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 مقدمة

ين التالية  تي   نثاالالجمعيات وسائر الهيئات صادرة عن القرارات الهذا  معايسجل التقرير ال .1   والعشر
 الويبو  للدول األعضاء ف 

 : )"الجمعيات"(

 (الثالثون االستثنائية)الدورة  الخامسة والخمسونالدورة  الجمعية العامة للويبو، (1)

ة االستثنائية)الدورة الثالثة واألربعون ومؤتمر الويبو، الدورة  (2)  (الثامنة عشر
 (الثالثة والخمسون)الدورة العادية  الحادية والثمانونولجنة الويبو للتنسيق، الدورة  (3)
 (الثالثة والثالثون االستثنائية)الدورة والخمسون  الثامنةوجمعية اتحاد باريس، الدورة  (4)
 (الثامنة والخمسون)الدورة العادية  الثانية والستونواللجنة التنفيذية التحاد باريس، الدورة  (5)
ون( (6)  وجمعية اتحاد برن، الدورة الثانية والخمسون )الدورة االستثنائية السابعة والعشر
 (الثالثة والخمسون)الدورة العادية  الثامنة والستونرن، الدورة واللجنة التنفيذية التحاد ب (7)
 (الثانية والثالثون االستثنائية)الدورة  السادسة والخمسونوجمعية اتحاد مدريد، الدورة  (8)
ة( (9)  وجمعية اتحاد الهاي، الدورة الثانية واألربعون )الدورة االستثنائية التاسعة عشر
ة(وجمعية اتحاد نيس، ال (10)  دورة الثانية األربعون )الدورة االستثنائية السابعة عشر
ة( (11)  وجمعية اتحاد لشبونة، الدورة التاسعة والثالثون )الدورة االستثنائية الخامسة عشر
ة( (12)  وجمعية اتحاد لوكارنو، الدورة الثانية األربعون )الدورة االستثنائية الثامنة عشر
اءات، الدورة  ىل  وجمعية اتحاد التصنيف الدو (13) ون)الدورة اال الثالثة واألربعونللبر  (ستثنائية العشر
اءات، الدورة  (14)  (ستثنائية الحادية والثالثوناال )الدورة الرابعة والخمسونوجمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البر
ة(وجمعية اتحاد بودابست، الدورة التاسعة والثالثون )الدورة االستثنائية الثامن (15)  ة عشر
ة( (16)  وجمعية اتحاد فيينا، الدورة الخامسة والثالثون )الدورة االستثنائية السادسة عشر
ة( (17) ون )الدورة االستثنائية الثانية عشر  وجمعية معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، الدورة الثانية والعشر
، الدورة ال (18)  

ون )الدورة االستثنائية الثانيةوجمعية معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوت  ة( ثانية والعشر  عشر
اءات، الدورة  (19) ون وجمعية معاهدة قانون البر ة)الدورة االالحادية والعشر  (ستثنائية الثانية عشر
ة )الدورة االستثنائية الثامنة( (20)  وجمعية معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات، الدورة الخامسة عشر
  البرص أو معاهوجمعية  (21)

ذوي  دة مراكش لتيسب  النفاذ إىل المصنفات المنشورة لفائدة األشخاص المكفوفي   أو معاف 
  قراءة المطبوعات

 ، الدورة السابعة )الدورة العادية السابعة(إعاقات أخرى ف 
 بشأن األداء السمع  البرصيوجمعية  (22)

 ، الدورة الثالثة )الدورة العادية الثالثة(معاهدة بيجي  

  جنيف من  جمعيات الدول األعضاء واجتمعت
كة الثنتي   أو أكبر من  2022يوليو  22إىل  14ف    اجتماعات مشب 

واتخذت قراراتها ف 
كة" وعبارة " جمعيات"، الالجمعيات وسائر الهيئات المذكورة والمدعوة إىل االنعقاد )والمشار إليها فيما يىل  بعبارة "االجتماعات المشب 

 .)  عىل التواىل 

وع باإلضافة إىل و  .2 ت  معاالتقرير المشر
ّ
( WO/GA/55/11تقارير منفصلة لدورات الجمعية العامة للويبو )مشاري    ع هذا، أعد

جمعية اتحاد و  (H/A/42/2( وجمعية اتحاد الهاي )MM/A/56/2( وجمعية اتحاد مدريد )WO/CC/81/4ولجنة الويبو للتنسيق )
تقارير موحدة لدورات الهيئات األخرى ت عدأعالوة عىل ذلك، و (. BP/A/39/2) (، وجمعية اتحاد بودابستLI/A/39/2لشبونة )

: مؤتمر الويبو )  باريس اللجنة التنفيذية التحادو  (P/A/58/1جمعية اتحاد باريس )و ( WO/CF/43/1عىل النحو التاىل 
(P/EC/62/1 ،) و( جمعية اتحاد برنB/A/52/1 ) و( اللجنة التنفيذية التحاد برنB/EC/68/1) ، جمعية اتحاد نيس و
(N/A/42/1 ،) جمعية اتحاد لوكارنو )وLO/A/42/1اءات جمعية اتحاد و  (IPC/A/43/1) ( وجمعية اتحاد التصنيف الدوىل  للبر

اءات ) ( وجمعية معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف VA/A/35/1( وجمعية اتحاد فيينا )PCT/A/54/1معاهدة التعاون بشأن البر
(WCT/A/22/1 وجمعية )(  

 
اءات WPPT/A/22/1معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوت ( وجمعية معاهدة قانون البر

(PLT/A/21/1( وجمعية معاهدة سنغافورة )STLT/A/15/1( وجمعية معاهدة مراكش )MVT/A/7/1   وجمعية معاهدة بيجي )
(BTAP/A/3/1) . 

  الوثيقة .3
 
  الجمع .A/63/INF/1 Rev وترد ف

 
  دوراتها قائمة باألعضاء ف

 
 14اعتبارا من يات والمراقبي   المقبولي   ف

 . 2022 يوليو

  تناولت البنود التالية من جدول األعمال )الوثيقة .4
 : (A/63/1 وترأس األشخاص التاىل  ذكرهم االجتماعات الت 

 20و 19و 14و 11و 10و 9و 8و 6و 4و 3و 2و 1البنود 
 21و

ة  (دوفاجمهورية مول) )السيدة( تاتيانا مولسي    السفب 
 للويبو رئيسة الجمعية العامة
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( 5البند   
ة قدرة أحمد حسن )السيدة( )جيبوت  رئيسة ال ،السفب 

السفب  )ترأست البداية(،  للجنة الويبو للتنسيقالسابقة 
رئيس لجنة ، )السيد( )بنما( ألفارو  ألفريدو سويسكوم
 )ترأس الختام( الويبو للتنسيق

رئيس ، )السيد( )بنما( ألفارو  سويسكومالسفب  ألفريدو  13و 12و 7 ودالبن
 لجنة الويبو للتنسيق

 فيليب كادر )السيد( )فرنسا( 15البند 
 رئيس جمعية اتحاد مدريد

ك  16البند   )الواليات المتحدة األمريكية()السيد( ديفيد ر. جب 
 رئيس جمعية اتحاد الهاي

 )السيد( )فرنسا( باسكال فور  17البند 
 بونةرئيس جمعية اتحاد لش

جمعية رئيس ، بصفته )هنغاريا(( السيد)ش يتتشابا بات 18البند 
  غياب  اتحاد بودابست

عبد السالم محمد آل باإلنابة، ف 
نائب رئيس ، )اإلمارات العربية المتحدة( عىل  )السيد(

 جمعية اتحاد بودابست

  الوثائق ويرد كل من جدول األعمال، بصيغته المعتمدة، وقائمة الوثائق وقائمة المشار  .5
 A/63/2و A/63/1كي   ف 

. A/63/INF/5و  ، عىل التواىل 

 من جدول األعمال الموحد:  1البند 

 افتتاح الدورات

 لجمعيات الويبو. الثالثة والستي   سلسلة االجتماعات  السيد دارين تانغ،المدير العام للويبو، عقد  .6

ك لكل الجمعيات والهيئات المعنيةال توافتتح .7   اجتماع مشب 
ة  تي   ثناالاألخرى  دورات ف  ين السفب   تاتيانا مولسي   والعشر

 )جمهورية مولدوفا(، رئيسة الجمعية العامة للويبو. 

 من جدول األعمال الموحد:  2البند 

 اعتماد جدول األعمال الموحد

 A/63/1 Prov.4استندت المناقشات إىل الوثيقة  .8

وع جدول األعمال الموحد. وذكر  19وقال وفد االتحاد الروس  إنه ينظر بقلق إىل إدراج البند  .9   مشر
 
الجديد من جدول األعمال ف

  أن تقرص مداوالتها عىل المسائل المتعلقة بواليتها بشكل صارم. وحذر الوفد من أ
نه أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( ينبع 

  للدول األعضاء االمتناع عن التسييس المصطنع لعمل المنظمة واالنخراط
  روح الحوار البناء والشامل والتعاون. كما أثار إدراج  ينبع 

ف 
ح قبل شهر من انعقاد الجمعيات 19البند    جدول األعمال أسئلة إجرائية. وقد تم إخطار الدول األعضاء بإدراجها المقب 

لكنها تلقت ، ف 
  أنه لم يكن لديها الو ، النص الكامل قبل يوم  عمل فقط من افتتاح الجمعيات

  مما يعت 
ح ف    لفحص بند جدول األعمال المقب 

قت الكاف 
. وكان محتوى بند جدول األعمال بمثابة إعالن سياس  يتضمن تقييمات وتأكيدات تتجاوز والية   

موعد أقصاه. عىل المستوى الوطت 
  للمنظمة أن تعتمد مثل هذه الوثائق. عالوة عىل ذلك، الويبو. وكمسألة مبدأ

من جدول األعمال  19بند لم يتم فحص جوهر ال، ال ينبع 
  المنظمة للنظر فيه

عىل الرغم من أن الجهات الراعية له كان لديها متسع ، وال آثاره المالية. ولم ُيعرض عىل أي من اللجان الرئيسية ف 
  أعقاب جائحة   19من الوقت للقيام بذلك. ولم يتضح سبب تركب   البند 

 19-فيدكو عىل بلد بعينه. والحظ االتحاد الروس  أنه ف 
  مسائل الملكية الفكرية لم ،  واضطراب األسواق

كان العديد من البلدان بحاجة إىل مساعدة المنظمة. ورأى الوفد أن التعاون الفعال ف 
. ومن الواضح أن البند   

وبالتاىل  ال يمكن لوفده أن ، كان مسيًسا وذو طابع تصادم    19يكن ممكنا إال عىل أساس اتخاذ القرار التوافق 
  جدول األعمال.  يدعم

 
 إدراجه ف
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  عدم تسييس عمل المنظمة.  .10
وقال إن إدراج مجموعة  وقال وفد بيالروس إنه من أجل مصالح جميع الدول األعضاء، ينبع 

  جدول األعمال يتعارض مع الممارسة المقبولة، ويقوض تعددية األطراف ويشكل إساءة  19معينة من الدول األعضاء للبند 
ف 

وأشار الوفد إىل أن العديد من البلدان األخرى، فضال عن أوكرانيا، تواجه  نصة لتعزيز طموحات دولة أو عدة دول. استخدام للمنظمة م
  حاجة إىل المساعدة والدعم. 

وعالوة عىل ذلك، فإن  نزاعات مسلحة وكوارث إنسانية وأزمات اقتصادية عميقة، وه  بنفس القدر ف 
  
  أوكرانيا،  حقيقة أن العديد من الدول األعضاء الت 

ان الرصاع ف    رعاية هذا البند الجديد من جدول األعمال كانت تأجيج نب 
شاركت ف 

  ذلك البلد ونظام الملكية الفكرية. 
وأضاف أن التدابب   تتناقض مع دعواتهما للحصول عىل المساعدة من أجل قطاع االبتكار واإلبداع ف 

  تتخذها الدول األعض
امن جدول األعمال لها  19اء الراعية للبند القشية األحادية الجانب الت 

ً
أثر مدمر عىل التنمية المبتكرة  أيض

  جدول األعمال، الذي لم يتم النظر فيه عىل النحو الصحيح، أمر  19وقال إن إدراج البند  والشاملة وتنتهك حقوق الملكية الفكرية. 
ف 
ة يمكن أن تؤدي إىل انقسا س  سابقة خطب   م الويبو وتفسخ األزمة. مثب  للجدل بوضوح وسب 

  البند  .11
وقال إن الويبو وكالة تقنية وإنه  من جدول األعمال.  19وقال وفد زمبابوي إن الدول األعضاء لم تمنح وقتا كافيا للنظر ف 

  لها والية القيام بذلك. 
  للهيئات الدولية األخرى الت 

  جدول األعمال ينطوي عىل خطر اإل  19وقال إن إدراج البند  ينبع 
خالل بمبادئ ف 

ة عىل عمله المقبل وعىل تطوير  الويبو التوجيهية وغب  المكتوبة التخاذ القرارات بتوافق اآلراء، ويمكن أن يكون له تداعيات خطب 
  تشهد ظروفا مماثلة أو متدير  الملكية الفكرية. 

ها من الدول الت  ورأى  ة. وذكر الوفد أنه ال يستطيع تأييد األولوية االنتقائية لدولة عىل غب 
  تواجه حاالت طوارئ، سواء كان ذلك 

  بند جدول األعمال إذا تم توسيع نطاقه ليشمل جميع الدول الت 
أنه يمكن للجمعيات أن تنظر ف 

انية أو اللجنة المعنية بالتنمية والملكية  بسبب تغب  المناخ أو الحرب أو الظروف االقتصادية.  نامج والمب     أن تنظر لجنة البر
وينبع 

اح. الفكر    هذا االقب 
ح إىل سلسلة االجتماعات الرابعة والستي   لجمعيات  ية ف    بند جدول األعمال المقب 

  تأجيل النظر ف 
ومن ثم ينبع 

  الويبو. 
 الدول األعضاء ف 

  الدعم الذي تقدمه .12
  للويبو اعتماد نهج متوازن ف 

بلدان ال سيما فيما يتعلق بال، وقال وفد الجمهورية العربية السورية إنه ينبع 
  يواجه العديد منها أزمات اقتصادية تفاقمت بسبب جائحة  ، النامية والبلدان األقل نموا

والعقبات. بالتنمية الناشئة عن  19-كوفيدالت 
  اقتصاداتهم الوطنية. 

  التنمية وأعاق تعاف 
فرض تدابب  قشية أحادية الجانب. فقد منع هذا األخب  ماليي   األشخاص من إعمال حقهم ف 

  بلد ماورأ
  جدول األعمال يتعلق بدعم البنية التحتية للملكية الفكرية ف 

ة إلدراج بند ف  ا ، ى الوفد أن محاولة اللحظة األخب 
ً
خالف

ح التميب   واالنتقائية والتسييس غب  المقبول لعمل المنظمة،  لممارسات المنظمة المعتادة . واقب    ، كانت غب  منتظمة إىل حد كبب 
والت 

  أن تظل
اتقنية بحتة وغب  متأثرة بأي  ينبع 

ً
 . ول أعمال سياسيةجد

 من جدول األعمال يشكل إعالنا سياسيا يتعارض مع الوالية التقنية للمنظمة.  19وقال وفد نيكاراغوا إن البند  .13

  طلبت إدراج البند  43وتحدث وفد المملكة المتحدة باسم الدول األعضاء البالغ عددها  .14
  جدول األعمال 19دولة الت 

، وقال ف 
  
وقال إن اعتماد الجمعيات لجدول األعمال ككل  ( من نظام الويبو الداخىل  العام. 4) 5، وفقا للقاعدة 2022يونيو  14إن الطلب قدم ف 

  إطار كل بند من بنود جدول األعمال. 
  إجراء أي مناقشات موضوعية ف 

وقال إن عدم إقرار جدول األعمال يمكن أن  مسألة شكلية وينبع 
ة. يشكل سا وذكر أنه من غب  المتصور أنه قد ال يتم اعتماده ألن بعض الدول األعضاء ال تشعر باالرتياح لفكرة مناقشة  بقة خطب 

وأشار إىل أن  وكان هناك متسع من الوقت لمناقشة محتوى أي بند من بنود جدول األعمال قبل افتتاح الجمعيات.  موضوع وارد فيها. 
  أوكرانيا 

 
  ف

 
ر الذي لحق بكل من قطاع  االبتكار واإلبداع ونظام الملكية الفكرية أديا إىل الحاجة الملحة إىل الوضع االستثنات والرص 
  ذلك البلد، بل التأكد من  19وذكر الوفد بأن الغرض من البند  المساعدة والدعم. 

من جدول األعمال ليس مناقشة الوضع السياس  ف 
  ال
  أفضل وضع لتقديمها. أنها تتلق  مساعدة تقنية محددة الهدف وف 

  تكون الويبو ف 
 وقت المناسب، وه  المساعدة الت 

ويال ) .15 ( وأيد الوفد موقف وفد الجمهورية العربية السورية فيما يتعلق بأثر التدابب  القشية المتخذة الجمهورية البوليفاريةوفد فب  
  البلدان الخاضعة لهذه التدا

 
  أن يناقش من جانب واحد عىل أنظمة الملكية الفكرية ف

  تلك البلدان ينبع 
 
، ورأى أن الوضع ف ابب 

ً
   أيض

 
ف

  جدول األعمال.  19الجمعيات الحالية، إذا ظل البند 
 
  إسقاط البند  من جدول األعمال مدرجا ف

بصيغته الحالية  19وقال إنه ينبع 
  جدول األعمال بتوافق اآلراء. 

 واعتماد باف 

  السماح لقلة من الدول األعضاء باحتجاز الجمعيات رهينة وعرقلة عمل وقال وفد الواليات المتحدة األمريكية إن  .16
ه ال ينبع 

  جدول األعمال، وتلك المتعلقة  المنظمة. 
 
 النظام الداخىل  بشأن طلبات إدراج بنود تكميلية ف

وعمد وفد االتحاد الروس  إىل الخلط بي  
  إطار ذلك البند. 

بد من تقديم طلب إضافة بند إىل جدول األعمال قبل شهر واحد من  وقال إنه ال بتوفب  وثيقة مصاحبة للمناقشة ف 
   19وقد طلب إدراج البند  انعقاد الجمعيات. 

  أوكرانيا، ف 
  جدول األعمال للتمكي   من مناقشة دعم ومساعدة نظام االبتكار واإلبداع ف 

ف 
  الذي شنته االتحاد الروس  ضد ذلك

ار الناجمة عن العدوان الوحشر    البلد.  أعقاب األض 
وأضاف أن ذلك يقع ضمن والية الويبو الت 

  أال تركز عىل بلد واحد، أشار الوفد إىل الفقرة  تحتاج بالفعل إىل العمل عىل جناح الشعة. 
وفيما يتعلق بالرأي القائل بأن الجمعيات ينبع 

  عدES-11/1من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  15
 
  استندت إليها الويبو ف

إن الغزو الذي قام به  م تجاهل سياق األزمة. ، الت 
  قد

  أوكرانيا، قوض قدرة الويبو عىل المض 
 
  ذلك تدمب  سبل العيش وتنظيم المشاري    ع واإلبداع ف

ما االتحاد الروس  وأثاره الجانبية، بما ف 
 : واإلبداع من أجل مستقبل أفضل وأكبر وقال إن وجود نظام متوازن وفعال للملكية الفكرية يعزز االبتكار  نحو تحقيق هدفها الرئيش 

 استدامة. 
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  ونظام  19وقال وفد فرنسا إن دعمه إلدراج البند  .17
اث الثقاف    جدول األعمال ينبع من الحاجة إىل مساعدة بلد مجاور، وهو الب 

ف 
  سبيله إىل االختفاء. 

  وضع يمكنها من تقديم المساعدة العمل الملكية الفكرية الذي ف 
ية والقانونية ألوكرانيا من أجل وقال إن الويبو ف 

  ضوء دعوة األمم المتحدة إىل  نظام الملكية الفكرية الخاص بها. 
  إطار واليته، وف 

اما بالقيام بذلك ف  وعالوة عىل ذلك، فإن عليه الب  
 النظام المتعدد األطراف برمته لتقديم أي مساعدة قد يحتاج إليها ذلك البلد. 

  وقال وفد موناكو إن تدمب  الشر  .18
ات وهيئات البحث والمؤسسات العامة ف  كات اإلبداعية والجامعات والمستشفيات والمختبر

  ذلك البلد. 
وأشار إىل أن إحدى المهام الرئيسية للويبو ه  تقديم المساعدة  أوكرانيا قد تعرض للخطر نظام الملكية الفكرية بأكمله ف 
  تند

  المجاالت الت 
  رعاية إدراج البند  رج ضمن واليتها. التقنية إىل الدول األعضاء فيها ف 

  جدول  19ولهذا السبب، شاركت موناكو ف 
ف 

 األعمال. 

  طبيعتها، أن تظل صامتة أو تتجاهل  .19
وقال وفد أوكرانيا إنه ال يمكن ألي وكالة من وكاالت األمم المتحدة، مهما كانت تقنية ف 

  للدول األعضاء أن تعتمد جدول التحديات الراهنة. 
 األعمال بصيغته الحالية.  ولذلك ينبع 

من جدول األعمال كان ردا عىل الدمار الذي لحق  19وضح وفد ليتوانيا أن التعبب  عن التضامن مع أوكرانيا من خالل البند  .20
ر الذي مارسته االتحاد الروس  عليه.  ر وغب  المبر   ذلك البلد من جراء العدوان غب  المبر

  ورأى أن أوك بنظام الملكية الفكرية ف 
رانيا ف 

 حرب ويجب عىل الويبو إنشاء نظام لتقديم المساعدة فورا. 

  جدول األعمال قد طلب وفقا للنظام الداخىل   19وقال وفد سلوفاكيا إن البند  .21
  وأن إدراجه ف 

من جدول األعمال ذو طابع تقت 
  عارضت إدراج البند وقال إنه ال توجد حاجة إىل استبعادها أو تعديلها وأن الدول األعضاء ال العام للويبو. 

  جدول األعمال كانت  19ت 
ف 

  حد ذاتها تعمل عىل إضفاء الطابع السياس  عىل عمل المنظمة. 
 ف 

  شنها االتحاد الروس  عىل بلده ال تقوض األمن  .22
وأعرب وفد بلغاريا عن تضامنه مع شعب أوكرانيا. وقال إن الحرب الت 

اواالستقرار العالميي   فحسب، بل تقوض 
ً
وأضاف أن أوكرانيا بحاجة إىل دعم المجتمع الدوىل  عموما والويبو  مية االقتصادية. التن أيض

  ذلك البلد  بصفة خاصة. 
وأعرب عن استعداد بلغاريا للعمل مع الدول األعضاء األخرى وأوكرانيا إلعادة بناء قطاع االبتكار واإلبداع ف 

  األنظمة الخاصة بكل بل
كة ف   د. والبحث عن أوجه التآزر المشب 

( إنه يعارض أي محاولة لتسييس أي مجال من مجاالت عمل الويبو وجمعياتها، أو دولة متعددة القومياتوقال وفد بوليفيا ) .23
ة إىل منصة للمواجهة.    قدما بجدول أعمالها  تحويل هذه األخب 

  للويبو أن تركز جهودها عىل التوصل إىل اتفاقات إيجابية والمض 
وينبع 

  أن تقدم الويبو المساعدة التقنية إىل جميع الدول األعضاء.  وعالوة عىل المعياري. 
 ذلك، ينبع 

ض عىل تسييس القضايا التقنية.  .24   للويبو، بصفتها وكالة تقنية متخصصة، أن تركز عىل واليتها  وقال وفد الصي   إنه يعب 
وينبع 

  جدول أعمال الجمعيات الحالية. وقال إن القضايا التقنية المهمة المتعلقة بتطوير الويب ومسؤولياتها الرئيسية. 
  المستقبل مدرجة ف 

 و ف 
  يمكن أن تؤثر عىل اإلجراءات. 

  تجنب إدخال القضايا الخالفية والبيانات السياسية الت 
   ولذلك، ينبع 

  للدول األعضاء النظر ف 
وينبع 

 ن مهم يكفل الدعم الواسع المستمر للمنظمة. التنمية الطويلة األجل للويبو والتعامل مع القضايا ذات الصلة بتوافق اآلراء، وهو ضما

  بظالل من الشك عىل عمل  .25
  جدول األعمال من شأنه، عىل األقل، أن يلق 

وقال وفد كوبا إنه لن يكون من الحكمة إدراج بند ف 
  للتشاور مع عواصمها بشأن الوثيقة المصاحبة للبند  الجمعيات. 

  لم من جدول األ 19ولم يكن لدى الوفود الوقت الكاف 
عمال، والت 

   يتضمن جوانب تتجاوز والية الويبو.  19وقال إن البند  ساعة من افتتاح الجمعيات.  48يجر تعميمها إال قبل 
ورأى الوفد أنه ينبع 

  للجمعيات أن تعمل عىل أساس توافق اآلراء، كما فعل دائما. 

تغال إن إضافة البند  .26   اعتماد جدول األعمال  لنظام الداخىل  للمنظمة. إىل جدول األعمال قد طلب وفقا ل 19وقال وفد البر
وينبع 

 ككل، بصيغته الحالية. 

من  19وقال وفد سويشا إنه بالنظر إىل أن المساعدة التقنية تدخل ضمن والية الويبو، ال يوجد أي سبب الستبعاد البند  .27
لب بما يتم جدول األعمال. 

ُ
 مع النظام الداخىل  العام للويبو. والحظ الوفد أيضا أن هذا البند من جدول األعمال قد ط

 اسر

  أوكرانيا، الجمهورية التشيكيةوأيد وفد  .28
، وتحدث وفد أوكرانيا باسم االتحاد األوروتر  والدول األعضاء فيه، وقال إن الحرب ف 

  لهذا البلد والبنية التحتية للملكية ا
 
اث الثقاف ارا بالغة بالب  لفكرية والنظام اإليكولوجر  لالبتكار باإلضافة إىل المعاناة اإلنسانية، تلحق أض 

  إطار البند  وقال إنه ال توجد منظمة أفضل من الويبو لمعالجة تلك القضايا.  بوجه عام. 
 
من شأنه أن يسهل  19ورأى الوفد أن العمل ف

 الرد البناء عىل تلك القضايا الملحة. 

  تبذلها الدول األعضاء للتعبب  عن من جدول األعمال سيكون بمثابة  19وقال وفد كندا إن استبعاد البند  .29
إسكات الجهود الت 

ك بنظام األمم المتحدة.  امها المشب    دون البند  دعمها الجماع  ألوكرانيا والب  
 . 19وشدد الوفد عىل أن الجمعيات الحالية يجب أال تمض 



A/63/10 
8 
 
 

ض وفد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عىل إدراج البند  .30   جدول األعمال،  19واعب 
  بلد ف 

حيث إنه مسيس ويوجه ف 
  أن تجرى بشفافية.  واحد. 

  الجمعيات ينبع 
 ورأى الوفد أن المناقشات ف 

باسم االتحاد األوروتر  والدول األعضاء فيه الجمهورية التشيكية وأيد وفد إستونيا البيان الذي أدىل به وفد المملكة المتحدة و  .31
  جدول ا 19والوفود األخرى تأييدا إلدراج البند 

 ألعمال. ف 

  اآلراء بي   الدول األعضاء عىل اعتماد جدول األعمال  .32
وقال وفد االتحاد الروس  إن المناقشة الجارية أظهرت عدم وجود توافق ف 

 . 19إذا تم اإلبقاء عىل البند 

اليا الدول األعضاء عىل اعتماد جدول األعمال بصيغته الحالية واحتياط  مناقشة مضمون بنود جدول  .33 األعمال وحث وفد أسب 
 ذات الصلة. 

  جدول األعمال.  19وأيد وفد نيوزيلندا إدراج البند  .34
 ف 

وي    ج إنه ال يوجد أي سبب، سواء من الناحية اإلجرائية أو غب  ذلك، لعدم اعتماد جدول األعمال بصيغته الحالية  .35 وقال وفد الب 
تبة عىل غزو أوكرانيا  وي    ج تشعر بقلق بالغ إزاء العواقب المب  . وأضاف أن الب   لالتحاد الروس 

  النظر إىل طلب إدراج البند  .36
يا، بل استجابة من  19وقال وفد السويد إنه ينبع    جدول األعمال، وقال إنه ليس عمال تميب  

ف 
 ،   وبنيتها التحتية للملكية الفكرية ونظامها اإليكولوجر 

اثها الثقاف    أوكرانيا إىل المساعدة فيما يتعلق بب 
ذي كان الالويبو للحاجة الملحة ف 

 .  للعدوان الذي مارسه االتحاد الروس  وقع خطب 

طا مسبقا العتماد جدول األعمال بصيغته الحالية.  .37  وقال وفد التفيا إن التأييد باإلجماع ليس شر

  جدول األعمال.  19وقال وفد جمهورية كوريا إنه ال يوجد سبب لعدم إدراج البند  .38
وقد لوحظ النظام الداخىل  العام للويبو  ف 

  أوكرانيا.  وكان
 الهدف من هذا البند هو مجرد تقديم المساعدة لقطاع االبتكار واإلبداع ونظام الملكية الفكرية ف 

  عارضت إدراج البند  .39
  جدول األعمال أن أوكرانيا  19وقال وفد الجمهورية الدومينيكية إنه لم يذكر أي من الدول األعضاء الت 

ف 
اأن الدول األعضاء األخرى تحتاج  بل أشارت إىل ليست بحاجة إىل المساعدة. 

ً
ومن الواضح أن أوكرانيا تحتاج إىل  إىل الدعم.  أيض
ح أن تنتظر الويبو إىل أن  19المساعدة عىل الفور، وتساءل الوفد عما إذا كانت الدول األعضاء المعارضة للبند  من جدول األعمال تقب 

  أوكرانيا قبل الترصف. 
  إسقاط البند وقال إن  تكتمل عملية التدمب  ف 

  بأي حال من األحوال أنه ينبع 
غياب اإلجماع عىل المسألة ال يعت 

 من جدول األعمال وأيد وفد بلده إدراجه.  19

   من جدول األعمال يندرج ضمن الوالية التقنية للويبو.  19وقال وفد اليابان إن نطاق البند  .40
وراح يقول إن هذا البند قد أدرج ف 

وع جدول األعمال قبل  . مشر   األسبوع التاىل 
ولذلك حث الوفد  انعقاد الجمعيات بشهر واحد وأن من المقرر إجراء مناقشات بشأنه ف 

 الدول األعضاء عىل اعتماد جدول األعمال بصيغته الحالية. 

، تحتاج أوكرانيا إىل المساعدة التقنية وت .41 كوين وقال وفد بولندا إنه نتيجة للعدوان العسكري الذي قام به االتحاد الروس 
 .   للدول األعضاء أن تعتمد جدول األعمال  الكفاءات إلعادة بناء بنيتها التحتية للملكية الفكرية ونظامها اإليكولوجر 

ولذلك رأى أنه ينبع 
 ككل من أجل تقديم تلك المساعدة إىل أوكرانيا. 

وحذر الوفد من  خالل المناقشة الحالية.  وقال وفد االتحاد الروس  إنه من غب  المقبول أن توجه االتهامات والبيانات السياسية .42
  للرئيس

دعو إىل إصدار أمر بأن تصدر الدول األعضاء هذه ة أن تأن تمتنع الدول األعضاء عن تسييس أعمال الجمعيات، وقال إنه ينبع 
 البيانات. 

.  ةالرئيس توأقر  .43   أثارها وفد االتحاد الروس 
 بالنقطة الت 

  جدول األعمال بناء عىل طلب وفود عديدة، ألن الملكية الفكرية من جد 19وقال وفد ألمانيا إن البند  .44
ول األعمال قد أدرج ف 

  من األزمة ومواجهة التحديات العالمية. 
 
ها إلحاحا، األمر الذي أثر عىل  توفر أداة هامة للتعاف وكان غزو أوكرانيا هو آخر التحديات وأكبر

  هذا البلد وخارجه.  عمل الويبو وكان له تأثب  مباشر عىل قطاع اإلبداع
ورة اعتماد جدول األعمال بالتاىل  مع  واالبتكار ف 

وحث عىل ض 
 . 19البند 

ح مسبقا وفقا للنظام الداخىل  للمنظمة.  19وقال وفد إشائيل إن البند  .45
ولهذا السبب، أيد اعتماد  من جدول األعمال قد اقب 

 جدول األعمال ككل. 
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  للدول األعض .46
 اء أن تعتمد جدول األعمال ككل. وقال وفد ألبانيا إنه ينبع 

  أوكرانيا  .47
وحث وفد سلوفينيا الدول األعضاء عىل اعتماد جدول األعمال ككل وقال إن إعادة بناء البنية التحتية للملكية الفكرية ف 

 تمثل أولوية رئيسية. 

  تقديم طلب إدراج البند  .48
غ أنه شارك ف    جدول األعمال، وقال إن هناك ح 19وذكر وفد لكسمبر

اجة ملحة إلعادة قطاع ف 
  أوكرانيا. 

 الملكية الفكرية والنظام اإليكولوجر  ف 

49.  .   ألوكرانيا من قبل االتحاد الروس 
  والوحشر

وأشار إىل أن أوكرانيا  وأعرب وفد بلجيكا عن قلقه العميق إزاء الغزو غب  القانوت 
  للدول األعضاء أن تع

 تمد جدول األعمال ككل. تحتاج إىل المساعدة عىل وجه االستعجال ولذلك ينبع 

اليون إنه يؤيد إدراج البند  .50   جدول األعمال ألن أوكرانيا تحتاج إىل المساعدة.  19وقال وفد سب 
وذكر أن الدول األعضاء األخرى  ف 

احرة 
ً
  جدول األعمال بشأن أوضاعها الخاصة.  أيض

  التماس الدعم إلدراج بنود مشابهة ف 
 ف 

  بداية الجمعيات ميةاإلسال - جمهوريةوقال وفد إيران ) .51
  نقاش مثب  للجدل ف 

( إنه من المؤسف أن تجد الويبو نفسها غارقة ف 
   الحالية. 

  اتخاذ القرارات بتوافق اآلراء كانت مفيدة للمنظمة والدول األعضاء فيها وينبع 
وقال إن الممارسة الطويلة األمد المتمثلة ف 

  أوكرانيا.  وأعرب الوفد عن تأييده لدعم البنية الحفاظ عليها. 
   التحتية للملكية الفكرية وقطاع اإلبداع واالبتكار ف 

والبلدان األخرى الت 
تواجه صعوبات اقتصادية أو نزاعات أو احتالل أو تدابب  قشية أحادية أو كوارث طبيعية، مثل أفغانستان وليبيا والجمهورية العربية 

ويال ) ا( اإلسالمية -جمهورية د اليمن وإيران )( وسوف يستفيالبوليفارية - جمهوريةالسورية وفب  
ً
ويمكن تقديم  من هذا الدعم.  أيض

احات محددة من اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية.    اقب 
  إطار اآلليات القائمة، مثل النظر ف 

وقال إن إدراج  المساعدة التقنية ف 
  جدول األعمال قد يؤدي إىل انقسام ويمكن أن يعرض  19البند 

  للمنظمة أن تركز عىل واليتها  للخطر سب  عمل الويبو العادي. ف 
وينبع 

ة للجدل.    مناقشة القضايا الجيوسياسية المثب 
 التقنية وأن تتجنب الخوض ف 

  اعتماد جدول األعمال، بصيغته المعدلة قبل شهر واحد من انعقاد  .52
  قدما ف 

  للدول األعضاء المض 
وقال وفد النمسا إنه ينبع 

  إطار بنود جدول األعمال المناسبة. الجمعيات، 
 وتوفب  القضايا الموضوعية للمناقشة ف 

ح .53   الوثيقة  ةالرئيس تواقب 
وع جدول األعمال الموحد الوارد ف   إ توأشار  . A/63/1 Prov.4اعتماد مشر

ً
للنظام  ىل أنه أعد وفقا

  أخذت الكلمة خالل
 المناقشة السابقة قد أعربت عن تأييدها العتمادها ككل.  الداخىل  العام للويبو وأن الغالبية العظىم من الوفود الت 

  اآلراء بشأن إدراج البند  .54
، وقال إنه لم يتم التوصل إىل توافق ف  ض وفد االتحاد الروس    جدول األعمال وأن عددا من  19واعب 

ف 
  طرح مسألة اعتماد جدول األعمال للتصويت.  الدول األعضاء عارض ضاحة إدراجه. 

 وعليه، ينبع 

ح .55  رفع الجلسة لتمكي   األطراف المعنية من مناقشة المسألة بصورة غب  رسمية.  ةالرئيس تواقب 

وع جدول ا اعن أسفه ةالرئيس توعقب العودة إىل الجلسة العامة، أعرب .56   اآلراء بشأن اعتماد مشر
ألعمال، لعدم وجود توافق ف 

احه فيم وأعطت وع جدول األعمال. الكلمة لوفد االتحاد الروس  ليعلن بوضوح عن اقب   ا يتعلق باعتماد مشر

وع جدول  .57   اآلراء، وقال إنه يعتقد أن الطريقة الوحيدة العتماد مشر
وأعرب وفد االتحاد الروس  عن أسفه لعدم وجود توافق ف 

اض عىل التصويت ألن من جدول األعمال.  19األعمال بتوافق اآلراء ه  حذف البند    االعب 
ه ليس من وأشار إىل أنهم ال يرغبون ف 

حة، يسيس، وكما تم تقديمه قبل شهر من انعقاد  19ممارسات الويبو العادية، وقال الوفد إن البند  من جدول األعمال، بصيغته المقب 
  اللجان المعنية. 

وضح الوفد بأنه لم يتم تقديم تفاصيل النفقات المالية، ويرى  الجمعية العامة للويبو، فإنه لم يخضع لمشاورات ف 
ح طبقا إلجراءات الويبو.  19أنه فيما يتعلق بالبند  الوفد  19ورأى االتحاد الروس  أن الهدف من البند  من جدول األعمال، فإنه لم يقب 

من جدول  19ورأى الوفد أن مؤيدي البند  من جدول األعمال هو تشويه صورة االتحاد الروس  واتهام االتحاد الروس  له بالعدوان. 
وع جدول األعمال  هاك النظام الداخىل  أثناء المناقشة. األعمال يحاولون انت وطلب الوفد من الرئيس توضيح الموقف فيما يتعلق بمشر

حة، وأكد من جديد أن اإلبقاء عىل البند  ح غب  مقبول بالنسبة لالتحاد  19الموحد بصيغته المقب  من جدول األعمال عىل النحو المقب 
 .  الروس 

اح ملموس بشأن البند فهمها بأن  إن كان االتحاد الروس   ةالرئيس توسأل .58 ح تقديم اقب  من جدول  19وفد االتحاد الروس  يقب 
  ،األعمال

ً
 . صحيحا

ح حذف البند  .59  من جدول األعمال.  19وأوضح وفد االتحاد الروس  أنه يقب 

  وضع يمكنه من تأييد اإلبقاء عىل البند  .60
وع جدول األعمال  من جدول األعمال بشأن 19وأعلن وفد بيالروس أنه ليس ف  مشر

 من جدول األعمال.  19الموحد، وأيد حذف البند 
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وع جدول  19وأعرب وفد الجمهورية العربية السورية عن تأييده لطلب االتحاد الروس  حذف البند  .61 من جدول األعمال من مشر
 األعمال الموحد. 

ح إجراء تصويت مع وفدي بي قائلة ةالرئيس تواختتم .62 الروس والجمهورية العربية السورية المؤيدين إن االتحاد الروس  يقب 
اح.    اإلعالن عن عملية التصويت.  ةمن نائب ةالرئيس توطلب لالقب 

 المستشار القانوت 

 19والتمس توضيحا بشأن ما إذا كان وفد االتحاد الروس  يطلب طرح البند  (الجمهورية اإلسالميةوأعرب وفد إيران ) .63
ا إىل احتمال وجود طرق أخرى للتوصل إىل توافق  19اضه عىل إدراج البند للتصويت، أو إذا كان يعرب عن اعب   من جدول األعمال، مشب 

  اآلراء. 
 ف 

من  19إن المواقف المختلفة واضحة، والمطلوب هو استبعاد البند  ت(، وقالالجمهورية اإلسالميةوفد إيران ) ةالرئيس توشكر  .64
وع جدول األعمال الموحد.    للحصول عىل توضيح بشأن اإلجراء.  ةوأعطت الكلمة لنائب مشر

 المستشار القانوت 

  الرئيس ةنائب توشكر  .65
بأن وفد االتحاد الروس  قدم، وفقا للمادة  توذكر  إنه طلب إجراء تصويت.  ت، وقالةالمستشار القانوت 

اح التاىل  الذي طلب التصويت بشأنه.  21
اح ي من النظام الداخىل  العام للويبو، االقب  من جدول  19دعو إىل استبعاد البند وقال إن االقب 

  الوثيقة 
وع جدول األعمال الموحد كما هو وارد ف     ةنائب توذكر  A/63/1 Prov4األعمال من مشر

اح حظ    أن االقب 
المستشار القانوت 

اح للتصويت. 25بتأييد وفد بيالروس، ومن ثم، وفقا للمادة  . الفقرة A/63/INF/1 Revولفتت انتباه الوفود إىل الوثيقة  ، يطرح االقب 

  مؤتمر الويبو.  2
  تحتوي عىل قائمة الدول األعضاء ف 

  المؤتمر إىل  الت 
وقد دع  المندوبون الذين يمثلون هذه الدول األعضاء ف 

لبية من اتفاقية الويبو، اتخذ مؤتمر الويبو قراراته بأغ 17( )ج( )ه( مع مراعاة أحكام المادة 3) 7وذكرت بأنه وفقا للمادة  التصويت. 
  األصوات المدىل بها، ولم يعد االمتناع عن التصويت بمثابة تصويت. 

وفيما يتعلق بالنصاب الالزم الذي يتكون من ثلث الدول  ثلتر
  مؤتمر الويبو، علمت بحضور العدد الالزم من الدول األعضاء. 

  إىل أنه وفقا للمادة  ةنائب توأشار  األعضاء ف 
من  29المستشار القانوت 

بدء عملية التصويت، ال يجوز مقاطعة التصويت إال إلثارة نقطة نظام تتعلق بطريقة  ةعلن الرئيسداخىل  العام للويبو، بعد أن تالالنظام 
 إجراء التصويت. 

  لتقديم مبادئ توجيهية إضافية لعملية  ةالكلمة لنائب ة بدء التصويت بنداء األسماء وأعطتالرئيس توأعلن .66
المستشار القانوت 

 التصويت. 

  التصويت بنداء األسماء، فإنها تود أن تذكر المندوبي   بأن التصويت وق .67
  قدما ف 

  إنه من أجل المض 
الت نائبة المستشار القانوت 

  مؤتمر الويبو بالفرنسية. 
  ألسماء الدول األعضاء ف 

تيب الهجات   ةنائب توطلب بنداء األسماء سوف يجري التصويت عليه حسب الب 
  من الر 

  تسىم أوال. ة أن تئيسالمستشار القانوت 
 سحب الكثب  من الوفود الت 

68.   
ة ف    لم تكن حاض 

وأثار وفد االتحاد الروس  نقطة نظام، وسأل عن كيفية تنظيم عملية التصويت بحيث تشمل الوفود الت 
 القاعة بسبب الشكل الهجي   لالجتماع. 

  إن البلدان سيطلب إليها ترتيب األبجدية ةنائب توقال .69
 
   المستشار القانوت

 
الفرنسية لإلدالء بأصواتها، وأن تلك الموجودة ف

  القاعة، وقال
  تدخلت فيها حت  اآلن.  تالقاعة سوف تفعل ذلك ف 

 ةنائب توأعلن إن الربط الفعىل  يكاد يكون من خالل المنصة الت 
  أنه عن طريق سحب الرئيس

ثم يتم ترتيب األسماء حسب  بالقرعة، سيبدأ التصويت بنداء األسماء مع كازاخستان ةالمستشار القانوت 
تيب األبجدي باللغة الفرنسية.  اح الذي تم التصويت عليه، وهو استبعاد البند  توكرر  الب  وع  19االقب  من جدول األعمال من مشر

  الوثيقة 
 
اح الرد بكلمة "نعم" توطلب . A/63/1 Prov . 4جدول األعمال الموحد كما هو وارد ف   تأييد االقب 

 
؛ من أي وفد يرغب ف

اح الرد بعبارة "ال"؛ وطلب توطلب   االمتناع عن التصويت الرد عىل "االمتناع عن  تمن أي وفد يعارض االقب 
 
من الوفد الذي يرغب ف

  تقرير الدورة.  ةنائب توذكر  التصويت". 
  بأنه وفقا للنظام الداخىل  العام، سوف يسجل تصويت كل وفد ف 

 المستشار القانوت 

: وكانت نتيجة التصويت كما  .70  يىل 

، الجمهورية العربية السورية، نيكاراغوا -الذي اتبع األبجدية الفرنسية وأسماء البلدان بالفرنسية ، حسب ترتيب التصويت –الوفود 
ويال )جمهورية ، فانواتو ، ساموا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صوتت بيالروس والصي   وكوبا ، زمبابوي، البوليفارية( -فب  

تيب التصويت الذي اتبع األبجدية الفرنسية وأسماء البلدان  -(. الوفود 12اإلسالمية( ب  "نعم" ) -روس  وإيران )جمهورية واالتحاد ال بب 
وي    ج ونيوزيلندا  -بالفرنسية  غ ومقدونيا الشمالية ومالطا والمكسيك وموناكو والجبل األسود والب  التفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولكسمبر

و ، هولندا، يباراغوا، وبنما تغال، بولندا، بب  ، الجمهورية التشيكية، جمهورية الدومينيكان، جمهورية مولدوفا، جمهورية كوريا، البر
اليون، سان مارينو ، المملكة المتحدة، رومانيا ، ألمانيا، ألبانيا، أوكرانيا، تركيا، سويشا، السويد، سلوفينيا، سلوفاكيا، سنغافورة، سب 
اليا، أندورا دي،  بلغاريا، بلجيكا، بربادوس، جزر البهاما، لنمساا، أسب  ص، تشيىل  ، كندا،  كابو فب  ، كرواتيا،  كوستاريكا،  كولومبيا،  قبر

فرنسا صوتت جورجيا وغانا واليونان وغواتيماال والمجر ، فنلندا، الواليات المتحدة األمريكية، إستونيا، إسبانيا، اإلكوادور ، الدنمارك
تيب التصويت الذي اتبع األبجدية الفرنسية وأسماء البلدان  -(. الوفود 65ئيل وإيطاليا واليابان ب  "ال" )وأيرلندا وأيسلندا وإشا بب 
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يا ومالوي وماىل  ومنغوليا وموزمبيق وناميبيا ونيبال  -بالفرنسية 
ستان وليسوتو وليبيا ومدغشقر ومالب   غب   ، النيجر ، كازاخستان وكينيا وقب 

يا جمهورية ، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، جمهورية إفريقيا الوسظ، قطر ، الفلبي   ، باكستان، وزبكستانأ، أوغندا، عمان، نيجب 
انيا المتحدة ، السودان، سيشيل، ضبيا، السنغال، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، تب  
المملكة العربية ، أنغوال، الجزائر ، جنوب أفريقيا، أفغانستان، زامبيا، فيتنام ،أوروغواي، تونس، ترينيداد وتوباغو ، تايالند، طاجيكستان
، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة ، بوتان، بلب   ، بنغالديش، البحرين، أرمينيا، األرجنتي   ، السعودية
ازيل ون، كمبوديا،  بروناي دار السالم، البر ، غرينادا، غامبيا، الغابون، إثيوبيا، اإلمارات العربية المتحدة، السلفادور ، مرص ، الكونغو ، الكامب 

حسب ترتيب التصويت الذي  -( . الوفود 71األردن امتنعوا عن التصويت )، جامايكا، العراق، إندونيسيا، الهند، هندوراس، غينيا بيساو 
يا وجزر المالديف والمغرب وموريشيوس من كب   -اتبع األبجدية الفرنسية وأسماء البلدان بالفرنسية    والكويت ولبنان وليبر

يبات 
، ساو توم  وبرينسيتر  ، الكرس  الرسوىل  ، رواندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وموريتانيا وميانمار وناورو ونيوي وبابوا غينيا الجديدة

   -تيمور ، تشاد، سورينام، النكا شي، الصومال
بوركينا ، بني   ، أذربيجان، أنتيغوا وبربودا، اليمن، توفالو ، مانستانترك، تونغا، توغو ، ليشت 

  
  وفيجر  وغينيا وغينيا االستوائية وغيانا وهايت 

يا وإسواتيت    ودومينيكا وإريب 
فاسو وغابت بوروندي وجزر القمر وكوت ديفوار وجيبوت 

  (. 45وجزر كوك وجزر مارشال وجزر سليمان )

  أعلنالمستشار القان ةنائب توأعلن .71
  عن نتائج التصويت، الت 

اح استبعاد البند  ةالرئيس توت  من جدول  19عىل أساسها أن اقب 
 من جدول األعمال لم يعتمد. األعمال 

  الوثيقة  .72
ح ف  )المشار  A/63/1 Prov.4إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، اعتمدت جدول األعمال عىل النحو المقب 

  هذه الوثيقة بعبارة "جدو 
 65صوت "مع" و 12ل األعمال الموّحد"(. واعتمد جدول األعمال الموّحد بنتيجة تصويت إليه ف 

اح بحذف البند  71صوت "ضد" و   الوثيقة   ،من جدول األعمال 19"امتناع"، بشأن اقب 
ح ف   . A/63/1 Prov.4كما هو مقب 

وع  19دولة عضوا لم تؤيد إدراج البند  117وقال وفد االتحاد الروس  إن  .73   مشر
وقال إنه ال يوجد  جدول األعمال الموحد. ف 

  هذا الصدد. 
  اآلراء بي   الدول األعضاء ف 

  التصويت بحاجة إىل  بالتاىل  توافق ف 
  لم تشارك ف 

وقال إن العديد من الدول األعضاء الت 
  تسييس أعمالها. 

 ك إخالل باإلجراء. والمخجل نتيجة التصويت، الذي قد يكون هنا مساعدة الويبو ولم تكن مستعدة للمشاركة ف 
م  19والسؤال المطروح اآلن هو أن أغلبية الدول األعضاء لم تؤيد إدراج البند    تعب  

وع جدول األعمال الموحد، بشأن الكيفية الت    مشر
ف 

  االجتماعات المقبلة. 
 بها الدول األعضاء تناول جوهر ذلك البند ف 

  الويبو من  19وقال وفد سنغافورة إنه صّوت لصالح إدراج البند  .74
  أن يكون لجميع الدول األعضاء ف 

جدول األعمال ألنه ينبع 
  تهمها والمتعلقة بعمل الويبو 

  إدراج بنود جدول األعمال الت 
اح الذي يمكن . ولكن الحق ف    عىل االقب 

دون المساس بموقفه التصويت 
  إطار البند 

 وعية. الموض بناء عىل وقائعه سيتم النظر فيهمن جدول األعمال، والذي  19النظر فيه ف 

وقال وفد إندونيسيا إنه امتنع عن التصويت عىل أن قرار اللجوء إىل التصويت عىل اعتماد جدول األعمال الموحد يمكن أن  .75
 يشكل سابقة غب  مرغوب فيها بالنسبة ألساليب عمل المنظمة. 

 من جدول األعمال الموحد 3البند 

 تقرير المدير العام الموحد إىل جمعيات الويبو

  بها المدير العام خطابىل  يرد فيما ي .76
  ألق 

 : بالصيغة الت 

ة تاتيانا مولسيان، رئيسة الجمعية العامة للويبو"  سعادة السفب 

 معاىل  الوزراء،"

 أصحاب السعادة،"

 المندوبون الموقرون،"

 األصدقاء والزمالء،"

   فخر أو بل ف "أتشر 
 
  الويبو سلسلة االجتماعات الثالثة والستي   لجمعيات الدول اأن أرحب بكم ف

 
 . ألعضاء ف

ه 
ّ
  قاعة فارغة"وال شك أن

  بعد سنتي   من االجتماع ف 
ً
 بقرابة تقريبا

ً
حيب شخصيا ب من  900، يبدو الب  منكم هذا العام وكأنه ض 

  أرّحب و . الخيال
 
حيب لدعوت ، س. ومعهم ن بعد من جميع أنحاء العالمعلتحقون بنا من يأحر الب 

ً
  جمعيات يبلغ عددنا جمعا

 
ف

 . مشارك من األوساط العالمية للملكية الفكرية 1100كبر من أأ مهذا العا

ة مولسيان، عىل قيادتوبادئ ذي بدء أشكر رئيست"   طوال السنة األوىل من  هانا، السفب 
الحكيمة وتوجيهاتها الثمينة ىل  وزمالت 

ة واليتها، و   فب 
 
  تقديرنا لرؤساء اللجان بالغ ونعرب عن . التحضب  لجمعيات هذا العامف

واألفرقة العاملة والهيئات األخرى الت 
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للدعم الذي قدمه منسقو المجموعات، الذين  ناعميق امتنانعن  ب، نعر كل عاموك. عقدت اجتماعاتها عىل مدى العام الماض 

  تمثيل مختلف المجموعات اإلقليمية
  اآلراء.  يضطلعون بالمهمة الصعبة ف 

مونه من توجيه ودعم وإيجاد توافق ف 
ّ
وما تقد

 . وتشجيع يساعدنا عىل جعل الويبو تعمل لما فيه مصلحة جميع أعضائها

  الويبو  ديدالشكر إىل عخالص وأتوجه ب"
ك  تتكلل هذه الجمعيات نقطع النظب   مبتفاٍن بال كلل و ن عملو ي الذينالزمالء ف 

وا بالنجاح، والذين 
ّ
 ظل

ً
. يعملون عىل نحو وثيق معكم جميعا  

  العام الماض 
  ف 

*** 

 ء األعزاء،الزمال "

  قلت "
  جمعيات العام الماض 

  هذه األوقات، ال يمكن للويبو...مواصلة العمل وكأن شيئا لم يكن"لكم ف 
السبب، ولهذا . "ف 

اتيجية المتوسطة األجل وضعت خ  للوصول لطتنا االسب 
ً
عالم "يستخدم الملكية الفكرية كأداة قوية لتوليد فرص العمل، طموحا

  نهاية المطافوجذب االستثمارات، وتطو 
 ". ير األعمال التجارية، وتنمية االقتصادات والمجتمعات ف 

  وسط أزمة كوفيد"
بلغنا وهذا العام، يبدو أننا . وحينما تقاسمت معكم هذه الرؤية الحديثة والمهمة الجديدة، كنا ال نزال ف 

 
ً
ا ب وغيوم تتجّمعبل ماء زرقاء، نهاية نفق جائحة كوفيد الطويل والمظلم، لكننا لن نخرج أليام مشمسة وسأخب   . لعواصف تقب 

 األوضاع عرقلة سالسل إمداد المواد الغذائية والطاقة. التضخم العالىم  . غزو أوكرانيا"
ّ
 . العالمية ال تزال صعبة للغاية. إن

  النا نيمكولكن رغم هذه التحديات، ال "
  بناء مستقبل النظام وقوف عىل أطالل الماض 

العالىم  للملكية أو التوقف عن عملنا ف 
 . الفكرية

 ، كمجتمع عالىم  للملكية الفكرية"و 
ً
اما مي   الب   هّم ت ةتقنيرافعة بتحويل الملكية الفكرية من ال يحيد  يجب أن نظل ملب  

  كل مكان
 . المتخصصي   فقط، إىل حافز قوي للوظائف واالستثمارات والتنمية يدعم المبتكرين والمبدعي   ف 

  ا أكبر االتجاهات بوعىل أرض الواقع، توعز لن"
إال ل جسيمة، يقاعر أنبت عن رغم أن الوباء قد . فطريقنالزوم أن نظّل أقوياء ف 

 أنه  
ً
 مشّ  كان أيضا

ً
  عا

ً
  العديد من البلدان، ال تزال الملكية الفكرية تنتقل من ال. للتكنولوجيا والرقمنة واالبتكار  قويا

إىل هوامش وف 
 المركز، ألن األعمال التجارية واالقت

ّ
كب  وإعادة الهيكلة وإعادة البناء، باستخدام االبتكار فر األزمة كفرصة إلعادة التصادات تسخ

 . واإلبداع كمحركي   للنمو 

اءات الدولية المودعة بموجب " اءات للويبو أعىل مستوياتها القياسية عام وقد بلغت طلبات البر ، 2021نظام معاهدة البر
  أودعت . ىلللمرة األو طلب 275,000متجاوزة عتبة 

بموجب وشهدت طلبات العالمات التجارية والتصاميم الصناعية الت 
 
ً
  المائة عىل التواىل   21و 15من رقمي   بنسبة  نظام  مدريد والهاي نموا

وارتفع حجم استخدام آليات الويبو للتسوية البديلة . ف 
  المائة، مع ارتفاع بنسبة  44للمنازعات بنسبة 

  استخدا 22ف 
  المائة ف 

م آليات الويبو لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء ف 
 . الحقول

ةلاألكبر إىل اللوحة هذه األعداد ضاف وت"   السنوات األخب 
 الكثب  منكم نمو إيداعات الملكية الفكرية ف 

ً
، وهو ما يالحظه أيضا

  المكاتب الوطنية للملكية الفكرية. 
 
ت التجارية بطريقة انفجارية ، تضاعفت أحجام العالما2015فمنذ عام ممن يعملون ف

  االرتفاع وأما مليون إيداع،  17لتفوق 
 
اءات والتصاميمف    إيداعات البر

ً
نسبة  عا رتفإذ بلغ اال، بما سبقمقارنة فقد كان متواضعا

ة نفسها 15  . بالمائة تقريبا خالل الفب 

 و وأبدت العناض األخرى القتصاد االبتكار "
ً
 نموا

ً
 . مرونة أيضا

ً
، نمت النفقات 2008دث عقب األزمة المالية لعام ح الم فخالفا

  المائة عام  3العالمية المتعلقة بالبحث والتطوير بزيادة فاقت 
 
كفرادى . وعىل مستوى 2020ف ، فقد تواصل نمو اتالشر

  عام 
 
ى عىل البحث والتطوير بنسبة 2021البحث والتطوير ف كات الكبر   المائة. وست 10، مع زيادة إنفاق الشر

 
نسخة  عرضف

ا من التفاصيل عن حالة االبتكار عىل مستوى العالم.  2022
ً
، مزيد   سبتمبر

ها ف   من مؤشر االبتكار العالىم  للويبو، المقرر نشر

، بمحركات متنوعة للنمو، وليس فقط من " وهذه المقاييس اإليجابية للملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع مدفوعة، إىل حد كبب 
 التقليدية. قبل مراكز االبتكار 

  أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية. وقد ارتفعت استثمارات رأس المال  10من كل  7فاليوم تودع "
 
طلبات ملكية فكرية ف

  
  عشر شهر فريقيا وأمريكا الالتينية خالأاالستثماري بأكبر من أربعة أمثال ف 

 ل االثت 
ً
 16مليارات دوالر أمريك  و 3الماضية لتبلغ  ا

. وتمليار دوالر    عام عىل كل من بوليوود ونوليوود فوقت  أمريك  عىل التواىل 
هوليوود من حيث عدد األفالم المنتجة، وف 

ا عىل سبوتيفاي ونيتفلكس من بورتوريكو وجمهورية كوريا. 2021
ً
 ، أت  المحتوى األكبر بث

ازيل وبلغاريا والهند وفييت نام ه  من بي   أكبر ا وقد تبي ّ  أن"  مثل البر
ً
  مؤشر االبتكار العالىم  بلدانا

  إحراز تقدم ف 
 ف 
ً
. لبلدان ثباتا

كة ناشئة وصلت لوضع "وحيد القرن )يونيكورن("  50وتتباه قرابة   اآلن بشر
ً
من بينها اإلكوادور وإندونيسيا وليتوانيا  –بلدا

يا والسنغال وتايلند. وقبل عقد من الزمن، كان عدد هذه البلدان خمسة فقط.   ومالب  

ة نعيشها، يمكن أي حقبة م"  أي مكان. من  بداعواإل  االبتكار فيها أن ينبع ثب 
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  أرض الواقع. جمل لكن أ"
  لعملنا عىل الناس ف 

 ما يداعب أوتار القلب هو التأثب  الحقيق 

  وقت سابق من هذا العام"
  المكسيك ف 

  مهمة ف 
فت بلقاء مجموعات من أبناء المجتمعات األصلية من فحينما كنت ف  ، تشر

  للتواصل مع الويبو، تدفعهم  طويلةنحاء البالد، تكبدوا عناء رحلة جميع أ
لملكية لرغبة بمعرفة كيف إىل ذلك إىل مكسيكو سيت 

  جلب تراثهم إىل تهم وحليفتصديقأن تصبح الفكرية 
ة هذه المجموعات مجموعة ن . وميةالعالمالساحة هم ف  من النساء متمب  
 Seda deونوس" )خكاحرير  قليدية، وه  شكل من أشكال حياكة الحرير تسىم "من والية واخاكا يشتهرن بحرفة يدوية ت

Cajonos ،)من 
ً
.  حت مؤخرا  

 وضع المؤشر الجغراف 

رت منطقة واخاكا بشدة من الجائحة، وبينما ي" المجتمع المحىل  للوقوف عىل قدميه مرة أخرى، تساعده الويبو  عسوقد ترص 
  و 
  تسويق عىل الجمع بي   حماية المؤشر الجغراف 

استخدام العالمات التجارية والتصاميم وأنواع أخرى من الملكية الفكرية ف 
  ووسمه وتغليفه بطريقة تنقله إىل أسواق العالم دون اإلخالل بالتقاليد المحلية. 

 هذا المنتج الحرف 

  هذه الجمعيات، وأننا حي   نعمل ه  ما يهذه القصص  تاليومث"
، نستطيع طريقة جيدةمتكاتفي   بذكرنا بأهمية عملنا ف 

  حياة الناس أينما كانوا. 
 إحداث عالمة فارقة ف 

*** 

 الزمالء واألصدقاء األعزاء،"

، تلقينا موافقتكم عىل "  
  العام الماض 

انية للثنائية ف  نامج والمب   اتيجية المتوسطة ، ووصلنا تأييدكم 2022/23البر للخطة االسب 
ة   . 2026-2022األجل للفب 

"  ،  ومنذ ذلك الحي  
ً
 ووحيدا

ً
نا بسيطا ترجمة ما سبق إىل خطط وإجراءات ملموسة لتحقيق ما تتوقعونه من نتائج  –كان تركب  

ات.   وتأثب 

 ولنقوم بذلك عىل نحو جيد، واصلنا إدارة موارد المنظمة بحكمة وكفاءة وفعالية، باستخدام إطار اإلدارة القائمة عىل النتائج. "

  أن أبلغكم أننا "
  من رغم عىل الويسعدت 

 أبرز التحديات الت 
ً
 تها الجائحة، سجلنا فائضا

ً
مليون فرنك  245بلغ حواىل  للغاية  وافرا

  2020/21سويشي للثنائية 
  القدرات واألدوات والمشاري    ع لمواصلة قف و م. مما يضعنا ف 

جيد الستثمار هذه الفوائض ف 
 ة وصعبة. دعمكم بقوة، حت  وإن كانت البيئة المالية واالقتصادية الكلية متقلب

  إدارة اإدارة هو المعايب  العالية للحوكمة و  ومفتاح نجاحنا"
كم أن المدقق الخارجر  أشاد بنهجنا ف    أن أخبر

لمخاطر، ويسعدت 
  منظومة األمم المتحدة. 

 المخاطر والضوابط الداخلية باعتباره أحد أفضل النهج ف 

ذاتها بثقافة بيئة عمل تدعم المبادرات بحد بدعي   من أن تتمتع وال بد لوكالة األمم المتحدة المختصة بدعم المبتكرين والم"
  
  ثقافتنا إىل ثقافة منفتحة وشفافة وديناميكية . والجهود والفكر االستباف 

أولوية قيادية رئيسية ىل  يظّل وهذا التحول ف 
 
ً
مون تماما ، ونحن ملب    

.  ولزمالت   بتحقيق ذلك عىل مر السني  

  تاري    خ المنظمة  –أول دراسة استقصائية  اأجرينوكجزء من هذه العملية، "
   –ف 

، وقد بدأنا بالفعل ف  بشأن مشاركة الموظفي  
بشأن ما ، وعىل مستوى المنظمة ككل، ة عىل مستوى وحدات العمل الفرديةاستخدام النتائج إلجراء محادثات ضيحة ومفتوح

  انرى ألننا يمكننا القيام به للتحسي   كمؤسسة. و 
لنا، سنواصل العمل عىل بناء قوة عمل متنوعة  لتنوع مصدر عزوةف 

 .وديناميكية

*** 

 و "
ً
الوصول إىل كل أرجاء  –أرب  ع ركائز للعمل وضعنا إلدارة الديناميكية والحوكمة المتينة واإلدارة السليمة، اىل أسس إ استنادا

  الميدانقيمة للناس، وإحداث أثر ال، والجمع بي   الناس، وجلب العالم
 ل واحدة منها. وسأتناول ك .ف 

" ،
ً
 .الوصول إىل كل أرجاء العالمأوال

ة من " ، يستحسن تركه لمجموعة صغب 
ً
 ومخيفا

ً
 تقنيا

ً
اء الال تزال الملكية الفكرية، بالنسبة لكثب  من الناس، موضوعا خبر

  فنيي   الو 
ه، وعلينا كمجتمع عالىم  للملكية اواقع الملكية الفكرية. وهذا  المتخصصي   ف  لفكرية أن نجعل الملكية ال بد من تغيب 

 لألشخاص العاديي   والمبتكرين والمبدعي   يوجمسألة الفكرية 
ً
 .هة وأسهل فهما

، غب ّ "  
  الويبو طريقة إطالع الجمهور عىل عملناوخالل العام الماض 

كب   المقترص عىل قضايا الملكية  ابتعدنفا ،نا ف  عن الب 
  تبي ّ  نحو الفكرية التقنية 

  حازت بأعىل القصصنا  من. و للناس  الملكية الفكرية تأثب  تبادل القصص الت 
قصة ، اتمشاهدالت 

  من زمبابوي، الذي يبدع ساللة جديدة من األبطال الخارقي   األفريقيي    تينوالرسوم المتحركة فنان 
 
  ماكوت

ً
 جديدا

ً
ويلهم جيال

 .  من الرسامي   والفناني   األفريقيي  
ً
 كامال
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 ا كما وسعنا قنوات التواصل. فأطلقن"
ً
   عىل انستغرام حسابا

  نهاية العام الماض 
  35متابعيه بالمائة من  60تبلغ أعمار  –ف 

ً
 عاما

  العام المقبل
 عىل تيك توك ف 

ً
ع أن نطبق حسابا

ّ
ة وصل عدد متابعينا عبر منصات أو أقل، ومن المتوق   اآلونة األخب 

. وف 
ة. متابع ومتابعة، وه   350,000التواصل االجتماع  إىل أكبر من   زيادة هائلة منذ الجمعيات األخب 

  ولم نتوقف عن تسخب  قوة التكنولوجيا الرقمية للتفاعل مع أصحاب المصلحة بطرق جديدة. وقد شاهد "
اض  معرضنا االفب 

ات الجغرافية ، وبغية توعية شباب مجتمعات الشعوب  70,000 بشأن المؤشر  
  الخريف الماض 

نت منذ إطالقه ف  زائر عبر اإلنب 
 دقعية بمسألة تغب  المناخ، فقد األصل

ً
  لشباب الشعوب األصلية والجماعات نا مؤخرا

جائزة الويبو للتصوير الفوتوغراف 
  اجتذبت أكبر من المحلية

 مشاركة من جميع أنحاء العالم.  230، الت 

 
ً
  أيضا

. إذ سّجلنا خالل اليوم قياسية اليوم العالىم  للملكية الفكرية لهذا العام قد اجتذب مشاركة عالميةإبالغكم بأن "ويسعدت 

مليون انطباع عبر منصاتنا  15الذي حمل موضوع "الملكية الفكرية والشباب: االبتكار من أجل مستقبل أفضل"، أكبر من 
   600الرقمية، ونظم ما يقرب من 

 باليوم العالىم  للملكية الفكرية ف 
ً
 دولة عضو  189حدث احتفاال

ً
، وه  أكبر مشاركة شهدناها ا

 اإلطالق.  عىل

 من مكاتب الملكية الفكرية تتواصل بطريقة عرصية جديدة وتطّور هذه الون"
ً
ا قدرة التحدث  –قدرة ثنائية اللغة شاهد كثب 

بشأن الملكية الفكرية بطريقة تقنية فيما بيننا، ولكن التواصل بشأن الملكية الفكرية مع اآلخرين بطريقة يصل صداها 
  حي

 ونأمل أن ينضم المزيد منكم إىل هذه الحركة لربط مجتمعكم بعملنا.  اتهم. لمسامعهم ويتضح مغزاها ف 

، تواصل الويبو اضطالعها بدورها الرئيش  كمنتدى عالىم  يجمع بي   الناس لتبادل األفكار وصياغة المعايب  وإقامة "
ً
ثانيا

اكات بمختلفة الطرق.   الشر

 من عزمنا عودة لجان الويبو وأفرقتها العاملة "
ّ
إىل ساعات عملها العادية وإيقاع المشاركة االعتيادية مع استقرار وقد شد

  اآلراء بشأن جميع قضايانا المعلقة، فإن إعادة إحياء هذه االجتماعات 
األوضاع الصحية. ورغم عدم وجود توافق كامل ف 

  قدرتنا عىل اتخاذ خطوات هادفة، كمجتمع للملكية الفكرية، إلحراز تقدم بشأ
  األمل ف 

 ن تلك القضايا. يمنحت 

  األول من يوليو من "
. فق 

ً
  اآلراء أمر صعب، لكنه ليس مستحيًل

 عىل أن تحقيق توافق ف 
ً
 ك  نجد دليال

ً
وال حاجة للبحث بعيدا

  وثائق  ST.26نفذت مكاتب الملكية الفكرية معيار الويبو الجديد هذا العام، 
لوصف األحماض األمينية والنيوكليوتيدات ف 

اءات، وهو  ي "البر إن وجدت تتوي    ج لعملية استغرقت سنوات من التعاون الوثيق والتآزر والتوافق. وكما يقول المثل اإلنكلب  
 العثور عىل كليهما.  عىل دول األعضاءال لمساعدةالسبيل"، واألمانة عىل أتّم االستعداد  وجداإلرادة 

ن"
ُ
، ال تزال الويبو المحفل الذي ت اقش فيه أحدث المسائل المرتبطة بالملكية الفكرية. فقد وفيما عدا وضع القواعد والمعايب 

  إجراء 
عنا ف    العديد من البلدان. محادثات بشأن القضايا المتعلقة باألشار التجاريةشر

ايد االهتمام به ف  ، وهو موضوع يب  
قدت دورتان الجمعيا . ومنذمحادثتنا بشأن الملكية الفكرية والتكنولوجيات الحدوديةونواصل بناء الزخم وراء  ت السابقة، عُ

   110مسجل من أكبر من  2,000وصل عدد المسجلي   فيهما إىل 
  محادثنا السادسة، المزمع أن تبدأ ف 

 21بلدان. وستلق 
اعات القائمة عىل الذكاء االصطناع  ومسائل السياسة العامة ، نظرة فاحصة عىل االخب  وه  قضايا حّية للغاية  – سبتمبر

ين معنابالنسبة لكثب  من ا  . لمديرين العامي   لمكاتب الملكية الفكرية الحاض 

"  
 
  1وف

ً
. وهذه أول محادثة رفيعة المستوى للويبو بشأن التمويل المدعوم بالملكية الفكريةنوفمبر من هذا العام، سنطلق أيضا

لحة من قطاع  األعمال قضية ذات أهمية بالغة بالنسبة إىل كثب  من الدول األعضاء ونتطلع إىل الجمع بي   أصحاب المص
ة والمتوسطة لتمكينها من  كات الصغب  كات الناشئة والشر   يمكننا بها دعم الشر

والمال والقطاع العام لمناقشة الطريقة الت 
 سلسلة من التقارير ملكيتها الفكرية و استخدام 

ً
 لتلك المناقشات، ننشر حاليا

ً
أصولها غب  الملموسة ألغراض التمويل. وتمهيدا

  هذا المجال عما اضط
، وتقارير أخرى قيد اإلعداد عن  –لعت به بلدان مختلفة ف   

  العام الماض 
 بتقرير عن سنغافورة ف 

ً
بدءا

ازيل وكندا والصي   واليابان وجامايكا وجمهورية كوريا والمكسيك وسويشا والمملكة المتحدة.   البر

  الجمع بينهم التخاذ إجراءات ملموسة. و ورغم شورنا بالجمع بي   الناس للحديث والنقاش، إال أننا نرغب "
 
 ف
ً
 تكتش  أيضا

ن من إحداث أثر واسع النطاق. 
ّ
ايدة بالنسبة لنا لغرض التمك اكات أهمية مب   مثل التصدي لتحديات عالمية معقدة، و الشر

اكات بي   فئات مختلفة من أصحاب المصلحة.  الجائحة وتغب  المناخ، يتطلب  إقامة شر

كات"  مع غرفة التجارة الدولية ومركز التجارة الدوىل  والوكالة الدولية  ولتعميق دعمنا للشر
ً
ة والمتوسطة، نعمل حاليا الصغب 

  إطار 
ة والمتوسطة وذلك تحت رعاية تلك الهيئات أو ف  كات الصغب  اتنا وبرامجنا إىل الشر للطاقة المتجددة من أجل توصيل خبر

  الجامعات والرابطة الدولية شبكاتها. والتعاون الذي نقيمه مع المنظمات غب  الح
 
كومية، مثل رابطة مديري التكنولوجيا ف

ات    مجال الملكية الفكرية للعالمات التجارية، يسمح لنا باالستناد إىل مجموعة واسعة من الخبر
  مجاالت ف 

ويدكم بالدعم ف  لب  
  ميدان الملكية 

 الفكرية. من قبيل نقل التكنولوجيا، والمعارف التقليدية، وتدعيم النساء ف 

كاء من أجل تغيب  حياة الناس العمل الذي يضطلع به اتحادنا للكتب الميّشة. "   نتعاون فيها مع الشر
ومن المجاالت األخرى الت 

لغة ألغراض التبادل عبر الحدود، مما يساعد عىل توسيع  80عنوان متاح بزهاء  750,000ولدى ذلك االتحاد اآلن أكبر من 
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  قراءة حول العالم فيه لفائدة الماليي   إمكانيات التعلم والب  
  البرص أو ذوي اإلعاقات األخرى ف 

من المكفوفي   أو معاف 
 المطبوعات. 

اتنا لمواجهة التحديات العالمية. وهو ما يفّش حماسنا " وبصفتنا وكالة من وكاالت األمم المتحدة، فإن مهمتنا ه  استخدام خبر
، إ
ً
ا   البالغ النضمامنا هذا العام، أخب 

اتنا ف  ام بجلب خبر مون كل االلب   ىل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، ونحن ملب  
 مجاىل  الملكية الفكرية واالبتكار للمساعدة عىل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

  أماكن أخرى بغرض مساعدة الدول األعضاء عىل تذليل تحديات مع"
اكات عىل مستوى جنيف وف  قدة مثل ونواصل إقامة شر
  شهر أبريل من هذا العام، أطلقنا 

اك مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية  –الجائحة. فق  المنصة ’ –باالشب 
ونية. ‘19-الثالثية للمساعدة التقنية الخاصة بكوفيد ن األعضاء من االستناد إىل تستضيفها الويبو و  وه  منصة إلكب 

ّ
تمك

ات كل المنظمات ة لتعاوننا المعّزز بشأن قضايا الملكية الفكرية والصحة العامة والتجارة.  حصيلة خبر الثالث وه  ثمرة مباشر
 الدول األعضاء 

ّ
  بشدة وأحث

 أن نعقد ف 
ً
  يمكنكم جنيها منها. ومن المزمع أيضا

عىل زيارة المنصة واستكشاف نوع المساعدة الت 
كة بشأن كوفيدخريف هذا العام حلقة عمل ثالثية ثالثة بشأن وسائل  والتأهب للجوائح من  19-التشخيص، تليها ندوة مشب 

  
.  15المقّرر عقدها ف   ديسمبر

  تكتش  فيها الحلول االبتكارية أهمية حاسمة من  "
  هذا كل النواج  أما تغب  المناخ فهو أحد التحديات العالمية الت 

  ف 
. ويّشت 

 ( للمطابقة التكنولوجية الخاصة بتكنولوجيات تغب  المناخWIPO GREENمنصة برنامج ويبو غرين )الصدد اإلعالن أن 
 وباتت تغظ  نحو 

ً
كاء آخرين إىل المنصة  130,000شهدت نموا اءات. وقد انضم تسعة شر من االحتياجات والتكنولوجيات والبر

  األرجنتي   والصي   وإندونيس
يا واليابان. وستتمثل منذ الجمعيات السابقة، وقدمنا الدعم لستة اتفاقات جديدة للمطابقة ف 

  غرين  بالنسبة إىل برنامج ويبومرحلة المقبلة ال
كب   عىل بعض الجوانب الصناعية ومساندة مكاتب الملكية الفكرية ف    الب 

ف 
  بلدانها. 

 تصميم سياسات لدعم تكنولوجيات تغب  المناخ ف 

 أصحاب السعادة،"

 اله  ضمن وكاالت األمم المتحدة  من الصفات الفريدة للويبو "
ً
، ال ألصحاب المصلحة من القطاع الحكوم  خدمات كوننا موّردا

كات.   فحسب، بل كذلك لرواد األعمال والشر

ام بضمان أن تواصل خدماتنا جلب القيمة أل "ونشعر باالمتنان مون كل االلب   ، ونحن ملب  
ً
ن الطلب عىل تلك الخدمات ظّل متينا

  أن مواصلة االستثمار 
. وال شكّ ف  وع المنصة المرنة واآلمنة الخاصة للمستخدمي     المنصات المعلوماتية الوجيهة، مثل مشر

ف 
، ه  عوامل أساسية لتحسي   كفاءتنا والحفاظ   عن تعزيز مشاركة العمالء والمستخدمي  

ً
اءات، فضال بمعاهدة التعاون بشأن البر

  مواصلة جلب الق
، نأمل ف    بلدانكم عند استعمالهم خدماتنا عىل معايب  الخدمة وتعزيز تجربة العمالء. وبالتاىل 

يمة للمبتكرين ف 
 لنقل ملكيتهم الفكرية عبر الحدود. 

"  
  مجال السياسات، ويّشنا أن ثلتر

ة ف  ويدكم بما تحتاجونه من بيانات النتهاج خيارات مستنب   بب  
ً
مون أيضا ونحن ملب  

  أول استقصاء أجريناه  80 قرابةالمشاركي   من 
 شاركوا ف 

ً
، أفادوا بأنهم يستخدمونه استخ بشأنبلدا دام مؤشر االبتكار العالىم 

  مجال السياسات ألغراض تعزيز أنظمتهم اإليكولوجية لالبتكار. 
وع يرم  إىل مساعدة  كمرجع قّيم ف 

 بمشر
ً
وفريقنا يضطلع أيضا

 الدول األعضاء عىل التقاط مقاييس االقتصاد اإلبداع  وقياسها بطريقة أفضل. 

مجيات الالزمة لمكاتب الملكية الفكرية وتواصل برمجياتنا الم"   مجال الملكية الفكرية توفب  البنية المعلوماتية والبر
كتبية ف 

ن مكاتب الملكية الفكرية من 
ّ
  تمك

لتمكينها من إدارة العمليات الخلفية، وكذلك إدخال الرقمنة، بواسطة أحدث اإلصدارات الت 
ع أن  90استخدام الحلول السحابية. وقد باتت أكبر من 

ّ
مجيات المكتبية ونتوق  تلك البر

ً
دولة من الدول األعضاء تستخدم فعليا

نت.   ينمو الطلب عليها مع انتقال المزيد من المكاتب إىل العمليات الرقمية والتفاعل مع مودعيها ومستخدميها عبر اإلنب 

*** 

 للنفوس هو "
ً
ها إسعادا ، عىل و مساعدة أعضائنا، أي أنتم، أهم مجاالت عملنا وأكبر

ً
 البلدان النامية والبلدان األقّل نموا

ً
خصوصا

استخدام الملكية الفكرية ألغراض النمو والتنمية. واألثر هنا يكتش  أهمية حاسمة لضمان النجاح، ألن الملكية الفكرية 
 من رؤية قيمتها. 

ً
ن الناس فعال

ّ
 غب  ملموس يجب أن تصبح ملموسة ك  يتمك

ً
 باعتبارها موردا

  خطتنا ا"
ة والمتوسطة كمجاالت تركب   بالنسبة لنا. وف  كات الصغب  دنا النساء والشباب والشر

ّ
اتيجية المتوسطة األجل، حد السب 

  تلك المجاالت. 
 
ط الضوء عىل بعض من عملنا ف

ّ
 وسأسل

وع جديد لدعم دمج " امرأة  32ونعكف اآلن، بالتعاون مع شيىل  وكولومبيا والجمهورية الدومينيكية والمكسيك، عىل تنفيذ مشر
  
 
ن من تطوير المهارات  وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتف

ّ
من خالل برنامج مخصص للتدريب واإلرشاد يمك

  مجاالت مثل البيوتكنولوجيا والهندسة والكيمياء. 
 
 العملية الخاصة بالملكية الفكرية ف
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  أوغندا، قمنا بإرشاد "
  مجال استخدام ا 70وف 

لملكية الفكرية ألغراض تطوير المنتجات وتسويقها. كما أصِدرت رائدة أعمال ف 
اتيجية العالمات الخاصة بهن، وهناك  13   اسب 

 15شهادة من شهادات العالمات التجارية لدعم بعض أولئك الرائدات ف 
  طريق اإلصدار. 

 شهادة أخرى ف 

بقة الموجه لرائدات األعمال من الجماعات األصلية وقد بلغنا اآلن المرحلة الثانية من برنامجنا الخاص باإلرشاد والمطا"
  المنطقة العربية وقدوالمحلية. 

وعنا األول بشأن الملكية الفكرية وريادة األعمال النسائية ف   مشر
ً
وع أطلقنا مؤخرا ، وهو مشر

ا باألردن عىل تسجيل حقوق الملكية الفكرية الخاصة 35يسع إىل مساعدة    إقليم البب 
 بهن وإدارتها وتسويقها.  رائدة أعمال ف 

والتفاعل مع الشباب هو أحد األولويات األساسية األخرى للمنظمة. فالشباب ليسوا مبتكري ومبدع  المستقبل فحسب، بل "
  المناطق النامية مثل أفريقيا، حيث ينتىم  

ة من السكان ف  يحة كبب   بالمائة من السكان إىل فئة دون الثالثي   سنة.  65هم شر

"، فإننا بصدد تطوير برنامج إقليىم  لريادة األعمال الشبابية، وهو برنامج يسع، من خالل اإلرشاد وتطوير المهارات  وبالتاىل 
الخاصة بالملكية الفكرية، إىل دعم المزيد من رواد األعمال الشباب األفريقيي   لتمكينهم من استخدام نظام الملكية الفكرية 

دي من أجل تدريب بغرض تعزيز أعمالهم. كما نعكف عىل إط وع جديد بالتعاون مع كابو فب  من رواد األعمال  200الق مشر
  مجال إطالق العنان لقيمة الملكية الفكرية. 

 الشباب ف 

 وينتقل إىلالمعارف التقنية الخاصة بالملكية الفكرية نقل  ليتجاوز  بتوسيع نطاق عمل أكاديمية الويبو وبالموازاة مع ذلك، قمنا "
"، وكذلك بناء المهارات    مجال الملكية الفكرية. وبإدراج دورات مثل "الملكية الفكرية من أجل الشباب والمعلمي  

العملية ف 
كات الناشئة وبشأن الملكية الفكرية لفائدة منتجر  التطبيقات وألعاب الفيديو، نسع إىل  برامج بشأن الملكية الفكرية لفائدة الشر

  مجال الملكية الفكريةتزويد رواد األعمال وأصحاب المشاري    ع و 
هم بمهارات ف   . لتحقيق النجاح غب 

  مجال الملكية الفكرية، نعمل عىل "
ة أعمق ف    اكتساب خبر

توسيع شبكتنا الخاصة بمؤسسات ولتلبية احتياجات من يرغب ف 
  مجال الملكية الفكرية حول العالم

ت  12. ولدينا اآلن ما يقارب التدريب ف    باشر
وظائفها، ومن من تلك المؤسسات الت 

ع أن يصل العدد إىل 
ّ
  الجزائر وتركيا واإلمارات  30المتوق

  السنوات المقبلة، إذ يجري تطوير مؤسسات من ذلك النوع ف 
ف 

  ذلك المنظمة اإلقليمية األفريقية 
، بما ف  كاء دوليي   العربية المتحدة وتطوير مؤسسات أخرى من النوع ذاته بالتعاون مع شر

ق آسيا )اآلسيان( ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. للملكية الفكرية )ا  ألريبو( ورابطة أمم جنوب شر

 لفتح "
ً
اء الشبابونستعد أيضا  الجولة الثانية من طلبات االنضمام إىل برنامجنا الخاص بالخبر

ً
ا ، الذي جلب إحدى عشر خبب 

  مجال الملكي
ة الفكرية ليصبحوا الجيل القادم من قادة الملكية من شباب العالم إىل الويبو لتوسيع معارفهم ومهاراتهم ف 

  منطقتكم الفكرية واالبتكار 
  بلدكم، وف 

 . ف 

  مجال األعمال "
ة والمتوسطة لتمكينها من استخدام الملكية الفكرية لتحقيق النمو ف  كات الصغب  كات الناشئة والشر ودعم الشر

ة و  كات الصغب  ، إذ هو جانب أساس  آخر من عملنا. وذلك ألن الشر   االقتصاد العالىم 
 حاسم األهمية ف 

ً
المتوسطة تؤدي دورا

ل 
ّ
  العالم وتستخدم  90تمث

كات ف  بالمائة من القوى العاملة العالمية وتستحدث ما يصل إىل نصف  70بالمائة من مجموع الشر
 .  الناتج المحىل  اإلجماىل  العالىم 

نت أداتنا الخاصة بتشخيص الملكية الفكرية، منذ إطوقد "
ّ
، من مساعدة مك  

  شهر نوفمبر من العام الماض 
من  3,000القها ف 

اتيجية األعمال، ، أصحاب األعمال عىل فهم أصول ملكيتهم الفكرية تقرير  800مما أسفر عن إعداد أكبر من وصلتها باسب 
ع ترجمتها إىل لغتي   إضافيتي   

ّ
رجمت األداة إىل لغات األمم المتحدة الست، ومن المتوق

ُ
. وقد ت  . شخض 

  إثيوبيا والمملكة العربية السعودية وسوريا وترينيداد "
ة والمتوسطة ف  كات الصغب   عن مشاري    ع منتظمة لتدريب الشر

ً
وفضال

  إيرادات نقدية منها لفائدة 
ها من البلدان، نقوم بتنفيذ برنامج بشأن تسويق الملكية الفكرية وجت  وتوباغو وأوكرانيا وغب 

ة والم كات الصغرى والصغب  و، كما نعمل مع السلفادور وجورجيا بشأن الشر   كولومبيا والجمهورية الدومينيكية وبب 
توسطة ف 

  قطاع  التكنولوجيا والزراعة لكل منهما. 
ة ف  كات الصغب    الثنائية  برامج تدريبية موجهة للشر

وسّجلت أكاديمية الويبو ف 
ة ومتوسطة، أي بزيادة قدرها  15,000مشاركة  2020/21 كة صغب   بالمائة مقارنة بالثنائية السابقة.  20شر

" ،   االتساعوخدمة للباحثي  
   1300، إذ بلغت تستمر شبكتنا الخاصة بمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار ف 

  العام الماض 
 مركز ف 

  نحو 
 
  90ف

ً
  مجموعها من معالجة بلدا

 
نت ف

ّ
 شبكاتمليون استفسار. ونعمل اآلن عىل الربط بي   تلك المراكز ضمن  1.7، وتمك

  الربط بي   الشبكات الوطنية ضمن شبكات وطنية 
 
 ف
ً
ع حاليا دي، ونشر اليون وكابو فب    وسب 

  إسواتيت 
 
بما فيها تلك الموجودة ف

وع يشمل  ، من استكمال مشر  
  الشهر الماض 

نا، ف 
ّ
  دول البلطيق. وتمك

وع تجريتر  ف 
  مرص و 22إقليمية، مع مشر

 11جامعة ف 
  األردن بغرض تكوين

 
  إدارة حقوق الملكية الفكرية.   جامعة ف

 
 كفاءاتها ف

اث والمعارف التقليدية "   مجال الب 
 بتفعيل الملكية الفكرية لفائدة المجتمعات المحلية، وبخاصة ف 

ً
مون أيضا حت   –ونحن ملب  

ن الملكية الفكرية من مساعدة تلك المجتمعات 
ّ
فرص عمل، العالم، واستحداث  وحكمتها إىلتراثها ِحرفها و  عىل جلبتتمك

 .   ذات الحي  
 واالرتقاء بتلك المجتمعات ف 

"  
  المكسيك بشأن "حرير كاخونوس". وقد أطلقنا كذلك مبادرتنا المجتمعية األوىل ف 

وعنا ف   منذ قليل عن مشر
ُ
وتحدثت

  إطارها مع الوكالة الحكومية
ازيل، وه  مبادرة نعمل ف  ة ) البر كات الصغرى والصغب  عم تطوير ( من أجل دSEBRAEلدعم الشر
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  وألفاريس  مجتمع  العالمات الجماعية لفائدة 
ن ذلك من دعم المحليي   تيق 

ّ
 الستحداث  420بمنطقة األمازون. ومك

ً
منتجا

 قيمة من منتجات مصنوعة من مواد الدقيق والعسل والزيوت المحلية. 

  مجال"
  ذلك  وباإلضافة إىل ذلك، نقوم بتنفيذ مجموعة من المشاري    ع الوطنية واإلقليمية ف 

ات الجغرافية، بما ف  المؤشر
، ومؤشر "عسل ششار" الجزائري، ومؤشر "ملح كامبوت البحري" د دي كازامانساممشاري    ع تدعم مؤشر " " السنغاىل 

  جزر المحيط الهادئ. 
 الكمبودي، ومؤشر "الكافا" ف 

، قمنا كذلك بالتعاون مع تلك ال"
ً
بلدان بوضع مجموعة أدوات لتمكي   واستجابة لتعقيبات أعضائنا من البلدان األقل نموا

 
ً
  قائمة التأهيل. وبدأنا فعال

تأهيلها، وذلك بغرض توفب  مساعدة تقنية هادفة وموضوعية ومجدية لالقتصادات المدرجة ف 
ها عىل االست

ّ
 لحث

ً
 مبالتواصل مع البلدان األقل نموا

ّ
عنا فادة من مجموعة األدوات المذكورة ونرّحب بتواصل البلدان األقل نموا

  هذا الصدد. 
 لمعرفة المزيد ف 

، يّشنا أن "
ً
ا   مجالوأخب 

  بناء عىل طلب الدول األعضاء19-كوفيد  مجموعة أدوات المساعدة ف 
  أعددناها العام الماض 

 ، الت 
كمل بعض منها والبعض اآلخر قيد التطوير، إضافة إىل  23فتئت تستقطب االهتمام، إذ باتت تشمل  ما

ُ
 است

ً
وعا  مشاري    ع 8مشر

  طور المناقشة. و 
 المزيد من الدول األعضاء عىل االستفادة من الطيف الواسع للدعم والمساعدة المتاحي   مع ذلك، ف 

ّ
نحث

 ضمن مجموعة األدوات. 

"  
يككم الصادق ف  وكل ذلك ليس سوى لمحة شيعة عن العمل الذي تقوم به الويبو لدعمكم كدول أعضاء وجعل الويبو شر

 ية ألغراض النمو والتنمية. استخدام الملكية الفكر 

*** 

"،  
  وأصدقات 

 زمالت 

  له، أن يعّول عىل خصال النشاط والطاقة "
، وينبع   كانت التحديات والصعوبات، يمكن لمجتمع الملكية الفكرية العالىم 

ً
أيا

عنا فيه م   يتسم بها المبتكرون والمبدعون الذين ندعمهم، وأن يواصل مسار التحويل الذي شر
. والتفاؤل الت 

ً
 عا

"  
  تربطنا بكم كأعضاء ف 

  هذه الجمعيات بمنحنا فرصة إلعادة تأكيد قوة العالقة الت 
، هو أال تكتق   

، أنا وزمالت  وخالص أمىل 
 مع أنتم  أن تمنحكممنظمتنا، بل 

ً
 الفرصة للتواصل مجددا

ً
البعض، وإعادة تصور دور الملكية الفكرية ومؤسسات  بعضكمأيضا

هودنا من أجل تحويل الملكية الفكرية من مجموعة حقوق قانونية إىل محّرك قوي لتوليد فرص الملكية الفكرية، وتجديد ج
  نهاية المطاف، من تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

ن، ف 
ّ
 العمل وتوظيف االستثمارات ونمو األعمال والتمك

كم نحو النمو والتنمية، وتتمت  لك"  جمعيات ناجحة ومثمرة ومجدية. وستظّل الويبو إىل جانبكم طوال مسب 
ً
 م جميعا

" 
ً
."شكرا

ً
 جزيال

 من جدول األعمال الموحد 4البند 

 البيانات العامة

  ذلك ) دولة 125قدمت الوفود وممثلو الدول التالية البالغ عددها  .77
 
أربعة و  ،مراقب واحدو ، باسم مجموعات الدول( 9بما ف

  إطار هذا البند من جدول ا تسعة، و ةدولية حكومي اتمنظم
 ،الجزائر  ،ألبانيا ألعمال: منظمات غب  حكومية بيانات شفهية أو كتابية ف 

اليا ،أرمينيا ،األرجنتي    ،أنتيغوا وبربودا ،أنغوال دولة متعددة بوليفيا ) ،بيالروس ،بربادوس ،بنغالديش ،أذربيجان ،النمسا ،أسب 
ازي ،بوتسوانا ،(القوميات دي،    ،بوركينا فاسو و  ل،البر ديفوار، كرواتيا، كوبا،  كوت، كولومبيا، الكونغو،  الصي    ،شيىل   ،كندا  ،كمبودياكابو فب 
ص،  السلفادور، إكوادور، مرص، الجمهورية الدومينيكية، الدانمرك، ، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الجمهورية التشيكيةقبر

، فنلندا، فرنسا، غامبيا ، إثيوبيا، فيجر   
 ،الهند ،إيسلندا ،اهنغاري ،غينيا ،غواتيماال ،اليونان ،غانا ،ألمانيا ،جورجيا ،إستونيا، إسواتيت 

ستان، كينيا  ،األردن ،اليابان ،جامايكا ،إيطاليا ،إشائيل ،العراق ،(اإلسالمية -جمهورية إيران ) ،إندونيسيا غب   جمهورية الو  ،قب 
يا، المكسيك، منغوليا، الجبل األسود، المغرب، موزامبيق، ناميبيا،  ،الديمقراطية الشعبية ليسوتو، ليتوانيا، مدغشقر، مالوي، مالب  

وي    ج، عمان، باكستان، بنمان يا، الب  تغال، قطر، جمهورية كوريا، جمهورية  ،يبال، نيوزيلندا، نيجب  ، بولندا، البر و، الفلبي   باراغواي، بب 
اليون، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، ، ساموا، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، ضبيا، سب   مولدوفا، رومانيا، االتحاد الروس 

ترينيداد توغو، ب أفريقيا، إسبانيا، شي النكا، السودان، السويد، سويشا، الجمهورية العربية السورية، طاجيكستان، تايلند، جنو 
انيا المتحدة، الواليات ياوتوباغو، تونس، ترك ، تركمانستان، أوغندا، أوكرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، جمهورية تب  

ويال )المتحدة األ ،  ،زمبابوي ،زامبيا ،فييت نام ،(البوليفارية - جمهوريةمريكية، أوزبكستان، فانواتو، فب   المنظمة األفريقية فلسطي  
اءات ) ،)األريبو( المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية ،للملكية الفكرية مكتب براءات (، EAPOالمنظمة األوروبية اآلسيوية للبر
اع لمجل اءات لعموم الصي   ) ،س التعاون لدول الخليج العربيةاالخب    لتشجيع التجارة  ،(ACPAAجمعية وكالء البر

المجلس الصيت 
برنامج الصحة  ،(EIPAجمعية اإلمارات للملكية الفكرية ) ،(ASIPIالجمعية األمريكية للملكية الصناعية ) ،(CCPITالدولية )
    ،(KEIالمؤسسة الدولية إليكولوجيا المعرفة ) ،(JIPAالفكرية )الجمعية اليابانية للملكية  ،(HEPوالبيئة )

كلية الملكية الفكرية ف 
 (. TWNوشبكة العالم الثالث ) ،أمريكا الالتينية
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  المرفق. و  .78
 ترد البيانات الخاصة بهذا البند من جدول األعمال ف 

 من جدول األعمال الموحد 5البند 

 انتخاب أعضاء المكاتب

 . A/63/INF/1 Rev.  ىل الوثيقةاستندت المناقشات إ .79

، طلب ةنائب توعند تقديم هذا البند من جدول األعمال، أشار  .80   جمعيات العام الحاىل 
  إىل أنه ف 

من الدول  تالمستشار القانوت 
 : تحاد باريس الرئيس ونائتر  الرئيس لكل من لجنة الويبو للتنسيق واللجنة التنفيذية ال األعضاء انتخاب أعضاء المكاتب عىل النحو التاىل 

اوذكرت  واللجنة التنفيذية التحاد برن. 
ً
، فيما يخص أعضاء مكتب لجنة الويبو للتنسيق، ينتخب الرئيس ونائب  أيض   العام الحاىل 

بأنه ف 
 مندوتر  األعضا

  اللجنة التنفيذية التحاد باريس وينتخب أول نائب للرئيس من بي  
 مندوتر  األعضاء العادية ف 

  من بي  
ء الرئيس الثات 

  اللجنة التنفيذية 
 ةنائب توذكر  ()أ( من النظام الداخىل  الخاص للجنة الويبو للتنسيق. 2)3التحاد برن، ووفقا للقاعدة العادية ف 

  الوفود بأن أعضاء مكتب لجنة الويبو للتنسيق واللجنة التنفيذية التحاد باريس واللجنة التنفيذية التحاد برن قد 
المستشار القانوت 

  الوقت الراهن، انتخاب أعضاء المكاتب للمناصب التالية:  لمدة سنة واحدة.  عينوا جميعا
ح، ف  رئيس لجنة  ثم أعلنت أنه من المقب 

  لرئيس لجنة الويبو للتنسيق، ورئيس اللجنة التنفيذية التحاد باريس، ورئيس اللجنة التنفيذية التحاد 
الويبو للتنسيق، والنائب الثات 
  إىل تقديم ترشيحات  ةنائبت ونظرا لوجود وظائف شاغرة، دع التنفيذية التحاد برن. برن، ونائب الرئيس للجنة 

المستشار القانوت 
  ال تزال شاغرة. 

 إضافية لشغل المناصب الشاغرة الت 

  اآلراء بي   الوفود عىل .81
، وفيما يتعلق ببند جدول األعمال، أشارت إىل وجود توافق ف   

 وشكرت الرئيسة نائبة المستشار القانوت 
شيحات عىل النحو الذي تل .  ةها نائبنالب   

شيحات  المستشار القانوت  وأشارت الرئيسة إىل أنه عىل الرغم من الحاجة إىل مزيد من الب 
  اآلراء 

  تم التوصل إىل توافق ف 
شيحات الت  حت أن تقر الدول األعضاء الب  ، اقب  والمشاورات لملء المناصب الشاغرة المتبقية للموظفي  

  بذلك. وط بشأنها. 
شيحات المتبقية وإبالغ نائبة المستشار القانوت    غضون ذلك، مواصلة المشاورات حول الب 

 لبت من الوفود، ف 

اض، أقرّ  .82   مرحلة  تاألعضاء المنتخبي   وأعلن ةالرئيس تونظرا لعدم وجود أي اعب 
أن االجتماع سيعود إىل بند جدول األعمال ف 

إنها تود، قبل فتح باب المداوالت، أن تهت   رئيس لجنة التنسيق، وكذلك نواب الرئيس  وشكرت الوفود عىل تعاونها وقالت الحقة. 
 وأعضاء مكاتب اللجان األخرى عىل انتخابهم. 

  دورة لجنة التنسيق وأعلن أنه  5العودة إىل البند ب .83
من جدول األعمال، رحب رئيس لجنة التنسيق المنتخب بالوفود المشاركة ف 

  اغتنام هذه قبل فتح المداوالت بشأ
  لبلده المجاور، كولومبيا، وأعرب عن رغبته ف 

ن هذا البند، وأشار إىل أن بلده هو اليوم الوطت 
 .  
  االحتفال باليوم الوطت 

  وضعتها فيه بانتخابه لهذا المنصب.  الفرصة ليتمت  كل الخب  ف 
وتوجه  وشكر الدول األعضاء عىل الثقة الت 

  لجنة الويبو للتنسيق  بالشكر إىل سلفه وأهنئه عىل العمل
ة عملها مع جميع أعضاء المكتب المنتهية واليتهم ف  الذي أنجزته خالل فب 

  أن يتمكن من االعتماد عىل دعمهم وعمل وفود 
  الويبو وأعرب عن أمله ف 

  عملهم المقبل كممثل لبلدانهم ف 
وتمت  لهم كل التوفيق ف 

  وضعتها فيه موضوعة بشكل جيد. وأكد الرئيس للدول األعضاء أنه سيبذل ك كل منهم. 
هنة عىل أن الثقة الت    وسعه للبر

 ل ما ف 

  تلقت األمانة ترشيحات جديدة.  .84
ح إعادة فتح بند جدول  وذكر الرئيس بأنه ال تزال هناك بعض الوظائف الشاغرة الت  ولذلك اقب 

شيحات ثم االنتقال إىل انتخاب بقية أع  ضاء هيئات الويبو المختلفة. األعمال بحيث يمكن إطالع الوفود عىل الب 

احه بإعادة فتح البند  ةالرئيس ر  ولم ت .85 اض عىل اقب    إىل تقديم  ةنائب تمن جدول األعمال، ودع 5أي اعب 
 
المستشار القانوت

شيحات للوظائف الشاغرة.   معلومات محدثة عن الب 

  أنه بعد مشاورات غب  رسمية بي   الدول األعض ةنائب توأعلن .86
  اآلراء النتخاب المستشار القانوت 

اء، تم التوصل إىل توافق ف 
نائب الرئيس األول للجنة الويبو للتنسيق ونائب الرئيس للجنة التنفيذية  أعضاء المكاتب التالية لشغل المناصب الشاغرة المتبقية: 
  مختلف الهيئات وأبلغت الوفود بأن أسماء جميع الموظفي   ال التحاد باريس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية التحاد برن. 

منتخبي   ف 
  الوثيقة 

  الوقت المناسب. A/63/8/INF/2سوف ترد ف 
  ف 
وت    ستنشر عىل موقع الويبو اإللكب 

 ، الت 

  ودعتنائب ةالرئيس توشكر  .87
إىل دعم الموظفي   المعيني   ألن ترشيحاتهم يحظ  بتوافق اآلراء بي   الدول  ة المستشار القانوت 

 القرار.  ةالرئيس تاض، أقر األعضاء، وبعد أن لم ير أي اعب  
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88.  :  
 انتخب أعضاء المكتب التالية أسماؤهم ف 

 لجنة الويبو للتنسيق
 )السيد( )بنما( ألفريدو سويسكوم ألفارو  الرئيس: 

 (جمهورية كوريا)السيد( )تايهو ىل   نائب الرئيس: 
 (ناميبيا( )ة)السيد فيفيي   كاتجيونغا الرئيس:  ةنائب

 اللجنة التنفيذية التحاد باريس
  كاوندو   : ةالرئيس

 (ناميبيا( )ة)السيدآينا فيلينع 
 (الجزائر)السيد( )فيصل عالق  نائب الرئيس: 

 اللجنة التنفيذية التحاد برن
 (قطر)السيد( ) أحمد السليظ   الرئيس: 

 (فنلندا( )ة)السيد آنا فوباال الرئيس:  ةنائب
 (يةالواليات المتحدة األمريك( )ة)السيد لورا هامل الرئيس:  ةنائب

  الوثيقة  .89
 . A/63/INF/2وترد قائمة بأسماء جميع أعضاء مكاتب الجمعيات وسائر الهيئات ف 

 من جدول األعمال الموحد 6البند 

ز   قبول المراقبي 

 . A/63/3 Rev.  استندت المناقشات إىل الوثيقة .90

  هذا البند من جدول األعمال ولفت انتباه الوفود إىل ال ةنائب توعرض .91
بأن  ت. وذكر A/63/3 Revوثيقة المستشار القانوت 

  الطلبات المقدمة من ثالث منظمات دولية غب  حكومية( و
  الويبو مدعوة إىل النظر ف 

منظمة غب   16جمعيات الدول األعضاء ف 
  الفقرة 

  الويبو.  4حكومية وطنية، عىل النحو الوارد ف 
  اجتماعات الدول األعضاء ف 

 تكر وذ  من الوثيقة، للحصول عىل صفة مراقب ف 
  اعتمدتها الدول األعضاء، وأجرت األمانة  ةنائب

  بأنه وفقا للقواعد المطبقة عىل المنظمات غب  الحكومية الوطنية الت 
المستشار القانوت 

  نشأت منها المنظمات غب  الحكومية الوطنية قبل تقديم طلبات المنظمات غب  الحكومية 
المشاورات الالزمة مع الدول األعضاء الت 

اوأشارت  الجمعيات.  إىل هذه
ً
  إىل أنه تم الحصول عىل االتفاق الالزم فيما يتعلق بجميع طلبات المنظمات غب  الحكومية الوطنية ال أيض

 المعنية.  16

ا عىل طلبات الحصول عىل  ةوشكر وفد الصي   الرئيس .92
ً
والمدير العام عىل التنظيم الدقيق لالجتماع وإدارته الناجحة. وتعليق

اض عىل معظم المنظمات غب  ، بل المودعي   من المنظمات غب  الحكوميةصفة مراقب من ق شارك الوفد أن الصي   ليس لديها أي اعب 
  تقدم طلبات للحصول عىل صفة مراقب وأنها عىل استعداد لرؤية هذه المنظمات تلعب دوًرا إيجابًيا. ومع ذلك

أضاف ، الحكومية الت 
، ويكيميديا األرجنتي   ، (ALSAطلبات المراقب من الرابطة اآلسيوية لطالب القانون )الوفد أن الصي   ال يمكنها الموافقة عىل 

جمعية تعزيز  -ويكيميديا ألمانيا ، لتقاسم الحر للمعرفةاجمعية  -ويكيميديا فرنسا ، جمعية النهوض بالمعرفة الحرة - CHويكيميديا 
ض الوفد عىل ، ويكيميديا جنوب أفريقيا، توحةجمعية نشر المعرفة المف -ويكيميديا إيطاليا ، المعرفة الحرة ويكيميديا السويد. واعب 

إىل هونغ كونغ والصي   وماكاو والصي    ALSAذكر الوفد أن إشارات ، هذه الطلبات للحصول عىل صفة مراقب. عالوة عىل ذلك
  قائمتها المكونة من 

 
ا  17ومقاطعة تايوان الصينية ف ً ا خطب 

ً
 كانت انتهاك

ً
 وطنيا

ً
لمبدأ الصي   الواحدة. وقال الوفد إنه فيما يتعلق فصال

  األرجنتي   
فإن عملهم الرئيش  هو دعم مشاري    ع ، والسويد، وجنوب أفريقيا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، وسويشا، بفصول ويكيميديا ف 

  مناطق معينة. ومن وجهة نظر الوفد
 
وي    ج لها ف   ذل، فإن بعض المشاري    ع، ويكيميديا والب 

 
  بما ف

 
وت تحتوي ، ك موقع ويكيبيديا اإللكب 

  هذا
 
رت الصي   بأنها أعلنت موقفها مراًرا وتكراًرا ف

ّ
  تنتهك مبدأ الصي   الواحدة. وذك

ة من المعلومات غب  الدقيقة الت   عىل كمية كبب 
  الويبو لعام  ، الصدد

 
  ذلك جمعيات الدول األعضاء ف

 
المعنية بحق المؤلف وأثناء اجتماع اللجنة الدائمة  2021و 2020بما ف

ة من ، (SCCRوالحقوق المجاورة )   الفب 
 
لم تتناول ، . اعتباًرا من هذا اليوم2022، 13مايو.  9مايو إىل غاية  9الذي انعقد ف

  أثارها الوفد. والحظ أن المتقدمي   الثمانية المذكورين أعاله للحصول عىل صفة مراق
كات التابعة لها المخاوف الت  ب ويكيميديا والشر
وموقف الويبو الثابت  2758وهو ما يتعارض مع قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ، ينتهكون بشكل خطب  مبدأ الصي   الواحدة

  أن تنفذ قرار الجمعية ، بصفتها وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، بشأن مبدأ الصي   الواحدة. وشدد الوفد عىل أن الويبو 
ينبع 

. وشدد الوفد عىل أن القرارات السابقة لقبول  ALSAوأال تقبل  2758حدة رقم العامة لألمم المت أو فصول ويكيميديا كمراقبي  
 . المراقبي   قد اتخذت بتوافق آراء الدول األعضاء

. وأعرب عن تأييده لجميع A/63/3 Revوتحدث وفد ألمانيا باسم المجموعة باء وشكر األمانة عىل إعداد وثيقة العمل   .93
  الوثيقة للحصول عىل صفة مراقب.  الطلبات

وأشار الوفد إىل أن الوثيقة توضح أن جميع طلبات الحصول عىل صفة المراقب  الواردة ف 
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، حسب فهم المجموعة باء، المعلومات الالزمة للتمكي   من النظر   

  تتلقاها األمانة تحتوي عىل المعلومات المطلوبة وأن ذلك يعت 
الت 

  صفة المراقب ومنح صفة 
  وقت الحق. ف 

اوأشار الوفد  مراقب ف 
ً
  وثيقة العمل، حسب فهمه، قد  أيض

إىل أن جميع المنظمات ف 
 .  
وت    بمعايب  قبول طلب الحصول عىل صفة مراقب لدى الويبو، كما هو مبي   عىل موقع الويبو اإللكب 

 امتثلت لإلجراءات المناسبة وتق 
ة ال   تقديم الخبر

تقنية والمعلومات المفيدة لمداوالت الويبو، وإذا كانت قادرة عىل إظهار العالقة وشارك الوفد المنظمات المراقبة ف 
ة بي   أهدافها ومجال الملكية الفكرية، ترى المجموعة باء أنه من المهم أن تكون تلك المنظمات قادرة عىل مراقبة اإلجراءات  المباشر

   والمساهمة فيها. 
حيب بمشاركة مجموعة واسعة من المنظمات غب  الحكومية وأبرز الوفد أنه كان من الممارسات الشائعة ف   الويبو الب 

  عمليات التشاور والمناقشات المتعلقة بقضايا 
والمنظمات الحكومية الدولية ومجموعات الصناعة وأصحاب المصلحة اآلخرين ف 

  الويبو. وأشار الوفد إىل أن ذلك كان جزءا ال يتجزأ من الشفافية وال الملكية الفكرية الراهنة. 
  تعب   بها الدول األعضاء ف 

وأشار  شمولية الت 
  
الوفد إىل أن المجموعة باء ليست عىل دراية بأي معلومات من شأنها أن تحمل أعضائها عىل االعتقاد بأن أيا من المنظمات المذكورة ف 

  المداوالت بشأن قضايا الملكية 
ولذلك حثت المجموعة  الفكرية الراهنة. وثيقة العمل لن يكون قادرا عىل تقديم مساهمات قيمة ف 

  الوثيقة 
 . A/63/3 Revعىل الموافقة عىل قائمة الطلبات الكاملة كما وردت ف 

94.  .   أثارها وفد الصي  
وذكر بأن القرارات المتعلقة بقبول المراقبي   قد اتخذت دائما  وأحاط وفد طاجيكستان علما بالشواغل الت 

ام مبدأ توافق اآلراء والتقيد به قبل قبول طلبات بتوافق اآلراء بي   الدول األعضاء وأ   أن تواصل جميع األطراف احب 
عرب عن أمله ف 

 الحصول عىل صفة المراقب من جانب المنظمات غب  الحكومية. 

