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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 12 :ديسمرب 1023

اجلمعية العامة للويبو
الدورة الرابعة واألربعون (الدورة االستثنائية الثالثة والعشرون)

جنيف ،من  20اإىل  21ديسمرب 1023

التقرير

اذلي اع متدته امجلعية العامة
 .2تناولت امجلعية العامة البنود التالية اليت تعنهيا من جدول ا ألعامل املوحد (الوثيقة 2 :)A/52/1 :و 1و 3و 4و 5و6
و 7و 8و 9و 20و 22و.21
.1

وترد التقارير عن البنود املذكورة ،ابس تثناء البنود  4و 7و 8و 9و 20يف مرشوع التقرير العام (الوثيقة .)A/52/6

.3

وترد يف هذه الوثيقة تقارير عن البنود  4و 7و 8و 9و.20

.4

وتر أأست الاجامتع رئيسة امجلعية العامة ،السفرية ابيفي اكيرامو (فنلندا).
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البند  4من جدول ا ألعامل املو ّحد:
قرار امجلعية العامة فامي خيص القرار اذلي اختذته جلنة التنس يق بشأأن املاكتب اخلارجية أأثناء دورهتا السابعة
والس تني (ادلورة العادية الرابعة وا ألربعون)
.5

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/GA/44/1

 .6وافتتحت الرئيسة البند  4فامي خيص القرار اذلي اختذته جلنة التنس يق بشأأن املاكتب اخلارجية أأثناء دورهتا السابعة
والس تني (ادلورة العادية الرابعة وا ألربعون)" .واكنت اجملموعة ابء يه اليت المتست هذا البند فدعت الرئيسة ممثل اجملموعة
ابء اإىل التقدمي هل.
 .7و أأخذ وفد الياابن اللكمة ابمس اجملموعة ابء وشكر الرئيسة عىل الفرصة اليت أأاتحهتا هل لتقدمي رشح حول هذا البند من
جدول ا ألعامل واس تطرد قائال اإن اجلزء  (1أأ) من القرار اذلي اختذته جلنة التنس يق بشأأن املاكتب اخلارجية خالل ادلورة
احلادية وامخلسني للجمعيات العامة يف الفقرة  8من الوثيقة  WO/CC/67/4يشمل العبارة "اإذا ما ّقررت امجلعية العامة
ذكل" .وقال اإن ذكل يعين أأن قرار امجلعية العامة ذا طابع اإجرايئ حبت وهو رضوري يك يكون لقرار جلنة التنس يق أأثره .ويف
هذا الصدد ،اقرتح الوفد القرار املدرج يف مرفق الوثيقة  WO/GA/44/1لعامتده.
 .8وشكرت الرئيسة وفد الياابن اذلي حتدث ابمس اجملموعة ابء ،وملا لحظت عدم وجود أأي طلب ألخذ اللكمة،
خلصت اإىل أأن هناك توافق للآراء حول هذا الاقرتاح فأأعلنت اختتام النقاش حول هذا البند .مث اقرتحت الرئيسة الانتقال
اإىل البند  5من جدول ا ألعامل قبل اختاذ قرار رمسي بشأأن هذا البند ،وبعدما لحظت عدم وجود أأي اعرتاض ،كذكل ت ّقرر.
 .9ودقّت الرئيسة فامي بعد املطرقة بشأأن هذا قرار هذا البند من جدول ا ألعامل (انظر الوثيقة ،A/52/6
الفقرة  ،)50أأي:
 .20اإن امجلعية العامة حتيط علام ابلفقرة  (1أأ) من القرار اذلي اختذته جلنة التنس يق بشأأن املاكتب اخلارجية خالل
امجلعيات العامة احلادية وامخلسني وت ّقرر ،يف هذا الصدد أأن الويبو سوف تقتين مبارشة ا ألهجزة واملعدات املعلوماتية
الالزمة مجليع ماكتب الويبو اخلارجية من خالل اإجراءاهتا العادية؛ و أأنه عىل مجيع ماكتب الويبو اخلارجية أأل تنفّذ أأية
أأنشطة تتعلق مبارشة مبعاجلة طلبات معاهدة الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي.

البند  7من جدول ا ألعامل املو ّحد:
احلومكة يف الويبو
 .22استندت املناقشات اإىل الواثئق  WO/GA/44/3و WO/GA/43/18و A/51/14و.WO/GA/43/22
 .21وافتتحت الرئيسة البند  7من جدول ا ألعامل "احلومكة يف الويبو" .وذكّرت ا ألمانة ادلول ا ألعضاء بأأنه كام تعمل
فالجامتع السابق للجمعيات ّقرر يف  1أأكتوبر  1023ادلعوة اإىل عقد هذه ادلورة الاس تثنائية بغية اإمتام املداولت حول هذا
البند ومسائل أأخرى أأيضا .و أأشارت أأيضا إاىل أأنه يف مشاورات لحقة أأجرهتا الرئيسةّ ،تقرر تقدمي مرشوع القرار التايل اذلي
أأدرج يف الوثيقة  ،WO/GA/44/3للموافقة عليه:
"اإن امجلعية العامة للويبو " "2حتيط علام ابلواثئق املعروضة علهيا بشأأن "احلومكة يف الويبو" مضن البند  30من جدول
ا ألعامل (الوثيقة  – A/51/1ادلورة احلادية وامخلسون للجمعيات) ،مبا يف ذكل الاقرتاح املقدم من اجملموعة ا ألفريقية؛
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" "1وتطلب من ا ألمانة تنظمي جلسة اإعالمية مع وحدة التفتيش املشرتكة خبصوص تقريرها اخلاص ابس تعراض الإدارة
والتنظمي الإداري يف الويبو وذكل قبل ادلورة الثانية والعرشين للجنة الربمانم واملزيانية؛ " "3وتدعو ادلول ا ألعضاء
اإىل تقدمي اقرتاحات بشأأن احلومكة يف الويبو ل ُتناقش يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة الربمانم واملزيانية".
 .23وقبل أأن تعطي الرئيسة اللكمة للوفود ،أأشارت اإىل أأن هذه املسأأةل ّ ِّكرس لها وقت وافر خالل املشاورات غري الرمسية
وإاىل أأن مواقف ادلول ا ألعضاء معروفة الآن .وقالت اإن الوقت س يخصص الآن ملناقشات سائر القضااي املعلقة يف جدول
ا ألعامل ،وذلكل فاإهنا فضّ لت أأن تقترص البيامانت املقدّمة ،اإن وجدت ،عىل بيامانت منسقي اجملموعات ابلنيابة عن أأعضاء
مجموعاهتم ،قدر الإماكن.
 .24وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية وشكر الرئيسة عىل الاقرتاح بشأأن مسأأةل احلومكة .وقال اإن اجملموعة
ا ألفريقية تذكّر بأأن احلومكة يف الويبو حتتاج اإىل التحسني حىت تكون لدلول ا ألعضاء مراقبة اكمةل عىل املنظمة وتفاداي لسوء
التفامه وغياب احلوار بني ادلول ا ألعضاء وا ألمانة .وذكّرت اجملموعة ا ألفريقية بأأن هذه املسأأةل اكنت موضع مشاورات غري
رمسية مكث ّفة يف ادلورة ا ألخرية للجمعية العامة .وقال الوفد اإن اجملموعة ا ألفريقية تقدّمت خالل تكل املشاورات ابقرتاهحا
حول احلومكة واكن الاقرتاح يتأألف من ثالثة عنارص .وقال اإن هذه املسأأةل ينبغي أأن تكون موضع مشاورات غري رمسية
مس مترة يف الس نة املقبةل من أأجل التقدم ابقرتاحات اإىل جلنة املزيانية .وقال اإن تكل اللجنة ذاهتا ينبغي أأن ختصص جزءا من
وقهتا ملناقشة نتاجئ تكل املشاورات والتقدم بتوصيات اإىل امجلعية العامة يف عام  .1024وقال اإن العنرص الثالث وا ألخري هو
أأنه ينبغي للجمعية العامة يف دورهتا املقبةل أأن تعمتد توصيات من أأجل تعزيز احلومكة يف الويبو .وقال اإن اجملموعة ا ألفريقية
تبدي مرونة يف املوافقة عىل اقرتاح الرئيس كام هو ولكهنا تظل عىل فناعهتا بأأنه ينبغي للجمعية العامة يف عام  1024النظر يف
مسأأةل احلومكة واختاذ قرار هنايئ حول املسأأةل .وقال اإن اجملموعة ا ألفريقية حتتفظ حبقها يف تقدمي هذا الاقرتاح يف ادلورة املقبةل
للجمعية العامة والمتست أأن يكون ذكل بندا عىل جدول ا ألعامل.
 .25وشكرت الرئيسة وفد اجلزائر واجملموعة ا ألفريقية عىل هذه املرونة بشأأن هذا البند حتديدا.
 .26وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وذكّر بأأن ادلول ا ألعضاء قد اس تطاعت وضع ثالث مسائل ،ويه احلومكة،
واللجنة املعنية مبعايري الويبو ،واللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،قبل هذه امجلعية العامة الاس تثنائية،
بفضل املرونة اليت أأبدهتا مجيع ادلول ا ألعضاء .وقال اإن اجملموعة ابء ،استنادا اإىل هذا الالزتام البناء القامئ عىل التفامه املتبادل
فامي بني ادلول ا ألعضاء ،تعتقد أأن عىل ادلول ا ألعضاء التصدي لسائر البنود املتبقية بطريقة فعاةل وبناءة يف هذه ادلورة.
 .27وحتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية ،وقال اإن اجملموعة تعلق أأمهية كربى عىل احلومكة يف الويبو .وذكّر
ابلقرتاح اذلي قدّم خالل املناقشات ا ألخرية اليت أأجريت خالل امجلعية العامة .وقال اإنه اقرتاح ِّّقدم ابلتعاون مع اجملموعة
ا ألفريقية .وقال اإن مجموعة جدول أأعامل التمنية تعترب أأن مسأأةل احلومكة يف الويبو قد نوقشت خالل العديد من اجامتعات جلنة
املزيانية و أأن العديد من ادلول ا ألعضاء تقدّمت بأأفاكرها بشأأن تطوير هذه احلومكة كام هو ّ
مبني يف الوثيقة
 .WO/PBC/17/2 Rev.ولحظ انعدام التفاق حىت الآن حول الاقرتاحات املقدّمة ل س امي يف جلنة املزيانية .وقال اإن
ذكل هو السبب اذلي دفع اإىل اإحاةل هذه املسأأةل اإىل امجلعية العامة .و أأعربت اجملموعة عن تقديرها للرئيسة عىل هجودها
خالل املشاورات بغية التوصل اإىل قرار حىت يلكّل معل امجلعية العامة ابلنجاح .ويف هذا الس ياق ،قال الوفد اإن اجملموعة
لسعيدة ابملوافقة عىل القرار ،اذلي قر أأته الرئيسة ،والرايم اإىل تنظمي اجامتع اإعاليم مع وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن
اس تعراضها ل إالدارة والتنظمي الإداري يف الويبو قبل ادلورة املقبةل للجنة املزيانية .وقال اإن اجملموعة تتوقع اإجراء مناقشات ممتازة
خالل ذكل الاجامتع الإعاليم املشرتك مع وحدة التفتيش املشرتكة حىت تس تطيع ادلول ا ألعضاء أأيضا حبث مجيع الاقرتاحات
احملدّدة املقدّمة ،مبا ميكّن من مناقش هتا والنظر فهيا يف اإطار جلنة املزيانية ،حبيث تمتكن امجلعية العامة من الاطالع عىل تكل
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التوصيات ألغراض اعامتدها يف املس تقبل .وقل اإن اجملموعة تو ّد أأن تشكر الرئيسة عىل هجودها وتعرب عن ترحيهبا
ابلقرتاحات البناءة املقدّمة حول هذا املوضوع.
 .28وشكرت الرئيسة خشصيا وفد مرص عىل مساعدته لرئيسة امجلعية العامة خالل ادلورة السابقة بشأأن هذه املسأأةل
حتديدا.
 .29واس تفرس وفد ليتوانيا عن اإماكنية الإدلء ببيانه حول البنود  7و 9و .20وردّت الرئيسة قائةل اإنه من املمكن الإدلء
هبا الآن أأو حتت أأي واحد من تكل البنود من جدول ا ألعامل.
 .10وترك وفد ليتوانيا اللكمة لوفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه.
توصلت ،عند التحضري لهذه امجلعية العامة
 .12وقال وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اإن الرئيسة قد ّ
الاس تثنائية ،اإىل اتفاق عن رزمة من القرارات حول اللجنة املعنية مبعايري الويبو واللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة واحلومكة .وقال اإهنا رزمة من التفاقات اليت ل تليب لك تطلعات وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .ولكنه
وادلول ا ألعضاء فيه ،يف روح من التوافق اذلي يأأمل الوفد أأن يصبغ هذه امجلعية العامة الاس تثنائية ،عازم عىل دمع مرشوع
هذه القرارات.
 .11وشكرت الرئيسة مجيع الوفود عىل بيامانهتا واقرتحت النص التايل كقرار متفق عليه للجمعيات حتت هذا البند من
فتقرر ذكل.
جدول ا ألعاملّ .
" .13اإن امجلعية العامة للويبو
" "2أأحاطت علام ابلواثئق املعروضة علهيا بشأأن "احلومكة يف الويبو" مضن البند  30من جدول ا ألعامل
(الوثيقة  – A/51/1ادلورة احلادية وامخلسون للجمعيات) ،مبا يف ذكل الاقرتاح املقدم من اجملموعة ا ألفريقية؛
" "1وطلبت من ا ألمانة تنظمي جلسة اإعالمية مع وحدة التفتيش املشرتكة خبصوص تقريرها اخلاص
ابس تعراض الإدارة والتنظمي الإداري يف الويبو وذكل قبل ادلورة الثانية والعرشين للجنة الربمانم واملزيانية؛
" "3ودعت ادلول ا ألعضاء اإىل تقدمي اقرتاحات بشأأن احلومكة يف الويبو ل ُتناقش يف ادلورة الثانية والعرشين
للجنة الربمانم واملزيانية".

