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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون(العادية احلادية واألربعون )الدورة الثالثة الدورة 
ىل سبمترب  23جنيف، من   2023أأكتوبر  2اإ
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 من جدول الأعامل املوّحد 20البند 

 تكوين جلنة الربانمج واملزيانية

ىل  .5  .WO/GA/43/1 الوثيقةاستندت املناقشات اإ

ىل تقدمي الوثيقة .6  .WO/GA/43/1 ودعت الرئيسة املستشار القانوين اإ

ىل وثيقة غري  وقال .1 ن منسقي اجملموعات عقدوا مشاورات انحجة ولفتوا انتباه ادلول الأعضاء اإ املستشار القانوين اإ
ضافية ُوزعت يف وقت سابق بشأأن اقرتاح تكوين جلنة املزيانية للفرتة من أأكتوبر  ىل أأكتوبر  2023رمسية اإ  .2025اإ

ىل  2023 عضاء يف جلنة املزيانية للفرتة من أأكتوبركأ ابلإجامع ادلول التالية  للويبو انتخبت امجلعية العامةو  .8 اإ
اجلزائر والأرجنتني وأأذربيجان وبنغالديش وبيالروس وبنن وبوتسواان والربازيل والاكمريون وكندا  :2025 أأكتوبر

ثيوبيا وفرنسا وغابون وجورجيا كوادور والسلفادور واإ وأأملانيا  وش ييل والصني وكولومبيا وكرواتيا وامجلهورية التش يكية واإ
يران )مجهورية  ندونيس يا واإ يطاليا والياابن وكينيا  -واليوانن وغواتاميل وغينيا وهنغاراي والهند واإ الإسالمية( واإ

وقريغزيس تان واملكس يك واملغرب وابكس تان وابراغواي وبولندا ومجهورية كوراي ورومانيا والاحتاد الرويس وس نغافورة 
س بانيا ورسي لناك والسويد وسويرساوسلوفاكيا وسلوفينيا وجنوب أأفريقي وتركيا واململكة املتحدة  )حبمك املوقع( ا واإ

 (.53) والولايت املتحدة الأمريكية وفييت انم

 من جدول الأعامل املوّحد 28البند 

 اقرتاح تعريف "نفقات التمنية" يف س ياق الربانمج واملزيانية

ىل الوثيقة  .1 اقرتاح مقدم بشأأن تعريف "نفقات التمنية" يف س ياق املعنونة " WO/GA/43/21استندت املناقشات اإ
ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية يف املعنونة " A/51/14" والوثيقة جلنة الربانمج واملزيانية

ىل 1 دورهتا احلادية والعرشين )من  ".(2023سبمترب  23 اإ

وقش ابلفعل يف مشاورات غري رمسية برئاسة انئب رئيسة امجلعية العامة، الس يد وذكّرت الرئيسة بأأن هذا البند ن .20
خمتار وريدة. وأأخطرت الوفود بأأن املشاورات أأمثرت عن توافق يف الآراء وقرأأت نص القرار املتفق عليه خالل املشاورات 

ء املشاركة يف مشاورات غري رمسية لوضع غري الرمسية عىل النحو التايل: "المتست امجلعية العامة للويبو من ادلول الأعضا
تعريف هنايئ لنفقات التمنية خالل ادلورة الثانية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية أأثناء حتضري وثيقة الربانمج واملزيانية 

 ".2026/21 للثنائية

ىل أأن وقتا طويال قد أأنفق عىل هذه  .22 املسأأةل خالل املشاورات وفتحت الرئيسة ابب املناقشة أأمام الوفود، مشرية اإ
غري الرمسية، وأأن مواقف ادلول الأعضاء معروفة جيدا. وذكّرت الوفود بأأن من الرضوري مناقشة مسائل أأخرى معلقة 
ىل  جياز. وذكّرت أأيضا بأأن البياانت العامة ميكن تقدميها كتابيا اإ وحثت الوفود اليت ترغب يف أأخذ اللكمة عىل التحدث ابإ

 التقرير اذلي س يعمم لحقا.الأمانة يك تدرج يف 

مث فتحت الرئيسة الباب أأمام الوفود للتعليق. وملا مل يطلب أأي وفد اللكمة، اقرتحت الرئيسة أأن يكون النص اذلي  .22
طار البند  . ويف غياب أأي اعرتاض تقرر ذكل. وشكرت الرئيسة 28س بق وقرأأته هو القرار اذلي تتفق عليه امجلعية يف اإ