  أبدتها بعض الدول  .95
وأشار وفد زمبابوي إىل طلب مركز المراقب من مؤسسة ويكيميديا والمنظمات التابعة لها والتحفظات الت 

  الموافقة عىل صفة  عضاء فيما يتعلق بهذه المنظمات. األ
إذ تؤكدان مجددا عىل قدسية وأهمية مبدأ توافق اآلراء عند النظر ف 

  
  بند جدول األعمال ف 

  أن تؤخذ شواغل وفد الصي   بعي   االعتبار، وأعرب عن تأييده إلرجاء النظر ف 
المراقب، وقال الوفد إنه ينبع 

 ح لألطراف المعنية بإجراء مناقشات ثنائية. الجمعيات المقبلة للسما 

  توجيه الشكر إىل األمانة عىل إعداد الوثيقة دولة متعددة القومياتوأعرب وفد بوليفيا ) .96
. وشدد A/63/3 Rev( عن رغبته ف 

  هذا الشأن. 
  أعربت عنها الدول األعضاء ف 

  اآلراء وأنه يجب وذكر الوفد أنه لم يتم التوصل إىل ت عىل أهمية مراعاة الشواغل الت 
وافق ف 

ام مبدأ توافق اآلراء.   احب 

ورة فتح باب الوصول إىل  .97   اجتماعات الويبو وأشار إىل ض 
  للمراقبي   المقبولي   ف 

ودعا وفد نيكاراغوا إىل تنفيذ نهج إجرات 
  ذلك جميع فكريش  ويكيميديا، وأمانة الويبو. 

  الوقت نفسه، شدد  المنظمات غب  الحكومية، بما ف 
  قدما وف 

الوفد عىل أهمية المض 
 من خالل التعاون المتبادل ونهج قائم عىل توافق اآلراء. 

ستان إن سيادة الدول وسالمتها اإلقليمية واستقاللها مهمة  .98 غب   اوقال وفد قب 
ً
، عىل النحو  جد وتشكل أساس القانون الدوىل 

  األمم المتحدة
  وشدد عىل أهمية الحفاظ عىل مبدأ توافق اآل الوارد ف 

راء فيما يتعلق بقبول المنظمات غب  الحكومية بصفة مراقب ف 
 الويبو. 

  أدىل بها وفد ألمانيا باسم A/63/3 Rev.  وشكر وفد سويشا األمانة عىل إعداد الوثيقة .99
. وأعرب عن دعمه للبيانات الت 

، وال سيما الطلب المقدم من ويكيميديا سويشا. وأوضح كذلك أن  المجموعة باء. وذكر الوفد أنه يؤيد جميع طلبات قبول المراقبي  
  سويشا وخارجها وأن ويكيميديا هدف ويكيميديا

 
  للمعرفة ف

 
سويشا ركزت أنشطتها، ال سيما عىل التعليم  سويشا هو التوزي    ع المجات

ا بالملكية الفكرية، ويمكن أن تساهم ويكيمي   ا ديوالبحث. وشدد الوفد عىل أن هذه األهداف مرتبطة ارتباطا مباشر
 
سويشا بشكل كبب  ف

  التأكيد عىل أن ويكيميديا
 
  يخضع للقانون السويشي ومستقل عن مؤسسة  عمل الويبو. وأعرب الوفد عن رغبته ف

 
سويشا كيان قانوت

  ويكيميديا ويكيميديا. وذكر الوفد كذلك أن مؤسسة ويكيميديا
 
سويشا.  سويشا ولم تقدم أي تمويل لويكيميديا ليست عضوا ف

، أيد الوفد قبول ويكيميدياو   سويشا كمراقب ودعا الوفود األخرى إىل دعم قبولها بالمثل.  بالتاىل 

وأيد وفد الواليات المتحدة األمريكية بيان المجموعة باء وأعرب عن تأييده للموافقة عىل القائمة الكاملة لطلبات المراقبي   عىل  .100
  الوثيقة 

إن المراقبي   يقصدون إلثراء المناقشات والجمع بي   وجهات النظر المتنوعة  . وقال الوفدA/63/3 Revالنحو الوارد ف 
  تقوم بها الويبو وتدعم تلك األنشطة واألهداف. 

  ترتبط باألنشطة واألهداف الت 
ة الت  وحسب فهم الوفد، فإن جميع  والمستنب 

  الوثيقة 
وط القبول،A/63/3 Revمنظمات الويبو المذكورة ف  ت طلباتها.  . وإذا لم تستوف شر وفيما يخص  لم تكن األمانة قد نشر

  لديها آراء بشأن ويطلبات "
كيميديا"، أشار الوفد إىل أن هؤالء المودعي   كانوا عىل غرار العديد من المنظمات غب  الحكومية األخرى الت 

  الويبو. 
 
بوضوح اهتمامهم بمجال حق  وقد أثبت هؤالء المودعون القضايا المتعلقة بحق المؤلف وسبق أن قبلت بصفة مراقب ف

وكرر الوفد دعوته إىل جعل األمم المتحدة، وال سيما الويبو، أكبر شفافية ويمكن الوصول إليها  المؤلف وربطهم بأعمال الويبو. 
، وضمان أن تظل عملياتها مركزة عىل إثراء عمل الويبو.   

  طلبات " لمنظمات المجتمع المدت 
  البت ف 

ميديا" كيويورأى الوفد أنه ينبع 
  رأى الوفد أنها أثبتت جدواها. 

  مناقشات الويبو بشأن قضايا الملكية الفكرية الت 
 
وأشار  بشأن مزايا تطبيقها وقدرتها عىل المساهمة ف

  الويبو ليس من مسائل مبدأ الصي   الواحدة. 
ولم تبر  الوفد إىل أن تقييم اعتماد منظمة دولية غب  حكومية للحصول عىل صفة مراقب ف 

كات األجنبية المستقلة واأللميديا أي سؤال حول الوضع السياس  للدول األعضاء األخرى. مشا وأشار الوفد إىل أن السماح لهذه  ركة الشر
  الويبو الرامية إىل دعم المراقبي   اآلخرين الحاليي   

 
كات المنتسبة بالمشاركة بصفة مراقب سيكون متسقا مع السابقة الراسخة ف الشر
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  قد تكون لها  والدول األعضاء
االت 

ً
ورأى الوفد أنه ال توجد معلومات تشب  إىل أن أيا من مودع  الطلبات لن  عالقة ما مع تايوان.  أيض

  مشاورات ومناقشات الويبو بشأن قضايا الملكية الفكرية الحالية، ومن ثم حث عىل الموافقة عىل جميع 
يتمكنوا من المساهمة ف 

  الوثيقة 
 . A/63/3 Revالمنظمات المذكورة ف 

  الوثيقة  .101
. وأشار إىل أن المراقبي   قبلوا A/63/3 Revوأعرب وفد السويد عن تأييده للموافقة عىل جميع الطلبات الواردة ف 

ووفقا للوفد، استوف  جميع مودع   بإثراء النقاش وتقديم آراء متنوعة ومبنية عىل المعرفة تتصل بأنشطة الويبو وتدعم تلك األنشطة. 
  وثيقة العمل. الطلبات الو 

  طلبتها الويبو، وإال فإن طلبهم لم يدرج ف 
وط الت    الوثائق الشر

وقال الوفد إن المراقبي    اردة أسماؤهم ف 
ة بي   أهداف الويبو ومجال  ة التقنية والمعلومات المفيدة لمداوالت الويبو وإذا استطاع المراقبون إظهار العالقة المباشر يقدمون الخبر

 ومن المهم أن تتمكن تلك المنظمات، مثل ويكيميديا السويد، من مراقبة اإلجراءات والمساهمة فيها. الملكية الفكرية، 

  القرارات المتعلقة بقبول المراقبي   وجميع البنود األخرى المدرجة  .102
  ف 
وشدد وفد بيالروس عىل أهمية الحفاظ عىل نهج توافق 

  جدول األعمال. 
 ف 

  عمل الويبو. وأقر وفد باكستان بمساهمة المنظمات  .103
وأشار إىل أن منح صفة المراقب لعدد كبب  من المنظمات  غب  الحكومية ف 

  الدورة. 
افا بإسهامها المهم كما يتضح من عدد المراقبي   الذين أخذوا الكلمة ف    عمل المنظمة يعد اعب 

وشدد  غب  الحكومية للمشاركة ف 
  ال
ويبو، وأشار إىل أن الموافقة عىل مركز المراقب لم تكن ممكنة إال بموافقة جميع الوفد عىل أهمية االتفاق بي   جميع الدول األعضاء ف 

 .   أعرب عنها وفد الصي  
 الدول األعضاء وكرر اآلراء الت 

ويال ) .104   الجمهورية البوليفاريةوشكر وفد فب  
  أثارتها الصي   والت 

( األمانة عىل إعداد وثيقة العمل وأعرب عن تأييده للشواغل الت 
وعة. ترى أنها  .  مشر  ودعم الوفد مبدأ توافق اآلراء والبيان الذي أدىل به وفد الصي  

  المنظمات المتعددة األطراف.  .105
  ومشاركته ف 

وقال إن  وأعرب وفد فرنسا عن تأييده لبيان المجموعة باء وحضور المجتمع المدت 
  منطقة جغرافية محددة.  فكريش  ويكيميديا عبارة عن منظمات مستقلة أنشئت لدعم وتعزيز مشاري    ع ويكيميديا
وقال الوفد إنه عىل  ف 

ة ومستقلة.  وأشار الوفد إىل أن  الرغم من أن الفصول يمكن أن تتعاون فيما بينها أو مع مؤسسة ويكيميديا، فه  كيانات قانونية متمب  
  مجلس إدارتها، مما يؤكد استقالل المنظم

كة "ويكيميديا" ال تضم أي عضو من مؤسسة ويكيميديا ف   ة غب  الحكومية الفرنسية. شر
  المناقشات حول الملكية الفكرية 

وشدد الوفد عىل أن كيميديا فرنسا يهتم بتوزي    ع المعلومات والمعارف، ويؤدي دورا مهما وبارزا ف 
لطات وأضاف الوفد أن كيميديا فرنسا مستقل عن الس وحق المؤلف وجميع الجوانب، ال سيما فيما يتعلق بأساليب التواصل الجديدة. 

  وثيقة العمل. 
 العامة ولم يتلق أي تعليمات من السلطات العامة، وأيد قبول القائمة الكاملة للمنظمات غب  الحكومية الواردة ف 

وذكر  وشكر وفد االتحاد الروس  األمانة عىل إعداد وثيقة العمل قيد النظر وقال إنه يعتقد أن قبول المراقبي   مسألة تقنية.  .106
  عام  الوفد بدورات الويب

.  2021-2020و ف    نوقشت خاللها قضايا مماثلة تتعلق بقبول المراقبي  
وأعرب الوفد عن اقتناعه بأن  والت 

  تأييد مبدأ توافق اآلراء. 
  أال يتخذ إال بتوافق اآلراء، ولذلك ينبع 

وأشار الوفد إىل أن لجنة حق  القرار المتعلق بقبول المراقبي   ينبع 
  مايو المؤلف قد رفضت طلبات الحص

  فكريميديا ف 
وقال إن هناك حاجة إىل ضمان االستقاللية  . 2022ول عىل مركز المراقب ف 

  اآلراء بشأن المنظمات  وطرائق الشفافية والشمولية، بحيث تتخذ جميع قرارات الجمعيات بتوافق اآلراء. 
 
وأشار إىل عدم وجود توافق ف

  أدلت بها و 
  ولذلك أيد الوفد البيانات الت 

 
حت أن ترجر  الجمعيات إصدار قرار بشأن هذه المنظمات غب  الثمات فود أخرى واقب 

 الحكومية إىل تاري    خ الحق. 

  وكاالت األمم المتحدة،  .107
 
  المناقشات ذات الصلة ف

وأعرب وفد كندا عن تأييده إلدراج المنظمات غب  الحكومية ومشاركتها ف 
  الحكم عىل أهلية المنظمات 

  مناقشات الويبو استنادا إىل األسس الموضوعية مثل الويبو، ورأى أنه ينبع 
 
غب  الحكومية للمشاركة ف

 لطلب هذه المنظمات. 

  اتخاذ A/63/3 Rev( األمانة عىل إعداد وثيقة العمل الجمهورية اإلسالميةوشكر وفد إيران ) .108
 
. وأشار إىل التقليد المتمثل ف

ورة مراعاة مبدأ توافق اآلراء، وشاطر القلق الذي أعرب عنه وفد الصي   وشدد الوفد عىل  قرار بشأن قبول المراقبي   بتوافق اآلراء.  ض 
اح الداع  إىل تأجيل قرار منح صفة المراقب لتلك المنظمات المحددة إىل تاري    خ الحق  والدول األعضاء األخرى.  وأعرب عن تأييده لالقب 

  اآلراء. 
 
 نظرا لعدم التوصل إىل توافق ف

  منظمات األمم المتحدة. وتحدث وفد الجزائر بصفته الو  .109
 
ة ف  طنية ورحب بعمل المنظمات غب  الحكومية ومساهمتها الكبب 

  أعربت عنها الصي   والوفود األخرى فيما يتعلق بمنح صفة المراقب لبعض المودعي   
وأشار الوفد إىل التحفظات والشواغل الت 

ام مبدأ توافق اآلراء الذي، وقال إنه، حت    اآلن، صيغ عمل الجمعيات وحث الوفود عىل مواصلة العمل بنفس المراقبي   ودعوا إىل احب 
 الطريقة. 

وقال وفد الجمهورية العربية السورية إنه يقدر ويقدر شواغل الصي   فيما يتعلق بقبول المراقبي   وفقا لإلجراءات المعتمدة،  .110
  تراع  سيادة الدول. 

  هذا الصدد، شدد الوفد عىل أهمية توافق اآلراء عن والت 
. وف   د قبول المراقبي  
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  أدلت بها المجموعة باء ووفود فرنسا والواليات المتحدة األمريكية والسويد وسويشا.  .111
وقال الوفد  وأيد وفد ألمانيا البيانات الت 

  سلسلة االجتماعات الثالثة والستي   لجمعيات الدول 
  أن تعتمد بصفة مراقب ف 

وعة ف  كة ويكيميديا ألمانيا لها مصلحة مشر إن شر
  تديرها الويبو. ا

  الويبو واالتحادات الت 
  اإلجراءات  ألعضاء ف 

  المنظمة ومشاركتها البناءة عىل المدى الطويل ف 
وأعرب الوفد عن ثقته ف 

  ألمانيا. 
  مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة ف 

يعية والتشاور، وال سيما ف  كة "ويكيميديا" ه  منظمة  التشر وأشارت إىل أن شر
  مستقلة من الناحية القانونية عن مؤسسة ويكيميديا والفصول الوطنية األخرى.  بموجب القانون

وشدد الوفد عىل أهمية بقاء  األلمات 
  وللمراقبي   اآلخرين. 

 الويبو منظمة شفافة ومفتوحة للمجتمع المدت 

  اتخاذ قرارات بشأن  .112
  اجتماعات وأشار وفد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إىل الممارسة المتمثلة ف 

قبول المراقبي   ف 
ح اإلبقاء عىل هذه الممارسة.   الويبو بتوافق اآلراء واقب 

ام مبدأ توافق اآلراء.  .113  وطلب وفد كوبا من الدول األعضاء احب 

  التوصل .114
  أعربت عنها الوفود ف 

  أدلت بها واإلقرار باختالف وجهات النظر، وأشار إىل الرغبة الت 
 وشكر الوفود عىل البيانات الت 

  اآلراء. 
ح إىل توافق ف    الوثيقة  ةالرئيس تواقب 

كة A/63/3 Revاعتماد فقرة القرار الواردة ف  . )ب( باستثناء الطلبات المقدمة من الشر

 األرجنتي   وسويشا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا والسويد:  وفصول ويكيميديا، (ALSAة للملكية الفكرية )األفريقي

 التالية:  قّررت أن تمنح صفة المراقب للهيئاتيبو، كل فيما يعنيه، إن جمعيات الو  .115

 المنظمات الدولية غب  الحكومية:  (أ)

اء العالمية المعنية بحقوق مستخدم  حق المؤلف "1"  (؛User Rights Network) شبكة الخبر
 . مجلس االبتكار  "2"

 المنظمات الدولية غب  الحكومية:  (ب)
 ؛لملكية الفكريةالعربية األمريكية ل الجمعية "1"
  األداء ) لممثلي   ااألرجنتينية إلدارة  جمعيةال "2"

 (؛SAGAIوفنات 
 ؛(ADACOومعارفها األصلية ) األصلية بالشعوبجمعية النهوض  "3"
 ؛(CTAالتجارية ) للعالمات الصينيةالجمعية  "4"
 ؛الرقىم   القانونمركز  "5"
 (؛Hiperderecho) جمعية "6"
  القانون والتكنولوجيا؛( لأل InternetLab)جمعية  "7"

 بحاث ف 
 (؛OCPIالستشارات الملكية الصناعية ) اإليطاىل  المعهد  "8"
اءات ) لحمايةالجمعية الصينية  "9"  (. PPACالبر

 من جدول األعمال الموحد 7البند 

وع جداول األعمال للدورات العادية لعام   2023مشر

 . (WO/CC/81/4 تنسيق )الوثيقةالتقرير الصادر عن دورة لجنة الويبو لل )ي(انظر .116

 من جدول األعمال الموحد 8البند 

 الدورة االنتخابية الجديدة ألعضاء مكاتب جمعيات الويبو وسائر الهيئات

 . A/63/5 Rev. استندت المناقشات إىل الوثيقة  .117

  هذا البند من جدول األعمال ولفت ةنائب توعرض .118
. وذكرت بأنه A/63/5 Revوثيقة انتباه الوفود إىل ال تالمستشار القانوت 

  عام 
  دورة انتخاب أعضاء مكتب الجمعية العامة للويبو، كما اعتمدته الدول األعضاء ف 

)انظر  2016عقب التجربة الناجحة لالنتقال ف 
احا يرم  إىل مواءمة الدور A/63/5 Rev، انظر الوثيقة (WO/GA/48/17)ي( من الوثيقة  18و 17الفقرتي   

ة . وتضمن اقب 
  الويبو، بموافقة الجمعية العامة للويبو 

 
  الويبو وسائر هيئات الدول األعضاء ف

 
االنتخابية ألعضاء مكاتب جمعيات الدول األعضاء ف

ة والية أعضاء  ةنائب توأوضح ( من نظام الويبو الداخىل  العام. 2) 9بتعديل القاعدة    أنه عند القيام بذلك ستبدأ فب 
المستشار القانوت 

  انتخبوا فيها.   المكتب،
 ةنائب توأشار  كما هو الحال حاليا، مع أعضاء مكتب الجمعية العامة للويبو عقب الجلسة الختامية للدورة الت 

  جمعيات 
ة والية الموظفي   الحاليي   مرة واحدة ف 

  إىل أنه من أجل تيسب  الدورة االنتخابية الجديدة، يتم تمديد فب 
المستشار القانوت 

ح2الحالية ) 9، المنتخبة بموجب القاعدة 2022الويبو لعام  ا ت( واقب 
ً
ومن شأن ذلك أن يسد  النظام الداخىل  العام للويبو.  أيض
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  عام 
ة والية األعضاء الجدد المنتخبي   ف  ة واليتهم وبدء فب  بموجب القاعدة الجديدة  2023الفجوة القائمة خالف ذلك بي   نهاية فب 

حة.  ح المقب    كذلك أن الوثيقة المستشار ال ةنائب توشر
حA/63/5 Revقانوت  ا ت. واقب 

ً
تحديث النظام الداخىل  العام للويبو  أيض

  ال تغب  جوهر القواعد ذاتها. 
  نقاط مختارة، والت 

  تديرها الويبو ف 
   والنظام الداخىل  الخاص للهيئات الرئاسية للويبو واالتحادات الت 

وف 
  أن ال ةنائب تالختام، أوضح

تحديث يتعلق باللغة المحايدة جنسانيا، وتحديث للمصطلحات، وحذف المراجع المستشار القانوت 
  المتقادمة. 

وتحدث وفد ألمانيا باسم االتحاد األوروتر  والدول األعضاء فيه، متحدث باسم المجموعة باء، وأشار إىل أن هيئات الويبو، مثل  .119
  تلك الهيئات بأن اللجان الدائمة واألفرقة العاملة، تعاملت مع قضايا تقنية ومعقد

حة ستسمح لموظق  ات المقب  ة للغاية، وأن التغيب 
  انتخبوا فيها. 

وعليه، سيتاح لهم مزيد من الوقت لإللمام بالموضوع واالستعداد عىل  يتولوا المناصب بعد االجتماع األخب  للدورة الت 
ة الرئاسة.    ظل فب 

  نهاية  وقالت المجموعة إن الغرض من نحو أفضل لالجتماع األول ف 
ات هو تيسب  بناء توافق اآلراء ويؤدي ف  التغيب 

  دورة االنتخاب ألعضاء مكتب  المطاف إىل عقد اجتماعات أكبر فعالية وكفاءة. 
ا إىل أن التغيب  ف  اح، مشب  ولذلك أعرب عن تأييده لالقب 

  هيئات وقال إن المجموعة واثقة  الجمعية العامة للويبو قبل ست سنوات قد برهن عىل فائدته. 
من أن المزايا ستكون واضحة لموظق 

  الويبو أكبر توحيدا، وأعرب عن تقديره لعرض  الويبو األخرى. 
اح سيجعل هيكل الحوكمة ف    الوقت نفسه، وأعرب عن شوره ألن االقب 

ف 
  ذلك صياغة مصطلحات األمانة الفرصة لتحديث جوانب معينة من كل من النظام الداخىل  العام للويبو والنظام الداخىل  الخاص، بم

ا ف 
 محايدة جنسانيا وتحديث المصطلحات العامة. 

حة فيما يتعلق بمدة خدمة أعضاء المكتب، حت  تبدأ بعد الجلسة الختامية للدورة  .120 ات المقب  ورأى وفد االتحاد الروس  أن التغيب 
  انتخبوا فيها، من شأنها أن تمكن الموظفي   من التحضب  للدورات بشكل أفضل وت

علقت عىل الوثيقة  حسي   نتائج الدورات. الت 
A/63/5 Rev كان من الصعب فيها من الناحية الفنية استخدام مصطلحات  

. وأشار الوفد إىل أن اللغة الروسية ه  إحدى اللغات الت 

حة المحايدة جنسانيا.   محايدة، ولذلك سيكون من المفيد لألمانة أن تقدم توضيحات فيما يتعلق بالصيغ المقب 

حة عىل وتح .121 ات المقب  دث وفد سلوفاكيا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسظ والبلطيق( المجموعة، وأكد عىل مزايا التغيب 
الدورة االنتخابية ورحب بحقيقة أن التغيب  من شأنه أن يزود أعضاء مكتب الهيئات المعنية بالوقت الالزم للتحضب  الجتماعات كل 

  بعض األحيان تقنية للغاية.  منهم بكفاءة وفعالية والسماح لهم
  تكون ف 

  القضايا الت 
وأقرت مجموعة بلدان أوروبا الوسظ  بالنظر ف 

اوالبلطيق 
ً
.  أيض   إطار متسق يعكس الدورة االنتخابية لجميع الموظفي  

ة انتقالية لتكييف اإلطارين القانونيي   ف  ورة وجود فب   برص 
  أدخلت عىل الدورة االنتخابية وتعديل النظام ولذلك أعربت مجموعة بلدان أوروبا الوسظ والبلط

يق عن تأييدها للتعديالت الت 
 الداخىل  العام للويبو والنظام الداخىل  الخاص وفقا لذلك. 

، أبلغ مدير شعبة اللغات االجتماع بأن  .122   باللغة الروسية، الذي أثاره وفد االتحاد الروس 
وردا عىل استفسار بشأن الحياد الجنسات 

ت وتتضمن المبادئ التوجيهية  مؤخرا مبادئها التوجيهية بشأن اللغة الشاملة بجميع لغات األمم المتحدة الست.  الويبو نشر
  وثائق الويبو ومنشوراتها بما يتماسر مع القيم األساسية لألمم 

ية ف  اتيجيات وحلول عملية لتشجيع استخدام لغة غب  تميب   اسب 
اقال المدير إن الويبو تقر و  المتحدة فيما يتعلق بالمساواة والتنوع. 

ً
بأن النهج المتبعة إزاء اللغة الشاملة تتنوع بي   البلدان والثقافات،  أيض

 . ولذلك، استندت المبادئ التوجيهية إىل الممارسة العامة الحالية داخل  وأن بعض المصطلحات والعبارات ال تحظ  بقبول عالىم 
اللغة الروسية واجهت بعض الصعوبات وأوضح أنه فيما يتعلق بوثيقة العمل تم  وأقر المدير بأن منظومة األمم المتحدة وخارجها. 

وأعرب عن استعداده للعمل مع االتحاد الروس  بشأن الوثيقة قيد النظر لضمان االمتثال  إعداد جميع اللغات الست بشكل منفصل. 
 الستخدام اللغة الروسية. 

 بتعديل النظام الداخىل  العام للو  .123
يبو والنظام الداخىل  الخاص لجعلها متسقة مع سياسات الويبو وممارساتها ورحب وفد الصي  

  تتطلب إجراء تعديالت شاملة والتعامل معها معا.  الحالية. 
  االعتبار جميع المحتويات الت 

 
  لألمانة أن تأخذ ف

وأشار  ورأى الوفد أنه ينبع 
جمة الفورية ل" ،41ت الوثيقة "، "والمادة من النظام الداخىل  العام المعنونة "لغا 40الوفد إىل أن المادة  غات المداخالت الشفوية، الب 

استستفيد "
ً
ح الوفد أن تعدل األمانة  من حذف العبارات القديمة لجعلها متسقة مع سياسة الويبو الحالية بشأن اللغات.  أيض واقب 

  ترسل إىل جميع الهيئا1) 40المادة 
  صياغة الوثائق الت 

ت المختلفة باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة"، ( ولك  تصبح، "ينبع 
  أن تكون "1المعدلة ) 41وتعديل المادة 

  اجتماعات الهيئات المختلفة باللغات الرسمية ا( )ب( ينبع 
لبيانات الشفوية المدىل بها ف 

جمة الشفوية بلغات األمم المتحدة الرسمية الست.    ضوء ومع ذلك، يم الست لألمم المتحدة، وتوفر الب 
كن للمدير العام، ف 

جمة الشفوية ".  ح الوفد  االحتياجات التشغيلية، أن يقرر إضافة أو تخفيض استخدام لغات غب  األمم المتحدة كلغات للب  اواقب 
ً
 أيض

 من النظام الداخىل  الخاص لمؤتمر الويبو.  3من النظام الداخىل  الخاص للجمعية العامة للويبو والمادة  4حذف المادة 

  وافقت عليها األمانة، حيث إن النظام الداخىل  العام  ةنائب توشكر  .124
ت، والت    أثب 

  وفد الصي   عىل النقاط الت 
المستشار القانوت 

  أن  ةنائب توأضاف والخاص سيستفيد من بعض المراجعة اإلضافية لضمان اتساقها مع جميع المراجع اللغوية. 
 
المستشار القانوت

ات المحددة  ةعودالعلما بالتعليقات، و  واإلحاطةار، األمانة ستحرص عىل مواصلة الحو  اذلك إىل الدول األعضاء فيما يتعلق بالتغيب 
ً
 جد
  النظام الداخىل  العام والنظام الداخىل  الخاص ألي مراجع أخرى للغة، والهدف هو جعل 

ألنها تتطلب من األمانة النظر بعناية أخرى ف 
  الويبو.  جميع المراجع متسقة مع السياسات المتعددة

 اللغات ف 
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  الوثيقة  .125
حة الواردة ف    تلك A/63/5 Revوأحاط وفد الصي   علما بفقرة القرار المقب 

. إال أنه أشار إىل أن بيانات الوفد لم ترد ف 

 الفقرة وال يمكنه بالتاىل  الموافقة عىل فقرة القرار بصيغتها الحالية. 

  بالطلب الذي تقدم به ةنائب توأقر  .126
   المستشار القانوت 

وفد الصي   ووفد االتحاد الروس  الذي لخص المشاعر المماثلة الت 
حت األمانة إضافتها إىل فق   الوثيقة اقب 

. والتمست فقرة القرار المعدلة اآلن من األمانة مواصلة A/63/5 Revرة القرار الواردة ف 

ورية وتقديم مراجعة النظام الداخىل  العام للويبو والنظام الداخىل  الخاص بهدف تحديث المرا ها من المراجعات الرص  جع اللغوية وغب 
  دوراتها المقبلة. 

حة إىل جمعيات الويبو ف  ات المقب   التغيب 

 إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، .127

"1"  
ّ
  المادة  تلعد

( من النظام 2)9الدورة االنتخابية ألعضاء المكاتب )الرئيس ونائبا الرئيس( المنصوص عليها ف 
خبوا فيها؛ الداخىل  العام،

ُ
  انت

  للدورة الت 
 بحيث تبدأ مدة واليتهم عقب االجتماع النهات 

   تويّش  "2"
االنتقال إىل الدورة االنتخابية الجديدة، حت  يتست  ألعضاء المكاتب الذي يشغلون مناصبهم ف 

 ؛2023ترؤس االجتماعات الخاصة بهم أثناء جمعيات الويبو لعام  2022 جمعيات الويبو لعام

   تواعتمد "3"
التعديالت المدخلة عىل كل من النظام الداخىل  العام والنظام الداخىل  الخاص، كما ه  واردة ف 

  الوثيقة
  ".A/63/5 Rev مرفق 

 للقرار المذكور ف 
ً
حة ا1، تنفيذا ات المقب    الفقرات "، والتغيب 

لموصوفة ف 
 ؛14 إىل 12 من

تحديث المراجع غية  العام والنظام الداخىل  الخاص بمن األمانة مواصلة مراجعة النظام الداخىل   تطلبو  "4"
  دوراتها لعامإجراء اللغوية و 

حة إىل جمعيات الويبو ف  ات المقب  ورية األخرى وتقديم التغيب   . 2023 المراجعات الرص 

 من جدول األعمال الموحد 9البند 

 تقارير لجان الويبو

 اورةاللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المج "1"

 . (WO/GA/55/12 تقرير دورة الجمعية العامة للويبو )الوثيقة )ي(انظر .128

اءات "2"  اللجنة الدائمة المعنية بقانون البر

 (. WO/GA/55/12انظر)ي( تقرير دورة الجمعية العامة للويبو )الوثيقة  .129

ات الجغرافيةاللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناع "3"  ية والمؤشر

 . (WO/GA/55/12 تقرير دورة الجمعية العامة للويبو )الوثيقة )ي(انظر .130

 مسائل تتعلق بالدعوة إىل عقد مؤتمر دبلوماس  العتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم "4"

 . (WO/GA/55/12 لوثيقةتقرير دورة الجمعية العامة للويبو ) )ي(انظر .131

 التنمية جندةالمعنية بالتنمية والملكية الفكرية واستعراض تنفيذ أاللجنة  "5"

 . (WO/GA/55/12 تقرير دورة الجمعية العامة للويبو )الوثيقة )ي(انظر .132

 اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور "6"

 . (WO/GA/55/12 معية العامة للويبو )الوثيقةتقرير دورة الج )ي(انظر .133

 اللجنة المعنية بمعايب  الويبو "7"

 . (WO/GA/55/12 تقرير دورة الجمعية العامة للويبو )الوثيقة )ي(انظر .134
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 من جدول األعمال الموحد 10البند 

 تقارير عن التدقيق والرقابة

 قابةتقرير لجنة الويبو االستشارية المستقلة للر  "1"

 . (WO/GA/55/12 تقرير دورة الجمعية العامة للويبو )الوثيقة )ي(انظر .135

 تقرير مراجع الحسابات الخارجر   "2"

 . A/63/7و A/63/6استندت المناقشات إىل الوثيقتي    .136

137.  :  وأدىل مراجع الحسابات الخارجر  بالبيان التاىل 

ات المندوبي   الكرام، باسم المراقب الةالرئيس ةسيدال"   بصفة ، حرص 
ماىل  ومراجع الحسابات العام للمملكة المتحدة، يشت 

 خاصة أن أغتنم هذه الفرصة لعرض نتائج مراجعتنا للحسابات شخصيا. 

  العرض الذي قدمته عىل المجاالت الرئيسية األربعة لعملنا، أوال، مراجعة البيانات المالية واإلدارة المالية، وسأركز "
وسأركز ف 

  تقريرنا، وهما الحوكمة والرقابة الداخلية، واستعراض نماذج التنبؤ فيما بعد عىل الموضو 
عي   الموضوعيي   الواردين ف 

ية.   باإليرادات. كما قمنا بتقرير متابعة أكبر تفصيال عن استعراضنا السابق إلدارة الموارد البشر

  أن أؤكد أن رأي"
مراجع الحسابات الخارجر  لم يكن مؤهال من جديد  وباالنتقال أوال إىل نتائج مراجعتنا للبيانات المالية، ويشت 

ها جوهرية فيما يتعلق بدقة البيانات المالية ككل  هذا العام، وأن مراجعة الحسابات لم تكشف أي أخطاء أو مواطن ضعف نعتبر
اومدى اكتمالها وصحتها. وتؤكد 

ً
عته الدول مراجعتنا للحسابات أن المعامالت قد جرت وفقا للنظام الماىل  الذي وض أيض

  األعضاء. 

ال تزال البيانات المالية للويبو والتعليقات المالية المرفقة بها عالية الجودة، تدعمها أنظمة سليمة للمراقبة الداخلية واإلبالغ. "
  الرقابة، وأبلغ عن تفاصيل 

وعموما، كانت نتائج مراجعتنا للحسابات إيجابية ولم تحدد أي أخطاء جوهرية أو مواطن ضعف ف 
  كان لنا تعامل مثمر معها. 

 هذا العمل للجنة االستشارية المستقلة للرقابة الت 

  المقام األول إىل نموذج عمل "
أما بخصوص اإلدارة المالية عموما، فقد حافظت الويبو عىل وضع ماىل  سليم، ويرجع ذلك ف 

  ممتلكاتها ا الويبو المدر للنقدية. 
ة ف  ة محتفظ بها، وه  وقد استثمرت المنظمة استثمارات كبب  لعقارية وتمتلك احتياطيات كبب 

اماتها. ومن المهم أن يظل   من كافية للوفاء بإجماىل  الب  
مبالغ مدعومة إىل حد كبب  بالنقد واالستثمارات، وه  أموال أكبر

  ترتيبات التشغيل المتعلقة بهذه ا
ة قيد االستعراض نظرا إىل تغب  الويبو ف  لجائحة للبحث عن استخدام هذه األصول الكبب 

وعىل النحو المبي   سابقا، يوضح اختالف األداء الماىل  وموقف كل اتحاد  الفرص الكفيلة باستغالل ممتلكاتها عىل أفضل وجه. 
  تعوض، عىل وجه الخصوص اتحاد معاهدة 

اءات ومدريد، الت  مدى اعتماد المنظمة عىل اتحادات معاهدة التعاون بشأن البر
اءا  ت، عن العجز الذي أبلغت عنه اتحادي الهاي ولشبونة. التعاون بشأن البر

. وتشمل هذه االستحقاقات " امات المتعلقة باستحقاقات الموظفي   ولقد سلطنا الضوء مرة أخرى عىل استمرار نمو االلب  
اكمة. وخالل عا امات اإلجازات المب  ، زاد 2021م التأمي   الصج  بعد انتهاء الخدمة، واستحقاقات اإلعادة إىل الوطن، والب  

  قدره  120إجماىل  الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفي   هذه بمبلغ 
مليون فرنك  616مليون فرنك سويشي إضاف 

اضات الحالية، تتوقع الويبو زيادة الخصوم المتعلقة بالتأمي   الصج  بعد انتهاء الخدمة  سويشي.  اض استمرار ثبات االفب  وبافب 
  2025بحلول عام  مليون فرنك سويشي 716إىل 

 
ايدة من إيرادات الويبو ف . وسوف تستهلك هذه الفوائد نسبة مب  

  الخيارات المتاحة للتخفيف من النمو 
  بأن تنظر الويبو ف 

  العام الماض 
المستقبل. ولعل األعضاء يذكرون أننا أوصينا ف 

  المستقبل. 
رت األمانة دراستها عن األصول والخصوم ، أصد2021وبعد االنتهاء من مراجعة عام  المحتمل لهذه الخصوم ف 

  العام المقبل. 
  ستجرى ف 

  سننظر فيها كجزء من المراجعة الت 
 الت 

  تساعد الدول "
واالنتقال اآلن إىل المجال األول من اإلبالغ عن األداء، الذي يتناول مسائل الحوكمة والرقابة الداخلية، الت 

  إدارة الموارد. 
 األعضاء بثقة وضمان ف 

زالت مراجعتنا للحسابات تخلص إىل أن لدى الويبو أنظمة سليمة للمراقبة الداخلية وال تزال أوجه الضعف الهامة قد  وما"
احات    نهجها للمراقبة الداخلية، وقد الحظنا االقب 

عت انتباهنا خالل عملية التدقيق. وكانت المنظمة دائما سباقة ف  اسب 
، والط ات الداعية إىل تعديل النظام الماىل  بيعة المتطورة لالمتثال، ووضع بيان منقح بشأن قابلية تحمل المخاطر، والتغيب 
 المعلقة داخل شعبة الرقابة الداخلية. 



A/63/10 
26 
 
 

" . ات عىل النظام الماىل  ح الويبو إدخال بعض التغيب  والهدف هو تحديث هذه الممارسات  وكما ستعرف الدول األعضاء، تقب 
احات وتبسيطها، مما يعكس الممارسات الحالي اة والهياكل التنظيمية الجديدة. وتعالج االقب 

ً
   أيض

الثغرات المهمة الموجودة ف 
احات  اكة وإدارة الخصوم. وقد قدمنا معلومات مرتدة مبكرة بشأن اقب    مجاالت مثل العمل بالشر

الالئحة التنفيذية الحالية، ف 
 تماسكا. وقد سلطنا الضوء عىل فوائد استعراض تنفيذ الوظائف األمانة وتوصياتنا العامة إىل أن الهيكل المنقح يوفر إطارا أكبر 

 .  للسماح بتكييف أي لوائح تحتاج إىل مزيد من التنقيح بعد تنفيذها األوىل 

بها وقدما مالحظات  المطلعولدى الويبو نهج جيد التطوير الستعراض االمتثال لرقابتها المحددة. وقد استعرضنا العمليات "
كب   بشكل أكبر عىل الضوابط الرئيسية. وسيكفل قدر للمساعدة عىل زياد ة نضج النهج. وقد سلطنا الضوء عىل الحاجة إىل الب 

  نظام 
أكبر من التأكيد عىل الضوابط الرئيسية المهمة تحقيق الكفاءة وإبالغ اإلدارة بجودة وفعالية أهم العناض والمواد ف 

زال نرى أن الويبو لديها واحدة من أفضل النهج لالمتثال داخل منظومة األمم الرقابة الداخلية. وإدراكا منا لمالحظاتنا، ال ن
 المتحدة. 

  عام "
، دعمنا طموح الويبو إىل اعتماد تحليالت للبيانات لتوفب  قدر أكبر من الضمانات عىل تشغيل 2018ومنذ بداية واليتنا ف 

 الطالعلفة ومنهجية لتقديم التعقيبات عىل تشغيل الضوابط، بيئة المراقبة. وتوفر تحليالت األداء أدوات فعالة من حيث التك
  تنفيذ النهج الناسر  عن كيفية تخزين البيانات، ولكننا 

ات ف  . وقد حدثت تأخب  اإلدارة عىل مجاالت الخطر ونطاق التحسي  
  
  تنفيذ بعض التحليالت عىل األقل للتعرف عىل الطريقة الت 

  قدما ف 
يمكن بها للمنظمة نشر نشجع اإلدارة بقوة عىل المض 

  تعد تحليالت خاصة بها، من المهم 
  العديد من المجاالت المختلفة داخل األمانة الت 

هذه البيانات عىل نطاق أوسع. وف 
ات وتبادلها    هذه األدوات بطريقة كلية، مع تجنب ازدواجية الجهود، وضمان إمكانية تطوير الخبر

التعامل مع استثمار الويبو ف 
كة. عبر منصة م  شب 

وفيما يخص إدارة المخاطر، الحظنا التطور اإليجاتر  لبيان واضح ومقتضب بشأن قابلية تحمل المخاطر بالتشاور مع الدول "
األعضاء، وركز عىل النتائج المتوقعة للمنظمة. ونرى أن صياغة سياسة تحمل المخاطر وتقبل الشهية توفر منصة يمكن للويبو 

  شاهدناها،  أن تركز عليها مواردها وتقيم
فعالية إجراءات التخفيف وتبي   إدارتها للمخاطر. وأوضح البيان من بي   األمور الت 

  المستقبل. 
  عمليات التدقيق ف 

  إثراء وتحديد نهجها ف 
  كيفية استخدام الويبو لذلك ف 

 سننظر ف 

دير العام. ويتناول التقرير أهم المخاطر وقد الحظنا عمل فريق إدارة المخاطر وعمله، وهو فريق إدارة المخاطر الذي يرأسه الم"
  يحصل بها الفريق عىل ضمانات عىل مستوى 

  تواجه المنظمة وكيفية إدارتها. وهناك مجال الستعراض الكيفية الت 
الت 

 المخاطر عىل مستوى القطاعات وعىل مستوى التحدي الذي يواجه هذه المخاطر وما يرتبط بها من أشكال التخفيف. 

  أن الويبو تجاوزت بانتظام اإليرادات المنشودة وباالنتقال "
  العام الماض 

اآلن إىل استعراض نماذج التنبؤ باإليرادات، الحظنا ف 
  األصل. 

انيتها الخاصة بالمرصوفات، مما أدى إىل تحقيق فائض يفوق ما كان متوقعا ف  من الرسوم ولم تنفق باستمرار عىل مب  
انية. ولذلك قررنا مراجعة أساس وضع نماذج    تقوم عليها المب  

اضات الت    االفب 
  لإليرادات كعنرص أساس  ف 

  المستقبل والرسوم المناظرة لها من أنظمة "
 
وقد صممت النماذج داخليا لتقديم معلومات عن أحجام اإليداعات المتوقعة ف

انية الويبو، فإن العديد الويبو العالمية للملكية الفكرية. ورغم أن نشاط اإليداع دافع رئيش  لبعض عناض التكلف   مب  
 
ة ف ة المتغب 

ات الناجمة عن تنفيذ مبادرات جديدة وتعتمد بدرجة أقل عىل  من التكاليف ثابتة بطبيعتها وتتأثر بعوامل التضخم والتغب 
 نشاط اإليداع نفسه. 

  توفب  أساس معقول للتخطيط "
 
الوقت، أثبت النموذج  وبمرور  . والموازنةوأكد عملنا أن النموذج يحقق هدفه المتمثل ف

  تتعرض لها 
  تخطيطها الماىل  الذي يقلل إىل أدت  حد المخاطر الت 

ز االستعراض الذي أجريناه فطنة الويبو ف  موثوقيته، ويبر
اتيجر   الدول األعضاء ولكنه يزيد من احتمال تجاوز الفائض المتوقع باستمرار. وما زلنا نحث الدول األعضاء عىل اتباع نهج اسب 

  تستخدم بها المنظمة هذه األموال الفائضة.  إزاء
   الطريقة الت 

  عام "
 
ية، استعرضنا، ف ، كيفية إبالغ الويبو عن أدائها، مع اإلشارة إىل عمل إدارة 2018وفيما يتعلق بمتابعة إدارة الموارد البشر

  أكتوبر 
 
ية. واعتمدت الويبو ف ي 2021الموارد البشر اتيجية جديدة للموارد البشر ات اسب  ة أعادت تركب   نهجها وأدت إىل تغيب 

اتيجية وهيكلية.   اسب 

إن إعادة الهيكلة تركز بقدر أكبر عىل المجاالت ذات األولوية وتدعم إطارا أفضل لإلدارة من أجل التقدم من المعامالت إىل "
  تدعم بها المنظمة وموظفيها. وسيستند ذلك إىل تعزيز 

اتيجية بالطريقة الت  اإلبالغ عن األداء وأنشطة  وظيفة أكبر اسب 
 االمتثال، مما يوفر معلومات أفضل التخاذ القرارات والكفاءة. 

  حددنا أنها تحتاج إىل "
ا عىل قضايا التنوع وإدارة المواهب، وتتناول المجاالت الت  ا كبب  اتيجية الجديدة تركب   وركزت االسب 

  أن تساعد الخطط الموضوعة عىل توفب  قوة 
. االهتمام. وينبع  عاملة ماهرة أفضل تلتر  احتياجات الويبو وتطلعات الموظفي  
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  الموظفي   
  مجاىل  القيادة واإلدارة، وبشأن فعالية التدريب وإسهامه ف 

ويوىل اهتمام خاص لتعزيز التدريب والمهارات ف 
ات الفرصة لدعم تحسي   تخطيط القوى العاملة وتوفب  قوة عاملة أكبر  مرونة لتلبية االحتياجات والمنظمة. وتتيح هذه التغيب 

 المستقبلية. 

" . تيبات والنهج إلدارة حاالت غياب الموظفي   وعززت الويبو رصد االمتثال لها وحددت معايب  لإلجراءات  وعززت الب 
  الويبو عموما وتوفب  

  الحد من مستويات التغيب ف 
تيبات فوائد ف    أن تحقق هذه الب 

. وينبع  والتدخالت عند غياب الموظفي  
م معزز للعودة الناجحة لألفراد. وبمرور الوقت، يمكن إدخال مزيد من التحسينات عىل هذه العمليات من خالل استعراض دع

 األطر الزمنية للتدخل وتحديد مستويات الغياب مع الكيانات األخرى. 

  الويبو. ويدعم ذل"
، الذي يدعم ثقافة التغيب  ف  اك الموظفي   ك استخدام أدوات واتصاالت ونرحب باالنتقال إىل تعزيز إشر

  تعقب تجارب الموظفي   
. وسوف تستخدم هذه التقييمات ف  ، مثل الدراسات االستقصائية للموظفي   جديدة مع الموظفي  

اتيجية الجديدة. وسيكون من المهم لإلدارة أن ترصد مستويات  ات وفعالية االسب  وتوفب  المعلومات لرصد أثر التغيب 
  المشاركة االستجابة؛ وتبي   التجر 

  ال تتخذ فيها إجراءات، يمكن أن يؤثر ذلك عىل المشاركة والحسابات ف 
  الحاالت الت 

بة أنه ف 
اتيجيات الجديدة موضع الخطر.   وقد يؤدي إىل وضع االسب 

ية، فقد وضعت أطر سليمة لتمكي   المنظمة" ات العامة عىل الموارد البشر من  ورغم أنه من السابق ألوانه تقييم أثر التغيب 
  عام 

  تقريرنا المقدم ف 
  حددناها ف 

. وبالنظر إىل هذه المبادرات الجديدة، سيبي   الوقت 2018معالجة المجاالت الرئيسية الت 

كه عىل المنظمة وعىل أدائها.     األثر الذي سيب 

  إغالق وتنفيذ ست توصيات أخرى من السنوات الس"
  الختام، أستطيع أن أؤكد أن التقدم قد أحرز ف 

ابقة، مع بقاء تسعة وف 
.  توصيات قيد التنفيذ.   

  معظمها باإلجراءات الجارية الناشئة عن تقريرنا العام الماض 
 وتتعلق هذه التوصيات ف 

  تيسب  مراجعتنا للحسابات. "
  الويبو عىل دعمهم وتعاونهم ف 

  الختام، أود أن أعرب عن شكري للمدير العام وموظق 
 وف 

كون سعيدا باتخاذ أي أسئلة أو تقديم المزيد من المعلومات األساسية لمراجعتنا عىل حسن استماعكم، وسأ شكًرا"
 للحسابات."

 2021وشكر وفد ألمانيا، متحدثا باسم المجموعة باء، مراجع الحسابات الخارجر  عىل تقريره بشأن البيانات المالية للويبو لعام  .138
وتغتنم المجموعة باء هذه الفرصة  ة الوطنية للحسابات عىل العرض. ، مكتب المملكة المتحدة للمراجعميان بريويتوشكر السيد دا

 . وال بد من وجود نظام فعال للرقابة من أجل الحفاظ عىل فعالية المنظمة  للتعبب  عن امتنانها للعمل وجهود مراجع الحسابات الخارجر 
نامج  وفيما يتعلق بالتعليقات الموضوعية، أشارت المجموعة باء إىل بيانها وكفاءتها.  المقدم إىل الدورة الرابعة والثالثي   للجنة البر
انية.   والمب  

وأشار الوفد مع االرتياح إىل االستنتاج الذي  وشكر وفد االتحاد الروس  مراجع الحسابات الخارجر  عىل إعداد التقرير وعرضه.  .139
ات المالية العالية للمنظمة والعمل المستقر  .  توصل إليه مراجع الحسابات بشأن المؤشر   سياق عدم اليقي   االقتصادي العالىم 
 
 ف

  ذلك النفقات المرتبطة 
وطلب الوفد إىل مراجع الحسابات الخارجر  أن يوىل  اهتماما للرصد األكبر تفصيال للنفقات المستقبلية، بما ف 

 .  الطتر 
مالية للويبو، رأى الوفد أن ونظرا ألن دفع المستحقات للموظفي   عامل رئيش  من عوامل الخطر بالنسبة للصحة ال بدفع التأمي  

االمزيد من البيانات المفصلة عن النفقات المستقبلية ذات الصلة ستكون مفيدة 
ً
للسماح للدول األعضاء بتقييم الوضع عىل النحو  جد

اوأشار الوفد  المناسب. 
ً
ورة أن تنفذ األمانة توصيات مراجع الحسابات الخارجر  تنفيذا صارما، وأن تقدم معل أيض ومات محدثة إىل ض 
  أقرب وقت ممكن.  بانتظام إىل الدول األعضاء. 

 
  الوفاء بجميع التوصيات المفتوحة ف

 ورأى الوفد أنه ينبع 

  المملكة المتحدة عىل تقديم ، وتحدث وفد الهند باسم مجموعة آسيا والمحيط الهادئ .140
  للتدقيق ف 

وشكر المكتب الوطت 
تقديرها للعمل الممتاز الذي قام به مراجع الحسابات الخارجر  عىل الرغم من  النتائج الشاملة للتدقيق. وأعربت المجموعة عن

  يمثلها جائحة  
. والحظت المجموعة مالحظة مراجع الحسابات الخارجر  لألداء الماىل  القوي للويبو 19-كوفيدالتحديات المستمرة الت 

  عام 
  وضع جيد لالستجابة لعدم اليقي   االقت 2021ف 

صادي العالىم  المستمر. وأعرب عن ارتياح المجموعة وأن المنظمة ظلت ف 
  ظهرت أثناء عملية التدقيق. ووافقت 

  عمليات الويبو الت 
 
ة ف لمالحظة أنظمة الويبو السليمة للرقابة الداخلية وعدم وجود ثغرات كبب 

اتيجر  لكيفية استخدام المنظمة  لألموال الفائضة عىل أفضل وجه المجموعة عىل توصية مراجع الحسابات الخارجر  باتباع نهج اسب 
 
ً
ا   الوفاء بتوقعات الدول األعضاء. وأخب 

 
أشارت المجموعة إىل القبول اإليجاتر  لتوصيات مراجع الحسابات ، لضمان استمرار المنظمة ف

  . الخارجر  من قبل إدارة الويبو وتتطلع إىل تنفيذها

  الوثيقة وأحاط ع، وتحدث وفد الجزائر باسم مجموعة البلدان األفريقية .141
 
لما بتقرير مراجع الحسابات الخارجر  الوارد ف

A/63/6 ،  جائحة. ورحبت المجموعة بحقيقة أن 19-كوفيدوشكر مراجع الحسابات الخارجر  عىل عمله الممتاز عىل الرغم من قيود .
ا للمعايب  المحاسبية الدولية للقطاع العام )

ً
عدت وفق

ُ
( ولم تحتوي عىل أي شذوذ كبب  IPSASالبيانات المالية السنوية للويبو قد أ
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ابفضل اإلدارة المالية السليمة. ورحبت المجموعة 
ً
  عام  أيض

سمح لها باالضطالع  2021بحقيقة أن الوضع الماىل  القوي للويبو ف 
  تهديد اآلفاق االقتصادية العالمية، بأنشطتها بمستوى أداء عاٍل. ومع ذلك

ر الذي يتطلب األم، استمرت أوجه عدم اليقي   العديدة ف 
اتيجر  الستخدام األموال الفائضة  اليقظة المستمرة. وشاركت المجموعة وجهة نظر المراجع الخارجر  بشأن أهمية االتفاق عىل نهج اسب 

اتيجية متوسطة األجل    الخطة االسب 
اتيجية الواردة ف  . رحبت المجموعة  2026-2022من أجل متابعة األهداف االسب  بفعالية أكبر

وسالمة أنظمة الرقابة الداخلية عىل الرغم من إمكانية التحسينات من أجل ضمان أن تكون عمليات الرقابة الداخلية أكبر فعالية بصالبة 
  عمليات التدقيق الداخىل  ويضمن 

ن من تجنب تداخل المسؤوليات ف 
ّ
عىل أساس أي بيان قابلية للمخاطر. وهذا من شأنه أن يمك

يةاالستخدام األفضل للموارد ال لم يتطرق التقرير إىل ، متاحة للتدقيق للعمليات النوعية األساسية. فيما يتعلق بقضايا إدارة الموارد البشر
  الويبو 

  ، القضايا المزمنة المرتبطة بالتنوع داخل موظق 
ويجب أن تكون مسألة التنوع ، من حيث التوازن بي   الجنسي   والتوازن الجغراف 

  جزًءا رئيسًيا من أعم
رأت ، ألن ذلك ال يزال يمثل األولوية بالنسبة لغالبية الدول األعضاء. وفيما يتعلق بالتقرير الماىل  ، ال الرقابةالجغراف 

اتيجية من خالل إيالء اهتمام انية برنامج العمل االسب    اتخذتها الويبو لتنفيذ أهداف مب  
  ذكر جميع المبادرات الت 

 المجموعة أنه ينبع 
(. وشددت المجموعة عىل أهمية احتواء SDGs( وأهداف التنمية المستدامة )DAويبو بشأن التنمية )خاص ألنشطة جدول أعمال ال

  الويبو والوظائف المشغولة واآلثار المالية ذات الصلة. وشجعت 
التقرير الماىل  السنوي عىل بيانات عن التعيينات الجديدة ف 
  التقري

  تنفيذ التوصيات السابقةالمجموعة األمانة عىل تنفيذ التوصيات الواردة ف 
  . ر بشكل فعال ومواصلة التقدم المحرز ف 

  تأييد البيان الذي أدىل به وفد ألمانيا باسم المجموعة باء، وشكر الرئيس .142
عىل العمل المنجز  ةوأعرب وفد إسبانيا عن رغبته ف 

انية.  نامج والمب   ة للجنة البر مفصل الذي أعده مراجع الحسابات الخارجر  وشدد عىل ورحب الوفد بالتقرير الكامل وال خالل الدورة األخب 
  عام 

  ووجهت ف 
وهنأ الوفد  ، فإن التعاون بي   مراجع الحسابات الخارجر  واألمانة كان مثاليا. 2021أنه عىل الرغم من الصعوبات الت 

واحدة من أفضل أنظمة الرقابة الداخلية األمانة عىل نتائج تقرير مراجع الحسابات الخارجر  الذي أكد عىل سبيل المثال أن الويبو لديها 
  منظومة األمم المتحدة. 

  تم تحليلها ف 
انية الذي  الت  نامج والمب     الدورة الرابعة والثالثي   للجنة البر

وذكر الوفد ببيان المجموعة باء ف 
  ظهرت عىل أساس نهج حذر للغاية. 

لوفد مع مراجع الحسابات الخارجر  واتفق ا أكد أن التقرير شدد عىل اإلدارة المالية السليمة الت 
ورة إجراء مناقشة وافية بشأن استخدام األموال الفائضة بسبب فائض الويبو كل عام، وأعرب عن اعتقاده بأن الفائض يمكن  عىل ض 
  مختلف القطاعات عىل 

امج ف  سبيل استثماره عىل نحو أفضل لتحسي   الخدمات وتقديم مساعدة أفضل للدول األعضاء، من خالل البر
  اليوم السابق، ولكنه متأكد من وجود برامج أخرى يمكن ذكرها.  المثال. 

اء الشباب قد نوقش ف  وأعرب  وذكر الوفد بأن برنامج الخبر
  
  لمراجع الحسابات الخارجر  والدول األعضاء أن تأخذ رسوم خدمات الويبو ونمذجتها ف 

  التذكب  باألمانة، ينبع 
الوفد عن رغبته ف 
اقط المسائل اإلحصائية والرياضية والتقنية، بل الحسبان ليس ف

ً
اتيجية والكلية، ألن األنظمة الدولية للملكية  أيض المسائل االسب 

وعىل الرغم من أنها قد تكون مستقلة، فإن ذلك يؤثر عىل التصور بأن  الفكرية تقف إىل جانب األنظمة اإلقليمية والوطنية. 
  االعتبار ومناقشته مع  المستخدمي   قد وضعوا النظام بشكل عام. 

  أن يؤخذ ف 
ولذلك، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن هذا األمر ينبع 

ات المحتملة.    المستقبل بشأن التغيب 
  أي قرار يتخذ ف 

  اإلشارة إىل تأييده  الدول األعضاء ف 
ولهذه األسباب، أعرب الوفد عن رغبته ف 

  تحيط علما بالوثيقة 
 . WO/PBC/4/4للجمعية العامة للويبو الت 

عىل عمل مراجع الحسابات الخارجر  وشكره عىل ، متحدثا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسظ والبلطيق، وأثت  وفد سلوفاكيا .143
. استعرضت مجموعة بلدان أوروبا الوسظ والبلطيق تقرير المراجع الخارجر  والحظت  التقرير الشامل والمفصل والعرض التقديىم 

  الوقت نفسهبارتياح أن البيانات المال
كان من دواع  شور مجموعة بلدان أوروبا الوسظ والبلطيق ،  ية السنوية تلقت تقييًما عالًيا. وف 

ة، أن تسمع أن الويبو لديها نظام سليم للرقابة الداخلية وإعداد التقارير  تشكل ، مما أظهر أن الحوكمة الفعالة دون أي نقاط ضعف كبب 
  عام  جزًءا ال يتجزأ من المنظمة. كما

 2021رحبت مجموعة بلدان أوروبا الوسظ والبلطيق بأن الويبو واصلت تقديم أداء ماىل  قوي ف 
احتفظت المنظمة بوضع احتياط  سليم وتمكنت من االستجابة لعدم اليقي   ، 19-كوفيدوأنه عىل الرغم من التحديات المستمرة لوباء  

. كما أقرت مجموعة بلدان أوروبا  الوسظ والبلطيق بأن توصيات مراجع الحسابات الخارجر  قد صيغت بشكل جيد االقتصادي العالىم 
  . وشجعت األمانة عىل مواصلة العمل عىل تنفيذها بشكل سليم

وأعرب الوفد عن تأييده للبيان الذي  وتوجه وفد الواليات المتحدة األمريكية بالشكر إىل مراجع الحسابات الخارجر  عىل تقريره.  .144
  مفادها أن معاهدة أدىل به وفد ألمان

، وأحاط علما بوجه خاص بالمالحظة الت    تقرير مراجع الحسابات الخارجر 
يا باسم المجموعة باء ف 

اءات، قد  اءات ونظام مدريد، وال سيما نظام معاهدة التعاون بشأن البر اءات( وقال إن نظام معاهدة التعاون بشأن البر التعاون بشأن البر
  نظام  

 
وواصل الوفد حث الويبو والدول األعضاء عىل اتخاذ قرارات تدفع جميع األنظمة إىل  الهاي ولشبونة. غظ  حاالت العجز ف

اءات بحاجة لدعم أنظمة تسجيل أخرى.    إطار معاهدة التعاون بشأن البر
 
ومض   االستدامة المالية واليوم الذي لم يعد فيه المودعون ف

  الويبو يمكن أ
 
ن توافق عىل إجراء تعديالت من شأنها تحقيق المزيد من التوازن بي   االتحادات الممولة الوفد يقول إن الدول األعضاء ف

تبة عىل المعاهدة لجميع أعضاء االتحاد.  امات المب    الويبو عىل المدى الطويل واالمتثال لاللب  
 
 من الرسوم ف

.  عىل تقرير مراجع الحسابات اعىل تعليقاته ةوشكر مراجع الحسابات الخارجر  الرئيس .145 وذكر مراجع الحسابات الخارجر   الخارجر 
  االعتبار عند تخطيط عملها للدورة المقبلة، وسوف تعود 

 
  أثارتها الدول األعضاء، وسوف تأخذها ف

أنه أحاط علما بعدد من القضايا الت 
  تقريرها المقبل. 

 
ت ف   أثب 

ىل التعامل مع تقرير مراجع وشكر مراجع الحسابات الخارجر  الوفود ع إىل الوفود بشأن بعض المسائل الت 
 الحسابات الخارجر  وتقديم تلك المالحظات. 
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 توأعرب مراجع الحسابات الخارجر  عىل العمل المنجز، سواء فيما يتعلق بالمعلومات أو بالتقرير المقدم.  ةالرئيس توشكر  .146
ة وهناك نظام سليم قائم.  ةالرئيس لمشجع أن نرى أن الويبو لديها واحد من وكان من ا عن شوره لسماع أنه ال توجد مواطن ضعف كبب 

  جرت بالفعل خالل 
  األمم المتحدة، كما قدمت التوصية والرأي بشأن بعض المناقشات الت 

أكبر أنظمة المراقبة الداخلية سالمة ف 
 أسبوع انعقاد الجمعيات بشأن مراجعة النظام الماىل  والئحته

" )الوثيقة أحاطت جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، علما بمضمو  .147  (. A/63/6ن "تقرير مراجع الحسابات الخارجر 

 تقرير مدير شعبة الرقابة الداخلية "3"

 . (WO/GA/55/12 تقرير دورة الجمعية العامة للويبو )الوثيقة)ي(انظر .148

 من جدول األعمال الموحد 11البند 

انية ز نامج والمي   تقرير عن لجنة الير

 . A/63/7استندت المناقشات إىل الوثيقة  .149

انية.  ةالرئيس توأشار  .150 نامج والمب     إطار  إىل أن البند يغظ  جميع المسائل المتعلقة بلجنة البر
  وثيقة واحدة ف 

وقد تم النظر ف 
  قائمة الوثائق، وه  الوثيقة 

  A/63/7هذا البند، عىل النحو الوارد ف 
انية" والت  نامج والمب     اعتمدتها لجنة البر

، "قائمة القرارات الت 
انية. تضمنت  نامج والمب     الدورة الرابعة والثالثي   للجنة البر

  اتخذت ف 
  جميع القرارات الت 

ة من  2022وأوضحت األمانة أن عام  .151   الفب 
انية قد عقدت ف  نامج والمب    27هو سنة غب  مالية، وأن دورة واحدة فقط للجنة البر

ا . 2022يوليو  1يونيو إىل  نامج والمب     ذلك مسائل التدقيق والرقابة واألداء وشمل جدول أعمال لجنة البر
نية عددا من البنود، بما ف 

احات والبنود عقب قرارات جمعيات عام  انية.  2021واالستعراض الماىل  واالقب  نامج والمب   وتحت  والدورة الثالثة والثالثي   للجنة البر
انية، شاركت الدول األعضاء بصورة بناءة لل نامج والمب   انية مع األمانة قيادة رئيس لجنة البر نامج والمب   غاية طوال دورة لجنة البر

  الوثيقة 
وتضمنت تلك البنود  . A/63/7وأحاطت علما أو أوصت بأن توافق جمعيات الويبو عىل عدد من البنود عىل النحو الوارد ف 

كةيبو االستشارية المستقلة للرقابة )تقرير لجنة الو  ( توصيات: تقرير أداء الويبو تقرير مرحىل  عن تنفيذ وحدة التفتيش المشب 
وع الخطة الرأسمالية الرئيسية التكميلية؛ مراجعة 2020/21التحقق من تقرير أداء الويبو )وشعبة الرقابة الداخلية  2020/21 ؛ مشر

  الويبو؛ خطة الويبو لتمويل التأمي   الصج  بعد انتهاء الخدمة(
وع األوىل  -22 النظام الماىل  والئحته؛ بيان قابلية تحمل المخاطر ف 

المشر
؛ ومنهجية تخصيص اإليرادات والنفقات بحسب كل اتحاد؛ والتقرير الماىل  2021الختصاصات تقييم المكاتب الخارجية للويبو لعام 

  2021السنوي والبيانات المالية لعام 
اكات ف    هذا الصدد، تقدم الوثيقة  . 2022مايو  31؛ ووضع تسديد االشب 

 A/63/8/INF/4وف 
  معلوما

اكات ف  ، 2022يوليو  15، وحت  2022يوليو  1وعالوة عىل ذلك، ومنذ  . 2022يونيو  30ت محدثة عن وضع تسديد االشب 
 :  
فرنكا سويشيا؛ كوت ديفوار،  5697فرنكا سويشيا؛ البحرين:  5 479كوستاريكا،   وردت المساهمات التالية وفق التسلسل التاريج 

،  فرنكا 23فرنكا سويشيا؛ غابون،  66 ؛ 4 894فرنكا سويشيا، وبوركينا فاصو، و 23فرنكا سويشيا؛ النيجر،  45سويشيا؛ ماىل 
  فرنكا سويشيا 5 695وأوروغواي، 

. وشكرت المجموعة رئيس A/63/7وتحدث وفد الجزائر باسم مجموعة البلدان األفريقية وشكر األمانة عىل إعداد الوثيقة  .152

اني نامج والمب   ت المجموعة عن ونائب رئيس لجنة البر   قدما بالمناقشات بطريقة فعالة ومثمرة. وعبر
ة عىل جهودهما الدؤوبة للمض 

أن امتنانها للمدير العام المساعد لقطاع اإلدارة والمالية واإلدارة وفريقه عىل الدعم المقدم للدول األعضاء. والحظت المجموعة بارتياح 
  وضع يسمح لها بالحفاظ عىل أداء 

 
  عام الويبو كانت ف

 
  ،  2021إيجاتر  ف

 
  األنشطة المنجزة ف

 
كما يتضح من اإلنجازات العديدة ف

. وأعربت المجموعة عن تقديرها لجودة التقارير المقدمة 19-كوفيدقطاعاتها وعىل الرغم من الوضع الصعب للغاية الناجم عن جائحة  

ام الويبو بتحسي   أدائها فيم  
ا يتعلق بالشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة. كان من رأي من مختلف هيئات الرقابة ألنها أظهرت الب 

  تم تطويرها لضمان أن موارد التدقيق المتاحة ، المجموعة أن أنشطة التدقيق والرقابة يجب أن تركز عىل أنظمة إدارة المخاطر 
والت 

  تنطوي عىل مخاطر أعىل نسبًيا. ورأت المجموعة أن التقري
ية لم يلب توقعاته تركز عىل تلك المجاالت الت  ر السنوي عن الموارد البشر

  أمانة الويبو. شعرت المجموعة أن التقرير الماىل  السنوي والبيانات 
 
  ف

 
فيما يتعلق بالتعامل مع المسائل المتعلقة بالتوازن الجغراف

  الويبو واآلثار المالي 2021المالية لعام 
 
  ذلك معلومات ، ة ذات الصلةيحتويان عىل معلومات غب  كافية عن سياسة التوظيف ف

 
بما ف

  تم إنشاؤها لتلبية احتياجات المنظمة. رحبت المجموعة بشكل إيجاتر  بخطة التمويل إلدارة المخاطر الناشئة 
عن عدد الوظائف الت 

  الويبو وحثت األمانة عىل مواصلة جهودها بشأن بند مهم للغاية من بنود اإلنفاق
كجزء من   عن منافع الموظفي   طويلة األجل ف 

اتيجية للويبو إلدماج    وضع اسب 
اتيجية اإلدارة العالمية عىل المديي   المتوسط والطويل. وأعرب عن قلق المجموعة إزاء التأخب  ف 

اسب 
اتيجية األمم المتحدة بشأن هذه المسألة. وحثت المجموعة األمانة عىل البناء عىل التقدم المحرز  األشخاص ذوي اإلعاقة وفقا السب 

  المشاري    ع بال
 
اتيجية عالمية لتحسي   الوصول المادي والرقىم  لألشخاص ذوي اإلعاقة واإلدماج المنهجر  لإلعاقة ف

فعل لوضع اسب 
  تديرها الويبو 

امج الت    ذلك التوجيهات المعنية المتعلقة ب  تحصيل. ورحبت المجموعة بالتعديالت الجديدة عىل النظام ، والبر
 
بما ف

ذية وستنتظر باهتمام التقرير المتعلق بتأثب  التنفيذ عىل حوكمة الويبو وتشغيلها. اعتقدت المجموعة أن شبكة الماىل  والئحته التنفي
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  متناول الدول األعضاء ، المكاتب الخارجية كانت أحد األصول المهمة للمنظمة
مما يمكنها من وضع خدماتها وأنشطة تنسيق التنمية ف 

كا ورة مواءمة والية تقييم وجميع األطراف األخرى المعنية وشر اتيجية للمنظمة. وأكدت المجموعة عىل ض  ئها وتحقيق األهداف االسب 
ة    جميع أنحاء منظومة األمم المتحدة مع االستفادة عىل أفضل وجه من الخبر

ف بها ف  المكاتب الخارجية مع الممارسات الجيدة المعب 
  اكتسبتها الويبو من حيث الرقابة والتدق

  االعتبار والتجربة الت 
  أن تؤخذ مسألة أقدمية المكاتب الخارجية ف 

ال سيما فيما ، يق. كما ينبع 
ا ً   أفريقيا. أخب 

  مسألة المكاتب الخارجية وشجعت الدول ، يتعلق بالمكاتب الجديدة ف 
أعربت المجموعة عن تقديرها للتقدم المحرز ف 

  الوقت المحدداألعضاء عىل مواصلة جهودها من أجل االنتهاء من تفويض التقيي
 . م ف 

انية.  .153 نامج والمب   وأحاط الوفد علما مع االرتياح بتحقيق  وشكر وفد االتحاد الروس  األمانة عىل إعداد التقرير عن لجنة البر
ات مالية إيجابية ونتائج عىل أنشطة برامج المنظمة للثنائية  وكما طلب الوفد سابقا، أعرب الوفد عن امتنانه  . 2020/21مؤشر

كة إىل األمانة. للمعلوما   قدمتها وحدة التفتيش المشب 
ورة تركب    ت المتعلقة باالمتثال للتوصيات الت  وعبر الوفد عن اعتقاده برص 

  الوثيقة 
كة الواردة ف    األمم  JIU/REP/2014/20/6االهتمام عىل االمتثال لتوصيات وحدة التفتيش المشب 

بشأن تعدد اللغات ف 
اتيجيا للسياسة العامة من أجل تعدد اللغات ورحب الوفد باالمتثال  المتحدة   تعد إطارا اسب 

للتوصية األوىل بشأن المنظمات الت 
وأبرز الوفد الحاجة إىل تقديم خارطة  مصحوبا بالمبادئ التوجيهية اإلدارية والتشغيلية الموجهة إىل الهيئات الرئاسية وإدارة الويبو. 

  
  عام طريق إىل الدول األعضاء بشأن سياسة اللغات ف 

  تبذلها األمانة من أجل  . 2021 الويبو كما اتفق عليها ف 
ورحب الوفد بالجهود الت 

 . جمي   الفوريي   الجدد واالحتفاظ بالموظفي   المؤهلي   جمي   التحريريي   والمب  وباإلضافة إىل ذلك، أيد الوفد توصية  استقطاب المب 
وع المرح انية بشأن تمويل تنفيذ مشر نامج والمب   اءات )لجنة البر ورأى الوفد أن  (. RSPلة المختلطة لمعاهدة التعاون بشأن البر

  أنظمة التسجيل الدولية مهمة للغاية. 
وذكر  المشاري    ع الموجهة إىل المستخدمي   وإىل تحسي   البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ف 

  ت
  المنظمة. الوفد أنه يرى أن هناك حاجة إىل زيادة مستوى األمن بالنسبة لألنظمة الت 

وأعرب الوفد  خزن البيانات الشية وتعالجها ف 
  عندما يجري تجهب   

وت    أن يكون هناك رصد منتظم لحالة أنظمة تكنولوجيا المعلومات من وجهة نظر أمن الفضاء اإللكب 
عن أمله ف 

  ي وتخزين المعلومات الشية والبيانات الشخصية. 
مكن تزويدها بتقارير منتظمة حول هذه وأعرب الوفد عن امتنانه للدول األعضاء الت 

انية.  نامج والمب     ذلك  المسألة وفقا لقرار لجنة البر
ا إىل الحاجة إىل رصد أكبر تفصيال للنفقات المستقبلية بما ف  واختتم الوفد كلمته مشب 

 .  تلك المتعلقة بدفع استحقاقات الموظفي   والتأمي   الصج 

انية. وتحدث وفد ألمانيا باسم المجموعة باء و  .154 نامج والمب     اعتمدتها لجنة البر
 شكر األمانة عىل إعداد قائمة القرارات الت 

نامج والمب      رئاسة الدورة الرابعة والثالثي   للجنة البر
  بذلها ف 

انية عىل الجهود الت  نامج والمب    انية. وشكرت المجموعة باء رئيس لجنة البر
ان نامج والمب   حات المهمة وقدمت توصيات إىل الجمعية العامة وأعرب الوفد عن شوره ألن لجنة البر ية توصلت إىل اتفاق بشأن المقب 

وع الخطة الرأسمالية الرئيسية التكميلية وخطة التمويل  للويبو، وعىل وجه الخصوص، فيما يتعلق بمراجعة النظام الماىل  والئحته، مشر
  
وأعرب عن تقدير المجموعة باء للتقدم المحرز بشأن   الويبو. إلدارة المخاطر الناشئة عن مستحقات الموظفي   عىل األجل الطويل ف 

وع األوىل  الختصاصات التقييم ا
  الدورة الخامسة  2021ل  المشر

  المناقشات ف 
للمكاتب الخارجية للويبو وستواصل المشاركة البناءة ف 

انية.  نامج والمب    والثالثي   للجنة البر

نامج وتحدث وفد سلوفاكيا باسم مجموعة بلدان أور  .155 وبا الوسظ والبلطيق وشكر سفب  الهند عىل رئاسته المقتدرة للجنة البر
انية. وشكرت مجموعة بلدان أوروبا الوسظ والبلطيق األمانة ع نامج والمب     الدورة الرابعة والثالثي   للجنة البر

انية ونائبيه ف  ىل والمب  
ة السنتي   عملها الجاد وجميع االستعدادات. الحظت مجموعة بلدان أوروبا   2020/21الوسظ والبلطيق بارتياح النتائج المالية لفب 

اع ، مع وجود فائض قياس   اءات االخب  والذي تم تحقيقه بشكل رئيش  بفضل الدخل من رسوم أنظمة الملكية الفكرية الدولية لبر
اءات. عىل الرغم من جائحة ال سيما فيما يتعلق بنظام معاهدة الت، والعالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية عاون بشأن البر

  تقدمها الويبو. ولذلك، 19-كوفيد
ايد المستمر عىل خدمات الملكية الفكرية الت  رحبت مجموعة ، فقد أظهر ذلك بوضوح الطلب المب  

تائج المالية اإليجابية. بلدان أوروبا الوسظ والبلطيق باألداء الجيد للويبو وأعربت عن تقديرها لحقيقة أن المنظمة تمتعت بهذه الن
  المستقبل. أشارت مجموعة بلدان أوروبا الوسظ 

وأكدت مجموعة بلدان أوروبا الوسظ والبلطيق عىل أهمية استمرار هذا االتجاه ف 
انية نامج والمب   إىل جانب تأييد  تم اعتماد بعض القرارات والتوصيات المهمة. ، والبلطيق إىل أنه خالل الدورة الرابعة والثالثي   للجنة البر

أيدت مجموعة بلدان أوروبا الوسظ والبلطيق الموافقة ، األمانة لمواصلة تقييم وتنفيذ التوصيات المفتوحة للعديد من هيئات الويبو 
  المقر. شاركت مجموعة 

وع المخطط العام التكميىل  لتجديد مبات 
الرأي القائل بأن مثل هذه المشاري    ع التطلعية  CEBSعىل مشر
  مواجهة تحديات األمن ستسهم 

 
  تقديم خدمات عالية الجودة والمساعدة ف

 
  استخدام الموارد بشكل أفضل مع ضمان الكفاءة ف

 
ف

حة عىل النظام  . كما أعربت مجموعة بلدان أوروبا الوسظ والبلطيق عن شورها بالتذكب  بقرار الموافقة عىل التعديالت المقب   
 
ات السيبر

  تم ، الماىل  والئحته
اتيجية لألجل المتوسط ، تكييفها مع نماذج أعمال المنظمة وعملياتها وأنظمتهاوالت  باإلضافة إىل الخطة االسب 

اتيجر  المنقح. أشارت مجموعة بلدان أوروبا الوسظ والبلطيق إىل أن منهجية تخصيص اإليرادات والنفقات حسب  وإطار الويبو االسب 
  الدورة ال

انية. أشارت مجموعة بلدان أوروبا الوسظ االتحاد ستظل مفتوحة للمناقشة ف  نامج والمب   خامسة والثالثي   للجنة البر
  المفاوضات حول المسودة األولية الختصاصات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام 

. أكدت مجموعة بلدان 2021والبلطيق إىل جولت 
  أن ، يتم بطريقة شفافة ومستقلة وموضوعية للغاية أوروبا الوسظ والبلطيق عىل أن تقييم مكاتب الويبو الخارجية يجب أن

وينبع 
كانت الدول ،  يعكس الظروف الخاصة ذات الصلة لجميع المكاتب الخارجية والبلدان المضيفة. بناًء عىل مدخالت وتعليقات الوفود

  اآلراء
قية تعت، األعضاء بعيدة عن التوصل إىل توافق ف    فهم لكن مجموعة بلدان أوروبا الوسظ والشر

قد أن تلك المناقشات ساعدت ف 
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وع    مشر
وجهات النظر ووجهات النظر المختلفة. وأبدت مجموعة بلدان أوروبا الوسظ والبلطيق استعدادها للمشاركة البناءة ف 

انية نامج والمب     الدورة الخامسة والثالثي   للجنة البر
 . االختصاصات ف 

انية .156 نامج والمب   انية.  وهنأ وفد الهند رئيس لجنة البر نامج والمب   وأعرب الوفد  عىل انتخابه والعمل الممتاز الذي قامت به لجنة البر
وع األوىل  الختصاصات تقييم المكاتب الخارجية للويبو لعام 

  أن  2021عن شوره لرؤية التقدم المحرز بشأن المشر
وأعرب عن ثقته ف 

ة  انية ستعجل عملها وتضع اللمسات األخب  نامج والمب   نامج لجنة البر   الدورة الخامسة والثالثي   للجنة البر
عىل االختصاصات ف 

انية.    التقييم وطبقا للمبادئ التوجيهية.  والمب  
  أن يركز التقييم عىل  ويجب أن تكون االختصاصات شاملة لإلنصاف والشفافية ف 

وينبع 
  اعتباره أنه لن ي

، ويجب أن يضع ف  ات األداء الفردية لكل مكتب خارجر  ؤثر عىل التطبيق المقدم بالفعل لفتح مكاتب تحليل مؤشر
  المداوالت.  خارجية جديدة. 

 وأعرب الوفد عن تطلعه إىل إجراء مناقشات مثمرة بشأن هذا البند من جدول األعمال والمشاركة البناءة ف 

انية، وت .157 نامج والمب   وصل إىل اتفاق بشأن عدد من وشكر وفد الصي   األمانة عىل إعداد تقرير الدورة الرابعة والثالثي   للجنة البر
وع الخطة الرأسمالية الرئيسية التكميلية ومرا جعة القضايا بما فيها تقرير هيئة التحكيم التابعة للجنة االستشارية المستقلة للرقابة ومشر

امات التأمي   الصج  بعد نهاية الخدمة.  اف وقال إن تلك القرارا النظام الماىل  والئحته وخطة الويبو لتمويل الب   ت عززت بفعالية إشر
وفيما يتعلق  وأعرب الوفد عن تقديره لذلك.  المنظمة، المالية، وتكنولوجيا المعلومات، وأمن البيانات، وغب  ذلك من األعمال الهامة. 

لتعاون وأن للمكاتب الخارجية للويبو، قال الوفد إنه يتوقع أن تبدي جميع األطراف روحا من ا 2021ال  باالختصاصات األولية للتقييم 
انية.  نامج والمب     الدورة الخامسة والثالثي   للجنة البر

 تدفع المشاورات قدما بشأن هذا الموضوع ف 

-15 وتحدث وفد شيىل  باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر  وشكر األمانة عىل العمل المنجز والوثائق المقدمة.  .158
  بذلوأعرب عن ترحيب مجموعة بلدان أمريكا الالتين

وع األوىل   ةها الرئيستية والكاريتر  بالجهود الت 
من أجل إحراز تقدم بشأن المشر

  الوثيقة  2021الختصاصات تقييم المكاتب الخارجية للويبو لعام 
وتأسف المجموعة لعدم التوصل إىل  .WO/PBC/84/15ف 

نا   الدورة الالحقة للجنة البر
  اآلراء ومناقشة الموضوع مرة أخرى ف 

انية. توافق ف     مج والمب  
ام الدول األعضاء ف  وأشارت المجموعة إىل الب  

  التوصل إىل اتفاق عىل أساس معايب  متفق عليها  2015أكتوبر 
بتنفيذ المبادئ التوجيهية لمكاتب الويبو الخارجية وأعربت عن أملها ف 

  عملية فتح مكاتب خارجية للويبو. 
ورة إبداء النضج وقال إن بلدان مجموعة بلدان أمري للمشاركة ف  كا الالتينية والكاريتر  متأكدة من ض 

  كولومبيا. 
  عملية اختيار مكاتب خارجية جديدة للويبو ووافقت عىل طرح مرشح بتوافق اآلراء ف 

   ف 
وقد أجريت تلك العملية للبت ف 

يد من عملية اتخاذ القرار  بدال من اختيار مرشح من قائمة  المكاتب الخارجية الجديدة عىل أساس االقتناع بأن القيام بذلك سب  
 .  من منطقة أمريكا الالتينية والكاريتر 

اح كولومبيا من  المرشحي   المختلفي   وقالت مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر  إن اقب 
  منطقة أمريكا الالتينية والك

. الناحية التقنية متي   ويطبق بالكامل المبادئ التوجيهية وسيعزز وجود الويبو ف  وبعد مرور عدة  اريتر 
وأعرب عن امتنان مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر   سنوات عىل تقديم مرشح، لم تتخذ الجمعيات قرارا بشأن هذه النقطة. 

شيح المحد   بذلها رؤساء الجمعيات السابقون لبناء الدعم حول مرشح مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر  والب 
د للجهود الت 
ام الويبو  لكولومبيا.  را لعدم البناء عىل الب     أن يكون مبر

وأعرب عن اعتقاد مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر  أن التأخب  ال ينبع 
  المستقبل. 

  هذه العملية أن يؤثر عىل مستقبل الويبو.  بفتح مكاتب خارجية للويبو ف 
وأعرب عن أمل المجموعة  ومن شأن أي تأخب  ف 

  أ
  قيمة  . 2016ن تتخذ الجمعيات قرارا من شأنه أن ينه  الجمود الذي استمر منذ عام ف 

وري أن تنظر الدول األعضاء ف  ومن الرص 
  المبادئ التوجيهية. 

ام  وجود مرشح بتوافق اآلراء يستوف  وحثت مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر  الدول األعضاء عىل إبداء االلب  
  تتماسر مع قرار الجمعيات السابقة، األمر الذي من شأنه أن ينه  التأخب  والمسؤولية، وإبق

  السابق والت 
 
  قدمت ف

اء الوعود الت 
  كولومبيا. 

 
  الموافقة عىل فتح مكتب خارجر  للويبو ف

  أن تتمكن الجمعيات، وفقا للقرار  المستمر ف 
 
وأعرب عن أمل المجموعة ف

  ذلك المعتمد سابقا، وال سيما القرار الذي ا
  العام السابق، من التوصل إىل اتفاق بشأن فتح أربعة مكاتب خارجية للويبو، بما ف 

عتمد ف 
  كولومبيا. 

 مكتب ف 

. وهنأ الوفد إدارة المنظمة عىل  .159 ازيل البيان الذي أدىل به وفد شيىل  باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر  وأيد وفد البر
  استمرار ذلك بعد جائحة  سنة أخرى قوية من النتائج ال

والتحديات العالمية األخرى. وأعرب الوفد  19-كوفيدمالية وأعرب عن أمله ف 
  المستقبل. وأظهرت النتائج المالية وجود إدارة جيدة للوضع الماىل  وتراكم 

 
  أن تكون هناك آفاق ونتائج إيجابية للمنظمة ف

 
عن أمله ف

امه بالعمل مع الويبو والدول األعضاء األخرى لضمان االحتياطيات عىل مدى السنوات القليلة الم اضية. وأعرب الوفد عن الب  
ام الويبو بجدول أعمال التنمية وأهداف التنمية المستدامة. وشكر الوفد  االستخدام الفعال والمتوازن للموارد المتاحة. وأيد الوفد الب  

  
انية واألمانة عىل كل جهودهما ف  نامج والمب   مناقشة المسودة األولية الختصاصات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام  رئيس لجنة البر

  المفاوضات والمناقشات إلجراء تقييم مستقل ومالئم لمكاتب 2021
  تحقيق نتيجة ناجحة ف 

. وكرر الوفد استعداده للمساهمة ف 

 . الويبو الخارجية والتأكد من استخدام الموارد بفعالية

وشكر الوفد  قديره لألمانة ومساعد المدير العام لقطاع اإلدارة والمالية واإلدارة عىل عملهم الممتاز. وأعرب وفد إندونيسيا عن ت .160
  تمكنت م

انية الت  نامج والمب     الدورة الرابعة والثالثي   للجنة البر
انية عىل قيادته الحكيمة وتوجيهاته ف  نامج والمب   ن رئيس لجنة البر

  الويبو. التوصل إىل اتفاقات مهمة وقدمت توص
وأشاد الوفد باألمانة عىل أدائها  يات إىل الجمعيات الثالثة والستي   للدول األعضاء ف 

  الثنائية 
 
نامجر  اإليجاتر  نحو تحقيق النتائج المرتقبة ف   تقرير أداء الويبو للثنائية  2020/21الماىل  والبر

 
 2020/21عىل النحو المبي   ف

  تثبيت شعبة الرق
 
  تم التوصل  . 2020/21ابة الداخلية لتقرير أداء الويبو للثنائية وعىل النحو المعتمد ف

ورحب الوفد باالتفاقات الت 
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اءات و  وع المرحلة المختلطة لمعاهدة التعاون بشأن البر انية بشأن تمويل مشر نامج والمب     الدورة الرابعة والثالثي   للجنة البر
تنقيح إليها ف 

  
امه بدعم عمل لجنة  أن توافق الجمعيات عىل تلك التوصيات.  النظام الماىل  والئحته وأعرب عن أمله ف  وأكد الوفد من جديد الب  

انية.  نامج والمب   وع األوىل  الختصاصات التقييم  البر
للمكاتب  2021ال  وأعرب الوفد عن تطلعه إىل مواصلة المناقشات حول المشر

انية، الخارجية للويبو، ومنهجية تخصيص اإليرادات والنفقات بحسب كل اتح نامج والمب     الدورة الخامسة والثالثي   للجنة البر
اد ف 

  اتخاذ قرارات إيجابية بشأن تلك المسائل. 
 وأعرب عن أمله ف 

وشكر وفد باكستان األمانة واللجنة االستشارية المستقلة للرقابة ومراجع الحسابات الخارجر  وشعبة الرقابة الداخلية. استمر  .161
  إحداث اضط 19-كوفيدجائحة  

  عام ف 
  مختلف التقارير  2021رابات اجتماعية واقتصادية عىل مستوى العالم ف 

عىل النحو المبي   ف 
المقدمة إىل اللجنة. وكان مما يثلج الصدر مالحظة أن الويبو واصلت إظهار مرونتها المالية واإلدارية عىل الرغم من تداعيات جائحة 

  حلول تكنولوجية جديدة للتعامل مع التحديات المتعلقة  . مع استمرار األوساط العلمية والبحثية19-كوفيد
وع ف    الشر

العالمية ف 
  عام ، 19-كوفيدبجائحة  

  تقدمها الويبو ف 
مما يدل عىل استمرار أهمية وأهمية ، 2021ازداد الطلب عىل الخدمات المدفوعة األجر الت 

  اعتقاده أن الملكية 
  مواجهة االبتكار. واستمر الوفد ف 

  حد ذاتها. أدى ابتكار ونمو العلوم الويبو ف 
  اعتبارها غاية ف 

الفكرية ال ينبع 
  بلدان ومناطق العالم ليس فقط من ، واإلبداع إىل دفع إيداعات الملكية الفكرية عىل مستوى العالم. لذلك

  تشجيع االبتكار ف 
ينبع 

اولكن ، زاوية التنمية
ً
. وأثت  الوفد عىل قيادة الويبو واألمانة بهدف االستفادة من إمكانات إيداع الملكية الف أيض   العالم النام 

كرية ف 
  المزيد من التطورات 

لتقديم أنشطة المساعدة التقنية المصممة الحتياجات وأولويات الدول األعضاء. وقد شارك الوفد بشكل بناء ف 
يثلج الصدر مالحظة أنه تم إحراز بعض التقدم  للمكاتب الخارجية للويبو. ومما 2021المتعلقة بالمسودة األولية الختصاصات تقييم 

وع األوىل  الختصاصات تقييم 
للمكاتب الخارجية  2021الملموس بشأن هذه المسألة الهامة. وشكر الوفد األمانة عىل تقديم المشر

انية. يجب أ، للويبو  نامج والمب     الدورة الرابعة والثالثي   للجنة البر
ن يظل مستقبل شبكة المكاتب مما سمح بإجراء مناقشات جوهرية ف 

  ذلك توسيعها، الخارجية للويبو 
  الدورة الحادية والستي   ، بما ف 

خاضًعا لنتائج التقييم المخطط له بما يتماسر مع القرار المتخذ ف 
  عام 

  عقدت ف 
وكذلك  . وشدد الوفد عىل أهمية إجراء مراجعة جادة لتحديد الحاجة إىل مكاتب خارجية قائمة2019للجمعيات الت 

 لشبكة 
ً
 وسياسيا

ً
 موضوعيا

ً
  إلنشاء مكاتب جديدة. فقط التقييم المستقل والشفاف والخارجر  من شأنه أن يوفر تقييما

األساس المنطق 
  الدورة ال

خامسة والثالثي   للجنة المكاتب الخارجية. وتطلع الوفد إىل استمرار عملية شاملة وشفافة لتطوير االختصاصات ف 
نامج ا البر  . نيةوالمب  

  إطار هذا البند من جدول األعمال.  .162
  أعدت ف 

وأعرب الوفد عن  وشكر وفد المملكة العربية السعودية األمانة عىل الوثيقة الت 
  بذلتها المنظمة والنتيجة المالية اإليجابية للثنائية 

  التوصل إىل اتفاق بشأن  . 2020/21ارتياحه للجهود الت 
وأعرب الوفد عن أمله ف 

  قدمتها الدول األعضاء بهذا الشأن.  طريقة لتقييم
احات الت  ورحب الوفد بالجهود المبذولة  المكاتب الخارجية عىل أساس االقب 

 لمراجعة النظام الماىل  والئحته ولضمان تطبيق قواعد المعايب  المحاسبية الدولية للقطاع العام. 

  إعداد الوثيقة وأعرب وفد جمهورية كوريا عن تقديره ألمانة الويبو عىل عملها الشا .163
وفيما يتعلق بالبيانات المالية  . A/63/7ق ف 

  عام 2021السنوية لعام 
وفضال عن ذلك، منذ  . 2022، أعرب الوفد عن سعادته الشديدة لإلعالن عن زيادة مساهمته السنوية ف 

  إنشاء الصندوق 
  عام  االستئمات 

عات بي   2004لجمهورية كوريا وف    أكبر قدر من التبر
الدول األعضاء، أشار الوفد إىل أنه نفذ  ، وهو ثات 

  مجال الملكية الفكرية. 
وسيواصل الوفد تعزيز جهوده لتطوير مجتمع  أنشطة مختلفة تدعم المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ف 

  مساهماته. 
وع األوىل   الملكية الفكرية والنظام اإليكولوجر  من خالل الزيادة المتواصلة ف 

الختصاصات تقييم وفيما يتعلق بالمشر
، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن زيادة المشاركة النشطة من جانب أمانة الويبو سيكون أمرا حيويا 2021المكاتب الخارجية للويبو لعام 
  هذه المسألة. 

  قدما ف 
  بذل قصارى جهدها إلعد للمض 

  تبذلها أمانة الويبو ف 
  هذا السياق، أعرب الوفد عن تقديره للجهود الت 

 
اد وف

وع.    تشي    ع التقييم الخاص بالمكاتب الخارجية الحالية للويبو حت  يتست  إنشاء المكاتب الخارجية  ذلك المشر
وأعرب الوفد عن أمله ف 

  بلد توجد فيه حاجة شديدة إىل خدمات الويبو العالمية للملكية الفكرية. 
وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن  الجديدة عىل وجه الشعة ف 

اءات من شأن ذلك    الطلبات المودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأن البر
  الويبو ويؤدي إىل زيادة ف 

أن يعزز خدمة الزبائن المحلية ف 
اومدريد، مما يمكن أن يسهم 

ً
  تعزيز السالمة المالية للويبو.  أيض

 ف 

يا البيان الذي أدىل به وفد الجزائر باسم المجموعة األفريقية.  .164 الوفد عن تقديره لألمانة عىل عرض البند وأعرب  وأيد وفد نيجب 
انية وإحراز تقدم  12 نامج والمب   انية ونائتر  الرئيس عىل توجيه أعمال لجنة البر

نامج والمب   من جدول األعمال وشكر رئيس لجنة البر
وع األوىل  الختصاصات التقييم 

وأكد الوفد عىل  يبو. للمكاتب الخارجية للو  2021ال  ملموس بشأن التقاء وجهات النظر بشأن المشر
  أن تكون متوازنة وشفافة ومنصفة وأن تجرى بالتشاور مع البلدان 

موقفه بأن اختصاصات تقييم مكاتب الويبو الخارجية ينبع 
   المضيفة. 

ت ف    انتشر
اف عىل النحو الواجب بالخصائص الفريدة للمكاتب الخارجية، الت  وتوقع الوفد أن يجرى التقييم مع االعب 

ة عملها. مختلف ال ة متفاوتة من الموارد اإلنمائية المتاحة لها وطول فب  ورأى الوفد أن من المهم إعطاء المكاتب الخارجية  مناطق بوتب 
 .  وظائفها ونطاق أنشطتها وتحسينها عىل التواىل 

احات بشأن كيفية تحسي  
وأعرب الوفد  الحالية صوتا وفرصة للمساهمة وتقديم اقب 

انية ستتأثر إيجابا وسوف تحفز تنسيق أنشطة األمانة. عن اعتقاده بأن كفاءة و  نامج والمب    فعالية لجنة البر
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انية الرابع ةالرئيس توشكر  .165 نامج والمب   بأنه عىل الرغم  اعن إعجابه تعىل عملهم الهائل وأعرب هوالثالثي   ونواب ةرئيس لجنة البر
ا بشأن التمويل والمسائل األخرى، فق

ً
  من المناقشات األكبر تعقيد

د كان من الممكن التوصل إىل اتفاق وتقديم قائمة بالقرارات الت 
انية.  نامج والمب    اعتمدتها لجنة البر

اتيجية الويبو إلدراج اإلعاقة  .166   اعتماد اسب 
وتحدث وفد الجزائر باسم المجموعة األفريقية وكرر اإلعراب عن قلقه إزاء التأخب  ف 

اتيجية. وسأل الوفد  تماشيا مع إطار األمم المتحدة.    محدد العتماد االسب 
 األمانة إن كان لديها جدول زمت 

وشكر مساعد المدير العام واإلدارة والمالية واإلدارة الوفد عىل هذه المسألة وأوضح أن األمانة كانت تعظ  األولوية لتنفيذ  .167
اتيجية إدراج اإلعاقة.  ا اسب    المراحل النهائية من إعداد االسب 

  وكانت األمانة ف 
تيجية وستكون سعيدة باالجتماع عىل المستوى الثنات 

  والخطوات المقبلة. 
 لمناقشة الجدول الزمت 

 : إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه .168

انية "1" نامج والمب     اعتمدتها لجنة البر
 (؛A/63/7)الوثيقة  "أحاطت علما بمضمون "قائمة القرارات الت 

نا "2"   الوثيقة ذاتهاووافقت عىل التوصيات الصادرة عن لجنة البر
انية كما ه  واردة ف   . مج والمب  

 من جدول األعمال الموحد 12البند 

ز    تقارير عن شؤون الموظفي 

 . (WO/CC/81/4 التقرير الصادر عن دورة لجنة الويبو للتنسيق )الوثيقة )ي(انظر .169

 دمن جدول األعمال الموح 13البند 

ز والئحته  تعديالت عىل نظام الموظفي 

 . (WO/CC/81/4 لتقرير الصادر عن دورة لجنة الويبو للتنسيق )الوثيقةا )ي(انظر .170

 من جدول األعمال الموحد 14البند 

نت
ر

ي ذلك أسماء الحقول عىل اإلني
ز
 مركز الويبو للتحكيم والوساطة، بما ف

 . (WO/GA/55/12 تقرير دورة الجمعية العامة للويبو )الوثيقة)ي(انظر .171

 ألعمال الموحدمن جدول ا 15البند 

 نظام مدريد

 (. MM/A/56/2 تقرير دورة جمعية اتحاد مدريد )الوثيقة )ي(انظر .172

 من جدول األعمال الموحد 16البند 

 نظام الهاي

 (. H/A/42/2 تقرير دورة جمعية اتحاد الهاي )الوثيقة )ي(انظر .173

 من جدول األعمال الموحد 17البند 

 نظام لشبونة

 (. LI/A/39/2 ة جمعية اتحاد لشبونة )الوثيقةتقرير دور  )ي(انظر .174
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 من جدول األعمال الموحد 18البند 

 جمعية اتحاد بودابست

 . (BP/A/39/2 تقرير دورة جمعية اتحاد بودابست )الوثيقة )ي(انظر .175

 من جدول األعمال الموحد 19البند 

 رية ألوكرانياالمساعدة والدعم لقطاع االبتكار واإلبداع ونظام الملكية الفك

 . A/63/8استندت المناقشات إىل الوثيقة  .176

177.   
  قطاع االبتكار واإلبداع ف 

احا للمساعدة والدعم ف    قدمت اقب 
وتحدث وفد أوكرانيا باسم الدول األعضاء االثنتي   والخمسي   الت 

اح يسع إىل التصدي لتدمب  A/63/8أوكرانيا ونظام الملكية الفكرية )الوثيقة    أوكرانيا. ( وذكر أن االقب 
  قطاع الملكية الفكرية واإلبداع ف 

  
  ف 
ر الذي وقع منذ بداية الغزو األوكرات  اير  24وذكر الوفد أن الرص  ا.   2022فبر فعىل سبيل المثال، انخفض عدد الطلبات  كان كبب 

  المائة تقريبا.  50الوطنية المقدمة لتسجيل الملكية الفكرية بنسبة 
ألحداث واألنشطة الثقافية العادية، وكان هناك إلغاء شبه كىل  ل ف 

، مما أدى بشكل حاسم إىل خفض المجموعات القائمة عىل    والبث اإلذاع 
  والسمع  البرصي والموسيق 

باإلضافة إىل اإلنتاج التلفزيوت 
  أوكرانيا الذي قا اإلتاوات للفناني   والمنتجي   والمستفيدين. 

  الوحيد ف 
 160 000م بتخزين أكبر من وأشار الوفد إىل تدمب  البنك الجيت 

  تعليق المرافق التعليمية والعلمية عىل البلد وعلقت  صنفا من األنواع واألصناف الهجينة من مختلف أنحاء العالم. 
وشارك الوفد ف 

تبة عىل الغزو كانت واسعة النطاق  عمليات معظم مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار.  وإذا لم تعالج ويلزم اتخاذ إجراء ألن اآلثار المب 
  أوكرانيا ونظام الملكية الفكرية آثار مدمرة. 

وأوضح  وتقدر حق قدرها، فمن المرجح أن تكون لآلثار المدمرة عىل قطاع االبتكار واإلبداع ف 
اح يشب  إىل قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ودعا أمانة الويبو إىل إجراء الب لمساعدة التقنية حوث ومواصلة تنفيذ االوفد أن االقب 

  المنظور الفوري وطويل األجل
  الرئيسية والملكية الفكرية والبنية التحتية وتكوين الكفاءات ف 

 . الموجهة إىل قطاعات االبتكار األوكرات 
فكرية ودعا الوفد الدول األعضاء إىل اتخاذ تدابب  وفقا لقوانينها ولوائحها الوطنية والدولية لمساعدة مودع  طلبات الملكية ال

  ذلك قرارها 
  مجملها، وقال إن الويبو ستدعم جهود الجمعية العامة لألمم المتحدة، بما ف 

األوكرانية، ومن خالل اعتماد الوثيقة ف 
حت بطريقة واضحة وشفافة. 2022مارس  2المؤرخ    اقب 

اف عىل المبادرة، الت  وأعرب الوفد  ، فضال عن قدرة الموارد المتاحة لإلشر
ن النظام الماىل  للويبو يوفر الرقابة المناسبة إلعطاء الدول األعضاء ثقة بأن المبادرة سيتم تنفيذها بالحذر والشفافية عن اعتقاده بأ

  تحتاج إىل المساعدة، ولكن  الماليتي   المتوقعي   من جميع برامج الويبو. 
وأقر الوفد بأن أوكرانيا ليست الدولة العضو الوحيدة الت 

اح لم يؤثر بأي    بناء القدرات لآلخرين. االقب 
  تقدمها الويبو وف 

  المساعدة التقنية الت 
اح يمثل  شكل من األشكال ف  ورأى الوفد أن االقب 

اح.  ر والدمار يسوغ االقب    الظروف العاجلة، وأن حجم الرص 
من الجهات األخرى  51وأضاف الوفد أن أوكرانيا أضاعت  دعوة ملحة ف 

وع، وقا   رعاية المشر
  شاركت ف 

من اتفاقية الويبو لتعزيز  3ل إنه يتطلع إىل دعم العضوية األوسع للويبو بما يتفق تماما مع المادة الت 
  جميع أنحاء العالم من خالل التعاون بي   الدول. 