البند  8من جدول ا ألعامل املو ّحد:
النظر يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي
 .14استندت املناقشات اإىل الواثئق  WO/GA/43/12و WO/GA/44/2و.WO/GA/43/22
 .15ودعت الرئيسة الس يد مارش يلو ديال نينا من الربازيل ،ميرس املشاورات غري الرمسية حول ادلعوة اإىل عقد مؤمتر
دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي ليطلع اجملمتعني عىل حصيةل تكل املشاورات.
 .16و أأخطر امليرس ادلول ا ألعضاء أأنه قد أأجرى مشاورات مفتوحة غري رمسية مع منسقني إاقلمييني والوفود املهمتة حول
ادلعوة اإىل مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي ،أأثناء ادلورة الثالثة وا ألربعني للجمعية العامة يف أأكتوبر 1023
وعىل مدى عدد من ادلورات خالل ا ألس بوعني السابقني لهذه ادلورة الاس تثنائية للجمعية العامة .ورصح قائ ًال أأن أأي وفد
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من الوفود املشاركة يف تكل املشاورات مل يعرتض طيةل املسار عىل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن
قانون التصاممي .واس تدرك قائ ًال اإن عدد ًا من الوفود قد ر أأى أأن من الرضوري تضمني الاقرتاح ا ألسايس أأحاكم ًا بشأأن
املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات لتنفيذ معاهدة قانون التصاممي املقبةل ،عىل أأن يتذذ ذكل ش ل مادة من املواد .و أأشار
امليرس اإىل أأن أأي توافق مل يتحقق حول ذكل املوضوع عىل أأن أأي وفد مل يعرتض عىل تناول مسأأةل املساعدة التقنية وتكوين
الكفاءات يف س ياق القرار ادلاعي اإىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي .وذكر أأن لك الوفود قد اتفقت عىل
أأن تواكب أأنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات واملوارد املتصةل هبا يف اإطار معاهدة قانون التصاممي املقبةل مسار
الربمانم واملزيانية املتبع يف الويبو .ونتيجة للمشاورات ،تقدم امليرس مبرشوع نص للجمعية العامة حظي بقبول مجيع الوفود عدا
حتفظ واحد فامي خيص الطبيعة القانونية ل ألحاكم املتعلقة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات قيد النظر .وسعيا للتغلب عىل
تكل املشلكة ،اقرتح امليرس ح ًال وسط ًا يقوم عىل توصيف ا ألحاكم املتعلقة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات عىل أأساس
ثالثة حلول بديةل موضوع بني قوسني مربعني :أأحاكم [قانونية] [ملزمة قانونيا] [تقنينية] .وشكر الرئيس مجيع الوفود اليت
شاركت يف املشاورات عىل اإسهاهما املس متر والبناء واملكثف طيةل املسار .ور أأى أأن النص الناجت عن ذكل العمل الشاق
والالزتام بتحقيق توافق يف الآراء يضع أأساس ًا ممتاز ًا ملواصةل املناقشات ،وإان جعز عن حل لك القضااي ،من أأجل ردم الثغرات
املتبقية وإاجياد حل تقبهل مجيع الوفود بشأأن مساةل واحدة فقط ل تزال عالقة يف النص .وقر أأ امليرس نص مرشوع القرار عىل
النحو التايل:
"اإن امجلعية العامة للويبو:
"( أأ) تقرر ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف يونيو  1024يكون ملكف ًا ابلتفاوض عىل معاهدة بشأأن قانون
التصاممي واعامتدها؛
"(ب) وتلمتس من اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبيامانت اجلغرافية دفع جعةل
معلها من أأجل جتميع النص وحتويهل اإىل اقرتاح أأسايس ملعاهدة قانون التصاممي وتوافق عىل عقد دورة واحدة أأو أأكرث
للجنة يف الفصل ا ألول من عام 1024؛
"(ج) وتوافق عىل أأن تكون الوثيقة  SCT/30/2بعنوان قانون التصاممي الصناعية وممارساته – مرشوع مواد
والوثيقة  SCT/30/3بعنوان قانون التصاممي الصناعية وممارساته – مرشوع الالحئة التنفيذية ،كام أأرادهتام اللجنة يف
دورهتا الثالثني فض ًال عن أأي نص أأو مسامهة من اقرتاح ا ألعضاء ،س يكون مبثابة الاقرتاح ا ألسايس ملعاهدة قانون
التصاممي اليت ستشمل أأحاكم ًا [قانونية] [ملزمة قانونيا] [تقنينية] بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ولس امي
لفائدة البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا من أأجل تنفيذ معاهدة قانون التصاممي املقبةل .وجيب أأن تواكب أأنشطة
املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات واملوارد املتصةل هبا يف اإطار معاهدة قانون التصاممي املقبةل مسار الربمانم
واملزيانية للويبو؛
"(د) وتقرر ادلعوة اإىل جلنة حتضريية تيل مبارشة دورة اللجنة املقبةل؛
"(ه) وترحب بعرض الاحتاد الرويس لس تضافة املؤمتر ادلبلومايس يف يونيو  1024وتعرب عن امتناهنا هل"
 .17وحتدث وفد بيالروس ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية وشدد عىل أأمهية اس تكامل معاهدة
قانون التصاممي .ور أأى أأن ابلإماكن التوصل اإىل توافق حول هذه املسأأةل ودعا سائر الوفود اإىل تبين روح التعاون واملرونة.
 .18وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء و أأعرب عن تقديره لعمل امليرس والالزتام البناء اذلي ابدته ادلول ا ألعضاء اليت
شاركت يف املشاورات غري الرمسية خالل امجلعية العامة .ورصح الوفد قائ ًال اإن اجملموعة ابء تتوقع اتفاقا اإجيابيا من شأأنه أأن