لس يد خمتار وريدة، عىل ما بذهل من هجود حلل هذه املسأأةل وأأغلقت ابب مناقشة هذا البند من انئب رئيسة امجلعية، ا
 جدول الأعامل.
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 من جدول الأعامل املوّحد 24البند 

 التقرير الهنايئ عن تنفيذ برانمج الويبو للتقومي الاسرتاتيجي

ىل الوثيقتني اللتني عرضتا للنظر وهام الوثيقة  .23 التقرير الهنايئ عن املعنونة " WO/GA/43/20استندت املناقشات اإ
ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة املعنونة " A/51/14" والوثيقة تنفيذ برانمج الويبو للتقومي الاسرتاتيجي

ىل  1الربانمج واملزيانية يف دورهتا احلادية والعرشين من   ."2023سبمترب  23اإ

جي .24 ىل عرض البند ابإ نه يرغب يف تقدمي بع  التوضيحات عن أأصل برانمج التقومي وُدعي املدير العام اإ از. وقال اإ
الاسرتاتيجي، ردا عىل التساؤلت اليت طرهحا أأحد الوفود يف بيانه العام، لأن أأصل الربانمج قد نيس بشلك ما يف طيات 

ىل توصية وحدة التفتيش املشرتكة يف عام  جتري الويبو تقيامي شامال بأأن  2005الزمان. وأأوحض أأن أأصل الربانمج يعود اإ
ملواردها البرشية واملالية. ورصح بأأن متعاقدا قد اختري للقيام بذكل وهو رشكة برايس وترهاوس كوبرس 

(PricewaterhouseCoopers جراء مناقصة دولية. وصدر تقرير التقيمي الشامل يف عام ، وأأوصيت فيه 2001(، عقب اإ
آنذاك، واليت الويبو ابلضطالع بربانمج لإجراء حتسين ات تنظميية. وأأصدرت جلنة الويبو للتدقيق، اليت اكنت تسمى هكذا أ

ُُكفت ابلإرشاف عىل التقيمي الشامل، توصية لدلول الأعضاء بأأن تنفذ الويبو هذا الربانمج. ووافقت امجلعية العامة بدورها 
. وقال املدير العام 2001د جرى لك هذا يف عام عىل توصية جلنة الويبو للتدقيق فامي يتعلق بربانمج التحسني التنظميي، وق

نه عندما توىل همام منصبه يف عام  مل تكن هذه التوصية قد نفذت بعد. واتفقت امجلعية العامة وادلول الأعضاء عىل  2008اإ
ج التحسني ، وُأعيد تصممي برانم2008الأهداف الاسرتاتيجية اجلديدة يف جلنة الربانمج واملزيانية اليت عقدت يف ديسمرب 

التنظميي ليصبح برانمج التقومي الاسرتاتيجي يك يس توعب توصيات التقرير الشامل بل وأأيضا مبادرات حتسني املنظمة معال 
ابلأهداف الاسرتاتيجية اجلديدة. وشدد املدير العام عىل أأن برانمج التقومي الاسرتاتيجي نُفّذ خالل الس نوات امخلس املاضية 

ابلنس بة للمنظمة. ورصح بأأن ادلول الأعضاء رصدت الربانمج عن كثب بطرق  غاية الكثافة يف العملعبارة عن معلية واكن 
خمتلفة، أأولها من خالل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اليت تفاعلت معها الأمانة ابس مترار فامي يتعلق ابلربانمج، وأأعرب 

ىل ذكل أأ  ضافة اإ ىل جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية املدير العام عن شكر الأمانة لها. واإ فاد بأأن التقارير املرحلية اكنت ترفع اإ
ىل برانمج التقومي الاسرتاتيجي  ىل ادلول الأعضاء. وابلنظر اإ العامة، كام اس تخدمت الآليات غري الرمسية لتقدمي التقارير اإ

مبادرة مصمت حول أأربع قمي. وراح  21د انطوى عىل رصح املدير العام بأأنه بلغ مرحةل الاكامتل، وأأنه كام ل خيفى عىل أأحد ق
ضافة امجلةل  خطار ادلول الأعضاء بأأن وفد الربازيل المتس اإ ن أأول هذه القمي يه التوجه حنو تقدمي اخلدمات، وطلب اإ يقول اإ

ىل الفقرة  طار من التقرير الصادر يف هذا الصدد: "يُفهم من فكرة التوجه حنو تقدمي اخلد 5الإضافية التالية اإ مات املنفذة يف اإ
ىل ادلول الأعضاء فهيا  ىل طائفة عريضة من أأحصاب املصاحل، واإ برانمج التقومي الاسرتاتيجي أأن تقدم الويبو خدمات خمتلفة اإ