وي    ج انضمت إىل قائمة  حماية الملكية الفكرية ف  ا، أبلغ الوفد األمانة بأن الب  وأخب 
اح.   مقدم  االقب 

، وذكر أن االتحاد األوروتر  والدول األعضاء فيه يؤيدان تماما متحدثا ، تشيكيةالجمهورية الوأيد وفد  .178 باسم االتحاد األوروتر 
اح بشأن المساعدة والدعم المقدم لقطاع    تقديم االقب 

البيان الذي أدىل به وفد أوكرانيا نيابة عن المشاركي   الخمسة والخمسي   ف 
  أوكرانيا ونظام الملك

 
وذكر الوفد أن جميع الدول األعضاء عىل دراية بالسياق الذي أدى إىل ارتفاع عدد  ية الفكرية. االبتكار واإلبداع ف

  
  السماح بالمض 

 
  أبدت رغبتها ف

اح، وأعرب الوفد عن تقديره العميق للغالبية العظىم من الوفود الت    قدمت االقب 
الدول األعضاء الت 

اح.    مناسبات  قدما بجدول األعمال الموحد، إىل جانب االقب 
 
رة وغب  القانونية ضد أوكرانيا قد أدينت ف وقال الوفد إن الحرب غب  المبر

  ذلك من خالل قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة المؤرخ 
 
وأشار  وفدا.  140، الذي أيده أكبر من 2022مارس  2ال حرص لها، بما ف

تحاد الروس  لوقف استخدام القوة ضد البلد الخاضع للسيادة، استمرت الوفد إىل أنه، لألسف، عىل الرغم من النداءات الموجهة إىل اال
  أوكرانيا لمدة خمسة أشهر تقريبا. 

ر الذي ال يمكن تحمله الذي لحق باقتصاد الشعوب األوكرانية وبنيته  الحرب ف  وضح الوفد بأن الرص 
الرئاسية العليا للويبو، مثلما فعل العديد من وكاالت األمم ودعا الوفد إىل التفكب  من قبل الهيئة  التحتية ال يمكن ألي شخص تجاهله. 

، فإن  المتحدة، لتحديد كيفية دعم االنتعاش المبكر ألوكرانيا.  وذكر الوفد أنه عىل الرغم من أن السياق األوسع هو سياق سياس 
  نظام الملكية الفكرية ا المشاكل المحددة المعالجة ه  مشكالت تقنية. 

 
ر كبب  جراء الحرب، ه  وقال إن الويبو ف لذي ألحق به ض 

األقدر عىل التصدي آلثار الحرب المتعلقة بالملكية الفكرية، وتقييم وتقديم المساعدة الالزمة الستعادة وإعادة بناء قطاع الصناعات 
  أوكرانيا. 

  بطبي اإلبداعية ونظام الملكية الفكرية ف 
ره، وهو تقت  عته ويتناسب مع الوالية المحددة وذكر الوفد أن الطلب عاجل وله ما يبر

  األوقات العصيبة الحالية.  للويبو. 
اح عبارة عن محاولة صادقة وبناءة لمساعدة أوكرانيا ف  اح  وقال إن االقب  وشاطر الوفد مقدم  االقب 

ووجهات النظر قد المتطلبات اإلجرائية عىل النحو الواجب قبل تقديمه وأن وجهات نظر مختلف الدول األعضاء من مختلف المناطق 
ة، ومن أجل معالجة الحساسيات وجعلها مقبولة عىل نطاق واسع لدى أعضاء الويبو.     وردت باللغة األخب 

وشاطر الوفد الوفود أملها ف 
  تعد من البلدان المرشحة لعضوية االتحاد األورو

  التضامن مع أوكرانيا، الت 
اح بسالسة وأنها ستستمر ف  . أن تعتمد الجمعيات االقب   تر 
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  حاجة 

  تقدمها الويبو إىل أي دولة عضو أخرى ف 
  للمساعدة الت 

  الطلب النهات 
وأكد الوفد لجميع الوفود أنه سيظل مستعدا للنظر ف 

  حد ذاته. 
 ماسة، وهو ما يظل لدى أي وفد حرية تقديمه، ويمكن بعد ذلك مناقشته ف 

  قدمتها أوكرانيا. وأعرب وفد الواليات المتحدة األمريكية عن تأييده للمداخلة ا .179
وأضاف الوفد أن الوقت الالزم لمساعدة  لت 

ح أوكرانيا عىل إعادة بناء قطاع االبتكار واإلبداع ونظام الملكية الفكرية هو اآلن، وأن الواليات المتحدة مستعدة العتماد القرار المق ب 
 وشجعت جميع الدول األعضاء عىل دعم اعتماده. 

. وأيد وفد سلوفاكيا البيان الذ .180 وأعلن الوفد، متحدثا بصفته الوطنية، عن تأييد سلوفاكيا الكامل  ي أدىل به االتحاد األوروتر 
  إطار البند 

اح المقدم ف    أدلت بها أوكرانيا نيابة عن الدول الخمسة والخمسي   الراعية لالقب 
من جدول األعمال بشأن  19للبيانات الت 

  أوكرانيا ونظام الملكية الفكرية. المساعدة والدعم المقدم لقطاع االبتكار واإلب
وذكر الوفد أن بلده اقتصاد يعمل بنظام ملكية  داع ف 

ا باقتصادها وبنيتها التحتية للملكية الفكرية.  را كبب  ر عىل أوكرانيا يلحق ض  واتفق الوفد عىل  فكرية نابض بالحياة وأن العدوان غب  المبر
  الوقت ال

  يمكنها معالجة اآلثار السلبية أن الوقت المتاح للويبو للعمل كان ف 
، وأن الويبو ه  المنظمة الدولية والتقنية الوحيدة الت  حاىل 

وقال إن المسألة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وال يمكن تركها بمفردها،  للملكية الفكرية، وتقديم المساعدة التقنية الالزمة إىل أوكرانيا. 
  أشة األمم المتحدة، ذكر  من والية الويبو. وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن القرار يدخل ض

وباإلضافة إىل ذلك، وبما أن الويبو عضو ف 
  
  ذلك القرار الصادر ف 

  مراعاة نتائج الجمعية العامة لألمم المتحدة، بما ف 
، ك  تعكس 2022مارس  2الوفد أن الويبو قد ترغب ف 

  تبذلها وكاالت األمم المتحدة األخرى. 
لوفد عن اعتقاده بأن المحاوالت الرامية إىل مساعدة أوكرانيا من خالل تقديم وأعرب ا الجهود الت 

  أوكرانيا وإعادة بنائها وأنظمة الملكية الفكرية أكبر من الوق
ت المساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل استعادة الصناعة اإلبداعية ف 

ا القتصاد أوكرانيا، وقال إن سلوفاكيا تتطلع إىل اعتماد ورأى أن الدول األعضاء بحاجة إىل العمل لمنع حدوث  المناسب.  أثر أكبر تدمب 
اح.   االقب 

اح بشأن  .181   تقديم االقب 
وأيد وفد بولندا البيان الذي أدىل به وفد أوكرانيا نيابة عن الدول الخمسة والخمسي   المشاركة ف 

  أوكرانيا ونظام ا
لملكية الفكرية، وأعرب عن تأييده للبيان الذي أدىل به وفد المساعدة والدعم المقدم لقطاع االبتكار واإلبداع ف 

: وبالعبارات الممكنة األشد ضامة،  بالنيابة عن االتحاد األوروتر  والدول األعضاء فيه. الجمهورية التشيكية  . 2022وأدان الوفد ما يىل 

ر عىل سيادة البلد المجاور لبلده وسالمة أراضيه، الذي 2" يشكل انتهاكا جسيما لميثاق األمم المتحدة والقانون " االعتداء غب  المبر
  قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة المؤرخ 

ف به عىل نطاق واسع ف  ، عىل النحو المعب  وانضمت بولندا إىل  . 2022مارس  2الدوىل 
  مكافحتهم للحياة ا

  للملكية الفكرية ودعتهم ف 
  ومع زمالء من المعهد األوكرات 

ودعا الوفد االتحاد الروس  إىل  لسلمية. الشعب األوكرات 
  أوكرانيا. 

  أوكرانيا وسحب قواتها من أراض 
وقال إن الحرب ليست مأساة فحسب، من وجهة نظر إنسانية، ولكن  وقف الحرب فورا ف 

ا
ً
وي    ج لالب بسبب التأثب  عىل الملكية الفكرية.  أيض   ترمز إىل اإلبداع أو الب 

  ذلك المتاحف وتم تدمب  المؤسسات الهامة الت 
تكار بما ف 

كات الناشئة.  ة والمتوسطة والشر كات الصغب  وقد اعتمدت كل هذه األماكن عىل  والمكتبات والمسارح والمدارس والجامعات والشر
اع-حقوق الملكية الفكرية  بداع. لحماية عملها مع النهوض باالبتكار واإل -سواء كانت حقوق المؤلف أو العالمات التجارية أو براءات االخب 

  من الحرب. 
  خطة التعاف 

  التفكب  ف 
وع ف    أوكرانيا والشر

ومن هذا  وأضاف الوفد أنه من األمور الحيوية دعم نظام الملكية الفكرية ف 
  تسليط الضوء عىل الحاجة إىل المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات الستعادة البنية 

المنطلق، انضم وفد بلده إىل البلدان األخرى ف 
  أوكرانيا. التحت

اح قدم قبل مداوالت اليوم بوقت كاف حت  يتست  لجميع الوفود  ية للملكية الفكرية واالبتكار ف  وأشار الوفد إىل أن االقب 
  النص والرجوع إليه. 

  للتدقيق ف 
 
  الصيغة النهائية من أجل معالجة أي  الوقت الكاف

وتنعكس نتائج المشاورات عىل النحو الواجب ف 
  أن تعتمد الجمعيات هذا  ة وجعلها مقبولة عىل نطاق واسع لدى جميع أعضاء الويبو. حساسيات محتمل

 
وأعرب الوفد عن أمله ف

 .  
  ذلك اليوم، مع مراعاة الطابع الملح للمسألة والوضع االستثنات 

اح ف   االقب 

  إظهار التضامن مع أوكرانيا وقال إن الغزو األ  .182
  أوكرانيا هو وقال وفد اليابان إن حكومة اليابان ترغب ف 

خب  لالتحاد الروس  ف 
تب عليه عواقب بالنسبة للملكية الفكرية.  وقد أثر الغزو بجدية عىل قدرة  محاولة لتغيب  الوضع الراهن بالقوة من جانب واحد وتب 

  هذا المج
وباإلضافة إىل ذلك، حال  ال. أوكرانيا عىل خلق الملكية الفكرية من خالل التأثب  سلبا عىل البنية التحتية واالبتكار واإلبداع ف 

  العديد من اجتماعات الويبو. 
 
وذكر الوفد أن اليابان تقف مع شعب أوكرانيا  الغزو دون مشاركة الزمالء األوكرانيي   مشاركة كاملة ف

اح أثبت أن الويبو قادرة عىل اتخاذ إجراءات لمساعدة أوكرانيا.   ويعتقد أن االقب 

  الويبو، وأيد  53من جدول األعمال الذي قدمه وفد أوكرانيا نيابة عن  19للبند  وأيد وفد ليتوانيا الحجج المؤيدة .183
دولة عضوا ف 

وقال الوفد إن القرار بشأن المساعدة والدعم المقدم إىل قطاع االبتكار  البيان الذي أدىل  به باسم االتحاد األوروتر  والدول األعضاء فيه. 
  أوكرانيا ونظام الملكية الفكر 

 
  والبت  التحتية للملكية واإلبداع ف

 
اث الثقاف ية له أهمية قصوى، حيث أن الحرب المستمرة تدمر الب 

  بتأييد كبب  من أغلبية الوفود، فإنه  19وبما أن إدراج البند  الفكرية ونظام االبتكار اإليكولوجر  بوجه عام. 
  جدول األعمال قد حظ 

ف 
ك من جانب الدول األعضاء بالتصدي ام مشب    الوقت الذي  يؤمن بالب  

  مجال الملكية الفكرية ف 
  أوكرانيا ف 

تبة عىل الحرب ف  لآلثار المب 
 تدافع فيه األمة عن نفسها. 

   وتحدث وفد جورجيا بصفته الوطنية وأيد البيان الذي أدىل به وفد أوكرانيا.  .184
وأعرب الوفد عن قلقه البالغ إزاء الوضع الجاري ف 

  
  أوكرانيا فضال عن مؤسساتها التعليمية  أوكرانيا وما نجم عن ذلك من خسائر ف 

ية، وأثر ذلك عىل نظام الملكية الفكرية ف  األرواح البشر
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كات الناشئة.  ة والمتوسطة( باإلضافة إىل الشر كات الصغب    أوكرانيا،  والثقافية والشر
وشدد عىل أهمية إعادة بناء قطاع االبتكار واإلبداع ف 

  ذلك حماية الملكية الفكرية وح
  ال يمكن تحقيقها دون الوقف الفوري للعدوان بما ف 

اءات الت  قوق المؤلف والعالمات التجارية والبر
ف بها دوليا.  العسكري.   وأكد الوفد من جديد دعم جورجيا الثابت الستقالل أوكرانيا وسيادتها وسالمتها اإلقليمية داخل حدودها المعب 

  تقديم القر  .185
  الوثيقة وأعرب وفد كندا عن شوره بالمشاركة ف 

ح ف  وأعرب عن تأييده الكامل للبيان الذي أدىل  A/63/8ار المقب 
  وقت عاجل، وسوف يوائم  به وفد أوكرانيا. 

اح الذي خدم الحاجة الملحة ف  اورحب الوفد باالقب 
ً
بي   إجراءات الويبو ووكاالت األمم  أيض

  جميع أنحاء العالم. 
اف عىل وأعرب الوفد عن شوره بأن للويبو ا المتحدة ف  لوالية وهيكل الحوكمة والبنية التحتية والقدرة عىل اإلشر

  القرار  المبادرة بطريقة واضحة وشفافة. 
وأعرب عن تطلع كندا إىل العمل مع الدول األعضاء من أجل تحقيق األهداف المبينة ف 

ح.   المقب 

تأييد عالىم  وأن أكبر من نصف الدول األعضاء من جدول األعمال لم يحظ ب 19وأشار وفد االتحاد الروس  إىل أن إدخال البند  .186
  ، ال تؤيد مناقشة هذا البند من جدول األعمال. ولفت الوفد االنتباه إىل الجوانب اإلجرائية للنص

اح ف  ا إىل أنه تم تقديم االقب  ً  11مشب 
  رأيه، والذي، 2022يوليو 

احات وتطويرها ب، ف    لدراسة االقب 
. باإلضافة إىل لم يسمح للوفود بالوقت الكاف   

عناية عىل المستوى الوطت 
ا سياسًيا، ذلك

ً
اح كان إعالن والذي تضمن تقييمات وتعليقات تجاوزت إطار عمل الويبو. ، ذكر الوفد أن شكل الوثيقة يشب  إىل أن االقب 

التقيد الصارم بوالية الويبو كوكالة والحظ أن ممارسة الويبو ال تتضمن اعتماد هذا النوع من الوثائق كمسألة مبدأ. وذكر الوفد أنه يؤيد 
  منظومة األمم المتحدة

اح، مستقلة ف    عمل الهيئات الرئاسية والمنظمة ككل. واضطر الوفد إىل مالحظة أن االقب 
تحت ستار ، وف 

  تجاوزت اختصاصات الويبو فيما يتعلق، المساعدة التقنية
  عدد من القضايا الت 

ادة الدول بموضوع سي، عىل وجه الخصوص، نظر ف 
ف بها دولًيا . وأعرب عن اعتقاده أن المبادرة لم يتم تنفيذها بشكل صحيح من حيث المحتوى أخرى أشياءمن بي   ، والحدود المعب 

  للقيا
اح الوقت الكاف  وع إىل هيئات الويبو المعنية للنظر فيه وكان لدى أصحاب االقب  م الموضوع  واآلثار المالية. ولم يتم تقديم المشر

  اليوم األول للجمعيات،  العديد من الدول األعضاء األخرى به. 
ير ،  كما يتضح من المناقشة ف    فهم تنفيذ وتبر

كان لديها نقص واضح ف 
ج الذاتية المستخدمة عند عقد المشاورات هُ

ُ
  الجمعيات. ولم يفاجأ وفده بالن

  أن ، مناقشة الموضوع ف 
ورأى أن المشاورات كان ينبع 

كب   جهودها عىل تكون شاملة بطبيعته   إبالغ نتائجها مقدًما. وذكر الوفد أنه لم يكن من الواضح سبب مطالبة الجمعيات بب 
ا وكان ينبع 

  تحتاج إىل مساعدة من المنظمة. وقد تجىل ذلك 
  وقت كان للوباء واالضطراب االقتصادي تأثب  عىل العديد من البلدان الت 

بلد معي   ف 
  جرت ال

انية عندما تمت مناقشة تأثب   من خالل المناقشات الت  نامج والمب     خالل لجنة البر
عىل عمل لجنة  19-كوفيدعام الماض 

ة السنتي   المقبلة. وذكر الوفد أنه بينما أشارت بعض الوفود إىل الطبيعة العاجلة للحاجة إىل اتخاذ تدابب   انية لفب  نامج والمب   ال ، البر
وضوعة للمساعدة التقنية للويبو لم تتصور أي طبيعة عاجلة حيث كان عليها أن تمر يمكن للدول األعضاء أن تنش أن األشكال الم

  تنتظرنا مهمة ، بعدد من الخطوات اإلجرائية
يعات الوطنية لمواءمتها مع اإلجراءات. وأشار الوفد إىل أن المهمة الت    تضمنت التشر

والت 
  تحقيقها. يجب استخدام جميع موارد حيث تسبب الوبا، (SDGsوه  تحقيق أهداف التنمية المستدامة )

  إحراز تقدم ضئيل ف 
ء ف 

  عملها لتقديم المساعدة التقن
ا للقواعد المعمول بها ف 

ً
  إطار والية الويبو ووفق

  تواجه الدول األعضاء ف 
ية. الويبو لمعالجة المهام الت 

  تحدثت لصالح حاجة الويبو إىل تقديم  يتعي   عىل الدول األعضاء االستماع إىل، ورأى الوفد أنه بعد نتيجة المناقشة
البلدان الت 

 والبلدان النامية -المساعدة التقنية 
ً
ء إىل البلدان األقل نموا  

 وقبل كل سر
ً
  واجهت حاالت أزمات أخرى، أوال

مثل ، وكذلك إىل الدول الت 
حوا توسيع قائمة المستفيدين من الكوارث الطبيعية وعواقب تغب  المناخ. ورأى الوفد أنه من األهمية بمكان دعم أولئك ا لذين اقب 

حها الوفد. باإلضافة إىل ذلك   اقب 
وع المقرر بشأن ، المساعدة التقنية فيما يتعلق بالتعليقات الت  ح لمشر أشار إىل عدم وجود نص مقب 

 . بند جدول األعمال

  أدىل بها وفد الواليات المتحدة األمري .187
كية، وشكر الرئيسة عىل التعامل مع هذه وكرر وفد المملكة المتحدة التعليقات الت 

  ذكرها وفد االتحاد الروس  خالل جلسة اليوم األول. 
  ذلك المسائل اإلجرائية الت 

ودعا الوفد الدول األعضاء الصديقة  المسألة، بما ف 
ا   البلدان المعرضة للخطر والوفاء بهذا االلب  

ام بدعم أنظمة الملكية الفكرية واالبتكار ف  اح إىل االلب   م من خالل الموافقة عىل االقب 
  أوكرانيا. 

  تمس الحاجة إليها من قبل قطاع  االبتكار واإلبداع ف 
وأعرب وفد  المطروح، وركزت عىل المساعدة التقنية المستهدفة الت 

عدة والدعم المقدمي   إىل راعيا مشاركا، بشأن المسا 53المملكة المتحدة عن تأييده الكامل للبيان الذي أدىل به وفد أوكرانيا نيابة عن 
  الوثيقة 

  أوكرانيا، عىل النحو الوارد ف 
اح هو  . A/63/8قطاع االبتكار واإلبداع ونظام الملكية الفكرية ف  وكان الغرض من هذا االقب 

  أقرب وقت ممكن. 
  أوكرانيا عىل الدعم الذي تحتاجه بإلحاح ف 

وذكر الوفد  االستجابة لكارثة متطورة وضمان حصول مجتمع االبتكار ف 
  وقت حرج. 

 
اح خاص باحتياجات أوكرانيا، ف    أن االقب 

 
وذكر الوفد بأن الويبو مكلفة بالتمكي   من االبتكار واإلبداع لفائدة الجميع، بما ف

  جميع أنحاء العالم. 
 
دوىل   وأنه كلمته قائال إن الويبو موجودة لتطوير نظام ذلك من خالل دعم الحماية الفعالة للملكية الفكرية ف

  التنمية االقتصادية. وأشار الوفد إىل أن غزو أوكرانيا كان ل
 
ه أثر متوازن وميش للملكية الفكرية يكاف   اإلبداع ويحفز االبتكار ويساهم ف

 . كات األوكرانية عىل االستفادة من نظام الملكية الفكرية العالىم   وأضاف أن الهجمات عىل األنظمة عميق عىل قدرة المواطني   والشر
  مكنت من اإلبداع والتنمية االقتصادية، ال تتوافق مع روح الويبو. 

والحظ أن بلده مركز إقليىم  للعلوم والتكنولوجيا  والبت  التحتية، الت 
  المائة من الناتج المحىل  اإلجماىل  للبلد، وأصبحت أوكرانيا موطن حواىل   4وبلغ قطاع التكنولوجيا  قبل الغزو. 

كة من  5 000ف  شر
كات ت   تكنولوجيا المعلومات.  285 000كنولوجيا المعلومات وشر

   من المتخصصي   ف 
وقد قامت العلوم والتكنولوجيا بالفعل بدور ف 

كات مثل    تبذلها أوكرانيا من الطرق المشفرة الدولية، إىل شر
، باستخدام منصاتها AirBnBو Uberتعزيز الجهود الدفاعية الت 

وا عىل الفرار م اوسيكون لهذا القطاع  ن العنف. لمساعدة الذين أجبر
ً
  األجل  أيض

  قدرة أوكرانيا عىل الصمود واالنتعاش ف 
أهمية حيوية ف 

الطويل، وسيكون بمثابة منبر يمكن أن تنتعش فيه أوكرانيا من خالل توفب  فرص العمل وجذب االستثمارات وتطوير تكنولوجيا الجيل 
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لوجيا، بدعم من النظام اإليكولوجر  الدوىل  للملكية الفكرية، والدور الذي يمكن أن تقوم وأقر الوفد بأهمية قطاع العلوم والتكنو  القادم. 
وقال إن مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية استفاد منذ مارس من الزبائن وأصحاب الحقوق  به الويبو وفرادى الدول األعضاء. 

  القانون لل
  طلبات تمديد الزمن والرد عىل الحقوق وإعادة ضم مدة الخدمات. األوكرانيي   من أقض قدر من المرونة المتاحة ف 

 نظر ف 
  أوكرانيا. 

  الوقت الحاض  ف 
  بعض الحاالت مستحيلة، ف 

واستطرد قائال إن  كما أقرت المملكة المتحدة بأن االتصاالت صعبة، وف 
ونيا كلما كان ذلك ممكنا، وب النسبة للزبائن الذين ال يملكون سوى عنوان بريدي، المملكة المتحدة تواصل إرسال جميع التبليغات إلكب 

تيب طريقة اتصال بديلة عندما يكون هؤالء الزبائن قادرين ومستعدون لالتصال بهم.  كما أعلنت حكومة المملكة   فإنهم يقومون بب 
  أواخر شهر يونيو. 

ديميا أوكرانيا تحت برنامج أكا 130وعىل سبيل المثال، تم دعم أكبر من  المتحدة مجموعة أخرى من التدابب  ف 
  مارس. 

  المخاطر"، الذي أطلق ف 
نامج من التوسع  12.8ومن شأن مبلغ إجماىل  قدره  "الباحثون ف    أن يمكن البر

ليت  مليون جنيه إسب 
  تلبية الطلب. 

  برنامج المخاطر األكاديميي   األوكرانيي   من مواصلة أبحاثهم، ومساعدة أو  بشكل كبب  ف 
كرانيا عىل ومكن الباحثون ف 

  مجاىل  البحث واالبتكار. 
وأعرب عن اعتقاده بأن هذا من شأنه أن يمكن البلد من إعادة البناء  الحفاظ عىل نظامها اإليكولوجر  ف 

اوذكر الوفد  واالزدهار. 
ً
وع إنشاء أكبر من  أن حكومته تقدم التمويل لدعم المؤسسات األكاديمية األوكرانية.  أيض وكان الهدف من المشر

اع الحاىل  وما بعد، ووقعت  100
اكة طويلة األجل ومستدامة لدعم المؤسسات األوكرانية والطالب والباحثي   خالل الب   جامعة  79شر

  المملكة المتحدة بالفعل عىل الخطة. 
إن دعم حكومة المملكة المتحدة لعقد مؤتمر البناء من جديد، الذي نظمه المنتدى  ف 

كات التكنولوجيا  ، مكن شر   انتعاش أوكرانيا بأكبر الطرق فعالية. المؤسش 
  المملكة المتحدة من المساهمة ف 

ورغم أن  األكبر ابتكارا ف 
، فإنها تعتقد   

ها عىل أساس ثنات  االمملكة المتحدة بذلت هذه الجهود وغب 
ً
  الفضاء المتعدد األطراف، هناك إجراءات إيجابية  أيض

أنه ف 
  أوكرانيا. يمكن للويبو أن تتخذها لدعم مشهد االبتك

  البيان الذي أدىل به وفد  ار ف 
وقال إن األمثلة عىل هذه اإلجراءات مبينة بوضوح ف 

  الوثيقة 
اح الوارد ف    االقب 

  تقديمه.  A/63/8أوكرانيا وف 
وذكر الوفد بأن قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة المؤرخ  الذي أيده وشارك ف 

  أوكرانيا ودعا الدول األعضاء والمنظ حث عىل الحل السلىم  الفوري 2022مارس  2
اع ف  وبناء  مات الدولية إىل االضطالع بدورهاللب  

عىل ذلك، عقدت أغلبية المنظمات الدولية، بما فيها الوكاالت المتخصصة، مناقشات حول آثار الحرب، واتخذت قرارات لدعم 
  اقتصاد أ

اع وإعادة بناء القطاعات الرئيسية ف    هذا  وكرانيا. التصعيد الفعىل  للب  
ولذلك، شجع الوفد الويبو عىل المساهمة الفريدة ف 

 .   وقت سابق من  الجهد العالىم 
ها ف    ذلك الدعوة إىل التصويت، قد تم نشر

وأعرب الوفد عن أسفه ألن المحاوالت اإلجرائية، بما ف 
ودعا جميع الدول األعضاء إىل  لتغلب عليها. الدورة لمنع مناقشة المسألة، وأعرب عن ترحيب وفد بلده بأن هذه المحاوالت قد تم ا

  
اح الوارد ف  ام من خالل الموافقة عىل االقب    البلدان الضعيفة وتنفيذ ذلك االلب  

ام بدعم أنظمة الملكية الفكرية واالبتكار ف  الوثيقة االلب  
A/63/8  أوكرانيا  

  تمس الحاجة إليها ف 
  تطلبها أوكرانيا. الذي يركز عىل المساعدة التقنية المستهدفة الت 

 والت 

وذكر أن الدول  A/63/8وأعرب وفد موناكو عن دعمه الكامل للبيان الذي أدىل به وفد أوكرانيا باسم الدول الراعية للوثيقة  .188
  ذلك قطاع االبتكار واإلبداع، األعضاء تواجه وضعا استثنائيا ونزاعا دمر معظم البت  التحتية األساسية للوثيقة. أوكرانيا

من بي   ، بما ف 
  الويبو 

وأعرب عن اعتقاده ، من الجمعية العامة لألمم المتحدة 2022مارس  2كانوا يستجيبون لطلب ،  أمور أخرى. وذكر الوفد أنه ف 
  أن يتم اعتماد القرار 

  أي ، أنه من المهم العمل وأنه من اختصاص المنظمة بالكامل. وأعرب الوفد عن أمله ف 
وال يعتقد أنه قد يتسبب ف 

ر  نامج المساعدة التقنية للويبو  ض    ذلك أنشطة ما بعد  ، لبر
ا مأساوية  19-كوفيدبما ف 

ً
  قد ترد من دول أخرى تواجه ظروف

والطلبات الت 
 . واستثنائية عىل حد سواء

وذكر  . ، وأيد تعليقات وفدي المملكة المتحدة وموناكو الجمهورية التشيكيةوأيد وفد فرنسا البيان الذي أدىل به وفدا أوكرانيا و  .189
  أوكرانيا لم 

  ذلك اليوم إن أهدافه العسكرية ف 
الوفد أن الدول األعضاء تواجه اجتياح مستمر وأن وزير خارجية االتحاد الروس  قال ف 

ق البالد ولكن عىل سلسلة من األجزاء األخرى من البالد، ولذلك، فهو ليس مجرد حديث عن  جمهورية دونيتسك تعد مقصورة عىل شر
وذكر الوفد أن الويبو ليست بمعزل عن بقية  ولكن هناك مناطق أخرى من البلد، وه  عملية متواصلة وثابتة.  ،شعبيةولوهانسك ال

، وباعتبارها واحدة من وكاالت األمم المتحدة، مثل العديد من وكاالت األمم المتحدة األخرى، كان من المتوقع اتباع  النظام الدوىل 
  طلب إليها أن تحاول التعامل مع عواقب هذا -تحدة عندما تطبق عىل جميع المنظمات الدوليةقرارات الجمعية العامة لألمم الم

الت 
ف بها دوليا وسيادة أوكرانيا، وأن من المهم أن تراع  حماية نظام  الغزو المدمر.  وذكر الوفد أن االتحاد الروس  قد انتهك الحدود المعب 

مت وقال إنه برصف النظر ع الملكية الفكرية ذلك.    رعايتها قد احب 
  شاركت ف 

  لحقت بأوكرانيا، فإن الجهات الت 
ار الت  ن جميع األض 

  المحدد. 
اح قدم خالل اإلطار الزمت  حات، وأن االقب  ولذلك، فإن الحجج اإلجرائية  بالكامل إجراءات الويبو لتقديم مشاري    ع المقب 

  قد تحتاج لالتحاد الروس  ال تبدو ذات مصداقية ألن رعاة الوثيقة لديهم 
اقرار مناسب تماما ال يمنع البلدان األخرى الت 

ً
إىل  أيض

 مساعدة الويبو من طلبها وتكييف سياسات الويبو مع الوضع المطلوب. 

  إطار التعاون  .190
 
  أن تكون ف

  أال تكون مدفوعة بدوافع سياسية وينبع 
ورأى وفد نيكاراغوا أن أي مساعدة تقدمها الويبو ينبع 

  بعض البلدان، ولذلك يحتاج العديد من  . الطبيع  بي   الدول
 
وذكر الوفد أن أزمة الصحة العالمية واألزمة المناخية تواجه حاليا وتؤثر ف

  تطلب  البلدان إىل المساعدة القانونية والمالية والتقنية لتطوير أنظمة الملكية الفكرية لديها. 
  للبلدان الت 

ورأى الوفد أنه ينبع 
  لهذه الهيئة أن تشجع روح التعاون األصيلة من أجل حماية اإلبداع المساعدة التقنية أن تطل

ب المساعدة التقنية وشدد عىل أنه ينبع 
  جميع أنحاء العالم عىل قدم المساواة. 

اع ف   واالخب 

 وقال الوفد إن الجمعيات يجب أن وذكر وفد بيالروس أنه يعارض إضفاء الطابع السياس  الست   عىل عمل الويبو بسوء نية.  .191
  المنظمة، وإال فإنها تعتقد أن الويبو يمكن أن تتحول إىل منصة مسيسة. 

وأكد  تظل متساوية وتراع  جميع احتياجات الدول األعضاء ف 
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رة من الكوارث اإلنسانية والحروب والرصاعات واألزمات  الوفد من جديد أنه باإلضافة إىل أوكرانيا، هناك العديد من البلدان المترص 
اهو ما يتطلب االقتصادية، و 

ً
ط المساعدة وتعظ   الدعم.  أيض   تشب 

وطا غب  متكافئة ويمب   بي   الدول الت  اح يخلق شر ورأى أن االقب 
اح يعد استغالال للمنصة الدولية للويبو وإنه بحاجة إىل صقل وإعادة العمل بالكامل األفضلية لبلد واحد.  ال سيما فيما -وقال إن االقب 

  الحسبان احتياجات الدول األعضاء  ياسية. يتعلق بحذف اإلعالنات الس
وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن النص بحاجة إىل أن يأخذ ف 

  تحتاج إىل المساعدة، وأعرب عن اقتناعه بأنه ال حاجة إىل اتخاذ مثل هذا القرار المصطنع من أجل تقديم 
األخرى والبلدان المهتمة الت 

لالعتقاد بأن الويبو لن تقدم ألوكرانيا أو أي مساعدة من الدول األخرى إذا طلب ذلك ودعا وال يملك الوفد أي أساس  الدعم ألوكرانيا. 
  ضوء المداخالت الساو، وأشار الوفد إىل أنه الدول األعضاء إىل عدم الخروج من المأزق واالمتناع عن اتخاذ تدابب  متطرفة. 

، بقةف 
ها من أشكال  سيكون كافيا ومعقوال أن يكون قرار الجمعيات "تنفيذ المساعدة التقنية والمساعدة القانونية وتكوين الكفاءات وغب 

 ". مطلوبالالمساعدة ألوكرانيا والدول األعضاء األخرى حسب االقتضاء وعىل النحو 

  الوثيقة و  .192
اح الوارد ف  اح، اعتماد االقب     A/63/8ضح وفد جمهورية كوريا بأنه يؤيد، بصفته أحد مقدم  االقب 

الذي شاركت ف 
  من األزمة االقتصادية، وأن الملكية الفكرية تشكل حافزا وذكر الوفد أن االبتكار هو القوة الداف دولة عضوا.  53تقديمه 

عة للتعاف 
  البيانات العامة عن  وشدد الوفد عىل الحاجة إىل تمكي   االبتكار واإلبداع لفائدة الجميع.  لالبتكار، وأنها تزداد أهمية. 

وذكر الوفد بأنه ف 
ورة   تقدمها الويبو لصالح دولة عضو تحتاج  اليومي   األولي   من الجمعيات، أقر عدد من الدول األعضاء برص 

المساعدة التقنية الت 
  تقدمها  بصفة عامة، وأوكرانيا بصفة خاصة. 

  هذا السياق، ونظرا للطابع الملح لهذه المسألة، وقال الوفد إن المساعدة التقنية الت 
وف 

  
 اتفاقية الويبو، ومن شأنها أن تلتر  احتياجات الدول الويبو إىل أوكرانيا تتماسر تماما مع والية الويبو، عىل النحو المنصوص عليه ف 

  حاجة ماسة إىل الحفاظ عىل وجاهة الويبو. 
  ف 
ورة بالنظر  األعضاء الت  ة من اإللحاح والرص  وأكد الوفد عىل أن القرار كان عىل درجة كبب 

ح وأعرب عن تطلعه    أوكرانيا وكرر تأييده العتماد القرار المقب 
 إىل قيام الدول األعضاء األخرى بذلك. إىل الوضع الحاىل  ف 

ويال ) .193   جميع  (الجمهورية البوليفاريةوفد فب  
عبر عن الدعم لمساعدة ودعم قطاعات االبتكار واإلبداع وأنظمة الملكية الفكرية ف 

اعات أو االقتصادات الناشئة أ   تواجه الب  
  أنظمة الملكية الفكرية الت 

  الويبو، وال سيما ف 
ها من األزمات من الدول األعضاء ف  و غب 

ويال )   منها فب  
  تعات 

وأشار  نظرا للتدابب  القشية المتخذة من جانب واحد.  (الجمهورية البوليفاريةمختلف األنواع، بما فيها تلك الت 
االوفد إىل أن منظومة األمم المتحدة قدمت قرارات بشأن ذلك 

ً
اح استلم قبل يومي   من افتتاح الج . أيض معيات، ورأى أنه وقال إن االقب 

  للويبو. 
وقال الوفد إنه غب  متأكد من إجراء أية مشاورات لضمان أن يكون النص  محاولة لتسييس عمل الويبو وتجاوز االختصاص التقت 

 متوازنا وشامال. 

  سبل وأساليب لتوجيه الويبو  (الجمهورية اإلسالميةوأعرب وفد إيران ) .194
ى أن الوفود تفكر ف  لتقديم  عن تفاؤله وتوسعه لب 

  عانت من حاالت استثنائية مثل الحرب، الكوارث الطبيعية واألوبئة 
  مجاىل  االبتكار واإلبداع الت 

العون والمساعدة إىل البلدان ف 
وأشار الوفد إىل أن هذا بداية طيبة وأيد تلك المبادرات، ولكنه ضد تسييس وكاالت األمم  والتدابب  القشية المتخذة من جانب واحد. 

اح ومناقشته لتحويله إىل وثيقة شاملة وبناءة تفيد جميع البلدان  دة المتخصصة. المتح   للدول األعضاء البناء عىل االقب 
وينبع 

  تلقاها ه  وثيقة  المحتاجة. 
، وأشار إىل أن كل المعلومات الت    الوقت الحاىل 

وقال الوفد إنه ال يعتقد أن الوقت قد حان للقيام بذلك ف 
ة زمني   فب 

ة ف  . قصب    الوقت الحاض 
  الوثيقة ف 

اح الوارد ف  ة؛ ولذلك ال يستطيع وفد بلده تأييد االقب     ة قصب 
وأعرب الوفد عن اعتقاده ف 
  
  جميع البلدان الت 

  قطاع اإلبداع واالبتكار ف 
العمل جنبا إىل جنب لتوسيع محتوى الوثيقة من أجل تقديم المساعدة والمساعدة ف 

  من حاالت استثنائية، و 
  أعاقت االبتكار لبعض الدول تعات 

  إدراج إشارة واضحة إىل التدابب  القشية االنفرادية الت 
 
أعرب عن رغبته ف

 . (الجمهورية اإلسالميةاألعضاء بما فيها إيران )

  الب-وقال وفد الجمهورية العربية السورية إن بلده أبدى دوما اهتمامه بالنهوض بالملكية الفكرية ألغراض التنمية .195
لدان خاصة ف 

  أثرت  النامية والبلدان األقل نموا. 
  أعاقت التنمية، والتدابب  القشية المتخذة من جانب واحد، والت 

وذكر الوفد أن عواقب الوباء، الت 
   عىل ماليي   األشخاص، لم تسمح بأي تروي    ج للنشاط االقتصادي. 

ودعا الوفد إىل تقديم المساعدة المتوازنة والشاملة إىل البلدان الت 
ة ومساعدتها عىل تكوين الكفاءات وتطوير أنظمتها الخاصة بالملكية الفكرية. ت ويدها بالخبر   أال  أثرت بالتدابب  األحادية الجانب بب  

وينبع 
  اعتادت الويبو أن تتبعها ومن شأنها أن تؤدي إىل تسييس غب  مقبول 

تقترص المساعدة عىل بلد واحد، ألن ذلك يخالف الممارسات الت 
 للمنظمة. 

( عن اعتقاده بأن طبيعة االجتماع والويبو تقنية، وأنه ال يتفق مع أي محاولة دولة متعددة القومياتوأعرب وفد بوليفيا ) .196
  الجمعيات، مما أدى إىل مواجهة ال داع  لها. 

 
  تجري مناقشتها ف

  تقديم  لتسييس القضايا الت 
  قالت إنه ينبع 

واتفق الوفد مع الوفود الت 
  المنظمة، وأشار إىل أن العديد من البلدان تواجه حاالت حرب أو  المساعدة التقنية

 
لجميع الدول األعضاء وفقا لإلجراءات المحددة ف

  الويبو، وأضاف أن  نزاع أو أزمة مرتبطة بهذا الوباء وتغب  المناخ وغب  ذلك. 
وأشار إىل أن تلك القضايا لم تذكر قط من قبل، وتحديدا ف 

 م متوازن للملكية الفكرية من أجل التنمية الشاملة والبناءة لجميع األمم. هناك حاجة إىل تعزيز نظا

  أوكران .197
 
ر له الذي قام به االتحاد الروس  ف يا وأيد وفد نيوزيلندا البيان الذي أدىل به وفد أوكرانيا، وأشار إىل أن الهجوم الذي ال مبر

  أوكر 
  جمعت الجمعيات. قد أثر سلبا عىل االبتكار واإلبداع والبيئة الثقافية ف 

وتقف نيوزيلندا مع  انيا وأن أعماله قد قوضت المبادئ الت 
  كانت لها بالفعل آثار حقيقية عىل السالم واألمن واالستقرار 

  الوقت الذي تدين فيه الحرب ضد أوكرانيا، الت 
 
المجتمع الدوىل  ف



A/63/10 
39 
 
 

 . وس  المستهدف للبنية التحتية الثقافية األوكرانية، فضال وكانت هناك تقارير موثوقة عن القصف الر  االقتصادي عىل الصعيد العالىم 
  تحتلها القوات العسكرية الروسية. 

  مناطق أوكرانيا الت 
  هذا السياق، وبصفته مشاركا  عن تقارير عن قمع الهوية الثقافية األوكرانية ف 

وف 
  دع

اح، دعا الوفد الدول األعضاء األخرى إىل االنضمام إليه ف    تقديم االقب 
  أوكرانيا ونظام ف 

م طلب دعم قطاع االبتكار واإلبداع ف 
 الملكية الفكرية. 

  مجاالت الصحة وتغب  المناخ والتوترات  .198
  لحظة حاسمة من االنتكاسات العالمية ف 

اح ف  وشكر وفد زمبابوي مقدم  االقب 
  أثرت سلبا وبشكل سلتر  عىل البلدان

  إطار  النامية.  العسكرية ونقص األغذية وغب  ذلك من التحديات الت 
وقال الوفد إنه، وكما ذكر ف 

  تواجه حاالت طوارئ بالنسبة لجميع البلدان  2البند 
  أي مساعدة تقنية خاصة للبلدان الت 

  النظر ف 
من جدول األعمال، رأى أنه ينبع 

  أنظمة الملكية الفكرية. 
  حاجة ماسة إىل هذه المساعدة التقنية لخلق المرونة ف 

  ف 
أن بلده عات  طيلة عقدين من الزمان  وأشار إىل الت 

  اتخذها 
من العديد من المعامالت االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية المفرطة نتيجة للتدابب  القشية المتخذة من جانب واحد الت 

اح.  ا لقرار مجلس حقوق وقال الوفد إن فرض تدابب  قشية من جانب واحد يشكل انتهاكا صارخا لحقوق اإلنسان وفق بعض مؤيدي االقب 
   . 27/21اإلنسان 

وأوضح أنه وفقا للقرار، والتدابب  القشية المتخذة من جانب واحد تتعارض مع القانون الدوىل  والقانون اإلنسات 
  تحكم العالقات السلمية بي   الدول وشدد عىل أن هذه التدابب  تؤدي

، وسلط ميثاق األمم المتحدة والمعايب  والمبادئ الت     الدوىل 
ف 

  الدول المستهدفة. 
ورأى الوفد أنه يجب رفع العقوبات  األجل الطويل إىل مشاكل اجتماعية واقتصادية وتطرح تحديات إنسانية ف 

  زمبابوي. 
ام جهود الويبو وأهدافها  االقتصادية غب  القانونية ألنها تقوض النظام اإليكولوجر  للملكية الفكرية ف  وقال إن من المهم احب 

وحث الوفد عىل إجراء مناقشات بناءة بشأن إيجاد  وتجنب أية محاوالت لتسييس القضايا داخل هذه المنظمة التقنية. وغاياتها، 
  مجال الملكية 

  أمس الحاجة إىل المرونة واآلليات والتدخالت ف 
  ه  ف 

ية للبلدان الت  تدخالت متناسقة وغب  مسيسة وغب  تميب  
 الفكرية. 

الوفود ذكرت أنه من المستحسن توسيع قائمة المستفيدين بحيث يمكن للمزيد من البلدان وأشار وفد الصي   إىل أن بعض  .199
ة.    من تدابب  العقوبات االنفرادية والمشاكل األخرى يكتش  أهمية كبب 

  تعات 
وقال إن هذه  النامية، وقال إن حل مخاوف البلدان الت 

  أن تبدي جميع األطراف أكبر قدر من الصدق وحسن النية، األسئلة تستحق التفكب  المتعمق من الدول األعضاء، وأعرب ع
ن أمله ف 

  اآلراء. 
  أن  وأن تتجنب التسييس، وأن تعمل جاهدة عىل رأب الصدع والتوصل إىل توافق ف 

وشدد الوفد عىل أن الدول األعضاء ينبع 
 تبذل قصارى جهدها للتعامل مع هذه المسألة عىل أساس توافق اآلراء. 

  إطار البند وقال وفد جمهور  .200
  تقديمه ف 

اح المقدم من أوكرانيا والمشاركي   ف  من  19ية كوريا الشعبية الديمقراطية إن االقب 
ة وأحادية الجانب مع وضع معايب  مزدوجة.    للويبو أن تدعم  جدول األعمال يسع للحصول عىل معاملة متحب  

وذكر الوفد أنه ينبع 
  تمر بأزمات وليس

.  جميع الدول األعضاء الت  اح معقوال وخاليا من التحب    مجرد بلد واحد لضمان أن يكون االقب 

. الجمهورية التشيكية وأيد وفد إستونيا البيان الذي أدىل به وفد  .201 اح قدم قبل  نيابة عن االتحاد األوروتر  وذكر الوفد أن االقب 
مون جميع المتطلبات اإلجرائية عىل  اح يحب    سمح لكل وفد المداوالت بوقت كاف وأن مقدم  االقب 

النحو الواجب وأن الوقت الكاف 
اورأى الوفد أنه من المهم  بقراءته بالكامل. 

ً
أن تدعم الويبو، بوصفها منظمة دولية، جميع أعضائها بروح من التضامن، مثل تقديم  جد

  مجمله وأيد اعتماد من جد 19وأعرب الوفد عن اعتقاده باعتماد البند  المساعدة المطلوبة عىل وجه الشعة إىل أوكرانيا. 
ول األعمال ف 

 الدول األعضاء لنهج بناء. 

ح إىل الجمعيات بتقديم المساعدة التقنية  52وقال وفد سويشا إنه قرر، مع  .202   تقديم القرار المقب 
دولة عضوا، أن يشارك ف 

  أوكرانيا. 
 
  لحقت باالبتكار والقطاع اإلبداع  وكان الدعم حيويا للتصدي ل والدعم إىل القطاع اإلبداع  ونظام الملكية الفكرية ف

ار الت  ألض 
  أوكرانيا، وال سيما الجامعات ومؤسسات البحث، والمؤسسات الثقافية، والهيئات العامة المسؤولة عن حماية الملكية الفكرية 

 
ف

اكنها حيوية وأشار الوفد إىل أن المساعدة التقنية مطلوبة ليس فقط تمشيا مع والية الويبو، ول وضمان االمتثال لها. 
ً
ألنها تسع إىل  أيض

  جميع أنحاء العالم. 
 
ة  تعزيز حماية الملكية الفكرية ف وقال الوفد إنه نظرا ألن سويشا ه  البلد المضيف للويبو، فإنه يعلق أهمية كبب 

  الوقت الراهن، وأن العديد من البل
دان تؤيد هذا األمر، مما يدل عىل التعاون المتعدد األطراف وأضاف أن الحاجة تدعو إىل المساعدة ف 

ح، وه  عىل استعداد للعمل مع الدول  . لألطراف المتعددةعىل أهمية التعاون والتضامن  وبناء عىل ذلك، أيدت سويشا القرار المقب 
، أعرب الوفد عن األعضاء األخرى واألمانة للسماح باعتماد الوثيقة.    أدىل بها الوفد الروس 

كب   عىل  وبناء عىل التعليقات الت 
  الب 

رغبته ف 
اح ليست سياسية بأي شكل من األشكال، بل تقنية.  اح طلب يو  حقيقة أن طبيعة االقب  من األمانة تقديم المساعدة التقنية لتقييم االقب 

ر الذي لحق بقطاع اإلبداع واالبتكار ونظام الملكية الفكرية، والذي يرتبط باإلدارة التقنية للويبو.  اح ال يطلب وأوضح الوفد أن اال الرص  قب 
  تمر بمرحلة اقليل ت

لموارد المالية المتاحة بالفعل لتقديم المساعدة التقنية إىل البلدان األقل نموا أو البلدان النامية والبلدان الت 
  إطار لجنة التنمية،  انتقالية. 

وعات ف    إشارة إىل دعم سويشا للمشر
  وف 

وعات التعاون  شدد الوفد عىل مشاركاته الثنائية ف    مشر
  ف 
التقت 

  أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية وجنوب أور 
ومع  وبا. مجال الملكية الفكرية مع البلدان النامية والبلدان المنتقلة إىل نظام االقتصاد الحر ف 
يك آخر إىل قائمة العمليات الطويلة.  اح دعم أوكرانيا، ذكر الوفد أنه إضافة شر   للتح اقب 

وع تعاوت    ويجب أن يتصدى كل مشر
ديات الت 

  االعتبار أن التحديات تختلف من بلد آلخر، وبالتاىل  تتطلب نهجا دقيقا. 
وذكر الوفد أن  تواجه البلد، ولذلك من المهم أن يوضع ف 

  أو المتعدد األطراف، من أجل استكشاف 
 
سويشا ال تزال عىل استعداد لمناقشة الفرص مع أي جهة معنية، عىل المستوى الثنات

 التعاون. 
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باسم االتحاد الجمهورية التشيكية ب وفد السويد عن تأييده الكامل للبياني   اللذين أدىل بهما كل من وفد أوكرانيا ووفد أعر و  .203
  البلد، وأضاف أن وفد بلده  األوروتر  والدول األعضاء فيه. 

  أوكرانيا قد دمرت معظم القطاعات اإلبداعية ف 
وذكر الوفد أن الحرب ف 

ورأى الوفد  وأشار إىل أن تقديم المساعدة المستهدفة والتقنية يندرج تماما ضمن والية الويبو.  حدة وأوكرانيا. يستجيب لدعوة األمم المت
  حاجة ماسة إىل 

  أمس الحاجة إليها، وأن أوكرانيا ف 
  ه  ف 

أن القرار سيجعل الويبو أكبر أهمية، وليس أقل، بالنسبة للبلدان الت 
وأعلن الوفد أنه يهدف إىل استجابة شيعة وشيعة للوضع العاجل  ة وهياكل الملكية الفكرية. المساعدة من أجل قطاعاتها اإلبداعي

  اعتماد هذا القرار المهم عىل وجه الشعة. 
 وأعرب عن أمله ف 

اح الذي من شأنه أن يوفر مساعدة تقنية وما .204 اح، يؤيد اعتماد االقب    تقديم االقب 
اليا بأنه، بصفته مشاركا ف  لية وضح وفد أسب 
  أوكرانيا. 

ر الكبب  الذي لحق  عاجلة لدعم نظام الملكية الفكرية ف  وحث الوفد جميع الدول األعضاء عىل اعتماد القرار بالنظر إىل الرص 
  
  الذي حدث ف 

ة عن الغزو غب  العادل وغب  العادل وغب  القانوت    أوكرانيا وقطاع الملكية الفكرية الناجم مباشر
باالبتكار واإلبداع ف 

 كرانيا. أو 

اح تقديم المساعدة والدعم للقطاع  .205 وأعرب وفد التفيا عن تأييده للبيان الذي أدلت به أوكرانيا واالتحاد األوروتر  بشأن اقب 
  أوكرانيا ونظام الملكية الفكرية. 

اوقال الوفد إنه من الواضح  اإلبداع  واإلبداع  ف 
ً
رة وغب   جد أن االتحاد الروس  شن حربا غب  مبر

. قانونية    عملها اليوم 
وقال الوفد إنه بما أن الحرب  عىل أوكرانيا، وأضاف أن العديد من مكاتب الملكية الفكرية يمكن أن ترى األثر ف 

  أوكرانيا، فإنه يؤمن إيمانا قويا بأن اإلجراءات التقنية الملموسة يجب أن تتخذها الهيئات 
تؤثر بشدة عىل أنظمة الملكية الفكرية ف 

  الويبو. الرئاسية العلي
اح ذو طابع سياس  محض، ولكنه  ا ف  وحث الوفد الدول األعضاء عىل عدم االحتماء وراء الفكرة القائلة بأن االقب 

اح من الويبو تقنية.    ينتظرها االقب 
اح قدم قبل  أشار إىل أنه يعالج عواقب الحرب، وبالتاىل  فإن االستجابة الت  وذكر الوفد أن االقب 

  للتدقيق فيه. المداوالت بوقت كاف 
وباإلضافة إىل ذلك، قال الوفد إنه تم اتباع جميع المتطلبات  وأن الوفود لديها الوقت الكاف 
اح.   اإلجرائية وطلب إىل جميع الوفود تأييد االقب 

اح.  .206   تقديم االقب 
لوفد أن غزو وذكر ا وأعرب وفد ألبانيا عن تأييده للبياني   اللذين أدىل بهما كل من وفد أوكرانيا والمشاركي   ف 

  البلد وأثر إىل حد كبب  عىل قطاع الملكية الفكرية وا
لنفاذ االتحاد الروس  ألوكرانيا أدى إىل تدمب  القدرات المؤسسية والبنية التحتية ف 

مساعدة وذكر الوفد أن الويبو، بوصفها منظمة تقنية متعددة األطراف، ه  األقدر عىل تقديم ال إىل المعرفة والبحث والتطوير كبلد. 
  تمس الحاجة إليها. 

  الوقت المناسب الت 
اح المقدم وفقا لإلجراء، وأعرب الوفد عن اقتناعه  التقنية ف  وأعلن الوفد عن تأييد ألبانيا لالقب 

  للملكية الفكرية فحسب، بل -بأن الموافقة عىل النص تكتش  أهمية قصوى
اليس لمساعدة القطاع األوكرات 

ً
كمؤشر قوي عىل   أيض

 الويبو ومسؤوليتها. أهمية 

امه بعمل الويبو وأشار إىل أن الويبو وكالة تقنية.  .207   الوفاء بطلبات  وأعرب وفد كوبا عن الب  
وقال الوفد إنه يدافع عن الحق ف 

  من  البلدان للحصول عىل المساعدة التقنية بطريقة متوازنة وشاملة. 
  تعات 

ورية لجميع البلدان الت  وقال إن المساعدة التقنية ض 
  من أثر التدابب  القشية المتخذة من جانب واحد ألكبر من ح

  تعات 
  ذلك كوبا، الت 

وذكر الوفد  عاما.  60االت صعبة تقيد التنمية، بما ف 
اح قدم قبل يومي   فقط من بداية  أنه ال يمكنه الموافقة عىل تسييس عمل الجمعيات الذي يرى أن هذه ه  الحالة الراهنة، ألن االقب 

ام مبادئ صنع القرار القائم عىل توافق اآلراء الذي يرى أنه ال يجري محاولة تحقيقه  الجمعيات.  وأكد الوفد من جديد الحاجة إىل احب 
  هذه الحالة. 

 
 ف

208.   
  لحقت بالبنية التحتية ف 

ار الجسيمة الت  ا إىل أن األض  اح الذي تقدمت به أوكرانيا، مشب  وأعرب وفد إشائيل عن تأييده لالقب 
ورة إعادة بناء الجامعات والمدارس والمستشفيات واستعادة سبل  ستستغرق سنوات عديدة إلصالحها. أوكرانيا  وأشار الوفد إىل ض 

  أوكرانيا. 
 
ورأى الوفد أن دور الويبو، إىل جانب الدول األعضاء، هو ضمان إتاحة الموارد وإجراء  العيش وتطوير قطاع  االبتكار واإلبداع ف

  مجال الملكية الفكرية. التقييمات لتحديد احتي
 
  اإلشارة إىل أنه من المحتم بالنسبة القتصاد أوكرانيا أن تدعم الدول  اجات أوكرانيا ف

 
وف

، ودعا الدول األعضاء األخرى إىل الق  
  البلد، أكد الوفد عىل دعم إشائيل للقرار التقت 

 
يام األعضاء البنية التحتية لإلبداع واالبتكار ف

 بذلك. 

  أوكرانيا ونظام الملكية الفكرية. وأعرب وفد إكو  .209
 
اح المساعدة والدعم المقدم إىل قطاع االبتكار واإلبداع ف  ادور عن تأييده القب 

  رأيه، فرصة للشعوب واألمم.  .210
  تمثل، ف 

 وقال وفد الجزائر، متحدثا بصفته الوطنية، إنه يؤمن إيمانا قويا بتعددية األطراف الت 
اوأعرب الوفد 

ً
  األسباب المرتبطة عن اعتقاده بأ أيض

  عدم االنتقائية ف 
  كل مكان، للجميع، وأنه ينبع 

  أن يطبق ف 
ن القانون ينبع 

  العديد من  بالجغرافيا أو العرق أو اللون أو غب  ذلك من األسباب. 
 
وأشار الوفد إىل أن هناك العديد من االحتياجات للمساعدة التقنية ف

اعات، ودعا الويبو إىل زيادة مساعدتها التقنية لجميع الدول تماشيا مع الحاالت المختلفة حول العالم فيما يتعلق  باألزمات أو الب  
  أن تنطبق عىل الجميع. 

 اقتناعها بأن الوالية ينبع 

  دعمها.  .211
 
  أخذت الكلمة ف

اح  وأعرب وفد أيسلندا عن تأييده للبيان الذي أدىل به وفد أوكرانيا والوفود الت  وقال الوفد إن االقب 
  اتخذتها المنظمات  يستلزم

  أوكرانيا ككل، ويتماسر مع اإلجراءات الت 
تقديم دعم ومساعدة عاجال لنظام االبتكار والملكية الفكرية ف 
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ة.    األشهر األخب 
  جنيف ف 

اح الدعم المقدم إىل الدول األعضاء األخرى  الدولية األخرى والوكاالت المتخصصة ف  ولم يمنع االقب 
  
 ظروف استثنائية تتطلب اهتماما عاجال. المحتاجة، لكنه طرح ف 

وع القرار واحتياجات أوكرانيا.  .212 اح يمثل دعوة ملحة  وشكر وفد أوكرانيا الدول األعضاء عىل دعمها لمشر وشدد الوفد عىل أن االقب 
  مجمله وحث الجمعيات عىل القيام بذلك. 

وع القرار ف  ح اعتماد مشر ة للجدل، واقب    الظروف الملحة والمثب 
 ف 

ام بمبدأ الشمولية وعدم إعطاء وأك .213 د وفد االتحاد الروس  أن المناقشات أظهرت أن العديد من البلدان ترى أن من الحيوي االلب  
   المعاملة التفضيلية لبلد واحد بعينه. 

اح نص يلع  ح الوفد العمل عىل اقب    عشر بلدا، اقب 
  أدلت بها أكبر من اثت 

وبناء عىل التعليقات الت 
  يتعي   عىل الدول األعضاء  لدوافع السياسية. األحكام ذات ا

  تحدثت تشب  إىل الوالية التقنية للويبو، الت 
وأشار الوفد إىل أن الوفود الت 

ام بها.  ورأى الوفد أن من المهم تركب   الجهود عىل المساعدة التقنية والمساعدة القانونية وتكوين الكفاءات وغب  ذلك من أشكال  االلب  
  من أزمات وتتطلب دعم الويبو. المساعدة للبلدا

  تعات 
وأشار الوفد إىل أن رعاة الوثيقة تحدثوا عن تقديم المساعدة التقنية إىل  ن الت 

وعة،  جميع البلدان المحتاجة، ورأى أن قائمة حاالت األزمات مهمة.  وأشار العديد من الوفود وذكر التدابب  األحادية غب  المشر
اح نض  وطلب عرضها عىل الشاشة لتنظر فيها جمعيات الويبو.  وباإلضافة إىل وفود عديدة، عمل  هذا الوفد بناء عىل اقب 

ح.  .214 وع النص المقب  اح لتعديل مشر اح االتحاد الروس  هو اقب  اح األوىل  متاح  وقالت الرئيسة إنها تفهم أن اقب 
وأشارت إىل أن االقب 

  تحتاج 
ية أن تطلب من األمانة. للنظر فيه بجميع اللغات الست، وطلبت من الوفود الت  ثم  إىل النص بلغة أخرى غب  اللغة اإلنكلب  

.  ةالرئيس تطلب اح األصىل 
احا لتعديل االقب   من وفد االتحاد الروس  أن يوضح ما إذا كان يقدم اقب 

احات   ةوأكد وفد االتحاد الروس  أن فهم الرئيس .215 بالتشاور، كما كان صحيحا وأنه قدم طلبا إىل البلدان المعنية لمناقشة االقب 
  اآلراء. 

  الويبو، من أجل التوصل إىل توافق ف 
، وركز حرصا عىل  جرت العادة ف  وذكر الوفد أنه حذف جميع األحكام ذات الطابع السياس 

  تحتاج إىل الدعم الموضوع الموضوع  للوثيقة فيما يتعلق بالمساعدة التقنية، ونطاق موسع للمستفيدين. 
، وقال إنه يضم البلدان الت 

  ذلك أوكرانيا. 
ورأى الوفد أنه يمكن توسيع قائمة الحاالت  بناء عىل طلبها، وستعظ األولوية للبلدان األقل نموا والبلدان النامية، بما ف 

  معايب  أخرى. 
حت النظر ف    اقب 

  تتطلب استجابة شيعة بناء عىل طلب الدول الت 
 الت 

حه وفد االتحاد الروس  وقال وفد المملكة المتحدة إنه من القراءة الخاط  .216 فة والنظر إىل كتلة من النص غب  المثبت، وما اقب 
احا جديدا.    للكلمة، بل اقب 

ك النص غب  مرتبط تماما ببند  ليس تعديال، بأي معت  حقيق  ح من شأنه أن يب  وقال الوفد إن النص المقب 
وقال وفد االتحاد الروس  إنه يريد تقديم  ذي تم االتفاق عليه. جدول األعمال، وهو البند المتعلق بأوكرانيا وهو بند جدول األعمال ال

  جدول 
  الوقت الحاىل  يوجد بند ف 

  القيام بذلك ولكن ف 
  إطار بند جديد تماما من بنود جدول األعمال، وستكون حرة ف 

اح جديد ف  اقب 
  اعتماده. 

  قدما ف 
ح، وطلب الوفد من الدول األعضاء المض    نص مقب 

 األعمال وف 

جمة، ار وفد موناكو إىل أن ما يمكن أن يراه عىل الشاشةوأش .217 ا تماًما حول موضوع ،  حت  دون رؤية النسخة المب 
ً
اًحا جديد كان اقب 

  إجراء مشاورات بشأن النص 
  بند جدول األعمال. وذكر أنه إذا رغب وفد االتحاد الروس  ف 

مختلف تماًما عن ذلك الذي تم تناوله ف 
  أعقاب جائحة  فسيتعي   عليه ، الجديد

  جدول األعمال لمناقشة المساعدة التقنية ف 
. ورأى الوفد أن 19-كوفيدإضافة بند جديد ف 

 . التعديالت لم تكن ذات صلة ببند جدول األعمال قيد المناقشة

، الذي يتجاوز بكثب  تعديل الن .218 اح وفد االتحاد الروس  ض عىل اقب  ص ولكنه يأخذ وقال وفد الواليات المتحدة األمريكية إنه يعب 
ا جذريا.  اح بأكمله خارج سياقها تغيب    اجتماع الحق  االقب 

  تقديم المساعدة التقنية إىل الدول األعضاء األخرى ف 
وقال الوفد إنه ينبع 

  A/Res/61من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  15وذكر بأن الفقرة  بوصفه بندا مختلفا من بنود جدول األعمال. 
 
 2. اعتمد ف

  يبذلها األمي   العام وحث عىل  141، وصوتت الدول األعضاء المؤيدة لها 2022مارس، 
دولة عضوا، ورحب بالجهود المتواصلة الت 

ها من المنظمات الدولية واإلقليمية    أوروبا وغب 
  أن تدعم منظمة األمن والتعاون ف 

مواصلة تلك الجهود، الدول األعضاء، وينبع 
  بأزمة التصعيد الذي تشهده الحا

  ذلك منسق األمم المتحدة المعت 
 
  تبذلها األمم المتحدة، بما ف

لة الراهنة، وباإلضافة إىل الجهود الت 
 .   أحدثها عدوان االتحاد الروس 

  الوثيقة  أوكرانيا، للتصدي ألزمة اإلنسانية والالجئي   الت 
 
اح المعمم ف ، A/63/8وأشار الوفد إىل أن االقب 

  قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة، وتناولت بالتحديد الحاجة الملحة إىل قيام الجمعيات وصيغت استجابة للدعوة إ
ىل العمل ف 

  أوكرانيا ونظام الملكية الفكرية. 
  أوكرانيا وأثره عىل قطاع االبتكار واإلبداع ف 

اح  بمعالجة أثر العدوان الروس  ف  وأشار الوفد إىل أن االقب 
وري. بأكمله يشكل القرار، بالنظ ورأى  ر إىل أن لغة الديباجة توفر سياقا حرجا للفقرات التنفيذية من خالل توضيح الطابع الملح والرص 

  
اح الوارد ف    االقب 

حه وفد االتحاد الروس  ليس بناء وال بنية حسنة، بل مجرد أسلوب يرم  إىل تأخب  النظر ف   الوفد أن النص الذي اقب 
  A/63/8الوثيقة 

 
وقال إن ذلك محاولة سافرة إلزالة أي ارتباط بعدوان االتحاد الروس  مع الحاجة إىل   الجمعيات. ، وزيادة العضوية ف

رين من العدوان.    أوكرانيا المترص 
 
اح، وعرقلة التقديم العاجل للمساعدة الالزمة إىل قطاع اإلبداع واالبتكار ف ولهذه األسباب،  هذا االقب 

اح المقد . أعلن الوفد أنه ال يؤيد االقب  اح األوىل 
، وال يرى سببا لمواصلة تأخب  اعتماد االقب  وقال الوفد إن  م من وفد االتحاد الروس 
  تغطيتها قبل نهاية األسبوع. 

  ينبع 
   الوقت محدود وهناك العديد من بنود جدول األعمال األخرى الت 

، ف  وعرض وفد االتحاد الروس 
احه، هذا البند من جدول األعمال فقط، ول اكن عرضه اقب 

ً
  ال تزال مفتوحة وتتطلب اتخاذ قرارات.  أيض

وحث الوفد  البنود األخرى الت 
  جدول أعمال الجمعيات. 

  هذا البند من أجل معالجة المسائل األخرى المدرجة ف 
  قدما ف 

 عىل المض 
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حة، ألنها نص جديد بوضوح.  .219   ا وذكر وفد الدانمرك أنه يرفض تماما التعديالت المقب 
لتأكيد عىل أن أحد وأعرب عن رغبته ف 

  طرحها وفد االتحاد الروس  ووفود أخرى، ولكنه كان مسألة 
  مناقشة القضية األوسع الت 

المقدمي   اآلخرين قال إنه لن يرغب ف 
اح أو نص آخر من وفد االتحاد الرو  منفصلة.    اقب 

ح النظر ف  اح، واقب  ه من وطلب الوفد أال تختطف القضايا األخرى االقب  س  أو غب 
  وقت آخر. الو 

 فود ف 

220.   
  ذلك شأن جميع الوفود األخرى الت 

، شأنها ف    قدمها وفد االتحاد الروس 
ض عىل التعديالت الت  وقال وفد النمسا إنه يعب 

ورأى الوفد أن هذا البند من جدول األعمال يشب  بوضوح إىل أن البند قيد المناقشة يتعلق بمساعدة ودعم قطاع االبتكار  تحدثت قبله. 
احا جديدا تماما كما أشارت إىل ذلك واإلبد حه الوفد الروس  يشكالن اقب    أوكرانيا، وقال إن نظام الملكية الفكرية والنص الذي اقب 

اع ف 
اورأى الوفد  الوفود األخرى. 

ً
أن اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية وال، وقال إن هناك الكثب   أيض

، من المما  
احا أو تعديال، وأن يشكل ذلك جزءا من القانون الدوىل  العرف 

  تتبعها المنظمات الدولية فيما يتعلق بما يعتبر اقب 
رسات الت 

  تفسب  التعديل وفقا للنظام الداخىل  لهذه الهيئة. 
  مراعاته ف 

اضه عىل التعديل.  الذي ينبع  وأشار إىل أنه رأى  وأكد الوفد من جديد اعب 
  الميدان 

  ميثاق األمم المتحدة وأن ف 
أن االتحاد الروس  ال يعتبر نفسه ملزما باالمتثال للمبادئ والمقاصد واألهداف المنصوص عليها ف 

وع القرار  سكان أوكرانيا يعانون كل يوم.  اح المقدم من وفد االتحاد الروس  بحذف هذا السطر الشديد من مشر وأشار الوفد إىل أن االقب 
وضح الوفد بأن النقاش لم يسبق له مثيل له، وربما إىل العديد من الدبلوماسيي   اآلخرين  صل إىل هذه المناقشة. هذا يبي   مدى التو 

  القاعة 
ة ف  اذوي الخبر

ً
 . أيض

ويال )  .221   أعربت عنها الوفود، بما الجمهورية البوليفاريةوشكر وفد فب  
( وفد االتحاد الروس  عىل محاولته الرد عىل المخاوف الت 

  ذلك
  اليوم األول من الجمعيات، عندما ناقشت الدول األعضاء إدراج البند  وفد بلده.  ف 

  جرت ف 
 19وقال الوفد إنه فهم المناقشة الت 

 . اح سياس  اح األوىل  هو اقب 
وع جدول األعمال الموحد، أكد عىل أن االقب    مشر

ووفقا لفهم الوفد، حاول وفد  من جدول األعمال ف 
  للنص. االتحاد الروس  الخروج 

اح يشب  ضاحة إىل أوكرانيا،  بجميع النصوص السياسية وترك المضمون التقت  وقال الوفد إن االقب 
  المشاركة فيه. 

غب ف    عنوان النص، وأنه سيكون من الحكمة االستماع إىل طلب المشاورات، الذي سب 
 الموجود ف 

لواليات المتحدة األمريكية أن التعديل الذي قدمه وفد االتحاد وكرر وفد اليابان بيانات وفود المملكة المتحدة، وذكر موناكو وا .222
، ومن ثم فهو غب  ذي صلة.   

  األسبوع الماض 
احا جديدا يتجاوز نطاق بند جدول األعمال الذي اعتمد ف   الروس  يعد اقب 

اح المقدم من االتحاد الروس  و  .223   االقب 
الذي أعرب فيه عن اعتقاده وأعرب وفد نيكاراغوا عن اتفاقه مع وفد االتحاد الروس  ف 

  يعتقد الوفد أنها تجري بسوء نية وتتجاوز والية الويبو. A/63/8بتجنب تسييس الوثيقة 
   ، الت 

وذكر الوفد أن المساعدة التقنية الت 
  تواجه حاالت طوارئ، وأضاف أنه سيكون منفتحا عىل المش

  أن تكون شاملة لجميع الدول األعضاء الت 
اورات غب  تقدمها الويبو ينبع 

ح.   الرسمية لمناقشة التعديالت عىل النص المقب 

  موضوع أوسع ولكن هناك معارضة واضحة للتعديالت  ةالرئيس توذكر  .224
أن عددا من الوفود أعربت عن استعدادها للمشاركة ف 

 . حها وفد االتحاد الروس    اقب 
  التص ةالرئيس تثم سأل الت 

  قدما ف 
  المض 

حها الوفود عما إذا كانت ترغب ف    اقب 
ويت عىل التعديالت الت 

 .  وفد االتحاد الروس 

اح الوارد  ةوطلب وفد موناكو توضيًحا من نائب .225   ألن بند جدول األعمال المطروح كان محدًدا للغاية وأن االقب 
 
المستشار القانوت

إذا كان وفد االتحاد ، قشة التعديالتال فائدة من منا، من وفد االتحاد الروس  ال يتوافق مع بند جدول األعمال. من وجهة نظر الوفد
  جدول األعمال بشأن المساعدة التقنية بمعت  أوسع بعد جائحة  

 
اح إضافة بند ف   اقب 

  ، 19-كوفيدالروس  يرغب ف 
 
يمكن مناقشته ف

  التعديل
 
  النظر ف

ة إىل النص الذ، جلسة أخرى. زمن. ولم يكن الوفد يرى أنه ينبع    تحويل النظر مباشر
حه وأنه ينبع  ي سبق أن اقب 

وع  . مقدمو المشر

  الرد عىل السؤال الذي طرحه وفد موناكو وأضافت أنها استمعت إىل معارضة  .226
 
وطلبت الرئيسة من نائبة المستشار القانوت

 . حها االتحاد الروس    اقب 
ذا كان إىل وفد االتحاد الروس  لتوضيح قراره بشأن ما إ اطلبه ةالرئيس توكرر  شديدة الوضوح للتعديالت الت 

  الوثيقة 
ح الوارد ف  احه الداع  إىل تعديل القرار المقب  ، أو تقديم طلب محدد إلدخال التعديالت A/63/8االتحاد الروس  يسحب اقب 

 عىل التصويت. 

، نائبو  .227  
 
من جدول األعمال يسمح  19ردا عىل السؤال الذي طرحه وفد موناكو بشأن ما إذا كان نطاق البند ة المستشار القانوت

اح المعدل، أشار بم    تناقشة االقب 
إىل أن جدول األعمال قد وضع واعتمده الجمعيات لتوجيه مناقشاتها وتقديم بنود للتداول والعمل ف 

  إن من شأن الدول األعضاء ترتيب مناقشاتها، تحت الصالحيات العامة  ةنائب تالنهاية، حسب االقتضاء. ولذلك قال
المستشار القانوت 

  المادة ، عىل النةللرئيس
 
 من النظام الداخىل  العام للويبو، عىل الموضوع محل النقاش.  13حو المنصوص عليه ف

  إمكانية الحديث عن التعديالت، ألن هذا البند جديد  .228
اح الجديد، وأعرب عن شكه ف  وأعرب وفد ألمانيا عن معارضته لالقب 

 .   الواقع وتساءل الوفد عما إذا كانت الوف تماما طرحه وفد االتحاد الروس 
اح الجديد ألنه ال يوجد ف  ود ستتمكن من التصويت عىل االقب 
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 .   الوقت الحاىل 
اح ف    االقب 

اوذكر الوفد  أي بند من بنود جدول األعمال يمكن التعامل معه ف 
ً
أن الهيئة ال تزال تناقش تحت البند  أيض

اح الجديد تماما كالتعديال 19 ف باالقب   ت. من جدول األعمال، وأنها ال تعب 

229.   
، وذكر بمبادئ الشمولية والحاجة إىل االهتمام بجميع الدول األعضاء ف  وتحدث وفد االتحاد الروس  باسم االتحاد الروس 

اح، تحدث عدد من الوفود األخرى    تقديم االقب 
االمنظمة، وقال إنه باإلضافة إىل المشاركي   ف 

ً
وباإلضافة إىل ذلك، أشار الوفد إىل  . أيض

ء من خالل البحث عن حل يناسب الجميع. أنه ال يحاول دف  
  أدلت بها  ع أي سر

  الرد فيما يتعلق بالتعليقات الت 
وذكر الوفد بحقه ف 

ء ال تقوم به الويبو، وبالتاىل  فإن األمر غب  ذي صلة هنا.   
وذكر الوفد أنه من بي   البلدان  وفود عديدة، وأضاف أن المساعدة اإلنسانية سر

  ترص عىل تقديم المساع
  اإلشارة إىل أن النص المعدل يحتوي عىل تلك األحكام. الت 

وذكر الوفد أن العديد من الوفود  دة التقنية، ينبع 
  الوثيقة. 

وقال إن بعض البلدان أدلت  قد ذكرت الحاجة إىل إدراج قائمة أوسع للمستفيدين، وأن أوكرانيا قد وردت أسماؤها بالتحديد ف 
  
  تعتقد أنها دليل عىل السع  لتسييس عمل الويبو بشكل مصطنع، وهو ما فعلته تلك بتعليقات عىل االمتناع عن النظر ف 

التعديالت الت 
اح.  احا  الوفود بطرح االقب  ، أن يقدم اقب  ، وذكر أنه يمكن ألي وفد، بأي شكل كتاتر  أو شفه  ولفت الوفد االنتباه إىل النظام الداخىل 

اح آخر إىل وع أو أي اقب  احه شفويا وخطيا. بإدخال تعديالت عىل مشر وذكر الوفد بأن العديد من الوفود كانت   الجمعية، ولذلك قدم اقب 
   قد أدلت ببيانات توضح بالتفصيل سبب حديثها عن التعديالت عىل وجه التحديد. 

  التوصل إىل توافق ف 
وأعرب الوفد عن رغبته ف 

ك ح أن يتم الب   ب   عىل المساعدة التقنية. اآلراء، وقال إنه يريد منع تسييس عمل الويبو واقب 

  قدمها االتحاد الروس  باالستناد إىل القلق الذي سبق أن ذكره فيما يتعلق بالتطبيق غب   .230
احات الت  ورحب وفد زمبابوي باالقب 

 . اح األصىل 
  لالقب 

  سبق ورأى أن التعديالت تتيح نهجا بناء يمكن أن يكون أساسا لبدء المناقشات غب  الرسمي العادل وغب  المتكاف 
ة الت 

 . اح 1) 21وضح الوفد بأن المادة  أن ذكرها وفد االتحاد الروس  ( من النظام الداخىل  العام للويبو تسمح للوفد عىل وجه التحديد باقب 
اح الجديد يجب أن تعديالت شفهية وكتابية، وأشار إىل أن وفد االتحاد الروس  قد فعل ذلك وفقا للقواعد.   ولذلك رأى الوفد أن االقب 

اح األوىل  المقدم من المؤيدين. 
اح الجديد ليس له أي أساس.  يناقش استنادا إىل االقب  وقال الوفد إنه ال يوجد حد  والقول بأن هذا االقب 

اح جديد   يمكن أو ال تعد بمثابة اقب 
  النظام الداخىل  العام بشأن نطاق التعديالت الت 

 90بغض النظر عما إذا كان تعديال بنسبة -أدت  ف 
  
  المائة 99المائة أو بنسبة  ف 

اح الجديد. -ف    االقب 
  النظر ف 

  قدما ف 
 وأفاد بأن الوفود بحاجة إىل المض 

  قالت إن التعديالت تشكل محتوى جديدا تماما، وهو أمر ال عالقة له بأوكرانيا، وأن وفده ال  .231
وكرر وفد ليتوانيا البلدان الت 

  جدول األعمال
  بند منفصل ف 

 . يعارض مناقشتها ف 

وأعرب وفد الجمهورية العربية السورية عن تأييده للبيان الذي أدىل به وفد االتحاد الروس  وأعرب عن دعمه لتقديم أي  .232
  حاالت الطوارئ. 

  مناقشات غب  رسمية.  مساعدة لجميع األعضاء ف 
 وأعرب بالتاىل  عن استعداد وفد بالده للدخول ف 

ة ألن ما ه .233 غ إنه يشعر بالحب  اح مختلف تماما وجديد ذو محتوى جديد ال عالقة وقال وفد لكسمبر و متوقع عىل الشاشة هو اقب 
اح الجهات الراعية الذي جاء ردا عىل أزمة لم يسبق  من جدول األعمال.  19له بنطاق البند    أن تناقش الوفود اقب 

وبدال من ذلك، ينبع 
رة وغب  قانونية ضد دولة عض اح هو ضمان لها مثيل وه  وجود حرب عدوانية غب  مبر   الويبو. وأوضح الوفد أن القصد من االقب 

و ف 
  أقرب وقت ممكن. 

اح  حصول أوكرانيا واألوساط المعنية باالبتكار فيها عىل المساعدة التقنية ف    مناقشة االقب 
وذكر الوفد أنه ال ينبع 

 . ورة الملحة  وأضاف الوفد أن جميع األعضاء الجديد ألن ذلك من شأنه أن يسبب ضياع الوقت الثمي     حاالت الرص 
 
مرحب بهم، ف

  كان وفدها مستعدا للنظر فيها. 
  تقدمها الويبو، والت 

احات بشأن المساعدة التقنية الت   وتمشيا مع النظام الداخىل  للويبو، لتقديم اقب 

  أن يعود بالفائدة عىل جميع البلدان، .234
وال سيما البلدان  وقال وفد الصي   إن الصي   كانت دائما تعتقد أن عمل الويبو ينبع 

  من تدابب  الجزاءات األحادية. 
 
  تعات

  أجراها وفد االتحاد الروس   المانحة، من أجل حل شواغل البلدان الت 
ورأى الوفد أن التعديالت الت 

  النظر فيها. 
  للويبو، بصفتها و  وقد عارضت الصي   دائما تسييس القضايا التقنية.  قد أظهرت جهودا إيجابية وينبع 

كالة تقنية وينبع 
  أن تتمكن جميع األطراف من تجنب المواجهة السياسية.  ومتخصصة، أن تركز عىل واليتها الرئيسية. 

 وأعرب الوفد عن أمله ف 

  قدمها وفد االتحاد الروس  توفر أساسا جيدا لالتفاق المحتمل. الجمهورية اإلسالميةورأى وفد إيران ) .235
 ( أن التعديالت الت 

ء أساسا وتؤدي نفس وأعرب عن استعداد وفد   
  لها نفس الشر

  مناقشات غب  رسمية لمناقشة التعديالت الجديدة الت 
بلده للدخول ف 

كب   عىل تقديم الدعم للبلدان المحتاجة، بما فيها أوكرانيا.  وأشار الوفد إىل أن هذا هو المرونة من جانب وفد االتحاد الروس   الغرض: الب 
  تذكب  كل الوفود بأن ذلك ليس وقال الوفد إنه است وعىل أساس جيد. 

مع إىل مداخالت مختلفة من وفود مختلفة وأعرب عن رغبته ف 
  تتناول فيها الوفود قضايا تقنية ومتخصصة وال 

  الحاالت الت 
مجلس األمن أو الجمعية العامة لألمم المتحدة بل جمعية الويبو، وف 

وإذا كان النص ببساطة هو التعامل مع تقديم المساعدة التقنية  الدولية.  تناقش أسباب الحروب أو الجوانب األخرى للقضايا السياسية
انية أو اللجنة المع نامج والمب     أن تمر عبر لجنة البر

  أن يتم ذلك من خالل اإلجراءات العادية للويبو، أي ينبع 
نية إىل بلد واحد، وينبع 

حها وفد  والصعوبات، والتعقيدات. بالتنمية والملكية الفكرية، ويمكن أن تتحقق دون جميع المهبط،    اقب 
ورأى الوفد أن التعديالت الت 

 .   مشاورات غب  رسمية ويمكن أن تشكل أساسا التفاق ناسر 
 االتحاد الروس  يمكن أن تناقش ف 

اح يحاول تجنب تسييس المسائل التقنية داخل دولة متعددة القومياتورأى وفد بوليفيا ) .236 ( أنه من البناء مناقشة أي اقب 
 المنظمة ويحاول االستجابة الحتياجات الدول األعضاء. 



A/63/10 
44 
 
 

  قدما.  ةالرئيس توطلب .237
احة من أجل التشاور مع الوفود لتحديد سبيل للمض   اسب 

احة إىل فتح باب النقاش بشأن البند  ةالرئيس تثم عاد .238 وأعلنت أنه، وقد تشاورت مع زمالء  من جدول األعمال.  19بعد االسب 
  العامي   الماضيي   ونصف الساعة، وقالمن األمانة ومكتب المستش

  أدلت بها الوفود ف 
، وبعد االستماع إىل البيانات الت   

إنه  تار القانوت 
اح  حها وفد االتحاد الروس  ه  بالفعل تعديالت، أو اقب    اقب 

  اآلراء حول ما إذا كانت التعديالت الت 
من الواضح أنه ال يوجد توافق ف 
من وفد االتحاد الروس  أن  تلعدم االتفاق، وطلب اعن أسفه ةالرئيس توأعرب د عىل جدول األعمال. جديد، أو طلب إلضافة بند جدي

اح األصىل  وبالتاىل  طلب إجراء تصويت 
اح بتعديل االقب  ، تقديم اقب  اح األوىل 

يوضح ما إذا كان يطلب، عند تقديم التعديالت عىل االقب 
  مرفق الوثيقة عىل التعديالت أو ما إذا كان وفد االتحاد الر 

اح األوىل  عىل النحو الوارد ف 
وس  ينأى بنفسه عن توافق اآلراء بشأن االقب 

A/63/8 .  اح األوىل  بتوافق اآلراء وطلبت
اح اعتماد االقب    اقب 

اض ضي    ح، فإنها ترغب ف    حالة عدم وجود اعب 
والحظت الرئيسة أنه ف 

 .  رد فعل من االتحاد الروس 

اح نفسه اتخذ طبيعة زائفة مع عدد من األحكام ذات وضح وفد االتحاد الروس   .239 بأن االجتماع استمر أكبر من ساعتي   ألن االقب 
  اآلراء،  الدوافع السياسية. 

اح األول ولم يكن باإلمكان التوصل إىل توافق ف    اآلراء بشأن االقب 
وذكر الوفد أنه لم يتم التوصل إىل توافق ف 

اح. وكما قال العديد من الوفود، ال ينب   معالجة االقب 
اوفود أخرى أدلت  10وأشار إىل أن  ع 

ً
اح األوىل  الذي أيدته  أيض

بتعليقات عىل االقب 
وفيما  دولة عضوا وبالتاىل  لم يكن من الممكن الحديث عن توافق اآلراء بشأن النص.  193وذكر الوفد بأن الويبو كانت  بلدا.  3.53

  طرحها وفده، أوضح أن
ها تعديالت عىل النص وأن النظام الداخىل  ال يحد بأي شكل من األشكال من حجم يتعلق بالتعديالت الت 

وأشار الوفد إىل أن البلدان كانت تدعو إىل الشمولية وإىل مراعاة مصالح جميع البلدان  التعديالت أو الحد األدت  لطول التعديالت. 
  تحتاج حقا إىل 

اح هذه الفئة من البلدان، وذكرت  هذه المساعدة. والحاجة إىل تقديم المساعدة التقنية للبلدان الت  وقد قدم االقب 
  اآلراء ومراعاة مصالح جميع المجموعات.  أوكرانيا عىل وجه التحديد. 

  التوصل إىل توافق ف 
وقال  وقال إن لتعديه غرضا محددا يتمثل ف 

اح مختلف ألنه يتح دث عن نفس الهدف والجوهر، الذي يهدف إىل الوفد إنه من غب  الممكن الدعوة إىل إدخال تعديالت عىل اقب 
  رأيه، تعديالت. 

 تقديم المساعدة التقنية، ولذلك فهو يقدم، ف 

، قالت الرئيسة إن سؤالها هو أكبر تحديدا وال يتعلق بالمحتوى أو المسار.  .240  وردا عىل البيان الذي أدىل به وفد االتحاد الروس 
. وأشارت إىل أن سؤالها السابق ليس عما إذا كا احا أو بندا مستقال أو تعديالت مقدمة من وفد االتحاد الروس   نت هذه الهيئة تناقش اقب 

  اآلراء بشأن التعديالت بي   الوفود، ف
، وإذ أقر بأنه لم يتم التوصل إىل توافق ف  إنه والسؤال المطروح هو ما إذا كان وفد االتحاد الروس 

وي    ج للتعديالت عن طريق التصويت، أو  م الب    إجراء تصويت عىل تعديالته الخاصة به. يعب  
  قدما ف 

 ما إذا كان الوفد لن يمض 

ح، إىل جانب بلدان أخرى، عقد  .241   اآلراء، واقب 
وقال وفد االتحاد الروس  إنه من األهمية بمكان محاولة التوصل إىل توافق ف 

  المنظمة. 
 التوصل إىل نهج مقبول للجميع وأن المشاورات وقال إن وفد بلده بحاجة إىل مشاورات غب  رسمية، وه  ممارسة معتادة ف 

  السع  إىل التوصل إىل حل وسط ال يزال هناك الكثب  من الوقت. 
 اإلضافية ستساعد ف 

ح قدمه وفد االتحاد الروس   وطلب وفد زمبابوي توضيحا بشأن اإلجراءات المستخدمة.  .242 وقال الوفد إنه يفهم أن التعديل المقب 
  اآلراء، وأن إحدى طرق القيام بذلك ه  من خالل  وفقا للممارسة المعتمدة

  الويبو، وأن الوفد سع إىل التوصل إىل توافق ف 
عادة ف 

وذكر الوفد أن وفد االتحاد الروس  طلب عىل وجه التحديد إجراء مشاورات غب  رسمية، وقال إن الطلب ال  المشاورات غب  الرسمية. 
  اآلراء، فإن  يبدو أنه يؤخذ بعي   االعتبار، وطلب الوفد

  حالة عدم وجود توافق ف 
 
توضيحا بشأن ما إذا كان من الممارسات الجديدة أنه ف

ة إىل التصويت.  اوتساءل الوفد  الدول األعضاء سوف تنتقل مباشر
ً
عن سبب عدم تطبيق هذا النهج نفسه عىل المناقشات األخرى  أيض

ية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية مثل معاهدة قانون التصاميم( والتمست لجنة الويبو الحكوم
  ذلك اليوم. 

 
  أجريت خاللها مشاورات غب  رسمية ف

 والفولكلور )لجنة المعارف( الت 

اح األول يحتوي عىل العديد من النقاط  .243   الويبو وأن االقب 
المسيسة وذكر وفد بيالروس بأن القرارات اعتمدت بتوافق اآلراء ف 

، بالتشاور مع البلدان األخرى، يبدو أنه "له مراحل"، بحيث  والتصادمية.  ورأى الوفد أن التعديل الذي أدخل عىل وفد االتحاد الروس 
ه من الوفود لمواصلة المشاورات بشأن هذا البند  يمكن التحدث.  اح المقدم من وفد االتحاد الروس  وغب  وأعرب الوفد عن تأييده لالقب 

  اآلراء. من ج
 
ر التصويت ما لم يتم استنفاد كل فرصة من الفرص الوحيدة للتوصل إىل توافق ف  دول األعمال، ورأى أنه من غب  المبر

ويال ) .244 ( ألخذ الكلمة بشأن هذه المسألة وأشار إىل أن المهمة الرئيسية للدبلوماسية ه  الجمهورية البوليفاريةواعتذر وفد فب  
  قد ال تكون مقبولة لدى العديد من الوفود، وتتطلب التشاور بي   وقال الوفد إن هن التفاوض. 

حة، والت  اك نصا بشأن التعديالت المقب 
وأشار إىل أن هذا البند ليس  واتفق الوفد مع ما قاله وفد زيمبابوي، ورأى أن الدول األعضاء تضع سابقة سيئة.  الدول األعضاء منطقيا. 

  جدول األعمال، ولن ي
 
  اآلراء عىل الفور. البند الوحيد ف

 
  ال يوجد فيها توافق ف

  المنظمة الت 
 
ورأى الوفد أن ذلك  كون المرة الوحيدة ف

 .   هذا الصدد عىل كال الجانبي  
  أن المشاورات لها دور وتفهم أن الشعب ال يشعر باالرتياح إزاء إجراء تصويت ف 

  حالة  هو السبب ف 
وف 

حة، رأى الوفد أن كال  الجانبي   سيقدر المزيد من الوقت للنظر فيهما.  وجود نص وتعديالت مقب 

  إطار بند جديد من بنود جدول األعمال.  .245
 
احا جديدا يمكن النظر فيه ف ح اقب   وكرر وفد موناكو رأيه بأن وفد االتحاد الروس  اقب 

  إمكانية إجراء مشاورات بشأن ذلك النص وبشأن إمكانية إضافة ب
ند إىل جدول األعمال، ولكنه يود وذكر الوفد أنه منفتح تماما للنظر ف 
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  الوثيقة  19استكمال مناقشة البند 
ح ف  كب   عىل النص المقب  ه من  A/63/8من جدول األعمال والب  الذي قدمه وفد أوكرانيا وغب 

  تقديم الوثيقة. 
  اتخاذ قرار، إن أمكن، بتوافق اآلراء بشأن ذلك النص.  المشاركي   ف 

 وأعرب الوفد عن رغبته ف 

 رد .246
ً
أنه جرت مشاورات حول هذه المسألة أثناء افتتاح الدورة  ةالرئيس ت طلب التوضيح المقدم من وفد زيمبابوي، أوضحعىل ا

  جدول األعمال، أو عدم 
عند اعتماد جدول األعمال، وأن المناقشات تجاوزت المناقشات بشأن القرار العمىل  الخاص بإدراج بند ف 

  تلك المرحلة، طلب إدراجه. 
ض إجراء مشاورات وإجراء مشاورات بشأنها.  ةالرئيس توف  اأنه كانت هناك  ةالرئيس توافب 

ً
مشاورات  أيض

حات ال   فهمها عرضت من قبل مجموعة من البلدان.  خاصة بالتعديالت قبل عرضها، مضيفةبشأن المقب 
 أنها ف 

  اآلراء وأعرب وفد نيكاراغوا عن انفتاحه للمشاورات غب  الرسمية ألنه يعتقد أنها ممارسة تس .247
اعد عىل التوصل إىل توافق ف 

ي المناقشات بشكل بناء وتخدم جميع أعضاء المنظمة.   وسوف تبر

  يجري اعتمادها، ويجب أن  .248
ورأى وفد زمبابوي أنه، بصفته دولة عضوا، يجب أن يكون واضحا فيما يتعلق باإلجراءات الت 

  اليوم االفتتاج  ولكن وفد  ةستمع إىل رد الرئيسوقال الوفد إنه ا يقتنع بأن اإلجراءات ه  اإلجراءات الصحيحة. 
بأن المشاورات جرت ف 

احا  بلده لم يكن جزءا من تلك المشاورات.    الواقع اقب 
اح الذي قدمه وفد االتحاد الروس  للتو يعد ف  وذكر الوفد أن فهمه هو أن االقب 

لهذا السبب سع الوفد إىل الحصول عىل توضيحات بشأن ولم تكن التعديالت قد أجريت خالل افتتاح الجمعيات، و  جديدا للتعديل. 
 ما إذا كانت قد أجريت مشاورات، وإذا كان األمر كذلك، ما تم التشاور معه. 

249.  . ح من قبل وفد االتحاد الروس     وقال وفد سلوفاكيا إنه ال يستطيع تأييد إجراء مشاورات بشأن النص المقب 
وأعرب عن أمله ف 

  ا
حه وفد أن يكون من الواضح، ف    اآلراء بشأن النص الذي اقب 

احة، عدم إفضاء المشاورات إىل توافق ف  لمناقشات السابقة قبل االسب 
 .  االتحاد الروس 

  اآلراء، لكن كان  .250
اح الخاص بالمشاورات ال يقصد به تحقيق توافق ف  وقال وفد أوكرانيا إن المناقشة الحالية أظهرت أن االقب 

  ستقدم لها المساعدة ومت  الغرض منه تأخب  المشاورات و 
  ستقدم والجهة الت 

تضليل الدول األعضاء بشأن المساعدة التقنية الت 
  تقديم القرار، هو اتخاذ إجراء بشأن  ولماذا. 

  أمامه والوفود المشاركة ف 
احه، شأنه شأن العديد من الوفود األخرى الت  وقال الوفد إن اقب 

حها أحد الوفود. النص المقدم، أو اتخاذ إجراء بشأن التعد   اقب 
 يالت الت 

251.  .   قدمها وفد االتحاد الروس 
 وأيد وفد النمسا متحدثي   آخرين وأضاف أنه ال يمكنه تأييد إجراء مشاورات بشأن التعديالت الت 

ح  . ةالرئيس تورأى الوفد أنها تسب  كما اقب 

اح مختلف تماما .252   وقال وفد المملكة المتحدة إنه من الواضح أن التعديالت اقب 
، ال يقصد به الوفاء بالوالية المنصوص عليها ف 

  إطار بند جديد من بنود جدول  هذا البند من جدول األعمال. 
اح جديد ف    التقدم باقب 

وقال الوفد إنه إذا رغب وفد االتحاد الروس  ف 
معروض عىل الوفود بتوافق اآلراء، أو ما إذا األعمال، وبإمكان الوفود القيام بذلك، ولكن عىل الوفود أن تقرر ما إذا كانت ستتخذ القرار ال

  التصويت عليه. 
 كان وفد االتحاد الروس  يرغب ف 

  أدلت بها وفود سلوفاكيا وموناكو وأوكرانيا والمملكة المتحدة.  .253
وقال الوفد إنه يرفض،  وأعرب وفد كندا عن تأييده للبيانات الت 

ح كتعديل.  ة، ما هو مقب  ، ولذلك لم والح كما فعلت وفود أخرى كثب  احه ليس له صلة ببند جدول األعمال الحاىل  ظ الوفد أن ما تم اقب 
 ير أي مجال لتوافق اآلراء من خالل أية مشاورات. 

  أدلت بها وفود سلوفاكيا، وذكرت أوكرانيا والنمسا وكندا والمملكة المتحدة أنها ال ترى المجال أو  .254
وأيد وفد بولندا البيانات الت 

حها الرئيس المجال للمشاورات،   اقب 
 بصفتها رئيسة الجمعية العامة للويبو.  ةوأنها أعربت عن تأييدها للفكرة الت 

  أجراها وفد االتحاد الروس  كانت نصا مختلفا تماما عن النص الذي  .255
ه بالنظر إىل أن التعديالت الت  وأيد وفد فرنسا ما قاله غب 

  إطار هذا البند من جدول األعمال. ورأى الوفد أن  قدمه الرعاة المشاركون إىل الجمعيات. 
وإذا رغب وفد االتحاد  التعديالت ال تدخل ف 

  اآلراء عىل أساس 
 
  النص الذي يتحمل مسؤوليته، ولكن الوفد ال يرى أي حاجة إىل التوصل إىل توافق ف

 
  االستمرار ف

 
الروس  ف
  القرار كما قدمته أو  تعديالته. 

 
  قدما ف

  المض 
 
  ذلك االتحاد  52كرانيا وأعرب الوفد عن رغبته ف

 
  تقديم القرار، بما ف

 
من المشاركي   ف

 األوروتر  وفرنسا. 

، كما أكد من قبل، بأن مبدأ توافق اآلراء مبدأ أساس  من مبادئ النظام الداخىل  للويبو، الذي يضمن  .256 اوذكر وفد الصي  
ً
 أيض

ام هذا المبدأ، وقال إنه  التنمية الصحية للمنظمة.    اآلراء خالل الدورة الحالية، يمكن ودعا الوفد إىل احب 
 
إذا تعذر التوصل إىل توافق ف

  يعتقد أنها أفضل من المواجهة. 
 إجراء مناقشات غب  رسمية بغرض إجراء مزيد من الحوار بشأن االختالفات الضيقة الت 

حة، حسب فهمه، هو  .257 إزالة العوامل السياسية  وذكر وفد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن الغرض من التعديالت المقب 
 . اح األصىل 

  االقب 
 
  أن تكون شاملة ومنصفة لجميع الدول األعضاء،  المتأصلة ف

  تقدمها الويبو ينبع 
وثانيا، رأى أن المساعدة التقنية الت 
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ح أوكرانيا باعتبارها مستفيدة.  ح اقب  الذين أضوا عىل إجراء وأعرب الوفد عن تأييده للمتحدثي   السابقي    وأشار إىل أن التعديل المقب 
  اآلراء بي   الدول األعضاء. 

ح إدخالها عىل وفد االتحاد الروس  من أجل تحقيق توافق ف   مشاورات بشأن التعديالت المقب 

  اآلراء بشأن مسألة ما إذا كانت  ةالرئيسار إىل تكرار نفس البيانات، وذكرت وتأسف لالضطر  .258
أنه لم يتم التوصل إىل توافق ف 

اح األصىل  أو التعديالت المناقشات 
اح األصىل  أو عىل مضمون االقب 

اح منفصل أو تعديالت عىل االقب  تتعلق ببند مستقل أو اقب 
  حد ذاتها. 

حة ف  اح األوىل  والتعديالت  المقب 
  كل من االقب 

وأوضحت الرئيسة أنها طلبت من العديد من الوفود اتخاذ إجراء للبت ف 
حة.    النظام الداخىل  العام للويبو، الذي ينص عىل أنه عند نقل ولذلك، أعربت عن رغبت المقب 

  قدما كما هو مبي   ف 
  المض 

ها ف 
  التصويت أوال عىل التعديالت. 

اح ما، ينبع  وقالت الرئيسة إنها تفهم أن عددا من الوفود يدعو إىل التصويت ومن ثم  التعديالت عىل اقب 
  القواعد. 

تيب المبي   ف    الجمعيات وفقا للب 
  تقديم  ةالرئيس توأعلن تمض 

بدء التصويت عىل التعديالت وطلب من المستشار القانوت 
 اإلجراء لمتابعة التصويت. 

اوكان لدى وفد االتحاد الروس  سؤال، وهو يرى أن هذا السؤال وثيق الصلة، الذي تجري مناقشته  .259
ً
ة كما يمكن  أيض بفعالية كبب 

  القاعة. 
اح للتصويت، وما هو نوع التصويت الذي سيتم. وقال الوفد إنه يح االستماع إليه ف  وذكر  تاج إىل معرفة من الذي طرح االقب 

اع الشي.    أن يكون باالقب 
 الوفد أنه يرى أن التصويت ينبع 

، وقال ةالرئيس توأجاب .260   طلبت اتخاذ إجراء  تعىل السؤال الذي طرحه وفد االتحاد الروس 
إنه كان هناك العديد من الوفود الت 

اح والتعديالت.  بشأن كل   أيدت العمل  ةالرئيس توأشار  من االقب 
إىل أن التقيد الصارم بالنظام الداخىل  العام للويبو، وسألت الوفود الت 

  بند جدول األعمال بصفة عامة، أن يدىل  ببيانات توضح 
حة، أو الذي يطلب البت ف  اح األوىل  أو عن التعديالت المقب 

إما عن االقب 
  التصويت

اح الدقيق الذي يجري بشأنه التصويت.  الرغبة ف   واالقب 

اح.  53وذكر وفد فرنسا أن األمور واضحة، وأن  .261   اآلراء بشأن االقب 
احا، والسؤال هو ما إذا كان هناك توافق ف   بلدا قدمت اقب 

  اآلراء بشأنه. 
روح هو ما إذا كان وفد االتحاد والسؤال المط وذكر الوفد أن وفد االتحاد الروس  طرح تعديال لم يتم التوصل إىل توافق ف 

 الروس  سيبق  عىل ذلك التعديل، وإذا كان األمر كذلك، فإن العواقب معروفة. 

  المرحلة الراهنة، لم تسمع أي  .262
، أن يكون من الواضح أنه ف   

وقالت الرئيسة إنها تريد، بعد المناقشة مع نائبة المستشار القانوت 
   وقالت الرئيسة إنها إذا دعوة للتصويت. 

اح األوىل  الوارد ف 
حت االقب    اقب 

لم تسمع دعوات واضحة للتصويت، سواء من الجهات الت 
احة. A/63/8الوثيقة  ة اسب  ح فب  ، فإنها ستقب    قدمها وفد االتحاد الروس 

وأكدت من جديد أن هناك  ، أو فيما يتعلق بالتعديالت الت 
احات واضحة من الوفود بشأن اإلجراء الذي يتعي   اتخ   إطار البند اقب 

من جدول األعمال، أو أن تؤجل المناقشات بشأن البند  19اذه ف 
 .   اليوم التاىل 

 وأن تعود إليه ف 

263.   
اح الذي قدمه وفد االتحاد الروس  ف  اح كانوا واضحي   جد ا ورفض االقب    تقديم االقب 

وذكر وفد موناكو أن جميع المشاركي   ف 
وفد فرنسا، فإن وفد االتحاد الروس  متمسك بتعديالته، وإذا تقرر ذلك، فال بد من إجراء  وكما قال من جدول األعمال.  19إطار البند 
  إطار بند آخر من بنود جدول األعمال، سيكون هناك  تصويت. 

احا آخر الحقا ف  وإذا سحب وفد االتحاد الروس  التعديالت وقدم اقب 
 . A/63/8قرار بشأن الوثيقة 

اح وضح وفد فرنسا بأن عبء اإلثبات .264 اح، الذي يمكن أن يرى بوضوح أن االقب  ، من أجل التحدث، يضع البلد الذي قدم االقب 
  اآلراء. وقال الوفد إن الجمعيات ال تجد أي سبب للتخىل  عن العمل دون خوف بسبب عدم التوصل إىل توافق 

لم يكن موضع توافق ف 
 . حه وفد االتحاد الروس    اآلراء بشأن التعديل الذي اقب 

 
ر الوفد إىل أن وفد االتحاد الروس  طلب التصويت، الذي سيعقد آنذاك، وأشا ف

اح األوىل  
  االقب 

 
  قدما ف

  اآلراء، األمر الذي سيتنحية التعديل جانبا حت  يتست  للوفود المض 
 
 . أو إذا لم يفعل، لن يكون هناك توافق ف

اورأى الوفد أن المسألة واضحة 
ً
  يعمل به جد

والحظ الوفد أنه ليس هناك ما يدعو إىل إضاعة  ا توافق اآلراء. ألن ذلك هو الطريقة الت 
  هذه النقطة. 

 
  للجمعيات ف

 
، فيمكن الرجوع إليها ألنها ترد  أي وقت إضاف وذكر الوفد أنه إذا كانت هناك مسألة تتعلق بالنظام الداخىل 

 مكتوبة. 

