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 2022 بتمي  س 30التاري    خ: 

اءاتاتحاد  اف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة ألغراض اإلجراءات الخاصة بالي   االعير
 (بودابست)اتحاد 

 الجمعية

ة الثامنة االستثنائية)الدورة  والثالثون التاسعةالدورة   (عشر
 2022 يوليو  22إل  14جنيف، من 

 تقريرال

 الجمعيةه تالذي اعتمد

ي تعنيها من جدول األعمال الموّحد )الوثيقة  .1
 11" و2"10و 8و 6و 4و 3و 2و A/63/1 :)1تناولت الجمعية البنود التالية الت 

 . 21و 20و 19و 18و

ي 18وترد التقارير الخاصة بالبنود المذكورة، فيما عدا البند  .2
 (. A/63/10 التقرير العام )الوثيقة ، ف 

ي هذه الوثيقة.  18ويرد التقرير الخاص بالبند  .3
 ف 

ي غياب و .4
 
باتيتش تشابا ، انتخب السيد السيد عبد السالم محمد آل علي )اإلمارات العربية المتحدة(، نائب رئيس الجمعيةف
 . لجمعية بالنيابةل ارئيس )هنغاريا(
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د 18البند 
ّ
 من جدول األعمال الموح

 جمعية اتحاد بودابست

 . BP/A/39/1 استندت المناقشات إىل الوثيقة .5

ي و  .6
يا ف  ي  ،2022مارس  31رحب الرئيس بالنيابة لجمعية اتحاد بودابست بانضمام مالي  

إىل  ،2022يوليو  13وإندونيسيا ف 
ي معاهدة بودابست إىل معاهدة بوداب

  87ست. وبذلك يصل العدد اإلجماىلي لألطراف المتعاقدة ف 
 
 . طرفا

وأشارت إىل أنها عالجت مسألتي   فيما يتعلق باالستمارات بموجب معاهدة بودابست.  BP/A/39/1قدمت األمانة الوثيقة و  .7
ي وأرقام

ون  يد اإللكي  مودعي الكائنات الدقيقة أو ملتمسي عينات من هواتف  تتعلق المسألة األوىل بإدراج معلومات عن عناوين الير
ي  الكائنات الدقيقة المودعة
. وأوضحت األمانة أن هذا التعديل سّهل التواصل بي   مستخدمي نظام بودابست وسلطات االستماراتف 

ح كان مجرد تحديث فيما  نكلو  . االستمارات اتلشكلي اإليداع الدولية ومكاتب الملكية الفكرية. وأشارت األمانة إىل أن التعديل المقي 
ا من جمعية اتحاد بودابست. لذلك، BP/12 ةباالستمار يتعلق  الجمعية التخاذ قرار بشأن إدراج يت عد، فإن هذا التعديل يتطلب قرار 

ي كجزء من محتويات 
ي ورقم الهاتف للطرف المعت 

ون  يد اإللكي  ي باالستمارات فيما يتعلق و . BP/12 ةاالستمار عنوان الير
األخرى الت 

ي تعرض اإلجراء الذي سيتبعه المكتب الدوىلي إلجراء تعديالت مماثلة  ،BP/A/39/1وضعها المدير العام، أشارت األمانة إىل الوثيقة 
الت 

بموجب معاهدة بودابست إىل لغات االستمارات األخرى. وقالت األمانة إن القضية الثانية تتعلق بتوسيع لغات االستمارات عل تلك 
ي  ،9و 6و 5و BP/4االستمارات فيما يتعلق بلغات و مم المتحدة الست. األ

ي ينبغ 
أن تعينها جمعية  ،بموجب معاهدة بودابستالت 

حت األمانة أن تاتحاد بودابست ا باللغات اإلنال) االستماراتتلك سع لغات لو ، اقي  ية والفرنسية والروسية واإلسبانيةكمتاحة حالي   (،لي  
ي التغطية الجغرافية لعضوية معاهدة بودابست وسياسة الويبو الخاصة باللغات. إىل لغات األمم المتح

دة الست لمراعاة التوسع ف 
ي تنظم لغات الطلب واإلعالن وأنواع 4.11تي   إضافة إىل ذلك، أشارت األمانة إىل القاعدو 

)أ( و)ب( من معاهدة بودابست الت 
ام المكتب فيما ي سلطات اإليداع الدوليةمع االتصاالت األخرى  يطة الي   تعلق بتوفي  عينات من الكائنات الدقيقة المودعة، وكذلك شر