WO/GA/44/6
6

يسمح ابلتفاوض عىل التفاصيل والصيغة الهنائية للمعاهدة يف موسكو .و أأيد ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام 1024
و أأعرب من جديد عن امتنان اجملموعة ابء لعرض الاحتاد الرويس اس تضافة ذكل املؤمتر ادلبلومايس.
 .19وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابلولية اليت حددهتا امجلعية العامة عام  1021لنفسها يف عام  1023ويه
الإحاطة ابلنص والتقدم احملرز والنظر فهيام والبت يف عقد مؤمتر دبلومايس .و أأعرب يف هذا الصدد عن قلقه من أأن بعض
ادلول ا ألعضاء قد عقّدت معلية اختاذ القرار مبحاولهتا فرض نتاجئ موضوعية من خالل تضمني املعاهدة مادة بشأأن املساعدة
التقنية وتكوين الكفاءات .و أأعلن الوفد اس تعداده لختاذ القرار ابدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون
التصاممي رمغ أأنه يشعر أأن من الرضوري أأن متعن امجلعية العامة يف عام  1023النظر يف ما ميكن اإدراجه يف الاقرتاح
ا ألسايس ملعاهدة قانون التصاممي فض ًال عن الإحالت املأألوفة اإىل واثئق اللجنة ادلامئة املتعلقة هبذا املوضوع .و أأبدى مرونة
إازاء صياغة هذا احلمك و أأعرب عن دمعه ل ل احللول البديةل الواردة يف الفقرة ( )3من نص امليرس عدا حل واحد .وخص
ابذلكر تأأييده الإشارة اإىل أأحاكم قانونية أأو تقنينية .و أأعرب عن اس تعداده أأيض ًا لتأأييد حذف أأجزاء من الفقرة  ،3ومهنا لك
اللكامت الواردة بني قوسني مربعني بعد لكمة "ا ألحاكم" .وقال الوفد أأيض ًا اإن ابإماكنه أأن يؤيد حذف الفقرة  3برمهتا ألهنا
ليست رضورية لإجناز الولية اليت أأعطهتا امجلعية العامة يف عام  1021لنفسها عند انعقادها يف عام  1023والبت يف ادلعوة
اإىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي .وبد ًل من ذكل ،قال الوفد اإن ابإماكنه أأن يؤيد اإشارة اإىل مادة/قرار
يف الفقرة  3كام وردت يف الوثيقة  SCT/30/2بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات .وقال الوفد اإن ابإماكنه أأن يؤيد
أأيضا صياغة موسعة يه "مادة/قرار/بيان متفق عليه" تشمل خمتلف الس بل لتناول مفهوم املساعدة التقنية يف معاهدة قانون
التصاممي .و أأعرب الوفد عن مرونته مس تدراكً بأأنه ل ميكن هل أأن يقبل عبارة "ملزمة قانونيا" نظر ًا اإىل أأهنا تستبق نتاجئ
املفاوضات يف اللجنة ادلامئة و أأي مؤمتر دبلومايس .وقال اإنه مل جيد اإجابة عن أأس ئلته بشأأن صياغة أأحاكم تكون ملزمة قانونيا
بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات .ومىض يقول اإنه قد عمل خالل املشاورات غري الرمسية أأن بعض مواد املعاهدات ل
تكون ملزمة قانونيا و أأنه مل يكن يدرك الصياغة الالزمة لتكون ا ألحاكم ملزمة قانوني ًا .ويف اخلتام شكك الوفد يف قانونية أأي
حمك حياول أأن يلزم مبوجبه بعض من أأعضاء الويبو من ا ألطراف املتعاقدة املقبةل مبوجب معاهدة قانون التصاممي املنظمة برمهتا
اإلزام ًا قانوني ًا .ونتيجة لتكل التوجسات الكثرية ،قال الوفد اإنه ل يس تطيع أأن يقبل بأأن تأأمر امجلعية العامة يف  1023اللجنة
ادلامئة بصياغة أأحاكم تكون ملزمة قانوني ًا بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات .و أأهنىى لكمته قائال اإنه عىل اس تعداده
لتأأييد ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس عىل أأساس الوثيقتني  SCT/30/2و SCT/30/3و أأي مساهامت نصية من
ا ألعضاء .وقال اإن من املؤسف أأن حيول بعض ا ألعضاء دون اختاذ قرار يريم اإىل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس ما مل يمت
التفاق عىل نتاجئ مس بقة اإضافية .وقال اإن احليلوةل دون عقد املؤمتر ادلبلومايس تفرض توقف أأي تقدم حول معاهدة
قانون التصاممي.
 .30وحتدث وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأعرب عن امتنانه لالقرتاح ا ألخري الصادر عن
امليرس و أأكد من جديد تأأييده لعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي يف أأقرب فرصة .و أأعرب من جديد أأيضا
عن دمعه تضمني املعاهدة مادة رصحية بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات من أأجل تنفيذ املعاهدة املقبةل ،وقال اإن
امليرس و أأعلن عن مرونته إازاء اخليارات الثالث الواردة بني أأقواس مربعة .وقال اإن اجملموعة
اجملموعة تؤيد تأأييدا اكمال نص ِّ ّ
تشكر الاحتاد الرويس اس تعداده اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس يف يونيو .1024
 .32وحتدث وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكر امليرس معهل ادلؤوب لتيسري صياغة
فقرة القرار والاحتاد الرويس لعرضه واس تعداده لس تضافة املؤمتر ادلبلومايس عام  .1024وذكّر الوفد بأأن اجملموعة اكنت
عربت عن ر أأهيا يف امجلعية العامة اليت انعقدت يف سبمترب برضورة التفاق عىل حمك بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات
يدرج يف املعاهدة من أأجل التقدم يف املفاوضات وامليض قدما حنو مؤمتر دبلومايس يعقد يف عام  .1024وقال الوفد اإن
مجموعته قد حبثت ابس تفاضة اقرتاح امليرس بعد املفاوضات واملشاورات غري الرمسية املكثفة ،وقررت التحيل بأأكرب قدر من
املرونة إازاء ذكل الاقرتاح ،وإاهنا اإذ الزتمت روح التسوية فقد اعمتدت أأكرب قدر من املرونة حيال اخليارات الثالثة
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املطروحة ،أأي أأن تكون ا ألحاكم قانونية أأو ملزمة قانونيا أأو أأحاكما تقنينية .ويف اخلتام ،قال الوفد اإن مجموعته ترتك الباب
مفتوحا خليار رابع وهو الاحتفاظ بلكمة "حمك" دون أأي توصيف.
امليرس والوفود اليت شاركت يف املشاورات غري الرمسية بروح
 .31وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية وشكر ّ
بناءة .وذكّر الوفد بس ياق املناقشات وقال اإن ا ألمانة قد طرحت قبل ثالث س نوات اقرتاحا بشأأن تنس يق قوانني التصاممي
الصناعية وممارساهتا ،وإان اجملموعة ا ألفريقية اكنت حينئذ قد أأبدت ترددها الواحض إازاء تنس يق قوانني امللكية الفكرية نظرا
لتفاوت مس توايت التمنية بني ادلول ا ألعضاء و ألن التنس يق من شأأنه أأن يرض بعض ادلول .ومع ذكل فقد أأبدت اجملموعة
ا ألفريقية مرونة واس متر ا ألعضاء يف مناقشة تكل املسأأةل .وبعد عام واحد ،تفاجأأت اجملموعة ابلامتس يدعو اإىل عقد مؤمتر
دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي .وعندئذ أأيضا ،اكنت اجملموعة ا ألفريقية مرتددة نظرا لحتياهجا اإىل الوقت من أأجل
مواصةل النقاش حول مواد املعاهدة ،فأأبدت اجملموعة مرة أأخرى مرونهتا .وقد شاركت اجملموعة ا ألفريقية يف املناقشات ادلائرة
يف اللجنة ادلامئة وتقدمت ابلامتس واحد ل غري وهو أأن تكون املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات جزءا من املعاهدة .وقد
ُطرح ذكل الالامتس قبل عام مىض .واس تفادت الوفود مما يكفي من الوقت لتعرب عن نفسها من اإماكنية اإدراج ذكل احلمك يف
مادة أأو اس تحالته .وبعد عام انقىض لتزال بعض الوفود حتتاج اإىل مزيد من الوقت .و أأضاف الوفد قائال اإن اجملموعة ا ألفريقية
تتفهم تكل احلاجة ومل تقل اإن أأي وفد يعطل شيئا أأو يرض املسار وإاهنا حترتم اقرتاحات ادلول ا ألعضاء عىل أأهنا تعلن بوضوح
رضورة الإشارة اإىل مادة بشأأن املساعدة التقنية يف القرار ادلاعي اإىل عقد مؤمتر دبلومايس .وهنا أأيضا تبدي اجملموعة ا ألفريقية
مرونة اإذ وافقت عىل جتنب احلديث عن مادة ترد مبارشة يف القرار بل عن أأحاكم تكون ملزمة قانونيا .و أأكد الوفد من جديد
أأن اجملموعة ا ألفريقية ممتسكة مبوقفها من هذا املوضوع ول تعترب أأن يف ذكل ما جيعل اجملموعة تعطل املسار أأو تعرتض عىل
املؤمتر ادلبلومايس .و أأضاف أأن اجملموعة قد قالت أأكرث من مرة يف امجلعية العامة ويف اللجنة ادلامئة اإهنا تؤيد ادلعوة اإىل عقد
مؤمتر دبلومايس .واس تدرك قائ ًال اإن اجملموعة ا ألفريقية تود لو يقر حبقها الرشعي يف املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات .ولفت
النظر اإىل أأن وفد ًا واحد ًا فقط مل يوافق عىل تضمني املعاهدة مادة بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات وقال اإنه حيرتم
ذكل القرار ولكنه يود لو حيظى الامتس اجملموعة ا ألفريقية املرشوع ابلحرتام ذاته .و أأضاف أأن اجملموعة ترغب يف احلصول عىل
ضامن بأأن تصبح املساعدة التقنية مادة يف املعاهدة .فاإذا اس تحال ذكل الضامن فس تحتاج الوفود اإىل مزيد من الوقت للتوافق.
ويف اخلتام ،قال الوفد اإن اجملموعة ا ألفريقية تؤيد ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس وتعقد ا ألمل عىل تضمني القرار اإشارة
رصحية اإىل أأحاكم تكون ملزمة قانونيا بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات.
 .33وحتدث وفد بنغالدش ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ و أأعرب عن شكره الصادق للميرس اذلي بذل هجود ًا
حثيثة لتحقيق التوافق .وذ ًكر بأأن أأعضاء مجموعته تؤيد اإدراج أأحاكم بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف ش ل مادة
من مواد املعاهدة و أأشار اإىل وثيقة امليرس اجلديدة وقال اإن أأعضاء اجملموعة عىل اس تعداد للسعي من أأجل حتقيق توافق عىل
صياغة النص.
 .34وذكّر ممثل الاحتاد ا ألوريب بأأن ادلول ا ألعضاء يف الويبو قد أأجرت مشاورات غري رمسية مس تفيضة حول قرار يدعو
اإىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة تتناول الإجراءات املتعلقة ابلتصاممي .ور أأى الوفد أأن مرشوع نص املعاهدة قد أأصبح
جاهز ًا منذ اجامتع امجلعية العامة يف سبمترب وقد أأدخلت عليه حتسينات اإضافية عقب جناح ادلورة الثالثني للجنة ادلامئة.
ور أأى أأنه ينبغي ل ألعضاء أأن تس متر يف وضع نصب أأعيهنا الهدف ادلاعي اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  .1024وشكر
الاحتاد الرويس عىل عرضه اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس يف ذكل العام وحث الوفود القليةل اليت ل تزال تبدي بعض التحفظ
من قرار اإىل ادلعوة لعقد مؤمتر دبلومايس عىل التغلب عىل اختالفاهتا مبا يسمح ابخلروج اإىل توافق رصحي.
 .35وشكر وفد فزنويال (مجهورية – البوليفارية) امليرس عىل هجوده يف قيادة املفاوضات غري الرمسية كام شكر الاحتاد
الرويس عىل عرضه اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس يف عام  .1024وقال اإن ا ألعضاء قد علمت أأثناء املشاورات غري الرمسية أأن
القرار أأو املادة حيمالن تفسريات عدة عىل أأن ل وجود لقانون ملزم مامل تكن ا إلرادة الس ياس ية موجودة .واس تطرد قائ ًال اإن
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مسأأةل املساعدة التقنية حارضة يف النص همام اكن توصيفها .ور أأى أأن ابلإماكن حل املشلكة حبذف اخليارات الواردة بني
أأقواس مربعة .وحث ادلول ا ألعضاء عىل اإبداء ا إلرادة الس ياس ية وحتقيق التوافق عىل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس.
 .36و أأعرب وفد كندا من جديد عن تأأييده لدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي يف عام .1024
وقال اإنه قد أأبدى مرونة يف املفاوضات عىل أأنه يود أأن يؤيد تعليقات وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ويكتفي بتأأييد فكرة
تضمني مرشوع فقرة القرار خيارين من اخليارات الثالثة وهام "التقنينية" أأو "القانونية".
 .37ورصح وفد الاحتاد الرويس قائال اإن من املهم مباكن اإبداء ا إلرادة الس ياس ية و أأعلن أأنه لرشف عظمي لبدله أأن
يس تضيف ذكل املؤمتر ادلبلومايس .و أأشار اإىل أأن املؤمتر ادلبلومايس س يكون هل وقع اإجيايب كبري عىل اقتصادايت ادلول
ا ألعضاء فرادى وجامعة معوم ًا ،علامً بأأن النفع س يعود عىل ادلول اليت راهنت عىل اإحياد جمال جديد للعمل من خالل
الرشاكت الصغرية واملتوسطة .ومىض يقول اإن ذكل املؤمتر ادلبلومايس سيسهل التعامل مع التحدايت الاقتصادية ويسامه يف
تمنية مجيع البدلان ورفاهيهتا .ور أأى أأن ذكل يتفق مع أأهداف ا ألمم املتحدة الإمنائية .و أأشار الوفد اإىل أأن دراسات حتليلية قد
أأجنزت وبينت أأن معظم البدلان اليت س توقع املعاهدة وتصدق علهيا ستشهد وقع ًا اقتصاد ًاي اإجيابي ًا .ولفت النظر اإىل أأن أأي
وفد مل يعرتض عىل مبد أأ املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات وروى مثال ساكن قرية جعزوا عن التفاق عىل طريقة احلصاد.
فظلوا لشهور عدة يتناقشون خفرسوا حصيةل احلصاد وانهتوا اإىل عربة اجمتعوا علهيا أأن احلصاد مفقود .ورصح قائ ًال اإن ا ألمر
نفسه س يحصل مع معاهدة قانون التصاممي اإذا مل حترض ا إلرادة الس ياس ية .ويف اخلتام دعا ادلول ا ألعضاء اإىل موسكو و أأكد
لها أأن الاحتاد الرويس سيبذل لك اجلهود ليضمن النجاح للمؤمتر ادلبلومايس.
 .38و أأشار وفد مرص اإىل أأن للويبو صكواكً عدة تتضمن مواد ًا رصحية بشأأن املساعدة التقنية وقال اإن انتفاء ا إلرادة
الس ياس ية ملد التعاون التقين اإىل البدلان النامية ينبغي أأل حيرض ل ألذهان بأأي ش ل .ور أأى الوفد أأن من احليوي لصك من
هذا النوع أأن يتضمن التعاون التقين .والتفت اإىل أأحاكم التعاون التقين الواردة يف اتفاق تريبس وغريه من املعاهدات وقال اإن
هذا الصك اجلديد لن يرى النجاح من غري الإشارة اإىل التعاون التقين .وذكَر الوفد بأأن ادلول ا ألعضاء يف الويبو اكنت قد
اتفقت عىل أأمهية التعاون التقين .وإاذ شكر امليرس عىل بذل لك ما يف وسعه من هجود للتقريب بني الآراء قال اإن ا ألخذ
بأأحاكم تكون ملزمة قانوني ًا يزيد فعالية و أأن التغلب عىل تكل املسائل من شأأنه أأن يضمن للمؤمتر ادلبلومايس سريورة سلسةل.