  الساعة  تالجلسة وطلب ةالرئيس تورفع .265
 
 . بعد الظهر  30: 6من الوفود أن تجتمع من جديد ف

ها وقال إنه من الواضح تماما وجود فهم  ةالرئيس ودعت .266 مجددا الوفود إىل إعادة عقد االجتماع وشكر الوفود عىل صبر
ات مختلفة فيما يتعلق ببعض جوانب اإلجراء.    أخذ  وتفسب 

 
  ظل هذه الظروف، أي وفود ترغب ف

 
وتساءلت عما إذا كانت هناك، ف

احات إضافية. الكلمة لإلدالء بأية تعل   أخذ الكلمة، وذكر  يقات أو اقب 
 
  ترغب ف

  قدما بعدم فهم  ةالرئيس تالوفود الت 
أنه ال يمكن المض 

  ينطوي عليها األمر، ولذلك، أعلنت أن هذه الهيئة ستبدأ اليوم التاىل  لمناقشة البند 
من جدول األعمال ولكن  19جميع الخطوات الت 

. ، تقرير م10ليس قبل مناقشة البند  احات من الوفود.  راجع الحسابات الخارجر   ثم سألت عما إذا كانت هناك أي اقب 
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ة وجهت دعوة إىل تأخب  البند  .267   بداية الظهب 
المتعلق بالقضايا  9وتحدث وفد الجزائر باسم المجموعة األفريقية وقال إنه ف 

  جدول األعمال. 
  النقاط اإلضافية المدرجة ف 

بت المجموعة األفريقية عن أسفها لعدم إحراز أي تقدم، وأعر  المعيارية من أجل النظر ف 
  البند 

  الصباح.  9وقالت إنها تود العودة إىل ترتيب جدول األعمال، بحيث يمكن النظر ف 
 ف 

  المجموعات، تم فتحسبق و  أنه كما ةالرئيس توأوضح .268
اح عىل أساس أن  9البند  تأشارت إىل منسق  للسماح بعرض االقب 

اح صب  اح الخميس. يناقش االقب 

269.  .   اليوم التاىل 
  اآلراء عند عودتها إىل هذه النقطة ف 

  إشارة إىل  وقال وفد موناكو إنه ال يعتقد أنه يمكن التوصل إىل توافق ف 
وف 

  تلك الليلة. ة أن توجود جدول أعمال مزدحم يلزم االنتهاء منه خالل الجمعيات، طلب الوفد من الرئيس
 تساهل من أجل اختتام البند ف 

  مواصلة المناقشة وإنهاء البند وأ
من جدول األعمال من أجل  19عرب الوفد عن اعتقاده بأن األمور واضحة تماما وأنه يرغب بالتاىل  ف 

 .  
 التعامل مع ما تبق  من جدول األعمال وفقا للجدول الزمت 

  ذلك اليوم ل ةالرئيس توسأل .270
  مواصلة هذا البند من جدول األعمال ف 

  ترغب ف 
  قدما الوفود الت 

احاتها بشأن المض  إلدالء باقب 
 .   النظام الداخىل 

  ذلك إمكانية الدعوة إىل التصويت، كما هو مبي   ف 
أن هذه الهيئة ستجري إما  ةالرئيس توأضاف بشكل ملموس، بما ف 

 إىل التصويت.  ةبالتوافق أو بالتصويت، وال يمكن دعوة الرئيس

احة .271 ة، منحها الرئيس وطلب وفد الواليات المتحدة األمريكية اسب   . ةقصب 

   ةالرئيس توقال .272
  من الوقت للمناقشات األخرى ف 

مجددا إنه كان هناك طلب من المجموعة األفريقية بضمان تخصيص ما يكق 
، وهو ما ال يقل أهمية عن المناقشة الجارية حاليا.   اليوم التاىل 

اح قدمته  .273 وع اقب    ذلك 53وقال وفد أوكرانيا إن هناك مشر
وذكر الوفد أنه يوجد  اليوم لم ترفضه أي وفود.  دولة عضوا ف 

وع الذي تؤيده  اح من وفد االتحاد الروس  يهدف إىل تشويه وتدمب  جوهر المشر وأشار الوفد إىل  دولة عضوا.  53باإلضافة إىل ذلك اقب 
  حاالت الطوارئ، وأن التعديل 

  حالة غب  مسبوقة وف 
حه وفد االتحاد الروس  ال أن دعم أوكرانيا يدخل ضمن والية الويبو، ف  الذي اقب 

  من أجل مصداقية الويبو وأهميتها. 
  القاعة واتخاذ قرار من شأنه  يمكن أن يمض 

  قررت البقاء ف 
وأعرب الوفد عن امتنانه للوفود الت 

ورة الملحة للمسألة، وطلب إجراء  تعزيز والية الويبو ودورها ومركزها.  اح وفد وأشار الوفد إىل حالة الطوارئ والرص  تصويت عىل اقب 
 .  االتحاد الروس 

 وأيد وفد الواليات المتحدة األمريكية طلب وفد أوكرانيا للتصويت.  .274

ح إجراءات التصويت.  ةمن نائب ةالرئيس توبناء عىل طلب التصويت، طلب .275   شر
 المستشار القانوت 

  إنه، كما أعلن .276
من النظام الداخىل   25وفد أوكرانيا، ووفقا للمادة للتو، وبناء عىل طلب  ةالرئيس توقالت نائبة المستشار القانوت 

  الوثيقة 
اح كما وردت ف  اح وفد 25ووفقا للمادة  . A/63/8العام للويبو، طلب إجراء تصويت عىل التعديالت عىل االقب  ، أيد اقب 

  انتباه الوفود إىل الوثيقة  ةنائب تولفت الواليات المتحدة األمريكية. 
  تحتوي  2. الفقرة A/63/8/INF/1 Revالمستشار القانوت 

الت 
  مؤتمر الويبو. 

  مؤتمر الويبو إىل التصويت.  عىل قائمة الدول األعضاء ف 
 ةنائب توذكر  ودعيت الوفود الممثلة للدول األعضاء ف 

  بأنه وفقا للمادة 
  من اتفاقية الويبو، تبلغ أغلبية ا 17مع مراعاة أحكام المادة ه( )و ( )ج(3) 7المستشار القانوت 

ألصوات المدىل بها ثلتر
،  ةنائب توقال األصوات المدىل بها، وال يعد االمتناع عن التصويت بمثابة تصويت.   

 
  إنه فيما يتعلق بالنصاب القانوت

 
المستشار القانوت

  مؤتمر الويبو، وفقا للمادة 
 
  ( )ب( وأحيطت علما بحضور العدد الالزم من الد3) 7الذي يتكون من ثلث الدول األعضاء ف

 
ول األعضاء ف

اوأشارت  اتفاقية الويبو. 
ً
بدء عملية التصويت،  ةعلن الرئيستمن النظام الداخىل  العام للويبو، فإنه بمجرد أن  29إىل أنه وفقا للمادة  أيض

 ال يجوز ألي ممثل أن يقطع التصويت إال إلثارة نقطة نظامية تتعلق بطريقة إجراء التصويت. 

   ةئبمن األمانة ونا ةالرئيس توطلب .277
ية للتصويت ووضع نص التعديالت الت    األعمال التحضب 

  قدما ف 
  المض 

المستشار القانوت 
حها وفد االتحاد الروس  عىل الشاشة.   اقب 

  أنه وفقا للمادة  ةنائب توذكر  .278
وذكرت أنه  من النظام الداخىل  العام للويبو، يجرى التصويت بنداء األسماء.  27المستشار القانوت 

  
  ألسماء الدول من أجل المض 

تيب الهجات    التصويت بنداء األسماء، أرادت أن تذكر الوفود بأنه سيتم الدعوة إليها حسب الب 
قدما ف 

  مؤتمر الويبو باللغة الفرنسية. 
 
  من الرئيس ةنائب توطلب األعضاء ف

 
  تسىم أوال. ة أن تالمستشار القانوت

 سحب بالقرعة أسماء الوفود الت 
  أن التصويت يجري عىل النحو الت المستشار  ةنائبوأوضحت 

 
: وعندما دعتالقانوت تيب  ةنائب اىل    الوفود إىل الب 

 
المستشار القانوت

  تؤيد التعديالت المعروضة عىل الشاشة، طلبت من  األبجدي، فإنها تطلب منها أن تدىل  بصوتها. 
وفيما يتعلق بالدول األعضاء الت 

  لم تؤيد التعديالت بصيغتها المقدمة عىل الشاشة، طلبت من الدول الرد بكلمة "ال"؛ الدول اإلجابة بكلمة "نعم"؛ وبالنسبة للوفو 
د الت 

  االمتناع عن التصويت، طلبت من الدول الرد بعبارة "االمتناع عن التصويت". 
   ةنائب توذكر  وبالنسبة لمن يرغبون ف 

المستشار القانوت 
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  تقرير االجتماع. ( من النظام الداخىل  للويبو 3) 27بأنه عمال بالمادة 
اسم  سحب ةثم طلبت من الرئيس ، سوف يدون صوت كل وفد ف 

 أوال. الذي سيدع البلد 

 أفغانستان. اسم  ةالرئيسسحبت و  .279

  معرفة ما إذا كان النص قد وزع عىل كل دولة عضو  وطلب وفد االتحاد الروس  نقطة نظام.  .280
أوال، أعرب الوفد عن رغبته ف 

وثانيا، طلب الوفد أن توضع النسخة النهائية عىل الشاشة، ألن  يها الفرصة للتعرف عليها بالكامل. للتأكد من أن كل دولة عضو لد
  المسار الصحيح

  ستجعل من الصعب معرفة ما هو األشخاص الذين يدلون بأصواتهم -الوثيقة المعروضة عىل الشاشة كانت ف 
الت 

 بالضبط. 

، أن النص قدم خالل الدورة وتم تعميمه عىل النحو ، ردا عىل السؤال األول الذي طرحه ةالرئيس توأكد .281 وفد االتحاد الروس 
  المجموعات بجميع اللغات الست. 

، وذكر  الواجب عىل جميع منسق   
أن النص قيد المناقشة كتعديل،  ةالرئيس تالرد عىل السؤال الثات 
  نسق 

، سوف يظل النص ف  ح جديد، بناء عىل إضار وفد االتحاد الروس    المسار بحيث تكون جميع الوفود وليس كمقب 
ات ف  التغيب 

 واضحة تماما للمحتوى. 

  جزءا من تعليمات التصويت لصالح الجميع.  ةنائب توكرر  .282
تيب  المستشار القانوت  وقالت إنها ستنتقل بتسمية الوفود حسب الب 

: األبجدي بدءا بأفغانستان، بالفرنسية، وستطلب من الوفود أن تدىل  بأصواتها عىل النحو ا   تؤيد  لتاىل 
وفيما يتعلق بالدول األعضاء الت 
  ال تؤيد 

التعديالت الواردة عىل الشاشة ووزعت عىل الوفود، طلبت من الدول اإلجابة ب "نعم"؛ وبالنسبة للدول األعضاء الت 
بة للدول األعضاء الراغبة التعديالت عىل النحو المبي   عىل الشاشة وكما وزعت عىل الوفود، طلبت من الدول الرد بعبارة "ال"؛ وبالنس

  االمتناع عن التصويت، طلبت من الدول الرد عىل "االمتناع عن التصويت". 
 ف 

283.  :  وكانت نتيجة التصويت كما يىل 

الجزائر وبيالروس والصي   وكوبا -حسب ترتيب التصويت الذي اتبع األبجدية الفرنسية وأسماء البلدان بالفرنسية-الوفود
يا والجمهورية العربية السورية 12وصوتت ضد "نعم" ) (الجمهورية اإلسالميةواالتحاد الروس  وإيران ) ( نيكاراغوا ونيجب 

ويال ) حسب ترتيب التصويت، الذي أعقب -الوفود ( وزمبابوي. الجمهورية البوليفاريةوجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وفب  
  اللغة الفرنسية

اليا، النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، ألبا-األبجدية الفرنسية وأسماء البلدان ف  نيا، ألمانيا، أندورا، أسب 
، كرواتيا، كولومبيا، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، الدانمرك، إكوادور، إسبانيا، إستونيا، الواليات المتحدة  كندا، شيىل 

رلندا، آيسلندا، إشائيل، إيطاليا، اليابان، التفيا، ليختنشتاين، األمريكية، فنلندا، فرنسا، جورجيا، اليونان، غواتيماال، هنغاريا، أي
تغال،  و، البر وي    ج، نيوزيلندا، هولندا، بب  غ، أمريكا الشمالية، مالطة، المكسيك، موناكو، الجبل األسود، الب  ليتوانيا، لكسمبر

رومانيا، المملكة المتحدة، سان مارينو، ، الجمهورية التشيكيةجمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، الجمهورية الدومينيكية، 
اليون، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويشا، تورك، أوكرانيا، أوروغواي، فانواتو، صوتوا "ال" حسب -الوفود سب 

واألرجنتي    جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية-ترتيب التصويت الذي اتبع األبجدية الفرنسية وأسماء البلدان بالفرنسية
  دار السالم، كمبوديا، مرص، السلفادور،  (دولة متعددة القومياتوالبحرين وبنغالديش وبوتان وبوليفيا )

 
ازيل، بروت بوتسوانا، البر

  اإلمارات العربية المتحدة، 
يإيسواتيت  ا ، إثيوبيا، غامبيا، غانا، هندوراس، الهند، إندونيسيا، وامتنع العراق واألردن وكينيا ومالب  

ومالوي ومنغوليا وموزامبيق وناميبيا ونيبال وأوغندا وباكستان وبنما وباراغواي والفلبي   وقطر والسنغال وضبيا والسودان 
حسب ترتيب التصويت، الذي أعقب األبجدية الفرنسية -الوفود وتايلند وتوغو وترينيداد وتوباغو وفييت نام عن التصويت

  اللغة الفرنسية
 
، -وأسماء البلدان ف ، بي   أفغانستان، أنغوال، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أذربيجان، جزر البهاما، بربادوس، بلب  

، غابون، غرينادا، غينيا،  يا، فيجر  ، دومينيكا، إريب   
 
ون، جزر القمر، الكونغو، جيبوت دي، الكامب  بوركينا فاسو، بوروندي، كابو فب 

، ج-غينيا  
يباس، بيساو، غينيا االستوائية، غيانا، هايت  ستان، كب  غب   زر كوك، جزر مارشال، جزر سليمان، جامايكا، كازاخستان، قب 

، المغرب، موريشيوس، موريتانيا، ميانمار، ناورو، النيجر، نيوي،  يا، ليبيا، مدغشقر، ملديف، ماىل  الكويت، ليسوتو، لبنان، ليبر
ورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الو الديمقراطية عمان، أوزبكستان، بابوا غينيا الجديدة، جمهورية أفريقيا الوسظ، جمه

انيا المتحدة، رواندا، سانت لوسيا، سانت كيتس ونيفس، الكرس  الرسوىل  وسانت فنسنت وجزر  الشعبية، جمهورية تب  
  و -غرينادين وساموا وسان توم  وبرينسيتر  وسيشيل والصومال وشي النكا وسورينام وطاجيكستان وتشاد وتيمور

تونغا ليشت 
 (. 75) وتونس وتركمانستان وتوفالو واليمن وزامبيا

اح الذي قدمه وفد الواليات المتحدة  .284   الويبو، وقال وفد الواليات المتحدة األمريكية إن االقب 
 
جمعيات الدول األعضاء ف

عدم اعتماد التعديالت "امتنع عن التصويت"، عىل  43"ضد"، و 63"لصالح"، و 12" وقرر التصويت الذي أجري عىل 2األمريكية، "
  مرفق الوثيقة 

ح، بصيغتها الواردة ف   . A/63/8المدخلة عىل القرار المقب 

ح  .285   مرفق الوثيقة  ةالرئيس تواقب 
 
حة، عىل النحو الوارد ف   اعتماد فقرة القرار المقب 

  قدما ف 
 A/63/8المض 

ّ
الوفود بأن  تر ، وذك

  
 
 أن تنأى بأي من القرارات المتخذة.  توافق اآلراء مختلف عن اإلجماع، وأن الوفود حرة ف
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ا سياسًيا .286
ً
اح األصىل  كان بيان

ويعتقد أنه خارج نطاق عمل الويبو. وقال الوفد إنه حاول اتباع ، وذكر وفد االتحاد الروس  أن االقب 
  كل ما قام به. وأدخل تعديالت عىل النص وفقا لوالية المنظمة

  حاولت أن تأخذ ، نهج بناء كان واضحا ف 
  والت 

  االعتبار الشواغل الت 
ف 

  كانت بحاجة 
اأعربت عنها العديد من البلدان الت 

ً
  مشاورات غب  رسمية. وأظهرت ، إىل مساعدة تقنية من الويبو  أيض

وأنها شاركت ف 
اح األصىل  ك، حقيقة أن محاوالتها لتحقيق توافق اآلراء أوقفتها مجموعة من البلدان وُطرحت التعديالت للتصويت

ان ذا طابع أن االقب 
  اآلراء بشأن هذه 

سياس  وأعرب وفده عن أسفه التباع الويبو هذا النهج. وذكر الوفد أن نتيجة التصويت أظهرت عدم وجود توافق ف 
  لم تصوت لم تكن مستعدة لقبول تسييس نشاط الويبو 

وأن العديد منها كان بحاجة إىل دعم من ، المسألة. ورأى الوفد أن البلدان الت 
ح. ولفت االنتباه إىل حقيقة أن قلة قليلة من البلدان صوتت ضد ، المنظمة   الحسبان. أقب 

لكن الوثيقة لم تؤخذ احتياجاتها ف 
  اآلراء بشأن النص األصىل  

. وأشار الوفد إىل عدم وجود توافق ف  اح األصىل  لم يحظ بتأييد عالىم 
وأنه لم يكن ، التعديالت وأن االقب 

ا ا للفصل كما تم اقب 
ً
 . حهمستعد

  اآلراء، وهو سبب الدعوة إىل التصويت، وأعرب ةالرئيس توأكد .287
  اعتماد  اعن رغبته تعدم وجود توافق ف 

  قدما ف 
  المض 

ف 
حة.   الوثيقة المقب 

  اآلراء بشأن النص  (الجمهورية اإلسالميةوأعرب وفد إيران ) .288
  رأيه، عدم وجود توافق ف 

والتمس توضيحا ألن من الواضح، ف 
، وال يزال انعدام توافق اآلراء هو الحال. األصىل  قبل الت حها وفد االتحاد الروس    اقب 

 عديالت الت 

  اآلراء بشأن الوثيقة األصلية.  .289
 وذكر وفد زمبابوي أنه لم يتم التوصل إىل توافق ف 

ويال ) .290   التأكيد عىل البيان الذي أدىل به وفد زمبابوي، و الجمهورية البوليفاريةوأعرب وفد فب  
مفاده أنه لم يتم ( عن رغبته ف 

 .   اآلراء بشأن النص األصىل 
حها وفد االتحاد الروس  رفضها  التوصل إىل توافق ف    اقب 

عضوا، وه   63وذكر الوفد أن التعديالت الت 
  أن يعظ  الوفود الغذاء للفكر. 

ء ينبع   
 ليست ثلث إجماىل  أعضاء المنظمة، وهو سر

  أدل .291
ح وأعرب وفد بيالروس عن تأييده للبيانات الت    اآلراء بشأن النص كما هو مقب 

ت بها الوفود بأنه لم يتم التوصل إىل توافق ف 
  األصل. 

  اآلراء.  ف 
  وقت سابق وأنه ال يوجد حاليا توافق ف 

  اآلراء ف 
 وقال إنه لم يتم التوصل إىل توافق ف 

  اآلراء.  .292
 وقال وفد الجمهورية العربية السورية إنه من الواضح أنه ال يوجد توافق ف 

  التأكيد عىل أن تصويته هو تصويت ال إلضفاء ول .293
فت وفد كوبا االنتباه إىل البياني   اللذين أدىل بهما من قبل وأعرب عن رغبته ف 

  تسييسها.  صبغة سياسية عىل عمل المنظمة. 
 وكرر الوفد أن الويبو منظمة تقنية ال ينبع 

 أن ذلك ليس قرارا اتخذ بتوافق اآلراء.  ةالرئيس توكرر  .294

اح واالنتقال إىل قرار.  ةاالتحاد الروس  الرئيس وسأل وفد .295   االقب 
وأشار الوفد إىل  إذا كان فهمه صحيحا أن القصد هو المطرقة ف 

، وسأل عما إذا كانت التعليقات سوف تدون وسوف تكون  اح األصىل 
أن العديد من الوفود تحدث وذكر أنها ليست مستعدة لقبول االقب 

من النظام الداخىل  العام للويبو بشأن التصويت عىل التعديالت، وذكر الوفود  32النتباه إىل المادة ولفت الوفد ا المناقشة مغلقة. 
 . ورة التقيد الصارم بالنظام الداخىل 

 برص 

ت عملها وفقا للنظام الداخىل  فيما يتعلق باعتماد القرار.  ةالرئيس توقال .296
 إنها أحاطت علما بجميع البيانات وأن الهيئة قد باشر

  مرفق الوثيقة وأوضحت 
اح الوارد ف    أدخلت عىل االقب 

  نتائج التصويت.  A/63/8أن التعديالت الت 
 لم تعتمدها الهيئة، كما هو مبي   ف 

 .   النظام الداخىل 
  اتخاذ قرار عىل أساس التصويت هو خيار منصوص عليه ف 

 وأوضحت كذلك أن الحق ف 

اح  اعن اعتقاده توأعرب من النظام الداخىل  العام للويبو.  32توضيح المادة  ةوطلب وفد االتحاد الروس  من الرئيس .297 بأن االقب 
اح األصىل  يحتاج إىل  ورأت األوىل  لم يحظ بتوافق اآلراء وأن الذين صوتوا ضد تعديله لم يكن ثلث إجماىل  أعضاء المنظمة. 

أن االقب 
  طرحه للتصويت. 

ّ
  إجراء تصويت  الوفد أنه تعي   إجراء تصويت عىل التعديالت أوال، وتم تر وذك

ذلك، واآلن، كما يفهمه الوفد، ينبع 
 . اح األصىل 

 عىل االقب 

ووفقا للوفد، من الواضح  قول إن التعديالت لم تعتمد. ة ت( إنه من الواضح تماما أن الرئيسالجمهورية اإلسالميةوقال وفد إيران ) .298
ا
ً
اح األصىل  ال يحظ  بتوافق اآلراء.  أيض

اح الذي تحتاج وال يمكن اعتماد القر  أن االقب  ار بتوافق اآلراء، وإذا أضت الوفود عىل اعتماد االقب 
 إىل طرحه للتصويت، وإال تعذر اعتماده. 

  السابق والسبب وراء الدعوة إىل التصويت.  ةالرئيس توذكر  .299
 
  دارت ف

وشددت عىل أن توافق  بأن ذلك يذكر بالمناقشات الت 
  اإلجماع، وبالنسبة ألولئك الذي

  أن يطلبوا التصويت. اآلراء ال يعت 
  توافق اآلراء ويكسبوا هذا التوافق، ينبع 

 ن يطعنون ف 
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اح األول.  .300 وذكر الوفد أن  وأشار وفد االتحاد الروس  إىل أن وفدين كحد أدت  قد أعربا عن الحاجة إىل إجراء تصويت عىل االقب 
اح لم يحظ بتوافق اآلراء أو التأييد الشامل، ولذلك فإنه يحتاج إىل  طرحه للتصويت.  االقب 

  مرفق الوثيقة  ةالرئيس توذكر  .301
اح الوارد ف  عما إذا كان الطلب يحظ  بتأييد  توسأل A/63/8أن طلبا قدم للتصويت عىل االقب 

 وفد ثان. 

اع شي.  .302  وأضاف وفد االتحاد الروس  أنه يطلب التصويت، وأن التصويت بحاجة إىل إجراء اقب 

.  (الجمهورية اإلسالميةوأيد وفد إيران ) .303  طلب التصويت الذي قدمه وفد االتحاد الروس 

  للتعليق عىل اإلجراءات.  ةنائب ةالرئيس ودعت .304
   ةالرئيس توذكر  المستشار القانوت 

أنه سيتم تطبيق القواعد نفسها كما ف 
ستخدام أن الصيغة المختلطة من شأنها أن تحول دون ا ةالرئيس توأوضح التصويت السابق وأن التصويت سيتم بنداء األسماء. 

اع الشي، لذلك سيجرى التصويت بنداء األسماء.   وطلبت من وفد االتحاد الروس  أن يذكر طلبه بوضوح.  التصويت باالقب 

  تطبيق المادة  .305
اع 1) 28ورأى وفد االتحاد الروس  أنه ينبع    تتناول التصويت باالقب 

( من النظام الداخىل  العام للويبو، الت 
، أي وفد االتحاد الروس  ووفد إيران ) وذكر الوفد أن وفدين الشي.  وطلب الوفد  (. الجمهورية اإلسالميةطلبا ذلك وفقا للنظام الداخىل 
اح يتعلق ببلد.  ةمن نائب   طبقت سابقا عىل التصويت الذي تم وضعه، وذكر الوفود بأن االقب 

  توضيح القواعد الت 
 المستشار القانوت 

  إىل طلب ةنائب توأشار  .306
، وأشار  المستشار القانوت  إىل أن المسألة تتعلق بإمكانية  تالتوضيح المقدم من وفد االتحاد الروس 

اح قيد النظر. 1) 28تطبيق المادة  ، أي قاعدة  ( من النظام الداخىل  العام للويبو عىل االقب   
وذكرت بأن القاعدة األولية للبناء القانوت 

  أن تعظ مع
وط الحكم ينبع  ( أوال عىل أنها تنطبق عىل 1) 28وتنص القاعدة  ناها العادي والعادي. المعت  البسيط، تنص عىل أن شر
، أثب  تساؤل حول ما إذا كانت المسألة سيتم البت فيها، أي اعتماد مرفق  االنتخابات والقرارات المتعلقة بالدول أو األفراد.  وبالتاىل 

  كذلك  ت نائبةوذكر  ، الدول المعنية. A/63/8الوثيقة 
  الواقع حدد البلد، وقالالمستشار القانوت 

اح ف  إن جوهر القرار  تأن االقب 
  حد ذاتها، ولكن بدال من ذلك، "

" توجيه التماس إىل المكتب الدوىل  "بإجراء سلسلة من اإلجراءات، عىل 1ومنطوقه ال يتعلق بدولة ف 
اعدة التقنية وتكوين الكفاءات وغب  ذلك من "تنفيذ المسو "صيانة المشاورات"و سبيل المثال،" تقييم النظام اإليكولوجر  لالبتكار "،

  تحدث فيها الجهة المستفيدة أو 
  تقدمها المنظمة والت 

التدابب  المالئمة" لضمان المجموعة الكاملة من خدمات الملكية الفكرية الت 
  إن من الممكن، باختصار، استنتاج أن الق ةنائب توقال المستفيدة من هذه األنشطة. 

النص  (1) 28صد من القاعدة المستشار القانوت 
  دولة، وليس عندما يتعلق األمر بالدولة المعنية. 

اع الشي عندما يكون موضوع القرار المعت   ةنائب توقال عىل إجراء تصويت باالقب 
  هذه الحالة، وكان الموضوع

  إنه ف 
األعضاء  هو المكتب الدوىل  أو المنظمة الدولية، أو حت  الدول-"doerأي "-المستشار القانوت 

  المساعدة والدعم. 
  كان متلق 

  حي   أن الموضوع أو البلد المعت 
اوأشارت  األخرى، ف 

ً
: بالنسبة إىل نظر الدول األعضاء،  أيض إىل ما يىل 

ان ية وإذا كان المرء أن يؤكد أن كل قرار يتعلق بالمساعدة والدعم يتعلق بدولة ما، ثم يمكن القول إن الغالبية العظىم من برنامج ومب  
يعية، أو استضافة حلقة عمل، يمكن أن تفش  ، أو إسداء المشورة التشر   بلد معي  

الويبو، أو افتتاح مركز لدعم التكنولوجيا واالبتكار ف 
ا، أشار   كلها عىل أنها تخص الدولة.    السياق  ةنائب توأخب 

ا تقييديا واستصوابا يدعم ف    إىل أن تفسب  القاعدة تفسب 
المستشار القانوت 

  يحكمها مرفق منفصل. ال
   ةنائب توأشار  ذي يخضع فيه االستشهاد بالقاعدة لمزيد من القواعد اإلجرائية المعقدة الت 

 
المستشار القانوت
اع شي يخصص لالستعماالت األكبر رسمية وغب  المتكررة نسبيا، مثل انتخاب  إىل أن القصد الواضح من واضع  الصياغة كان إجراء اقب 

اعات الشية حرصا عىل انتخاب  ةنائب توأضاف ويبو. المدير العام لل   أنه كان من ممارسات المنظمة أن تقترص االقب 
 
المستشار القانوت

  تاري    خ المنظمة. 
 
  حد ذاتها، ف

اوأشارت  المدير العام، وأنه لم يجر التصويت عىل الدول، ف 
ً
إىل أن اإلطار الهجي   الذي يعقد فيه  أيض

  قاعة االجتماعات االجتماع يثب  مسألة لوجست
 
  يجب، بحكم طبيعتها، أن تجرى شخصيا وف

اع الشي، والت  ية تتعلق بالتصويت باالقب 
 للحفاظ عىل شية التصويت. 

  قد أوضح ةإىل أن نائب ةالرئيس توأشار  .307
 
ودعت إىل االتساق طوال الدورات،  نوع التصويت المطبق.  تالمستشار القانوت

، وأعلنت أنها ستجري التصويت بنداء األسماء. وأكدت من جديد أنه ال يمكن ضمان    شكل هجي  
 
اع الشي ف  توقال التصويت باالقب 

ح ةإنه من أجل الوقت، وبما أن نائب   قد شر
اح  تالمستشار القانوت  بالفعل قواعد التصويت بنداء األسماء ولتفادي التكرار، فإن االقب 

 الذي يجري التصويت عليه هو وحده الذي سيتم توضيحه. 

  بأن وفد االتحاد الروس  طلب إجراء تصويت، يؤيده وفد إيران ) ةنائب توذكر  .308
 
وعليه،  (الجمهورية اإلسالميةالمستشار القانوت

  مرفق الوثيقة 25ووفقا للقاعدة 
اح الوارد ف  وقالت إنها لن تكرر التعليمات المفصلة، ولكنها  للتصويت.  A/63/8، يطرح االقب 

  دع
 توطلب وة الوفود، حسب ترتيب األبجدية الفرنسية، الذي سيكون فيه الرئيس هو الدولة العضو األوىل. ستترصف كما هو الحال ف 

:  ةنائب   من الوفود أن تدىل  بأصواتها عىل النحو التاىل 
   المستشار القانوت 

اح عىل النحو الوارد ف    تؤيد االقب 
وبالنسبة للدول األعضاء الت 

: "ال"؛ وبالنسبة ، يرجر الرد عىلA/63/8مرفق الوثيقة  اح، يرجر الرد عىل ما يىل    ال تؤيد االقب 
 كلمة "نعم"؛ وبالنسبة للدول األعضاء الت 

اح، يرجر الرد عىل كلمة "االمتناع"، وذكر بأن جميع األصوات سوف    االمتناع عن التصويت عىل االقب 
 
  ترغب ف

للدول األعضاء الت 
  تقرير الدورة. 

 
 تدون ف
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  ستدع. انتبا ةالرئيس تولفت .309
 ه سويشا إىل الدولة العضو األوىل الت 

ع .310   دعوة الدول األعضاء باالسم، حسب ترتيب األبجدية الفرنسية.  ةنائب توشر
  ف 
 المستشار القانوت 

311.  :  وكانت نتيجة التصويت كما يىل 

يا وأوكرانيا وأوروغواي سويشا وترك -حسب ترتيب التصويت الذي اتبع األبجدية الفرنسية وأسماء البلدان بالفرنسية  -الوفود 
اليا والنمسا وبلجيكا والبوسنة والهرسك ص، تشيىل  ، كندا،  بلغاريا، وفانواتو وألبانيا وألمانيا وأندورا وأسب  ، كولومبيا،  قبر

، مبياغا، فرنسا، فنلندا، الواليات المتحدة األمريكية، إستونيا، إسبانيا، اإلكوادور ، الدنمارك، كرواتيا،  كوت ديفوار ،  كوستاريكا
، لوكسمبورغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، التفيا، اليابان، إيطاليا، إشائيل، أيسلندا، أيرلندا، المجر ، غواتيماال، اليونان، غانا، جورجيا

وي    ج، نيبال، الجبل األسود، موناكو ، المكسيك، مالطا، مقدونيا الشمالية و ، هولندا، باراغواي، بنما، نيوزيلندا، الب  ، الفلبي   ، بب 
تغال، ولنداب ورومانيا والمملكة  الجمهورية التشيكيةصوتت جمهورية كوريا وجمهورية مولدوفا والجمهورية الدومينيكية و ، البر

اليون وسنغافورة وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد ب  "نعم" ) تيب  -(. الوفود 71المتحدة ورواندا وسان مارينو وضبيا وسب  بب 
ويال )جمهورية  -لفرنسية وأسماء البلدان بالفرنسية التصويت الذي اتبع األبجدية ا ، بيالروس، زمبابوي، البوليفارية( -فب  

صوتت نيكاراغوا والجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا ، اإلسالمية( -إيران )جمهورية ، االتحاد الروس  ، كوبا،  الصي   
 -الذي اتبع األبجدية الفرنسية وأسماء البلدان بالفرنسية ، تصويتحسب ترتيب ال -(. الوفود 10الشعبية الديمقراطية ب  "ال" )

توغو وترينيداد وتوباغو وجنوب أفريقيا والجزائر والمملكة العربية السعودية واألرجنتي   وأرمينيا والبحرين وبنغالديش وبوتان 
ازيل، بوتسوانا، المتعددة القوميات( -وبوليفيا )دولة    دار السالم، البر

اإلمارات العربية ، السلفادور ، مرص ، مبودياك،  بروت 
  ، المتحدة

يا، كينيا،  األردن، العراق، إندونيسيا، الهند، هندوراس، إثيوبيا، إيسواتيت  ، ناميبيا، موزمبيق، منغوليا، مالوي، مالب  
يا الذي ، يب التصويتحسب ترت -(. الوفود 37والسودان عن التصويت )، والسنغال، وقطر ، وباكستان، وأوغندا، امتنعت نيجب 

قية، وتايالند، وتشاد، وطاجيكستان، سورينام -اتبع األبجدية الفرنسية وأسماء البلدان بالفرنسية  ، وتونس، وتونغا، وتيمور الشر
، بلب   ، بربادوس، جزر البهاما، أذربيجان، أنتيغوا وبربودا، أنغوال، أفغانستان، زامبيا، واليمن، وفييت نام، وتوفالو ، وتركمانستان

دي،  بوروندي، بوركينا فاسو ، بني    ون، كابو فب    ، الكونغو ، جزر القمر ، الكامب 
يا، دومينيكا، جيبوت  ، غرينادا، الغابون، فيجر  ، إريب 

  ، غيانا، غينيا االستوائية، بيساو  -غينيا، غينيا
ستان، كازاخستان،  جامايكا، جزر سليمان، جزر مارشال، جزر كوك، هايت  غب   ، قب 

  
يبات  يا، لبنان، ليسوتو ، كويتال، كب  ، ناورو ، ميانمار ، موريتانيا، موريشيوس، المغرب، ماىل  ، جزر المالديف، مدغشقر ، ليبيا، ليبب 
جمهورية الو ، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسظ، بابوا غينيا الجديدة، أوزبكستان، عمان، نيوي، النيجر 
انيا المتحدةجمهورية ، قراطية الشعبيةالديم سانت فنسنت وجزر ، الكرس  الرسوىل  ، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، تب  

 (. 75كانت غائبة )،  شيالنكا، الصومال، سيشيل، سان توم  وبرينسيتر  ، ساموا، غرينادين

 إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه:  .312

رإذ 
ّ
 تذك

  ميثاق األمم ا (أ)
 لمتحدة؛بالمبادئ والغرض واألهداف المنصوص عليها ف 

   (ب)
 
  اإلسهام ف

  اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( "ف 
وبرغبة األطراف المتعاقدة ف 

ام سيادتها والمساواة بينها؛" كة عىل أساس احب   تفاهم وتعاون أفضل بي   الدول لمنفعتها المشب 

  المادة ب  و  (ج)
 
  جميع أنحاء من االتفاقية المذكورة أعاله " 3هدف الويبو الوارد ف

 
دعم حماية الملكية الفكرية ف

؛"
ً
 العالم عن طريق التعاون بي   الدول وبالتعاون مع أية منظمة دولية أخرى حيثما كان ذلك مالئما

 
 إذ و 

ً
ر أيضا

ّ
 تذك

، بشأن العدوان عىل 2022مارس  2، المؤرخ A/RES/ES-11/1بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  (أ)
  انتهاك الرو  االتحادأشد العبارات عدوان أوكرانيا، الذي يشجب ب

 
( من الميثاق؛ 4) 2لمادة لس     ي عىل أوكرانيا ف

  الحالة الراهنة؛يو 
 
 لوقف التصعيد ف

ً
  تبذلها المنظمات الدولية دعما

  الجهود الت 
 
  ف

 حث عىل المض 

عواقب بشأن ال 2022مارس  24المؤرخ  A/RES/ES-11/2وبقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  (ب)
 اإلنسانية للعدوان عىل أوكرانيا؛

 
  كدتؤ وإذ 

ً
 مجددا

  تمتد إىل مياهها اإلقليمية؛
ف بها دوليا، الت   سيادة أوكرانيا واستقاللها ووحدتها وسالمة أراضيها داخل حدودها المعب 
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  هذا الصددوإذ 
 تشجب ف 

  األرواح، وكذلك اآلثار عىل البنية التحتية ألوكر 
 اإليكولوجر   نظامالانيا، وقطاع االبتكار واإلبداع و الخسائر المأساوية ف 

  أوكرانيااالبتكار واإلبداع 
ها ف  ات وغب    ذلك األعمال االبتكارية واإلبداعية؛ والجامعات والمستشفيات والمختبر

، بما ف 

ها من المؤسسات  من مؤسسات البحث والمؤسسات التعليمية؛ والمتاحف والمكتبات ودور المحفوظات وغب 

  مختلف أنحاء أوكرانيا الثق
  وقعت ف 

افية؛ والمؤسسات الحكومية، بما فيها مكاتب الملكية الفكرية ومراكز الدعم، الت 

 منذ بداية الحرب. 

 المكتب الدوىل  تطلب من 

ة والمتوسطة والطويلة األجل للحرب عىل قطاع االبتكار واإلبداع و  .1 نظام التقييم اآلثار المباشر

  أوكرانيابداع االبتكار واإل  اإليكولوجر  
  ذلك األعمال االبتكارية واإلبداعية؛ والمؤسسات التعليمية ف 

، بما ف 

والبحثية والثقافية؛ والمؤسسات الحكومية المسؤولة عن حماية الملكية الفكرية وإنفاذها ومراكز دعم 

  أوكرانيا من قبل أشخاص من
خارج أوكرانيا  التكنولوجيا واالبتكار؛ فضال عن إيداعات الملكية الفكرية ف 

  أوكرانيا؛
  جميع أنحاء العالم من قبل المقيمي   ف 

 واإليداعات ف 

بدء مشاورات مع أوكرانيا بشأن احتياجاتها الخاصة فيما يخص قطاع االبتكار واإلبداع ونظامه  .2

  ذلك مكاتب الملكية الفكرية ومراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار، ومواصلة هذه الم
، بما ف   شاورات؛اإليكولوجر 

استنادا إىل التقييمات والمشاورات المذكورة آنفا، تنفيذ المساعدة التقنية، والمساعدة القانونية،  .3

وتكوين الكفاءات، وغب  ذلك من أشكال المساعدة المقدمة إىل أوكرانيا، حسب االقتضاء، وحسب الالزم 

  
 أوكرانيا؛إلصالح وإعادة إعمار قطاع الملكية الفكرية ونظامها اإليكولوجر  ف 

انية المعتمدة  .4   المب  
  ذلك من خالل إعادة التخصيص ف 

ية كافية، بما ف  تخصيص موارد مالية وبشر

  إطار البند 
، لتنفيذ األنشطة ف 

ً
 أعاله؛ 3عموما

5.   
اتخاذ التدابب  المناسبة للتأكد من نفاذ مودع  طلبات الملكية الفكرية من أوكرانيا، والمعهد األوكرات 

  ذلك خدمات للملكية الفكرية
  تقدمها الويبو، بما ف 

، إىل المجموعة الكاملة من خدمات الملكية الفكرية الت 

ها من سبل االنتصاف  مركز الويبو للتحكيم والوساطة، وحصولهم عىل التمديدات واإلعفاءات المناسبة وغب 

  معاهدات الويبو وقواعدها وأنظمتها الوجيهة، فيما يتع
 لق بالظروف الراهنة؛عىل النحو المنصوص عليه ف 

  إطار البنود  .6
إبالغ الجمعية العامة المقبلة عن التقييم والمشاورات والتنفيذ واألنشطة األخرى ف 

 أعاله.  5إىل  1 من

 تدعو الدول األعضاءو 

ية إىل اتخاذ تدابب  وفقا للقواني   واللوائح التنفيذية الوطنية والدولية السارية، من أجل مساعدة مودع  طلبات الملك

وا عىل الرحيل.   الفكرية من أوكرانيا عىل حماية ملكيتهم الفكرية بفعالية، بمن فيهم المودعون الذين أجبر

من النظام الداخىل  العام للويبو ألن وفده ووفد آخر لم يطلب  28وضح وفد االتحاد الروس  أنه ال يوافق عىل تفسب  المادة  .313
  ، لذلك كان اإلجراء، تصويت بنداء األسماء

  اآلراء، رأي الوفد ف 
دولة  71لكن ، غب  صحيح. والحظ الوفد أنه قيل إن هناك توافقا ف 

اح 193عضوا فقط من أصل   لذلك لم يتم اعتماده بتوافق اآلراء. ، صوتت ب  "نعم" لالقب 

ورحب الوفد بالقرار  . وشكر وفد الواليات المتحدة األمريكية الرئيسة عىل قيادتها خالل الدورة الصعبة وشكر األمانة عىل عملها .314
  أوكرانيا إلعادة بناء قطاع االبتكار 

  تمس الحاجة إليها ف 
  مجال تكوين الكفاءات الت 

الذي من شأنه أن يوفر المساعدة التقنية وف 
 . رة من قبل االتحاد الروس  رة وغب  المبر ض أي قطاع وأشار إىل عدم تعر  واإلبداع ونظام الملكية الفكرية الذي دمرته الحرب غب  المبر

كات والبنية  للخطر أثناء استمرار العدوان وذكر أن هجمات االتحاد الروس  قد دمرت المرافق الصحية والمدارس والجامعات والشر
اوكانت وسائل النقل محدودة  التحتية الحيوية. 

ً
  البحرية، وتم تدمب  أبراج  جد

نظرا إىل أن الطرق قصفت، وتم التخلص من الموات 
. االتصاالت ال   أجراها االتحاد الروس 

وذكر الوفد بأن المنظمات الدولية  سلكية والالسلكية األوكرانية عن طريق االتصاالت الحيوية الت 
، لهذه األعمال الوحشية واتخذت قرارات أو مسارات التخاذ   

والوكاالت المتخصصة استجابت، كما شوهد عىل مدار الربيع الماض 
  الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس  ، مما سيساعد أوكرانيا عىل إعادة البناء. القرارات بما يتفق مع والياتها

واتخذت القرارات ف 
وأشار إىل أن االتحاد الروس  حاول دون  حقوق اإلنسان واالتحاد الدوىل  لالتصاالت ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية. 
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  الويبو، حت  عن
  نطاق والية الويبو. جدوى تجنب مناقشة المسألة ف 

ح ف  وقال إن وفد االتحاد الروس  كان قد دعا  دما يكون القرار المقب 
  أض  بشدة بقطاع 

  بداية االجتماعات إىل إجراء تصويت لحذف البند من جدول أعمال الجمعيات، عىل الرغم من أن هجومها الوحشر
ف 

  أوكرانيا ونظام الملكية الفكرية. 
  المعهد قد أرغموا عىل العمل من وعىل االبتكار واإلبداع ف 

، ضح الوفد بأن موظق   مستوى الموظفي  
  غالبا ما يخاطرون بحياتهم وصحتهم. 

  للجينات  المالجر  الجوفية الت 
وعىل مستوى البنية التحتية المادية، تم تدمب  البنك الوطت 

  وقت مبكر من العام. 
  خران بالقصف ف 

  أوكرانيا ف 
من أنواع البذور وكان مركزا للبحث  160 000نك أكبر من واستضاف الب النباتية ف 

 .  
  واالقتصادي والبيت 

  األمن الغذات 
   والتعليم للمساعدة ف 

بات االتحاد الروس  ودمرت المؤسسات الهامة الت  وعالوة عىل ذلك، أض  ض 
  ذلك المتاحف والمكتبات والمسارح والمدا

وي    ج لالبتكار بما ف  ة ترمز إىل اإلبداع أو الب  كات الصغب  رس والجامعات، فضال عن الشر
كات الناشئة.  اءات،  والمتوسطة والشر   ذلك حق المؤلف أو العالمات التجارية أو البر

واعتمد كل هؤالء عىل الملكية الفكرية، بما ف 
  الوقت الذي تعزز فيه االبتكار واإلبداع. 

ي   بشأن مساعدة قطاع االبتكار وأشار الوفد إىل أن النقاش والقرار الحاسم لحماية مصنفاتهم ف 
وري للغاية.    أوكرانيا، ونظام الملكية الفكرية، هما بالتاىل  أمر ض 

  بداية  واإلبداع ف 
وكان هذا أكبر وضوحا بعد نتيجة التصويت ف 

  
ار وإىل وتطلع الوفد إىل تنفيذ القر  دولة عضوا فقط الستبعاد البند من جدول األعمال.  12يوليو، حيث صوت  14الجمعيات ف 

ها  A/63/8من الوثيقة  5إىل  1الجمعيات المقبلة عندما يقدم المكتب الدوىل  تقريرا عن التقييم والمشاورات وتنفيذ البنود من  وغب 
  ذلك الوقت، وأعرب الوفد عن استعداد بلده  من األنشطة. 

اوف 
ً
اح المقدم من مجموعة بلدان أمريكا الالتينية  أيض   االقب 

للنظر ف 
ورية إضافية لمعالجة آثار عدوان االتحاد الروس  عىل قطاع والكاريتر   اح أي خطوات ض   وأعرب عن، القيام، حسب االقتضاء، باقب 

  موسكو. 
  ذلك نقل مكتب الويبو الخارجر  ف 

  أوكرانيا ونظام الملكية الفكرية، بما ف 
 االبتكار واإلبداع ف 

ويد أ .315   إعادة بناء نظام الملكية الفكرية بشكل ورحب وفد بولندا بالقرار الذي استخدم كأساس لب  
وكرانيا بالدعم والمساعدة ف 

  أوكرانيا. 
وري بسبب الحرب المستمرة عىل أراض  ، وهو أمر ض  وقال الوفد إن قرار جمعيات الويبو كان جزءا من عدد من القرارات  مباشر

  العديد من المحافل الدولية، سواء داخل منظومة األم
  اتخذت بالفعل ف 

وأشار الوفد إىل أنه عىل الرغم من  م المتحدة أو خارجها. الت 
  الويبو أشارت وأقرت بأن أوكرانيا بحاجة ماسة إىل المساعدة التقنية وتحتاج 

محاوالت بعض الدول، وقال إن غالبية الدول األعضاء ف 
  دمرتها 

  أجراها االتحاد إىل إعادة بناء قطاع  االبتكار واإلبداع فيها، وأنظمة الملكية الفكرية الت 
رة الت  رة وغب  المبر الحرب غب  المبر

 . وري للغاية.  الروس    أوكرانيا وأنظمة الملكية الفكرية أمر ض 
وأعرب الوفد عن  ورأى الوفد أن قرار مساعدة قطاع االبتكار واإلبداع ف 

  موسكو، أخذ بعي   االعتبار بعض
  مجال الملكية  تفضيله إلجراء دراسة أدق لعمل مكتب الويبو الخارجر  ف 

ة للقلق ف  التطورات المثب 
ف بها دوليا.    البلد المضيف ودعا الويبو إىل مراجعة سجالتها وتكييفها بحيث تعكس الحدود المعب 

 الفكرية ف 

ورحب بالقرار الذي سيوفر المساعدة التقنية ، A/63/8وتحدث وفد هولندا باسم الدول الخمس والخمسي   الراعية للوثيقة  .316
  تحتاجها أوكرانيا بشكل عاجل إلعادة بناء قطاع االبتكار واإلبداع ونظامها الفكري. دمرتها حرب االتحاد الروس  وتكوين ا

لكفاءات الت 
  الظروف العاجلة

  دعم القرار ف 
  الويبو ف 

رة. وأقر الوفد بشجاعة وتعاطف الدول األعضاء ف  رة وغب  المبر وشكر الدول ، غب  المبر
  الويبو عىل أساس القرارات بتوافق اآلراءاألعضاء عىل الدعم. و 

  أن ، أكد الوفد عىل تكريسه الشديد لمواصلة العمل ف 
وذكر أنه يثق ف 

ف بها دولًيا وستصحح أي إشارات خاطئة. وأعرب الوفد  ا للحدود المعب 
ً
سجالت الملكية الفكرية للويبو ستعكس عناوين األطراف وفق

إىل  1الويبو المقبلة عندما يقدم المكتب الدوىل  للويبو تقريرا عن تقييمه ومشاوراته وتنفيذ البنود عن تطلعه إىل تنفيذ القرار وجمعيات 
  ذلك الوقت للنظر  A/63/8من الوثيقة  5

اح أي ، وحسب االقتضاء، واألنشطة األخرى. وذكر الوفد أنه سيكون عىل استعداد ف    اقب 
ف 

ورية لمواصلة دعم قطاع االبتكا   أوكرانيا ونظام الملكية الفكريةخطوات إضافية ض 
 . ر واإلبداع ف 

  أوكرانيا بهدف إعادة  .317
 
وأعرب وفد ليتوانيا عن تقديره للقرار الذي اتخذته الجمعيات بشأن المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ف

  تعرضت للتلف والدمار الشديدين من جر 
رة بناء قطاعها االبتكاري واإلبداع  ونظم الملكية الفكرية الت  رة وغب  المبر اء الحرب غب  المبر

 .   أجراها االتحاد الروس 
وأعرب الوفد عن تطلعه إىل تنفيذ قرار المكتب الدوىل  وتقرير كل منهما، الذي سيقدم خالل الجمعيات  الت 

  اتخاذ المزيد من الخطوات للتصدي لأل المقبلة. 
  ذلك الوقت، ونظرا الستمرار العدوان، ينبع 

ثر الضار لإلجراءات وذكر الوفد أنه ف 
  المبادئ األساسية لحماية 

  تقوض سيادة القانون عن طريق الطعن عن وع  ف 
، والت    اتخذها االتحاد الروس 

األحادية الجانب الت 
  االتفاقات الدولية. 

 
ألحد  وأشار الوفد إىل أن القواعد األساسية المعروفة جيدا تنص عىل أنه ال يمكن حقوق الملكية الفكرية المكرسة ف

  اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن مواصلة 
  يرتكبها، ومع مراعاة الظروف االستثنائية، فإنه يرى أنه ينبع 

أن يستفيد من المخالفات الت 
  موسكو. 

ام عىل الدوام بقرار الجمعية العامة  تشغيل مكتب الويبو الخارجر  ف  ا، دعا الوفد الويبو إىل االلب     عام  68/262وأخب 
الصادر ف 

  للقرم وسيفاستوبول.  2014
 
اف بالضم غب  القانوت والتمس الوفد أن  بشأن السالمة اإلقليمية ألوكرانيا، وتتبع سياسة عدم االعب 

ف بها دوليا    سجل مدريد، الحدود المعب 
 
  الويبو، وال سيما ف

 
  مكاتب التسجيل ف

 
تعكس جميع البيانات المتعلقة عناوين األطراف ف

 ألوكرانيا. 

  واألمانة عىل مساعدتهما.  ةة جميع الوفود، وأعربت عن تقديرها لنائبوشكرت الرئيس .318
 
إىل أنه  ةالرئيس توأشار  المستشار القانوت

 . جمي   الفوريي   الذين مكثوا حت   لم يكن عملية سهلة وأن جميع الخطوات قد اتخذت وفقا للنظام الداخىل 
وأعربت عن شكرها للمب 

  دعمت عمل الجلس
 من جدول األعمال.  19ة العامة، وأعلنت اختتام البند الساعة المتأخرة الت 
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 من جدول األعمال الموحد 20البند 

 اعتماد التقرير

 . A/63/9استندت المناقشات إىل الوثيقة  .319

 إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، .320

 (؛A/63/9 هذا التقرير الموجز )الوثيقةاعتمدت  "1"

  والتمست من األمانة استكمال التقارير ا "2"
  وتبليغها للدول األعضاء ف 

وت  ها عىل موقع الويبو اإللكب  لشاملة ونشر
  موعد أقصاه. 2022أغسطس  19 موعد أقصاه

  تقديم التعليقات إىل األمانة ف 
، وبعد ذلك 2022سبتمبر  16 وينبع 
عتبر التقارير النهائية ُمعتمدة بحلول

ُ
 . 2022سبتمبر  30 ست

 من جدول األعمال الموحد 21البند 

 ختتام الدوراتا

وشكر الرئيسة عىل توجيهها القادر والمستنب  واألفكار والحكمة خالل ، وتحدث وفد الجزائر باسم مجموعة البلدان األفريقية .321
ة ، عمل الجمعيات وأعرب عن امتنانه للمدير العام السيد دارين تانغ وفريقه. عىل دعمهم الثابت للدول األعضاء طوال األيام العشر

بل انعقاد الجمعيات. وأكدت المجموعة األفريقية من جديد إيمانها بتعددية األطراف باعتبارها أفضل طريقة لخدمة الماضية وق
 واستدامة

ً
 وشموال

ً
كة لإلنسانية من أجل عالم أكبر عدال   جميع أنحاء الجمعيات ، األهداف المشب 

ام الذي تم جمعه ف  وذكرت أن االلب  
  كانت الدول ، لمعيارية للويبو لصالح التنفيذ الفعال للوالية ا

  مواجهة التحديات المختلفة الت 
يمثل أفضل مقياس لنجاح المنظمة ف 

  هذا الصدد
. وف    الواقع أصحاب المصلحة المعنيي  

رحبت مجموعة البلدان األفريقية باإلنجاز الكبب  الذي تحقق ، األعضاء تواجهها وف 
  الذي تم التوصل إليه من خالل توافق اآلراء لعقد مؤتمرات ، لويبو فيما يتعلق بالنهوض بجدول األعمال المعياري ل

بعد االتفاق التاريج 
وكذلك لحماية التصاميم ، دبلوماسية إلبرام اتفاقات دولية بشأن حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية

  رؤية الويبو تلعب دوًرا أكبر والنماذج. وذكرت مجموعة البلدان األفريقية أن هذ
هن عىل حسن نية الدول األعضاء ف  ا االتفاق الهام يبر

ا داخل النظام متعدد األطراف بشأن قضايا التنمية االجتماعية واالقتصادية وتعزيز االبتكار من خالل نظام تكنولوجيا معلومات أكبر 
ً
 بروز

ا. ودعت المجموعة جميع الدول األعضاء إ
ً
 وتوازن

ً
ىل مواصلة مشاركتها البناءة بهدف تنفيذ قرار الجمعية العامة للويبو وإظهار عدال

  المحدد. ومع ذلك
  اإلطار الزمت 

أعربت مجموعة البلدان األفريقية عن أسفها ألن عىل ، المرونة الالزمة لتحقيق نتائج ملموسة ف 
مما يكش قاعدة التوافق القائمة منذ زمن طويل ، ل األعمالالجمعية العامة للويبو أن تلجأ إىل التصويت بشأن بند واحد فقط من جدو 

داخل المنظمة. ورأت المجموعة األفريقية أن توافق اآلراء يجب أن يظل هو السبيل الوحيد التخاذ القرارات بما يتماسر مع الممارسات 
  الويبو 

. والحظت المجموعة بارتياح القرار الذ، المتبعة ف   
ا عن أي نهج انتقات 

ً
ي اتخذته لجنة الويبو للتنسيق بشأن مسألة الموارد بعيد

  المستقبل
 
  الويبو ف

  داخل موظق 
ية. وتأمل المجموعة األفريقية أن ترى تقدًما ملموًسا فيما يتعلق بالتنوع الجغراف  وال سيما فيما ، البشر

  عمليات صنع القرار عبر جميع قطاعات أنشط
 
  النهايةيتعلق بتمثيل أكبر عدالة للدول األعضاء ف

 
شكرت مجموعة ، ة المنظمة. وف

  حسن سب  
 
جمي   الفوريي   وفريق خدمات المؤتمرات وجميع أصحاب المصلحة اآلخرين الذين ساهموا ف البلدان األفريقية المب 

 . الجمعيات

  خالل الجمعية الع، متحدثا باسم المجموعة باء، وشكر وفد ألمانيا .322
امها وتوجيهها المتفات  وأعرب ، امة للويبو الرئيسة عىل الب  

جمي   الفوريي   والفنيي   الذين لوالهم لما كانت 
  المؤتمر. والمب 

  المستقبل وخالل الجمعيات وموظق 
عن تقديره لألمانة عىل دعمها ف 

هذه الجلسات ممكنة. كما شكرت المجموعة باء جميع الدول األعضاء والمنسقي   اإلقليميي   عىل جهودهم الدؤوبة خالل األسبوع. 
  بيانها االفتتاج  وك

 
كان من دواع  شور المجموعة باء أن ترى أن الويبو ستواصل تحديث بنيتها التحتية الخاصة بمعاهدة ،  ما جاء ف

  عمل منظومة األمم المتحدة
اءات وتواصل مشاركتها ف  . باإلضافة إىل ذلك، التعاون بشأن البر  

سلطت ، ال سيما من خالل التعاون الثالتر
  مجال الذكاء االصطناع  المجموعة باء ا

لضوء مرة أخرى عىل أهمية أن تكون الويبو منصة عالمية ومحفًزا لتشكيل المناقشات ف 
  ظل ظروف استثنائية

اعتمدت القرار بشأن المساعدة والدعم ، والملكية الفكرية. أعربت المجموعة باء عن امتنانها ألن الجمعيات ف 
  أوكرانيا 

  ، ونظام الملكية الفكريةلقطاع االبتكار واإلبداع ف 
وذكرت أن هذا القرار المهم سيوفر المساعدة التقنية وبناء القدرات الت 

تحتاجها أوكرانيا بشكل عاجل إلعادة بناء ابتكاراتها. وقطاع اإلبداع ونظام الملكية الفكرية. كررت المجموعة باء إيمانها الراسخ بأن 
  المنظمةالقرارات القائمة عىل توافق اآلراء لها أه

 
مما سمح ، وقد أظهر أعضاء المجموعة باء اإلرادة القوية للقيام بذلك، مية قصوى ف
  جدول األعمال المعياري للويبو 

  قدًما ف 
 . للوفود بالمض 

  ، وتحدث وفد سلوفاكيا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسظ والبلطيق .323
 
وأعرب عن امتنانه للرئيسة عىل جهودها الدؤوبة ف

  التحضب  ، ل خالل الجمعية العامة للويبو توجيه العم
 
وأثت  بالمثل عىل المدير العام واإلدارة العليا واألمانة لجهودهم المستثمرة. ف

قبل وأثناء سلسلة ، وكذلك لتحقيق أعىل مستوى من الكفاءة تم تحقيقه عىل مدار العام، للجمعية العامة للويبو والنهوض بها
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  الويبو. وبالمثلاالجتماعات الثالثة والستي   ل
إىل خدمات المؤتمرات وفريق  CEBSتم تقديم شكر وتقدير مجموعة ، لدول األعضاء ف 

جمي   الفوريي   الذين ضمنوا ظروف عمل ممتازة للجميع. كما شكرت مجموعة بلدان أوروبا الوسظ  تكنولوجيا المعلومات والمب 
  الرئيس، اب المصلحة اآلخرينوالبلطيق المنسقي   اإلقليميي   والدول األعضاء وجميع أصح

الماهر خالل  اوتوجيهه ةوذكرت أن تفات 
ن الجميع من تحقيق تقدم ملموس ونتائج عظيمة

ّ
  بعض القضايا. لقد أثبتت ، األيام السبعة للجمعيات مك

اق كبب  ف  وحت  تحقيق اخب 
  هذه السلسلة التاريخية أن المنظمة كانت قادرة عىل االستجابة للتحديات الحالية

  العام الماض 
كان عمل الويبو ال يزال يتأثر ،  . ف 

  أوكرانيا واألثر السلتر  ، وهذا العام، بالوباء
ر الجسيم لقطاع االبتكار واإلبداع ف    أوكرانيا عىل عمل المنظمة. انعكس الرص 

أثرت الحرب ف 
  أوكرانيا 

اللحرب عىل البنية التحتية للملكية الفكرية ف 
ً
  جدول أعمال الجمع أيض

ية العامة للويبو. والحظت مجموعة بلدان أوروبا ف 
  أشة األمم المتحدة ال تنج جانبا

وأن النتيجة المرجوة من العديد من الدول األعضاء قد ، الوسظ والبلطيق بارتياح أن الويبو كعضو ف 
  إطار البند

  ، من جدول األعمال 19 تحققت بنجاح. ورأت مجموعة بلدان أوروبا الوسظ والبلطيق أن القرار المعتمد ف 
ورد الفعل ف 

  أوكرانيا وإعادة بنائهما من خالل تزويد أوكرانيا ، الوقت المناسب
سيساعدان عىل استعادة الصناعة اإلبداعية ونظام الملكية الفكرية ف 

( وموضوع الموارد DLTلتجارة )وال سيما بشأن معاهدة قانون ا، بالمساعدة التقنية الالزمة من الويبو. فيما يتعلق بالقضايا المعيارية
  أن تشع العمل بشأن تلك الموضوعات ، الوراثية واللجنة الحكومية الدولية

توصلت الجمعية العامة للويبو إىل نتائج تاريخية ينبع 
  عام 

 . كل هذا حدث بفضل اإلثبات. من القدر الكبب  من المرونة من قبل جميع2024وتؤدي إىل عقد مؤتمرات دبلوماسية ف 
  ، المجموعات اإلقليمية والوفود

  اآلراء سائدة ف 
وأعربت مجموعة بلدان أوروبا الوسظ والبلطيق عن شورها لرؤية روح التوافق ف 

مة  اء. وظلت مجموعة بلدان أوروبا الوسظ والبلطيق ملب     وبنود الخبر
المنظمة بشأن مثل هذه البنود الهامة من جدول األعمال التقت 

وه  نتيجة ذات مغزى ستكون وثيقة الصلة ، ات حول مشاري    ع الصكوك الدولية بهدف عقد مؤتمرات دبلوماسيةبمواصلة المفاوض
بمجال الملكية الفكرية للعالم الخارجر  ومقبولة من الجميع. استخدمت مجموعة بلدان أوروبا الوسظ والبلطيق كل الوسائل المتاحة 

  الروح اإليجابية والعمل الفعال ل
امها الكامل من أجل مساعدة الويبو عىل للمساهمة ف  لجمعية العامة للويبو. وأعربت المجموعة عن الب  

  الختام
كررت مجموعة بلدان أوروبا الوسظ والبلطيق شكرها ،  تطوير نظام إيكولوجر  فعال وفعال للملكية الفكرية لصالح الجميع. ف 

  العاصمة رحلة آمنة إىل الوطنوتمت  لجميع المندوبي   ، لجميع الوفود عىل مشاركتها البناءة
  .  المقيمي   ف 

وتحدث وفد الجمهورية الدومينيكية باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر  وهنأ الرئيسة عىل قيادتها وجهودها الدؤوبة  .324
  تم التوصل إليها وأثت  عىل األمانة وشكرها عىل عملها الدؤوب. وشك

  تحقيق النتائج التاريخية الت 
رت مجموعة بلدان أمريكا الالتينية ف 

اوالكاريتر  
ً
لوا العمل أيض جمي   الفوريي   والتحريريي   الذين سهّ   كان عملها ، المب 

والمجموعات والمنسقي   والزمالء والوفود األخرى الت 
عام "لقد كان انتصارا للتعددية". الدؤوب حيويا لنجاح هذه الجمعيات. وأكدت مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر  ما قاله المدير ال

امها  وأشار إىل أن المنظمة أظهرت أنها قادرة عىل مواجهة التحديات الحالية. أعربت مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر  عن الب  
  المنظمة

  تحقيق توافق اآلراء، بالعمل المستقبىل  ف 
  النهوض بجدول وال، من خالل إبداء المرونة، من خالل إظهار رغبتها ف 

مساعدة ف 
  . أعمال الويبو 

وأعرب وفد الصي   عن تقديره لرئيسة الجمعيات عىل عملها الدؤوب وشكر جميع رؤساء الهيئات المختلفة والمدير العام  .325
  عىل عملهم الدؤوب. وشكر الوفد 

جمي   الفوريي   وفريق الدعم التقت  اواألمانة والمب 
ً
صلحة عىل جميع الدول األعضاء وأصحاب الم أيض

مشاركتهم البناءة. وذكر الوفد أن المشاركة النشطة لجميع األطراف قد سمحت للجمعيات باستكمال جميع بنود جدول األعمال بكفاءة 
عىل وجه ، وتحققت نتائج مثمرة. ووافقت الجمعيات، فيما يتعلق ببنود مثل التدقيق والرقابة وأنظمة خدمات الملكية الفكرية، عالية

  اليوم السابقب، الخصوص
عىل عقد مؤتمر دبلوماس  بشأن قانون العمل والمؤتمر الدبلوماس  ، عد جوالت عديدة من المشاورات ف 

ليس فقط للنهوض بأنشطة وضع القواعد ، بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية ذات الصلة. وشدد الوفد عىل أن هذا إنجاز مهم
  الويبو 

 
اولكن ، ف

ً
امفيد  أيض

ً
  نظام الملكية الفكرية متعدد األطراف جد

 
، واألهم من ذلك، للويبو لمواصلة لعب الدور المهم للقيادة ف

  
كان خطوة هادفة إىل األمام نحو نظام إيكولوجر  مبتكر يستوعب مصالح جميع األطراف. وبالنظر إىل حاالت الصعود والهبوط الت 

مت به جميع منصات الويبو. كما أنها كانت حجر رأى الوفد أن توافق اآلراء  ، مرت بها هذه الجمعيات كان مبدأ أساسًيا طويل األمد الب  
  عمل المنظمة بسالسة وفعالية منذ تأسيسها قبل عدة عقود

وكانت مواتية لتطورها الطويل األجل والسليم. وأثت  الوفد عىل ، الزاوية ف 
  اليوم السابق

  المشاورات ف 
  السع  إىل توافق اآلراء. القرار  جميع األطراف لمشاركتهم النشطة ف 

  تحلت بها ف 
وعىل روح التعاون الت 

ا عىل أساس اإلجماع ً   ، بشأن المؤتمرات الدبلوماسية تم التوصل إليه أخب 
ك للمض  ام المشب  وهو ما كان نرًصا للجميع. كما أظهر االلب  

  خطوات العمل التالية. وقد فتحت الموافقة عىل المؤتمرات الدب
 
، لوماسية بالفعل مرحلة جديدة من المشاورات. ومع ذلكقدًما ف

  الدوىل  بشأن حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية ذات الصلة
 
، شدد الوفد عىل أنه إلبرام معاهدة قانون التجارة والصك القانوت

  يجب التغلب عليها
  ال يزال هناك قدر كبب  من العمل إلكماله والعديد من التحديات الت 

. وهناك حاجة للحفاظ عىل الزخم الحاىل  ف 
أعرب الوفد عن الحاجة إىل المثابرة ، لك  تظل بناءة وشاملة. باإلضافة إىل ذلك، المشاورات المستقبلية وإظهار روح التضامن والتعاون

  مواجهة العمل والتحديات المستقبلية
. وف   

أكد الوفد من جديد ودعا ، عىل التغلب عىل الصعوبات والخالفات حت  النرص النهات 
  المبدأ األساس  لتوافق اآلراء من أجل النهوض بعمل المنظمة بطريقة سلسة ومنظمة 

جميع األطراف إىل التمسك بتعددية األطراف ف 
  النهاية

 
  . تمت  الوفد لجميع الزمالء البقاء سالمي   وبصحة جيدة وعودة سلسة، لضمان تنميتها السليمة عىل المدى الطويل. وف

وتحدث وفد الهند باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ وشكر الرئيسة وهنأها عىل قيادتها وتوجهها الرشيد قبل  .326
  بذلها واألمانة عىل عملها   الدورات الناجحة للجمعيات وخاللها. 

كما أعرب عن تقديره للمدير العام عىل قيادته والجهود المخلصة الت 
  نجاح ا

 
   لجمعيات. الممتاز الذي ساهم ف

جمي   الفوريي   وخدمات المؤتمرات والفريق التقت 
وبالمثل، أعرب الوفد عن امتنانه للمب 
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  تيسب  العمل خالل هذه الجمعيات. 
وشكر الوفد جميع الدول األعضاء والمجموعات اإلقليمية والمنسقي    وجميع من ساهم ف 

  إحراز تقدم ملموس بشأن القضاي
  هذه الجمعيات. اإلقليميي   عىل مساهماتهم ف 

  أبدتها  ا المعيارية ف 
وأشاد بالروح البناءة والمرونة الت 
  القضايا ذات األهمية الحاسمة، أال وه  اللجنة 

  قدما ف 
الجميع، ورأى أن النهج اإليجاتر  قد أعظ خارطة طريق واضحة للمض 

  أن تس الحكومية الدولية ومعاهدة قانون التصاميم. 
  المناقشات المقبلة وأنها عىل وأعرب عن أمل المجموعة ف 

ود روح التعاون هذه ف 
  معاهدة قانون التصاميم. 

  لجنة المعارف أم ف 
وقال إن مجموعة بلدان آسيا  ثقة من أن النتائج الناجحة سوف تتحقق، سواء ف 

  قدما بالعمل وإحراز التقدم بشأن 
  الجمعيات بغية المض 

وأكد الوفد من  جميع القضايا. والمحيط الهادئ شاركت دائما بصورة بناءة ف 
امه المستمر بأدوار الويبو وعملها، وأعرب عن دعمه الكامل إلدارة الويبو وأبدى استعداده للتعاون البناء مع جميع الدول  جديد عىل الب  

  األعضاء بشأن جميع القضايا العالقة. 

ة طوال الدورة  .327 وشكر المنسقي   اإلقليميي   والدول األعضاء. وأعرب وشكر وفد االتحاد الروس  الرئيسة عىل قيادتها المستنب 
  أعمال الجمعيات، السيد دارين تانغ، الوفد عن امتنانه للمدير العام

  المنظمة لمشاركتهم النشطة ف 
وال ، وجميع أعضاء اإلدارة العليا ف 

  بذلوها من أجل. تنظيم هذه الجلسة. وشكر ال
مساعد المدير ، وفد السيد أندرو ستيب   سيما أمانة الويبو عىل جهودهم الدؤوبة الت 

جمي   ، ورئيس القسم عىل التفاعل مع التجمعات الدبلوماسية عىل دعمهم وتفاعلهم مع الوفود، العام وكذلك خدمات المؤتمرات والمب 
عىل أساس توافق اآلراء الفوريي   عىل عملهم الدؤوب الذي سمح إلجراء هذا االجتماع بشكل فعال. واعتبر الوفد أن مبدأ اتخاذ القرارات 

  المستقبل
ام بهذا المبدأ ف    االلب  

  الويبو. وأعرب الوفد عن أمله ف 
ها فعالية للقيام باألشياء ف    ذلك جميع ، هو أفضل طريقة وأكبر

بما ف 
بعد عدم ، عمالمن جدول األ 19تم إصدار إعالن مسّيس بشأن البند ، أشار الوفد إىل أنه عقب نتيجة الدورة، الدول األعضاء. لألسف
  اآلراء

  أعرب عنها االتحاد الروس  والعديد من الدول األخرى. وفود ، وجود توافق ف 
  االعتبار المخاوف الت 

وأن القرار المعتمد لم يأخذ ف 
م بالتعاون متعدد األطراف مع مراعاة مصالح جميع األطراف والسع  إىل قرارات وحلول  المنظمة. وذكر الوفد أن االتحاد الروس  ملب  

  أن تكون تجربة الدورة الحالية واالتفاق عىل عقد مؤتمرات دبلوماسية قد أثبتت أن الجميع ، قائمة عىل توافق اآلراء
وأعرب عن أمله ف 

  قدًما. وأعرب الوفد عن امتنانه لمجموعة البلدان األفريقية لمبادرتها ولجميع 
أن البحث عن حلول متوازنة هو السبيل الوحيد للمض 

  العملية الذين مكنت جهودهم من إخراج هذه القضية من المأزق. المش
  . اركي   ف 

ا باسم االتحاد األوروتر  والدول األعضاء فيه، الجمهورية التشيكيةوشكر وفد  .328
ً
الرئيسة عىل جهودها غب  العادية ، متحدث

  أتاحت تحقيق نتائج ممتازة. وأعرب الو 
فد عن سعادته بمقابلة وفود الدول األعضاء وتوجيهاتها الماهرة طوال هذه الجمعيات والت 

  هذه الجمعيات. ، األمر الذي يمثل عودة إىل الوضع الطبيع  ، شخصًيا مرة أخرى
وسلط الضوء عىل بعض اللحظات االستثنائية ف 

  البن، وأعرب الوفد عن امتنانه بشكل خاص للمقدار الكبب  من التضامن والدعم ألوكرانيا
د المخصص من والذي أظهره األعضاء ف 

وأعرب عن اقتناعه بأن تنفيذه سيساهم ، جدول األعمال. ورأى الوفد أن القرار المعتمد كان استجابة مفيدة وذات صلة من المنظمة
  انتعاش أوكرانيا. وشدد الوفد عىل أن توافق اآلراء أمر حاسم بالنسبة للمنظمة

وبالتاىل  رحب بتوافق اآلراء الذي تم ، بشكل كبب  ف 
مما أدى إىل عقد مؤتمرات ، ل إليه بشأن القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للويبو بشأن النهوض بجدول األعمال المعياريالتوص

  عام 
  أبدت مرونة للقيام بذلك. ممكن2024دبلوماسية ف 

ًما بالعمل بشكل بناء مع جميع ، . وشكر الوفد جميع الوفود الت  وال يزال ملب  
  أن يؤدي القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للويبو إىل اعتماد صكوك دولية جديدة وذات  الدول األعضاء. وأعرب

الوفد عن أمله ف 
  الختام

حيث ، أعرب الوفد عن تقديره لحضور حفل توزي    ع جوائز الويبو العالمية األول عىل اإلطالق، مغزى تحت رعاية الويبو. وف 
  هذه الجوائز بالحلول التجارية المب

. تحتق   
  تعزز التقدم االقتصادي واالجتماع  والثقاف 

تكرة القائمة عىل حقوق الملكية الفكرية الت 
  
جمي   الفوريي   الذين كان أداؤهم الممتاز خالل هذه الدورات ال غت  عنه للتسيب  الفعال لهذه الجمعيات. وف   وشكر الوفد األمانة والمب 

امه المستمر بعمل الويب،  الختام وذكر أن الويبو يمكنها االعتماد عىل الدعم النشط من االتحاد األوروتر  والدول األعضاء ، و كرر الوفد الب  
  ه. في

وشكر وفد إندونيسيا وأثت  عىل المدير العام واألمانة وأمي   الجمعيات ومدير شعبة المشاركة الدبلوماسية وشؤون الجمعية  .329
  ، وفريقه

. نجاح الجمعيات. وشكر الوفد  عىل جهودهم المتفانية، وكذلك المستشار القانوت    التيسب 
اوعملهم الممتاز ف 

ً
وأثت  عىل  أيض

ام الذي ، الرئيسة لقيادتها وقيادتها المقتدرة طوال هذه الجمعيات وشكر جميع الدول األعضاء عىل مرونتها وروحها البناءة وكذلك االلب  
بما ، األعمال. ورحب الوفد بجميع القرارات المتعلقة بالحوكمة أظهرته هذه الجمعيات والذي أدى إىل اختتام ناجح لجميع بنود جدول

م بالعمل عن كثب مع جميع الدول األعضاء واألمانة لتحقيق رؤية  انية والتدقيق والرقابة عىل المنظمة والب   نامج والمب     ذلك البر
ف 

  تم اتخاذها بشأن نقل المؤتمرات ا
لدبلوماسية بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المنظمة ورسالتها. وأشاد الوفد بالقرارات الت 

 عن معاهدة قانون التجارة، المرتبطة بالموارد الوراثية
ً
ام جميع الدول األعضاء بالنهوض بالعمل المعياري للويبو ، فضال   تظهر الب  

والت 
  من شأنها أن تكون 

امفيدة للجميع. وشكر الوفد وتأكد من أن الوفود ستقدم نتائج دولية ذات مغزى. األدوات الت 
ً
جمي    أيض المب 

  ، الفوريي   وخدمات المؤتمرات وكل من عمل خلف الكواليس
 
  نجاح الجمعيات. وف

 
وقال إن جهودهم المتفانية كانت حاسمة ف

  دعم عمل المنظمة. وتمت  الوفد للوفود عطلة نهاية ،  الختام
امه بمواصلة اإلسهام النشط والبناء ف  ا كرر الوفد الب  

ً
أسبوع سعيدة وصيف

ا
ً
  . سعيد

. وأشاد الوفد بعمل الرئيس .330   تم اإلدالء بها باسم المجموعة باء واالتحاد األوروتر 
خالل هذه  ةوأيد وفد إسبانيا البيانات الت 

ه اومهارته ةالجمعيات وأشاد به. وقد مكنت توجيهات الرئيس ة وصبر   كانت، الوفود من الوصول إىل نتائج مهمة االكبب 
موضع  والت 

  المناقشات وإحراز 
تقدير كبب  من الدول األعضاء. وأثت  الوفد عىل األمانة لكل عملها الذي مكن جميع الدول األعضاء من المشاركة ف 
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  عدد من القضايا. وأشار الوفد إىل األوقات الصعبة خالل الجمعيات
  ، تقدم ف 

ولكن الوفود أظهرت أنه يمكن التوصل إىل توافق ف 
  عالم الملكية الفكرية لصالح النظم وي، اآلراء

  القضايا المهمة المتعلقة بالمعايب  أو األعمال األخرى ف 
  قدما ف 

مكن للوفود المض 
  جميع البلدان. ورأى الوفد أن أنظمة الملكية الفكرية العالمية واإلقليمية والوطنية يجب أن تكون 

اإليكولوجية للملكية الفكرية ف 
  قدما والتقدم والتنمية االجتماعية واالقتصادية متوازنة بي   منافع ومس

ؤوليات جميع أصحاب المصلحة حت  تتمكن الوفود من المض 
  أوكرانيا

  بلدانهم. ورحب الوفد بدعم عدد من الدول األعضاء للمبادرة الخاصة بقطاع االبتكار واإلبداع ف 
وأعرب عن استعداده التام ، ف 

  الويبو الذي يدعمه المدير العام. وشهدت سلسلة االجتماعات الثالثة والستي   لجمعيات لدعم أوكرانيا ودعم الصندوق االستئ
  ف 
مات 

  تم اعتمادها من أجل حسن سب  عمل المنظمة. عىل الرغم من أنها كانت سنة غب  متعلقة 
الويبو عددا من النصوص الهامة الت 

انية   سياق اتحادي مدريد وبودابست، عىل وجه الخصوص، بالمب  
إال أن الوفد يعتقد أن العمل وتلك القرارات جعلته أكبر سهولة ، ف 

. وكانت أنظمة التسجيل الدولية حيوية لسب  عمل هذه االتحادات بسالسة ولعمل المنظمة ككل بسالسة. وأشار الوفد إىل  للمستخدمي  
  مختلف اللجان

  االجتم، التقدم المحرز ف 
  أن تستمر هذه اللجان ف 

اع وتسمح بإجراء مناقشات مثمرة حول مختلف وأعرب عن أمله ف 
  
  دعم األنشطة المختلفة ف 

  لعب دور بناء ف 
  المستقبل. وسوف تستمر ف 

  الوقت الحاىل  وف 
القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية ف 

جمة   أصبحت ممكنة بفضل خدمات الب 
 عىل التعددية اللغوية الفعالة والت 

ً
 حقيقيا

ً
  تعد مثاال

   المنظمة والت 
الشفوية الممتازة. وف 

  . هنأ الوفد المدير العام عىل التقدم المحرز خالل سلسلة اجتماعات الجمعيات الثالثة والستي   ، الختام

ي للدورات وخاللها .331   توجيه العمل التحضب 
  أسفرت بال شك ، وشكر وفد جامايكا الرئيسة عىل قيادتها المقتدرة ومثابرتها ف 

والت 
. عن نتائج إيجابية للغا ية. وأيد الوفد البيان الذي أدىل به وفد الجمهورية الدومينيكية باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر 

تيباتهم الممتازة ودعمهم للوفود أثناء الدورات. مما ال  شك وأثت  الوفد عىل المدير العام دارين تانغ وفريق إدارته والموظفي   اآلخرين لب 
  الشارع وزيادة الوع  العام بالدور  فيه أن نتائج الجلسة

  زيادة جلب الملكية الفكرية إىل الرجل ف 
ستغذي رغبة ورؤية المدير العام تانغ ف 

  العالم. التحديات االجتماعية. 
  تطوير حلول لبعض أكبر االقتصاديات واألكبر إلحاًحا ف 

 الحاسم الذي يمكن أن تلعبه الملكية الفكرية ف 
  ذلك جانب الموارد الوراثية للجنة ، لتوافق اآلراء الذي تم التوصل إليه بشأن جدول األعمال المعياري وأعرب الوفد عن دعمه

بما ف 
  هذا الصدد، الحكومية الدولية

  أن روح التوافق والتعددية لن يتم الحفاظ ، وأثت  عىل المجموعة األفريقية لدورها ف 
وأعرب عن ثقته ف 

  التقليدي )عليها بشكل عام فقط. المصطلحات 
( والفولكلور. TCESلكنها ستمتد إىل أعمال المعارف التقليدية وأشكال التعبب  الثقاف 

  
  ف 
  استضافة حفل استقبال جامايكا الوطت 

  أن يسجل مرة أخرى ثنائه للويبو عىل تعاونها ف 
، يوليو  14وأعرب الوفد عن رغبته ف 

  دعم النظم اإلي
دعم ، ةالرئيسو  وأكد لكل من دارين تانغ، كولوجية لالبتكار" من خالل معرضهوكذلك عرض "دور الملكية الفكرية ف 

  جميع البلدان
  جعل الملكية الفكرية أكبر من القانون ولكنها ذات صلة بالتنمية ف 

  . جامايكا مع استمرار الوفود ف 

، وأيد تعلي .332   أدلت بها المجموعة باء واالتحاد األوروتر 
قات المتحدثي   السابقي   الذين رحبوا برئاسة وأيد وفد فرنسا البيانات الت 

  سب  عمل الويبو بسالسة، مثل  للجمعيات.  ةالرئيس
، وأحرز تقدم كبب  وأحرز نتائج حاسمة ف  اف الرئيسي   وذكر الوفد أنه تحت إشر

  أوكرانيا وتخطيط المؤتمرات الدبل
وماسية بشأن الموارد الوراثية اعتماد المساعدة التقنية ودعم النظام اإليكولوجر  للملكية الفكرية ف 
   والمعارف التقليدية المرتبطة بها وبشأن معاهدة قانون التصاميم. 

  يوليها إلحراز المزيد من التقدم ف 
وشدد الوفد عىل األهمية الت 

  الم
  ظلت محل نقاش لسنوات عديدة، عىل أساس توافق اآلراء، الذي يجب أن يظل وسيلة القرار ف 

   نظمة. النصوص األخرى الت 
وف 
جمي   الفوريي   عىل عملهم المهم وكذلك الوفود األخرى وتمت  لهم العطل  الختام، شكر الوفد األمانة وخدمات المؤتمرات والمب 

  والعودة اآلمنة إىل ديارهم. 

  ضمان نجاح هذه الجمعيات .333
 
امها وتوجيهها الم، هنأ وفد المملكة العربية السعودية الرئيسة عىل دورها ف قتدر الذي عىل الب  

  
. كما شكر الوفد الوفود عىل مرونتها ف    ذلك القرار بشأن مؤتمرين دبلوماسيي  

 
ن الوفود من اتخاذ بعض القرارات المهمة للغاية بما ف

ّ
 مك

  وشكر دارين تانغ
. وشكر الوفد األمانة عىل دورها التنسيق   

  وجميع المدير العام والمستشار القانو، السماح باتخاذ هذا القرار التاريج 
ت 

. باإلضافة إىل ذلك شكر الوفد مدير شعبة المشاركة الدبلوماسية وشؤون الجمعيات عىل قيادته. وكان الوفد حريًصا عىل ، الموظفي  
. وأعرب الوفد   التنمية عىل المستوى العالىم 

  التنمية والدور الذي يجب أن تلعبه المنظمة ف 
 رؤية الدور الذي تلعبه الملكية الفكرية ف 

  قضايا الملكية الفكرية. وضح الوفد بأنه عن 
 
  قدما ف

وري تطلبه المنظمة لمساعدة الوفود عىل المض  استعداده لتقديم أي دعم ض 
  المملكة العربية السعودية لحضور مؤتمر دبلوماس  حول معاهدة قانون التجارة. وتمت  الوفد للجميع رحلة 

حيب بالوفود ف  فه الب  يشر
  . االوفد الرئيسة عىل جهوده آمنة إىل الوطن. وشكر 

  الويبو.  .334
  نجاح سلسلة االجتماعات الثالثة والستي   لجمعيات الدول األعضاء ف 

وأشار  هنأ وفد السودان وشكر كل من ساهم ف 
 الوفد إىل أن الوفود حققت بعض النتائج الممتازة والمهمة، ال سيما بشأن عقد مؤتمرات دبلوماسية بشأن معاهدة قانون التصاميم

  والموارد الوراثية والمعارف التقليدية. 

  البيان الذي أدىل به وفد الجزائر باسم مجموعة البلدان األفريقية. وانتهز الوفد الفرصة لإلعراب عن امتنانه  .335
وأيد وفد إيسواتيت 

ة من تاري    خ ذلك الوقت حيث واجه العالم العديد من من التحديات ، التحديات للرئيسة لقيادتها ومهارة إدارتها للجمعيات خالل فب 
. وشكر الوفد المدير العام وفريقه عىل حسن إدارة الدورات المختلفة للجمعيات. وشكر 19-جائحة كوفيد و  الجيوسياسية وتغب  المناخ

  قدمتها خالل المؤتمر بأكمله. وباإلضافة إىل ذلك
عرب الوفد أ، الوفد بالمثل جميع وفود الدول األعضاء عىل التعاون والمداخالت الت 

. وأكد الوفد    عقدت خالل األسبوعي  
عن امتنانه للمنسقي   اإلقليميي   للعمل الرائع الذي تم القيام به خالل الدورات المختلفة الت 
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  بشأن 
  هذه الهيئة الموقرة. وأعرب الوفد عن تقديره الشديد للقرار التاريج 

  صنع القرار ف 
وشجع النهج القائم عىل توافق اآلراء ف 

والذي تم تحقيقه من خالل نهج يسع إىل توافق اآلراء. وذكر الوفد أنه سيكون من الخطأ عدم ، وارد الوراثية ومعاهدة قانون التجارةالم
  العاصمة رحلة 

جمي   الفوريي   الكبب  عىل عملهم الجيد. واختتم الوفد كلمته متمنيا لجميع الوفود وخاصة الزمالء ف  شكر فريق المب 
 ن. آمنة إىل الوط

  عمل  اعىل قيادته ةوهنأ الوفد الرئيس وأيد وفد بوتسوانا البيان الذي أدىل به وفد الجزائر باسم المجموعة األفريقية.  .336
الممتازة ف 

  الويبو. 
اوشكر الوفد  جمعيات الدول األعضاء ف 

ً
المدير العام واألمانة عىل تفانيهما الدؤوب لتيسب  أعمال الجمعية العامة للويبو  أيض

  أدت إىل التوجيه الفعال لألمانة بشأن توقعات  ا. ودعمه
وباإلضافة إىل ذلك، شكر الوفد الوفود األخرى وهنأها عىل المشاركة البناءة الت 

  الويبو. 
  ف 
  ذلك، عىل سبيل المثال ال الحرص، ضمان التوازن الجغراف 

  المسائل اإلدارية، بما ف 
وأثت  الوفد عىل  الدول األعضاء ف 
  تم التوصل إليها بشأن مختلف المسائل، وخاصة االنتهاء من عقد مؤتمرات دبلوماسية العتماد الجمعية العا

مة للويبو للقرارات الت 
  التقليدي والفولكلو 

 ر. صكوك دولية بشأن معاهدة قانون التصاميم والموارد الوراثية المرتبطة بالمعارف التقليدية وأشكال التعبب  الثقاف 
امه  فعل خطوة إىل األمام عقب السنوات العديدة من المفاوضات بشأن تلك المواضيع. وقال إن ذلك يمثل بال وأعرب الوفد عن الب  

 بالعمل البناء مع الدول األعضاء األخرى لتنفيذ قرار الجمعية العامة للويبو. 

 رد فيما يىل  المالحظات الختامية للمدير العام: وت .337

 أصحاب السعادة، المندوبون الموقرون،"

ا  ت الزمالء واألصدقاء،"حرص 

  للويبو. "و 
  األسبوع التاريج 

 صلنا إىل نهاية ما سنتذكره ف 

 "وبفضل قيادة هذه الجمعيات، كان ذلك طوال األسبوع الذي تم فيه الخروج من المأزق الذي طال أمده. 

 "أسبوع حيث كنا نعتقد أنه يمكننا أن نشكل حياة الماليي   من الناس هناك، وترصفوا ضده. 

 وع حيث منتصت تعددية األطراف. "وأسب

  
"وكما كان الطريق إىل هذه النقطة، فإن العمل المقبل سيكون معقدا. وستكون هناك اختالفات وتباين. ولكن القرارات الت 

  المرحلة النهائية من المسار الطويل من الماراتون الطويل، وإذا ما أبقينا عىل روح االقت
ناع اتخذت باألمس مكنتنا من الدخول ف 

  واثق بأننا سنبي   التشطيب معا. 
  هذه الجمعيات، فإنت 

  شاهدناها ف 
 واإلبداع والتعاون والمجتمع الت 

  هذه المرحلة من رحلتنا المقبلة. 
 "واألمانة مستعدة لدعم جميع أعضاء الويبو والعمل معهم ف 

* * * 

ات المندوبي   األعزاء،  "حرص 

، أطلعكم عىل أن الويبو   
  العام الماض 

  إطار طريقة" العمل المعتاد ". وأعتقد أنكم الحظتم أن جمعيات هذا "وف 
ليست ف 

  لم تكن 
االعام، الت 

ً
  أسلوب "العمل المعتاد". ويسعدنا أن نتمكن من تجديد الجمعيات العامة واالستفادة من برامج  أيض

 
ف

الفكرية أن تتقاسم أفضل الممارسات فيما  جديدة مثل جوائز الويبو العالمية واألحداث الجانبية حيث يمكن لمكاتب الملكية
 بينها. 

"ولكن معظم ما حاولنا القيام به خالل هذه الجمعيات هو بناء شعور باالنتماء إىل الجماعة، وأود أن أشكر جميع الدول 
  أضافت فطائر وإحساسا بالمجتمع إىل عملنا. 

  عملت معنا عىل ترتيب هذه األحداث، الت 
 األعضاء الت 

اات ليست تتويجا لعمل العام فحسب، بل "إن الجمعي
ً
وكالة توفر الخدمات وتدعم تحقيق النمو والتنمية فيها. لذلك، يتم  أيض
اعملنا حرفيا كل يوم من أيام السنة. ولهذا السبب ممي   

ً
  أدىل بها العديد من  جد

للبيانات اإليجابية والمشجعة والداعمة الت 
اتيجي . األعضاء بشأن تنفيذ الخطة االسب   

  العام الماض 
 
  أقررتموها ف

انية الت  نامج والمب    ة لألجل المتوسط والبر

اتنا لدعم المبتكرين  ر عىل تحقيق األثر الذي تتوقعه واستدامة خبر   األشهر والسنوات المقبلة، ستظل الويبو تركز بأشعة اللب  
"ف 

  الميدان. 
 والمبدعي   ف 
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  ممي   
ا"وإنت 

ً
. لقد تعلمت الكثب  للنهج العمىل  والمركز الذي ات أيض  

  العديد من االجتماعات الثنائية مع  ولزمالت 
بعته الوفود ف 

  استخدام االبتكار 
امكم بتحويل مكاتبكم من السجالت إىل العوامل المحفزة لالبتكار دعما لطموحك ف  منكم وأنت حملتنا من الب  

 واإلبداع والملكية الفكرية من أجل النمو والتنمية. 

  دفع عمل المنظمة إىل األمام. "وأدت القرارات 
  دورا مهما ف 

  تم التوصل إليها خالل األسبوع الماض 
 األخرى الت 

انيتها، وسوف نعمل مع جميع األعضاء عىل  ، وبرنامجنا ومب   "لقد أيدت التقارير المتعلقة بالتدقيق والرقابة، وشؤون الموظفي  
  الويبو. 

 بناء قاعدة متنوعة ودينامية من موظق 

  مجاالت تقنية مختلفة. ومن شأن هذه القرارات "لقد واف
  ستعزز تشغيل خدماتنا العالمية ف 

قت عىل مجموعة من األحكام الت 
 أن تساعدنا عىل تعزيز منظمتنا كمنظمة. 

  نظامنا الداخىل  العام والخاص.  ا"ولقد وافقت عىل تعديل الدورة االنتخابية ألعضاء المكتب واعتماد صيغة محايدة جنسانيً 
 ف 

  أوكرانيا. 
 "وتقف األمانة عىل أهبة االستعداد التخاذ اإلجراءات المطلوبة لدعم نظام الملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع ف 

  العمل معكم لتحقيق اإلنجازات عىل جميع الجبهات. 
 "باختصار شديد، يعول علينا ف 

* * * 

 أصحاب السعادة، المندوبون الموقرون،"

  جمعيات هذا العام بقدر "وبينما وصلنا إىل نهاي
  العميق لجميع الذين ساهموا ف 

ة األسبوع الحافل، أود أن أعرب عن امتنات 
 .  كبب 

. لم يكن من السهل إال أن تكون حكمتكم  شكًرا، و مولسي    ة، السفب  تنالرئيس شكًرا" كب   عىل براعة القيادة والقيادة والب 
ة الرئاسة يتكلمون بأنفسهم. وتوجيهاتكم وتفانيكم بالغة األهمية والنتائج الر    ظل فب 

  حققناها ف 
 ائدة الت 

ا شكًرا"
ً
  المجموعات عىل دعمكم القيم. لقد كانت هذه اجتماعات مكثفة أيض

لكن مشاركتك المستمرة ومرونتك ، لمنسق 
ا.  ً ورية إلنجاح هذه الجمعيات نجاًحا كبب   ودبلوماسيتك وقدرتك عىل التحمل كانت ض 

ا"وأود 
ً
  عملنا. ودعمكم من أجل التحول وصداقكم يحظ  بتقدير كبب  أن أشكر  أيض

الدول األعضاء عىل المشاركة الفعالة ف 
اوألن المدير العام األول من خلفية مكتب الملكية الفكرية يجد دائما مكانا خاصا 

ً
، عىل الرغم من أننا ما زلنا ن جد   قلتر 

حب ر ف 
 الدبلوماسيي   والسفراء بالتساوي! ب

ا"وأود 
ً
  الويبو الذين عملوا بال كلل لضمان حسن سب  الجمعيات.  أيض

  هنا ف 
 أن أشيد بزمالت 

ا"وأنا ممي   
ً
  سبقت  جد

  أمانة الويبو عىل قيادتك الماهرة خالل األيام التسعة الماضية، وعىل األسابيع واألشهر الت 
لزمالئنا ف 

  أق
، ونائبهذه اللحظة. ورغم أنه من الصعب الجمع بي   زمالء بعينهم، فإنت  ا عمل مساعد المدير العام أندرو ستيب    ةدر كثب 

 . ، آنا مورايسك مانسفيلد، ومدير شؤون المشاركة الدبلوماسية والجمعيات، عمر كاتتر   
 المستشار القانوت 

"وبغض النظر عن هذه النقاط الثالث، فإن عمل الجمعيات ينطوي عىل عدد كبب  من الزمالء من جميع أنحاء المنظمة. وأود 
  المجال السمع  البرصي وتكنولوجيا المعلومات عىل 

 
جمي   التحريريي   والعاملي   ف

جمي   الفوريي   والمب 
 مساراتهمأن أشكر المب 

  تقديم الطعام والتنظيف واألمن عىل كل ما تفعله خلف الكواليس. 
 
  لزمالئنا ف

 
المهنية ودعمهم. وأود أن أعرب عن امتنات

 عىل حسن استماعكم.  شكًراو 

* * * 

 أصحاب السعادة، المندوبون الموقرون،"

  أو نحو ذلك"
  استمتعت خالل األسبوع الماض 

  الواقع -ردهة الفندق ، أن ترى هذه القاعة، من أكبر األشياء الت 
المبت  ، ف 

ا بالزمالء واألصدقاء -بأكمله 
ً
 . القدام والجدد. ، ممتلئ

، فليس هناك بديل لعقد جمعيات الويبو الداخلية إىل حد كبب  "ورغم أن التكنولوجيا خدمتنا جيدا خالل العامي   الما ضيي  
 ولتقريب مجتمعنا من جديد. 
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  ستساعدنا عىل "
ال توجد تقنية أعرف أنها يمكن أن تحل محل المصافحة وتجديد روابطنا وصداقاتنا. وهذه الروابط ه  الت 

. ىم  كما فعلنا ف  هذه الجمعياتالعمل كأشة للويبو ومواصلة قيادة مجتمع الملكية الفكرية العال

  إىل العمل مع الجميع لبناء عالم تدعم فيه الملكية الفكرية المبتكرين والمبدعي   من أي مكان وتصبح فيها 
"وأتطلع أنا وزمالت 

أعضاء الملكية الفكرية حافزا قويا للوظائف واالستثمارات ونمو األعمال التجارية والتنمية االقتصادية واالجتماعية لجميع 
 الويبو. 

جزيال." شكًرا"

338.  
ً
أعربت عن امتنانها ، وأعربت الرئيسة عن عميق امتنانها لكل الدعم الذي أبدته عىل مدار األسبوع وأيام العمل الشاق هذه. أوال

  المجموعات الذين تحملوا، من الدول األعضاء والمراقبي   ، للوفود
بالفعل معظم  عىل العمل الجاد والتفات  والنهج الحكيم تجاه منسق 

  مجموعة بلدان أوروبا الوسظ والبلطيق ووفدها اخاص اشكر ووجهت عبء العمل المنجز. 
جمهورية مولدوفا الذين شجعوها ، لمنسق 

  أصبحت أكبر جاذبية
  توىل  الوالية الت 

  تمتعت بها أكبر مما توقعت. باإلضافة إىل ذلك، ودعموها ف 
جميع المندوبي   تشكر ، والت 

أن الجميع استفادوا  تالرئيس منظىم  الفعاليات الجانبية وذكر  تعليها لكونها مصدر إلهام لتمكي   المرأة. وشكر  نواا بها وأثالذين اتصلو 
ا. وشكر من األنشطة واس ً  ته عىل فريقه الرائع وأثت  عليه عىل القيام بعمل رائع. كما شكر تالمدير العام وهنأ ةالرئيست تمتعوا بها كثب 

   ةونائب، وأمي   الجمعيات، والفريق المذهل عىل كال الصفي   من المنصة، واألمانة، مدير العامنواب ال ةالرئيس
ومدير ، المستشار القانوت 

جمي   الفوريي   وجميع من يقدمون الدعم لهذه الجمعيات. ، شعبة شؤون المؤتمرات وفريق الدعم مدير قسم األخبار واإلعالم والمب 
  جميع المجاالت، الذي بدا وكأنه العمر ، سبوعأنه خالل هذا األ ةالرئيس تضح

، شهدت الوفود مناقشات وقرارات مهمة تم اتخاذها ف 
  تغطيها البنود المدرجة عىل جدول أعمال ذلك اليوم واأليام األخرى

  لم تأمل أو تحلم بها، والت 
لجميع  شكًرا، وبعض القرارات الت 

فت بأن خوفها األكبر لم يكن قادًرا عىل البقاء ، حافظت عىل سالمة جميع الوفود هو أن األمانة ةالوفود. كان أكبر امتنان للرئيس واعب 
 عن عدم قدرتها عىل فتح االجتماع أو إغالقه. لذلك أعربت عن أعظم امتنانها للجميع. وأبلغ، كوفيدخالًيا من  ، حت  النهاية

ً
 تفضال

يط فيديو  ةالرئيس   بضعة  لخصيالوفود أن األمانة أعدت شر
 من األمانة تقديمها.  تجميع أنشطة الجمعيات وطلبدقائق ف 

   لجمعيات الويبو الثالثة والستي   سلسلة االجتماعات اختتمت رئيسة الجمعية العامة للويبو  .339
. 2022يوليو  22ف 

المرفق[ يىل  ذلك]
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د 4البند 
ّ

 من جدول األعمال الموح

 البيانات العامة

دولية حكومية منظمات أرب  ع و ، ومراقب واحد، باسم مجموعات الدول( 9منها ، )ةدول 125عن  والممثلونالوفود  أدىل .1
ي إطار هذا البند من جدول األعمال:  ألبانيايلي ذكرها  ،منظمات غير حكوميةتسع و 

 ،وأنغوال ،والجزائر  ،ببيانات شفهية أو كتابية ف 
اليا ،وأرمينيا ،واألرجنتير   ،وأنتيغوا وبربودا متعددة -وبوليفيا )دولة ،وبيالروس ،وبربادوس ،وبنغالديش ،وأذربيجان، والنمسا ،وأسير

ازيل، و بوتسواناو  ،القوميات( دي، و بوركينا فاسو ، و الير وكوت ، الكونغو ، و اكولومبي، و الصير  ، و شيلي ، و كندا، و كمبوديا، و كابو فير
ص، وكوبا، وكرواتيا ،ديفوار  وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والدانمرك، والجمهورية الدومينيكية، ، وجمهورية التشيك، وقير

، وإثيوبيا،  ي
، وفنلندا، وفرنسا، وغامبياوإكوادور، ومرص، والسلفادور، وإستونيا، وإسواتين  ي  ،واليونان ،وغانا ،وألمانيا ،وجورجيا، وفيجر

 ،وجامايكا ،وإيطاليا ،وإرسائيل ،والعراق،اإلسالمية(-وإيران )جمهورية ،وإندونيسيا ،والهند ،وإيسلندا ،وهنغاريا ،وغينيا ،غواتيماالو 
ستان ،وكينيا ،واألردنواليابان،  غير  يا، و مالوي، و مدغشقر، و ليتوانيا، و ليسوتو، و  ،(الديمقراطية الشعبية - جمهورية)الو  و  ،وقير مالير 

يا، و نيوزيلندا، و نيبال، و ناميبيا، و موزامبيق، و المغرب، و الجبل األسود، و منغوليا، و المكسيك، و  وي    ج، و نيجير باكستان، و عمان، و الي 
و، و باراغواي، و بنما، و  ، و بير تغال، و بولندا، و الفلبير  ، و رومانيا، و جمهورية مولدوفا، و جمهورية كوريا، و قطر، و الير االتحاد الروسي
اليون، و رصبيا، و المملكة العربية السعودية، و مارينو، سان و ساموا، و  جنوب أفريقيا، و سلوفينيا، و سلوفاكيا، و سنغافورة، و سير
ترينيداد و وتوغو،   تايلند،و طاجيكستان، و الجمهورية العربية السورية، و سويرسا، و السويد، و السودان، و رسي النكا، و إسبانيا، و 

انيا و المملكة المتحدة، و اإلمارات العربية المتحدة، و أوكرانيا، و أوغندا، و تركمانستان، و ، ياتركو تونس، و وتوباغو،  جمهورية تي  
ويال )جمهوريةو فانواتو، و أوزبكستان، و الواليات المتحدة األمريكية، و المتحدة،   ،وزمبابوي ،وزامبيا، وفييت نام(، البوليفارية-في  
المنظمة ، و (ARIPOالمنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية )و  ،(OAPI)ة منظمة األفريقية للملكية الفكريوال ،وفلسطير  

اءات ) اع لمج، و (EAPOاألوروبية اآلسيوية للير جمعية األمريكتير  للملكية و  ،لس التعاون لدول الخليج العربيةمكتب براءات االخير
اءات ، و (ASIPIالصناعية ) ي جمعية وكالء الير

ي لتشجيع التجارة الدولية )والمجلس الص ،(ACPAAعموم الصير  )ف 
 ،(CCPITين 

 ،(JIPAوالجمعية اليابانية للملكية الفكرية )، (HEPوبرنامج الصحة والبيئة )، (EIPAجمعية اإلمارات للملكية الفكرية )و 
الثالث وشبكة العالم ، (ELAPI) لملكية الفكريةلأمريكا الالتينية  ، ومدرسة(KEIوالمؤسسة الدولية إليكولوجيا المعرفة )

(TWN .) 