ي ظل ظروف معينة، ب
، ف  ام الويبو بتعددو ترجمة معتمدة لتلك االتصاالت. وضع الدوىلي  مع الي  

 
حت األمانة توسيع  يةتماشيا اللغات، اقي 

ي 
  )أ( و)ب(4.11تي   لقاعدااللغات المنصوص عليها ف 

 
ي للوثيقة إىل لغاأيضا

ي المرفق الثان 
ح ف  ت األمم المتحدة الست كما هو مقي 

BP/39/1،  ي عل أن
ا من جمعية اتحاد االستمارات فيما يتعلق بلغات و . 2023يناير  1تدخل حي ّ  النفاذ ف  ي ال تتطلب قرار 

األخرى الت 
ا بست لغات لصالح 

 
مستخدمي نظام بودابست وسلطات اإليداع الدولية بودابست، أشارت األمانة إىل أن المكتب الدوىلي سيعدها أيض

 . ومكاتب الملكية الفكرية

اءات  .8 يا الويبو وال سيما شعبة آسيا والمحيط الهادئ وقطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية وقطاع الير وشكر وفد مالي  
ي بودابست ومما تلقاه من والتكنولوجيا عل 

ي أن تواصل دعم ومساعدة من أجل االنضمام إىل معاهدن 
راكش. وأعرب الوفد عن أمله ف 

ي رحل
يا ف  ي لل تهاالويبو تقديم الدعم لمالي  

يعات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية. تطور مع ال تماشر ي والتشر التكنولوجر
ية، بتحسي   نظام تقدي يا، من خالل مؤسسة الملكية الفكرية المالي   ام حكومة مالي   م خدمات الملكية الفكرية، وأعرب الوفد عن الي  

ا من خالل تعزيز مهارات الفاحصي   ومعرفتهم. ا ليس فقط من خالل ترقية وتحديث نظام تكنولوجي
 
 المعلومات، ولكن أيض

ي الوثيقة قيد النظر، أعرب الوفد عن اعتقاده  .9
 
حي   ف ي إشارة إىل التعديلي   المقي 

وهنأ وفد الصي   الرئيس بالنيابة عل انتخابه. وف 
شمل الصينية والعربية من أجل تغطية جميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة، سيكون تل BPالستمارات توسيع التغطية اللغوية أن 

ا  هم من مستخدمي نظام بودابست. ورحب الوالدول األعضاء ومكاتب  سلطات اإليداع الدوليةلمناسب  اءات ومقدمي الطلبات وغي  ير
اح باعتباره تدبي   ي ورقم الهاتف الوفد باالقي 

ون  يد اإللكي  ي الويبو. وأشار الوفد كذلك إىل أن إدراج عنوان الير
 
ا فعاال لتنفيذ سياسة اللغات ف

ي االحتياجات الحالية لمستخدمي نظام بودابست ويساعد عل زيادة كفاءة االتصال بشكل كبي  بي    ي االستمارات من شأنه أن يلتر
ف 

اءالمكاتب و  سلطات اإليداع الدولية . أيد  لألسباب المذكورة،ات والمودعي   ومقدمي الطلبات. و ير  الوفد التعديلي  

حات المتعلقة باالستمارات  .10 وهنأ وفد المملكة العربية السعودية الرئيس بالنيابة عل انتخابه. وأعرب الوفد عن دعمه للمقي 
ي اال

ي ورقم الهاتف ف 
ون  يد اإللكي  من )أ( و)ب( 4.11تي   لقاعداستمارات وتعديل بموجب معاهدة بودابست، أي إدراج عنوان الير

 الالئحة التنفيذية لمعاهدة بودابست بهدف توفي  االستمارات بلغات األمم المتحدة الست. 

ام إسبانيا القوي بتعدد  ترؤسوهنأ وفد إسبانيا الرئيس بالنيابة عل  .11 ي إشارة إىل الي  
الدورة الهامة لجمعية اتحاد بودابست. وف 

اح الداعي إىل وضع االستمارات بموجب معاهدة بودابست بجميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة وأعرب اللغات، رحب ال وفد باالقي 
وع تعديل قواعد الالئحة التنفيذية لمعاهدة بودابست.   عن دعمه لمشر

عاهدة بودابست. ورحب وشكر وفد االتحاد الروشي األمانة عل إعداد الوثيقة المتعلقة بالتعديالت عل االستمارات بموجب م .12
الوفد بتوسيع نظام اللغات لمعاهدة بودابست من أجل إتاحة االستمارات بجميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة. وأعرب الوفد عن 
حة ستساعد عل االرتقاء بخدمات الويبو إىل مستويات جديدة عالية الجودة. وأشار الوفد إىل  أن رأي مفاده أن العنارص الجديدة المقي 
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يد بي   مستخدمي  ي االستمارات سيساعد عل ضمان شعة االتصال والمراسالت بالير