ولفت النظر اإىل أأن دوةل واحدة فقط مل توافق عىل تضمني املعاهدة مادة بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات وحث
تكل ادلوةل العضو عىل التذيل عن اعرتاضها وتكفل مجليع ادلول ا ألعضاء النجاح يف موسكو .ويف اخلتام أأعرب الوفد عن
تطلعه لتسوية تكل املشلكة بأأرسع ما ميكن وضامن جناح مدو للمؤمتر ادلبلومايس يف موسكو.
 .39و أأشار وفد كواب اإىل تفاوت مس توايت التمنية بني البدلان و أأكد من جديد أأمهية ا ألخذ بأأحاكم املساعدة التقنية وتكوين
الكفاءات رشطا مس بقا لدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي و أأعرب عن مساندته للبيان الصادر
عن مجموعة بدلان أأمريكيا الالتينية والاكرييب.
 .40و أأعرب وفد أأوكرانيا عن اإقراره اب ألمهية الكربى اليت تعلقها مجيع ادلول ا ألعضاء عىل معاهدة قانون التصاممي و أأبدى
تأأييده لدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس من أأجل اعامتد معاهدة قانون التصاممي يف يونيو .1024
 .42وشكر وفد اإس بانيا امليرس وادلول ا ألعضاء عىل العمل املنجز خالل ا ألسابيع القليةل املاضية من أأجل التوصل اإىل
اتفاق كام شكر الاحتاد الرويس عىل عرضه اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس .وقال اإنه يؤيد ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس
بشأأن معاهدة قانون التصاممي يف عام  1024ويدرك أأمهية املساعدة التقنية .وذلكل فقد اختار الوفد اإىل جانب الاحتاد
ا ألورويب ا ألخذ مبادة تتناول مسأأةل املساعدة التقنية .و أأشار اإىل أأن من املمكن حتقيق الهدف املنشود من املساعدة التقنية
بس بل ش ىت وحث الوفود اليت ل يزال دلهيا ش ل يف ذكل عىل الرتكزي عىل مضمون احلمك بد ًل من شلكه.
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 .41وساند وفد جنوب أأفريقيا البيان الصادر عن اجملموعة ا ألفريقية وقال اإن اجملموعة ا ألفريقية ووفده قد أأبداي مرونة كبرية
خبصوص املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات .وذكّر بأأن مجيع الوفود ،عدا وفد واحد قد أأبدت اس تعدادها خالل امجلعية
العامة املاضية للموافقة عىل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس .وشدد الوفد عىل العمل املنجز خالل املشاورات غري الرمسية
من أأجل استيعاب توجسات الوفد املعرتض ول س امي توجسه من فقرة تشري اإىل املزيانية .وقال الوفد اإن اجملموعة ا ألفريقية قد
بلغت حدها ا ألقىص من املرونة إازاء تكل املسأأةل وتود اإشارة رصحية اإىل مادة يف املعاهدة .وقال اإن نص امليرس ل يشري
بوضوح اإىل مادة ما ولكنه يذكر حكامً "ملزم ًا قانوني ًا" أأو "قانونيا" أأو "تقنينيا" .وقال اإنه لن يوافق عىل امليض قدم ًا حنو ادلعوة
اإىل عقد مؤمتر دبلومايس اإل اإذا وردت اإشارة اإىل مادة أأو عبارة "ملزم قانونيا" .ومانشد وفد جنوب أأفريقيا الوفد املعرتض عىل
نص امجلعية العامة يف سبمترب قبول عبارة "ملزم قانونيا".
 .43وشكر وفد ش ييل امليرس كام شكر وفد الاحتاد الرويس عىل عرضه اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس .وذكّر بأأنه اكن قد
أأيد من البداية عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي .ور أأى الوفد أأن التصاممي الصناعية ليست مس تذدمة
جد ًا يف البدلان النامية ولكهنا قد تصبح أأداة هممة من أأدوات امللكية الفكرية يسهل اس تذداهما أأكرث من الرباءات .وبعد ا ألخذ
هبذا اجلانب الإجيايب يف التصاممي الصناعية أكداة من أأدوات امللكية الفكرية ،أأيد الوفد عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة
قانون التصاممي .وقال اإنه قد أأيد فامي مىض فكرة تضمني املعاهدة مادة بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ليك تعود
املعاهدة ابلنفع عىل أأكرب عدد من البدلان .و أأشار من جديد اإىل أأن هاجسه ا ألمه هو أأن تصل ادلول ا ألعضاء اإىل تفامه
مشرتك حول توافر املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات مىت المتس أأي بدل مانم ذكل .ولحظ أأن تقدم ًا ملموس ًا قد أأحرز بعد
شهور عدة من املناقشات و أأن أأي دوةل عضو مل تعرتض عىل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس ول عىل فكرة تقدمي املساعدة
التقنية يف اإطار املعاهدة ابلرمغ من وجود بعض الاختالفات بشأأن الش ل اذلي ينبغي أأن تتذذه .وقال اإنه ينبغي حبث تكل
املسأأةل يف ذكل اليوم للتغلب عىل تكل النقطة ا ألخرية اليت ل تعد أأن تكون مسأأةل ش ل ل مضمون .ور أأى أأن ذكل
سيسمح ابدلعوة اإىل عقد املؤمتر ادلبلومايس واحلفاظ عىل الزمخ اذلي شهدته بيجني ومراكش وتأأكيد ادلور اذلي تطلع به
املنظمة يف ذكل اجملال.
 .44و أأعرب وفد الاكمريون عن تأأييده ملوقف اجملموعة ا ألفريقية .وذكّر بأأن الغاية من العمل اجلاري هو تمنية الإنسان وذلا
من ا ألمهية مباكن أأن حتقق مجيع ادلول املس توى ذاته لتجنب الثغرات اليت تتسع بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية ور أأى
أأن من ا ألسايس ذلكل تقدمي املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات.
 .45وشكر وفد تونس الاحتاد الرويس عىل عرضه اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس يف عام  1024و أأيد البيان الصادر عن
اجملموعة ا ألفريقية برضورة اإدراج املساعدة التقنية يف حمك من أأحاكم املعاهدة املقبةل.
 .46و أأعلن وفد هنغاراي تأأييده البيان الصادر عن مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيق ووفد الاحتاد ا ألوريب وادلول
ا ألعضاء فيه ووفود أأخرى عديدة أأيدت ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس من دون رشوط اإضافية ور أأى أأن تبس يط
املعامالت املتعلقة ابلتصاممي يعود ابلفائدة عىل مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو همام بلغت من مس توايت التمنية الاقتصادية.
و أأعلن أأن ابإماكنه أأن يقبل أأ ًاي من الاقرتاحات اليت طرهحا امليرس ويوافق الوفود اليت أأعلنت أأن أأي وفد مل يشكك يف ا إلرادة
الس ياس ية من أأجل تقدمي املساعدة التقنية وأأن املضمون أأمه من الش ل .ويف اخلتام شكر الوفد امليرس هجوده ادلؤوبة كام
شكر الاحتاد الرويس عرضه اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس.
 .47وساند وفد زميبابوي البيان الصادر عن اجملموعة ا ألفريقية وقال اإن يف ذكل البيان دعوة ملحة من البدلان ا ألفريقية
املطالبة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ولبد من أأن يأأخذها يف احلس بان من يرعى معاهدة قانون التصاممي .و أأشار اإىل
أأن اإدراج أأحاكم تتعلق ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف املعاهدات ليس اب ألمر اجلديد نظر ًا اإىل وجود حمك مماثل يف
املادة  67من اتفاق تريبس.
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 .48و أأيد وفد اإيران (مجهورية -الإسالمية) بيان اجملموعة ا ألفريقية و أأشار اإىل أأن الولية اليت عهدت هبا امجلعية العامة
للجنة ادلامئة يف عام  1021تضمنت اإشارة رصحية اإىل أأمهية اإدراج أأحاكم مناس بة عن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات
لفائدة البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا يف معاهدة قانون التصاممي .ور أأى أأن من املمكن للمؤمتر ادلبلومايس أأن يتلكل
ابلنجاح يف العام الآيت اإذا متكنت ادلول ا ألعضاء من التوافق عىل حمك يكون ملزم ًا قانونيا بشأأن املساعدة التقنية وتكوين
الكفاءات يف معاهدة قانون التصاممي .ور أأى أأن من الرضوري وضع الصيغة الهنائية لقرار يتناول طبيعة ذكل احلمك قبل
اذلهاب اإىل املؤمتر ادلبلومايس يف الاحتاد الرويس.
 .49و أأحاط وفد الصني علام ابجلهود والتقدم احملرز خالل اللجنة ادلامئة خبصوص معاهدة قانون التصاممي و أأعرب عن تأأييده
ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي يف عام  1024عندما جتمتع الرشوط .وشكر الاحتاد الرويس
عىل عرضه اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس وعقد ا ألمل عىل أأن حترز امجلعية الراهنة تقدم ًا ملحوظ ًا يف أأقرب وقت ممكن حول
مسائل املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات .و أأعرب عن تطلعه لتضمني املعاهدة حكامً يف ذكل الشأأن اس تجابة لطلب البدلان
النامية وقال اإن ذكل احلمك من شأأنه أأن يعزز القبول مبعاهدة قانون التصاممي .و أأعرب عن أأمهل بأأن تبدي مجيع البدلان من
املرونة ما يسمح بتحقيق تقدم فعيل وملموس يف ذكل الشأأن.
 .50وساند وفد الس نغال بيان اجملموعة ا ألفريقية و أأشار اإىل أأن تكل اجملموعة قد ساندت ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس
يف يونيو  1024يف الاحتاد الرويس .واس تطرد قائال اإنه يؤيد مرشوع القرار اذلي اقرتحه امليرس مع اختياره عبارة
"ملزم قانونيا".
 .52و أأبدى وفد نيجرياي تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .ودعا اإىل تطبيق معامةل
متساوية إازاء الهواجس املرشوعة ل ل ادلول ا ألعضاء اليت ساندت ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف يونيو 1024
يف موسكو.
 .51وشكر وفد املغرب امليرس كام شكر الاحتاد الرويس عىل عرضه اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس .و أأيد الوفد أأيضا بيان
اجملموعة ا ألفريقية و أأشار اإىل أأن العديد من صكوك الويبو وغريها يتضمن عادة أأحاكم ًا ملزمة قانوني ًا ألغراض املساعدة التقنية
وتكوين الكفاءات ول يفهم ما قد مينع تضمني املعاهدة املقبةل أأحاكم ًا من ذكل القبيل .وعقد ا ألمل عىل أأن تبدي مجيع الوفود
روح املشاركة مبا يضمن انضامم عدد كبري من البدلان النامية اإىل املعاهدة.
 .53و أأيد وفد اليومانن البيان اذلي أأدىل به ممثل الاحتاد ا ألورويب وقال اإنه ينبغي ا ألخذ مبطالب املساعدة التقنية وتكوين
الكفاءات عىل أأل حيول ذكل دون اجلهود الرامية اإىل التنس يق والتحسني يف نظام امللكية الفكرية ومانشد مجيع الوفود اإىل
العمل ابجتاه حل متوازن بروح من التعاون و أأعرب عن تطلعه اإىل قرار اإجيايب من امجلعية.
 .54و أأيد وفد اإيطاليا البيان اذلي أأدىل به ممثل الاحتاد ا ألورويب وشدد عىل التوافق املنجز حول أأمهية املساعدة التقنية
املقدمة من الويبو للبدلان النامية .ور أأى أأن ما ينبغي البت فيه هو اإجياد الصياغة املناس بة لقرار امجلعية ليس اإل.
 .55وشكر وفد اجلزائر الاحتاد الرويس عىل عرضه السخي اس تضافة املؤمتر املقبل كام شكر امليرس عىل لك هجوده من
أأجل حتقيق توافق و أأيد بيان اجملموعة ا ألفريقية .وقال اإن املساعدة التقنية مطلب مرشوع ألي بدل مانم يتطلع اإىل التمنية
والانضامم اإىل المنو العاملي .ومىض يقول اإن البدلان النامية لن تواكب أأي تقدم اإذا مل تبد البدلان املتقدمة ا إلرادة الس ياس ية.
ور أأى أأن املساعدة التقنية يه ادلليل عىل تكل ا إلرادة الس ياس ية بضامن تقدم جمد للجميع بطريقة عادةل ومنصفة .ويف اخلتام
عرب الوفد عن أأمهل بتضمني املعاهدة حكامً رصحيا يكون ملزم ًا قانوني ًا ويضمن اختتام املؤمتر املقبل مبا يريض امجليع.
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 .56وشكر وفد الهند امليرس عىل معهل الشاق كام شكر الاحتاد الرويس عىل عرضه اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس .وقال اإن
قدر ًا كبري ًا من التقدم قد أأحرز ولس امي بشأأن النص املتعلق ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ابلرمغ من أأن مسأأةل الاختيار
بني القرار أأو املادة مل جيد حال بعد .و أأشار اإىل أأن وفده قد أأعرب خالل ادلورة السابقة للجمعية العامة عن تفضيهل ل ألخذ
ابملادة بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات مرتئي ًا يف ذكل رضورة أأساس ية للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا .وقال اإنه
ل يزال يفضل نص ًا يكون ملزم ًا قانونيا بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ،عىل أأنه ل يود أأن يؤدي هذا اخليار اإىل
انتفاء التوافق .ورغبة منه يف امليض قدم ًا ،حث مجيع الوفود عىل السعي حنو حتقيق توافق عىل فقرة ذكل القرار خالل
امجلعية العامة الراهنة و أأبدى اس تعداده للعمل مع الوفود املعنية من أأجل حتقيق ذكل التوافق.
 .57وشكر وفد أأثيوبيا الاحتاد الرويس عىل عرضه السخي اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس بشان اعامتد معاهدة قانون
التصاممي .وساند بيان اجملموعة ا ألفريقية ولحظ التقدم احملرز يف مسار املفاوضات حول املعاهدة .ور أأى أأن التفاوت يف
مس توايت التمنية بني ادلول ا ألعضاء يدعو اإىل اإدراج حمك بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف املعاهدة و أأيد ابلتايل
تضمني مرشوع النص اإشارة رصحية اإىل املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات.
 .58وشكر وفد مايل امليرس عىل معهل املمتاز كام شكر الاحتاد الرويس عىل اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس بشأأن معاهدة
قانون التصاممي .و أأيد بيان اجملموعة ا ألفريقية والوفود ا ألخرى اليت ر أأت أأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات رضورية.
وقررت الرئيسة رفع اجللسة لدلخول يف مشاورات غري رمسية.
ّ .59
للميرس ،الس يد مارش يلو ديال نينا.
 .60وفتحت الرئيسة البند  8من جديد و أأعطت اللكمة ّ
امليرس مجيع الوفود املشاركة يف هذا املسار الطويل من املشاورات اذلي ابتدئ خالل امجلعية العامة يف
 .62وشكر ّ
سبمترب  ،1023عىل الزتاهما املتواصل والثابت يف املسار من أأجل التوصل اإىل توافق الآراء .و أأعرب عن أأسفه اإذ تع ّذر
منوها بأأن توافق الآراء