،  للعمل المنجز وأثنت الوفود والممثلون عل المدير العام واألمانة  .2 ي
ما يتعلق بإعداد الوثائق وال سيما فيخالل العام الماض 

تيبات دتللجمعيات.  المتخذة والير ي أدىلي بها بوجه عام الوفود المتحدثة بصفتها الوطنية  وأيّ
 . امجموعاته باسمالبيانات النر

دي السيدرئيس لمة وفيما يلي ك .3  إي سيلفا:  كورييا  أوليسيس جوزيه وزراء كابو فير

ي  لقاء كلمةدارين تانغ، عل هذه الدعوة إل السيد أود أن أشكر المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(،"
ف 

ي الويبو.  والستير  الثالثة االجتماعات سلسة 
فإنه و لجمعيات الدول األعضاء ف  ب رحن أن ورنارس قد كان من دواعي و  ، ولبلديىلي  لرسر

ي أبري
 
،  لبزيارتكم إىل برايا ف ي

وتوكوالت إىل معكم وثائق االنضمام  ناأودع حيثالماض  وأنا هنا اليوم  . الهامةمختلف المعاهدات والير
 الزيارة،

ّ
ي  ألرد

 
 أن أكون  ويرّسن

ً
 شخصيا

ً
ا ي هذه الجمعيات، حارص 

 
.  قبلوهو ما لم يكن ممكنا  ف  ،19-أدت جائحة كوفيدلقد  عامير 

وبالنسبة لبلدي، فإن عملنا.  وتغير أساليبتحول حياتنا  إىل ترسي    عاالبتكار وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  بفضل إمكانات
ي يعية الأعرب عن شكري لوأود أن  لتنمية المستدامة. هو مفتاح ا اإلبداع البرسر ي العملية الترسر

متعلقة بحق لويبو عل مساعدتها ف 
دي وفيما يتعلق ي كابو فير

 
متبانضمامها إىل الصكوك الدولية. و  المؤلف ف دي ملير  من أجل  للتنمية الويبو  أجندةبتنفيذ  ةظل كابو فير

 وقد   . الحالية متطلبات التغيير تلبية 
ً
يكا   كانت الويبو رسر

ً
دي أساسيا ي تنفيذ سياسة الملكية الفكرية وميثاق لكابو فير

 
ي  هاف اتيجر  . االسير

دينعول عل هذه الرسر إننا و  اتلعمل عل ل؛ التجارية اكة الخاصة لعالمة كابو فير الجغرافية وتسميات المنشأ للمنتجات  المؤرسر
الشباب؛ وإنشاء شبكة من مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار؛ ومساعدة كابو  ولدعم رواد األعمالالزراعية الغذائية والحرف اليدوية؛ 

دي عل االنضم ي يمكن فيها تحقيق رب  ح من المحتوى عير فير
رئيسية؛ وتطوير نظام إدارة الشبكية المنصات الام إىل البلدان النر

دي   وتتمير   . هوتعزيز  الملكية الفكرية وحق المؤلف وترجمتها إىل حلول.  الصعوباتالتغلب عل وقدرتها عل  بنظامها المرنكابو فير
  هذاوما زال 

ً
ل . فونص قرون منذ أكير من خمسة النظام قائما

ّ
قد و عل التكيف.  ناوثقافتنا وقدرت المتماسكة ناتالتاري    خ هوي وشك

الية.  ىل ديمقراطية دستوريةواحد إالحزب المن مستعمرة إىل بلد مستقل، من نظام  انتقلنا  ليير
ً
ي  واليوم، تعد ديمقراطيتنا مرجعا
 
ف

 
ا
دي مننتقلت  والبلد.  ا استقرار من عوامل  العالم وعامل  من كونها  كابو فير

ً
. ونواصل بلد متوسط الدخلإىل  أقل البلدان نموا بلدا

  العمل
ً
ي مغامرة  جر ها ،منذ القرن الثامن عرسر و ن أجل تحقيق التنمية المستدامة. م سويا

وع ف  شعبنا إىل الواليات المتحدة للرسر
ي الشتات فإن أبناءنا  اليوم،أنا . بقاءمسألة عل أنها  الصيد

  وهو يساهمون قد نجحواف 
ً
   إسهاما

ً
ا ي اقتصاد البلد، وتنمية قدراته  كبير
ف 

ي كانت، والرياحالشمس و . اوالرياضية، وبروزه والثقافية والتجارية علمية والتكنولوجيةال
 لر  النر

ً
اليوم مصادر  تمثل لجفاف،مزا

ي يوم من األيام البحر، و للطاقة المتجددة.  
  ،والحنير  لهجرة لمجرد رمز الذي كان ف 

ً
ة، والمياه  ،لسياحةل أصبح رمزا

ّ
وتصدير المحّل

ي ، يبوتربية األحياء المائية وصناعة التعل المنتجات السمكية،
 
بالت األلياف الضوئية كا  بفضلواالقتصاد الرقمي  ،واألمن الغذان

ي وتطوير المهارات والبحث والتطوير ، تحت الماء
 
إنتاج  يةوإمكان، نولوجيا الحيوية الزرقاءل التكوإمكانية استغال ،االقتصاد األزرقف
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، الذي و  طاقة نظيفة.  ي
ي يوم من األيام  عزلناإن موقعنا الجغراف 

اليوم منصة سياحية ذات إمكانات عظيمة  ناعن العالم، يجعلف 
. ، ومن أجل التعاون عل السالوقمي  ير بحو  جويكمحور  ي المحيط األطلسي

 . فتاح النجاحهو مالتعليم  ولطالما كانمة البحرية ف 
لنا الظروف الطبيعية للبلد أن  بّينتوقد تنمية البلد. لمسألة تتعلق بالسياسة العامة و ، مسؤولية عائلية مستقبل لألطفالتوفير وإن 

ي الفقر  ،هناك بلدان غنية بالموارد الطبيعية والمعادنفوسيلة وليست غاية. الموارد 
متدنية من مستويات وتشهد ولكنها تعان 

ية. التنمي  ورفاهية.  وتوظيفابتكار ة والمعدنية إىل تعليم وصحة ومعرفة وتكنولوجيا و والمفتاح هو تحويل الموارد الطبيعية البرسر
ي بيئة تحفز المبادرة واالبتكار وريادة األعمال والمسؤولية الفردية  المهيمنوالعامل 

ي، ف  ي هذا التحول هو رأس المال البرسر
ف 

نا وبفضل خاصية فرص. ال وتخلقواألرسية،  ي تمير 
 المرونة النر

ً
، 19-جائحة كوفيدثية األبعاد: الجفاف، و أزمة ثال ، واجهنا مؤخرا

ي أوكرانيا. 
 عل التحول الهيكلي وأهداف التنمية المستدامة  نتعامل مع حاالت الطوارئكنا وبينما  والحرب ف 

كير  هذه، واصلنا الير
ي ال ب  هذه الروح حددنا أولويتناو . 2030عام لخطة 

ي تتمثل ف 
ي  نر ديتنمية رأس المال البرسر   لتصبح كابو فير

ً
للمعرفة والتعلم؛  اقتصادا

ي مجالترسي    ع و 
ي للوفاء و من أجل الحد من االعتماد عل الوقود األحفوري؛ ها الطاقة وكفاءة استخدام التحول ف 

العمل المناخ 
؛  ي
اتيجية ووضع بأهدافنا المحددة عل الصعيد الوطن  لتعزيز المرونة الزراعية من خالل الزراعة الذكية؛  لمياهفيما يتعلق بااسير

والعمل عل أن ألعمال الشباب، الفرص لرواد ا وخلق الرقمي من أجل زيادة كفاءة البلد وتطوير المهاراتالتحول الرقمي واالقتصاد و 
دي   تصبح  مركز كابو فير

ً
 رقمي ا

ً
ي أفريقيا؛  ا
ديتطوير االقتصاد األزرق لتمكير   و ف   للبحص والتطوير  كابو فير

ً
وتكوين من أن تصبح مركزا

ي هذا المجال؛ 
 التكنولوجيا البيولوجيةاستكشاف و للتصدير؛  حياء المائية والتعليبوتربية األ  تنمية صيد األسماكو الكفاءات ف 

ي له النظيفة؛ والسياحة األكير مرونةالزرقاء وإمكانية إنتاج الطاقة 
اء ؛ ا آثار مضاعفة عل اقتصاد الجزر والنر والصناعة الذكية والخرص 

ي 
اتيجية وضع و  ؛التحول الرقمي  سياقف  ي مجالاسير

ي ما يتعلقوالعمل  الطاقة للتحول ف 
.  ؛خبالمنا  ف  ويمكن وتنمية االقتصاد الذكي

اكات وال الل اإلصالحات والسياسات العامةبالمعارف واالقتصاد األخرص  واألزرق، من خ المرتبطةاألولويات،  هذه تحقيق  جيدةالرسر
 الملكية الفكرية عنرص تعد و  . ةوالخاص ةالعام اتاالستثمار و 

ً
 أساسي ا

ً
ي توجيه  ا
ي ذكرتها األولوياتودعم ف 

ك لنا صغر حجم . النر وال يير
ية ذات كفاءة عالية،  البلد وافتقاره إىل الموارد الطبيعية أي خيار آخر: وال يمكن أن نصبح جزءا من االقتصاد العالمي إال بموارد برسر

ي المجتمع العالمي   ومن خاللن خالل االبتكار والفعالية، م
 بمستوى، وديموقراطي وجيد الحكم مستقر  كبلدوضع أنفسنا ف 

والمستثمرين  العامة لدىعل بث الثقة  ، وكبلد قادر بالسمعة ذات الصلةأو  ةأو االجتماعي ةالسياسي من المخاطر  منخفض
كاء.  اتيجيات المتعلقة بالملكية الفكرية يحدد رؤية واضحة وقد وافقت الحكومة عل ميثاق وطوالرسر ي للسياسات واالسير

ن 
ي  الحاىلي  بالتفاوت يتعلقوفيما مة والشاملة. الستخدام الملكية الفكرية كأداة للتنمية المستدا

بير  أعضاء لجنة الويبو  اآلراءف 
دي  ال تزال، التقليدية والفولكلور  والمعارف الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية عقد مؤتمر تؤيد  كابو فير

ي والموارد الوراثيةبهدف دبلوماسي 
ي ملزم لحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف 

 من حماية أفضل اعتماد صك قانون 
وع االنتهاك اكتنا مع الويبو للوفاء بطموح . والتملك غير المرسر ي االستفادة من رسر

البلد نحو تحقيق التنمية المستدامة. ونأمل ف 
ي أن تفتح مداوالت هذه الجمعيات آفاقا جديدة 

ي األمل ف 
ي لتطوير ويحدون  عل طريق التنمية  بشكل كامل إمكانات اإلبداع البرسر

 لكم". و المستدامة، 
ً
ي ستعود بالفائدة عل الجميع. وشكرا

 النر

 : كير  إيفان دوكي مار السيد رئيس كولومبيا  .4

دارين تانغ، عل هذه الدعوة لحضور سلسلة السيد أود أن أشكر المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(، "
ي الويبو. االجتماعات الثالثة والستير  ل

كار أن إن حماية حق المؤلف أمر أساسي إذا أريد لإلبداع واالبت جمعيات الدول األعضاء ف 
ي 
يةاليساهم ف  ترمي إىل تعزيز الملكية الفكرية كأداة  ،صاغت حكومتنا سياسة بشأن الملكية الفكريةفقد السبب،  ولهذا. تنمية البرسر

ة عرسر سنوات المعرفة وتعزيز اإلنتاجية. لتشجيع اإلبداع واالبتكار ونقل  . 2031سنة  غاية إىلتمتد وستغطي هذه السياسة فير

اتيجيات  فكرية والهيئات الوطنية األخرى. لملكية الا المسؤولة عن اإلدارية الهيئاتير  التآزر ب تهدف إىل خلق أوجهوتتضمن اسير
ة  وقد اية العالمات التجارية الوطنية. إنشاء نظام لحم حولاألنديز، مفاوضات  دوللجماعة  رئاستهاوقادت كولومبيا، خالل فير

ي عام  876إىل اعتماد القرار  أدت تلك المفاوضات
 
 ام الجديد، . وبموجب هذا النظ2021ف

ّ
عد
ُ
من نوعه عل الصعيد  األول الذي ي

ملكية صناعية، وستكون بمثابة أداة لتعزيز وحماية كبالحماية   دول األنديز  لمجموعة، تحط  العالمات التجارية الوطنية العالمي 
ي الخارج. صورة بلدان

، وهو ننا ف  تقاىلي ي  يمثل فيهموذج وكما تعلمون، فإن أحد مبادراتنا الرئيسية هو االقتصاد الير
التنوع الثقاف 

ي البلد. لتحول ركائز اواإلبداع 
، االجتماعي واالقتصادي ف  تعزيز الحماية المناسبة لحق المؤلف والحقوق  فإننا نعمل علوبالتاىلي

ناضمن مكافأتهم ماليا عل جهودهم. أنشطتهم وي متابعةعل هم عير  ويحفز يشجع المبد مماالمجاورة، 
ّ
ن من ضما وهكذا تمك

سجلت  فقد وباإلضافة إىل ذلك،. شخص عل المساعدة التقنية بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة 76 000حصول أكير من 
، حماية أحد أهم موارد البلدل وإننا نسعة جاهدينفات والوثائق والعقود. من المصن 36 100الهيئة الوطنية لحق المؤلف أكير من 

 لنسلكإىل االنضمام إلينا  وأنا أدعوكممستقبل مبتكر لبلدنا. لمهد الطريق نس وهكذا. يصنعونه نالذي واألشخاصاإلبداع أال وهو 
 هذا الطريق 

ً
 لكم". . سويا

ً
 وشكرا

عل أنشطة الويبو،  19-جائحة كوفيدإنه عل الرغم من تأثير  وقالباسم مجموعة البلدان األفريقية،  وفد الجزائر  وتحدث .5
ي ستمرارية اال قد تمكنت من ضمانفإن المنظمة 

 
اهة ف الخدمات المقدمة إىل الدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين، مع  والي  

ي عل المستوى الماىلي وعل مستوى األهداف  وتتوقع المجموعة األفريقية أن تعطي الخطة  . المحددةالحفاظ عل أداء إيجانر
اتيجية  ةاالسير لجهود الويبو لمساعدة الدول األعضاء عل مواجهة جديدة  دفع، قوة 2026-2022 المتوسطة األجل للفير
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ي المجموعة  وقد شجعتالتحديات المرتبطة بالتنمية.  
وعات النر  الخاصة تهاأطلقتها الويبو لتوسيع نطاق أنشطالمبادرات والمرسر

 ب
ً
   تكوين الكفاءات لتشمل عددا

ً
ا كات امن الجهات الفاعلة الوطنية، ال سيما الشباب وال كبير ة والمتوسطةنساء والرسر كات  لصغير والرسر

ألمم المتحدة، ا إحدى وكاالت بصفتهادور الويبو،  وإن. عل نحو جيد نظام الملكية الفكريةمن ع لمساعدتها عل االنتفا ، الناشئة
 
ّ
 ُيعد

ً
ي تعزيز القدرات اإلنتاجية وتيسير نقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية لإلرساع بتنميتها اال أساسيا
واالجتماعية  قتصاديةف 
ي للويبو  الجانب ويتجسد هذاوالثقافية. 

ي و  السياسي  يير  مستو ال، عل اإلنمان 
، ف  ي

ي نمية للتالويبو  أجندةالتقن 
وية مثل أولتزال تال  النر

ي أدت 19-وجائحة كوفيدبالنسبة للمجموعة األفريقية. 
 تقد سلط، و تحقيق أهداف التنمية المستدامةإىل تباطؤ التقدم نح، النر

ي النفاذ إىل التكنولوجيات األساسية، 
الدور الحاسم الذي يجب أن يؤديه نظام  وأكدت علالضوء عل التفاوت بير  البلدان ف 

ي التصدي للتحديات العالمية، 
ي مجال الصحة.  السيماالملكية الفكرية ف 

 لهذه الغايةف 
ً
، أكدت المجموعة األفريقية مجددا وتحقيقا

ي ترمي جهودها بو الوي أن تضاعفعل أهمية 
عل األدوية  ، بشكل عادل وبأسعار معقولة،إىل تيسير حصول البلدان النامية النر

ي مجال الصحة العالمية.  ، وحثت الويبو عل مواصلةواللقاحات الحيوية
ي عملها ف 

مواجهة االرتفاع ظل وباإلضافة إىل ذلك، وف 
ي الناتج 

ي أسعار األغذية وانعدام األمن الغذان 
 الحاد ف 

ً
ي  الموجهة نحو الويبو أنشطتها  أن تكثفعن تغير المناخ، يجب  جزئيا

التنمية ف 
ي والبيئة واالقتص

ي أن تقوم بذلك مع تيسير النفاذ إىل اد الدائري والزراعة المستدامة. مجاالت انعدام األمن الغذان 
وينبغ 

 
ا
اء وتعميمها، فضل ي البلدان العن تطوير النظم اإليكولو  التكنولوجيات والمعارف الخرص 

المجموعة  وال تزال نامية. جية لالبتكار ف 
ي العادل  تشعر بالقلق األفريقية

ي صفوف  ألإزاء االفتقار إىل التمثيل الجغراف 
 المسؤولير  كبار فريقيا داخل أمانة الويبو، وال سيما ف 

نامج وضاألفريقية عل نحو مثير للقلق.  البلدان هم منالذين انخفض عدد ، شددت المجموعة األفريقية وفيما يتعلق بير ع المعايير
ي صميمعل أن وضع المعايير يعد 
مراعاة  معوالية الويبو وأكدت من جديد الحاجة إىل إحراز تقدم بشأن جميع القضايا المعلقة  ف 

ي هذا الصدد،  حتياجات المتنوعة للدول األعضاء. اال 
الحقيقية غياب اإلرادة السياسية أعرب الوفد عن أسف المجموعة عل وف 

ي دوىلي يضمن الحماية الفعا
 لة والمتوازنة للموارد الوراثيةللتوصل إىل اتفاق بشأن عقد مؤتمر دبلوماسي العتماد صك قانون 

وفيما يتعلق بالدعوة إىل عقد مؤتمر دبلوماسي العتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، واصلت  . والمعارف التقليدية المرتبطة بها
ي عمل الالمجموعة األفريق

وظلت المجموعة متفائلة بشأن  جمعية العامة للويبو لهذا الغرض. ية المشاركة برصاحة وبصورة بناءة ف 
ي والنماذج الح من أجل تيسير تسجيل التصاميمإمكانية التوصل إىل حل مقبول للجميع عل أساس توازن المص

، مع اإلسهام ف 
ي حماية المعارف التقليدية و 

العمل عل نص  الستكمالعن تأييد المجموعة األفريقية  الوفد وأعرب التقليدي.  أشكال التعبير الثقاف 
وع معاهدة الويبو بشأن   ثن النفاذ العام العادل إىل البحتحسير  حقوق هيئات البث استجابة لقرصنة إشاراتها، مع ضماالبث لمرسر

ي الختام، دعت المجموعة األفريقية جميع الدول األوالتعليم والثقافة. 
اإلرادة السياسية والمرونة الالزمتير   إبداءعضاء إىل وف 
 لضمان نجاح العمل. 

 وفد الهند حورصّ  .6
ً
ن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ال تزال من أكير بأ ،باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ ، متحدثا

ي نمو إيداعات الملكية الفكرية، مما يعكس روح 
ي المساهمير  ف 

وقال إن الملكية الفكرية تساهم إىل حد المنطقة.  المبادرة واالبتكار ف 
ي تحقيق النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية 

ي ت أن يساعد متوازننظام ملكية فكرية عادل و  ومن شأنكبير ف 
نمية االقتصادات ف 

ي النظ مساهمة مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئوعل الرغم من  عل نحو مستدام. 
ة ف  ها لمي للملكية الفكرية، فإنام العاالكبير

 
ا
  ال تزال ممثلة تمثيل

ً
ي مختلف هيئات الويبو الرئاسية، وال سيما لجنة الويبو للتن ناقصا

انية. بشدة ف  نامج والمير  ي و سيق ولجنة الير
ينبغ 

ي أن تكون عضوية لجنة 
ي حير  ينبغ 

ي العادل، ف 
م عضوية لجنة الويبو للتنسيق بمبدأ التمثيل الجغراف  نامج و الأن تلير  انية شاملة. ير المير 

ي من خالل تنفيذ  الويبو  تركير   ويتعير  تعزيز 
 
ي تحقيق المصلحة االجتماعية . أجندة التنميةاإلنمان

 
ويجب أن تسهم الملكية الفكرية ف

ي تحقيق المنفعة االقتصادية. بقدر ما تسهم 
ز االبتكار، وقد أظهرت الجائحة أن الملكية الفكرية، عل الرغم من كونها وسيلة لتعزيف 

ي مجال  بشأنالقضايا العالقة  معالجةيجب و  الحصول عل فوائد ذلك االبتكار.  أال تخلق حواجز أمامفإنه من الواجب 
عمل الويبو ف 

ام  ويلزم تجديد النشاط . ةبناء معالجةضع القواعد والمعايير و  ي مجال وضع القواعد والمعايير فيما  الويبو  وفاءلوااللير 
بواليتها ف 

ي التقليدي، ومعاهدة قانون التصابجملة أمور من بينها ق يتعل
ميم، الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف 

عل الرغم من  الذي حققته الويبو  الجيدورحبت مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ باألداء الماىلي ومعاهدة حماية هيئات البث. 
ي 
ي أدلت بها اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة ومراجع  . الجائحةها تطرحالتحديات النر

وقالت إن المالحظات اإليجابية النر
ي وشعبة الرقابة الداخلية بشأن   العامة للويبو مشجعة.  اإلدارةالحسابات الخارخر

قية، وقال إن .7 المجموعة اإلقليمية  وتحدث وفد االتحاد الروسي باسم مجموعة بلدان آسيا الوسط والقوقاز وأوروبا الرسر
ي أعقاب  أنشطتهاالويبو  بتوىلي ترحب 

ي الخدمات العالمية  تستخدم بشدةبلدان المنطقة إن و . 19-جائحة كوفيدالعادية ف 
النر

ي معاهداته تتيحها المنظمة
 
البلدان أكير من  وعل مدى السنوات العرسر الماضية، أودعتا واتفاقاتها المتعددة األطراف. واألطراف ف

تطوير البنية التحتية للملكية الفكرية  تعمل علأن بلدان المنطقة  الوفد وأضاف. الدولية الويبو  انضمام إىل معاهدات يقةوث 30
ي تهيئة الظروف المواتية لإلبداع واالبتكار وتوفير الحماية  مة تقديم خدمات الملكية الفكرية. وتحسير  أنظ

ويتمثل هدفها الرئيسي ف 
. ية الفكرية كوسيلة لتشجيع االقانونية ألصول الملك ي و  لمبدعير 

 
إن المجموعة تتطلع إىل مواصلة تطوير وتعزيز التعاون الدوىلي ف

همجال الملكية الفكرية من أجل تحسير  النظام العالمي للملكية الفكرية وضمان  ي أن  . حسن سير
هذا التعاون المتعدد  يرتكز وينبغ 

توازنة قائمة عل توافق اآلراء. حلول م إيجادركة المتكافئة لجميع األطراف من أجل األطراف عل مبادئ الشمولية واالنفتاح والمشا
ة عصيبة، فالنظام العالمي للملكية الفكرية  شهدوقد  ي اآلونة األخير فير

ي  الجائحة تسببتقد ف 
أثرت تحديات لم يسبق لها مثيل ف 

المهم أكير من أي وقت مض  ومن بالعمل معا. إال  عواقبها وال يمكن للدول األعضاء أن تتغلب علعل جميع قطاعات االقتصاد. 
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ا ي متعدد األطراف وإرسر
. الحفاظ عل حوار مهن   الدول األعضاء  أن تمتثلويجب ك مجموعات جديدة من المستخدمير 

ً
لمبدأ  تماما

ي المعاهدات الدولية، من أجل بناء نظام ع
ية المي فعال للملكية الفكر عدم التميير  ضد أي مستخدم، عل النحو المنصوص عليه ف 

ر  المودعير   تعرضوضمان عدم  ي توسيع نطاق ل من التصدي بلدان المنطقة تتمكنولكي . للرص 
ي تواجهها، ينبغ 

لتحديات النر
ي يجري تنفيذها هناك.  

ي العادل. البلدان من المنظمة التقيد وتتوقع هذه مشاري    ع بناء القدرات النر
ورحب بمبدأ التمثيل الجغراف 

ي الويبو، 
ي تبذلها المنظمة لتعزيز التعددية اللغوية.   وكذلكالوفد بتنفيذ الصيغة المعدلة لسياسة اللغات ف 

توسيع  ويعدالجهود النر
ي 
ي نظامي مدريد والهاي مسألة بالغة األهمية وينبغ 

ي عمل  الروسية لغة لغةال أن تصبحنظام اللغات ف 
. ف  ي أنظمة التسجيل الدوىلي

وف 
المجموعة أنه ، وترى ء عل خطة طموحة مدتها خمس سنوات، وافقت الدول األعضاالسابقة تماعات جمعيات الويبو اجسلسلة 

ي  ويبو ال
 أن تظل منصة للحوار البناء لكي تتمكن من الوفاء بواليتها المتخصصة.  ينبغ 

 ه لوأعرب وفد سلوفاكيا، متحدثا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسط والبلطيق، عن امتنان  .8
ُ
عبة البلدان المنتقلة إىل نظام ش

ي تحسير  البنية التحتية للملكية الفكرية وبناء القدرات. وتتطلع مجموعة بلدان  ،االقتصاد الحر والبلدان المتقدمة
لمساعدتها ف 

ي تبذلها الويبو لتلبية احتياجات أصح
اب المصالح، مثل أوروبا الوسط والبلطيق إىل تعزيز هذا التعاون. ورحب الوفد بالجهود النر

اء والرقمية وتسويق الملكية الفكرية وإدارة الملكية  ة والمتوسطة واألفراد. ويمكن أن يؤدي دعم الحلول الخرص  كات الصغير الرسر
ي أن يظل االبتكار والتكنولوجيا من أولويات الويبو. 

الفكرية إىل نمو اقتصادي وتحسير  البنية التحتية للملكية الفكرية. وعليه، ينبغ 
ي الدول األعضاء ستكون حاسمة 

ي تبذلها المنظمة من أجل النهوض بالنظم اإليكولوجية المتوازنة للملكية الفكرية ف 
والجهود النر

ي االقتصاد العالمي من 
عن تطلع المجموعة إىل رؤية النتائج األولية لتنفيذ الخطة الوفد . وأعرب 19-جائحة كوفيدلضمان تعاف 

اتيجية متوسطة األجل ي األرواح وتدمير بلد االسير
.  كما أعرب عن تضامنه مع أوكرانيا، حيث أدت الحرب إىل خسائر مأساوية ف 

ي مستقل، وستساعد 
ي ذلك البلد. وأعرب ف 

ي ف  عن أسفه لعدم  الوفد إعادة بناء البنية التحتية للملكية الفكرية والنظام اإليكولوخر
ي هذا الصدد. ة العمل لمواصلاعتماد معاهدة قانون التصاميم حنر اآلن، وأيد 

ي لمعاهدة بشأن حماية و لتوصل إىل اتفاق ف 
ينبغ 

ي احتياجات تلك المنظمات من أجل توفير حماية قانونية فعالة. وقال الرسي    ع لتطور الهيئات البث أن تراعي  لتكنولوجيات وأن تلنر
ي الدورات األرب  ع المتبقية بشأن المو الوفد 

ارد الوراثية المقرر أن تعقدها اللجنة الحكومية إن المجموعة ستشارك مشاركة بناءة ف 
ي اآلراء ، الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور 

بغض النظر عن عدم التوصل إىل توافق ف 
وع نص  لوضع الماىلي السليم للمنظمة. ا وأثن  الوفد علمعاهدة بشأن هذا الموضوع أو منهجية الدورات المقبلة. البشأن مرسر

ي مواصلة تعزيز اتحادات الويبو، وال سيما اتحادات 
اءات ومدريد والهاي ولشبونة. التعاون وينبغ   الوفد وتحدثالدوىلي بشأن الير

ي والدول األعضاء فيه، وقال إن باسم بيان الذي أدىل به وفد الجمهورية التشيكيةال وأيد بصفته الوطنية ه يقر االتحاد األورونر
اءات ونظامي مدريد والهاي،  ي تبذلها الويبو لضمان تقديم خدمات عالمية مثل بموجب معاهدة التعاون بشأن الير

بالجهود النر
ي تحسير  قواعد تلك األنظمة ومبادئها التوجيهية وممارساتها. 

ر ورحب بالتقدم الذي أحرزته األفرقة العاملة المعنية ف 
ّ
بأنه يقدر  وذك

ي بذ
ي  لهاالجهود النر

انية،أعضاء اتحاد لشبونة لسد العجز ف  ي ت سلوفاكيا وأن المير 
ي مداوالت الفريق العامل المعن 

شارك بنشاط ف 
 بتطوير نظام لشبونة لضمان االستدامة المالية لالتحاد عل المدى الطويل. و 

ً
اءات، إقرارا بعمل اللجنة الدائمة المعنية بقانون الير

ي المزيد من المداوالت بشأن تسويق الملكية الفكرية  سلوفاكيا فإن
 الوفد  . وأثن  وتأمينهامستعدة للمشاركة ف 

ً
عل المنظمة لما  أيضا

وشعبة البلدان  ةوالوطني ةتعاونها مع قطاع التنمية اإلقليميتعمل عل زيادة قدمته من مساعدة تقنية إىل الدول األعضاء وس
ي  بعقد عن ترحيبه قد أعربالمدير العام وقال الوفد إن والبلدان المتقدمة.  المنتقلة إىل نظام االقتصاد الحر 

مؤتمر دوىلي ف 
ي النقل:  حولسالفا يبرات

 
استعداد لزيارة المراكز أن  الوفد وأكد". االستعداد للمستقبلموضوع " تكنولوجيات الهيدروجير  ف

ي سلوفاكيا
ي وقعتها سلوفاكيا مع  عل يقترصانأن االبتكار واإلبداع ال  يؤكد اإلقليمية ف 

ى. وقد وضعت مذكرة التفاهم النر المدن الكير
 الويبو بشأن الوساطة أساسا متينا للتعاون المثمر. 

ت توقعا ية قدحكومة الصينالن بأوفد الصير   ورصح .9 ي البلد تنرسر
 
ي سبتمير  للملكية الفكرية ف

 
مخطط  بعنوان، 2021ف

عل مدى لتطوير الملكية الفكرية الوطنية  العريضة الخطوط تعرض هذه الوثيقةو . (2035-2021مركز للملكية الفكرية ) لبناء
ة القادمة، مما يعكس ا الحكومة عل تعزيز حماية الملكية الفكرية وتحسير  بيئة األعمال واالبتكار.  تصميملسنوات الخمس عرسر

اير  ي فير
 إىل اتفاق الهاي بشأن التسجيل الدوىلي 2021وف 

والنماذج الصناعية )اتفاق الهاي( ومعاهدة  ميمللتصا، انضمت الصير 
ي قراءة 

ي البرص أو ذوي إعاقات أخرى ف 
مراكش لتيسير النفاذ إىل المصنفات المنشورة لفائدة األشخاص المكفوفير  أو معافر

ير  والويبو عل المطبوعات )معاهدة مراكش(، مما يؤكد دعم الحكومة لتعددية األطراف وعزمها عل مواصلة االنفتاح. وتتعاون الص
اتيجية  ي عام  المتوسطة األجلالعديد من المستويات بهدف تحقيق التآزر بير  المخطط العام والخطة االسير

، 2021للمنظمة. وف 
ك الصير  والويبو  استضافت المؤتمر العالمي لمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار والمنتدى الدوىلي لحق المؤلف. كما أنها بشكل مشير

كة ويتمثل حماية المعارف التقليدية.  بشأنندوة دولية  تخطط لعقد ي لتلك الجهود المشير
 
ي الهدف النهان

 
ي متوازن  ف

بناء نظام بين 
ي للدول األعضاء أن تواصل العمل عل النهوض بخطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 

، مع 2030للملكية الفكرية. وينبغ 
ي خدمة جدول  تضع ،وكالة متخصصة، بصفتها الويبو من أن ستفادة اال

 
إن نظام و . أعمال التنميةالملكية الفكرية ومواطن قوتها ف

ي 
ي و  حالة توازنالملكية الفكرية المتعدد األطراف الذي يتمحور حول الويبو يجب أن يظل ف 

لدول األعضاء العمل ا أن تواصل ينبغ 
ام بمبدأ توافق اآلراء ومع ك بطريقة سليمة. وأعرب الوفد عن بروح من الوحدة والتعاون وااللير  الجة القضايا ذات االهتمام المشير

ي تقدمها المنظمةالفكرية العالمية الملكية تطلعه إىل التحسير  المستمر لخدمات 
ها من النر ي ذلك اعتماد اللغة الصينية وغير

، بما ف 
ي نظامي مدريد والهاي، 

 
تقديم الخدمات إىل كيانات السوق والجهات  نحّس ي ن ذلك أنمن شأو اللغات الرسمية لألمم المتحدة ف
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 . ي مجال االبتكار عل الصعيد العالمي
وري تحسير  الفاعلة ف  ي الويبو  ومن الرص 

المنظمة  ، وال بد أن تعملأنظمة الرقابة والتدقيق ف 
انية، من أجل نابمزيد من الشفافية، عل سبيل المثال فيما يتعلق بتنفيذ الير  عملها من فهم عضاء الدول األ تمكير  مج والمير 

مة  الوفد فيه عل نحو أفضل. وقال ةمشاركالو  نظام الملكية الفكرية  يتحسير  إن منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة للصير  ملير 
وبالتاىلي تعزيز االبتكار الالزم لدفع عجلة التنمية.  وقال إن منطقة هونغ كونغ تعمل عل تعديل قانون حق المؤلف من  الخاص بها

م تطوير نظام منح  الناشئة التصدي للتحدياتأجل  ي البيئة الرقمية وتلبية االحتياجات االجتماعية واالقتصادية للمنطقة. وتعير 
ف 

اءات وتعزيز قدرتها عل إجراء الفحوصات الموضوعية، ومن ثم دعم تطوير االبتكار والتكنولوجيا عل نحو أفضل ، وهي تستعد الير
ي أيضا 

ة، لتنفيذ نظام مدريد ف  ي إطار الخطة الخمسية الوطنية الرابعة عرسر
ي تقديم الخدمات  ستعزز المنطقة. وف 

مزايا المنطقة ف 
اتيجية والناشئة من خالل  إىل دعمسيقدم الالمهنية، و   الملكية الفكرية.  تجارةالصناعات االسير

 وفد ألمانيا ورّصح .10
ً
ي  19يؤيد بشدة إدراج البند  بأنه ،باسم المجموعة باء، متحدثا

 جدول األعمال بشأن دعم قطاع االبتكار ف 
ي أوكرانيا. 

ي غزو االتحاد الروسي ألوكرانيا  وقد تسببواإلبداع ونظام الملكية الفكرية ف 
ية  ف  ي األرواح البرسر

ر خسارة مأساوية ف 
ّ
سلبا  وأث

كات والجامعات والمتاحف والمكتبات ومكاتب الملكية الفكرية. وقال  عل استعدادموعة باء إن أعضاء المج الوفد عل الرسر
ي الويبو قد تمكنت لمناقشة تلك النتائج ولمساعدة أوكرانيا عل استعادة أنظمتها اإليكولوجية للملكية الفكرية وإعادة بنائها. و 

، النر
اتيجية متوسطة األجل، تعمل بموجب  اتيجيات واألولويات واالطالع عل النتائج األولية للعمل  منالخطة االسير تحديد االسير

ي إطار واليتها الجديدة. 
. ومع ذلك، فإن الطلب عل عل اإلطالققوى األهي  2021النتائج المالية لعام  وقد كانتالمنجز ف 

، خدمات الملكية الفكرية العالمية يعتمد عل االقتصاد العالمي المتقلب حاليا. وبا ي الحذر فإنه من لتاىلي
وري توخ  ي  والحرصالرص 

ف 
ي السنوات القادمة. 

ي ف  ي مجال الملكية ويتطلب اإلدارة من أجل الحفاظ عل هذا األداء اإليجانر
تقديم خدمات عالية الجودة ف 

ي تحققالفكرية 
ثة تقنيا – للمنظمة وهي مهمة أساسية - قيمة للمستخدمير  حول العالم والنر

ّ
ي للغرضمة ومالئ خدمات محد

. وف 
اءات خطوة مهمة نحو  ي تبذلها الويبو لتحديث البنية التحتية لمعاهدة التعاون بشأن الير

هذا الصدد، تعد الجهود الجارية النر
أيضا بالنمو المتواصل ألنظمة مدريد والهاي ومركز الويبو للتحكيم والوساطة. وفيما يتعلق بجدول  الوفد مواصلة الرقمنة. ورحب

ي محاولة إليجاد سبل األعمال ال
معياري، أعرب الوفد عن استعداد المجموعة باء لمواصلة المناقشات داخل الهيئات المعنية ف 

ي عالمي للملكية الفكرية. وأعرب  كرس بناءة   ي تشكيل نظام إيكولوخر
ي للويبو ف  اتيجر الجمود. وتدعم المجموعة باء تماما الهدف االسير

ي تدابير ال عل جميعخاصة  بصفة وأثن  ل بالتنسيق مع وكاالت األمم المتحدة األخرى، العم تواصلالمنظمة  لرؤيةعن رسوره 
النر

ي اتخذتها المنظمة 
ي أطلقت مؤخرا.  19-ظل جائحة كوفيدف 

ي ذلك منصة المساعدة التقنية الثالثية األطراف النر
 و ، بما ف 

ً
ا ، فيما أخير

 يتعلق بالذكاء االصطناعي 
ً
 رسيعا

ً
فهم آثاره عل نظام الملكية الفكرية بالكامل بعد،، وهو مجال يشهد تطورا

ُ
ي أن  وديناميكيا ولم ت

ينبغ 
  ةعالمي بمثابة منصة الويبو  تكون

ً
ي للمناقشات  ومحفزا

 . تشكل مستقبل نظام الملكية الفكريةأن  يمكنالنر

ي  وتحدث وفد الجمهورية .11 للجهود المتواصلة ها امتنان وأعرب عن ،الدومينيكية باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارينر
ي تبذلها الويبو لمساعدة الدول األعضاء والتعاون مع

من خالل المساعدة  اوعواقبه 19-جائحة كوفيدل التصديمن أجل  هاالنر
ي ، دعم االبتكار ونقل التكنولوجياو التقنية، 

افضطلع بها تحت يُ ومختلف األنشطة النر المدير العام مع المنظمات متعددة  إرسر
مجموعة بلدان أمريكا الالتينية قال الوفد إن ومنظمة التجارة العالمية. و  األطراف األخرى، وال سيما منظمة الصحة العالمية

ي لها تأثير عل التنمية. و 
ي جميع المجاالت، وال سيما تلك النر

ة لعمل الويبو ف  ي توىلي أهمية كبير زيادة وتحسير  ساهمت قد والكارينر
ي إنشاء نظام متوازن للملكية الفكرية يتماسر مع التوصيات الخمس وأوجه التقنية والتنظيمية  الويبو  خدمات

التعاون والمساعدة ف 
ي إطار أجندة واألربعير  

ي مجاالت مختلفة المعتمدة ف 
التنمية وأهداف التنمية المستدامة. وأقرت المجموعة بعمل الويبو وتعاونها ف 

ي مع ال ي منطقة أمريكا الالتينية والكارينر
وتكوين ، هاالملكية الفكرية واستخدامبشأن من أجل تطوير المعارف  ،دول األعضاء ف 

عن امتنان مجموعة  الوفد ، وال سيما تنفيذ المشاري    ع الرامية إىل تسخير نظام الملكية الفكرية وتشجيع االبتكار. وأعربالكفاءات
ي بلدان أمريكا الالتينية والك  ل بشكل خاص ارينر

ُ
ي ش امج عل عبة أمريكا الالتينية والكارينر ي وضع وتنفيذ الير

 
دعمها المستمر ف

 . ي والتنظيمي
وعات المتعلقة بالتعاون التقن  ائحجهود المدير العام لربط الملكية الفكرية عل أيضا  وأثن  والمرسر محددة من  برسر
  والجماعاتالشعوب األصلية و  رائدات األعمال،المجتمع، ال سيما الشباب، والنساء 

ا
ي  زمعن نهجه الحا المحلية، فضل

 
ي  ف

 
التنمية ف

امها بإحراز تقدم لالويبو  أجندةإطار  ي من جديد الير  لتنمية. وفيما يتعلق بلجان الويبو، أكدت مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارينر
ي تنظر في

ي العمل عل الموضوعات ذات الصلة، مثل الموضوعات النر
المعنية بالملكية الفكرية  ها اللجنة الحكومية الدوليةف 

واللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة. ودعت مجموعة بلدان  ،والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور 
ي إىل استئناف الحوار مع أصحاب  عتماد معاهدة قانون التصاميم، وعقد مؤتمر دبلوماسي ال المصلحةأمريكا الالتينية والكارينر

 
ّ
 اء لتحقيق هذه الغاية. وستعمل عل نحو بن

ّ
عد
ُ
األخرى ذات األهمية الخاصة بالنسبة  القضايافتح مكاتب خارجية للويبو من وي

 . ي وري التوصل إىل اتفاق بشأن مواصفات عملية تقييم مكاتب الويبو او لمجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارينر لخارجية، من الرص 
ي فتح مكاتب جديدة 

ي قدما ف 
ي هذا السياق، أكدت مجموعة بلدان لالويبو  من أجل تقريب أنشطةوالمض 

مختلف المناطق. وف 
ي كولومبيا. وقال إنه من األهمية بمكان بالنسبة لمجموعة بلدان أمريكا 

 
ي ف ي دعمها الفتتاح مكتب خارخر أمريكا الالتينية والكارينر

ي  ، وفقا للمبادئ التوجيهية، عل النحو الذي 2016ترشيح بتوافق اآلراء، منذ عام الحصول عل مراعاة قيمة الالتينية والكارينر
ي ُعقدت عليه الجمعيات اتفقت

ي أكتوبر  النر
ام بالوفاء  ت المجموعة. وحث2015ف  الدول األعضاء عل التحلي بالمسؤولية وااللير 

ي  السابقةبالوعود والقرارات 
ي البت ف 

ي اعتمدتها الجمعية من أجل تجنب مزيد من التأخير ف 
  قرار  النر

ً
ا ي كولومبيا. وأخير

، فتح مكتب ف 
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مة بالنظام متعدد األطراف  تظل ي ملير  ي ةالمنظمة التنظيمي أجندةمجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارينر
. وأيد الوفد القضايا النر

ي إطار  سيجري
" و التقنير  بو وإطار "لجان الوي بندتحليلها ف  انية والرقابة"بند الدوىلي نامج والمير   من جدول األعمال.  "مسائل الير

ق آسيا،  وفد الفلبير   وتحدث .12 ي تنفيذ النتائج المتوخاة قد إن الويبو وقال باسم رابطة أمم جنوب رسر
قدمت مساعدة قيمة ف 

ي مجال حقوق الملكية ال
ق آسيا ف  ي إطار خطة عمل رابطة أمم جنوب رسر

ة ف  تعزيز وشمل ذلك . 2025-2016فكرية للفير
ي مجال اإلدارة الجماعية لرابطة أمم 

ي ألفضل الممارسات ف 
وع بحنر االستدامة المالية لمكاتب الملكية الفكرية؛ واالضطالع بمرسر

ق آسيا؛ وتطوير شبكة معلومات حق المؤلف  ق آسيا؛ وإجراء دراسة جدوى لنظاالتابعة لجنوب رسر اءات رابطة أمم جنوب رسر م الير
ق آسيا بشأن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ق آسيا؛ ووضع مبادئ توجيهية لرابطة أمم جنوب رسر ي رابطة أمم جنوب رسر

عل  ف 
نت. وأعرب ق آسيا للدعم الذي تقدمه شعبة الويبو آلسيا والمحيط الهادئ ومكتب  الوفد اإلنير عن امتنان رابطة أمم جنوب رسر

ونية بشأن دوراتالكوين الكفاءات لمكاتب الملكية الفكرية، و من خالل أنشطة ت ،سنغافورة الملكية الفكرية،  التدريبية اإللكير
ي مجالممارسير  الوالعمل مع 

ق آسيا بوضع خطة تنفيذ ورصد  ورحبتالملكية الفكرية، والمساعدة التقنية.   ف  رابطة أمم جنوب رسر
ة  ي اإلقليمي للفير

ق آسيا، بير  الويبو 2025-2019التعاون التقن  ي و ورابطة أمم جنوب رسر
مع أولويات  تتماسر الويبو برامج  تجعلالنر

ي هدف ال ، تحقيق2023بحلول مارس سيتم، الرابطة. وبدعم من الويبو، 
ي المائة من  75تنفيذ المتمثل ف 

ي إطار  المتوخاة النواتجف 
ف 

ق آسيا بشأن حقوق الملكية الفكرية.  ي أن تقدم الويبو الدعم لفرقة العمل الجديدة  بطةالرا وتأملخطة عمل رابطة أمم جنوب رسر
ف 

ي انواتج متعلقة بالتص 10إنجاز مما سيسهل المعنية بالتصاميم الصناعية، 
ي إطار خطة العمل. وأضاف أن الدول األعضاء ف 

ميم ف 
  الرابطة تناقش

ً
ق آسيا لعام  حاليا ي مجال الملكية الفكرية  1995تحديث االتفاق اإلطاري لرابطة أمم جنوب رسر

بشأن التعاون ف 
كات وأكير استجابة للتطورات اإلقليمية والعالمية.   ي  ومن بير  لجعله أكير صلة بالرسر

ة المتعلقة بالملكية الفكرية النر المبادرات األخير
ق آس ق آسيا لبحث نطاق أطر حماية الملكية ، ياأطلقتها هيئات رابطة أمم جنوب رسر مؤرسر التكامل الرقمي لرابطة أمم جنوب رسر

ي البيئة الرقمية؛ و الفكرية؛ 
ق آسيا إلنفاذ حقوق الملكية الفكرية ف  اتفاق و خطة عمل إطار التكامل الرقمي لرابطة أمم جنوب رسر

ونية لضمان حماية ا ق آسيا بشأن التجارة اإللكير ي البيئات الرقمية؛ رابطة أمم جنوب رسر
اتيجية الموحدة و لملكية الفكرية ف  االسير

ي سياق االبتكار 
ي السياسات واألدوات ف 

ي وضعتها الرابطة لتيسير و  بشأن الثورة الصناعية الرابعة للنظر ف 
خارطة طريق االبتكار النر

ق آسيا لترسي    ع التحول إطار اإلنعاش الشامل و التعاون والتسويق واالبتكار من خالل نظام الملكية الفكرية؛  لرابطة أمم جنوب رسر
، وإنشاء بوابة رقمية مركزية لمعلومات الملكية الفكرية، وخريطة طريق  ي تهدف إىل بندر رسي بكاوانالرقمي

إنشاء خدمات  النر
ق آسيا.  مع الويبو  الرابطة إىل مزيد من التعاون وتتطلعشاملة للملكية الفكرية وقاعدة معلومات لمنطقة رابطة أمم جنوب رسر

ي منطقة  لترسي    عوالدول األعضاء فيها 
 رابطة باستخدام الملكية الفكرية. الالتحول الرقمي ف 

ي والدول األعضاء فيه،  .13 ي جدول  19ه يؤيد إدراج البند بأن ورّصحوتحدث وفد الجمهورية التشيكية باسم االتحاد األورونر
ف 

ي  وأداناألعمال الموحد. 
رة النر ي ا شنهاالحرب غير المير

لالتحاد الروسي ضد أوكرانيا، والنر
ّ
  تشك

ً
  انتهاكا

ً
، ل صارخا  وتعيقلقانون الدوىلي

ي عل استعداد لمناقشة قال الوفد إن بشكل كبير عمل الويبو، وتتعارض مع قيم المنظمة والدول األعضاء فيها. و  االتحاد األورونر
ي إعادة بناء نظام 

. لملكية الفكرية األو امساهمة المنظمة المحددة ف  ي
مكاتب الويبو الخارجية الحالية  تشغيل استعراضيلزم وقد كران 

ي بعض البلدان المضيفة. 
ي مجال الملكية الفكرية ف 

ة للقلق ف  ي  وإنبسبب التطورات المثير النتائج األولية  لرؤية يتطلع االتحاد األورونر
اتيجية  ي تبذلها المنظمة و . متوسطة األجللتنفيذ الخطة االسير

كاتللوصول إىل إن الجهود النر لضمان انتعاش اقتصادي رسي    ع  الرسر
اء و جديرة بالثناء.  هناك حاجة إىل االعتماد عل أنظمة إيكولوجية للملكية الفكرية متوازنة وتطلعية لدعم التحوالت الخرص 

كير  عل االستدامة وال يزالوالرقمية.   واالنضمام إىل  ،المناقشات بشأن الملكية الفكرية والذكاء االصطناعي  ، ومواصلةالير
ي تديرها الويبو 

ي هذا الصددعالية. ال اتولويمن األالمعاهدات النر
وثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ  دخلت، وف 

ات الجغرافية )"وثيقة جنيف التفاق لشبونة"(  ي والمؤرسر
 
ي ف ي االتحاد األورونر

اير  26حير  النفاذ ف  م. 2020فير ي  ويلير  االتحاد األورونر
حات لدراسة كما أنه مستعدالتطورات التكنولوجية.   تراعي بإبرام معاهدة بشأن هيئات البث  الرامية إىل وضع اللمسات  المقير

ي 
ة عل معاهدة قانون التصاميم.  وينبغ  اءات ا أن تكون األخير  قوانير  لمناقشة أنظمة  منتدىلجنة الدائمة المعنية بقانون الير

اءات  ي المستقبل. الير
 
ي عل الحالية وتنسيقها ف حات المتعلقة بتعديلاستعداد لمناقشة واالتحاد األورونر  الدورة االنتخابية المقير

ي خريف عام الوفد ألعضاء جمعيات الويبو وهيئاتها األخرى. وقال  الجديدة
ي أن تعقد ف 

إن الدورة الرابعة والستير  للجمعيات ينبغ 
2023 . 

ي بلدان أمريكا الوسط والجمهورية  بصفته ،وفد غواتيماال وتحدث .14
 
األمير  المؤقت للمنتدى الوزاري للملكية الفكرية ف

ي عام  قد ن المنتدى، وأشار إىل أالدومينيكية
ي جنيف 2010أنسر  ف 

لتمكير  الوزراء المسؤولير  ، بمبادرة من بعثات أمريكا الوسط ف 
ات وصياغة سياسات  ها كأداة للتنمية. ومع تطور عن الملكية الفكرية من تبادل الخير عامة منسقة لتعزيز الملكية الفكرية وتسخير

كة بير  حكوماتهم، 
اتيجية المشير الملكية الفكرية عل مدى السنوات الالحقة، وجه أعضاء المنتدى جهودهم نحو األهداف االسير

ي إطار والعمل 
ة والمتوسطة شبهبرامج التعاون ف  كات الصغرى والصغير الشبكة اإلقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا و  اإلقليمي للرسر
عدتوالكتيبات  واالبتكار 

ُ
ي أ
اءات. و  النر ي االقتصادات حظيت لفاحضي العالمات التجارية والير

 
مساهمة الصناعات اإلبداعية ف

حات الصناعات اإلبداعية من مختلف القطاعات دى. والتمستالمنتمن اهتمام بالوطنية  الرامية إىل تسخير الملكية  المشاري    ع مقير
ي ذلك 

اتيجية بير  مختلف القطاعات. و  تشكيلالفكرية عل نحو أفضل، بما ف  التقنية  والمساعدةدعم الويبو لكان قد  تحالفات اسير
 االجتموانصب تركير  العملية.  تلكأهمية حاسمة طوال 

ُ
ي اع السابع للمنتدى، الذي ع

 
ي سانتو دومينغو  2022مارس  23قد ف

 
 ف

https://www.wipo.int/tisc/en/doc/tisc_2011_survey_report.pdf
https://www.wipo.int/tisc/en/doc/tisc_2011_survey_report.pdf
https://www.wipo.int/tisc/en/doc/tisc_2011_survey_report.pdf
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فرصة ال أنه أتاحاألهداف المستقبلية. كما  وتحديدتقييم التقدم المحرز حنر اآلن عل دورته األوىل من األنشطة،  واختتم
ء بالتحديات. وبعد االتفاق عل  ي سياق عالمي جديد ملي

لمواجهة التحديات المحددة،  مشاري    عالستكشاف إمكانات المنطقة ف 
 التقنية  ومساعدتهاالويبو  السغي إىل تعاونسيواصل المنتدى 

ً
ي قدما

 تلك المشاري    ع. ب للمض 

، وأيد البيان الذي أدىل به وفد الهند باسم مجموعة آسيا والمحيط منتدى جزر المحيط الهادئ وتحدث وفد فانواتو باسم  .15
ي الدورة الثالثة والستير  للجمعيات يط الهادئجزر المحمنتدى  الهادئ. وإن حضور 

اكته قد أكد من جديد  ف  امهرسر مع الويبو  والير 
 ويقر بأنتعدد األطراف يدعم منتدى جزر المحيط الهادئ  وقال الوفد إن. مأعضائه والتعبير عن مصالحه صوتلضمان سماع 

ي أن تواصل تعزيز الملكو متعددة األطراف  أساسية منظمة الويبو 
ي المحيط ينبغ 

ية الفكرية وحمايتها. وأضاف أن البلدان الجزرية ف 
كات يحط  بالتقدير. وقال إن الملكية  ة والمتوسطة وأن تركير  المنظمة عل تلك الرسر كات الصغير الهادئ لديها العديد من الرسر

ة والمتوسطة  كات الصغير ي نمو الرسر
افالفكرية أمر حاسم ف  وري االعير دوات السياسة المناسبة وقوانير  أو . ودعمه عملها ومن الرص 

ة والمتوسطة كات الصغير ي تحمي الرسر
ي المنطقة.  ، الملكية الفكرية المعززة النر

كما أن لها أهميتها لالزدهار االقتصادي واالستدامة ف 
ي تتاح هناك العديد من الفرص

ي هذا الصدد،  النر
ي جزر المحيط الهادئ، وف 

ة والمتوسطة ف  كات الصغير لتعاون عل ال بد من اللرسر
ي المحيط الهادئ أن إىل  الوفد مع الويبو. وأشار  نحو أوثق

وري حماية البلدان الجزرية ف  معارفها المتعلقة متنوعة للغاية ومن الرص 
كير  المنظمة عل تصميم يبه رحأعرب الوفد عن تبالملكية الفكرية. و  ي تعود بالنفع عل المشاري    عبير

الصناعات الرئيسية. وأثن   النر
ي منتد

ذات األهمية اإلقليمية، ومن بينها مبادرة  المجاالتى جزر المحيط الهادئ عل شعبة آسيا والمحيط الهادئ لمبادراتها ف 
ي 
ي  فاكهة نون 

ي ساموا ف 
ي عام  نسج البيلوم، ومبادرة 2020-2019ف 

ي بابوا غينيا الجديدة ف 
لزراعة نبتة ، والمبادرة الحالية 2021ف 

ي الكافا 
ي المحيط الهادئ.  بلدان ج ثمانيةف 

 زرية ف 

بيان الذي أدىل به وفد سلوفاكيا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسط والبلطيق، وقال إنه عن تأييده للوفد ألبانيا  وأعرب .16
 انتهاكا  يشكل الهجوم وإن هذاأوكرانيا.  ضداالتحاد الروسي  يمارسهيدين بشدة العدوان العسكري والعنف الذي 

ً
 للمعايير  صارخا

ي الدوىلي وقانون  وكذلكالدولية، وال سيما ميثاق األمم المتحدة، 
قوق اإلنسان. وأعربت ألبانيا عن تضامنها مع حالقانون اإلنسان 

ي لروسيا أن توقف عل الفور جميع األعمال العسكرية، وأن تمتنع عن استخدام القوة ضد المدنيير  ، ورصحت أنه أوكرانيا
ينبغ 
م بالكامل والنساء واألطفال، وأن ت ي سحب قواتها العسكرية من أوكرانيا، وأن تحير

وكرانيا وسيادتها. وقد أثر العدوان أ وحدة أراض 
ي أوكرانيا. عل الروسي وتدمير القدرات المؤسسية والبنية التحتية عل قطاع الملكية الفكرية و 

النفاذ إىل المعرفة والبحث والتطوير ف 
ي ألبانيا المديرية العامة للملقال الوفد إن و 

 عامي قد حققت إنجازات كية الفكرية ف 
افقت حكومة ألبانيا ، إذ و 2021و 2020بير 

اتيجية الوطنية بشأن الملكية الفكرية ل ة عل االسير ي تعد أساسية لتطوير قطاع الملكية الفكرية و و ، 2025-2021لفير
قد النر

ي هذا الصدد قدمت الويبو المساعدة التقنية لها
ويبو لكس خالل الدورة  بشأن قاعدة بيانات نيا توقيع اتفاق تعاونألبا أنهت. وقد ف 

 
ُ
ي ألبانيا علالثانية والستير  لجمعيات الويبو. وقد وقعت المديرية العامة للملكية الصناعية وك

، فهو يضمن االتفاق ذلك لية القضاة ف 
ي ألبانيا من النفاذ إىل قرارات الملكية الفكرية من الخ

ومن ، لكس ويبو عل ارج من خالل حسابات شخصية أن يتمكن القضاة ف 
ي قاعدة بيانات 

وي    ج لفوائد حقوق الملكية الفكرية ويبو لكس. تحميل القرارات الصادرة عن المحاكم األلبانية ف  وواصلت ألبانيا الير
كات الناشئة والجامعات. وخال كات والرسر ذلت جهود خاصة كرية، بُ اليوم العالمي للملكية الف ، وبمناسبة2022ل شهر أبريل للرسر

  والوصول إىل جمهور أصغر  بالملكية الفكرية إلذكاء الوعي 
ً
ي مجال الملكية الفكرية وقدمت أكاديمية سنا

.  وقد أنسر  مركز للتدريب ف 
ة عل  توضعكما الويبو الدعم للوحدات التدريبية.   ي التعلم عن بعد اللمسات األخير

ويجري حاليا العمل  DL101و DL001دورنر
ي الموائد المستديرة بشأن DL302الدورة  وتكييف ل ترجمةع

ي مجال الدوىلي  التثقيف. وواصلت ألبانيا المشاركة ف 
حق المؤلف ف 

ي نظمتها الويبو 
اك معالنر ه باالشير ي  ا. وأعربممكتب الواليات المتحدة لحق المؤلف ومكتبة الكونغرس وغير

عن أمل  الوفد األلبان 
ي أن تسهل مشاركته صياغة سياسات للتوعية بالملكية الفكرية تستهدف المعلمير  واألجيال الشابة. و 

 
 قد بلده ف

ً
 شاركت ألبانيا أيضا

ي 
 
ي عن دورة الف

 التدريسهارات م شاركعل اإلبداع واالبتكار، وت وتشجعمعرفة عامة بالملكية الفكرية،  تقدمأثر الملكية الفكرية، النر
ي مج

 
. وكانت البلدان نموا والبلدان المنتقلة إىل نظام االقتصاد الحر أقل مشاركير  من البلدان النامية و الال الملكية الفكرية مع ف

ي المدارس االبتدائية والثانوية عل وجه الخصوص وأتيحت من خالل التعاون مع المكتب الكوري  دورة موجهةال
 
للمدرسير  ف
اع. وفيما يتعلق بالتوعية بالملكية الفكرية، ب لنهوضكوريا لللملكية الفكرية وجمعية   تم الملكية الفكرية و  بشأندليل  صيغاالخير

يعات  كات الناشئة.  ألبانياتكييفه مع ترسر حلقة عمل وطنية بدعم ، وقد نظمت وزع عل غرفة التجارة والصناعةيُ وسلمساعدة الرسر
ي 
ة والمتوسطة، ال سيما خالل العامير  أولت ألباو إلطالق الدليل.  2022يونيو  9من الويبو ف  كات الصغير نيا اهتماما خاصا للرسر

ي ديسمير 
. وف  ي شكل هجير  لتقديم معلومات عن مؤسسات إنفاذ القانون والمدعير  2021الماضيير 

، نظمت حلقة عمل وطنية ف 
ي الويبو  وشاركتالعامير  وتدريب القضاة. 

 
نت، وقدم عير حلقة العمل ف انا سيالمي دليال للمدعير  العامير  ماري األستاذة تاإلنير

يعات المحلية بشأن التعديات عل حقوق الملكية الفكرية والجرائم الجنائية. ووُ   والقضاة يتضمن تعديالت عل الترسر
ّ
ع الدليل عل ز

ي جميع أنحاء ألبانيا.  المدعير  العامير  ومكاتب  م المحليةمحاكال
كاء علو ف  ي  وقعت ألبانيا مذكرات تفاهم مع الرسر

الصعيدين الوطن 
مع الويبو، وال سيما فيما يتعلق بزيادة القدرات  تعاونهاإىل تعزيز  وهي تتطلعوالدوىلي لتعزيز حقوق الملكية الفكرية وتعزيز التعاون. 

. وقال ي
ي اإلطار القانون 

 ي بلدهإن  الوفد اإلدارية وتدريب الموظفير  وتقديم المساعدة التقنية ف 
ً
ع أكاديمية إىل التعاون م تطلع أيضا

 . مةالويبو بشأن الوحدات النموذجية وتدريب المدربير  من خالل  الخاص بهابتطوير نظام الملكية الفكرية  وال تزال ألبانيا ملير 
 التعاون مع الويبو. 
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ي عل انضم وفد الجزائر للبيان الملقر من طرف المجموعة األو  .17
توليها فريقية واغتنم الفرصة ليعير للرئيسة عن أخلص تهان 

ي إدارة أعمال هذه الدورة. وعيرّ أيضا عن بالغ التقدير إىل السيد المدير العام عل جهوده 
رئاسة الجمعية الموقرة مؤكدا الدعم لها ف 

الحثيثة للدفع قدما بأعمال المنظمة وتعزيز قدراتها عل خدمة أعضائها عل نحو أفضل. وقال إن الجزائر توىلي عناية خاصة 
ها داخل النظام المتعدد األطراف عل النهوض بنظام ملكية فكرية أكير للملكية الفك رية واالبتكار وتؤكد أن الويبو هي أقدر من غير

ي للمنظمة أن تكون فاعال نشطا 
ي تعزيز التنمية المستدامة من خالل االبتكار. وأعرب عن اعتقاده أيضا أنه ينبغ 

توازنا والمساهمة ف 
ي مجال تعزيز وبارزا عل الصعيد العالمي 

ي تتمتع بها ف 
تها والتجربة القوية النر ي قضايا الملكية الفكرية باستخدام المزايا النسبية وخير

ف 
ة  كات الصغير ي اعتمدتها الويبو لمساعدة الرسر

ي هذا الصدد ثمن الرؤية الجديدة النر
القدرات واألنشطة الموجهة نحو التنمية، وف 
من النمو وزيادة تنافسيتها، وحث المنظمة عل إتاحة المنشورات والدراسات والمواد  والناشئة عل تسويق منتجاتها حنر تتمكن

ي المنطقة العربية 
ة والناشئة وحفز االبتكار باللغة العربية للسماح لجمهور أكير ف  كات الصغير اإلعالمية السيما حول موضوعات الرسر

ي هذا المجال. وأثن  الوفد
اتها ف  ي مجاالت أخرى مثل الذكاء االصطناعي والتكنولوجيات  باالستفادة من معارفها وخير

عمل الويبو ف 
ي سياق جائحة كوفيد

ي البيئة الرقمية. هذا وأكد عل أهمية قضايا الصحة ف 
اء وحقوق المؤلف ف  ودعا الويبو إىل  19-الخرص 

ي النقاش حول الملكية الفكرية، فيما يتعلق بالوصول العادل و 
. 19-المنصف للقاحات وأدوات كوفيداالضطالع بدور أكير فاعلية ف 

ي سياسة دعم االبتكار من خالل إحداث عدة آليات 
تير  قفزة نوعية ف  واستطرد قائال إن الجزائر عرفت خالل السنتير  األخير

كات الناشئة وأصحاب المشاري    ع،  مؤسساتية ومالية لتشجيع المقاوالتية ودعم االبتكار والبحث العلمي السيما لصالح الرسر
ي نهاية سنة AFRICA DISRUPTن الجزائر الصالون "أفريكا ديرسيبت" )وستحض

، والذي ينتظر أن 2022( المقرر تنظيمه ف 
، أشاد وفد  ي األخير

ي مجال االبتكار والتكنولوجيات الجديدة. وف 
ي القارة األفريقية يجمع أكير الفاعلير  ف 

ي ف  يكون أكير حدث تكنولوخر
ي دعم حماية الملكية الفكرية وتعزيز االبتكار لصالح طيف الجزائر بالدور الهام الذي يضطلع ب

ي بالجزائر ف  ه مكتب الويبو الخارخر
 .  واسع من الفاعلير  الوطنيير 

مبادرات  قد أطلقت أنغوال وأيد وفد أنغوال البيان الذي أدىل به وفد الجزائر باسم المجموعة األفريقية. وقال الوفد إن  .18
ذكاء الوعي بأهمية الملكية الفكرية إل أهمية خاصة  وإنها توىلي لد سوقا أكير جاذبية للمستثمرين. مختلفة لتنوي    ع اقتصادها وجعل الب

ي عام  تبدأقد وتعزيز ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية. و 
تنفيذ نظام أتمتة الملكية الصناعية بمساعدة عل  2022العمل ف 

تهيئة الظروف ل الوفد إن األعمال جارية اسر مع المعايير الدولية. وقالتحديث خدمات الملكية الفكرية بما يتملتقنية من الويبو 
 
ً
وتوكوالت  المحلية المواتية لرقمنة العمليات والتمكير  من نقلها إىل تلك األداة الجديدة. وتعمل أنغوال أيضا عل االنضمام إىل الير

ي تديرها الويبو، مثل بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدوىلي 
ستطلب المساعدة وإنها  ،للعالمات )بروتوكول مدريد(النر

ي الوقت المناسب.  
ي هذا الصدد ف 

ي الويبو  الذي تقدمهدعم عن تقديره للالوفد  وأعربالتقنية ف 
اءات ف  تنظيم ندوات بشأن الير

 فائدة اونقل التكنولوجيا، ول
ا
ي المقدم إىل ال لهيئات القضائية، فضل

ون  دول األعضاء. وقد مكن هذا عن التدريب الشخضي واإللكير
الملكية  أهمية وأصبحوا متحدثير  رسميير  عنالتدريب التقنيير  األنغوليير  من تحسير  مهاراتهم وتلبية توقعات المستخدمير  

اءات. وتضطلع اللجنة المعنية بالتنمية  ي مجال الير
، وال سيما ف  ي الفكرية كمحرك للتنمية. وترحب أنغوال باستمرار الدعم التدرينر

ي تنفيذ و 
ي الويبو بشأن التنمية،  أجندةالملكية الفكرية بدور رئيسي ف 

ي لجميع هيئات الويبو  والنر
ي أنشط مراعاتهاينبغ 

. تها الخاصةف 

قضايا رئيسية بالنسبة للبلدان النامية. وال تزال أنغوال  جميعهاالمساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ونقل التكنولوجيا وقال الوفد إن 
ي أ
ي هذا الشأن. تأمل ف 

 ن يؤدي عمل اللجنة الحكومية الدولية إىل وضع صك دوىلي ف 

باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية  الجمهورية الدومينيكيةلبيان الذي أدىل به وفد عن تأييده لوفد أنتيغوا وبربودا  وأعرب .19
 . ي م بشدة وقال إن بلدهوالكارينر لمنظمة عل مواصلة ل وقدم الشكر بالعمل مع الويبو إلنشاء نظام حديث للملكية الفكرية،  ملير 

ة الجائحةتنسيق االجتماعات وحلقات العمل خالل  ي كان يسودها فير
، وعل  النر . وبالنظر ا تقديمعدم اليقير  ي

لدعم اإلداري والتقن 
ي تكتسيها الملكية الفكرية بالنسبة لخطط ال

ي تنفيذ إىل األهمية النر
 
عت الحكومة ف يغي  برنامجتنمية الوطنية وأهدافها، رسر

ترسر
ي هذا 

 
. وبناء عل ذلك، بدأت المجالوإداري فعال يهدف إىل ضمان مواكبة قوانير  الملكية الفكرية المحلية للتطورات العالمية ف

ات ال جغرافية وقانون حماية األصناف النباتية عملية مراجعة وإصالح قانون العالمات التجارية وقانون حق المؤلف وقانون المؤرسر
ي عام 

يعات جديدة بشأن حق المؤلف ف  ي القانون الحاىلي لحق  2023الجديدة. ومن المتوقع سن ترسر
بغية استكمال أوجه القصور ف 

ي االنضمام إىل معاهدات أخرى بشأن حق المؤلف وأعرب عن تقديره للد
عم المؤلف. وإضافة إىل ذلك، أعرب الوفد عن أمله ف 

 
ً
ي هذا الصدد. وتعمل الحكومة أيضا

ات الجغرافية،  المتواصل والملموس الذي تقدمه الويبو ف   ليصبحعل إنشاء نظام أقوى للمؤرسر
ي باربودا  خشب البقموعسل األسود  أنتيغوا أناناس

ين، أوىلالف  ات شهير ي البلد.  المؤرسر
إن عمل االتحاد و الجغرافية المسجلة ف 

ي ضوء الوضع الراهن.  الدوىلي لحماية األصناف
 
النباتية الجديدة جزء ال يتجزأ من تعزيز السلسلة الوطنية لإلمدادات الغذائية ف

ي حماية حقوق مستولدي الذي تؤديه  دور قيادة االتحاد الدوىلي لحماية األصناف النباتية الجديدةل هعن تقدير  الوفد وأعرب
 
ف

ي تقدمهاالنباتات والمساعدة 
. وتدرس أنتيغوا وبربودا إىل البلدان لتطو  النر ير أطرها القانونية والمؤسسية لدعم المنتجير  المحليير 

السبل الكفيلة بتعزيز النمو االقتصادي من خالل الصناعات اإلبداعية، وال سيما من خالل الموسيقر والرياضة والفولكلور. وأدت 
ها من المبادرات الوطنية إىل زي ادة االهتمام بمعرفة حقوق الملكية الفكرية وحمايتها. ويتمتع حمالت التوعية العامة والتدريب وغير

ي المنطقة. وعالوة عل ذلك، فإن التوقيع 
اءات مع مكاتب أخرى ف  ي مجال فحص طلبات الير

ي ف 
عل  األخير البلد بالتعاون األفقر

ي  ق الكارينر
ها من تعزيز البنية التنظيمية لدعم حما، بهدف الويبو و مذكرة تفاهم بير  منظمة دول رسر ية األصول غير الملموسة وغير

ي التخفيف من اآلثار السلبية المرتبطة بتطور التكنولوجيا الرقمية. أشكال الملكية الفكرية 
 
 ف
ً
 مهما

ً
وكسب نقود منها، قد أدى دورا
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ي جميع الق
ي ذلك وعملت الحكومة باستمرار مع الكيانات الوطنية لضمان المزيد من التقدير والفهم للملكية الفكرية ف 

طاعات، بما ف 
طة، ومن خالل تدريب الموظفير  عل حماية حقوق  من خالل المناقشات المتعلقة بإنشاء وحدة للملكية الفكرية داخل قوة الرسر

 
ً
ي لمكتب أنتيغوا وبربودا للملكية الفكرية والتجارة  المؤلف وإنفاذها. ويجري أيضا

ون  لتقديم معلومات إعادة تصميم الموقع اإللكير
مبادرة اليوم العالمي لالويبو  وأثن  الوفد علالجمهور بحقوق الملكية الفكرية.  إلذكاء وعي وتطبيقات سهلة االستخدام  محدثة

ي تهدف إىل اللملكية الفكرية 
امهم،الحتفال النر ي عام وعل تنظيم  بإرصار الشباب وابتكاراتهم والير 

ة ف  ونية مثير  2022حملة إلكير
ي 
الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا المعمارية وعلم األحياء المجهرية وعلم الروبوتات واألرصاد الجوية لالحتفال بجهود الشباب ف 
كات ملهمة من أنتيغوا وبربودا ). وتكنولوجيا المعلومات  Project Jaguar، وThe Local Appوقد سلط إدراج ثالث رسر

ي معرض الشباب لليوم العالمي للملPacked Grocery Deliveryو
 واستكشفت.  العمل المثاىلي الضوء عل  ،كية الفكرية( ف 

ي صفوفقوق الملكية الفكرية ح استخدام"محادثات حول الملكية الفكرية"  بعنوانالفيديو  من مقاطع سلسلة
األعمال  رواد ف 

كات المحلية ي تجلبها حقوق الملكية الفكرية الملموسةالفوائد التجارية وأكدت أيضا عل  ،المحليير  والرسر
هذه  وبفضل. النر

ي مايو السلسلة، 
ا ف  ً مجة لألطفال نجاًحا كبير اكة مع  ،2022حقق تمرين الروبوتات والير كشف و . Splash Robo Clubبالرسر

ي العلوم والتكنولوجيا والفنون والهندسة والرياضي
ي أنشطة مبتكرة ف 

ي االنخراط ف 
تبذل و ات. هذا الحدث عن رغبة األطفال ف 

ي المناهج المدرسية
 ف 
ً
 حثيثة إلدراج الملكية الفكرية تدريجيا

ً
ي  ،الحكومة جهودا

اك الشباب حاسما ف  الوعي بالملكية  إذكاءوكان إرسر
ي الختام، والفكرية. 

،ل عن شكره الوفد أعربف  ي ، وال سيما القسم الخاص ببلدان الكارينر ي لجهود عل ا شعبة أمريكا الالتينية والكارينر
ي تبذلها والدعم المتواصل لمبادرات الملكية الفكرية الوطنية واإلقليمية، وأثن  عل عمل اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف ا
لنر

اءات واللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية  والحقوق المجاورة واللجنة الدائمة المعنية بقانون الير
ات  . لجغرافيةا والمؤرسر

باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية  الجمهورية الدومينيكيةلبيان الذي أدىل به وفد عن تأييده لوفد األرجنتير   وأعرب .20
 . ي ي سبيل تنفيذ الحلول الصحية وحفز االنتعاش  مستمرة عالميةالجهود لم تنته بعد وإن ال 19-وقال إن جائحة كوفيدوالكارينر

ف 
  أحرزتاالقتصادي. وقد 

ً
   منظمة التجارة العالمية تقدما

ً
ا ي هذا الصدد من خالل التوصل إىل اتفاق بشأن  كبير
اءات  التخلي ف  عن الير

ي توسيع نطاق 
ي البلدان النامية. وتتواصل المناقشات حول ما إذا كان ينبغ 

العالج  ليشمل التخلي للحصول عل لقاحات ف 
  والتشخيص

ً
الحقوق  لحماية موليةوالش ةنو المر يتسم بالتوازن و لملكية الفكرية لنظام عل الحاجة إىل ت الجائحة . وقد أكدأيضا

ها، ير ستيو  ي ترمي بما يتماسر مع السياسات المحلية وذلك  النفاذ إىل الصحة والتغذية ونقل المعارف والتكنولوجيا ونرسر
إىل  النر

 
ً
ي القطاعات ذات األهمية الوطنية. ويمكن للويبو أن تسهم إسهاما

   تعزيز المصلحة العامة ف 
ً
ا ي تعزيز تعاونها مع منظمة الصحة  كبير
ف 

العالمية ومنظمة التجارة العالمية ودعم الجهود الرامية إىل تنفيذ التنازل عن اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة 
ي )اتفا

ي توزي    ع فائض المنظمة غير المسبوق مع إيالء االعتبار الواجب للبعد اإلنمان 
توصيات  وبما يتماسر معق تريبس(. وينبغ 

ي تقدمها  45البالغ عددها أجندة التنمية 
توصية. وأعرب الوفد عن تقديره ألنشطة التعاون والمساعدة التقنية وتكوين الكفاءات النر

ي استفاد منها 
 كبير بشكل  بلده الويبو، والنر

ا
ية من البلدان النامية. وأعرب الوفد عن امتنانه  ، فضل عن أنشطة تدريب الموارد البرسر

عبوجميع  بأكملهللدعم الذي تلقاه من المدير العام وفريقه 
ُ
ي  ش  بلده استضاف، فقد الويبو، وال سيما شعبة أمريكا الالتينية والكارينر

ي مجال الملكية الف برنامج
، وأطلق المرحلة الذي كرية الماجستير ف  ي جذب الطالب من جميع بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة الكارينر

  وأصبحالثالثة من مبادرة الويبو البيئية، 
ً
ي أمريكا الالتينية، ولديه  عضوا

ي الشبكة المعنية بالملكية الفكرية والشؤون الجنسانية ف 
ف 

  30أكير من 
ً
ي أن يواصلبتكار عير أراضيه. من مراكز دعم التكنولوجيا واال  مركزا

لمدير العام العمل من أجل ا ورصح الوفد بأنه ينبغ 
ي أن  يراعي إقامة نظام ابتكار شامل ومتوازن 

،  تشمل أولويات المنظمةاحتياجات البلدان النامية. وينبغ  قضايا المساواة بير  الجنسير 
كات الصغرى والصغير   ملكية الفكرية. للة والمتوسطة والحصول عل الخدمات الصحية، واستخدام الرسر

  تأودع أن أرمينيا قدوفد أرمينيا  وذكر  .21
ً
وع  مؤخرا ي مرسر

 
وثائق انضمامها إىل معاهدة مراكش وأدرجت أحكام تلك المعاهدة ف

 
ً
اتيجي قانون بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة. وباإلضافة إىل ذلك، يعكف مكتب أرمينيا للملكية الفكرية حاليا ة عل وضع اسير

اء تابع للويبو.  اتيجية إىل الحكومة للموافقة عليها  ومن المقرر طويلة األجل لقطاع الملكية الفكرية بدعم من فريق خير تقديم االسير
ي  بصدقالوفد  ويأمل. 2022قبل نهاية عام 

ي ف 
نفذ ف 

ُ
ي كانت مخططة المستقبل القريب األنشطة أن ت

اك مع  العديدة النر باالشير
ي تطوير الملكية الفكرية 19-جائحة كوفيد ألغيت بسببو الويبو 

. وقال إنه يتطلع إىل مواصلة تعاونه مع المنظمة واإلسهام ف 

 لسنوات عديدة قادمة. 

اليا إن وقال   .22 ا  19-جائحة كوفيدوفد أسير ا كبير ي جميع أنحاء العالم، مما يؤثر  ومدمراال تزال تؤثر تأثير
عل المجتمعات ف 

بفعالية  االستجابةوسبل عيشهم. ومن األهمية بمكان أن تواصل الويبو والنظام الدوىلي األوسع للملكية الفكرية  األفرادعل حياة 
ي هذا زم للجائحةوح

اكة مع منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية ف  ي ذلك برسر
. وقد قامت الويبو بعمل حاسم، بما ف 

اليا بأشد العبارات  وع الالمجال.  وأدانت أسير شعب مع  عن تضامنها عل أوكرانيا، وأعربت االتحاد الروسي  الذي شنهغزو غير المرسر
ي جميع الخيارات لدعم إىل االويبو والدول األعضاء فيها كما دعت . ودعا الوفد روسيا إىل سحب قواتها من أوكرانيا  أوكرانيا

 
لنظر ف

 االبيظل . و ةالملكية الفكريو  لالبتكار  يهاأوكرانيا ونظام
ً
  تكار يؤدي دورا

ً
ي رفاه  مهما
 
ي األفراد كافةف

 
، وال تزال الملكية الفكرية أساسية ف

ي االبتكار تجلت بوضوح  الوفد عملية االبتكار. وقال
اءات والعالمات البلغ عدد طلبات  إذ، 19-خالل جائحة كوفيدإن الرغبة ف  ير

ي عام
 
اليا رقما قياسيا جديدا ف ي أسير

اءات وقد بلغ عدد طلبات . 2021 التجارية وحقوق التصاميم ف  ي أودعتها الير
كات النر الرسر
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الية أعل مستوى  ة والمتوسطة األسير اءات الخاصة بالتكنولوجيا  عدد وشهدت، ال يقل عن عقد من الزمن فيماالصغير الير
ة السمعية البرصيةالتكنولوجيا الحاسوبية و  تها. وازدادت العالمات المنظمات عل رقمنة عمليا ت الجائحةأجير  إذ، زيادة كبير

كات لإلعالن عن العروض الجديدة - التجارية ي تستخدمها الرسر
لية وخدمات االتصاالت - النر ي أعقاب للمنتجات المي  

التحول إىل ، ف 
كاتبروح الدعم المتواصل و العمل عن بعد.  اليا إىل العمل مع الويبو والدول األعضاء من تاإلبداعية واالبتكارية،  لدعم الرسر تطلع أسير

ي متناول اأجل تبسيط النظام الدوىلي للملكية الفكرية، وجعله 
كاتلمبتكرين والمبدعير  ف  ة والرسر كات الصغير ، وال سيما الرسر

ي يومية ال من األصولوالمتوسطة، وجعل الملكية الفكرية 
ي كل مكان.  ورحبالنر

بمواصلة المناقشات  الوفد يستفيد منها الجميع ف 
اءات  ي معاهدة التعاون بشأن الير

التعاونية والبناءة داخل لجان الويبو وأفرقتها العاملة. وأيد الوفد بشدة التحسينات الجارية ف 
 
ا
الدول األعضاء عل االنضمام إىل  وحث الوفد عن العمل عل وضع معاهدة بشأن حماية هيئات البث.  وبروتوكول مدريد، فضل

 بالعمل مع الويبو والدول األعضاء لضمان استمرار عاهدة مراكش من أجل نرسر فوائدها اإلنسانية الواضحةم
ً
ما . وال يزال الوفد ملير 

 عن عامة 
ا
كات، فضل ي تحقيق أهدافه االجتماعية واالقتصادية وخدمة المبتكرين والمبدعير  والرسر

نظام الملكية الفكرية الدوىلي ف 
 الناس. 

ي وفد الن دوأيّ  .23  اللذين أدىل بهما وفد ألمانيا باسم المجموعة باء ووفد الجمهورية التشيكية باسم االتحاد األورونر
مسا البيانير 

ر وغير والدول األعضاء فيه. وعل وجه الخصوص، أيدت النمسا ي تدين العدوان غير المير
عي ، أجزاء البيانات النر

الذي شنه  الرسر
ي هذ علاالتحاد الروسي 

إضافة بند جدول األعمال المعنون "المساعدة والدعم  االرتياح معالوفد  الحظا الصدد، أوكرانيا. وف 
ي أوكرانيا ". وأعرب الوفد عن امتنانه للويبو علل

ي 19-إدارتها لجائحة كوفيد قطاع االبتكار واإلبداع ونظام الملكية الفكرية ف 
، بما ف 

ي أذلك من خالل منصة المساعدة التقنية الثالثية 
اك مع طلقت النر ي إطار منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية باالشير

 ف 
ي اتخذتها الويبو لالستجابةتدابير المجموعة 

ي  الوفد . وأعربللجائحة النر
ي عقد الدورة الرابعة والستير  لجمعيات الويبو ف 

عن أمله ف 
ي المنظمات الدوليةمع االجتماعات األخرى للهيئات  أي تضارببغية تجنب  2023خريف عام 

. وفيما يتعلق األخرى العليا ف 

، أعرب الوفد عن  ي  تقديرهبتقارير اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة ومدير شعبة الرقابة الداخلية ومراجع الحسابات الخارخر
ي حققتها الويبو وما قدمته من خدمات ل

ي كانت مهيمنة من الظروفعل الرغم ممتازة دون انقطاع لنتائج المالية اإليجابية النر
. النر

انية، وال سيما فيما يتعلق بالموافقة عل التقرير الماىلي السنوي 
نامج والمير  وقال الوفد إنه سيتابع التوصيات الصادرة عن لجنة الير

ح إدخالها عل النظام الماىلي والئحته.  2021والبيانات المالية لعام 
اح تشكيل وأضاف أنوبالتعديالت المقير دورة انتخابية  اقير

ي الويبو 
ي أن ، يقوم جديدة ألعضاء مكاتب الجمعيات وسائر هيئات الدول األعضاء ف 

عل أسس متينة ومعقولة. وأعرب عن أمله ف 
 
ُ
ي تؤدي إىل إنشاء هيكل ت

 أكير توحو عام  إدارةتخذ القرارات النر
ً
. وفيما يتعلق بعمل اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق يدا

ي المستقبل 
ي إحراز تقدم نحو عقد مؤتمر دبلوماسي إلبرام معاهدة بشأن حماية هيئات البث ف 

المجاورة، أعرب الوفد عن رغبته ف 
اءات واللجنة ل ارتياحه وأعرب الوفد عنالقريب.  ي لجنة الير

المعنية بالتنمية والملكية الفكرية واللجنة لتقارير والتقدم المحرز ف 
الحكومية الدولية ولجنة الويبو المعنية بمعايير الويبو واللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 

ات ي استمرار  والمؤرسر
عقد مؤتمر  يتسن  حنر حلول  عن البحثالجغرافية. وفيما يتعلق بلجنة العالمات، أعرب الوفد عن أمله ف 

ي جميع 2014منذ عام  دون تغيير دبلوماسي العتماد معاهدة قانون التصاميم. وظل النص األساسي 
، وسيستفيد المصممون ف 

عن استعداد الوفد نظام مدريد، أعرب ب وفيما يتعلقأنحاء العالم من خالل تبسيط إجراءات طلب التصاميم وتسجيلها وتنسيقها. 
ة التسديد المبكر النمسا العتماد  ح لفير وتوكول مدريد، ورحب بالتمديد المقير حة عل قواعد الالئحة التنفيذية لير التعديالت المقير

. صالحية لرسوم التجديد من ثالثة إىل ستة أشهر قبل تاري    خ انتهاء   عضو ا سوكون النمالتسجيل الدوىلي
ً
ي اتحاد بودابست  ا
 
ف

اف الدوىلي بإيداع الكائنات الدقيق اءات )اتحاد بودابست(لالعير يد  مساحةالوفد إدراج ، فقد أيد ة ألغراض إجراءات الير لعناوين الير
اف الدوىلي بإيداع الكائنات الدقيقة ألغراض  ي االستمارات المتعلقة بمعاهدة بودابست بشأن االعير

ي وأرقام الهواتف ف 
ون  اإللكير

اءات  التنفيذية. وأيد ال ، والئحتهااإلجراءات الخاصة بالير
ً
ح إدخالها عل الالئحة التنفيذية لمعاهدة  وفد أيضا التعديالت المقير

 بودابست. 

بأن كفاءة نظام الملكية الفكرية العالمي وإمكانية استخدامه كانت واضحة فيما يتعلق بقدرته عل وفد أذربيجان  ورّصح .24
الويبو هو األساس لبناء مستقبل مستدام للملكية ن بتنسيق موقال إن تعزيز الجهود والتعاون  توقع تحديات عرصنا واالستجابة لها. 

ي بناء عالم يدعم فيه االبتكار واإلبداع بالملكية 
، وفقا لما ذكره المدير العام، هو المساهمة ف  الفكرية.  وقال إن الهدف األساسي

اع،  لصالحالفكرية  ة الحالية التالية للي   ي الفير
ي إزالة  تشاركالجميع. وف 

ي دمرتها أذربيجان بنشاط ف 
األلغام وإعادة بناء المناطق النر

ي العمل عل إنشاء قرى  وقد أدىاالحتالل. 
ي للملكية الفكرية إىل  وإنذكية.  ومدنقطاع الملكية الفكرية دورا مهما ف 

التحول الوظيق 
ايد ملح لرفاه االقتصادي أمر لعنرص أساسي   ومن شأنه أن  بشكل مير 

ً
   يسهم إسهاما

ً
ا ي تطوير النظم كبير
 
اإليكولوجية لالبتكار عل  ف

. وقد أنسر  مركز  ي
،  موجب تحليل وتنسيق الثورة الصناعية الرابعة بالصعيد الوطن  سويق نقل وتإنشاء مركز  كما أنمرسوم رئاسي
 من أجل وكالة الملكية الفكرية يخدم نفس الغرض. و ل التابعالتكنولوجيا 

ُ
اتيجية وطنية، است كشفت بعض القضايا مثل وضع اسير

يعات واالقتصاد وعلم االجتماع والتفاعل  بير  قانون  واالستفادة المتبادلةإعادة تصميم الملكية الفكرية من خالل تنسيق الترسر
اءات وحق المؤلف.  ي أذربيجان، الذي تم لوكالة، بكفاءة أنشطة ا وفيما يتعلقالير

فإن الهيكل المؤسسي الجديد للملكية الفكرية ف 
ي إدارة واحدة والذي أنسر  لتخفيض تكاليف المعامالتوحيده ت

 للغاية ، مهمف 
ّ
نت رقمنة أنشطة الوكالة من إجراء البحوث . ومك

، وكذلك إعادة تحديد دور  وطرقحماية القطع الجديدة،  حول ي مجال علوم الحياة والذكاء االصطناعي
استخدامها وتطبيقها ف 

ي خلق نتائج
 
 د. نشاط الفكري بدال من العمل كصك مقيّ ال الحقوق االستئثارية ف
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باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. وقال إن القطاعات القائمة  دالهند وفد بنغالديش البيان الذي أدىل به وفد وأيّ  .25
  تؤديعل االبتكار والتكنولوجيا 

ً
.  دورا ي االقتصاد العالمي

ايد األهمية ف  مو والتنمية ألنها إن الملكية الفكرية تشكل أساس النو مير 
ي جميع أنشطتها مع عل الوفد  وأثن  تحمي وتشجع االبتكار واإلبداع. 

ي تبذلها الويبو لتعميم التنمية ف 
إيالء الجهود المتواصلة النر

 أقل لبلدان النامية و لخاص  اهتمام
ً
خلق ىل هناك حاجة إ، و 19-آثار جائحة كوفيداالقتصاد العالمي يتعاف  من  وال يزال . البلدان نموا

ي لدعم  واالستثمار وريادة األعمال  فرص العمل
ي أن تؤدي  المستدام.  التعاف 

 الوينبغ 
ً
  ملكية الفكرية دورا

ً
ي تلك العملية وأال  محوريا
ف 

  والميسور تكون عائقا أمام الحصول 
ي سياق األوبئة الحالية  المتكاف 

البلدان، بما فيها  من وهناك عدد. والمستقبليةعل اللقاحات ف 
ي طور الخروج من بنغالديش، 
عل التحديات المتعلقة بالملكية الفكرية  لتتغلبمساعدة خاصة  وتحتاج إىلفئة أقل البلدان نموا ف 

ي حير  
ي ، الخروج من فئة أقل البلدان نموادعم تمجموعة تدابير ُيرّحب ب أثناء المرحلة االنتقالية.  وف 

 لويبو اأن تستشير  فإنه ينبغ 
ي هذا الصدد، معنية بشأن ذلكالبلدان ال

وري تحديد من . وف   لدىاالتصال  وجهاتالمستهدفة والجداول الزمنية  النواتجالرص 
ي اختبار 

ي عدد قليل من  النواتجالويبو. وينبغ 
ي مناطق الرائدةالبلدان ف 

 مختلفة.  ف 

ي الويبو  وأيد وفد بربادوس جهود  .26
 يشجعظام ملكية فكرية دوىلي متوازن وفعال تطوير ن المستمرة لتضطلع بدور رائد ف 

ي عام 
الرامية إىل تعزيز اإلبداع واالبتكار عل الرغم من  هابربادوس جهود واصلت، 2021االبتكار واإلبداع لصالح الجميع. وف 

ي تواجهها. وباإلضافة إىل برنامج 
اكات مع أقامت بربادوس بالملكية الفكرية،  إذكاء الوعي التحديات النر ومنظمات أخرى  راتوزارسر

  أحرزتلتعزيز الملكية الفكرية كأداة للتنمية الثقافية واالقتصادية. وقد 
ً
  بربادوس تقدما

ً
فيما يتعلق بتعديل قانونها الخاص  ملحوظا

ي الويبو 
نت. ورصحبشأن ابحق المؤلف لمواءمته مع معاهدنر  بأن بلده يستعد لالنضمام إىل معاهدة مراكش. وأثن  عل الوفد إلنير

ي لجنة المناقشاتلجان الويبو الدائمة لعملها وقال إنه يتطلع إىل مواصلة 
اح حماية أسماء البلدان ف  . وأعرب عن العالمات حول اقير

ي تقدمها الويبو 
 اقتصاد البلد.  تنمية وتعزيز مكتب بربادوس للملكية الفكرية  لتكوين كفاءاتتقديره البالغ للمساعدة التقنية النر

ي توحيدجتماعات مثل الجمعيات مهمة اال وفد بيالروس إن  ورّصح .27
الجهود الرامية إىل بناء نظام عالمي مستقر ومتوازن  ف 

ي قدمتها الويبو 
وأعرب عن تطلعه إىل توسيع هذا ها وبير  بيالروس تعزيز التعاون بينلللملكية الفكرية. ورحب بالمساعدة النر

وتعزز نظام الملكية  ،إلمكانات اإلبداعية لألفراد والبلد ككلافيها أن تزدهر بيئة يمكن  .  وتعمل حكومة بيالروس عل تهيئةالتعاون
. وحددت المجاالت الرئيسية  ي

ي  هتحسين المطلوبلنظام لالفكرية الوطن 
اتيجية االف  نامج الللملكية الفكرية و الوطنية سير ي ير

 الوطن 
نامجاال للتنمية االبتكارية.  وتهدف بيالروس، من خالل تنفيذ اتيجية والير النشاط االبتكاري وتوسيع شبكة مراكز  تشجيع، إىل سير

ي 
ي برنامج  المدارسدعم التكنولوجيا واالبتكار وإبراز حقوق الملكية الفكرية ف 

والجامعات. وعير الوفد عن اهتمامه بالمشاركة ف 
عير  للويبو واالنضمام إىل ي  مساعدة المخير

 للملكية الفكرية قادر عل أن يكون  نظام لشبونة. وقال إن النظام الوطن 
ً
 فعليا

ً
 محركا

ي بيالروس وأداة لتحسير  الرفاه االجتماعي لشعبها. ومع ذلك، فإن االستخدام المؤسف للتدابير  لترسي    ع التنمية
االقتصادية ف 

وطنية عل االبتكار يؤدي إىل خنق القدرة ال، لممارسة الضغط كوسيلةالقرسية االنفرادية من قبل مجموعة معينة من البلدان  
. كما  ي مجال الملكية الفكرية. أنه يثير إجراءات وإعاقة تحقيق أهداف التنمية المستدامة عل الصعيد العالمي

ي ذلك ف 
انتقامية، بما ف 

ي تبذلها  ومن شأن هذا
ث نظام ملكية فكرية متوازن وفعال لصالح الجميع. وح لبناءالويبو االتجاه الخطير أن يقوض الجهود النر

ي لصالح جميع مستخدمي 
ي تعد منظمة متخصصة ومنصة غير سياسية فريدة للحوار المهن 

ام والية الويبو، النر كاءه عل احير الوفد رسر
ي تبذلها قيادة الويبو والدول األعضاء فيها ل

. وأعرب الوفد عن تأييده الكامل للجهود النر هذه تحقيق نظام الملكية الفكرية العالمي
 الغاية. 

باسم مجموعة بلدان أمريكا  الجمهورية الدومينيكيةالمتعددة القوميات( البيان الذي أدىل به وفد  -د بوليفيا )دولة د وفوأيّ  .28
. وأعرب الوفد عن امتنانه  ي ي مع الدول األعضاء و عل نحو كبير المدير العام  لعملالالتينية والكارينر

 
المبادرات الجديدة مشاركته ف

ة والمتوسطة. لنساء والشباب والشعصالح ال كات الصغير الدور  قد أبرزت 19-جائحة كوفيد وذكر الوفد أنوب األصلية والرسر
ي التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الذي تؤديه ااألساسي 

النفاذ إىل التكنولوجيا  دمجها معالحاجة إىل و لملكية الفكرية ف 
ي السنوات وقد أصبح والمعرفة عل نحو أكير إنصافا للبلدان النامية. 

الحصول عل اللقاحات حاجة ملحة عل وجه الخصوص ف 
ة،  ة الطبية والتشخيصية. ومن خالل فتح باب النفاذ إىل الجميع عل نحو أكير إنصافا، ا وكذلكاألخير ال بد أن لحصول عل الخير

م األعضاء  ي كل مكان  األفرادحياة أن تكون  بالحياة: أييلير 
نظام ملكية فكرية  أن نسغ جاهدين من أجل، و قلةمكاسب ال أغل منف 

ي الذي  - التعاون متعدد األطراف لتحقيق تلك الغاية وأن نوثقأكير توازنا، 
ر
ة بير   لوحظال سيما التنسيق الثالن ي السنوات األخير

 
ف

شاملة لتكوين  مشاري    عة وصياغ وتظل أجندة الويبو بشأن التنميةالويبو ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية. 
ي منعتها الجائحة من مواصلة و من األولويات الحاسمة للبلدان النامية، ، الكفاءات

.  تنميتهاالنر األولويات  وتشملبفعالية أكير
ي ذكرها

، ا األخرى النر حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية و لوفد جدول أعمال المنظمة بشأن وضع القواعد والمعايير
وع وال يعات لمنع التملك غير المرسر فولكلور عل وجه الخصوص؛ ومواصلة العمل بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة والترسر

  للتصاميم. 
ً
 راسخا

ً
اما  الير 

ً
ما ي قدما بهذه الجهود وتوليد تدفقات  ويظل الوفد ملير 

من  جديدةالعميق بالعمل داخل الويبو للمض 
 لمساعدة التقنية وتكوين الكفاءات. ا

وقال إن الوضع الماىلي السليم للويبو يعكس  د وفد بوتسوانا البيان الذي أدىل به وفد الجزائر باسم المجموعة األفريقية. يّ وأ .29
ي تهدف إىل مكافحة 

ي ابتكار وتوزي    ع االبتكارات النر
اير 19-جائحة كوفيددور الملكية الفكرية ف  ي فير

 ، وافق برلمان2022. وف 
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ي عام العل  بوتسوانا
ي وضعت ف 

  وسيجري تنفيذهابدعم من الويبو،  2017سياسة الوطنية للملكية الفكرية، النر
ً
قدمت قد و  . قريبا

 
ً
وع مكتب  الويبو أيضا ، الذي من شأنه أن يزيد من كفاءة وفعالية توفير خدمات الملكية  لملكية الفكريةاالدعم لمرسر ي النموذخر

نت.  وأعرب  ي أن تستأنف لجان الويبو عملها المعياري بالكامل، مع تخفيف القيود المتعلقة عن أمالوفد الفكرية عير اإلنير
له ف 

حة وعمل اللجنة الحكومية الدولية المزمع وضعه 19-بجائحة كوفيد ، مما يسمح بإحراز تقدم بشأن معاهدة قانون التصاميم المقير
ي صيغته النهائية. وقال الوفد إنه سيواصل العمل مع الدول األعضاء 

لتعزيز الملكية الفكرية كأداة للتنمية من أجل التصدي لآلثار ف 
ي خلفتها الجائحةاالجتماعية االقتصادية 

 . النر

ي الملكية الفكرية كتعبير عن الحرية االقتصادية  ورّصح .30
ازيل إن حكومته تواصل االستثمار ف  لتعزيز االبتكار  وأداةوفد الير

ي  40 ، فإن19-ه عل الرغم من جائحة كوفيدلتنمية االجتماعية واالقتصادية. وقال إناو تحفير  اإلبداع وتعزيز القدرة التنافسية و 
ف 

ة  اتيجية الوطنية للملكية الفكرية للفير ي إطار االسير
  2023-2021المائة من المبادرات المخطط لها ف 

ُ
 قد ن
ّ
إن  الوفد ذت. وقالف

  المجلس
ً
ي يوىلي اهتماما

  الوطن 
ا
ي يقوم بها المعهد ال إلمكانية انضمام بلده إىل عاجل

ي نظام الهاي. وكجزء من حملة التحديث النر
وطن 

اءات بشكل كخفض  للملكية الصناعية، ، INPI Negóciosوأطلق خدمات جديدة، مثل برنامج  المعلقةبير عدد طلبات الير
ات وأختام  ازيلية الجغرافيةالمؤرسر وي    ج، المصممة الير ي وضمان ل للير

 ترتيب وذكر الوفد تحسن. تتبعهية وإمكان مراقبتهإلنتاج الوطن 
ي مؤرسر االبتكار العالمي 

ازيلية أكير من  وجمعتالبلد ف  كات الناشئة الير ي عام  9.6الرسر
 بزيادة قدرها ،2021مليار دوالر أمريكي ف 

ي المائة مقارنة بالعام السابق.  ويجري تكييف أداة  174
. كما الويبو لف  ازيليير  تشخيص الملكية الفكرية لصالح المستخدمير  الير

ي  للمشاري    عقدمت الويبو المساعدة  ، مثل تسجيل عالمة جماعية لفائدة رابطة تضم منتجر ي تدعم تنمية صغار المنتجير 
النر

ي 
ي  ابةغالصناعات الزراعية ف 

ي تقع الوطنية (Téfe)تيق 
ة. وقال النر ي غابات األمازون المطير

قد إن وزارة العدل واألمن العام  الوفد ف 
ي عام  ،وافقت

ة  ،2021ف  المؤسسات  هي  وركائزها الوطنية، 2025-2022عل خطة وطنية جديدة واسعة لمكافحة القرصنة للفير
 عامي 

ونية  ل، اعتق2021و 2019والحماية والتدريب والتعليم. وبير  العديد من األشخاص وإغالق مئات المواقع اإللكير
ي تعرض  والتطبيقات

، وصدرت محتوىالنر ي
ي بالأوامر  غير قانون 

ي جميع أنحاء البالد.  مقاطعة 12تفتيش والمصادرة ف 
 ف 

 سمجموعة األفريقية. وقال إن بوركينا فاالباسم  الجزائر ن الذي أدىل به وفد البيا بوركينا فاسو د وفد وأيّ  .31
ً
منها  و، اقتناعا

ي التنمية االجتماعية 
ي  إلنشاءواالقتصادية والثقافية، اضطلعت بالعديد من المبادرات بأهمية الملكية الفكرية ف  نظام إيكولوخر

ي للملكية الفكرية  اتيجر ي مختلفيتالءم مع االستخدام االسير
من أجل القيام بذلك، وبعد تعزيز و الجهات االقتصادية الفاعلة.  ف 

ي من خالل إنشاء اللجنة الوطنية 
اتاإلطار المؤسسي والقانون  المعنية  ةالمتنقل وفرقة العملافية والعالمات الجماعية الجغر  للمؤرسر

اتيجية وخطة عمل وطنيتير  لتنمية الملكية الفكرية. ومنع االحتيال ةالمالي بالرقابة ، اعتمدت بوركينا فاسو، بمساعدة الويبو، اسير
ي تعزيز المنتجات المحلية وتعزيزها، 

عتوبالنظر إىل أهمية الملكية الفكرية ف  ي عملية  رسر
بعض منتجات بوركينا  إيسامالحكومة ف 

ي عام 
ات الجغرافية والعالمات الجماعية. ولهذا الغرض، سجل البلد، ف  ي 2022فاسو المحلية باستخدام المؤرسر

، أول مؤرسر جغراف 
ي من منتج ح  أول ، وهو Saponé، قبعات محمي 

ي المنظمة األفريقية للملكية الفكرية دولة عضو رف 
سجل  ف  . كمؤرسر ، يُ ي

 جغراف 
ي بوركينا فاسو"، وهي عالمة تهدف إىل تحديد منتجات 

وإضافة إىل ذلك، كانت هناك أرب  ع عالمات جماعية، منها عبارة "صنع ف 
هابوركينا فاسو  ها منأصل ي مجال تطوير الملكية الفكرية، قد وتميير 

كاء ف  . ورغم أن سلطات بوركينا فاسو، بدعم من مختلف الرسر

ة،  ي  تواجه ال تزالبذلت جهودا كبير
اتيجية ف  ي هذا الصدد، دعا الوفد الويبو إىل دعم تنفيذ بعض األنشطة االسير

تحديات عديدة. وف 
اتيج ات الجغرافية وأنظمة  وتشمللتنمية الملكية الفكرية.  ية البلداسير تلك األنشطة تعزيز المنتجات المحلية من خالل المؤرسر

ات ي للملكية الفكرية العالمات الجماعية، واالستخدام االسير ي يجر
ة والمتوسطة و  ف  كات الصغير النساء، واستخالص من طرف الرسر

 ، وتعزيز أنشطة مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار. البحوثمن الجامعات ومراكز  البحوثنتائج 

  وذكر  .32
ً
دي إن ميثاق سياسة الملكية الفكرية الذي اعتمد مؤخرا ي إطار  وفد كابو فير

دي  سوف يوجه نهج البلد، ف  خطة كابو فير
ي السياحة؛ ب فيما يتعلق، 2030لعام الطموحة 

ي لحقوق الملكية الفكرية ف  اتيجر اء و االستخدام االسير االقتصادات الزرقاء والخرص 
دي مؤخر   والرقمية؛ والثقافة والصناعات اإلبداعية؛ والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار؛ والتجارة والصناعة. وانضمت كابو فير
ً
 إىل أرب  ع ا

معهد إدارة أطلق معاهدات تديرها الويبو وخمس صكوك إقليمية تديرها المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية )األريبو(. و 
كاء دوليير  وإقليميير  )بما  اءاتفيهم الجودة والملكية الفكرية، بالتعاون مع رسر ي للير مشاري    ع ، (واألريبو الويبو والمكتب األورونر

ي أوساط مختلفة للنهوض ب
 
الشباب، وإنشاء مراكز لدعم التكنولوجيا واالبتكار، وتدريب المسؤولير   رواد األعمالالملكية الفكرية ف

 دور  يوديإن نظام الملكية الفكرية  الوفد عل إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. وقال
ً
 رئيسي ا

ً
ي خطط الحكومة لتعزيز التنمية العلمية  ا
 
ف

عل تعزيز حقوق ينص ميثاق سياسة الملكية الفكرية  وأضاف أنالبلد إىل مركز لالبتكار واإلبداع. والتكنولوجية وبالتاىلي تحويل 
ي األوساط األكاديمية والبحثية، وإنشاء األنسب الملكية الفكرية 

ي مجال الملكية الفكرية ف 
ي ف  ، والتدريب المنهجر ي لكل قطاع إنتاخر

ي الجامعات ومؤسسات 
دي  إن حكومةو . وثالبحمكاتب للملكية الفكرية ف  م كابو فير ي للملكية الفكرية ب تلير 

تعزيز اإلطار القانون 
ي هذا الصدد. وستواصل جهودها 

ي لتكون ضمن وقدرة المؤسسات الوطنية عل اتخاذ اإلجراءات المناسبة ف  النظام اإليكولوخر
ي  وتضعالعالمي للملكية الفكرية 

 
 والشاملة للبلد. التنمية المستدامة خدمة الملكية الفكرية ف

وأيد وفد كمبوديا البيانير  اللذين أدىل بهما وفد الهند باسم مجموعة آسيا والمحيط الهادئ ووفد الفلبير  باسم رابطة أمم  .33
ق آسي يقد إىل الويبو،  هامنذ انضماموقال الوفد إن كمبوديا، ا. جنوب رسر بشأن الملكية الفكرية وانضمت إىل العديد عات سنت ترسر
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ي تديرها الويبو، من المعاهد
ي مارس و  اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية وآخرهاات النر

ي دخلت حير  النفاذ ف 
.  2022النر

واعتمدت الحكومة سياسات تعكس الثورة الصناعية الرابعة من أجل زيادة الكفاءة االقتصادية وتمكير  الكمبوديير  من االستفادة 
. وقال ي  للتطور ن حماية الملكية الفكرية أمر حيوي إ الوفد من التحول الرقمي  و التكنولوخر

ً
  تؤدي دورا

ً
ي الزراعة والبيئة  رئيسيا
ف 

ي أهداف التنمية المستدامة.  كما هو مبير  والصناعة والصحة،  
ي كمبوديا قامت لذلكف 

 اللجنة الوطنية المعنية بالملكية الفكرية ف 
: الزراعةو  مجاالت رئيسية سياسة وطنية للملكية الفكرية تركز عل سبعةبصياغة  والصحة  وإذكاء الوعي والثقافة والتعليم  هي

عل أن تصبح من المبتكرين تعزيز قدرة كمبوديا  هو  الهدف من هذه السياسةو والتجارة والصناعة والسياحة والعلوم والتكنولوجيا. 
ي  ي المجال التكنولوخر

وارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير وتطوير المصنفات األدبية والفنية والحرف اليدوية والم ف 
ي التقليدي. وأعرب الوفد عن امتنانه للدعم والمساعدة التقنية اللذين تقدمهما الويبو، وال سيما فيما يتعلق بنرسر 

 اإلصدار الثقاف 
ي تسجيل المؤرسر و الرابعة من نظام أتمتة الملكية الصناعية، 

بنه،  نودلز بنومالجماعية  العالمة ، وإصدار كوه ترونج بوميلوالجغراف 
ات  وزهرة ملح تملح كابو وإيداع طلب بتسجيل   الجغرافية.  كامبوت ضمن المؤرسر

. وعليه،  سيادة يقدر  أنهوفد كندا  وذكر  .34 ر لهأوكرانيا أدان بشدة غزو فقد القانون كأساس للنظام الدوىلي وأعرب ، الذي ال مير
ي ُسجلت عن أسفه للخسائر المأساوية

ي  النر
ية.   صفوف ف  ي المساعدة والدعم  بشأناألعمال أيد إضافة بند جدول كما األرواح البرسر

ف 
، وا مجال ي

ي أوكرانيا، وأعرب عن تطلعه إىل مناقشته. وخالل العام الماض 
صل الوفد االبتكار واإلبداع ونظام الملكية الفكرية ف 

ي استضافة حلقة العمل التنفيذية السنوية الخامسة CIPOنجح المكتب الكندي للملكية الفكرية )، فقد التعاون مع الويبو 
( ف 

كة بير  الويبو والمكتب الكندي للملكية الفكرية. وأجرت كندا بحوثا  ين للجنة الملكية الفكرية المشير عات  عن وضعوالعرسر المخير
ي نرسر البحوث المتعلقة بالملكية ا

ي مجال الذكاء االصطناعي وتعاونت مع الويبو ف 
 لفكرية وصناعات التعدين.  وأعربالكنديات ف 

اكتها مع  الوفد فت بدعم ندوة بقيادة الشعوب األصلية بشأن تعزيز وحماية منصة عن سعادة بالده بتعزيز رسر ويبو غرين. كما ترسر
ي 
ي للشعوب األصلية والشباب ف 

ي كندا وجائزة الويبو للتصوير الفوتوغراف 
ي ف 
 الجماعات فنون الشعوب األصلية وأشكال التعبير الثقاف 

، تم تمديد المدة العامة لحماية حق المؤلف من  ي  وفاةعاما بعد  70سنة إىل  50المحلية. وعل الصعيد المحلي
المؤلف. وقد حط 

اير  ي فير
ي المجلس ليدخل حير  النفاذ. وف 

، أصبح المكتب الكندي للملكية 2022التدبير بالموافقة الملكية وينتظر إصدار أمر ف 
. الفكرية مكتبا لإل  اءات الخاصة بخدمات الويبو للنفاذ الرقمي ة و يداع فيما يخص طلبات الير كات الكندية الصغير لمساعدة الرسر

كاء المحليير   والمتوسطة عل فهم أفضل لكيفية استخدام الملكية الفكرية بفعالية، عمل المكتب الكندي للملكية الفكرية مع الرسر
ي للملكية الرئيسيير  لتكوين قرية الملكية الفكرية.   ي النظام اإليكولوخر

ي كندا ف 
اتيجية الوطنية للملكية الفكرية ف  وقد استثمرت االسير

ي  والمكاتب المختصةبرامج مثل برنامج الملكية الفكرية للشعوب األصلية من خالل الفكرية 
قانون الملكية الفكرية. وساعدت ف 

اكات التعاونية عل الوصول إىل المبتكرين  ي للملكية الفكرية. النظعير تلك الرسر م وتظل كنداام اإليكولوخر بالويبو والدول  ةملير 
 عمل بصورة بناءة من أجل النهوض بالنظام الدوىلي للملكية الفكرية.  تاألعضاء وس

ي اقتصاد  بأنوفد شيلي  ورّصح .35
الملكية الفكرية محرك هام للتنمية الوطنية وأداة لتحفير  اإلبداع واالبتكار، ومن ثم اإلسهام ف 

 ش
ً
  يلي أكير تنوعا

ً
المجتمع اإلبداعية واالبتكارية ستستفيد من الملكية الفكرية، وال سيما القطاعات  فئات. وقال إن جميع وتعقيدا

ة والمتوسطة والشباب والشعوب األصلية  كات الصغرى والصغير . ولذلك، أعرب الوفد عن ورائدات األعمالاألقل تقليدية مثل الرسر

ي 
ي تركز عل وجه التحديد عل تلك القطاعات، وتوسيع نطاق الملكية الفكرية لتشمل المبتكرين ف 

تأييده لرؤية الويبو الجديدة النر
 تمجاالال جميع

ً
ة، مع إبقاء مهمتها دائما . وبنفس الروح، تتابع شيلي مج ، والتكيف باستمرار مع الحقائق المتغير موعة نصب األعير 

ة والمتوسطة كات الصغير ي ذلك إنشاء مركز دعم جديد للرسر
ندوات تنظيم و  ،من المبادرات المتعلقة بتلك القطاعات نفسها، بما ف 

ة والمتوسطة وممثلي الشعوب األصلية ال، وتدريب الجنسانيةقضايا الملكية الفكرية  حولتقارير إحصائية إعداج و  كات الصغير
رسر

ي مجا ،المتاحفو ومديري 
 
، أصبح اإلطار التنظيمي الحديث يتيح اآلن أدوات جديدة ل ف يغي

الملكية الفكرية. وعل الصعيد الترسر
اءات المؤقتة والعالمات التجارية غير التقليدية. وقد تم التصديق عل بروتوكول مدريد ورواد األعمالللمبتكرين  ي ذلك الير

 
، بما ف

ي 
 
ي  يوليو  4الذي دخل حير  النفاذ ف

ي البلد، بدعم ال غن  عنه من الويبو، لتسخير الملكية هذه  وتشهد. الماض 
 
التطورات عل تفان

 ظل الوفد يالفكرية ألغراض االبتكار والتكنولوجيا والتنمية الوطنية. و 
ً
ما الويبو باعتبارها المنتدى الرائد لوضع المعايير  تجاه ملير 

 متعددة األطراف لنظام متوازن للملكية الفكرية. 