أأول وقبل لك يشء ابعتبارها واكةل متخصصة من واكلت الأمم املتحدة". وأأفاد املدير العام بأأن الأمانة ل تواجه أأي صعوبة يف 
دراج ىل املبادرات التسع عرشة املصممة حول أأربع قمي، ذكر املدير العام بأأن القمية الثانية يه العمل  اإ امجلةل املقرتحة. وابلعودة اإ

يدا واحدة، والقمية الثالثة يه املساءةل عن النتاجئ اليت تنطوي عىل خضوعنا يف الأمانة للمساءةل وحتملنا املسؤولية عن 
ن برانمج التقومي الاسرتاتيجي قد نُفّذ نتاجئنا. أأما القمية الأخ رية فهيي املسؤولية البيئية والاجامتعية والإدارية. ومىض يقول اإ

بنجاح. ويف ختام عرض البند أأكد املدير العام أأن مثة مبادرتني مل تنفذا بعد واكن من املزمع عدم تنفيذهام يف هذه املرحةل وهام: 
دارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية والتخ  طيط للموارد املؤسس ية وقد صدر تقرير عهنام سابقا خالل هذه ادلورة وستتطلب اإ

هااتن املبادراتن بع  الس نوات لتكمتال. وأأعرب عن شكره لفريق الإدارة العليا ومجيع املوظفني لأن هذا الربانمج اكن 
 من تعاون اكن أأمرا همام. عن معلية غاية الكثافة يف العمل عىل مدى عدة س نوات، ورصح بأأن ما حصل عليه عبارة

آخر دراسة اس تقصائية للموظفني ويف ردودمه  بأأن ورصح النتاجئ الإجيابية اليت حققها برانمج التقومي الاسرتاتيجي جتلت يف أ
 بشأأن الربانمج.
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الرئيسة املدير العام عىل عرضه والتوضيحات الإضافية اليت قدهما وأأعطت اللكمة للوفود يك تديل بتعليقاهتا  وشكرت .25
 من جدول الأعامل. 24بشأأن البند 

ن مجموعة جدول أأعامل  .26 وشكر وفد الربازيل املدير العام عىل ما قدمه من توضيحات عن خلفية هذه املسأأةل. وقال اإ
دراج الن ص التفسريي بسبب الارتباك اذلي انتاهبا فامي خيص املعىن املقصود من جعل الويبو منظمة تعمل عىل التمنية طلبت اإ

تقدمي اخلدمات. وأأضاف أأن ذكل املفهوم مس تخدم يف لك برامج وثيقة الربانمج واملزيانية تقريبا. وأأفاد بأأن من واجبه التوضيح 
 أأن ادلول الأعضاء متثّل القوة ادلافعة للمنظمة.

 رتحت الرئيسة اعامتد القرار التايل:واق .21

، الوارد يف لتقومي الاسرتاتيجياالهنايئ عن تنفيذ برانمج أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام ابلتقرير  .28
 .WO/GA/43/20 الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 25البند 

 تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة

ىل  .21  .A/51/14و  WO/GA/43/5الوثيقتنياستندت املناقشات اإ

ىل تقدمي الوثيقة  .20  .WO/GA/43/5ودعت رئيسة امجلعية العامة رئيس جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة اإ

 وأأدىل رئيس اللجنة ابلبيان التايل: .22

ىل امجلعيات ال عامة للويبو "يرشفين ويرسين بصفيت رئيس جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن أأحتدث اإ
ىل امجلعية العامة مبارشة اليوم مما  اليوم يف هذه املناس بة املهمة. وأأود أأن أأشكرمك عىل الفرصة املتاحة للجنة للتحدث اإ
ىل  يمتىش مع هيلك الرقابة املعدل املعمتد خالل اجامتعات امجلعية العامة امخلسني اليت عقدت الس نة املاضية. وسعيًا اإ

ىل حد ما ىل اختصاصات اللجنة املعمتدة يف بيان الس ياق اإ والسارية املفعول يف  2022سبمترب  22، أأود الرجوع اإ
 :ولحئته املايل الويبو نظامالوقت احلايل كجزء من 

ن اللجنة بصفهتا هيئة فرعية اتبعة للجنة املزيانية يه هيئة استشارية مس تقةل خارجية من اخلرباء  • اإ
لأعضاء خبصوص تناسب الضوابط ادلاخلية يف الويبو وفعاليهتا معنية ابلرقابة أأنشئت لطمأأنة ادلول ا

 ومساعدة هذه ادلول يف أأداء دورها يف جمال الرقابة وحتسني اضطالعها مبسؤوليات احلومكة.