التوصل اإىل توافق للآراء حول قرار لدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس معين مبعاهدة قانون التصامميّ ،
امليرس اكنت حتتوي عىل مسأأةل عالقة واحدة مل يتس ىن
اكن قاب قوسني أأو أأدىن .و أأشار اإىل أأن النخسة ا ألخرية من ّنص ّ
امليرس والوفود
حلّها .وذكر بأأنه خالل الهنار ويف خضم مناقشات ومفاوضات مكث ّفةُ ،اقرتحت عدة اإماكنيات خمتلفة من قبل ّ
امليرس مل تبق اإل مسأأةل واحدة عالقة ومل حت ّل ،علام بأأن هناك لكمة واحدة ل تزال حمطّ
من حيث الصياغة واملقارابت .وقال ّ
جدال .وقال اإنه تشاور مع خمتلف الوفود ،قبل افتتاح هذه اجللسة العامة ،ل س امي مع أأولئك املعنيني يف احلوار الهنايئ ،حول
جدى مواصةل املشاورات غري الرمسية .وقال اإن تكل الوفود املعنية ر أأت أأنه ل فائدة يف مواصةل النقاش يف مشاورات غري
امليرس ّنص القرار املقرتح ،وهو اكلآيت:
رمسية .ويف هذا الس ياق ،قر أأ ّ
"اإن امجلعية العامة للويبو:
"( )2تطلب من اللجنة أأن ترسع يف معلها بغية توحيد نص الاقرتاح ا ألسايس ملعاهدة قانون التصاممي معال بقرار
امجلعية العامة املتذذ يف دورهتا احلادية وامخلسني ،الوثيقة  ،WO/GA/41/18الفقرة 132؛
( )1س تعمل يف عام  1024عىل تقيمي النص والتقدم احملرز والنظر فهيام و ّ
البت يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر
دبلومايس".
 .61وحتدث وفد بيالروس ابمس مجموعة أآس يا الوسطى والقوقاز ودول أأورواب الرشقية ،و أأحاط علام ابلوضع املؤسف جدا
من جراء الإخفاق يف التوصل اإىل توافق للآراء .و أأعرب عن خيبة أأمهل وطلب أأن تطرح املسأأةل للنقاش يف ادلورة املقبةل.
واعترب أأنه ووفود أأخرى ،يف هذه املرحةل ،رهائن دلى وفود مع ّينة مل تكن قادرة عىل التوصل اإىل اتفاق ،ولحظ أأن هذا
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القرار س يكون سابقة سلبية للمعاهدات ادلولية يف هذه املنظمة .ورمغ ذكل ،أأعرب الوفد عن اس تعداده للعمل البناء يف
امليرس عىل لك العمل اذلي أأجنزه سعيا اإىل حتقيق توافق للآراء.
املس تقبل بغية التوصل اإىل اتفاق .وشكر الوفد أأيضا ّ
امليرس عىل معهل ادلؤوب اإذ حاول الإتيان حبل مانحج يتفق عليه امجليع ،ولكن
 .63وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ّ
ذكل مل يتحقق .وحرص عىل التعبري مجليع ا ألعضاء عن تأأييده الاكمل لدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس ملعاهدة قانون
التصاممي ،ابلستناد اإىل الوثيقتني  SCT/30/2و SCT/30/3و أأية اإسهامات نصية أأخرى .وذكّر الوفد بأأن املادة  12من
الوثيقة  SCT/30/2حتتوي عىل أأقواس مربّعة حتيط ابملادة والقرار ،وقال اإن تكل ا ألقواس ّتقر بأأن للويبو ولية بتقدمي
املساعدة التقنية و أأن املساعدة التقنية س تظل تقدَّم برصف النظر ّمعا اإذا اكنت املعاهدة اجلديدة تتناول موضوع املساعدة
التقنية أأو ل .ولحظ أأن بعض الوفود تريد التعامل مع املساعدة التقنية يف مادة و أأخرى يف قرار ،وقال اإن اخليارين مب ّينني
بوضوح يف النص من خالل ا ألقواس املربّعة .واعترب الوفد ابلتايل أأن تكل ا ألقواس املربّعة فهيا ما يتيح ل ألعضاء اجملال لمتكني
امجلعية العامة من ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس .وقال اإنه بعد النظر يف املضمون احملمتل لتكل املادة ،فاإنه يرى أأنه أأبدى
أأقىص ما ميكن من مرونة يف تقدمي الضاممانت للوفود ا ألخرى بأأن املادة خيار ممكن ،ولكنه مل حيصل عىل ضاممانت مماثةل بأأن
القرار يظل خيارا ممكنا أأيضا .و أأعرب الوفد عن مرونته أأمام امجلعية العامة فقال اإنه مس تعد للموافقة عىل عبارة " أأحاكم
قانونية" أأو " أأحاكم تقنينية" .وقال اإن بوسعه أأيضا تأأييد حذف أأجزاء من الفقرة ( ،)3مثل لك العبارات املوضوعة بني أأقواس
مربّعة بعد لكمة " أأحاكم" .و أأضاف قائال اإن بوسعه أأيضا تأأييد حذف الفقرة  3باكملها ألهنا غري رضورية لالمتثال لولية
امجلعية العامة لعام  1021اليت تلكّف امجلعية العامة لعام ّ 1023
ابلبت يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس معين مبعاهدة
قانون التصاممي .وذكّر الوفد مبا قاهل سابقا اإذ أأ ّقر بأأن الوثيقة  SCT/30/2حتتوي عىل مرشوع مادة/قرار بشأأن املساعدة
التقنية وتكوين الكفاءات ،فقال اإن بوسعه تأأييد وضع اإحاةل اإىل املادة/القرار مضن الفقرة  .3واس تطرد الوفد قائال اإن بوسعه
موسعة ،عىل غرار "مادة/قرار/بيان متفق عليه" ،جتمع خمتلف الس بل اليت من خاللها ميكن التصدي
أأيضا تأأييد صياغة ّ
ملفهوم املساعدة التقنية يف معاهدة قانون التصاممي .و أأشار اإىل أأن هذه الصياغة ليست صياغته املفضّ ةل ،ولكنه بعد التشاور
مع عامصة بدله ،فاإنه مس تعد للموافقة علهيا .وقال :ل ألسف هذا غري اكف يف ر أأي مجموعة واحدة .وقال اإن هناك فقط قوسا
مربّعا واحدا ليس بوسع الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن توافق عليه يف مرشوع قرار ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام
 .1024وقال اإنه ل ميكن أأن يؤيّد الإشارة اإىل "ملزم قانونيا" ،ألهنا اإشارة تستبق حصيةل املفاوضات يف اللجنة ويف املؤمتر
ادلبلومايس اإن عقد .وذكر الوفد أأن دليه أأس ئةل مل يُر َّد علهيا حول كيفية صياغة ا ألحاكم امللزمة قانونيا بشأأن املساعدة التقنية
وتكوين الكفاءات .وقال اإنه عمل خالل الساعات الكثرية والطويةل من املشاورات غري الرمسية أأن بعض املواد من املعاهدة
ليست ملزمة قانونيا ،فأأوحض أأنه ل يدري أأية صياغة جيب اس تذداهما جلعل ا ألحاكم ملزمة قانونيا .واس تطرد الوفد قائال اإنه
ملزمة ألهنا ليست طرفا متعاقدا يف املعاهدة ،وذلكل فاإن
يصح أأن تكون َ
عمل أأيضا من املستشار القانوين للويبو أأن املنظمة ل ّ
هذه العبارة غري دقيقة .وبناء عىل لك هذه النقاط ،قال الوفد اإنه ليس بوسعه املوافقة عىل أأن تو ّجه امجلعية العامة لعام 1023
اإىل اللجنة تعلاميهتا بصياغة مرشوع أأحاكم ملزمة قانونيا بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات .و أأضاف اإىل ذكل أأن
امجلعية العامة ل ميكن أأن تد ّل ا ألطراف يف املؤمتر ادلبلومايس عىل ما ميكن للمعاهدة أأن حتتوي يف هناية املطاف ،بل لك ما
ميكهنا فعهل هو اختاذ قرار بشأأن ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس ابلستناد اإىل النص املقرتح اذلي تكون اللجنة قد أأوصت
به .وقال الوفد اإنه بصفته من املؤيدين املدافعني عن املساعدة التقنية مكقدّم لها ومكس تفيد حممتل أأيضاّ ،يقر بأأن املساعدة
التقنية قد تكون رضورية لبعض الوفود يك تنفّذ معاهدة قانون التصاممي ،مبا فهيا ربّام الولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأعرب عن
اس تغرابه من أأي تلميح اإىل العالقة بني عدم موافقته وبني مفهومه املشرتك ألمهية املساعدة التقنية وقال اإن هذا اجلدال اإمنا
هو حول الش ل وليس املضمون .واس تطرد قائال اإنه رشح مرارا أأن القرار هو س ند قانوين ميكن من تقدمي املساعدة التقنية
فورا اإىل أأكرب تشكيةل من املس تفيدين ،أأما املادة فال تسمح بتقدمي املساعدة التقنية اإل بعد أأن تدخل املعاهدة حزي النفاذ.
و أأعرب عن خيبة أأمهل اإذ أأن مجموعة واحدة يه اليت مل توافق عىل ختويل اللجنة الصالحية يك تواصل حبث أأحاكم املساعدة
التقنية دون الاشرتاط أأيضا بأأن توضع أأحاكم املساعدة التقنية يف ش ل مادة .ويف اخلتام ،قال الوفد اإنه عىل اس تعداد دلمع
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ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس ابلستناد اإىل الوثيقتني  SCT/30/2و SCT/30/3و أأية اإسهامات نصية من ا ألعضاء،
وقال اإنه يرفض بشدّة أأية ترصحيات بأأن الوفد يعرقل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس.
 .64و أأعرب وفد فزنويال (مجهورية – البوليفارية) عن تأأييده الشامل لدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس ،و أأبدى مشاطرته
لفحوى البيان اذلي أأدىل به وفد بيالروس من أأن عددا من البدلان ظلت رهينة بيد عدد من الوفود .ولحظ الوفد أأن
أأفضل طريقة لإبداء املرونة يه اإيالء الاحرتام لالحتاد الرويس وكذكل ملن مه خارج هذه امجلعية واذلين سيشعرون خبيبة
ا ألمل بسبب هذا الوضع .و ّنوه الوفد ابلعمل املهم املنجز والعرض السخي اذلي تقدم به الاحتاد الرويس ابس تضافة املؤمتر،
واكّد من جديد موافقته عىل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس معراب عن اعتقاده بأأمهية اإدراج املساعدة التقنية يف حمك.
امليرس ومجيع الوفود عىل معلهم ادلؤوب وشكر
 .65وحتدث وفد بنغالديش ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،وشكر ّ
الاحتاد الرويس عىل هجوده لس تضافة املؤمتر ادلبلومايس .و أأعرب عن خيبة أأمهل لعدم التوصل اإىل توافق للآراء حول عقد
مؤمتر دبلومايس وقال اإن اجملموعة ل تزال تفضل اإدراج مادة عن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات مضن املعاهدة املقرتحة
ألن املادة س تكون ملزمة قانونيا و ألهنا س تكون يف منت نص املعاهدة .وقال اإن اجملموعة رمغ ذكل س تظل دامئا ملزتمة
ابملشاركة يف املفاوضات بروح بناءة.
مض صوته اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد
امليرس عىل اإدارة هذا املسار و ّ
 .66وشكر وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) ّ
بنغالديش ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ .ور أأى أأن املناقشات حول معاهدة التصاممي الصناعية عىل املسار الصحيح
مبشاركة بناءة من مجيع ادلول ا ألعضاء معراب عن أأمهل يف أأن يتواصل املسار ابلطريقة ذاهتا مع مراعاة الانشغالت ا أل ّمه لدلول
ا ألعضاء .ويف هذا الصدد ،أأبرز الوفد مرة أأخرى انشغالت البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا إازاء أأمهية اإدراج أأحاكم مالمئة
بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات مضن معاهدة التصاممي الصناعية .و أأعرب عن امتنانه العميق للمجموعة ا ألفريقية
ومنسقها عىل ّ
تويل هذه املهمة واملسؤولية الصعبة ابلنيابة عن البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .و ّبني الوفد أأن اإدراج ذكل
ّ
س
احلمك مضن منت نص املعاهدة ميكن من ضامن الثقة وقابلية التوقّع والتوازن بني الوفود كام هو مطلوب يف مرشوع املعاهدة.
و أأشار اإىل أأنه اإذا وجدت العزمية الس ياس ية لعامتد ذكل املهن  ،فاإن هناك أآليات قانونية تضمن اإدراج ذكل احلمك واحلرص يف
الوقت ذاته عىل صيانهتا القانونية .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن تقديره لعرض الاحتاد الرويس اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس
ودعا مجيع ادلول ا ألعضاء اإىل اإمتام املفاوضات بشأأن املادة  12متهيدا لدلعوة اإىل عقد املؤمتر ادلبلومايس يف الاحتاد الرويس.
امليرس اذلي مل يفقد ا ألمل أأبدا إازاء هذه املسأأةل وسعى دامئا اإىل
 .67وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية وشكر ّ
زرع روح التجديد حبثا عن حلول لهذه املسأأةل .وقال اإن اجملموعة ا ألفريقية تض ّم صوهتا اإىل الوفود اليت أأبدت خيبة أأملها لعدم
التوصل اإىل اتفاق بشأأن مسأأةل ينبغي أأن تكون بس يطة جدا لعقد مؤمتر دبلومايس وقال اإنه يؤيد عقد مؤمتر دبلومايس
ويساند اعامتد معاهدة قانون التصاممي .وقال اإن اجملموعة ا ألفريقية قدّمت الامتسا واحدا ،أأل وهو أأن تكون املساعدة التقنية
وتكوين الكفاءات جزءا من املعاهدة ،وهو أأمر تؤيّده أأيضا مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ويعين مجيع البدلان النامية .وقال اإن
اجملموعة ا ألفريقية اإذ تدمع الاحتاد الرويس لإجياد ح ّل لعقد املؤمتر ادلبلومايس ،تو ّد التشديد عىل أأهنا قد أأبدت قدرا كبريا من
املرونة ،تاكد تكون من ابب التضحية ،ولكن ذكل مل يكن اكفيا ل ألسف .وقال اإن اجملموعة ا ألفريقية تذكّر بأأهنا ظلت تطالب
بلغة تكون ملزمة مع أأهنا قبلت الإحاةل اإىل عبارة " أأحاكم قانونية" والتذيل عن عبارة " أأحاكم ملزمة" .وقال اإن اجملموعة
ا ألفريقية تعرب من جديد عن خيبة أأملها ألهنا اكنت تعترب أأن التفاق س يكون جيدا مجليع الوفود .وقال اإن اجملموعة ا ألفريقية
س تواصل الزتاهما بغية التوصل اإىل ح ّل يف أأرسع وقت ممكن يك يتس ىن عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد هذه املعاهدة.
امليرس اذلي بذل لك ما بوسعه من هجد خالل ا ألسابيع املاضية،
 .68و أأعرب وفد كندا عن تقديره للعمل اذلي أأجنزه ّ
وحىت يومنا هذا ،لإجياد حل مع مجيع الوفود .و أأبدى الوفد ،مثلام س بق ذكره ،دمعه واس تعداده الآن لدلعوة اإىل عقد مؤمتر
دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي .وذكّر بأأن موقف كندا يف اجامتعات اللجنة السابقة اكن ادلعوة اإىل اإدراج قرار بشأأن
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املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يصاحب املعاهدة املقبةل .وقال اإنه مع ذكل معل ابلتعاون مع ادلول ا ألعضاء من أأجل اإجياد
حل يقبهل امجليع وسعى اإىل التحيل بأأكرب قدر ممكن من املرونة ،مس تعدا بذكل للنقاش من أأجل استيعاب التشكيةل املتنوعة
من اخليارات واملواقف املطروحة .و أأضاف قائال اإنه اإذ يظل مرمان إازاء اللغة اليت س يصاغ هبا قرار امجلعية العامة ،فاإنه يو ّد أأن
تكون انشغالته مب ّينة عىل النحو املالمئ .و أأعرب الوفد عن أأسفه الشديد ألن هذه امجلعية مل تتوصل اإىل توافق للآراء حول
قرار لدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس ،فشدّد عىل أأنه يك يلكّل هذا املؤمتر ابلنجاح مفن املهم أأن تكون مجيع ادلول ا ألعضاء