، وأعرب وفد كول .36 ي
ي ساعدت  والسيماومبيا عن تقديره للعمل المهم الذي قامت به الويبو خالل العام الماض 

المبادرات النر
ي االنتعاش االقتصادي 

 
جميع مناطق العالم. وقال إن الحكومة، بقيادة  الذي تشهدهعل تعزيز الملكية الفكرية كأداة رئيسية ف

ي صميم التنمية اتخذت خطوات لوضعقد الرئيس إيفان دوكي ماركيس، 
الوطنية واالنتعاش  العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ف 

ي أعقاب 
اف عل قطاع العلوم والتكنولوجيا 19-جائحة كوفيداالقتصادي ف  . وأنشئت وزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لإلرسر

ي تلك المجاالت
اف عليها واالبتكار وصياغة سياسات الدولة وتوجيهها ف  ي و. واإلرسر

 ف 
ً
ة، بذلت الحكومة جهودا لتعزيز  السنوات األخير

 ، تقاىلي المبدعير  عل مواصلة أنشطتهم وضمان  وتشجعحماية أفضل لحق المؤلف والحقوق المجاورة،  فهي تحفز االقتصاد الير
وتسهم ويبو هداف الأل وبذلك فهي مكملةمكافآتهم االقتصادية وتحقيق الرفاه المادي من خالل االستخدام المناسب لمصنفاتهم، 

ي تحقيقها
 
 حواىلي ف

، تلقر حق المؤلف والحقوق  بشأنشخص المساعدة التقنية  75 000. وخالل مدة والية الرئيس دوكي
إن حكومة الرئيس دوكي  الوفد المديرية الوطنية لحق المؤلف. وقال منحتهاوعقد  وصك مصنف 351 000 وُسجلالمجاورة، 

 من تترك
ً
 للعمل بهدف 239تكميلية تتضمن  رئيسية ياساتأرب  ع س إرثا

ً
احا ي  تحفير   اقير

ي البلد، والنر
الملكية  تعداالبتكار واإلنتاجية ف 
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ً
  الفكرية عنرصا

ً
  رئيسيا

ا
، تهدف السياسة الوطنية بشأن الملكية الفكرية إىل تعزيز تكوين الملكية الفكرية وإدارتها فيها. أول

عل وضع سياسة عامة محددة بشأن  تنصقد قل المعرفة وتعزيز إنتاجية البلد. و واستخدامها كأداة لتشجيع اإلبداع واالبتكار ون
ي بل كأداة لإلبداع واالبتكار، واإلقرار بالحقائق ال  الملكية الفكرية، استجابة للحاجة إىل تعريف الملكية الفكرية 

كهدف نهان 
ي اقتضت تحديث السياس

حت السياسة ات منذ أكير من عرسر سنوات.  االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية الجديدة النر كما اقير
اتيجيات لبناء أوجه التآزر بير   الوطنية ي ذلك  المسؤولة عن كياناتالاسير

إدارة الملكية الفكرية ومختلف الكيانات الوطنية، بما ف 
، من أجل تيسير تنفيذ إجراءات السياسة العامة وتعزيز آثارها. ومن المقرر أن  ي

 عل مدى عرسر سنوات يذهاتنفالجهاز القضان 
   28بمشاركة 

ً
 هو  هنها لهدف الرئيسي . وإن اكيانا

ً
  جعل البلد رائدا

ً
ي مؤرسر أداء االبتكار  إقليميا
مؤرسر  الفرعي الذي يدخل ضمنف 

ي 
. وأعرب الوفد عن امتنانه للويبو عل تعاونها ف  ي  تطوير االبتكار العالمي

 لتنفيذهاتلك السياسة وعل دعمها التقن 
ً
سياسة  توفر ، . ثانيا

ي البلد عل مدى السنوات العرسر المقبلة، 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار خارطة طريق جديدة لتطوير العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ف 

ي مجاالت مثل توليد المعارف؛ 
اإلنتاجية والقدرة التنافسية، والمساواة االجتماعية، واالستدامة و وللتصدي للتحديات الرئيسية ف 

والعوامل ؛ واستيعاب المعارفالمواهب؛ وتوليد المعارف؛ واستخدام المعارف؛ وهي  البيئية. وتضم السياسة سبعة محاور 
ي للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار؛ والتمويل. ومحفزات النظام ؛ التمكينية

من سلسلة  توجهالسياسة وطنية حديثة  وإن هذهالوطن 
ي تهدفاإلجراءات 

ي االستثمار،  القصور جه إىل معالجة أو  النر
ي تمويل أنشطة البحث والتطوير و ف 

السغي إىل تحقيق زيادة مطردة ف 
% من الناتج المحلي 1ما ال يقل عن المتوسط والطويل، من أجل تحقيق هدف استثمار  عل األمدينوضمان تطوير السياسة 

ي مجال  اإلجماىلي العالمي 
  20 يخصإجراء  59البحث والتطوير. وتضمنت السياسة ف 

ً
  قطاعا

ً
عل استثمارات إرشادية  وتنص، إداريا

ي  7 783 بقيمة تناهز 
. وبطبيعة الحال، سيكون ألدوات الملكية الفكرية ونظام الملكية الفكرية دور فعال ف  مليون دوالر أمريكي

 
ً
ي حددتها السياسة. ثالثا

ي لريادة يز ظروف إىل تعز  ريادة األعمال، تهدف السياسة الوطنية بشأن تحقيق األهداف النر
النظام البين 

كات واستدامتها ونموها. وت األعمال    25 إجراء يخص 63 هذه السياسة ضمنتمن أجل إنشاء الرسر
ً
وترمي إىل  ،من القطاع العام كيانا

ي مجاالت تطوير المهارات؛ والنفاذ إىل آليات التمويل وتطويرها؛ والشبكات والتسويق؛ واالبتكار وا
لتطوير تلبية االحتياجات ف 

؛ والبنية المؤسسية. و  ي ي  ت هذه السياسةوضعقد التكنولوخر
ي للملكية الفكرية ف  اتيجر اتيجية شاملة لتعزيز االستخدام االسير اسير

ي ذلك توفير التدريب والدعم أثناء عملية التسجيل، ريادة األعمال
 و ، بما ف 

ً
من أجل تسويق المنتجات وترويجها عل الصعيد  أيضا

 
ً
. رابعا ، ووضع توضع ،العالمي تقاىلي اتيجيات لتحسير  ظروف وقدرات أصحاب  تالسياسة الوطنية بشأن االقتصاد الير اسير
ي التنمية المستدامة  واالستفادة منالمصلحة، 

، من خالل تعزيز الحقوق الثقافية للمناطقالدور التحوىلي لالقتصاد اإلبداعي ف 
كير  السياسة إىل تعزيز القطاعات الثق وتهدف هذه. والتواصل ي البلد عل مدى السنوات الست المقبلة، مع الير

افية واإلبداعية ف 
اتيجية  وعل طول المحاور بشكل خاص عل تعزيز وإدارة حق المؤلف والحقوق المجاورة ونظام الملكية الفكرية بشكل عام.  االسير

 عامي  إجراءا  54 إجراءات عددها هيئة عامة 12األربعة للسياسة، ستنفذ 
إن اإلرث الذي تركته حكومة و . 2027و 2022بير 

ي  ةجذاب وجهةالبلد  أن يجعل منألجيال القادمة من الكولومبيير  من شأنه أن يعزز المشاري    ع الثقافية و لالرئيس دوكي 
لالستثمار ف 

ي نوقشت خارطة طريق للبلد خالل السنوات العرسر القادمة  وستوفر االبتكار. 
ي مجاالت التحديا لمواجهةالسياسات الوطنية النر

ت ف 
ة عل  ويعلقتوليد المعارف ونقلها، والنمو المستدام، واالبتكار والقدرة التنافسية.  الذي يمكن  استمرار دعم الويبو الوفد أهمية كبير

ي من وضع وتنفيذ إجراءات لتطوير النظام  بلده
ي البلد. وأعرب عن امتنانه الخاص للعمل  البين 

 الدؤوبللملكية الفكرية واالبتكار ف 
 و قطاع الملكية الفكرية والنظم اإليكولوجية لالبتكار، ل المدير العام نائببه  قامالذي 

ً
  الذي أدى دورا

ً
ي تعزيز المبادرات  حاسما
ي ف 

النر
ي والمساعدة  هامةإىل تحقيق تنمية إقليمية  ترمي 

ي البلد.  ف 
ي قطاع األعمال ف 

مبادرات وتعد التحسير  القدرة التنافسية واإلنتاجية ف 
ات الويبو أدوات مفيدة لتحليل أثر السياسات الوطنية للملكية الفكرية  حسب االقتضاء.  وتعديلهامثل مؤرسر االبتكار العالمي ومؤرسر

ي من  توحيد الجهودالمهم مواصلة و 
 
. وعل الرغم من االنتعاش 19-آثار جائحة كوفيدمن أجل إنعاش االقتصاد، الذي ال يزال يعان

وري فمنتحقق عل مدى العامير  منذ بداية األزمة،  الملحوظ الذي البقاء عل الطريق نحو النمو والتنمية االقتصادية  الرص 
ي تواجه البلد من خالل  ويعتير واالجتماعية. 

نظام الملكية الفكرية أداة لتعزيز التنمية اإلنتاجية وحل التحديات االجتماعية النر
  عن اقتناعهالوفد  وأعرباع. العلوم والتكنولوجيا واالبتكار واإلبد

ً
ي أراضيه سوف يوفر زخما

ي جديد للويبو ف   بأن إنشاء مكتب خارخر
 
ً
. وباإلضافة إىل  قويا ي ي أمريكا الالتينية ومنطقة الكارينر

ي البلد والنهوض بمهمة المنظمة ورؤيتها ف 
إلنفاذ سياسات الملكية الفكرية ف 

ي رؤية التقدم المحر 
 
ي اآلراء بشأن ذلك، أعرب الوفد عن رغبته ف

 
ي إطار اللجنة الحكومية الدولية من أجل التوصل إىل توافق ف

 
ز ف

كة والوسائل القانونية للكشف عن منشأ الموارد الوراثية والمعارف التقليدية  ، وتعزيز المبادئ المشير التوقيع عل صك دوىلي
ي تهدف إىل ربط  وأشادت كولومبيا بمبادرةالمرتبطة بها. 

  شخاص الباحثير  عناألويبو غرين، النر
ً
 حلول متطورة ومستدامة بيئيا

ي التصدي لتغير المناخ ب
ي البلدان النامية. وتؤدي الملكية الفكرية دورا مهما ف 

اء، وال سيما ف  موردي التكنولوجيات والخدمات الخرص 
ي القطاعات المتعلقة بتلك التكنولوجيات. 

اء وتشجيع االبتكار ف  -وقد طرحت جائحة كوفيد من خالل نرسر التكنولوجيات الخرص 
ي ظل. بأرسه تحديات صعبة عل المجتمع الدوىلي  19

وفريقه بأكمله، تمكنت  ،دارين تانغ، السيد القيادة المقتدرة للمدير العام وف 
ة ومساعدة الدول األعضاء عل   ومع ذلك، فقد جلبالوضع الدوىلي المعقد.  التكيف معالمنظمة من التكيف مع الظروف المتغير

ونقص -والمعادن ال سيما النفط والمنتجات الزراعية  -السلع األساسية ارتفاع أسعار  بما فيهامزيد من التحديات، ال اوكرانيغزو أ
ي احتمال تباطؤ النمو العالمي  أن تنظر األسمدة.  ويجب 

آثار مدمرة  اكون لهتقد  مما، وحدوث أمور معاكسةالدول األعضاء أيضا ف 
احات للتخفيف من  عل االقتصادات الناشئة.  ي وضع حلول واقير

ي قدرة المنظمة عل المساهمة ف 
 
وأعرب الوفد عن ثقته الكاملة ف

اآلثار السلبية للتحديات الناشئة عل جميع الدول األعضاء، وال سيما التحديات المتعلقة بتغير المناخ. وأعرب عن استعداده 
ي تلك الجهود وضمان نجاح الجمعيات. 

 للمساهمة ف 
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ت، وال د وأيّ  .37 ي أثير
وعة النر وفد الكونغو البيان الذي أدىل به وفد الجزائر باسم المجموعة األفريقية، وأكد عل الشواغل المرسر

ي العادل داخل الويبو. وقال إن النهوض باالبتكار واإلبداع من أجل التنمية االقتصادية 
سيما تلك المتعلقة بالتمثيل الجغراف 

 واالجتماعية والثقافية للدول ا
ً
ي الحفاظ عليه.  ألعضاء يعتمد أيضا

من أجل تحسير  و عل نظام دوىلي يتسم بالكفاءة والتوازن وينبغ 
ي الكونغو والدفاع عنها، 

 الحكومة عدد اتخذتالنهوض بالملكية الصناعية ف 
ً
ي  ا

، بما ف  ي
من اإلجراءات المبتكرة لتحديث النظام الوطن 

ي 
، وتطبيق من خالل مهام أوسعمع المنظمة األفريقية للملكية الفكرية، ذلك إصالح الوضع اإلداري لهيكل االتصال الوطن 

ي الختام، 
اءات. وف  ي تبذلها الويبو لتكوين جهود عل الالوفد  أثن  الالمركزية عل مستوى اإلدارات، واإلعفاء من رسوم إيداع الير

النر
ي هذا الصدد، والدول األعضاء فيها،  كفاءات

ي  باستفادتهعن رسوره أعرب الوفد ف 
ي عقدت ف 

بشأن  2021 ديسمير  من الندوة النر
اءات. وتمن  الوفد   أن تتكلل الجمعيات بالنجاح. معاهدة التعاون بشأن الير

ي  دورة الجمعيات هذهوقال وفد كوستاريكا إن  .38
ي أن تسلكه الملكية الفكرية ف 

ستكون فرصة لتقييم االتجاه الذي ينبغ 
 
ً
ي تلي بتكار والتنمية االقتصادية خالل مرحلة االنتعاش لال  السنوات المقبلة بوصفها محركا

الجائحة. وأعرب الوفد عن استمرار  النر
ي 
ي مختلف لجان الويبو النر

امه بالمشاركة ف    توىلي الير 
ً
  اهتماما

ً
 ما ل خاصا

ا
: أول ي يلي

اتناقشة حماية ، مالعالمات لجنة إطار  ، ف   المؤرسر
وي    ج لها.  ومعالجتهاراعية، ودراسة نطاق حماية العالمات التجارية الوطنية الجغرافية الخاصة بالخدمات والمنتجات غير الز  والير

 
ً
ي ثانيا

استئناف النقاش حول التقييدات واالستثناءات عل حق المؤلف لفائدة المكتبات ودور ، المؤلف حقلجنة  إطار  ، ف 
ي المشاكل العابر 

ها؛ والنظر ف  ة للحدود المرتبطة باالستخدامات المحددة عير المحفوظات والمؤسسات األكاديمية والبحثية وغير
نت للمصنفات المحمية ب ي البيئة الرقمية موجب اإلنير

ي قضية حاسمة ف  ي أصبحت حمايتها من التعدي التكنولوخر
حق المؤلف، النر

 
ً
ي ذلك معالجة إالعالمية. ثالثا

اءات، بما ف  اءات، مواصلة مناقشة جودة إجراءات منح الير ي إطار لجنة الير
اض؛ ، ف  جراءات االعير

اءات والحصول عل المنتجات والتكنولوجيات الطبية؛ والحصول عل المعلومات المحدثة عن و  دراسة األبحاث المتاحة بشأن الير
ي تتيح 

اءات الخاصة باألدوية واللقاحات، وهي مسألة اللجمهور إىل المعلومات عن نفاذ االمبادرات المتعلقة بقواعد البيانات النر ير
 تحط  

ا
ة.  واختتم الوفد قائل ي السنوات األخير

امها بالحفاظ عل بيئة  طرسر  دون قيد أو إنه ال يزال يدعم  باهتمام عالمي ف  الويبو والير 
 مواتية لحماية الملكية الفكرية. 

م للمنظمة، إن الوضع الماىلي السليوقال د وفد كوت ديفوار البيان الذي أدىل به وفد الجزائر باسم المجموعة األفريقية. وأيّ  .39
ظهر أن االبتكار واإلبداع والتكنولوجيا أكير أهمية من أي وقت مض  ، جدير بالثناء ويُ لجائحة كوفيدعل الرغم من اآلثار المستمرة 

ي الحياة اليومية. 
ي كوت ديفوار، وأن  ف 

ي تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية ف 
 البلدوأضاف أن الملكية الفكرية أمر حاسم ف 

ي هذا  واصلي
ي بدأت قبل عدة سنوات من أجل االستفادة بشكل أفضل من الفرص المتاحة ف 

تنفيذ اإلصالحات المؤسسية النر
القطاع. واعتمدت حكومة كوت ديفوار مراسيم تهدف إىل توسيع وتنظيم قاعدة تحصيل اإلتاوات المتعلقة بالمصنفات األدبية 

 
ً
 الخاص ومرسومبشأن مكافأة النسخ  والفنية. وقد تضمنت مرسوما

ً
ي  ا

بشأن األفعال واألدوات وأنظمة االستنساخ المستخدمة ف 
  النسخ

ً
وط الدفع فيما يخص النسخ التصويري، وكذلك مرسوما وط بشأن أحكام حق إعادة البيع ومعدل ورسر هذه تعكس و . هورسر

ي حماية أصحاب حقوق الملكية الفكرية، وال سيما أصحاب المصنفات األدبالمراسيم 
ية والفنية. ومن شأنها أن تساعد الرغبة ف 

إصالح النظام األساسي و من إبداعاتهم والنهوض بالتنمية الوطنية.  بشكل أفضلالفنانير  والمبدعير  اإليفواريير  عل االستفادة 
 وضع صكوك وإجراءات تضمن الحكم الرشيدمن أجل لمكتب حق المؤلف اإليفواري 

ّ
عد  جزء، يُ

ً
ادة إع وتهدفمن المبادرة نفسها.  ا

. إىل اإلدارة الجماعية اإليفوارية  هيئةهيكلة  ي واالجتماعي
تزويد األعضاء بخدمات أكير فعالية وتحسير  النتائج عل المستويير  المهن 

ي صميم خطتها اإلنمائية الوطنية.  وإن
 ، ستعتمدالتحول الهيكلي  ةسياسولتنفيذ حكومة كوت ديفوار وضعت الملكية الصناعية ف 

عير  والمبتكرين. وسوف عل  كوت ديفوار  ي تكفل حقوق المخير
اع النر اع، وتواصل تشجيع ثقافة االبتكار واالخير االبتكار واالخير

ي المدارس الثانوية، والكليات التقنية، 
 
عير  ف تستفيد كوت ديفوار من إبداع الشباب من خالل أنشطة مثل نوادي المبتكرين والمخير

ي تقدم دورات العلوم والتكنولوجيا. وسوف يتلقر أعضاء النادي والجامعات، ومؤسسات التعليم العاىلي الرف
يعة المستوى النر

اع واالبتكار والملكية الفكرية ومنح قيمة لالبتكارات.  امج الواعدة التدريب عل االخير  الير
الدعم والتوجيه من المكتب وستتلقر أكير

ي االحتا لتطوير اإليفواري للملكية الفكرية  ي تلنر
اعات النر ي أن تقدم الخير

 
ياجات وتنطوي عل إمكانات تجارية. وأعرب الوفد عن أمله ف

 
ً
 قيّ  الويبو دعما

ً
قدمته من مساعدة تمحتواها وزيادة فعاليتها. وأعرب الوفد عن امتنانه للويبو لما  وتحسير  لتنفيذ تلك المبادرات  ما

ي أنشطة الملكية الفكرية.  الكفاءات وتكوينتقنية 
 والمشاركة ف 

40.  
ّ
ي األمم المتحدة ملزمة بتسوية منازعاتها د وفد  وأي

 
 كرواتيا، إذ يشير إىل أن جميع الدول األعضاء ف

ً
واالمتناع عن تهديد  سلميا

ر الذي يشنهالسالمة اإلقليمية ألي دولة أو استقاللها، وقال إنه يدين العدوان العسكري  االتحاد الروسي عل أوكرانيا،  غير المير
ية  والذي أدى إىل  ة خسائر برسر ي أوكرانيا. كما أن عدوان االتحاد الروسي يشكل  وتدمير البنية التحتيةكبير

والتدهور االقتصادي ف 
 
ً
. وأعرب الوفد عن تضامن بلده مع أوكرانيا  تهديدا ي الدوىلي

للسالم واألمن واالزدهار والمبادئ العالمية المستمدة من النظام القانون 
ي بذلتها  البالغر واإلبداع ونظام الملكية الفكرية. وأعرب الوفد عن تقديره وتعهد بتقديم الدعم الكامل لقطاع االبتكا

للجهود النر
ي سياق  خاللالويبو 

 
ي أن تكون الجمعيات  . 19-جائحة كوفيدالعامير  الماضيير  لضمان تنفيذ برامجها الرئيسية ف

 
وأعرب عن أمله ف

ي تضطلع بها ال
ويبو لتعزيز وتطوير نظام الملكية الفكرية الدوىلي كمحرك لالبتكار الحالية بمثابة عودة إىل العمليات الكاملة النر

ي الواقع، 
حاجة إىل إيجاد حلول مبتكرة وخالقة للتصدي لألزمات العالمية. وأضاف أن كرواتيا قد اعتمدت  هناكواإلبداع. وف 

 التحول الرقمي وضاعفت جهودها لجعل إجراءات منح حقوق الملكية الصناعية أكير كفاءة وات
ً
ي االستخدام.  ساقا

 
وسهولة ف
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وباإلضافة إىل ذلك، اتخذت خطوات لضمان أن تكون البيانات المتعلقة بتسجيل الملكية الصناعية مأمونة وموثوقة ومتاحة 
 
ً
كات تقريبا ة أو متوسطة الحجم، فقد بذلت الحكومة  للجمهور. وبما أن جميع الرسر كات متناهية الصغر أو صغير ي كرواتيا هي رسر
ف 

 
ً
ي ذلك من خالل تيسير النفاذ  جهودا

ة والمتوسطة عل حماية ملكيتها الفكرية وإدارتها، بما ف  كات الصغرى والصغير لتعزيز قدرة الرسر
ة والمتوسطة التابع إىل صندوق كات الصغير ي للملكية الفكرية للمكتب الرسر واصل بذل كل الجهود تس كرواتيا  وقال الوفد إنه. األورونر

امه بالمساهمة بشكل للتصدي لالضطرابات اال . كما أعرب عن الير  قتصادية العالمية الناجمة عن العدوان العسكري لالتحاد الروسي
 
ّ
ي وبن ي نجاح الجمعيات، ودعا الدول األعضاء األخرى إيجانر

تحقيق أهداف الويبو والتمسك بمبادئ ميثاق األمم ل توحيد الجهوداء ف 
 المتحدة. 

ي سياساتها الوطنية وخطة وفد كوبا إن الموضوعات المتع ورّصح .41
لقة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار احتلت مكانة بارزة ف 

كات التكنولوجيا2030التنمية االقتصادية الوطنية لعام  ، الفائقة . وقال إن كوبا تيرس إنشاء مجمعات للعلوم والتكنولوجيا، ورسر
كات الو  ة و الرسر ي تنميتها وتعمل كجرس بير  العلوم واالقتصاد. و متوسطة تعطي األولوية إلدارة الملكية الفكالصغير

تزايد قد أدى رية ف 
ي اقتصاد

كات اقتصادية جديدة ف  ة  - كوبا  الطلب عل خدمات إدارة الملكية الصناعية ظهور رسر كات الصغرى والصغير وال سيما الرسر
ي عام وبالفعل.  4287بلغ عددها  -والمتوسطة

ي كوبا عل قانون حق ، وافقت الجمعية الوطنية للسلطة ال2022ف 
شعبية ف 

ي األداء، 
ي األداء، وحقوقي الذيالمؤلف وحقوق فنان 

ي نص عل حقوق شبيهة بحق المؤلف بالنسبة إىل فنان 
 ف 
ً
المكافأة عل استخدام  ا

امج والتطبيقات الحاسوبية وقواعد البيانات. وأعرب ي الير
عن  فدالو  اإلبداعات والمنتجات عل الشبكات الحاسوبية، والحقوق ف 

ي قام بها المدير العام
ي مارس  ،تانغ، السيد دارين امتنانه للزيارة النر

منح لحفل  الزيارة تنظيم شملت تلك، وقد 2022ووفده ف 
عير  المسؤولير  عن  اعاميداليات الويبو لمجموعة من المخير ة ساهمت تثالثة اخير ي التنمية االقتصادية  مساهمة كبير

ف 
اعات ذهوبفضل هوالتكنولوجية للبلد.  عرف باسم وفعالة  سلميةلقاحات وهي  – االخير

ُ
 Soberana 02و Soberana 01ت

ن  – Abadalaو
ّ
أول لقاح ضد  Abadalaجية.  وكان لقاح سيادة تكنولو بكل م من أخذ اللقاح، وذلك بأكمله كوبا  سكانتمك

وس كوفيد ،  19-فير ي ي أمريكا الالتينية ومنطقة الكارينر
  وأصبح يمثلف 

ً
 معلما

ً
ي تاري    خ التكنولوجيا الكوبية. وأعرب الوفد عن  رئيسيا
ف 

ي تقديره للدعم الذي تقدمه الويبو، وال سيما مكتب
ي  ها ف 

، ف  ي الوطنية مع مختلف الجهات  تكوين الكفاءاتأمريكا الالتينية والكارينر
ي الفاعلة 
ي للملكية الفكرية.   ف 

ي تنفيذ الشع الذي تقدمه دعملأعرب عن تقديره لكما النظام الوطن 
بة التقنية لتكنولوجيا المعلومات ف 

ي لإليداع نظام أتمتة الملكية الصناعية. وكان إطالق أداة الويبو 
ون  ها من  (WIPO File) اإللكير لطلبات العالمات التجارية وغير

ة   . للعالماتكوبا جزء من قاعدة بيانات الويبو العالمية و . من األمور البارزةاإلشارات الممير 

ص البيان د وفدوأيّ  .42 ي  اتقير
ي والدول األعضاء فيه،  اىلي بهأدُ  النر ال سيما فيما يتعلق و باسم المجموعة باء واالتحاد األورونر

ة والمتوسطة  بإدانة االتحاد الروسي لغزو  كات الصغير ي دعم الرسر
أوكرانيا. وأعرب الوفد عن تقديره لدور حقوق الملكية الفكرية ف 

ي من األزمات السابقة والحالية وعيرّ  وبالتاىلي مساعدة االقتصاد العالمي 
ي هذا المجال. عل التعاف 

 عن امتنانه إلدارة الويبو لجهودها ف 
ي للملكية الفكرية 

الوعي بالملكية الفكرية وحمايتها، وهو  إلذكاءعمل عن كثب مع المنظمات الدولية قد وأضاف أن المكتب الوطن 
م بتعزيز تلك  اكاتملير  اكات جديد الرسر ة إلبراز أهمية حقوق الملكية الفكرية وتكنولوجياتها، مثل الذكاء االصطناعي وتكوين رسر
ة عل وسالسل الكتل ص تعمل عل وضع اللمسات األخير ي إدراج . وكانت قير  الصادرين عن االتحاد األورونر

ي التوجيهير  التاليير 
ف 

يعاتها الوطنية ي السوق الرقمية الواحدة و بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة  2019/790التوجيه  – ترسر
التوجيه ف 

ي عمليات  المعمول بهاممارسة حق المؤلف والحقوق المجاورة ب تتعلقوضع قواعد بشأن  2018/789
نت ف  اإلرسال عير اإلنير

 . ي واإلذاعي
اية هذا بحلول نهحير  النفاذ  ذات الصلةأن تدخل األحكام  ومن المتوقعلهيئات البث وإعادة إرسال برامج البث التلفزيون 

 العام. 

انضمام العديد من البلدان إىل المعاهدات الدولية المتعلقة بالملكية عل وفد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  وأثن   .43
. وقال إن العلوم والتكنولوجيا عنرصان أساسيان للتغلب عل التحديات، مثل  ي

، وتغير 19-جائحة كوفيدالفكرية خالل العام الماض 
 المناخ، وت

ً
ي للويبو أن توىلي اهتماما

ي هذا الصدد. وينبغ 
حيب ف  أكير لتحسير   لوث البيئة، وقد اتخذت الويبو خطوات جديرة بالير

ي ال تستفيد استفادة كاملة من الملكية الفكرية بسبب الفجوة الرقمية بير  
ي البلدان النامية، النر

أنظمة حماية الملكية الفكرية ف 
  فمثل . الشمال والجنوب وهجرة األدمغة

ً
ي إىل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسعيا

نظام  إنشاءإىل  هذه الظروف ال تفض 
ي أن تراعي صياغة المعاهدات واالتفاقيات الجاري مناقشتها  ومتناسقمتوازن 

ي جميع أنحاء العالم، ينبغ 
 
لحماية الملكية الفكرية ف

 
ً
ي للويبو أيضا

ي مجال الملكية الفكرية  للناحية األخالقيةأن توىلي االعتبار الواجب  احتياجات البلدان النامية ومصالحها. وينبغ 
 
ف

ية ونمائها.  ي رفاه البرسر
اءات لمدة خمس سنوات بالنسبة  التنازل عنإصدار  وبعد قرار لضمان إسهام أهداف الملكية الفكرية ف  الير

وس للقاحات ي هذا االتجاه.  19-كوفيد  ضد فير
اضهعالوفد  وأعربيعد خطوة إيجابية ف  عل أي محاولة لتسييس أنشطة  ن اعير

 
ً
ي أوكرانيا. وقد أعلنت الحكومة مؤخرا

كير  عل  الويبو أو تحويل جمعيات الويبو إىل مكان للمواجهة السياسية عل الوضع ف 
عن الير

 تطوير العلوم والتكنولوجيا لزيادة التنمية االقتصادية؛ وحماية الملكية الفكرية أمر حيوي لهذه الجهود. و 
ً
 قد اعتمد البلد مؤخرا

اتقوانير  جديدة بشأن تسميات المنشأ  الجغرافية. وقدمت معلومات عن األنشطة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا  والمؤرسر
نت، وبدأت مؤسسات التعليم العاىلي تعليم الملكية الفكرية. وخالل  اءات والعالمات التجارية عل اإلنير  19-جائحة كوفيدوالير

 علمية وتكنولوجية  أقيمت معارض
ً
اضيا اعات العمال والباحثير  المهنيير  افير . حيرّ  االنتاج ورسعان ما دخلت؛ وعرضت اخير
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تطوير العلوم والتكنولوجيا والثقافة من خالل  تعزيز مع الويبو والدول األعضاء من أجل مواصلة  بشكل وثيقوستتعاون الحكومة 
ي لحماية الملكية الفكرية.  زيادة

 تبسيط النظام الوطن 

أوكرانيا أنه  للعمالء منوكرانيا وشعبها. وأكد أل أعرب عن دعمهأوكرانيا عل وأدان وفد الدانمرك بشدة غزو االتحاد الروسي  .44
ي الملكية الفكرية باستخدام 

ي حماية حقوقهم ف 
ي يوفرهاالمرونة  أقض قدر منسيقدم الدعم لهم ف 

ي طلبات الق النر
انون للنظر ف 

 للنمو االقتصادي ا. واستعادتهالحقوق  وردالتمديد 
ً
 رئيسيا

ً
النمو  لضمان حاجة إىل البحث والتطوير هناك و ، وُيعد االبتكار محركا

ي تواجه المجتمع عل جميع مستويات التنمية
وبناء عل ذلك، يجب أن . المستدام والتصدي للعديد من التحديات العالمية النر

ي أنشطة البحث والتطوير.  يكون
ي هذا الصدد، تعد حقوق الملكية الفكرية هناك حافز مناسب لضمان عائد االستثمار الكبير ف 

وف 
 
ا
ي ثمار االبتكار وتعزيز التنمية وحفز االقتصاد، فضل

إىل أن  الوفد عن تبادل المعارف ونقل التكنولوجيا. وأشار  األداة الرئيسية لجن 
 إطار الملكية الفكرية 

ً
ي التطوير الرسي    ع للقاحات ضد  مفيدا
ي هذا السياق، ال بد من بذل جهود متواصلة  . 19-جائحة كوفيدف 

وف 
ويد المستخدمير  بمنتجات من لوا رسيعة االستجابةلضمان أن تقدم الويبو خدمات الملكية الفكرية  فعالة من حيث التكلفة لير 

ي تبذلها الو 
ي ذلك نظام معاهدة التعاون الدرجة األوىل. وأشاد الوفد بالجهود النر

يبو لتحسير  أنظمة الملكية الفكرية العالمية، بما ف 
اءات ونظامي مدريد والهاي، وأيد مواصلة تطوير خدمات تكنولوجيا المعلومات لفائدة المستخدمير  ومكاتب الملكية  بشأن الير

ي التبسيط و وإن موثوقية الفكرية عل حد سواء. 
ي المستمر ف 

ي التكاليف لفائدة المستخدمير  األنظمة والتفان 
أمر ، تحقيق وفورات ف 

ي لجان 
ي مجال الملكية الفكرية.  وفيما يتعلق بالعمل المعياري الجاري ف 

حاسم لمواصلة وزيادة استخدام تلك الخدمات العالمية ف 
ي 
 أن الجمعيات المقبلة ستعقد وأشار الوفد إىل تطرحها الجائحة. الويبو، أقر الوفد بالتقدم المحرز عل الرغم من التحديات النر

 
ً
ة من مبدئيا ي الفير
  ، وإن التخلي عن تقاليد2023يوليو  7إىل  3 ف 

ً
ي الخريف تحديا

   عقد الجمعيات ف 
ً
ا ، بالنظر بالنسبة للدانمرك كبير

ي نفس 
ي تعقد ف 

ة االجتماعات الدولية األخرى واألحداث اإللزامية النر ةإىل كير ي توقيت . وحث األمانة بالتاىلي عل إالفير
عادة التفكير ف 

ي عام 
 2023انعقاد الجمعية العامة ف 

ا
  . واختتم الوفد كلمته قائل

ً
ما ي عمل  إنه ال يزال ملير 

ي وبناء وعملي ف  بالمساهمة بشكل إيجانر
ي تقدمها المنظمة وقال الوفد إن الويبو وهيئاتها المختلفة. 

مية قصوى أهذي التشغيل الفعال لخدمات الملكية الفكرية العالمية النر
ي أن تواصل ،لمستخدميها

 الويبو تقديم خدمات عالمية المستوى.  وأعرب عن رغبته ف 

وأعرب وفد إكوادور عن تقديره لتقرير المدير العام وإلدارته للويبو. وقال إن مبادراته الرامية إىل تعزيز الملكية الفكرية كأداة  .45
.  أكير أهمية  تكتسي للتنمية توضح كيف أن الملكية الفكرية  وكل منا  الملكية الفكرية أساسية للحياة اليوميةوإن من أي وقت مض 

العالمة التجارية للصابون و عملية ابتكارية،  المصنوعة باستخدام الساعات المنبهةومن األمثلة عل ذلك  . يواجهها طوال اليوم
ي المتواجدة الفنان الشهير  للوحة ، والتصميم الصناعي للسيارات، وحق المؤلفقهوة الصباحمنشأ  وتسميةالمستخدم، 

معرض الف 
ي 
ي ال الفن 

ائحطريق للعمل، ف  ي أماكن العمل. الموجودة ، وأنواع الورود الهواتف المحمولة ورسر
حرز تقدمف 

ُ
وكانت كبير   وقدم أ

ي جائحة كوفيدالتكنولوجيا أساسية لتطوير االقتصادات العالمية والمعارف عير الحدود. 
ي  19-وإن تفسر

أكير  أحدة 2020عام  ف 
ي شهدهاالتحديات 

ي غضون أشهر قليلة من إجراء البحوث العلمية، التصديق بأن العالمالمستحيل  وقد بدا منالتاري    خ.  النر
أطلق ، ف 

.  اتالدراس بفضلمنقذة للحياة  أول لقاحات ي   وإكوادور بوصفهاوالتقدم التكنولوخر
ً
ي أن  بلدا

واصل العمل عل تشديد التنوع، ينبغ 
ي الرسي    ع كفاءاتتكوين ال ن هذاوتعزيز الملكية الفكرية استجابة للتقدم التكنولوخر

ّ
  . وقد مك

ّ
م من إنشاء آليات مناسبة التقد

ي اتفاقات 
ي من خالل الملكية الفكرية والمساهمة ف 

جنة حق المؤلف، فضال عن عمل اللجنة الحكومية لالستئناف االقتصاد الوطن 
ي التقليدي وعمل نظام لحماية الموار  وضعالدولية بشأن 

ي  لجنة التنمية. د الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف 
وينبغ 

 لتلك المشاري    ع استحداث أدوات  تشجعأن 
ً
ما بحماية الملكية  تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال الوفد إنه ال يزال ملير 

 . بهالجمهور والنهوض  الفكرية وإنشاء آليات مناسبة إلذكاء وعي 

ي هذا التوقيت الذي  .46
ي البداية الرئيسة بمناسبة توليها رئاسة الدورة الثالثة والستير  للجمعية العامة للويبو ف 

أ وفد مرص ف 
ّ
هن

عرب لها عن تمنياته 
ُ
ي للدورة. وأ

ي التقرير النهان 
ل تضمير  البيان الكامل ف 

ّ
شهد فيه العالم تحديات جسيمة، ونظرا لضيق الوقت فض

ي التحضير وإعداد الوثائق الخاصة بالنجاح والتوف
ي مهمتها. كما توّجه بالشكر للسكرتارية عل جهودها ف 

يق ودعمه الكامل لها ف 
ي تنتمي إليها، وأكد عل أهمية الدور الحيوي 

ي بيانات المجموعات اإلقليمية النر
بأعمال هذه الدورة. وقال إن وفد مرص يؤيد ما جاء ف 

ي تعزيز ا
لملكية الفكرية العالمية، والجهود الوطنية لتعزيز منظومة بيئة االبتكار الوطنية من خالل أنشطة الذي تقوم به الويبو ف 

 النامية لتنفيذ 
ا
ي تعزيز قدرات الدول األعضاء وخاصة

 
سهم ف

ُ
قدمها، بما ي

ُ
ي ت
عد النر

ُ
ي وبناء القدرات وبرامج التعليم عن ب

الدعم الفن 
ة القادمة إحراز تقدم عل صعيد خططها التنموية الطموحة وأهداف التنمية الم ي أن تشهد الفير

 
ستدامة. كما أعرب عن أمله ف

ي إثراء منظومة الملكية الفكرية العالمية. كما ُثمن االهتمام الذي توليه 
الصكوك الدولية العالقة عل أجندة المنظمة بشكل ُيسهم ف 

بهدف تضييق الفجوة الرقمية والتكنولوجية بير  الدول النامية  الويبو للتكنولوجيا الحديثة، وتطلع لمزيد من الدعم للدول األعضاء
ي األنشطة التنموية بهدف تعظيم 

والمتقدمة. ورحب وفد مرص بتوّجه الويبو تحت قيادة المدير العام دارين تانغ نحو زيادة اإلنفاق ف 
ي تهدف إىل تعزيز التواصل  الدور التنموي للمنظمة بشكل يتسق مع أجندتها التنموية، وبما يخدم الرؤية الطموحة

للمدير العام النر
ة والمتوسطة والشباب والمرأة، لزيادة الوعي لديهم بالُبعد التنموي  كات الصغير ، مثل الرسر مع أصحاب المصلحة غير التقليديير 

ي التقليدي الذي يقترص عل تسجيل حقوق الملكية الفكري
 
ة. كما أشاد الوفد للملكية الفكرية، وعدم اقتصاره عل الُبعد القانون

، وحزمة الدعم  ي التجارة والصحة العالميتير 
ي بير  الويبو ومنظمنر

ر
ي يقوم بها المدير العام لتعزيز التعاون الثالن

بالجهود الحثيثة النر
قدمها المنظمات الثالث لتعزيز قدرات الدول األعضاء عل مواجهة تداعيات جائحة كوفيد

ُ
ي ت
ي النر

، بما يعكس الدور 19-الفن 
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ي دعم الجهود الدولية ال
ي مجال الصحة العامة، وُيسهم ف 

حيوي للملكية الفكرية، وأهمية دعم جهود البحث والتنمية واالبتكار ف 
لتوفير اللقاحات لمختلف دول وشعوب العالم بشكل عادل ومتساو. واستطرد قائال إن مرص تواصل حاليا عل االنتهاء من أول 

اتيجية وطنية للملكية الفكري ي إعدادها عل مواكبة المعايير الدولية واالعتماد عل الملكية الفكرية والبحث اسير
ي تم الحرص ف 

ة والنر
ي إطار رؤية مرص 

ي سبتمير  2030العلمي لتحقيق التنمية الشاملة ف 
ية الصادر ف   2021للتنمية الُمستدامة، وأهداف التنمية البرسر

ي مختلف الم
جاالت، كما اتخذت مرص إجراءات وأطلقت العديد من المبادرات للنهوض الذي يعكس الجهود الوطنية التنموية ف 

اتيجية   عل االنتهاء من أول اسير
ً
. وتعكف الدولة المرصية حاليا بمنظومة البحث العلمي ولدعم وتشجيع الُمبتكرين والُمبدعير 

ترتبط أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية  وطنية للملكية الفكرية، حيث يتم الحرص عل أن تكون مواكبة للمعايير الدولية، وأن
ي المجاالت الُمختلفة، وقال 

ي مرص، وُيساعد عل تحقيق أهداف الدولة المرصية ف 
المستدامة، بشكل يدعم منظومة بيئة االبتكار ف 

اتيجية الطموحة. وأوضح قائال إن مرص تهدف من خاللها إىل حوكمة البنية  إنه يتطلع للتعاون مع الويبو لتنفيذ هذه االسير
ي موحد لتحقيق الربط والتنسيق الفعال بير  جهات الدولة المعنية بالملكية 

المؤسسية للملكية الفكرية من خالل إنشاء جهاز وطن 
 عن زيادة الوعي لدى 

ا
يعات الوطنية ذات الصلة، فضل يعية من خالل إجراء عملية مراجعة شاملة للترسر الفكرية، وتهيئة البيئة الترسر

ي العملية جميع ف
ي تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وإدماج هذه المفاهيم ف 

ئات المجتمع بأهمية الملكية الفكرية ف 
 
ً
اتيجية الطموحة. وقال أيضا إن تغير المناخ ُيمثل تحديا التعليمية بمختلف مراحلها. ونتطلع للتعاون مع الويبو لتنفيذ هذه االسير

 تطول تداعياته كافة م
ً
ا . وال شك أن للملكية خطير ناخي الحياة، حيث ُيعيق الجهود التنموية، ويؤثر عل حياة ماليير  من المواطنير 

اء، ووضعه عل  ي التكنولوجيا الخرص 
 لدعم الجهود الرامية للتصدي لتغير المناخ، من خالل تشجيع االبتكار ف 

ً
 حيويا

ً
الفكرية دورا

اء رأس أولوياتنا عل المستويات الوطنية واإلقلي مية والعالمية، وتوفير االستثمار والتمويل الُمستدام لنقل وإتاحة التكنولوجيا الخرص 
ي إطار رئاستها للدورة ال 

د الوفد حرص مرص ف 
ّ
ي هذا الصدد، أك

ي اتفاقية األمم المتحدة  27للدول النامية. وف 
لمؤتمر الدول األطراف ف 

كاء، ومن بينها الويبو، للبناء عل ُمخرجات المؤتمرات السابقة، وعل عل التعاون مع جميع ا COP27اإلطارية لتغير المناخ  لرسر
ي ذلك قمة "جالسجو" بهدف تحقيق التوازن المأمول بير  تخفيف االنبعاثات، والتكّيف مع 

ي هذا الشأن بما ف 
التعاون مع الويبو ف 

التمويل الالزم لمساعدة الدول النامية عل تحقيق اآلثار السلبية لتغير المناخ، ودعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوفير 
ي النهاية، أكد الوفد االهتمام الذي توليه مرص لدور الويبو، وحرصها عل المساهمة 

. وف 
ً
التكّيف، والوفاء بإسهاماتها الُمحددة وطنيا

ك واالرتقاء به آلفاق أر  ي الجمعية العامة وتعزيز التعاون الُمشير
ي المناقشات ف 

ي البناءة ف 
اءة ف 

ّ
حب وأوسع، والتطلع للمساهمة البن

 لتحقيق أهداف المنظمة وتطلعات الدول األعضاء. 
ً
 المناقشات خالل الدورة سعيا

ي بلدان أمريكا  ىلوأعرب وفد السلفادور عن تأييده للبيان الذي أد .47
به وفد غواتيماال باسم المنتدى الوزاري للملكية الفكرية ف 

ي إطار رئاستهالوسط والجمهورية الدومينيكية، 
ي قد المؤقتة. وقال إن العالم  ف 

ات عميقة وغير متوقعة، ال سيما ف  شهد تغيير
. وقال إن السياق الدوىلي الحاىلي معقد

ي تلبية ، العامير  الماضيير 
 وينبغ 

ً
ي وكذلك  االحتياجات األكير إلحاحا

إعادة تقييم األولويات. وف 
ايدة ألن الملكية الفكرية ال تزال تعزز فرص العمل واالستثمار  واالنتفاع بهاهذا السياق، يكتسي تعزيز الملكية الفكرية  أهمية مير 

ي ساهم وت ،بفعالية
ي المقابل ف 

 وهي تسغ إىلملكية الفكرية لل وىل السلفادور أهميةوتالتنمية االقتصادية واالجتماعية عير العالم. ف 
ي سجل الملكية الفكرية لترسي    ع  تعزيز مواصلة 

التحديث واالبتكار والرقمنة. ومن المهم اإلحاطة علما بالعمل المضطلع به ف 
امن مع الجهود  بذلالعمليات وتحديث البنية التحتية وتحسير  الخدمات. وقد أنجز هذا العمل بالير 

ُ
ي ت
  النر

ً
لتحسير  اإلطار  حاليا

ي التنظيمي للملكية الفكرية. 
ي حقوق الملكية الفكرية وقد شهد الصعيد الوطن 

ي عام ، فزيادة ف 
عدد قياسي من  ُسجل، 2021ق 

  والعالماتاإليداعات المتعلقة بالمصنفات الجديدة 
ُ
ة، وأ ام الحكومة   الرقمية العمالتنشئت آليات لتمويل الممير  كجزء من الير 

اتيجية للمنظمة بالتكنو  ي ترمي لوجيا المالية. وأعرب الوفد عن تقديره للرؤية االسير
، وال شعب السلفادور إىل ضمان أن يستطيع والنر

اكة  ي أن تستمر الرسر
ة والمتوسطة والشباب والنساء، التمتع بفوائد الملكية الفكرية. وأعرب عن أمله ف  كات الصغير سيما الرسر

اتيجية مع الويبو من أجل ي  االسير
نظام الملكية الفكرية داخل السلفادور والمنطقة دون اإلقليمية من خالل  تعزيز االستمرار ف 

وع منهجة البيانات. وأعرب الوفد عن تقديره لقيادة المدير ا ، ومر EMPIن قبيل م مشاري    ع كز دعم التكنولوجيا واالبتكار، ومرسر
ي حققها. 

ي إطار المنتدى دون مشاوهو ممير  له عل العام والنتائج الممتازة النر
 
ي نفذت ف

ي األنشطة دون اإلقليمية النر
 
ة ف ركته المبارسر

ي أمريكا الوسط والجمهورية الدومينيكية. 
 مشاري    عأن تقدم الويبو الدعم إلبرام اتفاقات وتنفيذ ويأمل اإلقليمي للملكية الفكرية ف 

فقمحددة 
ُ
ي  لمدير  وقدم الوفد عبارات الشكر عليها خالل ذلك المنتدى.  ات

 
امج ف ي الير

ي وكبير موظق  شعبة أمريكا الالتينية والكارينر
  ويظلذات األهمية الوطنية الخاصة.  المشاري    عتنفيذ  علتطوير حق المؤلف  شعبة

ً
ما ي  الوفد ملير 

 
بمواصلة مشاركته النشطة ف

ي ذلك ما يتعلق بالعمل المعياري. 
 
ي أن تدخلعمل الويبو لتحقيق نتائج ملموسة، بما ف

 
ي حوار مثمر خالل ا ويأمل ف

 
لدول األعضاء ف

 لضمان نجاح الدورة الحالية لجمعيات الويبو.  المقبلةاأليام 

48.  
ّ
د وفد إستونيا البيانير  اللذين أدىل بهما وفد سلوفاكيا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسط والبلطيق ووفد الجمهورية وأي

ي والدول األعضاء فيه.  ي أوكرانيا تهدد وجود وعمل النظام متعدد األطراف بأكمله،  التشيكية باسم االتحاد األورونر
وإذ كانت الحرب ف 

ي 
ي حاجة ماسة إىل المساعدةفمن المهم أن تتمكن الويبو من دعم وإبراز التضامن مع جميع الدول األعضاء النر

 
أوكرانيا.  مثل ، هي ف

  من جدول األعمال. وأضاف أن أداء 19ولذلك، تؤيد إستونيا تماما البند 
ً
ي تحسن وأن تقدما

   الويبو ال يزال ف 
ً
ا ي  كبير

قد أحرز بالفعل ف 
اتيجية  ي مجال االبتكار.  متوسطة األجلتنفيذ الخطة االسير

. ورحب الوفد باإلدارة الفعالة لموارد المنظمة وأثن  عل عمل الويبو ف 

، الذي يقدم معلومات ي مؤرسر االبتكار العالمي
قيمة عن الجهود الوطنية. كما أعرب عن تقديره  ورصدت الحكومة باستمرار ترتيبها ف 

كات الناشئة واستحداث األدوات ذات الصلة لدعم هذا القطاع.  ة والمتوسطة والرسر كات الصغير البالغ لمبادرة الويبو بشأن الرسر
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نشئت 
ُ
ي دول البلطيق وأ

ي األجل الويبو طويلة  بفضل مساهمةمؤخرا أول شبكة مكاتب لنقل التكنولوجيا ف 
إستونيا  وتأملنطقة، المف 

ي تمهيد الطريق إلقامة شبكات إقليمية أخرى لنقل التكنولوجيا. وقال الوفد إنه يتابع محادثات الويبو بشأن الملكية الفكرية 
ف 

وري أن تستعد  الوفد عمل الويبو  ويؤيدتتكيف معها. أن و  الحاليةويبو للتطورات الوالتكنولوجيات الحدودية باهتمام؛ ومن الرص 
ي جميع أنحاء العالملتط

ي ذلك عل نحو  إىل المساهمة ويتطلع، هوتعزيز  وير نظام الملكية الفكرية ف 
  ف 

ّ
 . اءبن

ي وأيّ  .49
ي ستضاف. وقد االمجموعة األفريقية باسمإىل البيان الذي أدىل به وفد الجزائر  د وفد إيسواتن 

  ت إيسواتن 
ً
المؤتمر  مؤخرا

ك بير  الويبو والمنظمة اإلقليمية األول ي الدول األعضاء لاألفريقية للملكية الفكرية )األريبو(  المشير
رؤساء مكاتب الملكية الفكرية ف 

ي 
ي إدارة الملكية الفكرية  ت خاللهحددو ، األريبو ف 

ي المنطقة. وقد حرص  المؤتمر  وخلقفرص التعاون ف 
 المديران العامانالقيمة ف 

ة  كبير بشكل   اهمللمنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية والويبو وأس ي اآلونة األخير
ي المداوالت. وقد ساعدت الويبو ف 

ف 
ي 
ي هذا الصدد هي تحقيق بيئة  إيسواتن 

ي مراجعة إطارها التنظيمي للملكية الفكرية. وقال إن إحدى األولويات الرئيسية للحكومة ف 
ف 

ي إىل االبتكار واإلبداع. كما 
يعية وسياسية تتماسر مع احتياجات البلد وتفض  ي إجراء استعراض ترسر

قدمت الويبو المساعدة التقنية ف 
ي البلد. 

ها علشامل لقوانير  الملكية الفكرية ف  ي تركير 
، عل نحو فعال المؤسسية عل إدارة حق المؤلف اقدرته وصبت إيسواتن 

بهدف تحسير  االستفادة من حق المؤلف لفائدة المنفعة االقتصادية والثقافية للبلد. وقد ساعد التدريب الذي قامت به الويبو 
ي 
 تعزيز االقتصادالمسؤولير  عل فهم أفضل لكيفية إسهام حق المؤلف ف 

ً
ألتمتة عمليات  وتخطيطهتقييم البلد  . وقد استفاد أيضا

  دارة الملكية الفكرية منإ
ً
كاء المنظمة وشبكاتها. وتقوم الحكومة حاليا األتمتة بهدف تحسير  كفاءة  فرصبتقييم  دعم الويبو ورسر

ي  وتخطي الصعوباتعملياتها اإلدارية والتجارية 
 اإلبداع واالبتكار. مجاىلي ف 

 – 2030لعام  نفذ رؤيتهاوقال إن إثيوبيا توأيد وفد إثيوبيا البيان الذي أدىل به وفد الجزائر باسم المجموعة األفريقية.  .50
، وال سيما فيما يتعلق بالملكية  -الزدهارا نحو  طريقال ي

ي تعطي األولوية لالبتكار والسياسة التكنولوجية عل الصعيد الوطن 
النر

. وتعكف الحكومة عل إعداد إعالن بشأن واستغاللهاالفكرية.  وسيوضع صندوق لالبتكار لدعم تطوير حقوق الملكية الفكرية 

ي إمكانية إدخال تعديالت عل اإلعالنات المع
ي التقليدي بمساعدة تقنية من الويبو والنظر ف 

ارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف 
 
ً
اءات. وتعمل الحكومة أيضا ي  السابقة بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة وبشأن الير

.  قانونهاعل إدراج معاهدة مراكش ف  ي
الوطن 

ي الوفد وأعرب 
ي عام  عن أمله ف 

، استكملت الهيئة اإلثيوبية للملكية 2022أن تنضم إثيوبيا إىل نظامي باريس ومدريد بعد ذلك. وف 
ي البلد، 

اتيجية الوطنية للملكية الفكرية ف  ي طال انتظارها للسياسة واالسير
ي للمراجعة النر

وع النهان    وقدالفكرية والويبو المرسر
ُ
 ق
ّ
مت د

ي أكاديمية الملكية الفكرية إىل الحكومة للموافقة عليها.  واستك
ملت الوحدة األوىل من برنامج الويبو لتدريب المدربير  بنجاح ف 

كات، الهيئة الوطنية للملكية الفكريةمتدربون من  فيها الوطنية. وشارك الملكية الفكرية الخاصة، ومنظمات اإلدارة الجماعية،  ورسر
ي أديس أبابا بشأن  قدت حلقة عملوعا . ث، واألوساط األكاديميةو ومعاهد البح

وتطوير الطب  وضع العالماتوطنية للتوعية ف 
ي الويبو  دار. وقد ساهمت شعبة أفريقيانبالتعاون مع جامعة غو  التقليدي

وأكاديمية الويبو، من خالل برنامج التعلم عن بعد،  ف 
 
ً
   إسهاما

ً
ا ي تلك األنشطة.  كبير
  أتمتة المكاتب وشهدتف 

ً
رسات المكتبية الالورقية وتوسيع قدرات من خالل الرقمنة والمما تحسينا
ونية، بدعم من شعبة الويبو للملكية الفكرية  ي الويبو، التجارية ألعماللالخدمة اإللكير

حاجة  هناك. وفيما يتعلق بالقوى العاملة ف 
 . ي
كير  عل التنوع من أجل تحقيق التوازن بير  الجنسير  والتمثيل الجغراف   إىل المزيد من الير

ي وفد فيوأعرب  .51 لبيان الذي أدىل به وفد الهند باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ والبيان الذي أدىل عن تأييده ل جر
ة للويبو كمؤسسة متعددة األطراف تحمي الملكية  به وفد فانواتو باسم منتدى جزر المحيط الهادئ، وقال إنه يوىلي أهمية كبير

ي مواجهة  وإنالفكرية. 
 
ي قيمتها وأهميتها أكير ف

 
ي البلدان من جائحة كوفيدالتحديات العالمية الراهنة. وف

 
ي اتخاذ 19-ومع تعاف

، ينبغ 
أكير من أي وقت ، مرة أخرى. واآلن االستعدادتدابير لضمان أال يواجه االقتصاد العالمي أبدا العواقب الكارثية الناجمة عن سوء 

ي أن تكون حياة 
، ينبغ  ي صميم العمل ، تظلأن ، و األفرادمض 

ي ف  ي فيجر
 إن الويبو و . ف 

ً
  تؤدي دورا

ً
ي هذا الصدد.  حيويا
التعاون وإن ف 

 
ً
ي بير  الويبو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية حاسما

. وأعرب الوفد عن تطلعه إىل العمل عن كثب مع المدير الثالنر

ي الجهود المبذولة من 
ي من جائحة كوفيدأجل العام والويبو من أجل تعزيز هذا التعاون والمساهمة ف 

الملكية وتعتير . 19-التعاف 
 الفكرية 

ً
 مهما

ا
،  عامل ي ي النمو االجتماعي واالقتصادي والتنمية. وقال إن فيجر

ي المحيط الهادئ،  بصفتهاف 
ة نامية ف  دولة جزرية صغير

ورة القدرة عل  وهناك حماية تلك الموارد وحمايتها. تمتلك ثروة من المعارف التقليدية والمواهب اإلبداعية، ولكنها ال تملك بالرص 
اف  حمائيةمع الويبو لتطبيق تدابير حاجة إىل التعاون  ي  الفريدة إلبداع والتنميةا آفاقومنع القوى العالمية من استي  

 
ي وف ي فيجر

 
ف

ي أن توىلي االعتبار الواجب لجميع 
ي للويبو أن تراعي الجوانب اإلنمائية لعملها وينبغ 

أعضائها، بغض النظر دول أعضاء أخرى. وينبغ 
ها من  وقد استفادتعن مستوى التنمية فيها.  ي من برامج التدريب وغير ي تتيحها رص الففيجر

ي و الويبو األخرى النر
ي ينبغ 

أن تستمر النر
ي إتاحتها

ي أن يؤدي رفع قيود السفر إىل تيسير  الوفد . وأعربف 
ي  نرسر برنامجعن أمله ف   الفجوات المعرفية وبناء لسدجديد  تدرينر

ي الدول األعضاء. وأقر الوفد بأن هناك 
ي إطار عمل الويبو المتعلق بوضع القواعد والمعايير  قضاياالقدرات ف 

ي  راسخة ف 
أثرت عل  والنر

ورة معالجة تلك القضايا المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير  . وأشار إىل رص  ي التطلعات اإلنمائية لفيجر
ي ال
 
، دون وجود آليات مناسبة ودعم الثقاف ي . وأعرب الوفد عن تقديره لدورات من تقليدي. وقال إن فيجر الويبو، ستفقد الكثير

نامج التعلم عن بعد.  ، فأكاديمية الويبو والمنح الدراسية لير   20 شاركعل مر السنير 
ً
ي  شخصا ي أن فيها من فيجر

 
، وأعرب عن أمله ف

ي  تستمر هذه المشاركة والتعاون من أجل
 التعامل مع قضايا الملكية الفكرية.  ة علالقدر  سد الثغرات ف 



A/63/10 
Annex 
20 
 

ي تطرحها  .52
وقال وفد فنلندا إن جمعيات الويبو سلطت الضوء عل متانة النظام متعدد األطراف، الذي لنر التحديات النر

ر له 19-كوفيدجائحة    التحاد الروسي عل أوكرانيا يشكل تل. وقال إن العدوان العسكري الذي ال مير
ً
  حديا

ً
  جديدا

ً
أمام النظام  وهاما

ة والمتوسطة والمبدعير  والمبتكرين والشباب والشعوب  كات الصغير متعدد األطراف وله عواقب إنسانية واقتصادية. ويمكن للرسر
ي البلدان المتقدمة والنامية استخدام الملكية الفكرية واالستفادة منها. 

 و األصلية والسياسيير  ف 
ً
  إن الويبو تؤدي دورا

ً
ي تبادل  حيويا
ف 

 
ً
إىل  المعارف وتشجيع المناقشات حول تلك القضايا. وأعرب الوفد عن تقديره للتعاون الطويل والوثيق مع الويبو، الذي أدى مؤخرا

كات ويعد هذاتطوير البنية التحتية لحق المؤلف.  ها من الدول األعضاء والمنظمات والرسر  ،التطور أولوية عالية بالنسبة لفنلندا وغير
عن تقديره  الوفد . وأعربوالمشجعير  له لالبتكار  من أشد المؤيدينفنلندا وتعتير مسغ طموح ومتعدد األوجه.  كما أنه يشكل

ي باالبتكار و 
ي المناقشات. هو يلجهود المدير العام فيما يخص منتدى الويبو الوزاري المعن 

من المقرر أن و تطلع إىل المشاركة ف 
 يحتفل المكتب الفنلندي للير 

ً
ين إلنشائه بوصفه مكتبا   اءات والتسجيل بالذكرى السنوية العرسر

ً
  إداريا

ا
أول ، وجدير بالذكر أن مستقل

ي فنلندا   ة منحتبراء
  180قبل كانت ف 

ً
األهمية بمكان ضمان أن يتمكن المجتمع واألجيال القادمة من أصحاب الحقوق ومن . عاما

ي االستفادة من التشغيل الفعال إل
اتيجية الفنلندية ن ضموتتطار الملكية الفكرية. من االستمرار ف  ي وضعتاالسير

  النر
ً
 15 مؤخرا

 
ً
ا تحسير  المهارات فيما يتعلق بالملكية الفكرية  المتخذة التدابير  وتشملتغطي مجاالت مسؤولية العديد من الوزراء والوزارات.  تدبير

ي التكنولوجيات الجديدة ومواجهة التحديات والمجاالت ذات الصلة واالستفادة من إدارة البيانات الجيدة. ومن 
المهم مواصلة تبن 

ي 
 يالنر

ً
ي إطار نظام الملكية الفكرية. وتماشيا

اتيجية الملكية الفكرية،  طرحها الذكاء االصطناعي ف  تحديثات لقوانير   جرتمع اسير
اءات الوطنية من خالل التعاون الوثيق بير  الوزارات والوكاالت وأصحاب المصلحة الم . الير ي فنلندا  وترغبعنيير 

أن تصبح البيئة ف 
ي طليعة تطوير 

ي العالم من أجل اختبار الحلول المستدامة للتحديات المجتمعية وتطويرها. ومن أجل البقاء ف 
األكير فعالية ف 

وري زيادة اإلنفاق عل البحث والتطوير  ي المائة من الناتج المحلي اإل  بنسبة تصل إىلاالبتكار، من الرص 
جماىلي بحلول عام أربعة ف 

ة من القطاعير  العام والخاص. ومن المهم التأكد من أن الجوانب األخرى لبيئة 2030 . وهو هدف طموح يتطلب استثمارات كبير
ورة إيالء مزيد من  الوفد البحث والتطوير واالبتكار تعزز االبتكار وأن نظام حقوق الملكية الفكرية يعمل بشكل سليم. وأشار  إىل رص 

ي يمكن  االهتمام
عل الصعيد اإلقليمي ألهمية حقوق الملكية الفكرية للشعوب األصلية، ويجري العمل عل التأكد من الكيفية النر

 أفضل.  عل نحو  شعب سامي بها لنظام الملكية الفكرية الحاىلي خدمة مصالح واحتياجات 

ي بذلتها لبداية عن شكره لوفد فرنسا  وأعرب .53
لتعامل مع األزمات المتالحقة منذ عام لويبو عل الجهود المتجددة النر

ي حماية الملكية الفكرية 2019
أوكرانيا  عل التحاد الروسي ا الذي شنه الغزو المأساوي ولم يهز . وتعزيزها، مع ضمان مهمتها ف 
  المنطقة والعالم هز األوكرانيير  فحسب، بل 

ً
ام رانيير  طلبت فرنسا من المنظمة أن تبدي تضامنها مع األوك، فقد . ولذلكأيضا وااللير 

ي مجال الملكية الفكريةتجاههم 
ي الوقت الذي . ف 

وري لخطر تصدعات ال يمكن إصالحهاالعالم  يتعرض فيهوف  توحيد ، من الرص 
. وال بد للمنظمات متعددة األطراف، مثل و . القوى والجهود ورية أكير من أي وقت مض  إن التعددية الفعالة والقوية أصبحت رص 

ي حل األزمة. ويجب أن تواصل الويبو والدول األعضاء فيها تعاونها وعملها المعياري، ال سيما حماية البث؛ 
الويبو، من المساهمة ف 

ات الجغرافية. وحماية الموارد الوراثية والمعارف التقلي القبول العالمي لنظام و دية والفولكلور؛ وحماية التصاميم؛ وتعزيز المؤرسر
وري لكي يتكيف نظام الملكية الفكرية مع التطورات العالمية واالجتماعية. 

إن األولوية الثانية هي  وقال الوفدالملكية الفكرية أمر رص 
ية. وينب ي خدمة التنمية البرسر

اتيجيات النمو الخاصة بوضع الملكية الفكرية ف  ي أن يخدم االبتكار اسير
 أقل اغ 

ً
، أو البلدان لبلدان نموا

، عل سبيل األولوية،  ي
ي تنميتها. وينبغ 

ي تمر بمرحلة انتقالية، للمساهمة ف 
بالحصول  المرتبطةبتوزي    ع السلع األساسية  السماحالنر

ي أن يكون االبتكار 
.  وينبغ  ي

 
 عل الرعاية الصحية واألمن الغذان

ً
ي ذلك الشباب والنساء أمام الجميع للجميع، وأن يكون مفتوحا

 
، بما ف

كات ي البلد. وقال  والرسر
ي ومستوى التنمية االقتصادية ف 

ة، بغض النظر عن المنشأ الجغراف  إن فرنسا تدعم االبتكار الوفد الصغير
مع  تتوافقللدورة الثالثة والستير   ات فرنساطموحوإن بشكل فعال، وال سيما تنفيذ حلول للبحوث الطبية ولمكافحة تغير المناخ. 

ي جميع أنحاء العالم وجعل اإلدارة 
ي اتفاقية الويبو، وهي تشجيع النشاط اإلبداعي والنهوض بالملكية الفكرية ف 

 
تلك الواردة ف

كة لالتحادات أكير فعالية.   المشير

ي إطار  المجموعة األفريقية.  وأعرب وفد غامبيا عن تأييده للبيان الذي أدىل به الوفد الجزائري باسم .54
 
وقال إن غامبيا، ف

ة  ي مجال الملكية الفكرية للفير
اتيجيتها ف  ، توىلي األولوية ألنشطة مثل أتمتة المكاتب وصياغة 2023-2018سياستها واسير

يعات جديدة بشأن الملكية الفكرية  ي عامترسر
ي تقدمها شعبة الويبو ألفريقيا2022 ف 

ي تعزيز الملكية  . ورحب الوفد بالمساعدة النر
ف 

ي المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية وبرنامج التعليم عن بعد الخاص بأكاديمية الويبو الذي 
الفكرية بير  الدول األعضاء ف 

ي جامعة أفريقي
ي غامبيا. ومن شأ ايقدم ف 

اء الملكية الفكرية من األكاديمية مكتب المدعي العام ف  ي زمبابوي. وقد ساعد خير
ن برنامج ف 

WIPO Connect  ي البلد. وقد بدأ تشغيل
 
مراكز دعم التكنولوجيا  مركزين منأن يساعد عل تعزيز الصناعات اإلبداعية ف

ي  مركز ثالثواالبتكار، ومن المقرر إقامة 
 
ي سبتمير و جامعة غامبيا. ف

 
ي مجال اإلنفاذ ف

 
 2022ستعقد حلقة عمل لتكوين الكفاءات ف

مسألة حلقة عمل والقضاة والمدعير  العامير  والممارسير  القانونيير  من القطاع الخاص. وستتناول  نيير  موظفير  القانو اللفائدة 
ي    ع وسيُ تطبيق القوانير  األساسية للملكية الفكرية لمكافحة القرصنة والتقليد والتعدي عل الملكية الفكرية بشكل عام.  عتمد ترسر

 وستكونية ومكتب حق المؤلف، وبالتاىلي تبسيط إدارة الملكية الفكرية. لدمج مكتب الملكية الصناع 2022بحلول نهاية عام 
ي تهدفخططها ب فيما يتعلقلحصول عل المساعدة من الويبو ممتنة لغامبيا 

إىل تحديث نظام أتمتة الملكية الصناعية  النر
ي مكتب الملكية الصناعية، والذي سيتم االضطالع به بهدف تعزيز فعالية إجراءا

ت الفحص واإلخطار والنرسر المستخدم ف 
 والتسجيل. 
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 وأعرب وفد جورجيا عن دعمه الكامل للبيان الذي أدىل به وفد سلوفاكيا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسط والبلطيق.  .55
ة بالنسبة   تإن العامير  الماضيير  شهدا تحدياوقال  لالقتصاد العالمي وبيئة الملكية الفكرية. ومع ذلك، فقد قام مركز جورجيا كبير

، بتعديل عملياته والحفاظ عل مستوى  كاء الدوليير  الطلبات.  ودعي لم مات المقدمةخدعال من الللملكية الفكرية، بدعم من الرسر
ونية،  ي إطار رقمنة قواعد البيانات واستخدام أدوات الويبو اإللكير

  كز جورجيا للملكية الفكريةأحرز مر وف 
ً
ي االنتقال إىل العمل نجاحا
ف 

 من جورجيا بأن عن بعد.  العملالهجير  
ً
عن امتنانه ألكاديمية الويبو  فقد أعرب الوفدبالتعليم،  تبدأحماية الملكية الفكرية واعتقادا

كة.   عدد ة الفكريةومن المقرر أن يطلق مركز الملكيلدعمها للمبادرات التعليمية وبرامجها المشير
ً
امج التعليمية عل مدى  ا من الير

،  - برنامج للتعلم عن بعد لفائدة القضاة يهابما ف - العام المقبل ي
ي النظام القضان 

تهدف إىل تعزيز المعرفة بحقوق الملكية الفكرية ف 
ي الملكية الفكرية بالتعاون مع أكاديمية الويبو 

إن جورجيا تعلق  الوفد . وقالوبدأت مناقشات من أجل وضع برنامج ماجستير ف 
 
ً
احا ات الجغرافية وقدمت اقير ة عل نظام المؤرسر اتالستضافة الندوة العالمية المقبلة بشأن  أهمية كبير الجغرافية.  المؤرسر

ي الويبو من البلدان غير توباإلضافة إىل ذلك، 
ي داخل الويبو، وزيادة عدد موظق 

علق أهمية خاصة عل تحسير  التمثيل الجغراف 
 ا

ا
  لممثلة أو الممثلة تمثيل

ً
ي خريف عام  ناقصا

مثل جورجيا. وقال إنه يتطلع إىل استضافة المدير العام للويبو، السيد دارين تانغ، ف 
ي جورجيا وحماية حقوق الملكية الفكرية ل، 2022

امج التعليمية ف  ي تعزيز الير
ي المستقبل ودور الويبو ف 

يناقش معه أنشطة التعاون ف 
ي المنطقة. و 

شكر الوفد عل وجه الخصوص شعبة البلدان المنتقلة إىل نظام االقتصاد الحر والبلدان المتقدمة عل دعمها المتمير  ف 
 
ً
ما كة. واختتم بيانه قائال إنه ال يزال ملير  امج المشير ي تنفيذ الير

ي اآلراء بشأن  ومشاركتها النشطة ف 
المعقدة  بنودالبالتوصل إىل توافق ف 

 يات. جدول أعمال الجمع من

 بصفته الوطنيةوفد ألمانيا وأعرب .56
ً
وباسم ، عن تأييده الكامل للبيانير  اللذين أدىل بهما نيابة عن المجموعة باء ، متحدثا
ي والدول األعضاء فيه ر له  االتحاد األورونر ضد أوكرانيا. الذي شنه ، وخاصة فيما يتعلق بإدانة االتحاد الروسي للعدوان الذي ال مير

ي هذا الصدد، 
ي قطاع االبتكار واإلبداع ونظام الملكية الفكريةوف 

ي جدول أعمال الجمعيات بشأن المساعدة والدعم ف 
 أيد إدراج بند ف 

ي مجاالت الصحة 
ي ذلك ف 

ي أوكرانيا.  واعتير الوفد أن الملكية الفكرية أداة مهمة لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، بما ف 
ف 

اءات  ألمانيا إن الوفد والتنمية المستدامة. وقال واالنتعاش االقتصادي وتغير المناخ ي المناقشات المتعلقة بالير
شارك بنشاط ف 

ي بير  الويبو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية بشأن مسائل 
والصحة، وأعرب عن تأييده الشديد للتعاون الثالنر

ي 
ي تبذلها الويبو لمساعدة الصحة العامة، وشجع الويبو عل مواصلة تعزيز مساهمتها ف 

هذا المجال. ورحب بالجهود المتواصلة النر
ي االستجابة لجائحة كوفيدالدول األعضاء 
  ،19-ف 

ً
ي تطوير الحلول القائمة  ولكنه رأى أن بإمكان المنظمة أن تؤدي دورا

أكير فعالية ف 
اءات،  - عل الملكية الفكرية خيصوالتعهداتمثل مجمعات الير مان وصول عالمي أكير عدال للقاحات واألدوية لض -، وهياكل الير

ي أن تساهم 
ي تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام الويبو األخرى. وإضافة إىل ذلك، ينبغ 

بالتعاون الوثيق مع  2030بنشاط ف 
ي االنضمام إىل مجموعة األم

ي هذا الصدد، قد ترغب المنظمة ف 
ي تتخذ من جنيف مقرا لها. وف 

م المتحدة المؤسسات األخرى النر
كاء األمم المتحدة اآلخرين وحفز التفكير الجديد بشأن  للتنمية المستدامة من أجل تحسير  تعاونها متعدد األطراف مع كيانات ورسر
ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأيد الوفد مواصلة تطوير القواعد والمعايير عل الصعيد الدوىلي بهدف 

دور الملكية الفكرية ف 
ي لجنة حق  وعل نحو ما تبير  منيق اإلطار الدوىلي القائم للملكية الفكرية لفائدة أصحاب المصلحة. تبسيط وتنس

المداوالت ف 
ي من جميع األطراف. 

ي هذا المجال يتسم بالتعقيد ويتطلب الوقت والتفان 
المؤلف، فإن التنسيق الدوىلي للمفاهيم القانونية ف 
ي عام ولذلك، رحب الوفد بقرار عقد دورتير  عاديتير  

ي أن تواصل، ورأى أنه 2023 للجنة ف 
ام توافق اآلراء  ينبغ  الدول األعضاء احير

  إنه ال يزال الوفد وقالالتقليدي بشأن تخصيص الوقت بير  بنود جدول أعمال اللجنة. 
ً
ما بتحسير  حماية هيئات البث من  ملير 

ي اآلراء بشأن معاهدة دولية. 
ي أن يشمل نطاقها التطورات الطويلولكي تنجح المعاهدة عل المدى  خالل التوصل إىل توافق ف 

، ينبغ 
ي الوقت نفسه. ولذلك، رحب الوفد بالمناقشة المتعلقة بالمزيد من التكنولوجيات، وال سيما اإلرساالت 

ي حدثت ف 
التقنية النر

وع النص يوفر المؤجلة، وأن   ن أساو والميرس  اللجنة الذي أعده نائب رئيس المنقحمرسر
ً
  سا

ً
ي المستقبل. وفيما يتعلق  سليما

للعمل ف 
ي  فإنه يرغببالتقييدات واالستثناءات، أعرب الوفد عن اعتقاده الراسخ بأنه ال توجد حاجة إىل صك دوىلي ملزم قانونا لهذه األمور، 

 ف 
ات الوطنية ومعرفة المزيد  م بتبادل اآلراء حول قضايا أخرى مهتكما إنه المفاهيم القانونية للدول األعضاء األخرى.   حولتبادل الخير

ي مثل حقوق إعادة البيع وتحديات حقوق النرسر 
ي تطرح ف 

اءات، يجب ب وفيما يتعلق البيئة الرقمية.  النر الويبو  أن تستجيبقانون الير
اءاتجنة لوال سيما  ي جميع أنحاء العالم إىل زيادة تطوير ذلك النظام وتنسيقه لنداء الير

 
اءات ف وتحسينها. وفيما  مستخدمي نظام الير

  ، اءات،  بشأنتشاركية ال كانت الجلسةيتعلق بالذكاء االصطناعي ي فحص طلبات الير
 
قدت خالل استخدام الذكاء االصطناعي ف

ُ
ي ع

النر
ي تستخدم الذكاء االصطناعي  الدورة

اعات النر اءات لالخير الثالثة والثالثير  للجنة، ومما ال شك فيه أن جلسة المشاركة بشأن منح الير
ي الدورة الرابعة والثالثير  للجنة، ستكون مفيدة بالقدر نفسه.  و 

 
، المزمع عقدها ف ويحرص الوفد بشكل خاص الذكاء االصطناعي

اءات.  اض، ورسية االتصاالت بير  العمالء ومستشاري الير ي ذلك أنظمة االعير
 
اءات، بما ف عل مواصلة العمل بشأن قضايا جودة الير

ي هذا او 
ي ف 
لمجال مفيد لجميع البلدان، بغض النظر عن مستوى تنميتها، ألنه سيعزز مصداقية نظام الملكية إن العمل اإلضاف 

ي تبذلها الويبو لتحديث البنية التحتية لمعاهدة التعاون  الفكرية الدوىلي وموثوقيته واستقراره. 
ورحب الوفد بالجهود الجارية النر

اءات وخدمات الويبو األخرى من أجل الحفاظ ع ل عملها بكفاءة، وأشار مع التقدير إىل أن نظام معاهدة التعاون بشأن بشأن الير
ي األداء جيدا خالل جائحة

اءات استمر ف  ي عام 19-كوفيد  الير
اءات والعالمات التجارية طلبات 2021. وف  ي للير

، عالج المكتب األلمان 
ي المرحلة الوطنية،  6900عددها  بلغدولية 

 
ي ال 88أودع حواىلي و طلب دوىلي ف

 
.  وقال إن أجانب بواسطة مودعير   هامائة منف

ي الجمعية العامة للويبو لعام 
 
اح المقدم ف  2019معاهدة قانون التصاميم ال تزال مسألة عالقة. وأعرب الوفد عن أسفه لرفض االقير

 . ي اآلراء بشأن عقد مؤتمر دبلوماسي
ط الكشف واستمرار عدم التوصل إىل توافق ف  دول األعضاء األخرى وعل غرار البحل مسألة رسر
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، ال تزال  ي ي االتحاد األورونر
ط ال صلة له ألمانيا ف  ي  بالتصاميممقتنعة بأن هذا الرسر

 التصاميمقانون  ومعاهدالصناعية وأن إدراجه ف 
ي هذا ل منفتحةمن شأنه أن يتعارض مع هدف تبسيط اإلجراءات ومواءمتها. ومع ذلك، فهي 

اح معقول وبناء ف  فحص أي اقير
ي عام  الصدد. 

ي ف  ، أودعت المفوضية األوروبية 2019وفيما يتعلق بوثيقة جنيف التفاق لشبونة منذ انضمام االتحاد األورونر
  137طلبات لتسجيل 

ً
ا   مؤرسر

ً
اح لحماية المنتجات غير الزراعية عل  جغرافيا . ومن المرجح أن يؤدي تقديم اقير ي من االتحاد األورونر

ي اآلونة ا
ي ف  ي نطاق االتحاد األورونر

ة، الذي من المتوقع أن يدخل حير  النفاذ ف  ، إىل زيادة جاذبية نظام لشبونة. 2024يناير  1ألخير
ي اآلراء بير  الدول األعضاء لمواصلة العمل داخل اللجنة الحكومية الدولية.  وقد برز 

بأهمية ذلك  وبينما أقر الوفد توافق واسع ف 
حرز  تقدمالالعمل، أشار إىل 

ُ
كير  عل منهجية عمل اللجنة الحكومية خالل ا الضئيل الذي أ ح بالتاىلي زيادة الير

لثنائية الحالية واقير
ي اآلراء بشأن صك فريد من نوعه يراعي مصالح 

ي الواقع، ما زال يتعير  القيام بقدر كبير من العمل للتوصل إىل توافق ف 
الدولية. وف 

النظام الدوىلي للملكية الفكرية. وأيد الوفد استمرار تنفيذ  أداء يضتقو أصحاب المعارف التقليدية والموارد الوراثية والفولكلور دون 
ي تنفيذ  بارتياحوالحظ  وتوافقيةالتنمية بطريقة متوازنة  ألجندة التوصيات الخمس واألربعير  

 أجندة مشاري    عالتطورات اإليجابية ف 
مع ، 2023بشأن الملكية الفكرية والتنمية للعام  عل موضوع فرعي للمؤتمر الدوىلي  التنمية التنمية. وأعرب عن رسوره التفاق لجنة

كير   ين لجنة الير ي الدورة التاسعة والعرسر
 عل الملكية الفكرية واالبتكار من أجل الزراعة المستدامة، وأعرب عن تطلعه إىل المشاركة ف 

اءات والعالمات التجارية واصل تعاونه الناجح مع الو التنمية ي للير
وع الجاري . وقال إن المكتب األلمان  يبو، عل الرغم من أن المرسر

 
ً
ا من تفاعالتها مع المنظمة والمكاتب اإلقليمية والوطنية للملكية الفكرية. ومع ذلك، بعد رفع  للجنة الحكومية الدولية قد حد كثير

ة، من المتوقع أن  ي اآلونة األخير
اءات و المعتاد. وبالتعاون مع العل النح األنشطة الدولية استئنافالقيود ف  ويبو والمديرية العامة للير

ي ألبانيا والعالمات التجارية
ي مجال شهادات الحماية التكميلية. ف 

اءات ف   ، يقوم المكتب بتدريب فاحضي الير

اتيجية  الجزائر البيان الذي أدىل به وفد  غاناد وفد وأيّ  .57 متوسطة الباسم المجموعة األفريقية. وقد أثرت خطة الويبو االسير
 األجل عل مس

ً
 تشمل تعديالتتعديالت وأجريت ألنظمة الملكية الفكرية وجهود التحديث.  توى األهمية الذي توليه غانا حاليا

عل قوانير  الملكية الفكرية، وسن لوائح تنفيذية لتبسيط اإلجراءات والعمليات الوطنية للملكية الفكرية، واالنضمام إىل معاهدات 
ها. وأعرب الوفد عن سعادته إزاء ها ة بالنسبة لغانا، بما فيالملكية الفكرية ذات األهمية الرئيسي وثيقة جنيف التفاق لشبونة وغير

ي 
، حنر ف  ي الويبو واستمرار الحذر الماىلي

ي 19-مواجهة جائحة كوفيدتحسن الوضع الماىلي ف 
ي إحراز تقدم ف 

، وأعرب عن أمله ف 
  مل اللجنة الحكومية الدولية. وأعرب عن أملهالتفاوض بشأن مسائل البث، واعتماد معاهدة قانون التصاميم، وع

ً
ي أن تركز  أيضا
ف 

 
ً
إىل مواصلة إنشاء  اللجنة الحكومية الدولية بشكل خاص عل وضع صك دوىلي ملزم قانونا واإلرساع به. وقال الوفد إنه يتطلع أيضا

ي أنشطة المنظمة
ي كان  مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار وإىل مزيد من التعاون مع الويبو ف 

ي المجاالت النر
ي مجال بناء القدرات. وف 

ف 
تعهد الوفد بالمشاركة البناءة قد . و من جميع الوفود شفاف ومرن ء، ستكون هناك حاجة إىل تعاونتوافق اآلرا من الصعب تحقيق
ي هذه العملية. 

 ف 

الجمهورية التشيكية باسم وفد  والبيان الذي أدىل به وفد ألمانيا باسم المجموعة باء ن الذي أدىل بهد وفد اليونان البياوأيّ  .58
ي والدول األعضاء فيه جائحة الحكيمة للموارد قد كفلت نتائج مالية إيجابية، عل الرغم من  الويبو  وقال إن إدارة . االتحاد األورونر

اءات ونظام مدريد و  وتقلب األسواق.  19-كوفيد ي تحقيق فائض المنظمة.  ، مماقويانظل نظام معاهدة التعاون بشأن الير
أسهم ف 

ي مواصلة الجهود لضمان أن يقدم نظام الملكية الفكرية خدمات عالية الجودة 
. وقال إن الملكية الفكرية ويسهل النفاذ إليهاوينبغ 

 
ً
  تؤدي دورا

ً
  محوريا

ً
ي التنمية التكنولوجية واالقتصادية وتتطلب نظاما

  ف 
ً
ي وبيئة تمكينية. واستمر نظام المل متوازنا

كية الفكرية اليونان 
اءات لدى منظمة الملكية الصناعية اليونانية بنسبة  ي دعم االبتكار واإلبداع وتهيئة بيئة مواتية للنمو. وارتفعت إيداعات الير

ي  20ف 
ف 

  وُيعزىالمائة، 
ً
ي المقام األول إىل أن المنظمة قد دعمت تخفيضا

ي رس 33بنسبة  ذلك ف 
نفاذ إىل م البحث بغية تيسير الو بالمائة ف 

ة انتقالية للسماح بنقل  اءات. وبعد فير العالمات التجارية  عملية إيداعمن وزارة التنمية واالستثمارات، بدأت  االختصاصاتنظام الير
ي لدى منظمة الملكية الصناعية اليونانية 
 
. وبغية إدارة سندات الملكية الفكرية بفعالية وتيسير النفاذ إىل نظام 2022مايو  17ف

وري رقمنة إجراءات اإليداع وتحسير  البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. و الملك  قد ية الفكرية، من الرص 
ُ
ظمت أنشطة وبرامج ن

ي وس نكل من سالونيك ومايكو   وأدرجتتثقيفية إلذكاء الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها. 
 
" "مدن األصالةشبكة  ف

(Authenticities) ي للملكية الفكرية لمكافحة التقليد. التابعة لمكتب ا  منظمة حق المؤلف اليونانية وتركسالتحاد األورونر
ي تحديث القوانير  الوطنية للتصدي للقرصنة الرقمية. ومنذ عام  أعمالها

ة ف  ، 2021لحماية أصحاب الحقوق وقدمت مساهمة كبير
نت بتعطيل النفاذ إىل قامت اللجنة المعنية باإلخطار بانتهاكات حق المؤلف والحقوق المجاو  أسماء  608رة عل شبكة اإلنير

  590الحقول والعناوين المتعلقة بالملكية الفكرية للبث المبارسر لألحداث الرياضية المتلفزة. وقد منعت النفاذ إىل 
ً
من أسماء  اسما

اء تالكامل من ب وكانت اللجنة مدعومةالحقول لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.   اء كنولوجيا المعلومات و قبل خير الخير
ي قاعدة بيانات الويبو  وتعد اليونان من منظمة حق المؤلفالقانونيون من 

 
ام للملكية الخاصة بالمساهمير  الرسميير  ف إذكاء االحير

وع للمحتوى المحمي وحضوري  بنسق هجير  برامج تعليمية  تقديم حق المؤلف الفكرية. وواصلت منظمة بشأن االستخدام المرسر
نت. كما عل   أنه تدير  اإلنير

ً
وعا   مرسر

ً
ص، من أجل التعريف بمبادئ قانون حق اال " بعنوان جديدا ام"، إىل جانب إسبانيا وقير حير

،  "Agorateka" باستمرار عل تعزيز البوابة اليونانية لمبادرة حق المؤلف منظمة وتعملالمؤلف.  ي ي و التابعة لالتحاد األورونر
النر

  توفر 
ً
ت مكافحة القرصنة وحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. وقد عمل بطريقة قانونية من أجل محتوى إبداعيا

 ،  Interagency for Market Controlمؤسسة
ً
إىل جنب مع السلطات اليونانية المعنية بإنفاذ الملكية الفكرية لمكافحة  جنبا
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ة بير  أغسطس  ي الفير
ما  مصادرةتفتيش، مما أسفر عن عملية  35 000من رب ا، أجريت ما يق2022 و ويوني 2020التقليد. وف 

 يورو.  4 300 000تصل إىل  وفرض غرامات قطعة مقلدة 45 000يقارب 

، وأكدوأيّ   .59 ي  د وفد غواتيماال البيان الذي أدىل به وفد الجمهورية الدومينيكية باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارينر
ي مختلف بنود جدول بناء عل نحو لمساهمة ل استعداده من جديد

ي التنمية  ف 
األعمال. وأضاف أن الملكية الفكرية عنرص أساسي ف 

وة.  ي واالبتكار ونقل التكنولوجيا، يمكن تحويل المعارف إىل أصول غير ملموسة تولد الير وقد الوطنية ألن من خالل اإلبداع البرسر
ي غواتيماال عل مسارات عمل متعددة تعزز استخدام نظام ا عملت

األوساط األكاديمية  تستهدفلملكية الفكرية ومنافعه، والنر
ة والمتوسطة والصناعات اإلبداعية، وال سيما النساء والشباب  كات الصغير  عمل مركز دعم. وباإلضافة إىل ذلك، والمبدعير  والرسر

ي ودو عل  تدريبخطة عل وضع التكنولوجيا واالبتكار وسجل الملكية الفكرية 
بهدف تشجيع تطوير  ،ن اإلقليمي المستويير  الوطن 

ي  من أجل استحداث نماذج جديدة لألعمال التجارية وريادة األعمال. وأعرب الوفد عن امتنانه واالبتكار  البحث العلمي والتكنولوخر
ي وفريقها، و لمدير العام، ولللويبو،  امجمدير شعبة أمريكا الالتينية والكارينر ي الير

ي شعبة تطوير حق المؤلف وكذلك كبير موظق 
، عل ف 

ي للملكية الفكريةبناء قدراته التقنية، ووضع مشاري    ع ومواصلة تدريب  من أجلللبلد  والمساعدة المقدمير  لدعم ا
 المكتب الوطن 

 مختلف جوانب الملكية الفكرية. بوالقطاعات المعنية 

امه بتطوير  . المجموعة األفريقيةباسم  الجزائر عن تأييده للبيان الذي أدىل به وفد  غينياوأعرب وفد  .60 وأكد من جديد الير 
ي العالم. 

ي كل مكان ف 
للنهوض بالملكية  عل دعمها المستمر وأعرب عن امتنان بلده العميق للويبو الملكية الفكرية لصالح الجميع ف 

وع مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار. واتخذت الحكوم ي البلد، وخير مثال عل ذلك مرسر
ي الفكرية ف 

ة تدابير عل الصعيد الوطن 
سيخ   لير

ً
ي البلد. وعل سبيل المثال، وللتشجيع عل تطوير قطاع الحرف اليدوية، أصدرت مؤخرا

  الملكية الفكرية ف 
ً
يحظر  قانونا

اد  ي تقدمها الويبو  التصاميماستير
ورية من أجلالمقلدة للمنسوجات الغينية التقليدية. وقال إن المساعدة النر ير تعزيز تطو  رص 
وي    جالملكية الفكرية، وال سيما لضمان حصول الجميع عل المعلومات التقنية،  وي    ج  للتصاميم والير الصناعية، وتعزيز الير

اتللمنتجات المحلية من خالل  ي برامج التدريب.  المؤرسر
 الجغرافية، وإدراج الملكية الفكرية ف 

جموعة بلدان أوروبا الوسط والبلطيق والبيان الذي أدىل به وفد بيان الذي أدىل به وفد سلوفاكيا باسم مالوفد هنغاريا  دوأيّ  .61
ي والدول األعضاء فيه باسمالجمهورية التشيكية  ي جهودها الرامية إىل تطوير نظام دوىلي ل . وأعرب عن دعمهاالتحاد األورونر

لويبو ف 
ي جميع أنحاء العالم. 

ي صميمالملكية الفكرية ذكر بأن و متوازن وفعال للملكية الفكرية وتشجيع االبتكار واإلبداع ف 
اتيجية  ف  اسير

ي هنغاريا، 
ي تهدف إىل حماية وتعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، ونمو و التنمية االقتصادية ف 

كاتالنر وقد ، واالبتكار. الرسر
ة والمتوسطة عل استخدام نظام الملكية الفكرية من عرضت  كات الصغير أجل إطالق ابتكاراتها هنغاريا برامج لمساعدة الرسر

ي األسواق المحلية واألجنبية. وأعرب 
ي أن الوفد ومنتجاتها ف 

ي هذا الصدد. وينبغ 
ي تقدمها الويبو ف 

عن تقديره الكبير للمساعدة النر
ي تسيير أعمالها. كما دعم المكتب الهنغاري

كات إىل الملكية الفكرية باعتبارها من األصول االقتصادية الرئيسية ف  للملكية  تنظر الرسر
ي البحث والتطوير والمبتكرين.   وأخصائنر

ي تطوير وتوسيع نطاق خدمات  وترغبالفكرية المستثمرين المحليير 
قمية ر هنغاريا ف 

كات قادرة عل االعتماد عل  وسهلة االستخدام من أجل جذب المزيد من المستخدمير  لنظام الملكية الفكرية.  ي أن تكون الرسر
وينبغ 

ي مم
. أوسع نطاق جغراف  ي أنظمة الويبو للتسجيل الدوىلي

 ويقللاألعباء اإلدارية  يخففأن من شأنه تعزيز التعاون الدوىلي  وإنكن ف 
،  كما أنالتكاليف.   اءات، مع مثل عل سبيل الالتعاون اإلقليمي   يوفر معهد فيسغراد للير

ً
صدقت هنغاريا وثيقة و حوافز مهمة.  أيضا

ي عام 
 
ي أن تحذو المزيد من الدول حذوها.  2021جنيف التفاق لشبونة ف

 
موهي وأعربت عن أملها ف بتحديث وتعزيز الحماية  ةملير 

 اعتماد معاهدة قانون التصاميم. بالدولية الممنوحة لهيئات البث و 

ي جدول األعمال ال 19يسلندا عن تقديره إلدراج البند آوأعرب وفد  .62
 وكرانياغزو االتحاد الروسي ألعواقب  فال تزالموحد. ف 

ي غير معروفة
 يسلندياألالمكتب ذكر الوفد إن . و عل نحو عاجل مسائل الملكية الفكرية عل الصعيد الدوىلي  معالجة. وينبغ 
ي  قد احتفل، للملكية الفكرية

 مر مؤتألسيسه، ونظم بالمناسبة ، بالذكرى السنوية الثالثير  2021نوفمير  4ف 
ً
ي نسق هجير   ا
بعنوان  ف 

من عمل الويبو بشأن االستدامة  وكان موضوع المؤتمر مستوخ ". "الملكية الفكرية واالستدامة: االبتكار من أجل مستقبل أفضل
اء، وموضوع اليوم العالمي للملكية الفكرية   "الملكية الفكرية والشباب: االبتكار من أجل مستقبل) 2022عام لوالتكنولوجيا الخرص 

ي امكتب وقد استفاد (. "أفضل
ونيةمن  البلدلملكية الفكرية ف  ي وهو يبحث باستمرار عن  ندوات الويبو اإللكير

خالل العام الماض 
حيبسبل لتقديم حلول وخدمات رقمية وسهلة االستخدام.  ي ف. وقد شهدت اإليداعات بموجب نظام مدريد زيادة حظيت بالير

ق 
ي  7ت التجارية بنسبة ، ارتفعت إيداعات العالما2021عام 

ي  53إيداعات التصاميم بنسبة و المائة ف 
فقد المائة. ومع ذلك، ف 

اءات بنسبة  ي المائة.  26انخفضت إيداعات الير
وظلت إيداعات العالمات التجارية والتصاميم الدولية مستقرة، ولكن اإليداعات  ف 

اءات انخفضت بنسبة  ي إطار معاهدة التعاون بشأن الير
 
للملكية الفكرية السبل الكفيلة األيسلندي بالمائة. ويبحث المكتب  52ف

ي عام 
 
اءات. وف  2021بإذكاء الوعي وتعزيز استخدام نظام الير

ُ
تعليم العاىلي والعلوم واالبتكار لتعزيز االزدهار وخلق الة نشئت وزار ، أ

ي فرص عمل قائمة عل المعرفة. 
ي البلد. ورحب الوفد بمبادرة  ويتمثل هدفها ف 

وزراء  الجمع بير  جعل المعرفة أكير قطاع تصدير ف 
ي للملكية الفكرية 
ي عام يسلندا موضوع آلملكية الفكرية وجامعة امنتدى وزاري. وقد اختار مكتب ف 

اليوم العالمي للملكية الفكرية ف 
ي الجامعة. ورحب الوفد بجهود المنظمة الرامية إىل  2022

ي مجال حقوق الملكية الفكرية ف 
لتعزيز تعاونهما وتعزيز التثقيف ف 
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ي مجال الملكية الفكرية، 
، وتمكير  المرأة ف  كير  عل المبتكرين والمبدعير  لنظام. با اعاالنتفقصص النجاح، وتعزيز  ومشاركةالير

ي المستقبل. لوأعرب الوفد عن تطلعه 
 لتعاون بشأن مشاري    ع إذكاء الوعي ف 

 بصفته الوطنية وفد الهند وتحدث .63
ً
كات  إلنشاءعن تأييده ، معربا مجتمع ملكية فكرية أكير شموال للشباب والنساء والرسر

كات الناشئة.  ة والمتوسطة والرسر ي للملكية  شهدوقد  الصغير  النظام اإليكولوخر
ً
ي البلد نموا

   الفكرية واالبتكار ف 
ً
ا خالل العقد  كبير

ي بفضل 
  شهد عددعل المعرفة. وقد  ير  إىل اقتصاد ومجتمع قائم االنتقالالماض 

ً
 اإليداعات المحلية لطلبات الملكية الفكرية تحسنا

 
ً
اءات بنسبة  ملحوظا ، وزاد عدد طلبات الير ي

ي المائة عل مدى السنو  46عل مدى العقد الماض 
ات الخمس الماضية. وتستند ف 

اتيجية اإلنمائية للبلد إىل دعم المعرفة واالبتكار واالستدامة. وقد أدى غياب إطار دوىلي لحماية الموارد الوراثية والمعارف 
االسير

وع والقرصنة البيولوجية للموارد الوراثية والتنو  ي التقليدي إىل التملك غير المرسر
ي التقليدية وأشكال التعبير الثقاف 

ي ف  ع البيولوخر
ي دوىلي من العديد من الدول األعضاء.  و 

ة عل صك قانون  وري وضع اللمسات األخير حماية متوازنة وفعالة للموارد الوراثية  يتيحالرص 
ي التقليدي. 

 إبرام والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف 
ً
وري أيضا يئات همعاهدة بشأن و  التصاميممعاهدة قانون  ومن الرص 

ي المنطقة الوفد وأبدى  . البث
ي للويبو يتوىل قيادة عملية تطوير النظام الدوىلي للملكية الفكرية ف  استعداده الستضافة مكتب خارخر

مكما .  وقيمها وتعزيز خدمات الملكية الفكرية ي إيالء االعتبار  بتقديم خدمات دعم فعالة إىل البلدان النامية األخرى.  أنه يلير 
وينبغ 

ي جميع وظائف الويبو ولجانها. الواجب للتمثيل ال
ي العادل ف 

 جغراف 

ي وقال إن باسم مجموعة آسيا والمحيط الهادئ.  الهندأدىل به وفد  د وفد إندونيسيا البيان الذيوأيّ  .64
 19-جائحة كوفيدتفسر

اعات الجارية ي الق قد أدت والي  
طاعات البالغة إىل ارتفاع معدل التضخم وفقدان فرص العمل وتعطيل سالسل اإلمداد العالمية ف 

  الجائحة تاألهمية مثل الغذاء والطاقة. ومع ذلك، فقد أد
ً
ي المجتمع وداخل الحكومات  أيضا

ي ف  إىل إحداث تغيير إيجانر
اماتها المتعلقة بمجموعة تدابير  ة أمر مشجع، وأن الير  ي اآلونة األخير

ي ذلك الويبو. وقال إن أداء المنظمة ف 
والمؤسسات، بما ف 

اتيجية المتوسطة األجل للمنظمة  ةللجائحاالستجابة  كير  المتجدد للمدير العام والخطة االسير حيب. وسيضمن الير جديرة بالير
ي 
ة والمتوسطة فئات سياسات الملكية الفكرية المؤثرة ف  كات الصغير ي من نقص الخدمات مثل الشباب والرسر

ي تعان 
المجتمع النر

ما بالتعاون  إنه يتطلع إىل تنفيذ و مع الويبو واالستفادة من االبتكار واإلبداع لفائدة الجميع. والنساء. وقال الوفد إنه ال يزال ملير 
  الوطنيةالخطة 

ا
ي بالتعاون مع الويبو، فضل

عن المبادرات األخرى المتعلقة باالقتصاد اإلبداعي والعالمات التجارية  للتعاون التقن 
كات الناشئة.   ة والمتوسطة والرسر كات الصغير وال تزال إندونيسيا تدعو إىل وضع نظام عالمي فعال ومتوازن للملكية والتصاميم والرسر

ي عام 
ي عام 2018الفكرية. وف 

 بشأن األداء السمغي البرصي عل دقت ا، ص2020، انضمت إىل نظام مدريد، وف 
معاهدة بيجير 

ي عام تأودع وعالوة عل ذلك، فقدومعاهدة مراكش. 
ابست. وفيما يتعلق بجدول إىل معاهدة بود ا، وثائق انضمامه2022، ف 

ي  الوفد األعمال المعياري، رحب
بمواصلة المفاوضات الموضوعية داخل جميع لجان الويبو. وقال إنه سيواصل اإلسهام بنشاط ف 
ي مجال الملكية الفكرية. ودعا إىل إجراء مفاوضات مفتوحة 

جميع المفاوضات الرامية إىل وضع قواعد ومعايير دولية متوازنة ف 
ومكثفة من أجل سد الفجوات، ال سيما فيما يتعلق بمشاري    ع المعاهدات بشأن حماية الموارد الوراثية وهيئات البث  وشاملة

 
ً
ما حة لقانون التصاميم. وقال الوفد إنه ال يزال ملير   . باستضافة مؤتمر دبلوماسي العتماد معاهدة قانون التصاميم والمعاهدة المقير

 
ً
ا ي باىلي ، أعرب عن تطلعه إىل الير وأخير

ي باالقتصاد اإلبداعي الذي سيعقد ف 
ي المؤتمر العالمي المعن 

، حيب بجميع الوفود المشاركة ف 
ي  ،إندونيسيا

 . المقبلأكتوبر  شهر  ف 

ي السياسات والقوانير  والخطط اإلنمائية  اإلسالمية( - وفد إيران )جمهورية ورّصح  .65
 
إن الملكية الفكرية تحتل مكانة بارزة ف

ة كجزء من الجهود الرامية إىل تعزيز  الوطنية، وتعزز االقتصاد القائم عل المعرفة الذي وضعته الحكومة عل مدى السنوات األخير
ي الجديداإل - األعل إليران )جمهوريةقد حدد المرشد التنمية المستدامة. و 

 
سنة "  عل أنها سالمية( السنة الحالية للتقويم اإليران

ي البلد. وأقامت وخلق فرص العملالمعرفة  القائم عل اإلنتاج: 
"، مما يدل عل أهمية التكنولوجيات القائمة عل المعرفة ف 

اكة مع  المؤسسة ي القائمة عل المعرفة  المؤسساتالحكومية لتسجيل السندات والممتلكات رسر
لالستفادة من قدراتها االبتكارية ف 

 ، ي
ي  - إيران )جمهوريةاتخذت مجال خدمات التسجيل.  وعل مدى العام الماض 

اإلسالمية(( خطوات مهمة لتنفيذ سياساتها ف 
ي نظام مدريد؛ 

ي ف 
ون  ي ذلك االنضمام إىل خدمة اإليداع اإللكير

ي    ع جديد بشأن حمايو مجال الملكية الفكرية، بما ف  ة صياغة ترسر
امات الدولية؛ وإنشاء ا بما يتماسر معالملكية الصناعية لسد الثغرات  اعات، وتحديد وتنفيذ  خدمةاللير  وحيدة لتسويق االخير

ي ذلك عقد دورة صيفية 
 
كة مع الويبو، بما ف وعات مشير لملكية الفكرية وحلقة عمل بشأن تمكير  بيئة الملكية الفكرية بشأن امرسر

اإلسالمية( والويبو -والتصاميم. وقد نما التعاون بير  إيران )جمهورية العالماتلألعمال التجارية من خالل  من تعزيز القدرة التنافسية
ي هذا السياق، أعرب الوفد عن استعداده

ة ويمكن أن يستمر ذلك. وف  ي السنوات األخير
ي  ورغبته ف 

ي للويبو. ف  استضافة مكتب خارخر
ي تحتل الصدارة عل -، كانت إيران )جمهورية2021م ووفقا للتقرير العالمي للملكية الفكرية لعا

اإلسالمية( من بير  البلدان الثالثة النر
ي مجال التصاميم الصناعية وطلبات 

ين األوىل ف  الصعيد العالمي فيما يخص طلبات العالمات التجارية وفيما بير  البلدان العرسر
اءات. ومع ذلك،  عل إيران  مفروضةاالنفرادية الأثرت التدابير القرسية  فقد الير

ً
 سلبيا

ً
ي تطوير نظامها للملكية الفكرية. وعل  أثرا

ف 
عير  ، اإلسالمية( والويبو -وجه التحديد، أعاقت تلك التدابير التحويالت المرصفية بير  إيران )جمهورية

وبالتاىلي منعت المخير
اءات ومدريد  أنظمةوأصحاب حقوق الملكية الفكرية من التمتع بخدمات الويبو الدولية من خالل  معاهدة التعاون بشأن الير

ي للويبو أن 
ي الملكية الفكرية. ومن شأن نظام  عاجلة تتخذ إجراءاتولشبونة. وينبغ 

لتمكير  اإليرانيير  من التمتع بحقوقهم الكاملة ف 
لملكية الفكرية وإيجاد فرص الملكية الفكرية القائم عل التنمية والتوازن والفعالية والشمول أن يساعد عل تطوير االبتكار وتسويق ا
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ي الدول األعضاء. وبناء عل ذلك، 
ة عل التنفيذ الفعال يالعمل، مما ييرس نمو االستثمار والتنمية المستدامة ف  علق الوفد أهمية كبير

ي عمل المنظمة وأنشطتها. وأيد الوفد جميع مبادرات الويبو الرامية االويبو بشأن التنمية وتعميم توصياته ألجندة
إىل تيسير نقل  ف 

البلدان نموا، وبالتاىلي تعزيز نموها االجتماعي واالقتصادي وقدرتها عل التغلب عل التحديات أقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية و 
، قال إن وضع صك أو أكير ملزم قانونا بشأ ن العالمية. وفيما يتعلق بالمفاوضات حول جدول أعمال الويبو لوضع القواعد والمعايير

ي التقليدي
ي و يعد من األولويات.  ،المعارف التقليدية والموارد الوراثية وأشكال التعبير الثقاف 

لدول األعضاء تلك أن تجري اينبغ 
 
ّ
 المفاوضات عل نحو بن

ً
ا ي طال أمدها.  وأخير

، فإن تسييس اء وبحسن نية بغية عقد مؤتمر دبلوماسي وتسوية هذه المسألة النر
ي أن تركز . مثير للقلق لألمم المتحدة أمر الويبو كوكالة متخصصة 

ي قيادة عملية تطوير نظام  وينبغ 
المنظمة عل واليتها المتمثلة ف 

ي قضايا ذات 
ي أن تتجنب االنخراط ف 

دوىلي متوازن وفعال للملكية الفكرية يفسح المجال لالبتكار واإلبداع لفائدة الجميع، وينبغ 
ي 
  قدرتها عل الوفاء بواليتها. طابع سياسي قد تعرض مهمتها للخطر وتؤثر ف 

ي دورتها الثالثة و  .66
ضّم وفد العراق صوته لجميع من سبقه بتهنئة الرئيسة عل انتخابها رئيسة للجمعية العامة للمنظمة ف 

ي عقد اجتماعات الج
معية والستير  كما كرر الشكر والتقدير واالمتنان لسعادة المدير العام واألمانة العامة عل جهودهم المبذولة ف 

ي الدورة الحالية. وقال إن العراق يرحب بالتقرير المقدم من قبل سعادة المدير العام وي  هن   الجميع عل األهداف واإلنجازات 
ف 

ي عل جهود المدير العام وقيادته الماهرة لجهود المنظمة فيما تحقق وأكد دعمه لالستمرار قدما. وقال إن حكومة 
المتحققة ويثن 

ي أهمية الملكية الفكرية كونها أداة تنموية متعددة المنافع وكذلك أشار إىل الدور بالده تؤكد عل مش
اركتها جميع الدول األعضاء ف 

ي سياق تعزيز حقوق الملكية الفكرية، 
المحوري والفعال للمنظمة كونها منسقا ومحفزا ومساندا فعاال للنهوض بالجهود الوطنية ف 

اعات طوق النجاة والنجاح  19 -نظمة خالل أزمة جائحة كوفيدمع اإليمان العام بالدور المشهود للم وقد مثلت االبتكارات واالخير
ي أعمال هذه الدورة إىل أهمية التعاضد 

ي سبيل االزدهار. وحرص الوفد عل لفت االنتباه ف 
ية الحياة المنشودة ف  الستعادة البرسر

ي وجهات 
ي والتعاون لتجاوز األزمات، وأسف لما سببه االختالف ف 

ي تعطيل إقرار جدول األعمال واللجوء إىل التصويت ف 
النظر ف 

ي تعزيز المنافع التنموية من االستثمارات الناتجة عن حماية 
ي قدما ف 

سابقة مقلقة، وأمل أن يتم تجاوز جميع هذه المعوقات للمض 
ي دعم وإسناد الجهود وتعزيز حقوق الملكية الفكرية. إن العراق يؤكد عل إيمانه العميق بدور المنظمة الدولي

ة للملكية الفكرية ف 
ي يواجهها العالم، فقد أمست أزمات أمن الطاقة وأمن الغذاء وأمن الصحة 

الوطنية نحو التنمية واالزدهار وكذلك تجاوز األزمات النر
ي بظاللها عل االستقرار االقتصادي والنمو المستدام وقد شهدت عدة دول انهيارات اقتصادية وا

جتماعية غير مسبوقة. العامة تلقر
اع،  ي تشجيع وتعزيز االبتكار واالخير

ي ممارسة جهودها وواليتها ف 
ي هذا الصدد، قال الوفد إن العراق يتطلع إىل استمرار المنظمة ف 

وف 
ي لحماية

يغي الوطن 
ي إكمال اإلطار الترسر

 لمواجهة هذه التحديات واألزمات غير المسبوقة. وإن حكومة بالده ماضية بجد كبير ف 
ي خالل العام القادم 

ي للملكية الفكرية ف 
يعات ذات الصلة بتأسيس المركز العرافر وتعزيز حقوق الملكية الوطنية بأمل إصدار الترسر

ي هيئة وطنية واحدة تتمتع بجميع اإلمكانات 2023
ي توحيد عمل وجهود األجهزة والوكاالت الحكومية المختصة ف 

، وبما يساهم ف 
اءات )الالزمة. وأعلن الوفد عن  ي PCT-1970دخول انضمام العراق لمعاهدة التعاون بشأن الير

، 2022أبريل  30( حير  النفاذ ف 
، وقد شهدت نشاطات الملكية الفكرية نموا" 

ً
عير  العراقيير  أصبحت مضمونة دوليا وبالتاىلي فإن حقوق الملكية الفكرية للمخير

 خالل العام 
ً
 مشجعا

ً
ي إسناد ودعم جهوده الوطنية ومن خالل . وقال إن العراق الزال 2021إيجابيا

يتطلع إىل دور أكير للمنظمة ف 
 ، ي مجال االنضمام إىل تقرير مؤرسر االبتكار العالمي

برامجها ومشاريعها المختلفة، وقد تقدم العراق بطلبات رسمية لدعم جهوده ف 
ي مجال بناء القدرات، وسعيه لالنطالق مجددا لتحقيق 

ي هذا السياق ومن خالل فضال عن برامجه المختلفة ف 
االستفادة المرجوة ف 

ي 
 
امه عل التعاون البناء والمشاركة الفعالة ف ، أكد عل حرص العراق بالير 

ً
ي وإدارات وأقسام المنظمة المختلفة. وختاما المكتب العرنر

م بأطيب التمنيات بالتوفيق ألعمال واجتماعات ا
ّ
ي دورتها الحالية مع جهود المنظمة وبما يعزز الدور المنشود لها، وتقد

لمنظمة ف 
 التقدير. 