ي ف 
ون  يد اإللكي  تضمي   أرقام الهواتف وعناوين الير
لمودعي الكائنات الدقيقة أو ملتمسي عينات من الكائنات الدقيقة  سلطات اإليداع الدوليةمعاهدة بودابست ومكاتب الملكية الفكرية و 

ي االستخدام.  ، مماالمودعة
 يجعل نظام بودابست أكير سهولة ف 

( األمانة عل إعداد الوثيقة الخاصة باالستمارات بموجب ELAPIشكر ممثل مدرسة أمريكا الالتينية للملكية الفكرية )و  .13
ح لمعاهدة بودابست.  اك مختلف أصحاب المصلحة العالميي   و معاهدة بودابست والتعديل المقي  بالنظر إىل السياق الحاىلي لتعزيز إشر

اعات القائمة عل تطوير التكنولوجيا الحيوية وعلم األحياء الدقيقة، أعرب الممثل  وي    ج لالخي  ي مجال الملكية الفكرية، وال سيما للي 
ف 

اف الدوىلي بإيداع الكائنات هدف تسهيل التواصل بي   األطر بعن اعتقاده أن دمج التفاصيل الشخصية  اف أثناء معالجة طلبات االعي 
اءات المختلفة  ي تحسي   وتسهيل االتصال المباشر بي   األطراف. وأضاف الممثل أنه يؤيد سيالدقيقة أمام مكاتب الير

ساهم بشكل كبي  ف 
حة عل الالئح ي ة التنفيذية بالتعديالت المقي 

مجاالت العلوم والتكنولوجيا، مثل الصينية إدراج لغات الجهات الفاعلة ذات الصلة ف 
ا أنه سيكون من المناسب إدراج اللغة اإلسبانية  رى نه يولكوالعربية، 

 
ي كبديل عن اللغتي   الفرنسية واإلنكأيض

ية ف  )أ( 4.11تي   لقاعدالي  
كات القائمة عل التكنولوجيا ومهارات و)ب( ي منطقة أمريكا الالتينية، . وسلط الممثل الضوء عل مستوى التطور العلمي للشر

العلماء ف 
ي النصف الشماىلي من الكرة األرضية والنظر فيها عل مدى السنوات العشر 

ى ف  كات الكير ي الشر
وال سيما بالنظر إىل مشاركتهم النشطة ف 

عي   والم ي تسهيل وصول المخي 
احه من شأنه أن يقلل من حواجز االتصال، ف  ي المنطقة إىل الماضية. لذلك، رأى الممثل أن اقي 

ودعي   ف 
ي 
ي أمريكا الالتينية ف 

اف الرسمي بالتقدم المحرز ف  ي من شأنها أن تسمح لهم بحماية وتعزيز تكنولوجياتهم، إىل جانب االعي 
األدوات الت 

ين.  ي بداية القرن الحادي والعشر
ي الختام، أبلغ الممثل وتطوير تقنيات جديدة ذات تأثي  عالمي ف 

شاركة لمأن مؤسسته مستعدة ف 
ي لجمعية واللجان والدول األعضاء، وخاصة مع ااألكاديمية تها معرف ي إدارة العملية ، وتسهيل مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر

الت 
اف الدوىلي بإيداع الكائنات الدقيقة تهدف إىل  عي   والمعل االعي   . ي   عدو المخي 

 : إن جمعية معاهدة بودابست .14

ي الفقرة  BP/12ة محتوى االستمار  ثبتت "1"
 ؛BP/A/39/1من الوثيقة  8عل النحو المبي ّ  ف 

 بمحتوى الفقرة  تحاطأو  "2"
 
 ؛BP/A/39/1من الوثيقة  9علما

ي الفقرة BP/9و BP/6و BP/5و BP/4لغات االستمارات  توحدد "3"
من الوثيقة  11، عل النحو المبي ّ  ف 

BP/A/39/1؛ 

ح تواعتمد "4" ،  ةالتعديالت المقي  ي
ي المرفق الثان 

عل الالئحة التنفيذية لمعاهدة بودابست، عل النحو المبي ّ  ف 
ي النفاذ دخل حي   عل أن ت

 . 2023يناير  1ف 

 ]نهاية الوثيقة[