عىل توافق مع املعايري العامة للنص قيد النظر .و أأبرز العمل اجليد املنجز والتعاون الإجيايب احملقّق ،ور أأى أأن احلل صار قريبا
أآمال يف أأل تذهب هجود الوفود سدى .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن أأسفه العميق ألن املسأأةل تظل عالقة و أأكّد أأن كندا
ملزتمة الزتاما اكمال ابلعمل عىل اإبرام املعاهدة رسيعا وادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس ،ويه منفتحة ملزيد من النقاش و ألي
حل جديد ميكّن من التوصل اإىل اتفاق يف املس تقبل القريب.
 .69وحتدث وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق معراب عن خيبة أأمهل العميقة لعدم التوصل اإىل
اتفاق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس يعىن ابعامتد معاهدة قانون التصاممي .وقال اإن اجملموعة اكنت ول تزال مؤيّدة ومس تعدة
لدلعوة اإىل عقد املؤمتر وتبدي املرونة والفعالية عىل طول مسار املشاورات غري الرمسية .وقال الوفد اإن اجملموعة تظل ملزتمة
مبعاهدة قانون التصاممي وتأأمل يف أأن تُعمتد يف أأقرب وقت ممكن ،وإان مل يكن ذكل يف عام  ،1024ففي أأقرب موعد ممكن.
امليرس عىل معهل ادلؤوب ولك ما أأجنزه يف هذا املضامر ،وشكر أأيضا الاحتاد الرويس عىل اس تعداده لس تضافة
وشكر الوفد ّ
املؤمتر العام املقبل ،واذلي يؤمل أأن يرجأأ اإىل موعد يف املس تقبل القريب.
امليرس والاحتاد الرويس أأيضا عىل عرضه اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس.
 .70وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وشكر ّ
و أأ ّقر بأأن هذه املعاهدة س تعود ابلفائدة عىل الرشاكت الكربى يف البدلان املتقدمة بل و أأيضا عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة
و أأفراد املبدعني يف البدلان النامية ،و أأعرب عن أأسفه لتأأجيل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس رمغ مس توى النض اذلي
وصل اإليه النص املوضوعي للمعاهدة .وشدّد عىل أأن أأنشطة التقنني الرامية اإىل حتسني حميط امللكية الفكرية لالبتاكر يه من
ا ألنشطة اجلوهرية يف معل املنظمة ّ
حفث الوفود عىل احلفاظ عىل زمخ توافق الآراء اذلي حتقّق حىت الآن بغية ادلعوة اإىل عقد
مؤمتر دبلومايس يف أأقرب الآجال.
 .72وترك وفد ليتوانيا اللكمة لوفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه.
امليرس عىل هجوده ادلؤوبة طيةل ا ألسابيع املاضية من
 .71وتقدّم وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ابلشكر اإىل ّ
املشاورات .وقال الوفد اإنه ،بصفته أأحد املطالبني ابملعاهدة ،يعرب عن أأسفه لعدم التوصل اإىل اتفاق يف هذه املرحةل رمغ
التحضري رفيع املس توى .وقال اإنه س يواصل مساندة ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف أأقرب فرصة ممكنة .وقال اإنه يأأمل يف
أأن يبقي الاحتاد الرويس عرضه مفتوحا لس تضافة املؤمتر ادلبلومايس املعين مبعاهدة قانون التصاممي .وقال الوفد اإن املعاهدة
سوف تعود ابلفائدة عىل مجيع أأعضاء الويبو وإان اإخفاقها اليوم هو خسارة مجليع الوفود .وتوجه الوفد اإىل الرئيسة فشكرها عىل
توجهيها طيةل امجلعيات الصعبة ور ّحب ابعامتد املزيانية للثنائية املقبةل.
امليرس وكذكل الاحتاد الرويس عىل عرضه
 .73وقال وفد الصني اإنه يأأسف حلصيةل املناقشات يف اإطار البند  .8وشكر ّ
لس تضافة املؤمتر ادلبلومايس .وساق مثال صينيا مبا معناه أأن النجاح والتوفيق رفيقا درب واحد .وقال اإنه رمغ النتيجة
املؤسفة ،فاإن ذكل كشف حدود املرونة دلى ا ألطراف .وبناء عىل ذكل ،وإاذا ما أأبدت لك ا ألطراف املعنية الاس تعداد
وا إلرادة الس ياس ية ،فاإنه يعتقد بأأنه من املمكن اإبرام معاهدة قانون التصاممي وادلعوة اإىل عقد املؤمتر ادلبلومايس ذلكل الغرض
يف اترخي أأبكر.
امليرس عىل معهل
 .74وقال وفد جنوب أأفريقيا اإنه يؤيد البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وشكر ّ
املمتاز خالل فرتة ما بني ادلورتني وطيةل أأعامل امجلعية العامة .وشكر الوفد أأيضا الاحتاد الرويس عىل عرضه اس تضافة املؤمتر
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ادلبلومايس .وقال اإن ادلول ا ألعضاء حاولت التوصل اإىل خامتة موفّقة حول هذه املسأأةل بعيهنا ونظرت اإىل صياغات خمتلفة
ولكن ل ألسف مل تكن تكل الصياغات مقبوةل .وساق الوفد مثال بلغته ا ألم ،وقال اإذا مل تس تطع ادلول ا ألعضاء التوصل اإىل
قرار فليست تكل الهناية ألن الوفود سوف تواصل السري اإىل ا ألمام لبناء اجلسور بني ادلول ا ألعضاء .و أأعرب الوفد عن
الزتامه ابلتوصل اإىل قرار يف الفرتة ما بني ادلورتني ،كام برهن عىل ذكل يف امجلعية العامة ،حيث اكد التفاق أأن يتحقّق.
وشكر الوفد الرئيسة ومجيع ادلول ا ألعضاء اليت شاركت يف املناقشات بروح بناءة.
 .75وقال وفد املغرب اإنه يؤيد البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا ألفريقية وشكر ا ألمانة واملدير العام عىل
امليرس ومجيع الوفود ممن شارك يف هذه ادلورة .و أأعرب الوفد عن أأسفه ألن لك هذه اجلهود مل
اجلهود املبذوةل .وشكر أأيضا ّ
تلكّل ابلنجاح ،و أأكدّ عىل أأنه ملزتم هبذا العمل .و أأعرب عن رغبته يف التوجه اإىل موسكو لضامن أأن تشهد هذه الس نة جناحا
للمرة الثالثة عىل التوايل ،فشكر الاحتاد الرويس عىل عرضة لس تضافة املؤمتر ادلبلومايس .وقال اإنه واثق من أأن مجيع ادلول
ا ألعضاء س تأأخذ يف احلس بان ،يف املناس بة الآتية ،مسأأةل املساعدة التقنية اليت تكتيس أأمهية حيوية للبدلان النامية.
 .76وقال وفد مرص اإنه يؤيد البيان املقدّم ابمس اجملموعة ا ألفريقية وشكر الاحتاد الرويس عىل عرضه لس تضافة املؤمتر
امليرس عىل هجوده اجلبارة واجملموعة ا ألفريقية ووفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ووفد
ادلبلومايس ،وشكر أأيضا ّ
جنوب أأفريقيا عىل اقرتاحاهتم بشأأن املساعدة التقنية .وشدّد الوفد عىل أأن املهن البناء املعمتد يربهن عىل إارادة وعزم من أأجل
اس تكامل املعاهدة .وقال الوفد اإن املشلكة احلقيقية يف ر أأيه ل تمكن يف املادة املوضوعية ذاهتا ،بل يه مسأأةل رفض بعض
الوفود اعامتد مادة تشري اإىل التعاون التقين وتكوين الكفاءات .واس تغرب الوفد من ذكل ألهنا املسأأةل تدخل يف جمال معل
املنظمة اليت تتوىل تقدمي املساعدة ودمع البدلان اليت تقتيض املساعدة التقنية يف املسائل ذات الصةل ابمللكية الفكرية .و أأشار
الوفد حتديدا اإىل املادتني  52و 67من اتفاق تريبس اللتني تذكران أأن البدلان الأكرث تقدّما تتحمل مسؤولية دمع البدلان
النامية اليت تقتيض املساعدة التقنية ،فأأعرب الوفد عن خيبة أأمهل ألن هذا املبد أأ صار حم ّل اعرتاض ول حيظى ابدلمع .وقال
الوفد اإنه يأأمل يف أأن يس تطيع الاحتاد الرويس اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس و أأن يوجد ح ّل للامدة  12يف أأقرب وقت ممكن يك
يتس ىن ادلعوة اإىل عقد هذا املؤمتر يف عام .1024
امليرس عىل معهل املمتاز .وقال اإن غامان اكنت ول تزال تمثن فكرة النقاش
 .77و أأعرب وفد غامان عن امتنانه للرئيسة وشكر ّ
املنسجم واملمثر بني ادلول ا ألعضاء يف سعي مشرتك حنو نظام دويل عادل ومنصف .و أأعرب الوفد عن أأسفه ألن الوفود مل
تس تطع التوصل اإىل اتفاق مشرتك حول مسأأةل املساعدة التقنية ،ذكل التفاق اذلي اكن سيسمح ابدلعوة اإىل عقد مؤمتر
دبلومايس .وقال الوفد اإنه كجميع الوفود حيس خبيبة أأمل ،ولكنه يأأمل يف أأن يزول هذا املأأزق .و أأعرب عن امتنانه لالحتاد
الرويس أآمال يف أأل يؤدي هذا املأأزق اإىل تراجع عزمه عىل اس تضافة املؤمتر .وتطلع الوفد اإىل أأن تتيح ا ألشهر الآتية فرصة
للجميع من أأجل التفكري والتع ّمق يف مبدئ التوازن والغاية .ورصح بأأنه ل بدّ من أأن يظل العمل التقنيين للمنظمة عىل أأمهيته
الكربى و أأن حيظى ابهامتم امجليع ،وقال اإنه يرغب يف اإجياد الفرصة لتبديد أأوجه الاختالف اليت حالت دون اختاذ قرار
حول هذه املسأأةل.
 .78و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن خيبة أأمهل إازاء نتيجة املفاوضات وقال اإن اجلزء املوضوعي من املفاوضات يش متل يف
الهناية عىل اإسهام همم جدا يف اإجياد حل للمشلكة الكبرية اليت طرحت .وقال اإنه دون ادلمع التقين ل وجود للتقدّم يف الواقع
يف أأية معاهدة معمتدة يف جمال امللكية الفكريةّ .
وحث الوفد مجيع الوفود عىل التنظمي وإابداء الالزتام مببادئ امللكية الفكرية
العليا و ّ
البت يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  ،1024وقال الوفد اإنه ليست هل الصالحية يك يؤكّد الإبقاء عىل
عرضه اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس يف موعد لحق .وقال اإنه يف حال اختاذ قرار يف ادلورة الاس تثنائية املقبةل للجمعية العامة
يف مايو ،فهناك اإماكنية لعقد املؤمتر ادلبلومايس يف ديسمرب  .1024ودعا الوفد مجيع ادلول ا ألعضاء اإىل مراعاة هذه املسأأةل
بغية التوصل اإىل قرار يف مايو وعقد املؤمتر يف ديسمرب.
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امليرس عىل تفانيه وهجوده طيةل هذه ا ألايم و أأعرب عن خيبة أأمهل لعدم التوصل اإىل توافق للآراء
 .79وشكر وفد هنغاراي ّ
حول ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس ،ور أأى يف ذكل خسارة واحضة مجليع ا ألعضاء .وقال اإنه يعتقد بأأن التقدم املوضوعي يف
نصوص املواد حتقق خالل أآخر دورة للجنة ،واكن من املفروض أأن مينح مجليع الوفود الثقة الاكفية لهذهاب اإىل املؤمتر
ادلبلومايس ومناقشة خمتلف املواقف هناك واختتام هذا العمل .و أأعرب عن أأسفه ألنه رمغ ادلمع الواسع لعقد املؤمتر مل يتحقق
التفامه خملتلف مواقف الغري ومل يتس ىن بذكل اختاذ القرار .وشكر الوفد الاحتاد الرويس عىل عرضه وقال إانه يؤيد الاقرتاح
ا ألخري اذلي تقدّم به وفد الاحتاد الرويس.
امليرس عىل هجوده ادلؤوبة وصربه امجليل اإذ أأنصت اإىل ر أأي
يضم صوته اإىل أأولئك اذلين شكروا ّ
 .80وقال وفد اإيطاليا اإنه ّ
وصوت امجليع ،وكذكل ادلول ا ألعضاء اليت شاركت يف املناقشات غري الرمسية .و أأعرب عن أأسفه ألن اجلهود املبذوةل مل متكّن
من حتقيق الهدف املشرتك .وقال اإنه يأأمل يف أأل يُفقد هذا الزمخ و أأن يُعقد املؤمتر ادلبلومايس يف أأقرب الآجال يف الاحتاد
الرويس.
امليرس عىل الزتامه ومعهل الشاق ومجيع الوفود عىل مشاركهتا يف املفاوضات .و أأعرب عن أأسفه ألن
 .82وشكر وفد بنن ّ
ادلول ا ألعضاء أأخفقت يف التوصل اإىل توافق للآراء بسبب انعدام املرونة الالزمة .ودعا الوفد مجيع الوفود اإىل التحيل مبزيد
من املرونة حىت تفيض املفاوضات املقبةل اإىل حتقيق نتيجة مرضية .وشكر الوفد الاحتاد الرويس عىل عرضه السخي
ابس تضافة املؤمتر ادلبلومايس ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن يمت ذكل يف أأقرب وقت ممكن.
 .81و أأعرب وفد مرص عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الرويس .ور أأى أأن السري اإىل ا ألمام بطريقة بناءة يف
هذه املسأأةل يقتيض وضعها عىل جدول أأعامل اجامتع مايو ،واعترب أأنه س ميكن تقيمي العمل املنجز يف اللجنة .و أأعرب الوفد عن
أأمهل يف أأن يعقد املؤمتر ادلبلومايس يف عام  1024واقرتح اإدراج الاقرتاح يف قرار امجلعية.
 .83وقال وفد الولايت املتحدة اإنه يرى أأن عبارة "توحيد نص الاقرتاح ا ألسايس" يف الفقرة الثانية من القرار حتتاج اإىل
توضيح ،واقرتح العودة اإىل الولية ا ألصلية للفقرة  132من الوثيقة .WO/GA/41/18
 .84واقرتح املدير العام الصياغة التالية " :تطلب من اللجنة أأن ترسع يف معلها عىل نص الاقرتاح ا ألسايس".
 .85واقرتح وفد اجلزائر الإشارة اإىل النص الناجت عن أآخر اجامتع للجنة.
 .86ولحظ وفد هنغاراي أأن اللجنة أأحرزت تقدما يف خمتلف الاجامتعات اليت عقدهتا يف الس نة املاضية ،وقال اإنه ل
يوافق عىل الاقرتاح بأأن يطلب من اللجنة أأن ترسع يف معلها .وقال اإنه من املمكن اختاذ قرار جديد يلمتس من اللجنة
اس تكامل معلها عىل نص الاقرتاح ا ألسايس ملعاهدة قانون التصاممي.
 .87وقر أأ الرئيس نص القرار التايل:
"اإن امجلعية العامة للويبو:
"( )2تطلب من اللجنة أأن تس تمكل معلها عىل نص الاقرتاح ا ألسايس ملعاهدة قانون التصاممي ابلستناد اإىل حصيةل
ادلورة الثالثني للجنة العالمات؛
( )1س تعمل يف ادلورة الاس تثنائية للجمعية العامة يف مايو  1024عىل تقيمي النص والتقدم احملرز والنظر فهيام
و ّ
البت يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  1024يف موسكو .ويف حال ّقررت ذكل ادلورة الاس تثنائية
للجمعية العامة يف مايو ،س ُيعقد مؤمتر حتضريي مبارشة بعد تكل ادلورة للجمعية العامة".
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 .88ور ّد املستشار القانوين عىل سؤال طرحه وفد الاحتاد الرويس ،مشريا اإىل مرشوع فقرة القرار ،فقال اإن "اللجنة"
التحضريية للمؤمتر ادلبلومايس س ُتعقد مبارشة بعد ادلورة الاس تثنائية للجمعية العامة يف مايو ،يف حال ّتقرر ذكل.
 .89اإن امجلعية العامة للويبو:
( )2تطلب من اللجنة أأن تس تمكل معلها عىل نص الاقرتاح ا ألسايس ملعاهدة قانون التصاممي ابلستناد اإىل
حصيةل ادلورة الثالثني للجنة العالمات؛
( )1س تعمل يف ادلورة الاس تثنائية للجمعية العامة يف مايو  1024عىل تقيمي النص والتقدم احملرز والنظر
فهيام و ّ
البت يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  1024يف موسكو .ويف حال ّقررت ذكل ادلورة
الاس تثنائية للجمعية العامة يف مايو ،س ُتعقد جلنة حتضريية مبارشة بعد تكل ادلورة للجمعية العامة.