،  مهموأشار وفد إرسائيل إىل أن الملكية الفكرية محرك  .67 للنمو االقتصادي وأداة لدعم االبتكار واإلبداع عل الصعيد العالمي
ي عالمي متوازن وفعال للملكية الفكرية لفائدة الجميع. و  وأثن  عل

ي تبذلها الويبو لتعزيز نظام بين 
قال إن مؤرسر االبتكار الجهود النر

 
ً
، الذي سينرسر اإلصدار األخير منه قريبا واضغي السياسات. وعالوة عل ذلك، فإن عمل الويبو ب، يقدم إرشادات وثيقة الصلة العالمي

ي مجال الملكيةقد االبتكار والملكية الفكرية. و  الوصول إىللتعزيز التنوع والشمول والمساواة يزيد من فرص 
 حظيت التطورات ف 

ي تحقيق  انيةسوالقضايا الجنالفكرية 
حيب بوجه خاص. وواصل الوفد دعمه للمدير العام وفريقه ف  لمنظمة لرؤية الجديدة البالير

انيتها  اتيجية متوسطة األجلوبرنامج عملها ومير  لألنظمة الدولية للويبو  ير  نشطال وتعد إرسائيل من المستخدمير  . وخطتها االسير
اءات ب فيما يتعلقعل الصعيد العالمي  مراتبوتحتل مكانة ضمن أعل ال عدد الطلبات المودعة بناء عل معاهدة التعاون بشأن الير

ي عام لكل فرد ومن النساء
 
ي إرسائيل بنسبة 2021. وف

 
اءات والعالمات التجارية والتصاميم المودعة ف ي المائة 18.5، زاد عدد الير

 
، ف

ي المائة، و 10و
 
ي المائة عل التواىلي  25ف

 
ي إرسائيل قد أودعت من خالل آليات الويبو ف

 
. وبما أن معظم طلبات الملكية الفكرية ف

ي تبذلها 
اءات ونظام مدريد ونظام الهاي، أعرب الوفد عن امتنانه للجهود المتواصلة النر الدولية وأنظمة معاهدة التعاون بشأن الير

ي ذلك من خالل استخ
 
دام التكنولوجيات المتقدمة. ومما ال شك فيه أن تبسيط عملية الويبو لتحسير  أنظمة التسجيل لديها، بما ف

ي تلك األنظمة. و 
اك المزيد من الجهات الفاعلة وزيادة عدد المشاركير  ف   وقع الوفد أن تؤدي الويبو ياإليداع سيساعد عل إرسر

ً
دورا

 
ً
ي مجال التكنولوجيا رائدا

ي توجيه المناقشات وتشجيع اإلبداع والحلول االبتكارية ف 
عد ي الذي، الذكاء االصطناعي ت الناشئة، مثل ف 

 تؤدي فيه 
ا
 عل الصعيد الدوىلي إرسائيل مجال

ً
 مهما

ً
ي الختام،. دورا

باسم  ألمانيالبيان الذي أدىل به وفد ل عن تأييده الوفد أعرب وف 
 . المجموعة باء
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ي والدول األعضاء فيه،  باسموفد الجمهورية التشيكية  ماأدىل به نذيلال ير  د وفد إيطاليا البيانوأيّ  .68 وفد ألمانيا و االتحاد األورونر
ي  19-. وقال إن جائحة كوفيدباسم المجموعة باء

عيق عمل الويبو والدول األعضاء فيها. ومع ذلك، فقد ت ال تزال منذ العام الماض 
  تساعد

ً
يبو المتعلقة بحماية الملكية عل تسليط الضوء عل الملكية الفكرية عل نحو لم يسبق له مثيل. وتؤدي أنشطة الو  أيضا
 
ً
  الفكرية دورا

ً
ي دعم أنشطة  مهما

كات الناشئة، وف  ة والمتوسطة والرسر كات الصغير كات، وال سيما الرسر ي تعزيز القدرة التنافسية للرسر
ف 

ة عل توسيع نطاق أنشطة  البحوثمراكز  ي تضطلع بها الويبواألوساط األكاديمية. وعلق الوفد أهمية كبير
لتشمل  و التوعية النر

ي مجال االبتكار،  المصلحةطائفة أوسع من أصحاب 
حماية حقوق الملكية الصناعية عل  وقد شجع تعزيز الشباب.  وال سيماف 

ي البحث واالبتكار ويعزز نقل التكنولوجيا 
تنفيذ نتائج البحوث وتسويقها وتحويل األفكار إىل منتجات.  ويشجع علاالستثمار ف 

ي إيطاليا إىل حقوق الملكية الفكرية، ويعزى نحو نصف الناتج ال
األصول غير الملموسة  إذ إنمحلي اإلجماىلي وحواىلي ثلث الوظائف ف 

ورية من أجل ي ذلك ا رص 
اتيجية، بما ف  ي عدد من القطاعات االسير

كات اإليطالية ف  ي إيطاليا عالمة "ُصنعلقدرة التنافسية للرسر
. "ف 

امه بتسخير قد أعرب الوفد  فإنولذلك،  ي السوق العالمية وحماية األصول خارج  عن الير 
ام جميع أشكال الملكية الفكرية ف  وبناء احير

ي هذا الصدد، قال إن الحكومة 
نت. وف  نت وعل اإلنير   ستوافقاإلنير

ً
ي من  كبير عل إجراء إصالح   قريبا

لنظام الملكية الفكرية الوطن 
ي أجل تعزيز حماية الملكية الفكرية، وتبسيط اإلجراءات اإلداري

ة، وتيسير النفاذ إىل قواعد البيانات واألدوات الرقمية المحسنة النر
ي تتيحها الويبو  لنفاذ الرقمي اتعزز االستخدام األوسع لخدمات 

اءات، النر سيتمكن مودعو . وفيما يتعلق بمعاهدة التعاون بشأن الير
  الطلبات،

ً
ي إيطاليا عن طريقمن ، 2020من عام  اعتبارا

ي المجال  المسار  الحصول عل الحماية ف 
. وتهدف أنشطة إيطاليا ف  ي

الوطن 
ي الذي تؤديه حقوق الملكية  وتسليطتعدد األطراف إىل النهوض بثقافة االبتكار عل نطاق أوسع، م الضوء عل الدور اإليجانر

ة ما بعد  ي الفير
ي دعم االنتعاش االقتصادي ف 

للتحديات المتنامية  والتحول األخرص  والرقمي استجابة ،19-جائحة كوفيدالصناعية ف 
ي مجاىلي الطاقة والبيئة. 

نامج عمل الويبو بشأن جدول أعمال وضع القواعد ومن هذا المنظور ف  ، أعرب الوفد عن دعمه الثابت لير
كاتوالمعايير الجاري وبشأن المحفظة المعززة لمبادرات وخدمات دعم  امه بتعزيز وتوسيع نظام الرسر . وبالمثل، أعرب الوفد عن الير 

اتسجيل الدوىلي الت .  المرتبطة بشكل وثيقالجغرافية وحقوق الملكية الفكرية  للمؤرسر ي
اث الثقاف  بالهوية الوطنية والمحلية والير

 نضمام للدول األعضاء اورحب ب
ً
ي المستقبل القريب.  ،إىل نظام لشبونةمؤخرا

ي للنظام ف 
مما سيمهد الطريق لزيادة التوسع الجغراف 

ي أ
 هذا الغرض. من تخصيص الموارد لتحقيق  وأن تزيد هادفةن تنفذ الويبو مبادرات ترويجية وأعرب الوفد عن أمله ف 

.  الجمهورية التشيكيةالبيان الذي أدىل به وفد  جامايكاد وفد وأيّ  .69 ي ومع احتفال باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارينر
 الويبو بأن  تدرك، هاالستير  الستقالل بالذكرى جامايكا

ً
 رئيسيا

ً
ي تنميتها الوطنية، ال سيما فيما يتعلق بالحفاظ عل تراثها تؤدي دورا

ف 
ي وحمايته. وأعرب ي الير

ي اليوم السابق  سعادتهعن  الوفد الثقاف 
ي وعرض دور الملكية  استقبالها لتنظيمبالتعاون مع الويبو ف 

الوطن 
ي معرض. وأعرب الوفد عن 

اءات وبروتوكول مدريد واتفاق الهاي، مما زاد  باالنضمام إىل معاهدة رسورهالفكرية ف  التعاون بشأن الير
ي جامايكا.  

مكتب جامايكا للملكية الفكرية، السيدة ليليكلير  النتخاب مديرةرسوره  كما أعرب عنمن تعزيز نظام الملكية الفكرية ف 
 ، اف الذي ح رئيسةبيالمي ي به للجنة الحكومية الدولية. وأعرب الوفد عن تقديره لالعير

ي اللجنة الحكومية الدولية تهماسلمط 
ه ف 

حجنة العالمات فيما يتعلق ل. وقال إنه سيشارك مع يواصل أعمالهومن شأنه أن  ي للبلدان . الخاص بأسماء البلدان بالمقير
وينبغ 

اتيجيات التنمية االقتصاد كجزء أساسي النامية، بما فيها جامايكا، أن تسخر طاقة الشباب وأفكارهم   ية الرامية إىل االستفادة من اسير
ي 
ي هذا الصدد، ينبغ 

ي أن تنظر امن الملكية الفكرية وضمان التنمية االقتصادية. وف 
مؤتمر بشأن الملكية الفكرية  تنظيملويبو ف 

بهدف ربط الشباب وتزويدهم بمنصة لمناقشة الملكية  ،والشباب، باالعتماد عل أفضل ممارسات المنظمات الدولية األخرى
وع الفكري ي المرسر

 
ي لدة والحلول االبتكارية للقضايا العالمية. وأعرب الوفد عن رسوره بالمشاركة ف من  رائدات األعمالعم التجرينر

 خالل الملكية الفكرية. 

ي فد اليابان عن تقديره للتعازي الوأعرب و  .70
ي وفاة رئيس الوزراء السابق للبالد. ورحب بهدف الويبو  ا قدمتهنر

 
الدول األعضاء ف

اتيجية المتوسط لقيادة ي إطار الخطة االسير
 
ي العالمي للملكية الفكرية ف تعزيز سهولة  ورأى أن. ألجلة اتطوير النظام اإليكولوخر

ور  االستخدام أمر  ي اليابان، يمكن لليابان فلملكية الفكرية، المواصلة تطوير نظام  يرص 
 
من خالل العمل مع مكتب الويبو ف

ي تحسير  خدمات الويبو من
 
ي البلد. ورحب بجهود الويبو الرامية إىل إذكاء الوعي  المساعدة ف

 
خالل جمع آراء المودعير  الدوليير  ف

كات الناشئة والجامعات. و  ة والمتوسطة والرسر كات الصغير واصل يسذكر أنه بالملكية الفكرية بير  الشباب وتوسيع نطاق الدعم للرسر
عات للويبو لتطوير البنية التحتية للملكية الفكر  ة ستستخدم قال إن بلده ية. وفيما يتعلق بالتكنولوجيات الناشئة، تقديم تير خير

اءات للتعاون مع الويبو والدول األعضاء األخرى لتهيئة بيئة دولية تسمح باستخدام الملكية الفكرية وحمايتها ل اليابان مكتب لير
ي الأشار إىل أن بشكل مناسب. و 

كاء برنامج ويبو غرين ف  اءات مع الويبو  مكتب اليابانعالم، ويعمل لليابان أكير عدد من رسر للير
ا من خالل المساهمات الطوعية. و ويوأصحاب المصلحة العالميير  اآلخرين لتوسيع تلك الشبكة، 

ً
ذكر أن بلده دعم المبادرة أيض

 . ي
 
ي  تقنياتلائمة جرد قنرسر مكتب اليابان وقد تعمل بنشاط عل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الحياد الكربون

، النر التحول األخرص 
ساهم يواصل التعاون مع الويبو وسيسختم بالقول أنه مكنت اليابان من تحليل االتجاهات التكنولوجية المتعلقة بحياد الكربون. و 

 . ي تطوير نظام الملكية الفكرية العالمي
 بنشاط ف 

ي إدارة أعمال تقدم وفد األردن بداية للرئيسية بالتهنئة عل انتخابها رئيسة ألعمال الجمعيو  .71
 
ة وتمنياته لها بالتوفيق ف

ي وقال إن 
الجمعية وبإمكانها أن تعول عل دعم وفد األردن لها. كما رحب بتقرير المدير العام وأدائه المتمير  خالل العام الماض 

ي واإلبداعي الذي ين ي التقدم العلمي واألدنر
ي النهوض االقتصادي وف 

ة عل اإلنسان األردن يؤمن بأهمية الملكية الفكرية ف  عكس مبارسر
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ي هذا الصدد الدور الهام والفاعل الذي 

ي الدول والمجتمعات، ال سيما دورها األساسي بالنسبة للدول النامية وجهودها، كما يثمن ف 
ف 

ي التدريب ورفع الكفاءات ورؤيا مديرها العام السيد دارين تانغ وفريقه واألمانة الع
امة وحرصهم تقوم به المنظمة لألردن وبرامجها ف 

ي حياتهم اليومية. وب  هذا الصدد ذكر مشاري    ع التعاون 
عل التسهيل عل األفراد مفاهيم الملكية الفكرية وسبل االستفادة منها ف 

ي شهر أيار من العام الحاىلي 
ي األردن ف 

وع الملكية الفكرية وريادة األعمال للسيدات ف  بتوجيه مبارسر من  2022التالية: تم إطالق مرسر
المدير العام ورعاية مستمرة من نائب المدير العام للمنظمة لقطاع التنمية الوطنية واإلقليمية السيد حسن كليب، وقال إن سعادة 

ات وتقوية أطر التعاون من أجل حماية حقوق الملكية  وع يمثل منصة مثالية لتعزيز قنوات تبادل المعلومات والخير هذا المرسر
ة والمؤسسات الدولية والذي يهدف إىل إنشاء نظام داعم لتسهيل تسجيل وإدارة وتسويق حقوق الصناعية مع أبرز الهيئات المعني

أسها من قبل سيدات  ة متوسطة تتمير  كلها بير كات صغير الملكية الصناعية للعالمة الجماعية من قبل جمعيات ومؤسسات ورسر
رية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية لقاءا أردنيات. كما نظم األردن بالتعاون مع المنظمة العالمية الملكية الفك

ي ظل جائحة كورونا كوفيد. وأطلق األردن وبالتعاون مع المنظمة 
إقليميا حول الملكية الفكرية والصحة العامة والتجارة الدولية ف 

ي العالمية للمكية الفكرية نظام "أيباس فور" وهو نظام إدارة مكاتب الملكية الصناعية حي
ث تعتير مديرية حماية المكية الصناعية ف 
ي األردن أول مكتب لمستخدمي أنظمة أيباس فور. وقال إن األردن يتطلع إىل مزيد من التعاون مع المنظمة وأيضا 

وزارة الصناعة ف 
اقا.   من خالل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ نحو مستقبل أكير ازدهارا وإرسر

به وفد الجزائر باسم المجموعة األفريقية. وأثن  الوفد عل رؤية المدير العام وأداء الويبو  وأيد وفد كينيا البيان الذي أدىل .72
ي عام 

اتيجية متوسطة األجل. وأعرب الوفد عن تقديره 2021القوي، وخاصة ف  ، وقال إن بلده سيواصل دعم تنفيذ الخطة االسير
ي مجاالت تكوين الكفاءات والبنية 

التحتية للمكاتب وتقييم البيانات. واكتسبت مراكز دعم التكنولوجيا للدعم الذي تقدمه الويبو ف 
ي البلد كوسيلة لتوفير المعلومات المتعلقة بالملكية 

واالبتكار أهمية واعتمدت اآلن كثير من المؤسسات األكاديمية والبحثية ف 
اكته مع الويبو بهدف زيادة إسهام اال  ي تحقيق التنمية االجتماعية الفكرية. وأعرب الوفد عن حرصه عل تعزيز رسر

بتكار ف 
ة والمتوسطة ومؤسسات الشباب وتمكينها من  كات الصغير واالقتصادية. فالملكية الفكرية عامل أساسي إلطالق إمكانات الرسر

اتيجيات المستجدة الرامية إىل تعزيز إطار  ي سالسل القيمة اإلقليمية والعالمية. ورحب الوفد بالمواضيع واالسير
االستثمار  االندماج ف 

ي شامل يتماسر مع المعايير الدولية. وقال الوفد إنه سيواصل 
ي مجال حقوق الملكية الفكرية، الذي يرتكز عل نظام قانون 

المتير  ف 
ها من أصحاب المصالح بما  العمل مع الويبو لتوفير المزيد من الدعم القائم عل النتائج لجميع مكاتب الملكية الفكرية الوطنية وغير

ي تبسيط أجندة الويبو بشأن التنمية لجعل الملكية  ةالوطني سر مع أجندة التنميةيتما
تبة عل المعاهدة. وينبغ  امات المير وااللير 

ا، وفيما يتعلق بجدول أعمال الويب  فائدة للبلدان النامية، وبالتاىلي إيجاد نظام ملكية فكرية أكير شموال وتوازنا. وأخير
و الفكرية أكير

، رأى أن عمل لجنة المعارف والعمل عل معاهدة قانون التصاميم لم ينتهي بعد. الخاص بوضع الق  واعد والمعايير

اك مع الويبو. وقد تمت الموافقة عل برنامج تطوير الملكية الفكرية  .73 وعات باالشير ستان إنه ينفذ عدة مرسر غير  وقال وفد قير
ة  . وقال إن الهدف الرئيسي منه هو تهيئة ، الذي صيغ بمساعدة الويبو 2026-2022واالبتكار للفير اء المحليير  والدوليير  والخير

ي متوازن وفعال للملكية الفكرية واالبتكار بحلول عام 
ي أن تقدم 2026الظروف المواتية إلقامة نظام وطن 

. وأعرب الوفد عن أمله ف 

ي مايو 
نامج. وف  اك مع الويبو بشأن إنشاء ، عقدت حلقة در 2022الويبو كل الدعم الممكن من أجل تنفيذ الير اسية إقليمية باالشير

ات الجغرافية كنوع جديد من أصول  يعات جديدة بشأن إدراج المؤرسر ات الجغرافية. وصيغت ترسر ي لحماية المؤرسر
نظام وطن 

ستان إىل نظام لشبونة. وفيما يتعلق بتعاون غير  ستان جدوى انضمام قير غير  ي البلد. ودرست سلطات قير
الويبو مع  الملكية الفكرية ف 

ي مكاتب 
مكاتب الملكية الفكرية الوطنية، رأى أنه سيكون من المفيد عقد بعض اجتماعات لجان الويبو المعنية وأفرقتها العاملة ف 

. وأن إنشاء وتشغيل مكاتب الويبو  ي
ي الدول األعضاء، مع مراعاة الخصوصيات اإلقليمية ومبدأ التمثيل الجغراف 

 
الملكية الفكرية ف

ة من قبل لجان الويبو وأفرقة العمل المعنية، استنادا إىل تحليل الخارجية  ي أن يحدد بطريقة متوازنة ومستنير
ي الدول األعضاء ينبغ 

 
ف

دقيق الحتياجات بعض المناطق أو مجموعات البلدان، ومستوى التنمية فيها، وغير ذلك من الخصائص المحددة. وأضاف أنه 
ي للويبو أن تدعم وتساعد مكاتب ا

ي لم تنشأ فيها بعد أكاديميات للملكية الفكرية. ينبغ 
ي الدول األعضاء النر

 
 لملكية الفكرية ف

ي آسيا والبيان -وأيد وفد الو )جمهورية .74
فر الديمقراطية الشعبية( البيان الذي أدىل به وفد الفلبير  باسم رابطة أمم جنوب رسر

ي للملكية الفكرية، الذي أدىل به وفد الهند باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. 
وقال إن دعم الويبو حيوي للنظام الوطن 

، وتوفير تكوين  ي
 
ون اتيجية للملكية الفكرية، وإجراء دراسات تشخيصية للملكية الفكرية، ونظام إيداع إلكير ي ذلك وضع اسير

 
بما ف

ة والمتوسطة. وقد ساعدت الويبو أيضا بلده عل تنفيذ  كات الصغير بروتوكول مدريد ووثيقة جنيف الكفاءات للمسؤولير  والرسر
التفاق لشبونة واالستعداد لالنضمام إىل اتفاق الهاي ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل 

وع بيئة الملكية الفكرية، وإنشاء  . وسيكون المزيد من الدعم لهذه الغاية مفيدا جدا. وشمل العمل الجاري تنفيذ مرسر ي
مركز الصونر

لدعم التكنولوجيا واالبتكار والعمل عل مجموعة تدابير الخريجير  من أقل البلدان نموا، فضال عن تنفيذ أنشطة التوعية لنرسر 
ي إطار خطة عمل رابطة أمم 

ي تحققت ف 
المعلومات عن الملكية الفكرية. ورصح بأن بلده استفاد أيضا من دعم الويبو لإلنجازات النر

ي م
 
ي آسيا ف

فر ة جنوب رسر ة 2025-2016جال حقوق الملكية الفكرية للفير ي االنتهاء من وضع اللمسات األخير
 
. وأعرب عن أمله ف

اتيجية الوطنية للملكية الفكرية بحلول نهاية عام  ، وأن االنضمام إىل اتفاق الهاي ومعاهدة الويبو بشأن حق 2022عل االسير
كات المح ي أقرب وقت ممكن لتمكير  الرسر

كات األجنبية عل المؤلف سينجز ف  لية من استكشاف األسواق الدولية وتشجيع الرسر
ي للملكية الفكرية يقوم، 

ي البلد. وقال إن المكتب الوطن 
ي تطوير المنتجات بتيسير النفاذ إىل نظام الملكية الفكرية ف 

االستثمار ف 
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كات  ها من الجهات الفاعلة استنادا إىل عمله السابق وبدعم من الويبو، بتنفيذ مبادرة جديدة لتدريب الرسر ة والمتوسطة وغير الصغير
عل كيفية استخدام أدوات الملكية الفكرية لزيادة قدرتها التنافسية وإضافة قيمة لمنتجاتها وخدماتها. ويستكشف البلد أيضا 

ي التقليدي. 
 آليات لحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف 

البيان الذي أدىل به وفد الجزائر باسم مجموعة البلدان األفريقية. وأعرب عن رسوره لتمديد والية لجنة وأيد وفد ليسوتو  .75
ي اختتام مناقشة التقييدات واالستثناءات عل 

ي إحراز تقدم وف 
ي عملها. وأعرب الوفد عن أمله ف 

المعارف وتطلع إىل إحراز تقدم ف 
وع  ي مجال المساعدة حماية هيئات البث واستكمال العمل عل مرسر

معاهدة قانون التصاميم، مع مراعاة شواغل البلدان النامية. وف 
ي صياغة  19-التقنية، حالت جائحة كوفيد

ي أن تراعيه الويبو ف 
امج الخاصة بالبلدان النامية، وهو عامل ينبغ  دون التنفيذ الكامل للير

ي 
ي تخصيص موارد إضافية لألنشطة ف 

ي  19-تلك البلدان. ورحب الوفد بحزم جائحة كوفيد خطة عملها المستقبلية والنظر ف 
النر

ة والمتوسطة والنساء والشباب  كات الصغير ها لتلبية احتياجات الرسر وضعتها الويبو، وقال إنه سيوىلي اهتماما خاصا لنرسر
ي االس

. وأعرب الوفد عن أمله ف  ي
ي الماض 

ي حصلت عل خدمات أقل ف 
تفادة أيضا من والمجتمعات المحلية والشعوب األصلية، النر

ي الجديد للمدير العام والتواصل مع جمهور  اتيجر ي وضعتها الويبو خصيصا للبلدان األقل نموا. ورحب الوفد بالتوجه االسير
الحزم النر

ي 
ة والمتوسطة، وهو نهج سيسهم إسهاما بناء ف  كات الصغير ي ذلك النساء والجامعات ومؤسسات البحث والشباب والرسر

أوسع، بما ف 
ي استمر الوفد فيها االستفادة من مساعدة الويبو نرسر نظام أتمتة الملكية خلق فرص ا

ي البلدان النامية. وتشمل المجاالت النر
لعمل ف 

ي بمساعدة الويبو لفائدة 4.0الصناعية  نامج تدرينر ، المتوقع أن يبدأ قريبا؛ وإنشاء مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار، مصحوبة بير
يغي للبلد، مع أحكام  المؤسسات المضيفة لمراكز 

دعم التكنولوجيا واالبتكار؛ وتطبيق التكنولوجيات الجديدة لتحديث اإلطار الترسر
ي 
امات البلد بموجب مختلف المعاهدات. وأردف قائال إن المجاالت النر نموذجية لتكون بمثابة خط أساس للتقدم، والوفاء بالير 

ب عل معالجة الطلبات بناء عل نظام مدريد؛ ودعم التعامل مع تراكم يلتمس فيها الوفد مساعدة تقنية إضافية تشمل التدري
اتيجية وسياسة وطنية للملكية الفكرية، إىل جانب السياسات المؤسسية للجامعات ومؤسسات البحث؛  البيانات؛ ووضع اسير

ي البلد. وأعرب الوفد أيضا عن تطلعه إىل التعاون مع الو 
يبو والمنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية وتعزيز منظمات اإلدارة الجماعية ف 

ة والمتوسطة والمجموعات النسائية  كات الصغير ي أنشطة التوعية لتمكير  الجامعات ومؤسسات البحث والرسر
الفكرية ف 

 والمجتمعات المحلية بصفة عامة. 

ي  .76 والدول األعضاء فيه، وبيان وفد وأيد وفد ليتوانيا البيان الذي أدىل به وفد الجمهورية التشيكية باسم االتحاد األورونر
. وأدان بأشد لهجة  ي

سلوفاكيا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسط والبلطيق، وأعلن تضامنه الكامل مع أوكرانيا والشعب األوكران 
ر ضد أوكرانيا، الذي ينتهك انتهاكا صارخا القانون الدوىلي ويؤثر تأثير  ا سلبيا عل ممكنة عدوان االتحاد الروسي العسكري غير المير

ر الواقع عل  مشهد الملكية الفكرية. وأعرب الوفد عن اقتناعه بأن التعاون والتضامن بير  الدول األعضاء أمر أساسي لتخفيف الرص 
ي أوكرانيا. ورحب الوفد بجهود الويبو للعمل عن كثب مع الدول األعضاء من أجل 

قطاعي االبتكار واإلبداع ونظام الملكية الفكرية ف 
وعات الويبو: أحكام الويبو القانونية  تحقيق وعير  من مرسر ي مرسر

ي استخدام الملكية الفكرية. وشارك الوفد ف 
نتائج ملموسة ف 

(WIPO Lex ونظام )WIPO ALERT ي دول
وع الويبو الطويل األجل لنقل التكنولوجيا ف  . وأعرب عن رسوره لمالحظة أن مرسر

ي  البلطيق أسفر عن توقيع اتفاق تعاون شبكة مكاتب
ي دول البلطيق ف 

، األمر الذي سيؤدي إىل 2022مارس  25نقل تكنولوجيا ف 
ي ليتوانيا. وتتمتع ليتو 

ي ال غن  عنها ف 
ية من األصول النر ي المستقبل. وفيما يتعلق بالتقدم واالزدهار، تعد اإلمكانات البرسر

انيا التعاون ف 
ي أوروبا، حيث يكون أكير من

ي تبذلها  بأعل حصة من العلماء من اإلناث ف 
نصف العلماء والمهندسير  من النساء. وأشاد بالجهود النر

ي ال تزال واحدة من أكير القضايا العالمية إلحاحا. وأعرب الوفد عن تقديره للنهج المنفتح 
، النر الويبو لسد الفجوة بير  الجنسير 

ي تمر ا
ي الذي تتبعه قيادة الويبو وشعبة البلدان المتقدمة والبلدان النر

 
قتصاداتها بمرحلة انتقالية. وقال الوفد إنه ال يزال والتعاون

ما بمواصلة التعاون والحوار الناجحير  مع الويبو.   ملير 

وأيد وفد مدغشقر البيان الذي أدىلي به باسم مجموعة البلدان األفريقية والبيان الذي أدىلي به باسم البلدان األقل نموا.  .77
ي مجال الرع

ي تبذلها البلدان لمكافحة ورحب الوفد بالتطورات اإليجابية ف 
اية الصحية العالمية، وخص بالذكر الجهود التعاونية النر

 البلدان ضعفا من أجل بناء قدراتها عل تيسير الحصول عل 19-جائحة كوفيد
، عن طريق نقل التكنولوجيا وتقديم الدعم ألكير

ي طلبت الرعاية واألدوية واللقاحات. وقد أسفر البحث الذي أجراه الباحثون وال
اعات النر ي مدغشقر عن عدد من االخير

ات ف  مختير
ي 
 
ي نفذتها لتكوين الكفاءات ف

. وأعرب الوفد عن امتنانه للويبو عل سلسلة المبادرات النر ي
اءات بشأنها عل الصعيد الوطن  حماية الير

ي ثماره، واستمر فاحصو ا
ر
اءات وفحصها. واستمر ذلك التدريب يؤن ي تعزيز مهاراتهم من مجاالت مثل صياغة طلبات الير

 
اءات ف لير

اءات الوطنية تقدما  ي تقدمها أكاديمية الويبو. ونتيجة لذلك، شهدت عمليات فحص طلبات الير
خالل دورات التعليم عن بعد النر

اءات الممنوحة. وأعرب الوفد أيضا عن امتنا ي عل جودة الير ، دون أي تأثير سلنر ، وتحسنت مدة معالجة تلك الطلبات بكثير نه أكير
للتعاون الدائم والفعال بير  مكتب الملكية الصناعية والويبو. وذكر أن حلقة العمل التدريبية اإلقليمية بشأن نظام مدريد لمجموعة 
مختارة من المستخدمير  األفريقيير  ساعدت عل توضيح مجموعة من النقاط التقنية واللوجستية واإلجرائية وتعزيز العالقات بير  

ي تعزز حماية الملكية مكتب مدغشقر للملك
. وأعرب الوفد عن تأييده التام الستمرار أنشطة الويبو النر ية الصناعية والمكتب الدوىلي

الفكرية وتحفز النقاش بير  الدول األعضاء. ورحب أيضا بالتعاون بير  الويبو وسائر المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية المعنية 
ي ذلك فحص 

. وأعرب عن حرصه عل مواصلة التعاون من بالملكية الفكرية، بما ف  اءات وتعزيز أنظمة التسجيل الدوىلي طلبات الير
ا، طلب  ي المجال االقتصادي. وأخير

 
ي نظام الملكية الفكرية، وال سيما الباحثير  والعاملير  ف

أجل حماية مصالح أصحاب المصالح ف 
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ويد بلده بقاعدة تكنولوج ي الدعم والمساعدة لير 
ي ذلك عن طريق نقل التكنولوجيا، وتبادل استمرار الويبو ف 

ية قوية ومستدامة، بما ف 
ي معالجة طلبات تسجيل أصول الملكية الصناعية غير الملموسة، وبناء قدرات وكاالت إنفاذ القانون والقضاء. 

 أفضل الممارسات ف 

ي أن يسغ المدير العام إىل  وأيد وفد مالوي البيان الذي أدىل به وفد الجزائر باسم المجموعة األفريقية. وقال إنه .78
ينبغ 

ي المناصب العليا. وإن عدم إحراز لجنة المعارف أي تقدم 
ي أكير إنصافا للدول األعضاء األفريقية، وال سيما ف 

تحقيق تمثيل جغراف 
ي تسببت فيها جائحة كوفيد

ي قدما  ، توقع الوفد زيادة الوعي بالحاجة الملحة إىل19-مخيب لآلمال. وبعد الهوة الطويلة النر
المض 

ي دوىلي بشأن تلك األصول. وهناك أيضا حاجة إىل استكمال المفاوضات بشأن حماية هيئات البث. وأعرب 
نحو اعتماد صك قانون 

ي مالوي، تم تحديد اإلنتاجية والتسويق الزراعيير  باعتبارهما 
عن أسفه لالفتقار الواضح إىل اإلرادة السياسية للقيام بذلك. وف 

تير  أساسيتير   . وقال إن الملكية 2063للجهود الرامية إىل تحويل البلد من بلد منخفض الدخل إىل البلد ذي دخل مرتفع عام  ركير 
مة ببناء نظام متوازن وفعال للملكية الفكرية. وسيتم  ، وإن الحكومة ملير  ي كال المجالير 

الفكرية واالبتكار واإلبداع بالغة األهمية ف 
اءات والتصاميم الصناعية تحقيقا لتلك الغاية. وقال إن  إنشاء مكتب مستقل للملكية الفكرية ويجري حاليا استعراض قانون الير

ي تلك العملية لهو دليل عل عقد مؤتمر رفيع المستوى بشأن الملكية الفكرية واالبتكار ورؤية مالوي 
ام الويبو بدعم مالوي ف  الير 

ي سبتمير 2063
ي أن 2022، المقرر عقده ف 

يعقد المؤتمر الوزاري االفتتاخي قريبا وأن يصبح حدثا منتظما. . وأعرب عن أمله ف 
ي تضع اآلن أنظمة الملكية الفكرية لديها ولكنها تحتاج إىل اإلرادة 

ة بالنسبة للبلدان النر وسيكون لمثل هذا المؤتمر قيمة كبير
ي مجال وضع القواعد السياسية والدعم للقيام بذلك بفعالية. وقال إن من شأن ذلك أيضا أن يعطي زخما أكير 

لعمل المنظمة ف 
؛ ووضع  ي

ي طائفة من المجاالت: رقمنة مكتب الملكية الفكرية الوطن 
. وأضاف أن دعم الويبو قيم بالنسبة لمالوي ف  والمعايير

ام بإنشاء مراكز دعم إضافية للتكنولوجيا واالبتكار؛ واختيار مالوي كو  اتيجية المعارف التقليدية الوطنية؛ وااللير  احدة من ثالثة اسير
ي إطار الخطة 

ي المدارس الثانوية، وبصفة عامة، األنشطة المنفذة ف 
بلدان أفريقية لالستفادة من نوادي الملكية الفكرية ف 

كات الناشئة. وأشار  ة والمتوسطة والرسر كات الصغير اتيجية لألجل المتوسط للمنظمة، وال سيما بالنسبة للشباب والنساء والرسر االسير
ي إىل تعاون ا

ي االحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية وإبراز دور الشباب ف 
ي ف 
لحكومة بنجاح مع برنامج األمم المتحدة اإلنمان 

ي المستقبل ولكنهم يواجهون أيضا 
ي مجال االبتكار ف 

الملكية الفكرية. وأضاف أن الحدث أثبت أن الشباب يتوقون إىل التحدث ف 
ي أن تسغ الويبو، باال

، إىل التصدي لها. تحديات ينبغ  ي
اك مع برنامج األمم المتحدة اإلنمان   شير

يا البيان الذي أدىل به وفد الهند باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، والبيان الذي أدىل به وفد  .79 د وفد مالير 
وأيّ

ي ت
يا من الويبو والدول األعضاء الفلبير  باسم رابطة اآلسيان. وأعرب الوفد عن تقديره الكبير للدعم والمساعدة التقنية النر لقتها مالير 

يا اعتمد مؤخرا قانونا جديدا بشأن  انية الويبو. وذكر أن برلمان مالير  ي برنامج ومير 
ي أن يظل التعاون أولوية ف 

فيها، وأعرب عن أمله ف 
اءات وحق المؤلف. وقال إن مال ات الجغرافية، وتعديالت عل القوانير  الحالية المتعلقة بالير يا قد انضمت إىل معاهدة المؤرسر ير 

بودابست ومعاهدة مراكش بمساعدة شعبة بلدان آسيا والمحيط الهادئ والصناعات والقطاعات المعنية، ودخلت المعاهدة حير  
ي يونيو 

. وأضاف أن الحكومة تعمل باستمرار عل تحسير  نظام تقديم خدمات الملكية الفكرية؛ وقد وضع إطار 2022النفاذ ف 

ي إطار الجهود الرامية إىل تحسير  مهارات فاحضي الملكية الفكرية. وتعكف الحكومة، بالتعاون مع للكفاءات ومن
اهج تدريبية ف 

الويبو، عل مراجعة السياسة الوطنية للملكية الفكرية وتنتظر الموافقة الداخلية عل النسخة الجديدة. وشاركت الحكومة، بصفتها 
وع الويبو بشأن الملكية ي مرسر

ي دراستها االستطالعية وتحليل الملكية الفكرية وعقدت ندوة  مشاركا ف 
الفكرية وسياحة المأكوالت، ف 
ي يونيو 

يا ف  ي مالير 
وع وإىل 2022وطنية عن الملكية الفكرية وسياحة المأكوالت ف  . وتطلع الوفد إىل المرحلة المقبلة لهذا المرسر

ي الثنائية المقبلة. 
 مواصلة التعاون مع الويبو ف 

ي عززت بها الويبو عملها، حنر خالل المرحلة األكير صعوبة من جائحة كوفيد وقال وفد .80
، 19-المكسيك إن الطريقة النر

اف واسع النطاق. وأعرب عن رسوره لمعرفة أن لدى الويبو أمواال وفوائض سليمة بفضل زيادة اإليرادات المتأتية من  تحط  باعير
اءات والعالمات. ورحب بالرؤية اال اتيجية للمدير العام وتصميمه عل مواصلة النهوض بإجراءات محددة لتعزيز دفع رسوم الير سير

ي جميع أنحاء العالم. وأقر بقدرة الويبو وكفاءتها، مما مكن من 
ي وتعزيزه ف  استخدام الملكية الفكرية من أجل تطوير النظام اإليكولوخر
وعات محل االهتمام. وقال الوفد إن  بلده يشجع عل إنشاء ثقافة ملكية فكرية واسعة النطاق مواصلة تنفيذ األنشطة والمرسر

ي إطار هذا النهج، أجرى بلده دراسة تشخيصية بشأن المعارف 
ايد تصل فوائدها إىل المزيد من الناس. وف  وديمقراطية بشكل مير 

ي المكسيك من 
 
ة والمتوسطة ف كات الصغرى والصغير اتيجية وطنية المتعلقة بالملكية الفكرية واالنتفاع بها لدى الرسر أجل وضع اسير

ة والمتوسطة. وعالوة عل ذلك، يعمل بلده، جنبا إىل جنب مع أعضاء تحالف المحيط  كات الصغرى والصغير للملكية الفكرية للرسر
ي االبتك

وع تعزيز دور المرأة ف  ي مرسر
وع دليل بدعم من الويبو. وفيما يتعلق بنوع الجنس، فقد أحرز تقدم ف  ار الهادئ، عل إعداد مرسر

ي دورة تجريبية عن الملكية الفكرية 
ي مرحلته النهائية، وقد دعيت عدد من النساء المكسيكيات للمشاركة ف 

وريادة األعمال وهو ف 
ي دراسة عن تقييم أصول الملكية الفكرية غير 

ي مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وشاركت المكسيك ف 
للنساء ف 

ي تهدف إ
ي المفاوضات المالية. وأجريت دراسة للسماح الملموسة النر

 مالكي تلك األصول من استخدامها كأدوات ودعامة ف 
ىل تمكير 

ي التصدير، وأحرز تقدم نحو التصديق 
 
كات المكسيكية باالستفادة من بروتوكول مدريد واستخدامه كأداة رئيسية ف لمزيد من الرسر

ي شهر مارس السابق، وقع البلد مذكرة تفاهم بشأن عل وثيقة جنيف التفاق لشبونة. ونتيجة لزيارة الم
 
دير العام إىل المكسيك ف

. وتتعاون مع الويبو لتحديد اإلجراءات الالزمة لمؤرسر " ي برنامج الويبو لتدريب الدبلوماسيير 
 
" Seda de Cajonosالمشاركة ف

ي للحرير من والية أواكساكا كجزء من مجموعة الخدمات والدعم المتعلقة 
 
ورة 19-بجائحة كوفيدالجغراف . وقال إن بلده مقتنع برص 
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حماية إبداع مجتمعات الشعوب األصلية. ولذلك فإنه يعمل عل إعداد برنامج للتدريب والتوجيه بشأن مختلف أشكال الملكية 
" كجزء من الجهود الرامية إىل نامج "األصلي ي الير

ي ذلك العالمات الجماعية، وبدعم من الويبو، ف 
اف بالمصنفات الفكرية، بما ف   االعير

ي 
ا، ف  . وحينما تدخل 2022يوليو  7اإلبداعية للشعوب والجماعات األصلية. وأخير ، صادقت المكسيك عل معاهدة بيجير 

ي األفالم والمسلسالت التلفزيونية 
المعاهدة حير  النفاذ ستصبح جزءا من النظام الذي يحمي الممثلير  والموسيقيير  العاملير  ف 

 صنفات السمعية البرصية خارج الحدود الوطنية. وجميع أنواع الم

وأعرب وفد منغوليا عن تأييده للبيان الذي أدىل به وفد الهند باسم مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وقال إن جائحة  .81
ي  19-كوفيد

 أبرزت تحديات وفرًصا تطلبت من صانغي السياسات تطوير سياسات انتعاش اجتماعي واقتصادي طويلة األجل، بما ف 
ي 
ي للملكية الفكرية لتعزيز التحول الرقمي ف 

ي هذا السياق، ذكر أن منغوليا حسنت إطارها القانون 
ي قطاع الملكية الفكرية. وف 

ذلك ف 
انية،  . وعل الرغم من القيود المفروضة عل المير  إدارة حقوق الملكية الفكرية وتسويق الملكية الفكرية لصالح االقتصاد المنغوىلي

، حنر واصلت حكومة م اف بأهمية الملكية الفكرية ودعمت مكتب منغوليا للملكية الفكرية بزيادة عدد الموظفير  نغوليا االعير
سارية. وقال إن الزيادة ستعزز قدرة مكتب منغوليا للملكية الفكرية فيما يتعلق بإدارة  19-حينما كانت القيود الخاصة بكوفيد

اءات والتصاميم الصناعية الوطنية قد زاد الملكية الفكرية والنهوض بها وإنفاذها. وقا ل إن عدد طلبات العالمات التجارية والير
ي عام  20-10بنسبة 

ي المائة ف 
. وقال إن تلك الزيادة كانت بفضل مساعدة الويبو مع نظام 19-، بالرغم من جائحة كوفيد2021ف 

ي مجال الملكية الفكرية عل أتمتة الملكية الصناعية الذي مكن من مواصلة العمل عن بعد وكفل استمرا
رية العمل. ودعم العمل ف 

ي ذلك 
. وأضاف أن بلده وضعت الصيغة النهائية للوثائق مع الويبو وهي مستعدة للتوقيع عليها، بما ف  ي الصعيدين الداخلي والخارخر

ي مجال الملكية اتفاق تعاون لتطوير خدمات األعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية ومذكرة تفاهم بشأن وضع من
اهج دراسية ف 

 .  الفكرية لمؤسسات التعليم العاىلي

ر لالتحاد الروسي عل أوكرانيا، الذي هز أسس النظام الدوىلي القائم عل القواعد  .82 وأدان وفد الجبل األسود العدوان غير المير
ام الويبو المستمر بالتكيف مع البيئة العالمية  ة باستمرار واالستجابة عل النحو بأقوى طريقة ممكنة. ورحب الوفد بالير  المتغير

ي مجال الملكية الفكرية، فضال عن دعمها للدول األعضاء من حيث حماية حقوق الملكية الفكرية. 
المناسب للتحديات العالمية ف 

ي التوسع. وشمل هذا الدعم وضع نظام دوىلي متوازن وفعال للملكية الفكرية. وأشار إىل استمرار التعاون بير  الجبل األسود و 
الويبو ف 

ي 
ي النظام الوطن 

ي وزارة التنمية االقتصادية والسياحة، وهي الهيئة الرائدة ف 
وقد حرص  ممثلو إدارة السوق الداخلية والمنافسة، وف 

ي نظمتها الويبو. وأضاف أ
ونية والندوات واالجتماعات والمؤتمرات النر ن لحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها، الندوات اإللكير

ي مجال اإلدارة 
الويبو قدمت الدعم لصياغة تعديالت عل قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة وأن ممثلي الوزارة تلقوا تدريبا ف 

الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة. وأضاف أن الويبو تنفذ أنشطة الدعم المتعلقة بانضمام البلد إىل معاهدة سنغافورة 
ي صياغة بشأن قانون العالمات الت

ي رصبيا، وتساعد ف 
جارية، وقد نظمت زيارة من قبل ممثلي الوزارة إىل مكتب الملكية الفكرية ف 

ة  اتيجية الوطنية للملكية الفكرية للفير . وقال إن الوثيقة المذكورة قيد الدراسة من قبل الويبو والمفوضية 2026-2023االسير

، أعرب عن األوروبية ومن المتوقع وضع صيغتها النهائية قريب ي تواجه المجتمع العالمي
ا. وإدراكا من الوفد لحجم التحديات النر

ي 
امتنانه للويبو ولشعبة البلدان المنتقلة إىل نظام االقتصاد الحر والبلدان المتقدمة لما أبدته من تعاون وفهم الحتياجات البلد ف 

 مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها. 

عتمد نموذجا جديدا للتنمية يرمي إىل تغيير االقتصاد واالرتقاء به. وأعط النموذج أولوية لألصول وقال وفد المغرب إنه ا .83
ي تحقيق األهداف المحددة. وقد انضم المغرب مؤخرا 

 
اءات والعالمات التجارية والتصاميم، ذات الفائدة ف غير الملموسة مثل الير

ي المست
 
قبل القريب، وهي معاهدة بيجير  ومعاهدة العالمات واتفاق الهاي واتفاق إىل أرب  ع معاهدات دولية ستدخل حير  النفاذ ف

ي عام 
ي المودعة لدى 2021لوكارنو الذي وضع بموجبه تصنيف دوىلي للتصاميم الصناعية. وف  ، ارتفعت طلبات المنشأ المغرنر

اءات والعالمات التجارية والتص ي للملكية الصناعية والتجارية لتسجيل الير ي  12و 16و 10اميم الصناعية بنسبة المكتب المغرنر
ف 

. وعلق المغرب أهمية خاصة عل جدول أعمال وضع القواعد والمعايير وشجع الدول األعضاء عل إبداء المرونة  المائة عل التواىلي
ي عدد من المجاال

ي اآلراء بشأن القضايا العالقة من أجل ترسي    ع عملية التفاوض وإحراز تقدم ف 
ي والتوصل إىل توافق ف 

ي هي ف 
ت النر

ا العمل المتعدد األطراف كمحفز لتعزيز العالقات الدولية، ويعتير الويبو جهة فاعلة اقتصاديا  أمس الحاجة إليها. وقال إنه يثمن كثير
ي تمتلكها. 

ات والديناميكية النر  أساسية بسبب الكفاءات والصفات والخير

ي تلقاها من الويبو  وأيد وفد موزامبيق البيان الذي أدىل به وفد الجزائر باسم .84
المجموعة األفريقية. وأقر الوفد بالمساعدة النر

ي تكوين الكفاءات المؤسسية، وتحديث نظام تسجيل حقوق الملكية الصناعية وأتمتته، وتقييم المنتجات المحلية، مثل "كابرتو 
ف 

ين " )وهي من ساللة الماعز( وأرز "زامبازيا" العطري، من أجل تسجيلهما كمؤرسر ي
ي إطار  دي تينر

 
. وأضاف أن األولوية ف جغرافيير 

ة  ي البلد بغية تعزيز  2024-2020خطة السنوات الخمس لحكومة موزامبيق للفير
 
هي تعزيز وتوطيد نظام الملكية الصناعية ف

اتيجية الملكية الفكر  ي القدرة التنافسية االقتصادية. وقال إن ذلك يتطلب سياسة جديدة للملكية الفكرية واستعراضا السير
ية ف 

ي عام 
ي أطلقت ف 

، النر ي
نامج التصنيع الوطن  ي تعول موزامبيق عل دعم الويبو لها. وقال إن الركائز الرئيسية لير

، هي 2021البلد، النر
ي إضافة قيمة إىل اإلنتاج المحلي والحد من الواردات. 

 االبتكار واإلبداع. ويتمثل هدفها ف 
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زائر باسم مجموعة البلدان األفريقية. وقال إن ناميبيا واصلت ترتيب أولويات وأيد وفد ناميبيا البيان الذي أدىل به وفد الج .85
ي خطتها الوطنية لتطوير الملكية الفكرية بموجب مذكرة التفاهم بير  البلد 

اتيجية عل النحو المحدد ف  وعات االسير تنفيذ المرسر
ي المجاالت التالية: االنتهاء من إعد

وعات ف  ي    ع حق المؤلف؛ تنمية تقنيات الهيدروجير  والويبو. وهي تنفذ حاليا مرسر وع ترسر اد مرسر
ي للملكية  اء؛ ودور مكتب الملكية الفكرية ما بعد الجائحة؛ والشباب والنساء واالبتكار؛ وإنشاء نظام إيكولوخر والنفط والغاز الخرص 

ة وال كات الصغير ي إىل نمو األعمال التجارية، وال سيما بالنسبة للرسر
ام الويبو بتحقيق الفكرية واالبتكار يفض  متوسطة. وأيد الوفد الير 

ي تعلقها المؤسسة 
ي المنظمة، بدءا من مستوى اإلدارة التنفيذية، وهو مؤرسر ذو أولوية يدل عل األهمية النر

التكافؤ بير  الجنسير  ف 
ي المنظمة ومجالس إدارتها. و 

ي موظق 
ي توجيه الجهد نفسه نحو تمثيل الدول األعضاء ف 

قال الوفد إنه ال يزال عل الشمولية. وينبغ 
ما بالتعاون المستدام وتعددية األطراف لما فيه مصلحة الجماعة.   ملير 

ي  .86
وأيد وفد نيبال البيان الذي أدىل به وفد الهند باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ. وقال إن دور الويبو ال يزال ف 

 متوازن وشامل وفعال للملكية الفكرية، وتشجيع االبتكار ، لضمان وجود نظام عالمي 19-غاية األهمية، نظرا لجائحة كوفيد
ي 
ات النر واإلبداع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ورحب بمبادرات الويبو وبرامجها الرامية إىل تكوين الكفاءات وتنمية الخير

ة والمتوسطة. ورحب بالحز  كات الصغير ي جملة أمور، الشباب ورائدات األعمال والرسر
ي تستهدف، ف 

حة لدعم التخرج النر مة المقير
ي البلدان األقل نموا بعد شطبها من القائمة. 

ي إطارها المساعدة التقنية من أجل بناء وتعزيز نظام حقوق الملكية الفكرية ف 
ستقدم ف 

اتيجيات االنتقال السلس. وقال إن نيبال بسبيلها إىل الخروج من  ومن شأن هذا الدعم أن يساعد البلدان األقل نموا عل تنفيذ اسير
ي عام 

وأن استمرار الدعم المقدم من الويبو سيكون أمرا حيويا للحفاظ عل تلك الفئة من البلدان.  2026وضع البلدان األقل نموا ف 
ي الهيئات الرئاسية للويبو ويجب تسوية القضايا المعيارية الطويلة األمد. 

ي تمثيل جميع المناطق عل نحو منصف ف 
 وينبغ 

ار إنسانية واسعة وقال وفد ني .87 ي أرص 
ي ألوكرانيا من قبل االتحاد الروسي قد تسبب ف 

ر وغير القانون  وزيلندا إن الغزو غير المير
ي يتخذها االتح

ر لألبرياء، وأثر سلبا عل االبتكار واإلبداع والبيئة الثقافية. وقال إن اإلجراءات النر اد النطاق، وأدى إىل موت غير مير
ي 
ي الوقت الذي تدين فيه االعتداء غير الروسي تقوض المبادئ النر

 تجمع بير  الدول األعضاء. وتقف نيوزيلندا مع المجتمع الدوىلي ف 
وع للرئيس بوتير  عل أوكرانيا، الذي له تداعيات حقيقية عل السالم واألمن واالستقرار االقتصادي عل الصعيد  ر وغير المرسر المير

. وأيد الوفد الوالية المستمرة للجن ة بالنسبة لشعب الماوري. وأعرب عن تطلعه إىل العالمي ي يكتسي عملها أهمية كبير
ة المعارف النر

ي ذلك المنتدى، وأعرب عن تأييده لوضع نص الرئيس لوثيقة 
ي التوصل إىل حلول مجدية وعملية ف 

ي إحراز تقدم ف 
المساهمة ف 

ي 
"، وهو أول عيد رسمي )، احتفلت نيو 2022يونيو  24العمل الرئيسية بشأن الموارد الوراثية. وف   Te Aoزلندا بعيد "ماتريكي

Māori ين للجنة االستشارية  2023و 2022( )"الرؤية العالمية للماوري"(. وباإلضافة إىل ذلك، يشهد عاما الذكرى السنوية العرسر
اءات شعب ا ة للجنة االستشارية المعنية بير . وقد المعنية بالعالمات التجارية لشعب الماوري والذكرى العارسر لماوري عل التواىلي

ي من المرجح أن تسبب تعديا 
ساعد عمل هاتير  اللجنتير  عل تقليل مخاطر تسجيل الحكومة عن غير قصد للعالمات التجارية النر

اع مع قيم شعب  ي من المرجح أن يتعارض فيها االستغالل التجاري لالخير
ي الحاالت النر

عل شعب الماوري، أو منح براءات ف 
وع الماوري. و  ي المستقبل القريب. وسينص مرسر

وع قانون حقوق األصناف النباتية واللوائح المصاحبة له ف  من المقرر سن مرسر
ي تنتمي إىل 

ي عملية فحص حقوق األصناف النباتية لألصناف النباتية الجديدة النر
القانون، عند سنه، عل مشاركة شعب الماوري ف 

عل إنشاء لجنة لألصناف النباتية لشعب الماوري، تكون لها صالحيات اتخاذ القرار.  األنواع النباتية للشعوب األصلية. كما ينص
. وبلغت إيداعات كل من 19-( نموه عل الرغم من آثار جائحة كوفيدIPONZوواصل المكتب النيوزيلندي للملكية الفكرية )

ي ذلك عن طريق نظامي مدري
اءات، بما ف  اءات، مستويات طلبات العالمات التجارية وطلبات الير د ونظام معاهدة التعاون بشأن الير

اءات والعالمات التجارية والجلسات.  قياسية. وحرصا عل تحقيق هذا النمو، واصلت نيوزيلندا توسيع نطاق مجموعتها من الير
ايد من اإليداعات رغم الضغوط االقتصادية وتعطل األعمال، فقد واصل النيوزيل نديون االبتكار وأشار الوفد إىل العدد المير 

ي ستؤدي فيها 
ي ذلك مثل بقية العالم، انتقلت إىل المرحلة التالية من االنتعاش، النر

 
والتصميم للمستقبل. وأن نيوزيلندا، مثلها ف

اتيجية من أجل تحديد المتطلبات المتوسطة والطويلة  الملكية الفكرية دورا مهما. ويجري المكتب حاليا استعراضا للقدرات االسير
ي الوقت الذي يدعم فيه العمليات الجارية. وحدد االستعراض األج

 
ا ف  تركير 

ل الالزمة لجعل المكتب النيوزيلندي للملكية الفكرية أكير
ي لمكتب الملكية الفكرية النيوزيلندي أن يتحل بها ومقدار التغيير المطلوب لتطويرها. وسيكفل حصول 

ي ينبغ 
القدرات المثالية النر

مهارات والقدرات لمواصلة توفير حقوق ملكية فكرية عالية الجودة ومتينة، وتقديم خدمات من الطراز المكتب عل أفضل ال
 العالمي لعمالئه، واالستفادة من الفرص الدولية والمحلية. 

يا واصلت إيالء األولوية .88 يا البيان الذي أدىل به وفد الجزائر باسم المجموعة األفريقية، وقال إن نيجير لتعزيز  وأيد وفد نيجير
حقوق الملكية الفكرية وحمايتها من أجل تحقيق المزيد من التنمية االجتماعية واالقتصادية، فضال عن تعزيز القدرات االبتكارية 

اتيجية المتوسطة األجل للمدير العام وأعرب عن تطلعه إىل التعاون مع الويبو  ي هذا الصدد، رحب الوفد بالخطة االسير
للشباب. وف 
ي سببتها جائحة كوفيدلتنفيذها. وق

ي تعزيز جهودها الرامية إىل 19-ال إنه عل الرغم من النكسات النر
يا استمرت ف  ، فإن نيجير

ي 
 
ي انتظار 2022أبريل  6إصالح قانون حق المؤلف. وف

 
وع قانون بشأن حق المؤلف، ف ي عل مرسر ، وافق مجلس الشيوخ النيجير

ي ذلك معاهدة  الموافقة عليه من مجلس النواب. وسينفذ اإلصالح
 
يا عليها مؤخرا، بما ف ي صادقت نيجير

بعض المعاهدات النر
ي بتوقعات أصحاب المصالح بأن يعكس القانون الحقائق الراهنة وأن ييرس التنظيم. ويتعاون مكتب العالمات 

مراكش، وسوف يق 
وع االبت ي للملكية الفكرية كجزء من مرسر يا مع مكتب االتحاد األورونر ي نيجير

ي أفريقيا. التجارية ف 
 
ي مجال حقوق الملكية الفكرية ف

كار ف 
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وعها الخاص باألتمتة. وأشاد بالتقدم  ات الجغرافية واستكمال مرسر يا تقوم بذلك فيما يتعلق بنظام حماية المؤرسر وقال إن نيجير
ي 
يا. وأعرب الوفد عن استعداده للعمل مع المشاركير  ف  ي نيجير

ي ف  الدورة الثالثة والستير  الرسي    ع الذي أحرزه مكتب الويبو الخارخر
 لجمعيات الويبو. 

ي  .89
ي يعلقها عل تحسير  قدرة الدول األعضاء عل رصد األمور االقتصادية واإلدارية ف 

وي    ج من جديد األهمية النر وأكد وفد الي 
ه المتواصل  كير  عل تأمير  أفضل الويبو ورحب بالجهود والتعاون الجاريير  لتحقيق هذه الغاية. وأثن  الوفد عل المكتب الدوىلي لير

ي التبسيط 
ي المستمر ف 

اءات ونظامي مدريد والهاي. وقال إن األنظمة السلسة والتفان  ي إطار معاهدة الير
الخدمات العالمية المتاحة ف 

ي التكاليف لفائدة المستخدمير  أمر حاسم لمواصلة وزيادة االنتفاع بخدمات الملكية الفكرية العالمية تلك. 
وتحقيق وفورات ف 

ي تحسير  اللوائح والمبادئ التوجيهية والممارسات. وأشاد 
بالتقدم المتواصل الذي أحرزته األفرقة العاملة بموجب تلك األنظمة ف 

. وأقر الوفد بالحاجة إىل إحراز  امه بالعمل عل الخدمات العالمية لصالح المستخدمير  الحاليير  والمستقبليير  وأعرب الوفد عن الير 
ي عمل لجنة حق المؤل

ي تقدم ف  ف نحو صياغة معاهدة لحماية هيئات البث. وأعرب الوفد عن استعداده للمساهمة بشكل إيجانر
ي نجاح الجمعيات. 

 وبناء ف 

ي ظل و  .90
م وفد سلطنة ُعمان للرئيسة بالتهنئة وفائق التقدير عل ترأسها أعمال جمعيات الدول األعضاء الثالثة والستير  ف 

ّ
تقد

ي يمر بها الع
ي تصبو إىل تعزيز الظروف االستثنائية النر

ي إدارة شؤون المنظمة النر
الم وشكر أيضا سعادة المدير العام عل جهوده ف 

ي كل ما من شأنه خدمة ودعم تحقيق الملكية الفكرية وإنفاذ 
ي بير  الدول األعضاء ف 

التعاون والتنسيق والتكامل والتبادل المعرف 
ان توىلي اهتماما بالغا بالملكية الفكرية ودعم االبتكارات من خالل سياساتها وفق أفضل الممارسات وأحدثها. وقال إن سلطنة ُعم

ي هذا اإلطار وذكر منها عل سبيل المثال ال الحرص التوقيع عل اتفاقية مراكز دعم التكنولوجيا 
ي تقوم بها حكومة بالده ف 

الجهود النر
وع المرأة واالبتكار وذلك بالتعاون مع ا مان واالبتكار )التسك(، واستكمال مرسر ي 2040لمنظمة تجسيدا لرؤيتها المستقبلية "عُ

" النر
رسمت مستهدفات مبنية عل دعم وتشجيع جهود االبتكار لتحقيق النمو واالزدهار االقتصادي وحماية حقوق الملكية الفكرية 

مان قد قامت بالتوقيع عل اتفاقية مرا  يعات وسياسات منظمة لذلك. وأشار إىل أن حكومة سلطنة عُ كز دعم التكنولوجيا وفق ترسر
مان إىل وثيقة  وع المرأة واالبتكار وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمة كما انظمت حكومة سلطنة عُ ي مرسر

واالبتكار واالستمرار ف 
ي رقم 

ات الجغرافية بموجب المرسوم السلطان  . وقبل الختام، أكد 2021/19جنيف التفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤرسر
مان من خالل تحسير  وتطوير وتجويد وفد سلط

ي سلطنة عُ
ي تطوير منظومة الملكية الفكرية ف 

نة عمان بأن حكومة بالده ماضية ف 
ي كافة خدماتها. وأكد استمرار حكومته بالمساهمة 

يعات والقوانير  المتعلقة بالملكية الفكرية ودعم جهود التحول الرقمي ف  الترسر
ي أعمال هذه الجمعيات كم

ي تعزيز األهداف والمساعي اإليجابية ف 
ا تمن  للجميع التوفيق خالل هذه السلسلة من االجتماعات وف 

 المنشودة بما يحقق التطور والنماء والمصلحة للجميع. 

ي عام  .91
، توجه اآلن جهود بلده نحو االنضمام إىل 2021وقال وفد باكستان إنه عقب انضمام بلده إىل بروتوكول مدريد ف 

اءات. وقدمت الويبو الدعم إلنشاء معاهدة التعاون بشأن  ي البلد. وقال إن دور TISCsمركزا لدعم التكنولوجيا واالبتكار ) 47الير
( ف 

الجارية سلط األضواء عل الويبو عل الساحة العالمية. ولضمان أن تظل الويبو  19-الملكية الفكرية واالبتكار خالل جائحة كوفيد
وري وضع نظام متوازن ل ي دعم وجيهة، من الرص 

لملكية الفكرية قادر عل التصدي بفعالية لألوبئة وتوسيع نطاق دور المنظمة ف 
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا. وراح يقول إن الويبو يجب أن تواكب التطورات التكنولوجية واالقتصادية 

االبتكار، ال سيما ف 
، وال سيما ي

باعتماد صك دوىلي لحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية  الرسيعة التطور وأن تتغلب عل الجمود التقنين 
ي مجال الملكية الفكرية،

 
يعية لمعالجة االفتقار إىل المهارات والمعارف ف ي إنشاء دائرة واحدة إلسداء المشورة الترسر

 والفولكلور. وينبغ 
يعية، مما يحول دون االنضمام إىل المع ي تديرها الويبو. وأعرب الوفد عن تقديره وال سيما فيما يتعلق بالمسائل الترسر

اهدات النر
ي جميع المناطق 

ي بذل المزيد لضمان توزي    ع القوة العاملة بشكل منصف ف 
اء الشباب ولكن ينبغ  لمشاري    ع جديدة مثل برنامج الخير

ي لمنع التسييس واالضطراب، وبشأن الحاجة إىل المكاتب الخارجي ي إجراء استعراض خارخر
ة القائمة واألساس الجغرافية. وينبغ 

ي وراء إنشاء مكاتب جديدة. وأنه كلمته قائال إن المراجعة الخارجية الشفافة والخارجية هي السبيل الوحيد الكفيل بضمان 
المنطقر

 الموضوعية والحياد السياسي ويتطلع الوفد إىل تطوير اختصاصات هذا االستعراض من خالل عملية شاملة وشفافة. 

ي االقتصادي من كوفيدوقال وفد بنما إن أن .92
. وقد أثبت الوباء كيف يمكن لالبتكار أن يخلق 19-شطة الويبو أساسية للتعاف 

ي أكير 
ي بنما تدابير لتمكينها من مواصلة العمل ف 

ي هذا الصدد، اتخذت المديرية العامة لسجل الملكية الصناعية ف 
فرصا جديدة. وف 

ة عل المل كية الفكرية وتحسير  بيئة الملكية الفكرية وأعرب عن تقديره لجميع برامج الويبو األوقات أهمية. وعلق الوفد أهمية كبير
ي تشجع تكوين الكفاءات واالبتكار وتعزيز روح المقاولة والقيادة النسائية ومشاركة الشباب. وتعمل المديرية العامة بالتعاون مع 

النر
وع قانون بشأن نقل التكنولوجيا، وهي بصد د اتخاذ خطوات الستكمال سياسات الملكية الفكرية للجامعات الويبو عل إعداد مرسر

ي البلد. وهي تقوم حاليا بتنفيذ نظام أتمتة الملكية الصناعية 
 
ومراكز البحث الوطنية، وهي الجهات الرئيسية المولدة للمعارف ف

ية الصناعية أن يعمل عل إليداع طلبات ومعالجة تسجيالت لمختلف حقوق الملكية الصناعية. ومن شأن نظام أتمتة الملك
تحديث النظام الرقمي لتسجيل الملكية الفكرية وتقليص زمن المعالجة وتحسير  جودة المنشورات وفحص الطلبات. ويعزى 

اف بتسمية منشأ لقبعة  وع لالعير ي قائمة اليونسكو - pinta’oالتعميم الرقمي إىل إطالق مرسر
وهي حرفة يدوية وطنية مسجلة ف 

ي 
اث الثقاف  ي مارس للير

ية. وقد أودعت بنما وثائق تصديقها عل معاهدة بيجير  ف  ي االجتماع الوزاري  2022غير المادي للبرسر
ف 
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ي ذلك االجتماع وعل أمانة 

السابع لبلدان أمريكا الوسط والجمهورية الدومينيكية. وأعرب عن امتنانه للمدير العام عل مشاركته ف 
 .  الويبو لدعمها التنظيمي

ي النظام المتعدد األطراف لتعزيز الملكية الفكرية وحمايتها. وأيد الوفد بنشاط مبادرات الويبو وأكد وفد بار  .93
اغواي ثقته ف 

ي ظل الحكومة الحالية، حقق البلد تقدما تكنولوجيا 
ة للقلق. وف  ي المجاالت المثير

الرامية إىل إحراز تقدم ورفع مستويات الحماية ف 
ي تحقيق أهداف برنامجه الرق

ا ف  . وقال إن تلك اإلنجازات تحققت بفضل تعاون الويبو الفعال ونظام أتمتة الملكية كبير ي
مي الوطن 

ي جميع 
ي للملكية الفكرية. وقال إن الهدف الثابت للوفد هو مواصلة زيادة مشاركته ف 

ي المكتب الوطن 
الصناعية الذي نفذ بنجاح ف 

ي هيئات اتخاذ القرار، وتحقيقا لهذه الغاية، صدق عل اثنير  
ي تكتسي أهمية خاصة ف 

ي تديرها الويبو والنر
من المعاهدات الدولية النر

ي 
ي السياق نفسه، قال الوفد إنه يهدف إىل إدراج ثالث معاهدات أخرى ف 

تحقيق االستفادة المثل من الخدمات المقدمة. وف 
يعاته الوطنية، وهو مثال واضح عل اإلرادة السياسية للبلد لمواصلة دعم استخدام ا لملكية الفكرية كأداة إنمائية للدول. وأكد ترسر

ي النظام، الذي يهدف إىل ترسيخ االبتكار واإلبداع 
ي أن يكون من أصحاب المصلحة ف 

ي االستمرار ف 
من جديد عزمه ورغبتها ف 

تير  للتنمية االقتصادية العالمية.   باعتبارهما ركير 

و إنه يعتقد اعتقادا راسخا بأن لنظام الملكية  .94 ي وقال وفد بير
الفكرية أثرا إيجابيا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا عل البلدان. وف 

ة، قال الوفد إنه يواصل تعزيز برنامجه للعالمات الجماعية، الذي له بعد اجتماعي قوي ألنه يؤدي إىل  مجال اإلشارات الممير 
، منحت  ي

مة جماعية مجانا للمستفيدين، وكان عال 4 793استمرار العادات والممارسات ومعارف األجداد. وخالل العام الماض 
اعات والتكنولوجيات الجديدة، وزع ما مجموعه  ي مجال االخير

مركزا لدعم  39معظمهم من األفراد ذوي الموارد المحدودة. وف 
عير   14التكنولوجيا واالبتكار عل  نامج مساعدة المخير و عملها فيما يتعلق بير و. وإضافة إىل ذلك، تواصل بير ي بير

، حيث منطقة ف 
، تم إنشاء  16يقدم  ي

مجتمعا  76سجال للمعارف الجماعية لفائدة  6681من المحامير  خدمات مجانية. وخالل العام الماض 
ي مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، تم تنفيذ سلسلة من اإلجراءات الرسيعة األثر لمكافحة 

محليا من الشعوب األصلية. وف 
نت. وقد أصدرت و مؤخرا سلسلة من األوامر القضائية لمنع النفاذ إىل  القرصنة عل اإلنير ي  147بير

ونيا غير قانون  موقعا إلكير
للقرصنة الرقمية. وباإلضافة إىل ذلك، ستعمل الويبو خالل الجمعيات الحالية عل إيداع صكوك انضمامها إىل خمس معاهدات، 

ي ذلك وثيقة جنيف التفاق لشبونة، مما يدل بوضوح عل الير  
ا، قال إن بما ف  امها كبلد وعملها فيما يتعلق بالمعايير الدولية. وأخير

ي مجال 
ي ف  و تود قريبا الموافقة عل سياستها الوطنية للملكية الفكرية، وتقديم خريطة طريق واضحة لتطوير نظامها اإليكولوخر بير

ي اجتماع للنظراء من منطقة أمريكا الالتين
ي أكتوبر الملكية الفكرية، والذي سيتم إطالقه ف 

ي ليما ف 
و 2022ية يعقد ف  . وقال إن بير

ي االجتماع. 
حيب بالسيد دارين تانغ ف  ا، بصفتها منظما مشاركا، إىل الير  تتطلع كثير

ي النصف األول  .95
اءات والعالمات التجارية ف  ، متحدثا بصفته الوطنية، إن المعدالت الوطنية إليداعات الير وقال وفد الفلبير 

ي 2021مقارنة بعام قد ارتفعت  2022من عام 
ين لقانون الملكية الفكرية ف  . وقال إنه احتفاال بالذكرى السنوية الخامسة والعرسر

ي عام 
ي المجتمع. وقد  2022الفلبير  ف 

ي حقولهم وف 
ا ف  منحت جوائز الملكية الفكرية للفلبينيير  الذين أحدث ابتكاراتهم أثرا كبير

ي تقودها أطلقت الحكومة برامج لزيادة مشاركة النساء الم
ة والمتوسطة النر كات الصغير ي ذلك الرسر

عات والمصممات، بما ف  خير
تب عل  ي ذلك عن طريق إعفاء مودعي الطلبات المؤهلير  من الرسوم للتخفيف من العبء الماىلي المير

ي االبتكار، بما ف 
النساء، ف 

ي إطار برنامج مقبل يهدف 
 الملكية الفكرية. كما سيتم التخلي عن الرسوم ف 

ي الملكية تأمير 
إىل زيادة وعي الشباب ومشاركتهم ف 

ي اإلعداد لالنضمام إىل 
 
عت الحكومة أيضا ف اعاتهم. ورسر الفكرية، وذلك بعد االستفادة من منتدى لعرض الشباب الفلبينيير  اخير

ي مكافحة جائحة كوفيد
 
اءات تشير إىل19-اتفاق الهاي. وسعيا إىل المساهمة ف ي الير

 
 األدوية واألدوية ، أتيحت تسعة تقارير بحث ف

ي لمكتب الفلبير  للملكية الفكرية )
 
ون ي عام IPOPHLذات الصلة عل الموقع اإللكير

 
، عقد 2021( لتيسير البحث والتطوير. وف

وع  ي استكمال مرسر
، بوصفها إحدى البلدان الرائدة الثالثة، ف  ، ونجحت الفلبير  ي الفلبير 

أول مؤتمر قمة دوىلي بشأن حق المؤلف ف 
مجيات. وفيما يتعلق بإدارة الملكية الفكرية، أجندة التن ي قطاع الير

ميةبشأن تعزيز استخدام الملكية الفكرية للتطبيقات المتنقلة ف 
اعات ونماذج المنفعة والتصاميم الصناعية، وأصبح  ونية لالخير تمكنت الفلبير  من أتمتة إجراءاتها األساسية بإصدار شهادات إلكير

ي التصنيف العالمي للعالمات التجارية لعام مكتب الفلبير  يحتل المرتبة 
ي مجال الملكية الفكرية. وقد تمت  2021التاسعة ف 

ف 
ي العمليات األساسية، حيث ارتفع المتوسط 

رقمنة جميع العمليات بدءا من اإليداع وانتهاء بتسوية المنازعات، وتم تعزيز الكفاءة ف 
ي ه

 
ة رسيعة وانخفاض عدد الطلبات المتأخرة. وف ي نرسر نظام بوتير

 
اكته مع الويبو ف ي مواصلة رسر

 
ذا الصدد، أعرب الوفد عن أمله ف

ات  ي للمؤرسر
 
أتمتة الملكية الصناعية. وتسغ الحكومة إىل تحقيق أقض قدر من الفرص للصناعات من خالل توفير إطار قانون

ا جغرافيا محتمال. وأعرب الوفد عن امتنانه 23الجغرافية؛ وقد تم بالفعل تحديد  للدعم الذي قدمته الويبو لتسجيل عالمة  مؤرسر
Bikol Pili  ي مجال الملكية الفكرية، تم التوقيع عل مذكرة تفاهم ثالثية مع الويبو وجامعة

الجماعية. وفيما يتعلق بالتثقيف ف 
De La Salle ي إدارة الملكية الفكرية واالبتكار. وأطلق موقع العمل المخصص أل

ك ف  ي بشأن برنامج ماجستير مشير
نشطة التعلم ف 
امج المتعلقة بالملكية  ق آسيا، لتوفير النفاذ عند الطلب إىل الدورات والير ي جنوب رسر

، وهو أول نظام إلدارة التعلم ف  مكتب الفلبير 
ي تنظ

ونية النر ك لألعمال التجارية اإللكير م الفكرية. بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، وقد أصدرت الحكومة األمر اإلداري المشير
ونية، وعززت إجراءات إعداد التقارير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الملكية الفكرية من خالل تسخير 

جميع أشكال التجارة اإللكير
ي صناعة األدوية واألفالم السينمائية والبيع بالتجزئة لمكافحة 

وسائل التواصل االجتماعي وزيادة التعاون مع أصحاب المصلحة ف 
م أيضا نرسر نظام رقمي لرصد القرصنة لبعض المواقع الشبكية لجمع البيانات من أجل مكافحة القرصنة. التقليد والقرصنة. وت
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ام للملكية الفكرية وإذكاء الوعي بالملكية الفكرية من خالل مؤسسات التعليم العا ىلي وأشار إىل استمرار الجهود الرامية إىل إذكاء االحير

. والحكومات المحلية. وتطلع الوفد إىل ا  ستمرار التعاون لضمان أن يحقق نظام الملكية الفكرية فائدة أكير

وأّيد وفد بولندا البيان الذي أدىل به وفد سلوفاكيا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسط والبلطيق، ووفد الجمهورية  .96
ر له الذي  ي ضوء الهجوم الذي ال مير

ي والدول األعضاء فيه. وف  قام به االتحاد الروسي عل سيادة التشيكية باسم االتحاد األورونر
ي للملكية الفكرية واالبتكار. 

كة للمساعدة عل إعادة النظام األوكران  وري بذل جهود مشير أوكرانيا وسالمتها اإلقليمية، كان من الرص 
ي قدم

ي عرص التحديات العالمية، ثمة حاجة ملحة إىل إيجاد حلول مبتكرة وموجهة نحو المستخدمير  من أجل المض 
ا بالتنمية وف 

ي تحمي البيئة الطبيعية هي أحد أفضل األدوات 
ي جميع أنحاء العالم. وقال إن التصاميم المستدامة النر

االجتماعية واالقتصادية ف 
ي التصميم 

ي الحفاظ عل التقاليد الغنية ف 
ي هذا الصدد، قال إن المصممير  البولنديير  الشباب ال يستمرون ف 

لتحقيق هذا الهدف. وف 
اضية وواقعية لتطوير األعمال. وأشاد المحلي ف ي الخدمات الرقمية وباستخدام حلول افير

حسب، بل يستخدمون أيضا بنجاح ف 
كير  الويبو المهم عل إذكاء الوعي بالملكية الفكرية بير  الشباب والنساء وأعرب عن تقديره للدعم والتعاون الممتازين  الوفد بير

، وال سيما ي
ي وشعبة البلدان المنتقلة إىل نظام االقتصاد الحر  المقدمير  خالل العام الماض 

من قبل قطاع التنمية اإلقليمي والوطن 
امه بالعمل مع الويبو والدول األعضاء فيها لتحسير  نظام الملكية الفكرية العالمي  والبلدان المتقدمة. وأكد الوفد من جديد الير 

 لفائدة الجميع. 

تغال البيانير  اللذين أدىل .97 ي  وأيد وفد الير ، باسم االتحاد األورونر بهما كل من وفدي الجمهورية التشيكية وألمانيا، عل التواىلي
ي جدول األعمال الموحد  19والدول األعضاء فيه والمجموعة باء، وأكد من جديد دعمه لشعب أوكرانيا. وأيد الوفد إدراج البند 

ف 
ر له من جانب االتحاد الروسي عل أوكرانيا. ورحب الوفد باألداء الماىلي  لالجتماعات الحالية وأدان العدوان العسكري الذي ال مير

ي تديرها الويبو. وقال إن االستدامة البيئية 
ي للويبو وخص بالذكر توسيع التغطية الجغرافية لمختلف األنظمة النر والتشغيلي اإليجانر

تغال. وتشمل المجاالت الرئيسية األخرى إذكاء والمناقشات حول الملكية الفكرية والذكاء االصطناعي أمور لها أولوية بالنسبة  للير
ة والمتوسطة والشباب، وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والمبادرات  كات الصغير ي صفوف الرسر

الوعي بالملكية الفكرية، وال سيما ف 
. وقال إن عمل اللجنة مهم لتطوير نظام براءات متوازن وفعال. وتؤدي  الرامية إىل مكافحة عدم المساواة بير  الجنسير 

اءة عل حد سواء. وكجزء من تنفيذ  ي يمكن حمايتها بير
اعات النر ي االخير

ي عملية الفحص وف 
التكنولوجيات الجديدة دورا رئيسيا ف 

اءات المتعلقة بعلم الوراثة.  WIPO Sequence، سيكون إطالق أداة ST.26معيار الويبو  مؤخرا أمرا حيويا لجودة طلبات الير
ات الجغرافية للمنتجات غير الزراعية والخدمات. ورحب ورحب الوفد بقر  ار اللجنة عقد جلسة إعالمية بشأن حماية المؤرسر

تغال قريبا عل وثيقة جنيف التفاق لشبونة. وقال إن الويبو قدمت الدعم  ة إىل اتفاق لشبونة وستصدق الير بحاالت االنضمام األخير
ي لشبونة الهام للمؤتمرات العالمية األوىل للملكية الف

ي عقدت مؤخرا ف 
تغالية بشأن الملكية الصناعية، النر كرية الناطقة بالير

اءات  ي للير
ي كانت ثمرة سنوات من التعاون المثمر مع المكتب اإلسبان 

اءات ومكافحة الحرائق النر وساعدت عل نرسر دراسة عن الير
 والعالمات التجارية. 

م وفد قطر بداية بجزيل الشكر والتقدير لسعو  .98
ّ
ة تاتيانا مولسيان رئيسة الجمعية ونوابها وكذلك إىل سعادة تقد ادة السفير

ي التحضير واإلعداد إلعمار سياسات االجتماعات الثالثة والستير  
المدير العام دارين تانغ وجميع أعضاء أمانة الويبو عل جهودهم ف 

د المدير العام دارين تانغ والذي يظهر أهمية األعمال للجمعية العامة. كما أعرب عن عميق التقدير للتقرير الذي قدمه سعادة السي
ة الماضية بير  الويبو ودولة قطر  ي هذا السياق أيضا عل أن يعرب عن تقديره لروح التعاون خالل الفير

 
ي تقوم بها الويبو. وحرص ف

النر
ي تطوير سياسات دولة قطر وأنظمتها الخاصة بالملكية الفكرية و 

 
اتيجية والجهود الطيبة المساعدة ف ال سيما متابعة تطوير االسير

اتيجيتها الوطنية الخاصة بالملكية  الوطنية للملكية الفكرية لدولة قطر، حيث وضعت دولة قطر إطارا زمنيا من أجل تنفيذ اسير
ي دولة قطر أضحت منظومة حدي

يعية ف  . وأضاف قائال إن المنظومة الترسر ي إطار الرؤية الوطنية ألفير  وثالثير 
 
ثة ومواكبة الفكرية ف

ي مجال الملكية الفكرية، وشكل انضمام الدولة إىل العديد من االتفاقيات المنظمة تكريسا لهذه 
ألفضل الممارسات العالمية ف 

ة ودعامة أساسية لقوة االقتصاد  المنظومة. ولما كانت دولة قطر تغي مدى أهمية حقوق الملكية الفكرية عل االقتصاد القومي كركير 
ي هذا السياق فقد فقد سعت جاهد

ة إىل إرساء منظومة قانونية قادرة عل تأمير  أقض درجات الحماية لحقوق الملكية الفكرية. وف 
عل إقرار عدد من القوانير  ذات الصلة بحماية العالمات التجارية  2022عملت دولة قطر بعد فوزها باستضافة بطولة كأس العالم 

ي المنقطة فإن  وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة
 
ي سبيل تعميم فوائد الملكية الفكرية ف

 
باالتحاد الدوىلي لكرة القدم. وف

ي جميع أنظمة 
 
ي جميع أعمال الويبو وف

 
ي تقدمت بها مجموعة من الدول العربية إلدراج اللغة العربية ف

حات النر دولة قطر تؤيد المقير
ي المنظمة والهادفة لتطوير إيداع وحماية الملكية الفكرية. ونّوه بأن دولة قطر تؤكد م

ن جديد عل دعمها للمفاوضات الجارية ف 
ي هذا السياق، جدد الوفد 

قوانير  الحماية العالمية وال سيما مفاوضات اللجنة المعنية بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وف 
. وختامنا، أكد الوفد عل د عم دولة قطر للمنظمة العالمية للملكية اإلعراب عن استعداد دولة قطر الستضافة المؤتمر الدبلوماسي
ي الدور الهام الذي تضطلع به لتعزيز التعاون بير  األعضاء. 

 الفكرية من أجل االستمرار ف 

ي السنوات  .99
. ف  ي تواجه االقتصاد العالمي

وقال وفد جمهورية كوريا إن االبتكار سيكون قوة دافعة للتغلب عل التحديات النر
ة، وقد عززت الحكومة  نت األخير يعات لحظر النقل غير المرصح به عير اإلنير حماية الملكية الفكرية للمنتجات الرقمية وعدلت ترسر

وع للبيانات وسوء استخدام  للسلع الرقمية مع العالمات التجارية، والسماح بحماية الصور البيانية الرقمية، وحظر التملك غير المرسر
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ي عام الصور واألسماء المشهورة لألشخاص المشهورين. و
بول إلجراء تحقيقات 2021ف  ، وقعت الحكومة مذكرة تفاهم مع اإلنير

س والرموز  كة ومعالجة قضايا التعدي عل حق المؤلف عير الحدود. وقد أنشأ أيضا مجلسا لحق المؤلف يعمل عل الميتافير مشير
لتعريفية غير القابلة لالستبدال وحق المؤلف. ( ونرسر مبادئ توجيهية وطنية بشأن الرموز اNFTsالتعريفية غير القابلة لالستبدال )

اءات لحماية التكنولوجيات  وقامت الحكومة بتحسير  خدمات الفحص واالختبار، ووضعت مبادئ توجيهية منفصلة لفحص الير
الناشئة. وباإلضافة إىل ذلك، أدخل نظام بحث عن الصور يستخدم الذكاء االصطناعي إلجراء فحوص العالمات التجارية 

ي عام وال
اءات، كما سجلت 2021تصاميم. وف  ي إطار معاهدة التعاون بشأن الير

، سجلت جمهورية كوريا أكير عدد من الطلبات ف 
ي البلد مكن صناعاته اإلبداعية من االزدهار 

أعل نسبة نمو فيما بير  أعل خمس بلدان. وأضاف أن نظام حق المؤلف المتقدم ف 
؛ ونتيجة لذ اف العالمي ي مؤرسر االبتكار العالمي لعام وتحقيق االعير

. وسيلزم التعاون 2021لك احتل البلد المرتبة الخامسة ف 

ي عرص التكنولوجيا الرقمية وما بعد 
ي مجال الملكية الفكرية بير  البلدان ف 

ايدة ف  والتضامن الدوليير  القويير  للحد من الفجوة المير 
ته من خالل ص وعات لتقاسم خير عات بير  الدول الجائحة. وقد نفذ الوفد مرسر ي أكير مبلغ للتير

ناديق الويبو االستئمانية، وقدم ثان 
ي تستهدف 

ون  األعضاء. وعل وجه الخصوص، تم بالتعاون مع الويبو تطوير مجموعة أدوات تفاعلية لمحتوى التعلم اإللكير
ي البلدان النامية. ومن المقرر إطالق دورة تدريبي

ة والمتوسطة، وال سيما ف  كات الصغير ة تجريبية بشأن الملكية الفكرية للقيادات الرسر
ي أواخر عام 

، وعمل عل إذكاء الوعي بحق 2015. وكان البلد يدعم اتحاد الكتب الميرسة التابع للويبو منذ عام 2022النسائية ف 
"، الذي ترجم  إىل تسع لغات.  المؤلف بير  صغار األطفال من خالل سلسلة الرسوم المتحركة التعليمية "بورورو، البطريق الصغير

وأعرب وفد جمهورية مولدوفا عن تأييده للبيان الذي أدىل به وفد سلوفاكيا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسط والبلطيق.  .100
ي يونيو 

ي  2022وقال إن جمهورية مولدوفا أصبحت ف 
. وكان ذلك اإلنجاز تتويجا للجهود النر ي مرشحة لالنضمام إىل االتحاد األورونر

وكالة الحكومية المعنية بالملكية الفكرية، ولكن غزو أوكرانيا المجاورة من قبل االتحاد الروسي طغ  عليه. وأعرب ساهمت فيها ال
ي اليوم السابق لمدينة فينيتسيا )غرب أوكرانيا(، بالقرب من الحدود المولدوفية، 

الوفد عن قلقه العميق إزاء القصف الذي حدث ف 
ي جائحة كوفيد وأشار إىل األشخاص األبرياء الذين

والحرب عل حدوده، فإنه ال يزال  19-ماتوا. وقال الوفد إنه عل الرغم من تفسر
يعات الملكية الفكرية مع أحكام توجيهات االتحاد  ي مجال الملكية الفكرية. وتبذل الجهود لتنسيق ترسر

يقدم خدمات عالية الجودة ف 
لمان ينظر حال ي ومعاهدات الويبو. وقال إن الير ي    ع جديد بشأن حق المؤلف. األورونر ي ترسر

 يا ف 

ي والدول األعضاء فيه ووفد سلوفاكيا  .101 وأيد وفد رومانيا البيان الذي أدىل به وفد الجمهورية التشيكية باسم االتحاد األورونر
ي أن تركز لجنة العالمات عل تلبية احتياجات الدول 

األعضاء. وقال باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسط والبلطيق. ورأى أنه ينبغ 
إن هناك حاجة ملحة لتوافق اآلراء بشأن عقد مؤتمر دبلوماسي العتماد معاهدة قانون التصاميم. وقال إن وضع الصيغة النهائية 

اءات لتحقيق التوازن  ي تبذلها لجنة الير
لمعاهدة بشأن حماية هيئات البث هي أيضا من األولويات. وقال إن رومانيا تؤيد الجهود النر

الح عامة الجمهور ومصالح مستخدمي نظام الملكية الصناعية. وقال إن الويبو جديرة بالثناء ألنها وضعت التعديالت بير  مص
ي تطوير قواعد بيانات 

ي جدول األعمال العام. ومن شأن ذلك أن يسهم ف 
ح إدخالها عل نظامي الهاي ومدريد ولشبونة ف 

المقير
. و  ي مائدة مستديرة إقليمية الملكية الفكرية ونظام التسجيل الدوىلي

رحب باألداء الماىلي الممتاز للويبو. وذكر أن رومانيا شاركت ف 
ة والمتوسطة. وقال إن مناقشات المائدة  كات الصغير اضية بشأن رسم خرائط خدمات دعم مكاتب الملكية الفكرية الوطنية للرسر افير

ي الفير 
ي عقدت ف 

كانت مثمرة. وسوف   2022أبريل  22إىل  2021ة من يونيو المستديرة بشأن التعليم الدوىلي لحق المؤلف النر
ي خريف عام 

بشأن مواضيع تشمل التصاميم والعالمات التجارية وتعليم الملكية الفكرية واالتصاالت  2022تنظم رومانيا ندوات ف 
ي 
ي للويبو ف  ي البيئة الرقمية. وأبدى استعداده الستضافة مكتب خارخر

 
  بوخارست. مع الجمهور والملكية الفكرية ف

اماته  .102 ي امتثال صارم اللير 
 
ي ذلك البلد يعمل ف

وتحدث وفد االتحاد الروسي بصفته الوطنية، وقال إن نظام الملكية الفكرية ف 
ي مجال الملكية الفكرية باستخدام 

الدولية، مما يضمن حماية مصالح مودعي الطلبات. ويجري تطوير خدمات مالئمة ف 
ي 
 الوطنية باستمرار ويؤدي التعاون الدوىلي دورا  التكنولوجيات المتقدمة، بما ف 

. ويجري تحديث القوانير  ذلك الذكاء االصطناعي
ي األفكار العلمية واإلبداعية. وتقود الويبو تطوير نظام 

ي هذه العملية. وأضاف أن الملكية الفكرية هي آلية تسمح بالتفكير ف 
رئيسيا ف 

ن االب
ّ
تكار واإلبداع لفائدة الجميع. وأعرب عن أسفه الستخدام بعض الدول المنظمة منصة دوىلي للملكية الفكرية متوازن وفعال يمك

ي من الوباء. وتؤدي 
ي ال عالقة لها بواليتها. وقال إن االقتصاد العالمي يكافح من أجل التعاف 

للبيانات ذات الدوافع السياسية النر
وعة إىل تفاقم الوضع، مع تب عل ذلك من عواقب وخيمة عل االقتصاد العالمي وعل  التدابير التقييدية األحادية غير المرسر ما يير

ي االتحاد 
 
ي الدول األعضاء ف

 
ا وانتهاك لمبدأ المعاملة الوطنية. وف مستخدمي نظام الملكية الفكرية. ويواجه المودعون الروس تميير 

، مما يجعل من المستحيل عل ، تقرر ببساطة تجميد طلبات من االتحاد الروسي ي أصحاب الحقوق تنفيذ العمليات  األورونر
ي الواليات المتحدة األمريكية، برصف النظر عن مصالح مودعي الطلبات التابعير  لها، أنهت 

القانونية األساسية. وقال إن السلطات ف 
اف بالدائرة االتحادية للملكية الفكرية كإدارة للبحث الدوىلي وإدارة للفحص التمهيد . وسواء االتفاق الذي تم بموجبه االعير ي الدوىلي

ر بالقضايا ذات الطابع السياسي أو المواطنة أو االنتماء  أكانت الحماية القانونية يمكن الحصول عليها أم لم تكن مرتبطة بدون مير
ي عل حساب 

 
ي عدم اليقير  القانون

ية تتعارض مع القانون الدوىلي وتتسبب ف  إىل والية قضائية معينة. وقال إن هذه التدابير التميير 
ي تكرس عدم مقبولية الملكية الفكرية من 

ي مشاري    ع قرارات الجمعيات النر
ي تعزيز الحكم الوارد ف 

. وينبغ  نظام الملكية الفكرية العالمي
أجل ضمان استقرار العمليات وتوفير حماية الملكية الفكرية بما يتماسر مع اإلجراءات القانونية وليس مع االعتبارات السياسية. 



A/63/10 
Annex 
36 
 

ي 
الحفاظ عل دور الويبو كمحفل مركزي لمناقشة النهج والمعايير الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية. وأعرب الوفد عن وقال إنه ينبغ 

 . ي
ي والثقاف 

ي عمل بناء لضمان التقدم العلمي والتقن 
 استعداده للمشاركة ف 

سم مجموعة آسيا والمحيط الهادئ. وأّيد وفد ساموا بيان وفد فانواتو باسم منتدى جزر المحيط الهادئ وبيان وفد الهند با .103
اءات واتفاق لشبونة واتفاق الهاي.  وبفضل دعم الويبو تمكنت ساموا من االنضمام إىل بروتوكول مدريد ومعاهدة التعاون بشأن الير

ي 
مدريد ومن وأعرب الوفد عن تقديره للعمل المنجز بشأن توسيم المنظمات غير الحكومية. وقد استفاد بلده من برنامج الزماالت ف 

ي الحفاظ عل هذا 
ي ساموا. ورأى أنه ينبغ 

التدخالت الرامية إىل بناء قدرات مكتب الملكية الفكرية وسجالت الملكية الفكرية ف 
ي عطلتها الجائحة. وقال إن إنشاء سجالت جديدة يتيح فرصة لدعم 

ي المجاالت النر
العمل وتوسيع نطاقه من أجل استعادة الزخم ف 

ي القطاع الخاص، ال
ة ف  ة والمتوسطة. وقال إن هناك إمكانات كبير كات الصغرى والصغير ذي يكاد يكون مكونا بالكامل من الرسر
ي مجال الملكية الفكرية، 

ي مجال األعمال، وريادة األعمال للشباب، والتثقيف ف 
ونية، واالبتكار ف  قطاعات مثل التجارة اإللكير

ي ذلك شعبة بلدان والبحث، والمعارف التقليدية، والموارد الوراثية
كائه، بما ف  ، والفولكلور. وأعرب الوفد عن تطلعه إىل العمل مع رسر

ة النامية.  ي الدول الجزرية الصغير
 آسيا والمحيط الهادئ، لتعزيز الملكية الفكرية كأداة للتنمية االقتصادية، وال سيما ف 

وعات الجديدة والطموحة الرامية إىل تطوير وأعرب وفد سان مارينو عن امتنانه الخاص للدعم الذي تقدمه الويبو للم .104 رسر
ي مجال الملكية الصناعية. وأضاف أنه منذ أن بدأت سان مارينو تطور نظام الملكية الفكرية لديها منذ أكير من 

خدماته الوطنية ف 
ي مجال تكن 20

ي للملكية الفكرية قد نما بفضل الدعم القيم الذي تقدمه الويبو ف 
ولوجيا المعلومات. ومع عاما، فإن المكتب الوطن 

ذلك، ال يزال هناك الكثير الذي يتعير  القيام به لتعزيز الكفاءات والخدمات. وأضاف أن بلده يتخذ خطوات ملموسة نحو إبرام 
ي بهدف تحسير  التكامل مع السوق األوروبية الواحدة وتطوير نظام شامل وموثوق للملكية  اتفاق انتساب مع االتحاد األورونر

ي هذا السياق، طلب دعم الويبو لتنفيذ البنية التحتية الجديدة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات المتطورة لتقييم الفكرية. 
وف 

األصول غير الملموسة، ولصياغة قانون جديد بشأن حق المؤلف، بعد توقيع سان مارينو عل اتفاقية برن. وقال إن الملكية الفكرية 
إن البحث والتطوير ييرس إيجاد حلول جديدة للتحديات الناشئة ويساعد المجتمع ككل. وينطبق أداة مهمة للتنمية والنمو. وقال 

ي سياق تغير المناخ، وجائحة كوفيد
ي هذا الصدد، 19-هذا بصفة خاصة ف 

ي أوكرانيا. وف 
ي الطاقة والغذاء المرتبطير  بالحرب ف 

، وأزمنر
ام س يادتها وسالمة أراضيها. وأدان غزو االتحاد الروسي وناشد كال الطرفير  عير عن تضامن سان مارينو مع أوكرانيا ودعا إىل احير

ما بالتعاون مع الويبو والدول األعضاء لضمان  إليجاد حل سلمي من خالل القنوات الدبلوماسية. واختتم الوفد قائال إنه ال يزال ملير 
 نجاح مبادرات الويبو. 