البند  9من جدول ا ألعامل املو ّحد:
بعض املسائل املتعلقة ابللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (جلنة حق املؤلف)
 .90استندت املناقشات اإىل الواثئق  WO/GA/43/13و WO/GA/43/22و.WO/GA/44/4
 .92وافتتحت الرئيسة البند  9من جدول ا ألعامل وقالت اإنه قد مت التفاق خالل املشاورات غري الرمسية اليت قادهتا عىل
تقدمي النص التايل للموافقة عليه" :اإن امجلعية العامة للويبو " "2حتيط علام ابملعلومات الواردة يف
الوثيقة WO/GA/43/13؛ " "1وحتيط علام ابلبيامانت اليت أأدلت هبا الوفود يف ادلورتني الثالثة وا ألربعني والرابعة وا ألربعني
للجمعية العامة للويبو يف عام 1023؛ " "3وتلمتس من اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة أأن تواصل معلها
بشأأن القضااي موضع التقرير يف تكل الوثيقة ".وفتحت الرئيسة ابب التعليق أأمام الوفود.
 .91وحتدث وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق و أأعرب عن أأسفه اإذ حتال القضية اإىل اللجنة
ادلامئة واكن قد عقد أأمهل عىل اإماكنية اختاذ قرار بشأأن خارطة الطريق تؤدي اإىل معاهدة بشأأن حامية هيئات البث خالل
ادلورة الراهنة ،ول س امي أأن مجموعته تعلق أأمهية كربى عىل هذا املوضع .و أأشار اإىل أأنه يقبل بروح من التسوية والتعاون
ابإحاةل املسأأةل اإىل اللجنة ادلامئة ،مشددا عىل أأن من الرضوري اإيالء ا ألولوية ا ألوىل للميض قدم ًا حنو وضع صيغة هنائية
لقرتاح معاهدة بشأأن حامية هيئات البث ابلرمغ من وجود قضااي أأخرى هممة عىل جدول أأعامل اللجنة .و أأضاف قائ ًال اإن
الهدف املنشود هو الوصول اإىل قرار يدعو اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف أأقرب وقت ممكن حمبذ ًا أأن يكون ذكل يف عام
 .1024وعلق يقول اإن ضامن حامية مناس بة عىل املس توى ادلويل لهيئات البث حاجة ملحة و أأن موعد القرن احلادي
والعرشين قد فات .و أأعرب عن اإقرار اجملموعة مبطالب أأوساط هيئات البث ابإجياد حل شامل لقرصنة الإشارات عىل حنو
هيدد الاستامثرات الرضورية يف تكل السوق .ور أأى أأن تطور ًا من ذكل القبيل هو العنرص الرئييس للتضامن الاجامتعي
والتعددية وإاثراء ثقايف ل ل اجملمتعات .وشدد عىل أأن الوقت قد حان لتحقيق ذكل الهدف وإاعداد العدة لدلعوة اإىل عقد مؤمتر
دبلومايس .ور أأى أأيض ًا أأن اخلطوة ا ألوىل يه خارطة طريق اثبته ومعقوهل لعمل اللجنة و أأن ذكل ما دفع اجملموعة اإىل صياغة
الاقرتاح املقدم خالل السلسةل احلادية وامخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
 .93و أأعطى وفد ليتوانيا اللكمة ملمثل الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه.
 .94ورصح ممثل الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه قائ ًال اإن املناقشات اجلارية حول معاهدة حامية هيئات البث
ل تزال حتظى اب ألولوية .و أأعرب عن تطلع الاحتاد ا ألورويب اإىل حتسينات حترز يف هذا املوضوع وتكون ملموسة ومناس بة

WO/GA/44/6
18

للمشالكت احملددة اليت تواهجها هيئات البث ،عىل أأن حتظى حقوق أأحصاب احلق يف املصنفات أأو غريها من املوضوعات
احملمية املنقوةل ابإشارات البث ابلحرتام الواجب .وعرب عن تطلعه للميض قدما يف نقاش بناء حول التقييدات والاس تثناءات
لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث ول ألشذاص من ذوي الإعاقات ا ألخرى عىل أأساس تبادل
الآراء حول التجارب الوطنية يف هذا اجملال .ومىض يقول اإن من ا ألسايس يف الإطار ادلويل اإجياد الإماكنيات واملرومانت اليت
تسمح هبا املعاهدات احلالية ،مبا فهيا اتفاقية برن ومعاهدات الويبو لعام  2996ومعاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي،
من أأجل فرض تقييدات عىل حق املؤلف يف الترشيعات الوطنية .ور أأى أأن ل حاجة يف هذا الس ياق لصك دويل يتناول أأية
قضااي قد تتعلق بأأنشطة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث وا ألشذاص من ذوي الإعاقات ا ألخرى.
 .95وقال وفد فزنويال (مجهورية -البوليفارية) اإنه يعتقد ،عىل خالف املداخالت السابقة ،أأن للجنة أأولوايت أأخرى مهنا
تنفيذ معاهدة مراكش والاحتياجات الإمنائية ل ألشذاص ذوي الإعاقات البرصية .ور أأى أأن من الرضوري مواصةل العمل عىل
املرومانت لفائدة املكتبات ودور احملفوظات وا ألشذاص من ذوي الإعاقات ا ألخرى .وشكك يف رضورة اإعطاء هيئات البث
حق ًا اإنساني ًا اكحلق املمنوح مبوجب امللكية الفكرية وتساءل عن اإماكنية حامية هيئات البث ويه ليست أأشذاص ًا.
 .96و أأعلنت الرئيسة أأن مجيع املداخالت سرتد يف التقرير و أأن القرار قد مت اعامتده ابلصيغة املقرتحة نظر ًا لنعدام أأي
اعرتاض عىل اعامتده.
 .97وإان امجلعية العامة للويبو:
" "2قد أأحاطت علامً ابملعلومات الواردة يف الوثيقة WO/GA/43/13؛
" "1و أأحاطت علام ابلبيامانت اليت أأدلت هبا الوفود يف ادلورتني الثالثة وا ألربعني والرابعة وا ألربعني للجمعية
العامة للويبو يف عام 1023؛
" "3والمتست من اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة مبواصةل معلها عىل القضااي حمل التقرير يف
تكل الوثيقة.

البند  20من جدول ا ألعامل املو ّحد:
تقارير عن جلان الويبو ا ألخرى :اللجنة املعنية مبعايري الويبو (جلنة املعايري)
 .98استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/GA/44/5
 .99وعقب املشاورات اليت قادهتا الرئيسة منذ ادلورة الثالثة وا ألربعني للجمعية العامة ،قُدم مرشوع القرار التايل ،الوارد
يف الوثيقة املذكورة  ،WO/GA/44/5ووافقت عليه امجلعية العامة.
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 .200اإن امجلعية العامة للويبو:
" "2حتيط علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة  ،WO/GA/43/16املتعلقة ابللجنة املعنية مبعايري الويبو
(جلنة املعايري)؛
" "1وحتيط علام ابلبيامانت اليت أأدلت هبا الوفود هبذا الشأأن أأثناء ادلورتني الثالثة وا ألربعني والرابعة
وا ألربعني للجمعية العامة للويبو يف س نة 1023؛
" "3تطلب من جلنة املعايري مواصةل معلها عىل القضااي الواردة يف تكل الوثيقة.
[هناية الوثيقة]