م وفد المملكة العربية السعودية للرئيسة بالو  .105
ّ
تهنئة بمناسبة ترأسها ألعمال الدورة متمنيا لها التوفيق والسداد. كما تقدم تقد

بالشكر للمدير العام عل تقريره الشامل وشكر األمانة عل حسن التنظيم والجهود المبذولة لعقد هذا االجتماع. وأعرب عن دعمه 
بالمحادثات الجارية الخاصة باعتماد معاهدة قانون لبيان المجموعة اآلسيوية إزاء مختلف الموضوعات المطروحة. وأشاد الوفد 

التصاميم وأكد عل اهتمام المملكة العربية السعودية باستضافة المؤتمر الدبلوماسي العتمادها، كما أكد عل اهتمام المملكة 
ي بالدي والمنطقة. وقا

ي للويبو دعما للتطور الذي تشهده بيئة الملكية الفكرية ف  ل إنه يود أن يحيط هذا باستضافة مكتب خارخر
ي وأصبح  ونر ي حيث انضمت المملكة إىل معاهدة نير

ي بالده منذ االجتماع الماض 
االجتماع بالتطورات ذات الصلة بالملكية الفكرية ف 

ي السنوات الثالث 
ي عرسر معاهدة )سبعا منها ف 

ي تديرها الويبو وانضمت إليها المملكة العربية السعودية اثن 
عدد المعاهدات النر

ة ويجري العمل عل ا اتيجية الوطنية للملكية الفكرية إىل مراحله األخير لماضية( باإلضافة إىل ذلك وصل العمل عل تطوير االسير
ي ذلك تأكيدا عل سغي المملكة العربية السعودية 

ر
االنتهاء من تطوير السياسة الوطنية للملكية الفكرية خالل هذا العام، ويأن

ي سبيل تحقيق الهيئة السعودية للملكية الفكرية للتطوير والتحسير  المستم
 
يعات والسياسية الخاصة بالملكية الفكرية. وف ر للترسر

ي البلد بيانا بتأكيد حقوق الملكية الفكرية وعدم جواز التعدي 
ت الجهة المعنية بالفتوى ف  اتيجيتها والتوعية بها وإنفاذها، نرسر السير

ي قضايا الملكية الفكرية إضافة إىل نرسر إجراءات إنفاذ الملكية عليها، وتم تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلي
ة للقضاة المتخصصير  ف 

ي مختلف مناطقها 
فعالية  12الفكرية واحتفاال باليوم العالمي للملكية الفكرية وتحت شعار #أفكارك مستقبلنا. وأقامت المملكة ف 

اكة مع أكير من  هدة للمحتوى المصاحب للفعاليات وارتفع عدد مراكز برنامج مليون مشا 6جهة حققت أكير من  75توعوية بالرسر
ألف متدرب، كما  21عضوا وزيادة عدد المستفيدين من أكاديمية الملكية الفكرية أكير من  44( إىل TISCدعم االبتكار والتقنية )

ي تعليم الملكية الفكرية 
 
ي المملكة العربية  DL-101عملت الهيئة عل تخصيص مادة أساسية ف

 
السعودية، إضافة إىل ذلك ف

، احتفلت الهيئة  ي
ي الجماعات والمراكز البحثية. وعل الصعيد الفن 

 
شادي لسياسات الملكية الفكرية ف أطلقت الهيئة الدليل االسير

ي ذلك تزامنا مع ارتفاع عدد اإليداعات بنسبة تصل إىل 
ة آالف ويأنر اءة رقم عرسر % 30السعودية للملكية الفكرية مؤخرا بمنح الير

ي الهيئة إىل 
اع ف   ضمن خطة الهيئة للوصول إىل  87وارتفاع عدد فاحضي براءات االخير

ً
فاحص خالل هذا العام، قامت  100فاحصا

كاء الهيئة اع وتبادل بياناتها مع رسر إىل اليوم  -السيد الرئيس -الهيئة كذلك بتسهيل إجراءات الوصول لقواعد بيانات براءات االخير
ي الذي تصبح فيه الهي

اءات. وف  ي إطار معاهدة التعاون بشأن الير
ئة السعودية للملكية الفكرية مكتب بحث وفحص دوىلي معتمد ف 

ح المعروض عل اجتماع جمعية  الختام، أكد الوفد عل أهمية اعتماد اللغة العربية ضمن لغات نظامي مدريد والهاي، وأشاد بالمقير
غات الست لألمم المتحدة. وقال إنه يتطلع إىل نجاح أعمال هذه الدورة متمنيا بودابست بتوفير استمارات معاهدة بودابست بالل

 للجميع تحقيق كافة التطلعات. 
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وأيد وفد رصبيا بيان وفد سلوفاكيا باسم مجموعة بلدان أوروبا الوسط والبلطيق. وذكر أنه وبدعم من الويبو، أطلقت  .106
ي لالبتكار. رصبيا مؤخرا دراسة جديدة بشأن إقامة روابط فعالة بير   اتيجيات الوطنية للملكية الفكرية والنظام اإليكولوخر  االسير

ي ذلك مزاياه ومساوئه. وأضاف أن مكتب الملكية 
ي رصبيا، بما ف 

وسوف تقدم نتائج الدراسة عرضا عاما واضحا لنظام االبتكار ف 
ي رصبيا واصل تعاونه المثمر مع الويبو خالل عامي 

ي عملية التشاور . فعل 2022و 2021الفكرية ف 
سبيل المثال، شارك بنشاط ف 

ي مع المنظمة 
أحدهما بشأن تطوير أنظمة األعمال لتحسير   -بشأن مشاري    ع الويبو الجديدة، وواصل تنفيذ اتفاقير  للتعاون الثنان 

ي 
ي مجال الملكية الفكرية. وف 

وي    ج للحل البديل للمنازعات ف  ونية للمكتب، واآلخر بشأن الير ، عقدت 2021أكتوبر األنظمة اإللكير
ي نوفمير 

ي ساد، بدعم من الويبو. وإضافة إىل ذلك، وف 
ي نوف 

ي باالبتكار والملكية الفكرية، ف 
، حرص  2021رصبيا المؤتمر الدوىلي المعن 

ي االحتفال بالذكرى السنوية المائة لمكتب رصبيا للملكية الفكر 
اضية عن الوساطة، وف  ي رصبيا حلقة عمل افير

ية، الوسطاء والقضاة ف 
ي عام 

ي البلد. أما ف 
عير  المبدعير  والمبتكرين ف  ، فقد نظمت رصبيا ندوة 2022منحت خمس ميداليات من الويبو للمؤلفير  والمخير

ي حلقة دراسية إقليمية للويبو بشأن األرسار التجارية لبلدان أوروبا الوسط 
اء من رصبيا ف  عن حقوق إعادة البيع، وشارك خير

 عن بالغ تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه الويبو وقال إنه يتطلع إىل مواصلة تعاونه المثمر مع المنظمة. والبلطيق. وأعرب الوفد 

ي طرحتها جائحة كوفيد .107
اليون بالتحديات النر ها من المنظمات المتعددة األطراف. وقال  19-وأقر وفد سير أمام الويبو وغير

ي دعم البلدان حول العا
ي إن الويبو تؤدي دورا مهما ف 

لم ورحب بالجهود الرامية إىل العودة إىل مستويات النشاط السابقة للجائحة ف 
اليون األولوية لوضع إطار عمل للملكية الفكرية لتسخير الطاقات  الويبو. ومن خالل مكتب المدير والمسجل العام، أعطت سير

ي الصناعة اإلبداعية. وأصبحت الملكية االبتكارية لسكانه الشباب والمتعلمير  بشكل جيد ومساعدة هؤالء السكان عل ا
لمشاركة ف 

وع الالئحة التنفيذية بشأن  الفكرية محورية بالنسبة للحكومة والقطاع الخاص. وتبذل الجهود لتنسيق قوانير  الملكية الفكرية ومرسر
اءات والتصاميم الصناعية والعالمات التجارية. وأقر الوفد بالدعم المستمر الذي قد ي هذا الصدد. حق المؤلف والير

مته الويبو ف 
ي والماىلي إىل 

، الذي شمل تقديم الدعم التقن  يغي
ي صياغة اإلطار الترسر

ي قدمتها الويبو ف 
وأعرب عن امتنانه الخاص للمساعدة النر

ي 
اليون. وأعرب عن تقديره للدعم المقدم ف  ي سير

اليون لتحسير  أداء مكتب الملكية الفكرية ف  ي سير
مكتب الملكية الفكرية ف 

نت ودورات البحث وعرض مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار. وأشار أيضا إىل الج ي ذلك التدريب عير اإلنير
اليون، بما ف  ي سير

امعات ف 
اليون، السيد جوليوس مادا، أعرب عن تقديره للملكية الفكرية كما  استعراض خطة تطوير الملكية الفكرية. وذكر الوفد أن رئيس سير

ي االفتتاح الرسمي 
ي رئيسا لمجلس اتفاق تريبس. بير  ف  لمان عندما احتق  بتعيير  السيد النسانا غبير   للير

وأيد وفد سنغافورة البيانير  اللذين أدىل بهما وفد الهند باسم مجموعة آسيا والمحيط الهادئ ووفد الفلبير  باسم رابطة أمم  .108
ق آسيا. وقال إن الويبو أتاحت للدول األعضاء منصة قيمة للتعاون اكات للتغلب عل التحديات  جنوب رسر وبناء الثقة وإقامة رسر

العالمية. وقد نفذت شعبة آسيا والمحيط الهادئ ومكتب سنغافورة للملكية الفكرية أنشطة محددة الهدف، مثل بناء القدرات، 
امه بالتعاون مع الويبو  ي تناسب احتياجات المنطقة. وأعرب الوفد عن الير 

والدول األعضاء من أجل والرقمنة وإدارة البيانات، النر
ي مجاالت تشمل االقتصاد والتحليالت وتمويل 

ي عمل الويبو ف 
تحقيق نتائج ملموسة. وأضاف أن سنغافورة شاركت بنشاط ف 

ي العالمي للملكي ة الملكية الفكرية وتسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية، كجزء من الجهود الرامية إىل تعزيز النظام اإليكولوخر
كات ا لفكرية عل أساس الثقة المتبادلة والتفاهم. ونظرا للتطورات التكنولوجية، من المهم أن تساعد مكاتب الملكية الفكرية الرسر

عل حماية ملكيتها الفكرية واألصول غير الملموسة وإدارتها واستغاللها من أجل النمو؛ وهذه المساعدة بالغة األهمية بالنسبة 
ة والمت كات الصغير كات االبتكارية من خالل الملكية للرسر وسطة والشباب والنساء. وعزز مكتب سنغافورة للملكية الفكرية نمو الرسر

اتيجية سنغافورة للملكية الفكرية لعام  شدا باسير ، مسير ي عام 2030الفكرية والذكاء االصطناعي
، أصدرت الحكومة 2022. وف 

يعات معدلة بشأن الملكية الفكرية وأطلقت برنامجا ونية لتحسير  مالءمة األعمال والكفاءة التشغيلية.  ترسر جديدا للخدمات اإللكير
ي مجاالت مثل األرسار التجارية 

 
ي إجراء استعراضات للسياسات ف

 
ع البلد ف ، رسر ايدة لالقتصاد الرقمي افا باألهمية المير  واعير

ي ذلك الذكاء االصطناعي وسالسل الكتل. وواصلت 
 
سنغافورة استكشاف المبادرات الرامية إىل دعم والتكنولوجيات الحدودية، بما ف

 . ي استخدامها للملكية الفكرية والذكاء االصطناعي
 
كات ف  الرسر

وتحدث وفد سلوفاكيا بصفته الوطنية وأيد بيان مجموعة بلدان أوروبا الوسط والبلطيق وبيان وفد الجمهورية التشيكية  .109
ي والدول األعضاء فيه. وأقر ال ي تبذلها الويبو لتأمير  أفضل الخدمات العالمية باسم االتحاد األورونر

وفد بالجهود المستمرة النر
ي إطار تلك األنظمة 

 
اءات ونظامي مدريد والهاي. وأعرب عن رسوره لمالحظة استمرار األفرقة العاملة ف ي إطار معاهدة الير

 
المتاحة ف

ي 
 
ي تحسير  القواعد والمبادئ التوجيهية والممارسات حنر ف

 
ي إحراز تقدم ف

 
امه بالعمل عل  ف األوقات العصيبة. وأعرب الوفد عن الير 

. وفيما يتعلق بجدول األعمال المعياري، أعرب الوفد عن أمله  الخدمات العالمية لصالح مستخدمي األنظمة الحاليير  والمستقبليير 
ي أن تؤدي الدورة الحالية لجمعيات الويبو إىل عقد مؤتمر دبلوماسي العتماد معاهدة قانون ال

تصاميم ألن النص األساسي مستقر ف 
ي جميع أنحاء العالم من تبسيط إجراءات طلب التصاميم وتسجيلها. وفيما يتعلق بحق 2014منذ عام 

. وسيستفيد المصممون ف 
ي 
ي لجنة حق المؤلف، أعرب الوفد عن تطلعه إىل إبرام توصيات إيجابية ومعقولة ف 

ي نوقشت ف 
المؤلف والحقوق المجاورة النر

الحالية لجمعيات الويبو، ال سيما فيما يتعلق بموضوع البث. ومن شأن ذلك أن يساعد عل وضع الصيغة النهائية لنص الدورة 
ي المستقبل القريب. وأعرب الوفد عن تقديره للجهود 

 
المعاهدة بشأن حماية هيئات البث ويؤدي إىل عقد مؤتمر دبلوماسي ف

ي يبذلها أعضاء اتحاد لشبونة ل
ي أجراها المتواصلة النر

ي المناقشات النر
 
انية. وقال إن سلوفاكيا تشارك ف ي المير 

 
لقضاء عل العجز ف

ي بتطوير نظام لشبونة لضمان االستدامة المالية الطويلة األجل التحاد لشبونة. وأعرب الوفد عن رسوره 
الفريق العامل المعن 
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اءات فيما يتعلق بهذه  المسألة. ويعد تسويق الملكية الفكرية واستخدامها موضوعا لمالحظة العمل الجاري الذي تقوم به لجنة الير
ي هذا المجال. وقال إن أنشطة لجنة 

ي مزيد من المداوالت حول كيفية إحراز تقدم ف 
مهما، وأعرب الوفد عن استعداده للمشاركة ف 

االتحاد الروسي ألوكرانيا أدى إىل خسارة التنمية، وأعرب عن تأييده ألنشطة الويبو الرامية إىل تقديم المساعدة التقنية. وذكر أن غزو 
ي تتناولها الويبو. وتقف سلوفاكيا بالتضامن مع جارتها، 

ي المجاالت النر
ي األرواح وتدمير البنية التحتية وعرقلة العمل ف 

مأساوية ف 
ي إ
طار بند جدول األعمال الجديد أوكرانيا، وتدعم إعادة بناء البنية التحتية األوكرانية للملكية الفكرية ونظام الملكية الفكرية ف 

"المساعدة والدعم لقطاع االبتكار واإلبداع ونظام الملكية الفكرية ألوكرانيا". وسلط الوفد الضوء عل المساعدة والدعم المستمر 
ي وشعبة البلدان المنتقلة إىل نظام االقتصاد الحر والبلدان المتقدمة. وأع

رب عن تطلعه المقدم من قطاع التنمية اإلقليمي والوطن 
ي هذا الصدد، أشاد ورحب 

إىل تعميق تعاونه مع تلك الهيئات وجعل األنشطة المتعلقة باألفكار والمشاري    ع الجديدة أكير دينامية. وف 
ي 
ي مجال النقل: الجاهزية للمستقبل" وهو مؤتمر دوىلي عقد ف 

ي تنظيم " تكنولوجيا الهيدروجير  ف 
بدعم المدير العام وتعاونه ف 

ورأى أن زيارات المدير العام للدول األعضاء مهمة لتعزيز جدول أعمال الملكية الفكرية بير  منظمي المشاري    ع  براتسالفا. 
ة والمتوسطة.  كات الصغير ي االبتكار والنمو وإيجاد فرص العمل ونجاح الرسر

. وسلط الضوء عل أهمية الملكية الفكرية ف  والسياسيير 
ي سلوفاكيا، حيث أظهر أن االبتكار واإلبداع ال وأعرب عن تقديره لما أبداه المدير العا

م من استعداد لزيارة المراكز اإلقليمية ف 
ي وقعت مؤخرا تشكل 

ي مجال الوساطة وأن مذكرة التفاهم النر
ى. وأضاف أن سلوفاكيا تعاونت مع الويبو ف  يقترصان عل المدن الكير

التعاون مع الويبو من أجل تطوير نظام دوىلي للملكية الفكرية وتشجيع  أساسا متينا للتعاون القوي والمثمر. وقال الوفد إنه سيواصل
 االبتكار وتشجيع اإلبداع لفائدة جميع البلدان. 

ي والدول األعضاء فيه وبيان وفد سلوفاكيا نيابة عن  .110 وأيد وفد سلوفينيا بيان وفد الجمهورية التشيكية باسم االتحاد األورونر
ي للملكية الفكرية يتسم بالتوازن والجودة مجموعة بلدان أوروبا الوسط والب لطيق. ورحب بالجهود الرامية إىل بناء نظام إيكولوخر

ة والمتوسطة، وإذكاء الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية بير  األجيال الشابة، وزيادة تمثيل المرأة،  كات الصغير لفائدة الرسر
ي عام واستكشاف إمكانات الذكاء االصطناعي والتكنولوجيات الحد

سنة من عضوية  30، احتفت سلوفينيا ب2022ودية. وف 
 ، الويبو، األمر الذي أتاح فرصة لتشجيع اإلبداع واالبتكار، وتعزيز نظام حماية الملكية الفكرية الفعال والتنافسي عل الصعيد الدوىلي

ة وتطوير الثقافة والصناعة، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسير  نوعية الحياة. وقال إن  كات الصغير سلوفينيا تقدم دعما ملموسا للرسر
كات الناشئة والمبدعير  والنساء وتمكير  الملكية الفكرية لصالح  والمتوسطة وتركز عل صغار منظمي المشاري    ع والمبتكرين والرسر

ي استكشاف
تلك الحقول  الجميع. وكان التحول إىل الرقمنة والذكاء االصطناعي محط اهتمام سلوفينيا، وواصلت دعم الويبو ف 

ي للملكية الفكرية  وتطويرها. وأعرب الوفد عن تضامنه مع أوكرانيا وأعرب عن استعداده للمساعدة عل إعادة بناء النظام اإليكولوخر
ي إطار البند 

ي ذلك البلد ف 
 من جدول األعمال.  19والبنية التحتية ف 

موعة البلدان األفريقية، وأعرب عن تقديره للرؤية وأيد وفد جنوب أفريقيا البيان الذي أدىل به وفد الجزائر باسم مج .111
اتيجية المتوسطة األجل للويبو. واعتير الوفد أن الملكية الفكرية محرك  ي الخطة االسير

الديناميكية الجديدة المنصوص عليها ف 
ي أداة للنمو االقتصادي المستدام والتنمية. وقال إن اال  ي التطوير لالبتكار وأن اإلبداع واالبتكار التكنولوخر

بتكار كان عامال رئيسيا ف 
ها من المنتجات الطبية خالل كوفيد . ومع ذلك، لألسف لم تكن ثمار ذلك االبتكار 19-الرسي    ع للقاحات المنقذة لألرواح وغير

ي من كوفيد
ي 19-متاحة دائما للبلدان النامية. وعليه، وكجزء من التعاف 

والشامل  ، رأى وجوب تعزيز نظام الملكية الفكرية اإلنمان 
ها من السلع والخدمات الحيوية. إذ تعتمد الفوائد الطويلة  لضمان نفاذ الجميع دون عوائق إىل الخدمات الصحية والتعليمية وغير
ي هذا الصدد، رأى أنه يجب عل 

ي للملكية الفكرية عل وضع لوائح جديدة وتحديث اللوائح القديمة. وف  األمد للنظام اإليكولوخر
ي دوىلي بشأن الدول األعضاء ت

حة واالنتهاء من العمل عل وضع صك قانون  رسي    ع المناقشات بشأن معاهدة قانون التصاميم المقير
الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور. ولدى تحديث نظام الملكية الفكرية، قال إنه يجب عل الويبو إعطاء األولوية 

 . ألجندة التنمية وأهداف التنمية المستدامة

وأيد وفد إسبانيا البيان الذي أدىل به وفد ألمانيا باسم المجموعة باء. وأيد إضافة بند إىل جدول أعمال الجمعيات بشأن  .112
"المساعدة والدعم لقطاع االبتكار واإلبداع ونظام الملكية الفكرية ألوكرانيا". ورحب الوفد بجهود الويبو الرامية إىل تطوير نظام 

ام الويبو الراسخ بتطوير النظم عالمي متوازن وفعال ل لملكية الفكرية ينهض باالبتكار واإلبداع. ولذلك، أعرب الوفد عن تأييده اللير 
ي الدول األعضاء، ومساعدة المبتكرين والمبدعير  والجامعات والباحثير  واألعمال 

 
اإليكولوجية للملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع ف

كات الصغ ي عام التجارية، وال سيما الرسر
 
ة والمتوسطة، عل تسخير الملكية الفكرية لعرض أفكارهم عل السوق. وف ، رحبت 2022ير

عير  والمبدعير  وأصحاب المشاري    ع الشباب من أجل دفع التغيير نحو بناء مستقبل أفضل  إسبانيا بالجهود المبذولة لتوجيه المخير
ي تلك الجهود. وأعرب عن أمله

ي أن يتخذ الجميع، خالل الجمعيات، الخطوات الالزمة  وأكير استدامة للجميع، وشاركت ف 
ف 

لمواصلة تعزيز السياسات العامة الرامية إىل تعزيز وحماية الملكية الفكرية والملكية الصناعية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، 
ي مجال المساواة بير  ال

ي توجه أعمال الدول األعضاء. ورحب أيضا بالجهود المبذولة ف 
جنسير  والملكية الفكرية، فضال عن التنوع النر

ي تحديث نظام التسجيل الدوىلي وطلب من األمانة والدول 
 
ي واإلدماج. وأعرب الوفد عن رضاه بالتقدم المحرز ف الداخلي والخارخر

اءات ومدريد والهاي وتنفيذها عل نحو سليم. وفيما يخص لج اءات، األعضاء إيالء اهتمام خاص لتطوير أنظمة معاهدة الير نة الير
اءات، وعملت بنشاط عل إجراء دراسات عن الجوانب المتعلقة  ي تحسير  جودة الير

ذكر أن المصلحة الرئيسية للبلد كانت دائما ف 
ازيل. وباإلضافة  ي إىل جانب وفد الير

، االكتفاء الوصق  ي الوقت الحاىلي
 
، مثل النشاط االبتكاري سابقا، وف اءات الموضوعي بقانون الير
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ي ناقشتها اللجنة، من  إىل ذلك،
احات النر ي عمل اللجنة. وتعكس االقير

اءات والتكنولوجيات الناشئة ف  الحظ الوفد العالقة بير  الير
ء، اإلرادة الالزمة لمواءمة المواقف بشأن القضايا ذات األهمية الخاصة، مثل  ي

جانبها، الشواغل المتنوعة للوفود، وقبل كل سر
ي يتعير  عل الدول األعضاء حمايتها. وفيما يخص التصاميم الصناعية، أشار الوفد عل وجه العالمات التجارية القطرية واأل 

دوات النر
ي إطار هذا البند من أجل 

حة ف  ي التنسيق، من حيث الدعم المقدم من الوفود بالنسبة للتوصيات المقير
الخصوص إىل الرغبة ف 

ي المعارض والمعارض التجارية حماية واجهات المستخدم المصورة، وإنشاء قاعدة بيانات للح
ماية المؤقتة للتصاميم الصناعية ف 

ات الجغرافية للخدمات، فضال عن األنشطة الحرفية  ات الجغرافية، قال إن المناقشات حول المؤرسر الدولية. وفيما يتعلق بالمؤرسر
دة عمل لجنة حق المؤلف ويرى أنه من والصناعية، قد يرست فهم التطور والنطاق الحاليير  لهذه المسألة. وقال إن بلده يدعم بش

ي المستقبل القريب بشأن اعتماد 
ي اآلراء من أجل التمكير  من عقد مؤتمر دبلوماسي ف 

وري إحراز تقدم نحو التوصل إىل توافق ف  الرص 
ي المشاركة 

ين. وباإلضافة إىل ذلك، فإن الحق ف  ي القرن الحادي والعرسر
أو "حق معاهدة للبث تعكس التطورات التكنولوجية ف 

ي جدول أعمال اللجنة. وعالوة عل ذلك، من األساسي مواصلة الجهود الرامية إىل تعزيز 
ي إدراجه ف 

التتبع" مسألة وجيهة جدا وينبغ 
اما راسخا بإدارة  ما الير  نت. وظل الوفد ملير  عمل لجنة اإلنفاذ لمكافحة التعديات عل الملكية الفكرية والملكية الصناعية عير اإلنير

ي جميع المنظم
ي جميع اللجان واألفرقة العاملة، فضال عن أنشطته غير الرسمية ومشاركته ف 

ة، كما يتضح من مشاركته النشطة ف 
ي مذكرة تفاهم جديدة مع الويبو بشأن إنشاء صندوق جديد يمكن من تنفيذ 

أنواع التظاهرات. وأعرب عن رسوره بالدخول ف 
كة تهم جميع األطراف، بما يتماسر  وعات مشير ي عام مرسر

ي اعتمدت ف 
اتيجية لألجل المتوسط النر . وأعرب 2021 مع الخطة االسير
ي عام 

انية ف  نامج والمير  ، وهي سنة تكتسي أهمية ال 2023الوفد عن امتنانه لجميع الدول األعضاء عل دعمها لرئاسته للجنة الير
انية المزمع تنفيذه. وأعرب عن أمله ي أن تتمكن لجنة المعارف من، ونظرا إىل استعاد  جدال فيها من حيث العمل المتعلق بالمير 
ف 

ي كوفيد
ي 19-درجة معينة من األمور الطبيعية، يجري التغلب عل آثار تفسر

، وقال إنه سيكون من الممكن العودة إىل المنتديات النر
القرارات للمستقبل. كانت موجودة شخصيا قبل الجائحة لمناقشة مختلف جوانب الملكية الفكرية والملكية الصناعية واتخاذ 

ي لتعددية 
ي جميع أنشطة الويبو، وهو مثال حقيقر

شد بها ف  ي اسير
وقال الوفد إنه سيشارك بنشاط، مع مراعاة القضايا المتداخلة النر

ي والفعال. 
 األطراف والحوار التقن 

وبالنظر إىل التحديات االقتصادية وأيد وفد رسي النكا البيان الذي أدىل به وفد الهند باسم مجموعة آسيا والمحيط الهادئ.  .113
ي لم يسبق لها مثيل والناجمة عن كوفيد

ي استهلتها الويبو لمساعدة الدول األعضاء عل 19-واالجتماعية النر
امج النر ، قال إن الير

ي ومجموعة االقتصادات اإلبداعية، مرحب بها. وقال إن بلده يعمل بالتعاون الوثيق  19-إعادة البناء، مثل حزمة كوفيد
مع الويبو ف 
ي ذلك تعزيز األنظمة والقدرات الوطنية للملكية الفكرية والتنمية. وقال إن برنامج مركز 

عدد من المجاالت لسنوات عديدة، بما ف 
ي حير  أطلقت أداة تشخيص 

ي البلد، ف 
دعم التكنولوجيا واالبتكار وبرنامج البيئة المؤاتية للملكية الفكرية يجري تنفيذهما بنجاح ف 

ي عام الملك
ي عام  2016ية الفكرية. وقال إن بلده انضم إىل معاهدة مراكش ف 

ات الجغرافية ف  واعتمد قانونا جديدا لتسجيل المؤرسر
ي للملكية الفكرية ورقمنة وثائق 2022

ي المكتب الوطن 
. ويعمل البلد حاليا مع الويبو لتحديث نظام أتمتة الملكية الصناعية ف 

ي من شأنه أن يتيح النفاذ إىل بروتوكول مدريد. وبالمثل، تم السغي إىل المكتب. وأشار إىل التماس الدع
ي لصياغة إطار قانون 

م التقن 
ي إطار حزمة كوفيد

ي ومبادرات بناء المهارات والقدرات. وأعرب الوفد عن  19-الحصول عل المساعدة ف 
للحصول عل الدعم التقن 

ونية الخاصة بحق المؤلف والص امج اإللكير ة كوفيدتقديره للير ي قدمتها الويبو خالل فير
. وأبدى رغبة بلده 19-ناعات اإلبداعية النر

ة وبالتاىلي يعتمد عل رسر  ي الثنائية المقبلة. وقال الوفد إن بلده يواجه أزمة اقتصادية خطير
نت ف  ي الويبو لإلنير

ي النفاذ إىل معاهدنر
كائه ف 

ي ذلك الويبو، لزيادة 
 
كات الثنائيير  والمتعددي األطراف، بما ف ي ذلك األعمال والرسر

 
، بما ف التعاون ودعم أصحاب المصلحة الوطنيير 

ي قطاع السياحة. 
ي استخدام الملكية الفكرية ألغراض التنمية، وال سيما ف 

ة والمتوسطة والنساء والشباب، ف   الصغير

ي البدء شكر وفد السودان السيدة رئيسة الجمعية العامة، ونواب رئيس الجمعية، والمدير العاو .114
 
م للمنظمة العالمية ف

ي عقد سلسلة االجتماعات الثالثة 
 
للملكية الفكرية، السيد دارين تانغ ومساعد المدير العام واألمانة عل جهودهم المضنية ف

والستير  لجمعيات الويبو، وجدد شكره لألمانة عل إعدادها الوثائق الالزمة. ونتمن  للمجتمعير  مداوالت ناجحة. وقال إن السودان 
ي قدمتها المجموعة األفريقية والمجموعة العربية ويتقدم بالشكر للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وخص يضم 

صوته للبيانات النر
ي 
ي لتطوير ودعم المكتب الوطن 

 لجهودهم المتواصلة وتقديمهم للعون الفن 
ً
ي وشعبة البلدان األقل نموا بالشكر المكتب العرنر

ي فرضتها الجائحة الصحية، إال أن التعاون بالسودان، لتكوين الكفاءاتورفع 
ي مجال الملكية الفكرية. وبالرغم من الظروف النر

الوعي ف 
ي خالل العام 

اض  بير  السودان والويبو استمر وتم عقد عدد من اللقاءات وورش عمل بشكل حضوري وعدد من الورش بشكل افير
ي والذي استعرض فيه وأهمها لقاء السيد وزير العدل د. محمد سعيد الحلو بالسيد د

ي يونيو الماض 
ارين تانغ مدير عام المنظمة ف 

ي بير  الجانبير  ولتسليط الضوء عل أهمية الموارد الوراثية 
 
خارطة الطريق بهدف تحقيق األهداف المرجوة وعل أوجه التعاون الثنان

ي تحسير  اال
 
ات الجغرافية وبحث كيفية توفير الحماية لها نسبة لمساهمتها ف قتصاد والتنمية، وكيف يمكن أن يستفيد والمؤرسر

وع  ي مرسر
ات الجغرافية ف  ي الذي يحط  به وقد تمت إضافة فصل كامل خاص بالمؤرسر

ي والجغراف 
السودان اقتصاديا من التنوع الثقاف 

ي بر 
 
نامج رفع الوعي بالموارد الوراثية. وقد شارك السودان ف نامج الويبو للتدريب قانون العالمات التجارية، كما تم انضمام السودان لير

ي عمل عليها 
، وركزت المشاري    ع النر ي

اض  ي بشكل افير
بشأن الملكية الفكرية لفائدة البلدان األقل نموا والذي عقد خالل العام الماض 

المشاركون من السودان حول التعريف ونرسر الوعي بالملكية الفكرية وسط الشباب، والمؤسسات الحكومية خاصة النساء، وأفض  
نا ي السودان الير

ي سبتمير المنرصم استهدفت رائدات األعمال ف 
مج بالتعاون مع شعبة البلدان األقل نموا إىل عقد ورشة عمل وطنية ف 

عن الملكية الفكرية للعالمات التجارية وتطوير المنتجات. وإيمانا بتسهيل قواعد البيانات للولوج للمعلومات الخاصة بالملكية 
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ي من الفكرية، أعلن السودان عن 
ي االنضمام إىل قاعدة وايبو لكس فيما يخص األحكام القضائية خالل العام الجاري والنر

رغبته ف 
 عل إنشاء المركز القومي 

كير  ي المرحلة القادمة سيتم الير
ي مجال الملكية الفكرية. وف 

خاللها سيتمكن من عكس تجاربه القضائية ف 
اتيجية وطنية شاملة للملكية الفكرية للتدريب وإنشاء عدد من مراكز دعم التكنولوجيا وا البتكار كما يسغ السودان عل بلورة اسير

ي الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث. وختاما، أعرب وفد السودان عن استعداده للتعاون مع 
وتفعيل سياسة الملكية الفكرية ف 

ي النقا
ي هذه الجمعية العامة، وأكد عل انخراطه ف 

 شات عير مجموعات انتمائه. كافة الوفود المشاركة ف 

وأيد وفد السويد البيانير  االفتتاحيير  اللذين أدىل بهما وفد ألمانيا باسم المجموعة باء ووفد الجمهورية التشيكية باسم  .115
ر من االتحاد الروسي عل أوكرانيا. وقا ي والدول األعضاء فيه، وقال إنه يدين بشدة العدوان العسكري غير المير ل إن االتحاد األورونر

، وتم االضطالع باألعمال  ي وقت قياسي
الجائحة سلطت الضوء عل أهمية الملكية الفكرية لالبتكار. فقد ابتكرت لقاحات جديدة ف 

ح كيف يمكن للملكية  نت، وأصبحت الملكية الفكرية حاسمة. ومن أجل مواصلة هذا التقدم، من المهم رسر اليومية عل اإلنير
اءات والتسجيل فيما الفكرية أن تولد االبتكار وت ا للمكتب السويدي للير عود بالنفع عل الجميع. وقال إن الويبو قدمت دعما متمير 

ي الدوىلي السويدي. وقال إن جمعيات الويبو قد تستمر 
ي يمولها التعاون اإلنمان 

يتعلق باستضافة برامج التدريب الدوىلي المتقدمة النر
ي شهر يوليو بدال من الخريف ال

ي االنعقاد ف 
امن مع اجتماعات الهيئات الرئاسية األخرى للمنظمات ذات ف  مبكر، وقال إنها ستير 

ي أمانة المنظمة. 
ي الويبو وزيادة الفرص أمام النساء ف 

ي المناصب العليا ف 
ي تحقيق توازن أفضل بير  الجنسير  ف 

 الصلة. وينبغ 

، وقال إنه يود لفت االنتباه إىل ثالث نقاط رئيسية. وأيد وفد سويرسا البيان الذي أدىل به وفد ألمانيا نيابة عن المجموعة باء .116
ي جدول األعمال بشأن المساعدة والدعم المقدم لقطاع االبتكار واإلبداع ونظام الملكية الفكرية 

أوال، تؤيد سويرسا إدراج بند ف 
وري مساعدة الزمالء من أوكرانيا عل إعادة  ي هذه األوقات العصيبة، كان من الرص 

بناء البنية التحتية لالبتكار، وعلق ألوكرانيا. وف 
ي توليها سويرسا أهمية خاصة. وثانيا، يجب أال يغيب عن األذهان 

أهمية خاصة عل مسألة التضامن والتعاون المتعدد األطراف النر
ي صميم والية الويبو. وعل الرغم من الوضع الدوىلي الراهن، رحبت سويرسا بالجه

ي تبذلها أن جدول األعمال المعياري يكمن ف 
ود النر

ة عل الالئحة التنفيذية لوثيقة جنيف التفاق لشبونة. وقال إن سويرسا،  الويبو لمواصلة عملها المعياري، مثل تعديالتها األخير
ي وثيقة جنيف منذ أواخر عام 

ي تطوير نظام لشبونة 2021بوصفها طرفا متعاقدا ف 
ي وضع يمكنها من المشاركة بنشاط أكير ف 

، ف 
ي لتمكينه من 

تحقيق إمكاناته كأداة دولية حيوية لفائدة جميع أصحاب المصالح. وثالثا، يعتمد األداء السليم ألنظمة التسجيل ف 
ي هذا الصدد، أقرت سويرسا باإلمكانيات الهائلة 

الويبو ومدى جاذبيتها للمستخدمير  عل أمور منها سندات الحماية الموثوقة. وف 
اعات عل يد اآلالت أصبح حقيقة واقعة، بحيث أصبح للذكاء االصطناعي من جهة، والحظت م ن جهة أخرى بأن تطور االخير

عون غير متأكدين من قدرتهم عل المطالبة بالحماية. وقال إنه من غير الواضح ما إذا كانت قواعد الملكية الفكرية الحالية  المخير
ي تعديلها لتفادي أي غم

ي التكنولوجيات الجديدة. وقال جاهزة لمثل هذا الواقع، أو ما إذا كان ينبغ 
ي قد يثبط االستثمار ف 

وض قانون 
 .  إن سويرسا حريصة عل مناقشة الوضع مع الدول األعضاء األخرى وإيجاد المزيد من المعلومات عن نهجها المحلي

ر العام وفريق أعرب وفد الجمهورية العربية السورية عن تقديره للمنظمة العالمية للملكية الفكرية برئاسة السيد المديو  .117
ي اإلعداد الجيد إلنجاح أعمال هذه الدورة، وشكر السيدة رئيسة هذه الدورة. وقال إن 

العمل واألمانة لجهودهم المبذولة ف 
ي توفر للدول األعضاء فيها وخص 

امج النر الجمهورية العربية السورية نثمن عاليا مستوى الدعم والتعاون الذي تقدمه المنظمة والير
امج مع سوريا. وأضاف قائال إن وزارة التجارة الداخلية المكتب العر ي الذي وفر كل الجهد والدعم الكبير لنجاح المشاري    ع والير نر

ي صلب اهتمامها وعملت عل االستفادة من برامج 
 
ي الجمهورية العربية السورية جعلت الملكية الفكرية ف

 
وحماية المستهلك ف

اع المنظمة المقدمة لسوريا مما كان له الدو  امج واألنشطة التالية: أوال، دورات معرض الباسل لإلبداع واالخير ي إنجاح الير
 
ر الكبير ف

ي المعرض؛ ثانيا، إعداد األدلة الوطنية المعدلة 
 
ي تقديم ومنح الجوائز للفائزين األوائل ف

ي دمشق حيث شاركت ف 
ي أقيمت ف 

النر
: دليل "تصميم عالم ة والمتوسطة وهي كات الصغير اع المستقبل"؛ الموجهة للرسر ة تجارية"، "دليل جمال المظهر"، "دليل اخير

وع إحداث مركز  ة والمتوسطة والجامعات؛ رابعا، تم توقيع مرسر كات الصغير ثالثا، قدمت أيضا المنظمة هذا العام ميداليتير  للرسر
ي للملكية الفكرية مع المنظ

ي الوطن  وع إحداث المركز التدرينر
ة باإلجراءات التنفيذية دعم االبتكار والتكنولوجيا ومرسر مة والمبارسر

ي مرت بها؛ خامسا، تم 
وعير  الهامير  بالتنسيق مع المنظمة وهذا إنجاز كبير يتحقق لسوريا رغم الظروف الصعبة النر لهذين المرسر

اء من منظمة  ي بالتعاون مع الخير
ي شهر أيار الماض 

الويبو وستبدأ بنجاح كبير تنظيم أول دورة تدريب مدربير  عل الملكية الفكرية ف 
ي تطبيق 

 
؛ سادسا، استمرت الجمهورية العربية السورية ف ين األول القادمير  المرحلة الثانية من التدريب خالل شهري أيلول وترسر

كات الصغرى والمتوسطة وقطاع  وتطوير برنامج نرسر ثقافة الملكية الفكرية الذي شمل التوجه نحو الجامعات والمدارس والرسر
بهدف توعيتها بأهمية الملكية الفكرية وتشجيعها عل دعم الخطوات اإلبداعية. حيث تم إعداد مجموعة هامة التجارة واألعمال 

كير  عل  من المعلومات والمنشورات الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية مع إعداد لمحة موجزة عنها باللغة العربية والير
ي تحتوي عل االنتفاع بخدمات الويبو اإلعالمية المجا

اءات والتدريب عل استخدام قواعد البيانات العالمية النر ي مجال الير
نية ف 

ي توفير دليل الكشف عن 
كير  عل اإلنجاز الذي حققته المنظمة ضمن مشاري    ع أجندة التنمية ف  اءات؛ سابعا، تم الير وثائق الير

ي الملك العام، ودليل استخدامها باللغة الع
 
اعات الموجودة ف ي االستفادة من معلومات االخير

 
 ف
ً
ا ربية وهذا اإلنجاز سيساعد كثير

ا، أطلقت وزارة التجارة الداخلية وحماية  ي الحصول عل تكنولوجيات جديدة ومفيدة؛ ثامنا وأخير
 
اع وتوظيفها ف براءات االخير

ي  المستهلك هذا العام مسابقة جديدة موجهة للشباب تهدف إىل التشجيع عل االستفادة من معلومات
اع وتوظيفها ف  براءات االخير
ي االحتياجات والتحديات القائمة، وكان لهذا التشجيع الذي توفره  اع جديدة قادرة عل وضع حلول تلنر

الحصول عل براءات اخير
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عة حكمة جبوىلي عل الجائزة األوىل للمن
ي حصول الطالبة المخير

اع كبير األثر ف  ظمة سوريا للنهوض بمنظومة دعم اإلبداع واالخير
ي النهاية، كرر الوفد شكر بالده للمنظ

ي إطار االحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية. وف 
ي أقامتها ف 

مة العالمية للملكية الفكرية النر
برئاسة السيد المدير العام وتمن  نجاح هذه الدورة مع تأكيد حرص الجمهورية العربية السورية عل توطيد التعاون المثمر القائم 

 منظمة. مع ال

ي عام  .118
اتيجية وطنية لتنمية الملكية الفكرية 2014وقال وفد طاجيكستان إن بلده وضع ف  ، بمساعدة الويبو، اسير

، 2020استخدمت لمعالجة القضايا ذات الصلة حنر عام  . وتعمل الحكومة بنشاط لتنفيذ التحول المؤسسي واإلصالح الهيكلي

اتيجية  وإنشاء بنية تحتية للسوق، وتهيئة مناخ موات ي إطار االسير
، تم تنظيم كل هذا العمل ف  ي الوقت الحارص 

ي البلد. وف 
لالبتكار ف 

. وأضاف أن الحكومة تشجع النشاط الفكري كأداة للتنمية االقتصادية من خالل إنشاء 2030الوطنية لتنمية الملكية الفكرية لعام 
المواتية لتعزيز النشاط االبتكاري وتعزيز نظام الملكية الفكرية. إطار تنظيمي قوي لحماية حقوق الملكية الفكرية وتهيئة الظروف 

ي 
م االنضمام إىل اتفاق لشبونة.  26وكانت طاجيكستان طرفا ف  ي تديرها الويبو بشأن الملكية الفكرية وتعير 

من االتفاقات الدولية النر
ا لعمل نظام الملكية الفكرية  ي هذا الصدد، قدم الرئيس والحكومة دعما كبير

باعتباره جزءا أساسيا من االبتكار، وال سيما من خالل وف 
ي لتنسيق الملكية الفكرية وتطويرها. وباإلضافة إىل ذلك، ترأس ممثل طاجيكستان المجلس اإلداري للمنظمة 

إنشاء المجلس الوطن 
ي ا
اءات، وهي منظمة هامة لبلدان رابطة الدول المستقلة، وتستثمر بشدة ف   لتنمية اإلقليمية للملكية الفكرية. األوروبية اآلسيوية للير

ي آسيا، وقال إنه يتطلع إىل العمل عن كثب مع  .119
فر وأيد وفد تايلند البيان الذي أدىل به وفد الفلبير  باسم رابطة أمم جنوب رسر

. وأ شار إىل استمرار الويبو والدول األعضاء فيها من أجل بناء نظم إيكولوجية قوية للملكية الفكرية عل الصعيدين اإلقليمي والعالمي
ي مجال التحول الرقمي من أجل تقديم خدمات جيدة التوقيت وعالية الجودة. وشجع المشهد الذي أنشأه الوباء 

الجهود الوطنية ف 
اءات والعالمات التجارية.  ي الير

عل أتمتة المكاتب إلدارة البيانات واعتماد تكنولوجيات مثل الذكاء االصطناعي ألغراض البحث ف 
اءات  وبالنظر  إىل أن نفاذ الزبائن إىل األدوات السهلة االستخدام ال يزال يمثل أولوية، فقد دعمت تايلند تحديث نظامي معاهدة الير

ي لحقوق الملكية الفكرية. ومن شأن نظام سليم للملكية الفكرية أن يساعد البلد عل 
ون  ومدريد من أجل تيسير اإليداع اإللكير

ك الدخل المتو  سط والعودة إىل مسار النمو القوي والمستدام. ولذلك ركز عل تسويق حقوق الملكية الفكرية اإلفالت من رسر
كات، وال  ي ذلك الرموز غير القابلة لالستبدال، وشجعت الرسر

وإدارتها وتعزيز فرص العمل الناشئة عن التكنولوجيات الجديدة، بما ف 
كات الناشئة، عل  ة والمتوسطة والرسر كات الصغير اتيجيات سيما الرسر االستفادة القصوى من قيمة الملكية الفكرية ومواءمة اسير

ي لحقوق 
كات والجامعات المحلية لضمان أن المجلس الوطن  الملكية الفكرية مع أعمالها. كما عملت تايلند عن كثب مع الرسر

اتيجيات  ي المؤلف والحقوق المجاورة قد استوف  احتياجات السوق وأوجد طلبا جديدا، مع أخذ اسير
ي الحسبان ف 

الملكية الفكرية ف 
أقرب مرحلة. وقال إن قانون حق المؤلف قد عدل لضمان الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية وقابلية إنفاذها، مما مكن تايلند 

ات  اءات والمؤرسر ي اليوم السابق. وستنقح القوانير  المتعلقة بالير
الجغرافية من االنضمام إىل معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ف 

كات، عل االستفادة منها. وقال الوفد  كات ولمساعدة األفراد والمجتمعات المحلية، فضال عن الرسر لتوفير االستقرار والكفاءة للرسر
ي ضوء خطة التنمية المستدامة لعام 

ي التنمية، ال سيما ف 
ما بتحقيق مزيد من التقدم ف  ، وأيد مواصلة تنفيذ 2030إنه ال يزال ملير 

اتيجية المتوسطة األجل. توصيات أ ، تماشيا مع خطة الويبو االسير  جندة التنمية الخمس واألربعير 

ة  .120 ي تنمية الدول ورفاه المجتمع. وقال إن خطة التنمية الوطنية للفير
وقال وفد توغو إن الملكية الفكرية محرك للنمو يسهم ف 

ة 2018-2022 ي خريطة الطريق الحكومية للفير
 
ي وردت ف

، تشمل تطوير أقطاب النمو الزراعي والمجمعات 2025-2020، النر
الصناعية، وبدأ عمل أولها حاليا. وستستند هذه المبادرات إىل بنية تحتية عالية الجودة ونظام مالئم للملكية الصناعية. وأعرب 

ات الجغرافية، مما مكن توغو من ي مجال المؤرسر
 
تنفيذ عدد من األنشطة  الوفد عن تقديره الكبير للدعم المقدم من أمانة الويبو ف

ي المنطقة البحرية للبلد. وقال إن توغو عل ثقة Koviéفيما يتعلق بإجراءات تسجيل أرز )
ي حوض نهر زيو ف 

(، وتم إنتاجه أساسا ف 
لكلور من أن قيمة هذا المنتج ستنمو رسيعا لصالح مواطنيه. وأفاد بأن توغو غنية أيضا بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفو 

ي صميم شواغل البلد. 
ي ذلك الحاجة إىل نقل التكنولوجيا، تكمن ف 

وأنها تحتاج إىل المساعدة لتعزيز قيمتها. وقال إن التنمية، بما ف 
ي مجال نقل التكنولوجيا. وعليه، فإن اعتماد 

ولهذا السبب، من المقرر أن تبدأ توغو قريبا تحديث متطلباتها وتحديد أولوياتها ف 
ي المسائل المتعلقة أجندة الوي

بو بشأن التنمية أمر حاسم لتحقيق أهداف البلد، فضال عن تعزيز التعاون المتعدد األطراف ف 
 بالملكية الفكرية. 

وأعرب وفد ترينيداد وتوباغو عن تأييده للبيان الذي أدىل به وفد الجمهورية الدومينيكية باسم مجموعة بلدان أمريكا  .121
، وقال إ ي ي    ع من أجل االنضمام إىل وثيقة جنيف )الالتينية والكارينر وع تعديالت للترسر  مرسر

ّ
( التفاق الهاي. ويسغ 1999ن بلده يعد

سنة، وحصل عل توجيهات بشأن االنضمام إىل  50سنة، بدل  70أيضا إىل تمديد مدة حق المؤلف لتشمل الحياة باإلضافة إىل 
امه بتنمية ب اءات. وأعرب الوفد عن الير  ، بفضل معاهدة قانون الير ي ي منطقة الكارينر

يئة الملكية الفكرية عل الصعيد المحلي وف 
ي 
اتيجيات وطنية قوية ف  ي المحلي للملكية الفكرية ووضع سياسات واسير ي ساعدت عل تشكيل النظام اإليكولوخر

مبادرات الويبو النر
ت للمشارك ي اختير

وع التطبيقات المحمولة للجنة التنمية مجال الملكية الفكرية. وذكر أنه كان من بير  البلدان الثالثة النر ي مرسر
ة ف 

ي قطاع تطوير التطبيقات. 
مجيات المحليير  والمبدعير  المشاركير  ف  الذي استكمل بنجاح. ومن الواضح بالفعل فائدة مطوري الير

التعجيل برقمنة وإضافة إىل ذلك، انضمت ترينيداد وتوباغو إىل اتحاد الكتب الميرسة بعد انضمامها إىل معاهدة مراكش. وكان 
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وع ) ( بشأن الملفات، تستعد ترينيداد وتوباغو لالنضمام الكامل WIPO FILEالخدمات نتيجة إيجابية للوباء. ونظرا إىل تقدم مرسر
نت بعمليات وأشكال ما بعد اإليداع المتعلقة بالعالمات التجارية وستضيف تدريجيا األنواع األخرى من الملكية الصناعية.  عل اإلنير

اءات )وان ي لمعاهدة التعاون بشأن الير
ون  ي للطلبات المودعة بناء ePCTضمت أيضا إىل النظام اإللكير

ون  ( ونفذت التقديم اإللكير
، كما تجري  اء محليير  اءات. ومع بقاء إنفاذ الملكية الفكرية أولوية، أعد دليل لوكالء الملكية الفكرية باستخدام خير عل معاهدة الير

دخلت عل قانون حق المؤلف مناقشة إنشاء وحدة 
ُ
ي أ
طة. وقد تضمنت التعديالت النر إلنفاذ الملكية الفكرية داخل دائرة الرسر

ي الدليل. وقد شارك مكتب ترينيداد وتوباغو للملكية الفكرية أيضا بكثافة 
وقانون العالمات التجارية أحكام اإلنفاذ الحديثة الواردة ف 

ي فرقة العمل المعنية بالتجارة غير ال
ي ف 

ي الرائد للتدريب ف 
ي أعقاب اإلطالق الناجح للمركز الوطن 

ي تعينها الحكومة. وف 
وعة النر مرسر

ي جمهورية ترينيداد وتوباغو )
ي الملكية الفكرية، أعرب NIPTCمجال الملكية الفكرية ف 

(، الذي يرتكز عل مكتبة تركز عل البحث ف 
ي و 
كائه ف  ي 2022قت الحق من عام البلد عن تطلعه إىل تقديم دورات إضافية مع رسر

ة والمتوسطة ف  كات الصغير . وتستخدم الرسر
انها لتعزيز الملكية الفكرية  البلد أداة التشخيص الخاصة بالويبو استعدادا لتلك الدورات. وواصلت ترينيداد وتوباغو التعاون مع جير

كاء خارج المنطقة من خالل مذكرات التفاهم الموقعة م ي ومع الرسر ي منطقة الكارينر
ع المعهد الشيلي للملكية الصناعية ومكاتب ف 

ي للملكية الفكرية. وأعرب 
الملكية الصناعية. وقال إنه يتطلع إىل إبرام مذكرة تفاهم مع كندا قريبا لزيادة تعزيز قدرات المكتب الوطن 

، وتطلع الوفد إىل مواص ي
ي أطلقتها الويبو مع مكتبه الوطن 

وي    ج الوفد عن تقديره للمبادرات العديدة النر اكة من أجل الير لة تلك الرسر
اتيجية لألجل المتوسط. وأعرب  ي تنفيذ الخطة االسير

اإلقليمي للملكية الفكرية، عل جميع المستويات، وقدم الدعم المدير العام ف 
ي هذا المجال الح

ي أن تكلل المناقشات المتعلقة بمعاهدة البث بالنجاح، نظرا إىل تنامي النشاط التجاري ف 
يوي للتجارة عن أمله ف 

ي التقليدي. 
 عير الحدود، وكذلك األنشطة المتعلقة بصك لحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف 

ي  .122
ى النر ي البداية عن تأييده لمداخلة الجزائر باسم المجموعة اإلفريقية كذلك أكد عل األهمية الكير

وأعرب وفد تونس ف 
اع واالبتكارتليها البالد التونسي الروافد األساسية للنمو االقتصادي. وقال إن  -ة للملكية الفكرية قصد التشجيع عل االخير

اتيجية الوطنية للصناعة والتشديد "أفق  ي هذا الشأن 35االسير
ي أعدتها مؤخرا وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وضعت ف 

" النر
ثقافة التطوير واالبتكار وكذلك دمج الشباب والمؤسسات الناشئة والمرأة  برنامج عمل متكامل يهدف إىل تنمية الكفاءات ونرسر 

. ولقد شهدت مشاري    ع التعاون بير  البالد التونسية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية  ي النسيج االقتصادي التونسي
المبدعة ف 

ي جميع المجاالت المتعلقة با
امج الهيكلية ف  لملكية الفكرية. وعليه، توجه الوفد بخالص عبارات تطورا ملحوظا نحو العديد من الير

اتيجية  امج باألساس االسير الشكر واالمتنان للعاملير  بالويبو وعل رأسهم السيد المدير العام دارين تانغ. وذكر ومن بير  هذه الير
ي األداء  IPASالوطنية للملكية الصناعية؛ واعتماد نظام 

اض لجميع الذي يمكن من توفير خدمات ال مادية ف  والتسجيل واالعير
وع مكتب الملكية الفكرية االبتكاري ) ي الملكية الفكرية؛ ومرسر

 IPعنارص الملكية الصناعية؛ وإحداث شهادة ماجستير ف 

Innovative Office ؛ كما تم تنظيم ثالث مسابقات دولية تحت شعار أولمبياد الملكية الفكرية بهدف ترسيخ ثقافة الملكية)
ي "مناظرة الفكرية لدى ا

، وجه الوفد دعوة إىل جميع الدول والمنظمات المشاركة ف  لطلبة والمؤسسات الناشئة. ومن هذا المنير
ي للويبو لتسجيل العالمات الجماعية تم اختيار تونس كممثل للقارة اإلفريقية وسيساهم 2022 نامج النموذخر ي إطار الير

". كذلك ف 
ي  ي تنمية جهة الشمال الغرنر

وع ف  بتونس من خالل تطوير ودعم منظومة إنتاج وتروي    ج العسل المحلي والزيوت الروحية، هذا المرسر
اكة مع  ي للمواصفات والملكية الصناعية التونسية إىل إبرام اتفاقيات عقود رسر

امج يسغ المعهد الوطن  إضافة إىل جميع هذه الير
ي 
ات والمعلومات. وف  ي مجال الملكية صناعية قصد تبادل الخير

ي تقدمها المنظمة منظورهم ف 
الختام، جدد تثمينه للخدمات النر

 العالمية للملكية الفكرية وللنتائج اإليجابية. 

ي مواجهة  19-وقال وفد تركيا إن وباء كوفيد .123
أكد أهمية التواصل الفعال والتعاون الوثيق بير  األفراد والمؤسسات واألمم. وف 

. وتؤدي مكاتب الملكية تلك التحديات العالمية، كان التطور المتوازن للنظام  الدوىلي للملكية الفكرية أكير أهمية من أي وقت مض 
اءات والعالمات  كي للير

ي هذا الصدد، قال إن المكتب الير
 
. وف ي التكيف مع البيئة االبتكارية الرسيعة التغير

الفكرية دورا حيويا ف 
ي تقرير الويبو التجارية يتخذ خطوات لتعزيز قدرته عل االستجابة الحتياجات أصحاب الم

 
ي تزداد تنوعا. وفقا لما جاء ف

صالح، النر
اءات المقيمة، والمرتبة  14، احتلت تركيا المرتبة 2021لعام  فيما  4لطلبات العالمات التجارية و 7عالميا بالنسبة لطلبات الير

 أنشط مستخدمي معا
اءات ونظامي مدريد يخص طلبات التصاميم بحسب المنشأ. وباإلضافة إىل ذلك، كانت تركيا من بير  هدة الير

والهاي، بحسب بلد المنشأ والبلدان المعينة عل حد سواء. وواصلت تركيا تنفيذ المعاهدات واللوائح بهدف ضمان الحماية 
ي 
ي من المقرر أن تدخل  2021سبتمير  27الفعالة لحق المؤلف. وعل سبيل المثال، صادقت الحكومة ف 

عل معاهدة مراكش النر
ي هذا  حير  النفاذ

ي المستقبل القريب. وتدعم تركيا بكل ثقة إدارة الويبو وتوجيهات المنظمة بشأن برامجها الجارية والمستقبلية. وف 
ف 

ي التأكيد عل دعمه الكامل للتعامل 
 
الصدد، أعرب الوفد، مع تأييده البيان الذي أدىل به وفد ألمانيا باسم المجموعة باء، عن رغبته ف

ا، رأى أن عملية اتخاذ القرار المتعلقة باختيار البلدان المضيفة لمكاتب مع عمل اللجان التقن ية والمتخصصة بطريقة شفافة. وأخير
ي أن تكون شاملة وموضوعية وشفافة وفقا للمبادئ التوجيهية بشأن مكاتب الويبو الخارجية. 

 الويبو الخارجية ينبغ 

عير  وقال وفد تركمانستان إن تعزيز وتطوير الملكية الفكرية  .124
وتعزيز االبتكار وحماية مصالح مودعي الطلبات والمخير

ي تعكس تلك 
وأصحاب الحقوق هي مفتاح التنمية. وقال إن نظام الملكية الفكرية يتطور تماشيا مع وثائق السياسة العامة النر

ي ديسمير 
ة  عل برنامج تطوير نظام الملكية الفكرية 2020المبادئ. وقال إن رئيس تركمانستان وافق ف  ، الذي 2025-2021للفير

ي العلوم والتكنولوجيا 
 
وضع بمساعدة الويبو وخطة عمل التنفيذ ذات الصلة. وأخذت هذه الوثائق بعير  االعتبار آخر التوجهات ف
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ها بما يعود بالنفع عل أولويات التنمية االقتصادية للبلد والتقاليد الوطنية الثقافية واألدبية والفنية. وي  هد نامج وكيفية تأثير ف الير
ة  ي البلد للفير

ي للتنمية االجتماعية واالقتصادية ف 
اير 2052-2022الوطن  ي فير

، ضمان التنمية الشاملة 2022، الذي اعتمد ف 
والمستدامة للقطاعات االقتصادية القائمة عل المعرفة واالبتكار والجمع بير  التكنولوجيا الصديقة للبيئة والحاجة إىل التنفيذ 

ي نظام الملكية الفكرية المتسق ألسالي
نامج سيمكن من تحقيق تطور كبير ف  ي السوق. وقال إن الير

ب اإلدارة الجديدة واألكير كفاءة ف 
ي 
ي البلد. وقال إن تركمانستان طرف ف 

معاهدة دولية للملكية الفكرية وتدرك تمام اإلدراك أهمية تكوين الكفاءات الوطنية  15ف 
ي هذا الصدد،

ي تنظيم الندوات المتخصصة أمرا أساسيا. ومن شأن التوقيع عل اتفاق   لتنفيذها بفعالية. وف 
ة الويبو ف  كانت خير

اع واإلبداع والتعجيل بعملية انتقال الهيئات  للخدمات بير  وزارة المالية واالقتصاد والويبو أن يساعد عل تحفير  االبتكار واالخير
ي العلمية ومؤسسات التعليم العاىلي إىل بيئة قائمة عل ا

لسوق. وبالتعاون مع الويبو، أنسر  مركز لدعم التكنولوجيا واالبتكار ف 
ي اقتصاد البلد ويساعد عل تطوير السوق المحلية بوصفها أصوال جديدة 

تركمانستان. وسيعزز إدماج المعرفة والتكنولوجيا ف 
 للملكية الفكرية تتطلب الحماية. 

ي وأيد وفد أوغندا البيان الذي أدىل به وفد الجزائ .125
يناير  28ر باسم مجموعة البلدان األفريقية. وقال إن أوغندا انضمت ف 

: اتفاقية برن ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل  2022 إىل أربعة اتفاقات تديرها الويبو وهي
ي ن
. وقال إن ذلك يمثل معلما رئيسيا لمشاركة البلد ف  ي ومعاهدة بيجير 

ي التنمية الصونر
، مساهما ف  ظام الملكية الفكرية العالمي

 من التمتع بحماية أوسع نطاقا عل الصعيد الدوىلي وعل 
ي األداء والمنتجير  األوغنديير 

الثقافية للبلد وتمكير  المؤلفير  وفنان 
نت. وقد استفاد البلد أيضا من مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار التابعة للويبو، حيث أصبح  اءات 50أكير من اإلنير % من طلبات الير

ونماذج المنفعة المحلية مستلمة اآلن من مؤسسات مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار. وقال إن عدد مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار 
ي أوغندا ارتفع إىل 

ي عام  30ف 
تنفيذ مشاري    ع بلدا. ويجري حاليا  19، عل الرغم من المفيد المؤلف من المفكر إىل 2022مركزا ف 

ي االبتكار، واستخدام الملكية الفكرية من قبل النساء المشتغالت 
ي مجاالت التكنولوجيا المالئمة، ودور المرأة ف 

مدعومة من الويبو ف 
ي مجال الملكية الفكرية ألكير من 

وع األخير التدريب ف  بلدا الملكية  50امرأة، واستخدم أكير من  80باألعمال الحرة. وقدم المرسر
 لفكرية بنجاح لحماية أصول األعمال. ا

، بدعم من بيالروس، ضد أوكرانيا،  .126 ي الذي قام به االتحاد الروسي
ر والوحسر وقال وفد أوكرانيا إن العدوان السافر وغير المير

ي ذلك ما يتعلق بالملكية الفكرية. وكان ا
ي جميع مجاالت الحياة المدنية واالقتصادية، بما ف 

لمقصود من كان له عواقب مأساوية ف 
ي ذلك الصباح فقط، بينما كانت الدول األعضاء 

ء، تدمير الحياة وسبل كسب العيش. وذكر أنه ف  ي
الغزو الواسع النطاق، قبل كل سر

ي مدينة 
ات األشخاص بواسطة القذائف الروسية ف  ي اعتماد جدول األعمال الموحد للجمعيات، قتل عرسر

تناقش ما إذا كان ينبغ 
ا من الدمار االقتصادي. ويعمل كثير من الناس من المالخر  فينيتسيا )وسط أوكراني ي للملكية الفكرية كثير

ا(. وقد عان  النظام الوطن 
وغالبا ما يخاطرون بحياتهم وصحتهم. وأضاف أن تدمير البنية التحتية كان له وقع كبير عل أنشطة االبتكار: فعدد الطلبات الوطنية 

ي لتسجيل أصول الملكية الفكرية قد انخ
فض إىل النصف، ومعظم األحداث واألنشطة الثقافية قد ألغيت، واإلنتاج التلفزيون 

ي مايو 
، ومعظم أنواع مدفوعات اإلتاوات توقفت. وف  ي قد انخفض بشكل كبير

، دمرت القذائف 2022والسمغي البرصي والموسيقر
ي البلد ال

ي الوحيد ف 
ي مدينة خارى بشكل متعمد بنك الجينات النبانر

من األصناف  160 000ذي يحتوي عل أكير من الروسية ف 
ي ذلك  2000واألنواع الهجينة من مختلف أنحاء العالم. وقال إن أكير من 

ي البلد، بما ف 
جامعة، قد تعرضت  43مؤسسة تعليمية ف 

ي حير  كان البعض اآلخر مراكز 
ها تماما. ويستضيف بعضها مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار، ف  . للقصف، وتم تدمير ا لالبتكار العلمي

ي تحسير  التفاهم والتعاون بير  الدول األعضاء من أجل المنفعة المتبادلة عل 
ي المقام األول هي المساهمة ف 

 
وقال إن مهمة الويبو ف

ي مجال الملكية الفكرية بير  الويبو 
ام سيادتها ومساواتها. وقال إنه ونتيجة للحرب، علقت جميع أنشطة التعاون ف  أساس احير

ي وأو 
 
كات الناشئة ف . وظل الدعم المقدم لتطوير الرسر ي ذلك ما يتعلق بإذكاء الوعي وتكوين الكفاءات وتدريب المدربير 

كرانيا، بما ف 
يجب عل  1/11مجال التكنولوجيا المتقدمة واالبتكار االبتكاري مهددا. وتماشيا مع قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

 المجتمع الدوىلي المجتمع الدوىلي الرد عل 
ي أن يبقر

العدوان الذي مارسه االتحاد الروسي وتقديم الدعم إىل أوكرانيا فورا. وينبغ 
. ويجب عل االتحاد الروسي وقف عدوانه  ي تصميمه عل الحفاظ عل القواعد والمبادئ األساسية للقانون الدوىلي

 
متحدا وقويا ف

ام الكا  مل لسالمتها اإلقليمية وسيادتها واستقاللها. العسكري عل أوكرانيا عل الفور وباالحير

وأيد وفد اإلمارات العربية المتحدة البيان الذي أدىل به وفد الهند باسم مجموعة آسيا والمحيط الهادئ. وقال إن اإلمارات  .127
، العربية المتحدة تتخذ حاليا إجراءات ملموسة كجزء من انتقالها إىل اقتصاد قائم عل المعرفة واالبتكار. و  ي

خالل العام الماض 
اءات والتصاميم  ي مجاالت الير

ة ف  ي    ع الذي يحكم حقوق الملكية الصناعية، مما أتاح مرونة كبير ات عل الترسر أدخلت عددا من التغيير
ات الجغرافية؛ وحق المؤلف والحقوق المجاورة، مما يسمح  الصناعية؛ والعالمات التجارية، وأدخلت أحكام محددة بشأن المؤرسر

ي عدد من  بتشغيل
الجمعيات الجماعية ألول مرة ويتيح إطالق جمعية اإلمارات إلدارة حقوق النسخ. وأضاف الوفد أن بلده طرف ف 

غ واتفاقية نيس بشأن التصنيف الدوىلي  اسير المعاهدات واالتفاقيات الهامة، مثل بروتوكول مدريد ومعاهدة بودابست واتفاقية اسير
اتيجية وطنية للصناعات الثقافية واإلبداعية. وستعمل بشكل وثيق مع الويبو للسلع. وأشار إىل أن حكومته قد أ طلقت مؤخرا اسير

ي مصلحة 
 
اتيجية من خالل مختلف المشاري    ع والمبادرات. وبما أن االستفادة من مزايا أنظمة وخدمات الويبو ف لتنفيذ تلك االسير

عل العمل من أجل جعل تلك األنظمة والخدمات متعددة اللغات  جميع الدول األعضاء، حث الوفد الدول األعضاء وأمانة الويبو 
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ي أن تكون منفتحة وديناميكية من أجل التغلب عل التحديات 

ا، رأى أن المناقشات حول جدول األعمال المعياري ينبغ  ً ا. وأخير
ً
حق

عير  والمؤلفير  حالًيا.  ي تواجه المبدعير  والمخير
 النر

استمرار االجتماعات الهجينة من شأنه أن يعزز قدرة الويبو عل الدعوة إىل عقد االجتماعات وقال وفد المملكة المتحدة إن  .128
ي الجمع بير  الدول األعضاء وأصحاب المصالح وعامة الجمهور، وال سيما الشباب. وال يزال هناك العديد من 

وهو أمر حيوي ف 
ي تواجه العالم جراء هذا الوباء، الذي أدى فيه اإل

ز التحديات النر طار الدوىلي للملكية الفكرية دورا إيجابيا. وأضاف أن غزو أوكرانيا يير
، وكان له تأثير عل المداوالت خالل الجمعيات. وأعرب الوفد عن تضامن المملكة  ية، فضال عن القانون الدوىلي

تجاهال للحياة البرسر
ي المتحدة مع أوكرانيا والويبو والدول األعضاء فيها لضمان استفادة الجميع 

من االبتكار واإلبداع. ورأى أن التكنولوجيات الجديدة ف 
ة لالبتكار والنظم اإليكولوجية  المجاالت الرسيعة التطور، مثل الذكاء االصطناعي والمنامة الحرارية وسلسلة الكتل، أبرزت فرصا مثير

ان مالءمتها للغرض المنشود منها. وأعرب عن اإلبداعية. ودعا إىل استعراض األطر الوطنية والدولية للملكية الفكرية باستمرار لضم
ي العمل الجدير بالثناء الذي تقوم به الويبو بشأن التكنولوجيات المستقبلية، مع إعطاء األولوية 

رسور المملكة المتحدة للمساهمة ف 
ي 
ي تملكها الصناعة، بما ف 

ايدة لألصول غير الملموسة النر اع. وبالنظر إىل القيمة المير  ذلك الملكية الفكرية، ذكر أن عمل ألبوة االخير
ي نهج 

كات عل الحصول عل التمويل من أجل تقاسم فوائد االبتكار واإلبداع فيها. وأعرب الوفد عن ثقته ف  الويبو سيساعد الرسر
ي المنظمة وأشاد بالتقدم المحرز حنر اآلن. وقال إنه ال

 يزال يدعم المدير العام إزاء الثقافة التنظيمية والمساءلة والمسؤولية ف 
ي العالم 

ي ف   أنشطتها عل األثر اإليجانر
التحول الرقمي المستمر الذي تشهده الويبو من أجل تحسير  تجربة العمالء، وإعادة تركير 

 . كات عل الصعيد العالمي ، بالنسبة للمجتمعات المحلية والرسر ي
 الحقيقر

انيا المتحدة البيان الذي أدىل به وفد الجزا .129 ئر باسم المجموعة األفريقية. وذكر أنه من بير  األنشطة وأيد وفد جمهورية تي  
كات بأدوات تشخيصية من أجل  : تزويد الرسر وعير  ي تنفيذ مرسر

امج المختلفة األخرى، تتعاون الويبو حاليا مع حكومة البلد ف  والير
ي مجال الملكية الف

كرية. وقال إن الحكومة واثقة من أن االستخدام الفعال للملكية الفكرية؛ واألخرى لتهيئة بيئة مؤاتية لالبتكار ف 
ي البلد. 

وعير  من شأنهما تعزيز االنتفاع بالملكية الفكرية وتشجيع االبتكار والتنمية ف   كال المرسر

ي  .130
رة النر وأيد وفد الواليات المتحدة األمريكية البيان الذي أدىل به وفد ألمانيا باسم المجموعة باء، وأدان الحرب غير المير

. وقال إن التعاون داخل الويبو لدعم االبتكار واإلبداع يشنها االتحاد ا ي
لروسي ضد أوكرانيا وأعرب عن تضامنه مع الشعب األوكران 

ي ذلك تغير المناخ والجوع العالمي 
ي يواجهها العالم، بما ف 

وتنظيم المشاري    ع من شأنه أن يساعد عل حل أكير التحديات النر
،  19-التطور الرسي    ع للقاحات اآلمنة والفعالة لكوفيد واألمراض وتحفير  توليد فرص العمل. ويعزى إىل التعاون والتنسيق الدوليير 

ي جميع البلدان. وذكر 
والقدرة عل حيازة الملكية الفكرية واستعداد الممولير  لتغطية تكلفة ومخاطر استحداث لقاحات جديدة ف 

اءا ي اتخذها مكتب الواليات المتحدة للير
ة النر ت والعالمات التجارية شملت برنامجا رائدا جديدا للتخفيف من آثار أن التدابير األخير

امج الرائدة لعالج الرسطان وكوفيد ي تلك 19-تغير المناخ وتوسيع نطاق الير
اءات ف  . وقال إنه يعجل بعملية فحص طلبات الير

امه بضمان توسيع نطاق النفاذ إىل نظام الملكية  المجاالت من أجل تشجيع االستثمار والبحث عن حلول. وأعرب الوفد عن الير 
، وتثقيف المزيد من الشباب والنساء والفئات الممثلة تمثيال ناقصا لكي يصبحوا من مستخدمي نظام الملكية  الفكرية العالمي

 .  الفكرية، وتمكير  ودعم جميع المبتكرين المستقبليير 

ات الجغرافية وانضم إىل معاهدة مراكش. وقد وقال وفد أوزبكستان إن بلده اعتمد، بمساعدة الويبو، قانونا بشأن ال .131 مؤرسر
اتيجية وطنية لتطوير الملكية الفكرية  ي المراحل النهائية من االنضمام إىل معاهدة سنغافورة وأطلقت اسير

 
دخلت أوزبكستان ف

ة  اتيجية الملكية الفكرية تقوم عل الحماية القانونية الفعالة واإلنفاذ 2026-2022للفير ي القوي لحقوق . وقال إن اسير
القانون 

ي مجال الملكية الفكرية، وتطوير 
اتيجية تحسير  اإلدارة العامة ف  ي تمثل أولوية حكومية. وتشمل أهداف االسير

الملكية الفكرية، النر
يعات المتعلقة بالملكية الفكرية، وتعزيز إنشاء مواضيع الملكية الفكرية وتسجيلها، وتعزيز نظام إنفاذ حقوق الملكية ا لفكرية، الترسر

وتنفيذ وتحسير  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتعلقة بالملكية الفكرية، وتكوين مجتمع وثقافة قانونية فيما يتعلق بالملكية 
ي مجال الملكية الفكرية. وذكر أن أوزبكستان تعمل عل االنضمام إىل المزيد من المعاهدات 

 
الفكرية، وتطوير التعاون الدوىلي ف

يعاتها الوطنية ومواءمتها مع المعايير الدولية. وقال إن العمل جار لالنضمام إىل معاهدة بيجير  واتفاقية الدولية من أ جل توسيع ترسر
ي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة )اتفاقية روما(.  ي األداء ومنتجر

 روما بشأن حماية فنان 

ويال )جمهورية  .132 وفد الجمهورية الدومينيكية باسم مجموعة بلدان أمريكا  البوليفارية( البيان الذي أدىل به -وأيد وفد في  
ي التطور بغية التصدي للتحديات الجديدة وتنفيذ 

 
ي أن يستمر التعاون مع الويبو ف

 
. وأعرب الوفد عن أمله ف ي الالتينية والكارينر

ي تعزز الملكية الفكرية كأداة للنمو االقتصادي والتنمية المستدامة
وعات االبتكارية النر ي البلد. وقال إن من المهم أن يركز  المرسر

ف 
ي مواصلة إنشاء نظام 

النهج الجديد الذي اتبعته الويبو عل ضمان نظام أكير عدال وإنصافا للبلدان النامية. وأعرب عن أمل بلده ف 
ك اتيجية واستخدام مستنير لحقوق الملكية الفكرية لفائدة جميع أنواع الرسر

ات والهيئات العامة. قوي لحماية االبتكار من خالل اسير
م بمواصلة المشاركة بطريقة استباقية  افية لتحقيق تلك الغاية، وهو ملير  وقال إن بلده يعمل عل المبادرات االبتكارية واالسترسر
. وقال إن الهدف هو نظام لحقوق الملكية الفكري ة عل التغيير ، يتمتع االبتكار واإلبداع بقدرة كبير ي الوقت الحاىلي

ة ومسؤولة. وف 
ي فوائد متنوعة من خالل تطوير عدد من المجاالت الحاسمة، مثل السياحة 

ي تحقيق الكفاءة العامة للنظام من أجل جن 
يسهم ف 
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والعلوم والتكنولوجيا، فضال عن المعارف التقليدية من الناحية اإلنسانية والثقافية، من بير  مجاالت أخرى. ولهذا الغرض، يتصدى 

ي م
ات الجغرافية، ويسغ إىل تحسير  إطاره المعياري البلد لقضايا أساسية ف  جال الملكية الفكرية، وهي حق المؤلف والمؤرسر

اءات والعالمات التجارية واستخدامها. وقد انضم البلد إىل مختلف االتفاقيات  ي تسجيل الير
يغي وتوفير المزيد من المرونة ف 

والترسر
ة الصناعية واتفاقية برن واتفاقية روما ومعاهدة مراكش، وقام بتحديث والمعاهدات المهمة مثل اتفاقية باريس لحماية الملكي

ي الخدمة المدنية. وأيد الوفد وجود نظام متوازن وفعال للملكية الفكرية يمكن 
وتعزيز عملية إضفاء الصفة المهنية عل موظق 

لسوق الدولية. وأضاف أن الهدف هو تحسير  المبدعير  والمبتكرين من التغلب عل الصعوبات وتحقيق أهدافهم وتيسير النفاذ إىل ا
إجراءات التسجيل وأنظمة تطبيق الحقوق، وزيادة الوعي العام بالنظام. وعموما، ذكر أن الهدف هو تحسير  البنية القانونية 

لغاية، أشار إىل واالجتماعية القائمة، فضال عن الجوانب الثقافية المتعلقة بابتكار الملكية الفكرية والتمتع بها. وتحقيقا لهذه ا
وع قانون حق  وع قانون الملكية الصناعية ومرسر يغي والعمل عل مرسر

ي إحراز تقدم بشأن جدول األعمال الترسر
استمرار البلد ف 

م  ي انضم إليها البلد أو يعير 
المؤلف، إىل جانب الجمعية الوطنية، باإلضافة إىل العمل عل استعراض المعاهدات الدولية النر

احات  االنضمام إليها.  يعات الوطنية وجعل الملكية الفكرية أقرب إىل الجمهور. ورأى الوفد أن تلك االقير ويركز البلد عل تطوير الترسر
م بإحراز تقدم نحو نظام متوازن ومستدام للملكية الفكرية  ة مع الويبو. وقال إنه ملير  من شأنها أن تؤدي إىل تعميق العالقات المبارسر

اخيص، من بير  صكوك يعمل كأداة للتنمية، ولدي اءات والير ه برامج تعاون بشأن االبتكار والكتيبات المتعلقة بالعالمات التجارية والير
ي اآلراء واالتفاقات 

ي جميع مجاالت المجتمع وتحقيق تحسينات واضحة. وقال إن البحث عن توافق ف 
أخرى، يمكن إدماجها ف 

ة، والروابط التعاهدية أمر أساسي لتهيئة الظروف للتنمية واإلبداع المتعددة األطراف، والمناقشات مع القطاعات ذات الصل
ي المجتمع. 

 والمشاركة عل قدم المساواة ف 

ة ما بعد الجائحة  .133 ي فير
ي االنتعاش ف 

ي تنفيذ مبادرات الويبو للمساهمة ف 
وقال وفد فييت نام إن حكومته تشارك بنشاط ف 

ي للملك ي النظام اإليكولوخر
كات الناشئة والنساء ودعم الجهات الفاعلة ف  ة والمتوسطة والرسر كات الصغير ية الفكرية، وال سيما الرسر

والشباب. وقال إن الحكومة تعمل عل تعزيز ثقافة محلية للملكية الفكرية واالبتكار، وعملت، بدعم من الويبو، عل وضع مؤرسر 
يعها الخاص بالملكية الفكرية، من بير  أنشطة أ ي وتنقيح ترسر

ي لالبتكار الوطن 
خرى. وقال إن فييت نام ستظل عضوا فعاال ومسؤوال ف 

ي عام 
ة لرئيس فييت نام السابق إىل الويبو ف  ي التعاون بير  الويبو وفييت نام.  2021الويبو؛ وقال إن الزيارة األخير

شكلت معلما هاما ف 
ي تطوير نظام عالمي متوازن ومبتكر للملكية 

شد الوفد بالنهج الذي تتبعه الويبو ف  الفكرية. وأعرب عن تطلعه إىل التعاون مع واسير
ي فييت نام. 

ي مستدام للملكية الفكرية يعزز القاعدة المعرفية والنمو االقتصادي ف   الويبو لبناء نظام إيكولوخر

ة للمل .134 كية وأيد وفد زامبيا البيان الذي أدىل به وفد الجزائر باسم مجموعة البلدان األفريقية. وقال إن زامبيا توىلي أهمية كبير
م  ي النمو االقتصادي وقدرة تكنولوجية أقوى وقدرة تنافسية معززة. وقال إن حكومة زامبيا تعير 

الفكرية باعتبارها عنرصا أساسيا ف 
يك من  ي تحقيق تلك الغايات. وبالتعاون مع رسر

كاء اآلخرين لتحقيق تقدم ملموس ف  مواصلة االستفادة من تعاونها مع الويبو والرسر
ي للملكية الفكرية )هذا القبيل، أتاح  ي جميع أنحاء EUIPOمكتب االتحاد األورونر

( إمكانية النفاذ إىل بيانات العالمات التجارية ف 
ي للملكية الفكرية، وهي خطوة يتوقع أن تزيد من عدد طلبات TM Viewالعالم عير التكامل مع أداة " " لمكتب االتحاد األورونر

ي بشأن الملكية الفكرية لالبتكار الشباب  العالمات التجارية الواردة. وبالمثل، ذكر 
نامج التدريب الوطن  أن الدعم المقدم من الويبو لير

ي نهاية 
ي زامبيا من التواصل وتبادل أفضل الممارسات واالستفادة من التوجيه واإلسهام ف 

ن المبتكرين والباحثير  الشباب ف 
ّ
مك

ي تحويل أصول الملكية الفكرية إىل منتجات وخدمات
مبتكرة قابلة للتسويق. وقال إنه إيمانا من حكومة زامبيا بقدرة  المطاف ف 

ي المساعدة عل تطوير هذه الكفاءات فضال عن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وسياسة 
الويبو عل االستمرار ف 

ة  ي البلدان األقل نموا. وأعرب لتعزيز  2031-2022الملكية الفكرية بشكل أعم، فإنها ترحب بمبادرة المنظمة للفير
إنجازات الويبو ف 

 عن تطلع زامبيا إىل تركير  تنفيذ النواتج الجديدة عل النحو الذي حدده كل بلد حسب أولوياته. 

ي تحقيق توازن متسق بير   .135
وأيد وفد زمبابوي البيان الذي أدىل به وفد الجزائر باسم المجموعة األفريقية، وقال إنه ينبغ 

امة وحماية حقوق الملكية الفكرية من خالل تقييدات واستثناءات كافية وفعالة. ورغم أن الملكية الفكرية أدت إىل التنمية المستد
ي مجال حقوق الملكية الفكرية تؤدي أيضا دورا رئيسيا 19-االبتكار الرسي    ع للقاحات ضد كوفيد

، فإن مواطن المرونة واالستثناءات ف 
ي ضمان اإلمداد العادل واآلمن وا

ي هذا ف 
لميرس لألدوية واللقاحات والعالجات والتشخيص للبلدان النامية والبلدان األقل نموا. وف 

ي عمليات التلقيح ضد كوفيد
 
ي إحراز تقدم مطرد ف

 
بالرغم من فرض تدابير قرسية من جانب  19-الصدد، أشار إىل استمرار زمبابوي ف

ي النظام الدوىلي الحاىلي لحق المؤلف فيما يتعلق بضمان النفاذ إىل واحد عل البلد. ورأى أن الجائحة كشفت أيضا أوجه القصو 
 
ر ف

ي 
ي أوقات األزمات، وتبادل المواد البحثية بفعالية وأقل تكلفة لمواجهة التحديات العالمية ف 

المواد التعليمية لألطفال المحرومير  ف 
اخ والكوارث الطبيعية. ولذلك، أعرب الوفد عن تأييده مجاالت الصحة والفقر المدقع وسوء التغذية واألزمات الغذائية وتغير المن

ي لجنة حق المؤلف. وأشار 
حته مجموعة البلدان األفريقية ف  وع برنامج العمل بشأن التقييدات واالستثناءات الذي اقير المطلق لمرسر

كات شبه المستقلة والملكية ي للملكية الفكرية تحت اسم مكتب الرسر
ي زمبابوي، وهو جزء  إىل إعادة هيكلة المكتب الوطن 

الفكرية ف 
، وخاصة بير  الشباب. ونظرا  ي ي والتطور التكنولوخر

 
ي والثقاف

ال يتجزأ من النهوض بالملكية الفكرية كأداة لالبتكار والتعبير الفن 
ي زمبابوي واإلقبال عليها، أعرب الوفد عن تقديره للدعم ا

 
لذي لالهتمام الملحوظ الذي حظيت به دراسات الملكية الفكرية ف

ك  ي تشير
ي الملكية الفكرية النر

 
ي نظام مدريد وشهادة الماجستير ف

 
قدمته أكاديمية الويبو لتكوين الكفاءات، وال سيما برنامج الزمالة ف

ي تقديمها الويبو والمنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية وجامعة أفريقيا. وقال إن تنفيذ توصيات أجندة التنمية الخمس 
 
ف
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ي االتفاق عل حل واألربعير  
ي جميع أعمالها. وعالوة عل ذلك، ينبغ 

ي لألمانة أن تعمم أجندة التنمية ف 
 مسألة ذات أولوية، وينبغ 

ي الدعوة إىل عقد مؤتمر دبلوماسي بشأن معاهدة قانون التصاميم. ورحب الوفد 
عملي للمسألة المعلقة منذ وقت طويل والمتمثلة ف 

ي هذه الهيئات بالعمل فيما بير  الدورات بشأن 
انية. ويجب أن يتماسر أي توسع ف  نامج والمير  توسيع لجنة الويبو للتنسيق ولجنة الير

ي 
ي ترسي    ع عمل لجنة المعارف وفقا لواليتها، وأن تستمر شعبة أفريقيا ف 

. وينبغ  الرئاسية مع مبدأي اإلنصاف والتوازن الجغرافيير 
رب الوفد عن استعداده للعمل بشكل بناء مع الويبو من أجل تحقيق األهداف الحصول عل المزيد من الدعم الماىلي واإلداري. وأع

كة.   المشير

وأيد وفد فلسطير  البيان الذي أدىل به وفد الهند باسم مجموعة آسيا والمحيط الهادئ. وقال إن أنظمة الملكية الفكرية  .136
. واستدرك قائال إن  القوية تساعد عل تحفير  النمو االقتصادي وزيادة القدرة التنافسية وتوليد ي

اث الثقاف  فرص العمل وحماية الير
ي احتالل فلسطير  ال يزال يحول دون استفادة المواطنير  الفلسطينيير  تماما من قدراتهم االبتكارية. ومع ذلك، 

استمرار إرسائيل ف 
ي مجال الملكية ال

ي ف  كير  وبدعم من الويبو، واصلت فلسطير  بذل كل الجهود لتحسير  نظامها اإليكولوخر فكرية واالبتكار، مع الير
ي التقليدي ودور النساء 

بشكل خاص عل التدريب وتكوين الكفاءات وحمالت التوعية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقاف 
م بمواصلة وتطوير تعاونه مع الويبو.  ي الملكية الفكرية. وقال الوفد إنه ملير 

 والشباب ف 

لكية الفكرية إن دور الويبو أساسي لتعزيز الملكية الفكرية والتنمية. وقال إن للويبو وقال ممثل المنظمة األفريقية للم .137
 2021والمنظمة األفريقية للملكية الفكرية تطلعات وأهداف متماثلة فيما يتعلق بالتعاون الواسع والدعم. وأشار إىل أن عامي 

ي تعزيز أصول الملكية الفكرية. وأشار إىل شهدا تحقق إنجازات فيما يتعلق بهذا التعاون، يؤكد رغبتهم 2022و
ا المتبادلة ف 

ي اتخذت. فقد تم تحديث نظام تكنولوجيا المعلومات للمنظمة األفريقية للملكية الفكرية من خالل رقمنة 
المبادرات الرئيسية النر

وع  قوانير  بشأن حماية المعارف المحفوظات التقنية وتوسيع الوحدة النموذجية لنظام أتمتة الملكية الصناعية. وقد أعد مرسر
ي المنظمة األفريقية للملكية الفكرية. وتم تكييف أدا

ي التقليدي والموارد الوراثية للدول األعضاء ف 
ة التقليدية وأشكال التعبير الثقاف 

ي للمنظمة ا
ي السياق القانون 

ة والمتوسطة ف  كات الصغير ي مجال الملكية الفكرية بما يناسب الرسر
ألفريقية للملكية الويبو للتشخيص ف 

اتيجية لتطوير حق المؤلف والحقوق المجاورة  ي االسير ونر اءات واعتماد خطة عمل نير ي هندسة الير
الفكرية. وأدرج برنامج ماجستير ف 

ام  ي المنظمة األفريقية للملكية الفكرية واختتمت بإعالن وزاري يتضمن الير 
ي أفريقيا. وقد نظم المؤتمر الوزاري للدول األعضاء ف 

ف 
ات الجغرافية واالنضمام إىل الصكوك الدولية والصكوك ذات الصلة، ال سيما نظام لشبونة. وقال  وي    ج للمؤرسر الدول األعضاء بالير
ي هذا الصدد، ستشارك المنظمة األفريقية للملكية الفكرية 

ي تجارة السلع والخدمات. وف 
إن الملكية الفكرية تؤدي دورا رئيسيا ف 

ي المفاوضات الرا
ي منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. وأشار إىل أن المنظمة بنشاط ف 

مية إىل وضع بروتوكول للملكية الفكرية ف 
األفريقية للملكية الفكرية اجتمعت مع المفاوضير  من الدول األعضاء لالتفاق عل أفضل السبل لتنسيق ودمج نظام وإجراءات 

ي تنمية البلدان األفريقية. وقال إن الملكية الفكرية لتمكير  حماية مصالح أصحاب الح
قوق وتمكير  أصحاب الحقوق من المشاركة ف 

ي هذا 
كة. وف  ي السغي إىل تحقيق المثل العليا المشير

عمل الدورة الحالية لجمعيات الويبو سيؤدي إىل مناقشات جادة وأحيانا حيوية ف 
ي إيالء اهتمام خاص للمفاوضات من أجل االتفاق عل نص ص

ك أو عدة صكوك من أجل الحماية الفعالة للمعارف الصدد، ينبغ 
ور  ي إبرام ذلك االتفاق. ومن الرص 

ا ف  ي التقليدي والموارد الوراثية. ويمكن للويبو أن تقدم عونا كبير
ي التقليدية وأشكال التعبير الثقاف 

احات الدول األعضاء وتقديم ال ي للوفود أن تتحل بالعزم االستماع إىل الدول األعضاء واإلحاطة علما بانشغاالت واقير
حلول. وينبغ 

ي أن تسفر الدورة الحالية لجمعيات الويبو عن حلول ملموسة وواقعية 
واالنفتاح والتعاون لحل القضايا العالقة. وأعرب عن أمله ف 
ي التنمية المستدامة لعمل المنظمة. 

 من شأنها أن تسهم ف 

ي إطار التعاون بير  الويبو وقال ممثل األريبو إن الويبو واألريبو أنجزتا عددا م .138
 
ي ف

كة خالل العام الماض  ن األنشطة المشير
واألريبو والمنظمة األفريقية للملكية الفكرية. وذكر أن المبادرات المنفذة تهدف إىل دعم الجامعات ومؤسسات البحث والتطوير 

ي تسويق الملكية الفكرية، وتيسير التعاون بير  األوساط األكاديمية وق
ي تنفيذ األفريقية ف 

طاع الصناعة. وأشار إىل إحراز تقدم جيد ف 
ي بوتسوانا ومالوي وزامبيا. وأضاف أن المؤتمر االفتتاخي لرؤساء مكاتب 

نادي مدارس الملكية الفكرية، الذي يجري اختباره ف 
ي يونيو 

ي ف 
ي إيسواتين 

ي األريبو عقد ف 
دي دولة2022الملكية الفكرية للدول األعضاء ف  ي يوليو  ، وأصبحت كابو فير

ي األريبو ف 
عضو ف 

2022 . 

، وقال إن اعتماد تدابير غير  .139 اءات بعقد الجمعيات الحالية بحضور كبير ورحب ممثل المنظمة األوروبية اآلسيوية للير
ي يقوم بها 

ي مجال الملكية الفكرية يعد مصدر قلق. وذكر أن منظمته كانت هدفا لألعمال العدائية النر
وعة من جانب واحد ف  مرسر

ي دول أعضاء وتدير نظاما مكتب 
اءات. وتضم المنظمة ثمان  ي للير اءات والعالمات التجارية والمكتب األورونر الواليات المتحدة للير

اءات. وقال إن واليته ال عالقة لها بالقضايا السياسية بير  الدول. وقال إن تلك المكاتب أوقفت التعاون وأظهرت عدم  إقليميا للير
ي تطلق ضد منظمته فهم وضع المنظمة األوروب

اءات كمنظمة دولية. وقال إن "عمليات التجميد" المختلفة النر ية اآلسيوية للير
ي 
اماتها. وقال إن لدى الدول األعضاء ف  ي الوفاء بالير 

، وهي مدمرة وتمثل فشال من جانب الدول المعنية ف  تتعارض مع القانون الدوىلي
اءات سوابق علمي ي النظام العالمي للملكية الفكرية. وأيد الممثل المنظمة األوروبية اآلسيوية للير

ة وتشكل عنرصا مهما ف  ة وتقنية كبير
وعة األحادية الجانب المتعلقة بالملكية  البيانير  اللذين أدىل بهما وفدا االتحاد الروسي وبيالروس فيما يتعلق بالتدابير غير المرسر
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ي اعتمدها عدد من الدول. وقال إن التدابير ا
ي بالنسبة الفكرية والنر

تيبات الحالية، مما يسبب عدم يقير  قانون  لتقييدية تدمر الير
وعة.  ي بظالل من الشك عل ممارسة أصحاب الحقوق لحقوقهم ومصالحهم المرسر

 للنظام العالمي للملكية الفكرية وتلقر

اع باألمان .140 ة العامة لمجلس التعاون( ورحب ممثل األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية )مكتب براءات االخير
ي ضل هذا االنماط 

تيب لهذه الدورة ف  بعقد هذه الدورة لجمعيات الدول األعضاء وشكر أمانة الويبو عل حسن اإلعداد والير
ي نلمسها جميعا من جانب وبروز تقنيات الذكاء االصطناعي من جانب آخر متمنيا ألعمال المنظمة 

الجديدة من التحديات النر
ي تحفير  مراكز ونشاطاتها ا

لمالية كل النجاح. وقال إن منظومة الملكية الفكرية واتفاقياتها الدولية تواصل لعب دور هام ومحوري ف 
ي تعزيز جودة الحياة وزيادة 

األبحاث ومعاهد التطوير واالبتكار عل المستوى العالم للوصول إىل منتجات وخدمات مبتكرة تساهم ف 
ي مواجهة عوامل مستوى الرفاه االجتماعي والمحا

ي إطار يحافظ عل البيئة ويساهم ف 
ع إىل أن يكون ذلك ف 

ّ
فظة عل البيئة. وتطل

ي قالب يحقق التنظيم العامل الستغالل حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بذلك من خالل والتفعيل غير المقيد 
ي وف 

التغير المناخ 
ي نصت عليها االتفاقيات الدول

ية. وأضاف قائال إن دول مجلس التعاون توىلي مزيدا من االهتمام للمرونات واالستثناءات النر
بمنظومة االبتكار والبيئة الشاملة للملكية الفكرية وحفظ الحقوق الفكرية المرتبطة بها، ومنها اتفاقية تريبس. واستطرد قائال إن 

لكية الفكرية وحفظ الحقوق المرتبطة بها دول مجلس التعاون توىلي مزيدا من االهتمام بمنظومة االبتكار والبيئة الشاملة للم
ي والمهاري 

يعات واالجراءات لمختلف فئات الملكية الفكرية وتعزيز المستوى المعرف  وانفاذها، ومن ذلك تحديث االنظمة والترسر
ي ألصحاب العالقة ومنهم القضاة ومسئوىلي االنفاذ، قادها ذلك اىل تحقيق مزيد من الريادة والكثير من المخرجات الن

وعية. وف 
ي إرساء نظام دوىلي للملكية الفكرية متوازن 

ي الدور الهام الذي تقوم به المنظمة ف 
الختام، أعرب عن تطلعه إىل مزيد من النمو ف 

 وفعال، يحفز عل االبتكار واإلبداع، ويراعي مختلف مستويات التنمية. 

ي عموم الصير  )و  .141
اءات ف  من  29 000وية المنظمة تشمل أكير من ( إىل أن عضACPAAأشار ممثل جمعية وكالء الير

اءات وأكير من  ي وخدمات االتصال الدوىلي وتعزيز  4 000محامي الير
اءات، وقال إنها ستواصل تعزيز التدريب المهن  من وكاالت الير

ي مجال الملكية الفكرية من أجل تحسير  النظام العالمي للخدمات المتعل
ي التواصل والتعاون الدوليير  ف 

قة بالملكية مشاركتها ف 
ة األوائل لنظام  ة ثالث أكير مستخدم لنظام مدريد ومن بير  المستخدمير  العرسر ي السنوات األخير

الفكرية. ونظرا ألن الصير  كانت ف 
 بغية توسيع نطاق تطبيقها وبالتاىلي تعزيز الحماية العالمية 

ي كال النظامير 
ي إضافة اللغة الصينية كلغة عمل ف 

الهاي، رأى أنه ينبغ 
ي مجال التصاميم الصناعية. ألدو 

 ات التوسيم واالبتكار ف 

ي لتشجيع التجارة الدولية ) .142
وي    ج التجارة الخارجية CCPITوقال ممثل المجلس الصين  ( إن المجلس، بوصفه أكير وكالة لير

ي 
، وحرص  اجتماعات الويبو للمرة األوىل ف  ي الصير 

ي مجال الملكية الفكرية ف 
، كان رائدا ف  ي الصير 

. ورحب 1973سنة  واالستثمار ف 
اتيجية لألجل المتوسط للمنظمة لعام  ي بذلتها لتمكير  الشباب والنساء 2022المجلس بإطالق الخطة االسير

، وبالجهود النر
ي للويبو أن تواصل تحسير  أنظمة خدمات الملكية الفكرية 

ة والمتوسطة من حيث الملكية الفكرية. ورأى أنه ينبغ  كات الصغير والرسر
ي العالمية، وتعزي

ها من لغات األمم المتحدة الرسمية ف  ز سهولة استخدامها وتغطيتها، وخاصة اعتماد استخدام اللغة الصينية وغير
ي 
، لتعزيز عمليات التبادل مع الويبو ف  ي

نظامي مدريد والهاي. وأعرب عن استعداد المجلس، بصفته ممثال لمجتمع األعمال الصين 
. المجاالت المذكورة أعاله والعمل كجرس لل  تواصل بير  الويبو والمستخدمير  الصينيير 

عاًما  57( إن الجمعية هي منظمة غير ربحية تأسست منذ ASIPIوقال ممثل جمعية األمريكيتير  للملكية الصناعية ) .143
لتعزيز وحماية المصالح الجماعية ألعضائها النشطير  من خالل دراسة ونرسر الملكية الفكرية، وتشجيع التطوير التنظيمي وحماية 
ي األمريكيتير  وتحسير  المعرفة والممارسات المهنية ألعضائها. وأضاف أن الجمعية، طوال تاريخها، اضطلعت 

الملكية الفكرية ف 
اكات مثمرة مع المنظمات والجمعيات الشقيقة وعملت مع السلطات  بدور قيادي عل الساحة الدولية، فأقامت عالقات قوية ورسر

ي بلدان المنطقة. وقال 
. وهي المحلية ف  ي األمريكيتير 

 
ي تعزيز التنسيق واإلدارة الموحدة للملكية الفكرية ف

 
إن للمنظمة تاريخا عريقا ف

ي هذا السياق، اتخذت تدابير لتعزيز وزيادة الوعي بحماية الملكية 
ي المنطقة، وف 

مة بتحسير  المعرفة بحقوق الملكية الفكرية ف   
ملير

، إال أن العمال ال يدركون عموما الفوائد المحتملة للملكية الفكرية. وقال إن األمريكيتير  تمتازان بعدد   كبير من السكان العاملير 
ي إنشاء األعمال التجارية وتطويرها بجميع أنواعها وأثرها عل األجيال المقبلة من خالل االبتكار والتعليم. وعل الرغم من 

 
الفكرية ف

ي األمريكيتير  بأهمية حماية المشاري    ع وتعزيزها وتنميتها وتحويلها إمكانية النفاذ إىل الملكية الفكرية، ال يزال هناك نق
ي الوعي ف 

ص ف 
ي تنفيذ عدد من المشاري    ع التعليمية لزيادة المعرفة وتعزيز استخدام الملكية الفكرية، 

عت الجمعية ف  إىل سيولة نقدية. ولذلك رسر
وعات  وع )ASIPI Academiaو ASIPI Pro Bonoو ASIPI Emprendeوهي بالتحديد مرسر  ASIPI. وقال إن مرسر

Emprende ها لتحويل ي ذلك مختلف أشكال الحماية، وكيفية تسخير
عير  عن الملكية الفكرية، بما ف 

( يدرس المبدعير  والمخير
وع ) ( فيوفر خدمات مجانية للملكية ASIPI Pro Bonoأنشطتهم إىل أعمال تجارية من أجل تحقيق االزدهار والتنمية. وأما مرسر

ة والمتوسطة، واالستفادة من الموارد المحدودة والنفاذ الفكرية  كات الصغرى والصغير . وي  هدف لدعم المقاولير  والرسر ي األمريكيتير 
 
ف

عير   . ونظرا لحجم وأهمية برنامج مساعدة المخير ي األمريكيتير 
إىل أنظمة الملكية الفكرية، وإذكاء الوعي بقضايا الملكية الفكرية ف 

ي أكتوبر الذي وضعته الويبو والدع
اكة بير  برنامج 2016م الذي تقدمه جمعية األمريكيتير  منذ إطالقها العالمي ف  ، فإن الرسر

وع ) عير  ومرسر
ي تعزيز التقدم واالبتكار. ASIPI Pro Bonoمساعدة المخير

ك المتمثل ف  ( من شأنها أن تيرس تحقيق الهدف المشير
وع ) ي من خالل دورات عن الملكية الفكرية والمواضيع ( هو تدريب المجASIPI Academiaوذكر أن الهدف من مرسر

تمع القانون 
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اء إقليميير   ي وقدم العديد من الدورات المتقدمة بمشاركة خير

وع شهد نموا مطردا عل مدى العام الماض  ذات الصلة. وقال إن المرسر
ي 
كة مع الويبو لالستمرار ف  . وأعرب عن استعداد الجمعية لتطوير الدورات المشير  االستفادة من أعضاء الجمعية ومجتمع وأكاديميير 

ي المناقشات بشأن العالمات 
الملكية الفكرية األوسع نظرا إلمكانية إقامة عالقات التآزر. وأعرب عن رسور الجمعية للمشاركة ف 

ي إطار لجنة العالمات، وأعرب عن استعدادها للتعاون من أجل الت
اف بها وحمايتها ف  وصل إىل توافق التجارية القطرية وسبل االعير

ة وأقر بعمل  ي اآلراء بشأن هذا الموضوع. وأعرب الممثل عن تقديره للتعاون الوثيق والمثمر مع الويبو خالل السنوات األخير
ف 

 المنظمة الممتاز وجهودها الدؤوبة من أجل االستفادة من منافع الملكية الفكرية بالنسبة لجميع أصحاب المصالح. 

ت للملكية الفكرية بدولة اإلمارات العربية المتحدة، باسمه ونيابة عن جمعيته، بخالص التحية وتقدم ممثل جمعية اإلمارا .144
ام حقوق الملكية الفكرية. وقال  واالمتنان لسعادة دارين تانغ المدير العام للويبو وما يقدمه من عمل دؤوب من أجل تعزيز إذكاء احير

ة والمتوسطة والناشئة ومساعدة رواد األعمال الطموحير  عل إن الجمعية تهتم بدعم االبتكار واإلبداع لقطاع ا لمشاري    ع الصغير
تعزيز القدرة التنافسية وتحويل إبداعاتهم إىل أعمال ناجحة ومستدامة من خالل برامج منها برنامج اإلمارات لقادة الملكية الفكرية 

تسغ إىل دعم وتمكير  المرأة وتحقيق إنجازاتها من  بالتعاون مع الويبو الذي تم تخصيصه للمواهب الشابة. وقال إن الجمعية
ي المجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية حيث تقوم الجمعية بتنظيم مؤتمر سنوي 

منظور الملكية الفكرية واالبتكار ف 
ي الختام، تقدم ممثل الجمعية بجزيل الشكر للويبو 

 ورئيسها. متخصص بعنوان "المرأة اإلماراتية تمير  وابتكار". وف 

( إنه من دواعي الرسور أن يحرص  الجمعيات شخصيا بعد سنتير  طويلتير  من HEPوقال ممثل برنامج الصحة والبيئة ) .145
ة أن صحة اإلنسان حيوية وأن اإلبداع واالبتكار 19-إجراءات اإلغالق والعمل عن بعد بسبب جائحة كوفيد . وقد أظهرت تلك الفير

وريان ي مجال الملكية الفكرية رص 
كير  عل المبادرات ودعم المنتجير   ف  ي خطابه، فإن الير

للحفاظ عليها. وكما ذكر المدير العام ف 
ي 
نامج. وف  ي التنمية االجتماعية االقتصادية بدوره، وهو هدف الير

ي إيجاد فرص العمل وف 
يؤدي إىل تحقيق قيمة مضافة، مما يسهم ف 

ي الويبو و 
 المراقبير  دورة ناجحة. الختام، تمن  الممثل لجميع الدول األعضاء ف 

ي الخطة JIPAوقال ممثل الجمعية اليابانية للملكية الفكرية ) .146
( إن الجمعية تؤيد رؤية الويبو، عل النحو المعرب عنه ف 

اتيجية المتوسطة األجل. وأضاف أن جائحة كوفيد المستمرة ونمو البيانات وظهور التكنولوجيات الجديدة، تحول  19-االسير
وري فحص حالة نظام الملكية الفكرية. وحيا الممثل جهود الويبو لتوفير منصة ألصحاب المجتمع واالقتص اد، مما يجعل من الرص 

ام الجمعية اليابانية للملكية الفكرية بالعمل  ات ومناقشة القضايا ذات األهمية الدولية، وأكد من جديد الير  المصلحة لتبادل الخير
 مع الويبو. 

ي  19-( إن جائحة كوفيدKEIإليكولوجيا المعرفة )وقال ممثل المؤسسة الدولية  .147
ة ف  سلطت الضوء عل أوجه الخلل الخطير

اعات والبيانات والموارد البيولوجية  كات االخير ي أن تحتكر الرسر
نظام الملكية الفكرية. وأثناء الطوارئ الصحية العامة، ال ينبغ 

ي لآلخرين أن يفعلوا والمعارف الصناعية الالزمة للتدابير المضادة. وقد قامت بعض 
البلدان بتنظيم أو إلغاء هذه االحتكارات؛ وينبغ 

ء. ويمكن للبلدان ذات الموارد المحدودة التماس المساعدة التقنية من الويبو إليجاد سبل ووسائل قانونية لضمان أن  ي
نفس السر

اخيص اإلجباري ة أو استخدام قانون المنافسة لمعالجة تكون العالجات معقولة التكلفة ومتاحة عل نطاق واسع، مثل منح الير
خيص  التسعير المفرط. ولهذا الغرض، تود المؤسسة أن تنظم األمانة حلقة عمل تقنية بشأن ممارسات الدول فيما يتعلق بالير

ي ذلك تطبيق المواد 
 
ض أي من اتفاق تريبس. وقال إن المؤسسة تعار  44و 31و 30اإلجباري والطوعي للتكنولوجيات الطبية، بما ف

احات بتوفير حقوق أبدية  ي بشأن معاهدة للبث، نظرا إىل اللبس الواضح بشأن أهداف مثل هذه المعاهدة، وأي اقير
 
عمل إضاف

 فعلية لهيئات البث بشأن المحتوى الذي لم تبدعه أو تملكه أو ترخصه. 

ي أمريكا الالتينية ) .148
 
ي أعمال جدية ومنتظمة مع الويبو ( إن المدرسة شاركت ELAPIوقال ممثل مدرسة الملكية الفكرية ف

 
ف

ها.  اء وغير ي اجتماعات الخير
 
ي أعمال اللجان الدائمة والحكومية الدولية وف

 
منذ الدورة الثانية والستير  للجمعيات. وقد شاركت ف

ي أمريكا الالتينية. وأبدى استع
ي قطاع الملكية الفكرية ف 

دادها للتعاون وسوف تواصل القيام بذلك من أجل تمثيل القادمير  الجدد ف 
 مع هيئات الويبو. 

ي النفاذ إىل  19-( إن جائحة كوفيدTWNوقال ممثل شبكة العالم الثالث ) .149
 
سلطت الضوء عل أوجه عدم المساواة ف

اءات، فإن حق المؤلف والتصاميم الصناعية  ي تيسير النفاذ إليها. وباإلضافة إىل الير
المنتجات الطبية وإىل قيود الملكية الفكرية ف 

رسار التجارية يمكن أيضا أن تعيق الجهود الرامية إىل زيادة إنتاج وتوزي    ع المنتجات والتكنولوجيات الطبية. وقال إن االبتكار واأل 
يمكن أن يحدث دون الحاجة إىل حقوق الملكية الفكرية، وأضاف أن كثير من العمليات االبتكارية، وال سيما تطوير األجسام 

ي المنظور القديم وواصلت تقديم المضادة الوحيدة النسيلة، ق
اءات. ومع ذلك، ظلت الويبو محصورة ف  د ابتعدت عن منطق الير

ي للدول األعضاء اتخاذ تدابير لمواجهة 
وي    ج لذلك الرسد وينبغ  ي للويبو أن تكف عن الير

رسد عفا عليه الزمن ال يعكس الواقع. وينبغ 
 ذلك. 

ي النظر إىل الملكية  .150
. وأضاف أن االهتمام بالملكية وقال المدير العام إنه ينبغ  الفكرية عل أنها مفتاح النمو والتنمية العالميير 

ي التشديد عل أهميتها للمبتكرين والمبدعير  عل أرض 
ي الملكية الفكرية. بل ينبغ 

 
ي أن يقترص عل المتخصصير  ف

الفكرية ال ينبغ 
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ل والمبتكرين ومساعدة الناس عل نقل أفكارهم إىل السوق الواقع واستخدامها للتواصل مع عموم الجماهير بغية دعم رواد األعما
ي عدد إيداعات الملكية الفكرية الوطنية، وقال إن 

ومشاركة تراثهم وتغيير حياتهم بفضل االبتكار. وأبلغ المدير العام عن زيادات ف 
ي صفوف القيادات السي

ايد بالملكية الفكرية ف  ي هذا السياق، أشار المدير العام العديد من المندوبير  أعربوا عن اهتمام مير 
اسية. وف 

م عقد منتدى وزاري بشأن االبتكار. ورأى أن الملكية الفكرية أصبحت بنحو مّطرد قضية شاملة تشمل أجزاء  إىل أن الويبو تعير 
اضية مختلفة من الحكومات والمجتمع واالقتصاد. وذكر أن الويبو ستعزز مشاركتها مع الدول األعضاء من خالل المنصات  االفير

وبإطالق طرق مبتكرة، مثل المناقشات القائمة عل المواضيع، بغية تعميق الحوار. وفيما يتعلق بتقديم الدعم، أشار المدير العام 
إىل أن حلقات العمل والندوات ستستكمل بمزيد من المشاري    ع عل أرض الواقع، وهي مشاري    ع يرجح أن تكون ذات أثر طويل األمد. 

اح ودعا الدول ا ي تستطيع الويبو من خاللها توفير الدعم العملي للدول األعضاء. ورحب باقير
ألعضاء إىل طرح أفكار بشأن السبل النر

 وفد جامايكا بعقد مؤتمر دوىلي عن الملكية الفكرية والشباب. 

 رفق والوثيقة[م]نهاية ال