وتطلع اللجنة ادلول الأعضاء ابنتظام عىل معلها مبا يف ذكل من خالل اجللسات الإعالمية الفصلية  •
 ىل ادلول الأعضاء.والتقارير املعنية املقدمة اإ 

ىل جلنة املزيانية وامجلعية العامة  • وعالوة عىل ذكل، ترفع اللجنة تقريرًا س نواًي يغطي العمل املضطلع به اإ
ليمك يف هذه املناس بة مضن الوثيقة لهيا.  WO/PBC/21/2وهو التقرير املقدم اإ  لرجوعمك اإ

ىل جلنة  وبوجه • ىل ولية اللجنة املمتثةل يف النظر يف التعليقات وتقدميها اإ خاص، يتطرق التقرير أأيضًا اإ
ىل امجلعية العامة.  املزيانية بشأأن تقارير مراجع احلساابت اخلاريج بغية تيسري تقدمي تقرير جلنة املزيانية اإ
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ىل التقارير الفصلية ا ىل "وبصفة عامة، استند تقرير اللجنة الس نوي اإ ضافة اإ ىل ادلول الأعضاء اإ ملقابةل املقدمة اإ
ىل أأربعة أأجزاء رئيس ية أأي اجلزء الأول  جدول أأعامل ادلورة احلادية والعرشين الأخرية للجنة املزيانية. وينقسم التقرير اإ

اللجنة مع  املتصل بولية اللجنة وعضويهتا وأأساليب معلها واجلزء الثاين املتعلق ابلتدقيق والرقابة اذلي يغطي تفاعل
مراجع احلساابت اخلاريج وشعبة الويبو للتدقيق ادلاخيل والرقابة واجلزء الثالث املرتبط بأأداء برانمج الويبو 
 واملراجعات املالية واجلزء الأخري اخلاص ابلتقدم احملرز خبصوص مرشوعات الويبو الكربى واملسائل الإدارية.

ىل اجلزء الأول، شاركت اللجنة يف  مناقشات موضوعية مع الإدارة العليا بشأأن مسائل ترى أأهنا "وابلنس بة اإ
تكتيس أأمهية أأو تود الإدارة العليا عرضها عىل اللجنة ليك تطلع علهيا أأو تنظر فهيا. وغالبًا ما تنشأأ عن تكل املناقشات 

ىل املدير العام وفريق الإدارة العليا. وتكون حصيةل تكل امل  ناقشات عادة التفاق عىل تعليقات ومشورة تقدهما اللجنة اإ
املوضوع قيد النظر. كام شاركت اللجنة يف مناقشات موضوعية مع شعبة الويبو للتدقيق ادلاخيل والرقابة ومراجع 

ليه.  احلساابت اخلاريج ويه تشدد عىل بع  املسائل اليت ترى رضورة توجيه اهامتم ادلول الأعضاء اخلاص اإ

ىل تفاعل اللجنة مع مراجع "أأما خبصوص اجلزء الثاين املتعلق اب لتدقيق والرقابة، فيجب عيل أأوًل أأن أأشري اإ
احلساابت اخلاريج. فقد أأتيحت للجنة الفرصة لبحث مسائل خمتلفة مبا فهيا خطة العمل املقرتحة ملراجعة احلساابت 

لعام من الهند بوصفه مراجع اخلارجية قبل الفرتة املشموةل ابلتقرير بقليل وبعد وصول املراقب املايل ومراجع احلساابت ا
احلساابت اخلاريج للويبو احلديث التعيني. وعقدت اللجنة جمددًا اجامتعًا مع مراجع احلساابت اخلاريج يف الآونة 
لهيا.  الأخرية خالل دورهتا الثالثني قبيل انعقاد ادلورة احلادية والعرشين للجنة املزيانية ملناقشة النتاجئ اليت خلصا اإ

نة علامً "ابلرأأي غري املشفوع بتحفظ اذلي أأبداه مراجع احلساابت يف بياانت الويبو املالية للفرتة املنهتية وأأحاطت اللج 
ل أأهنا لحظت أأيضًا النتاجئ اليت ل يس هتان هبا املقدمة يف التقرير. وشددت اللجنة لدلول 2022ديسمرب  32يف  " اإ

دارة اخلزانة والنقد واحلصول عىل الأعضاء عىل ثالث مسائل خاصة يه الكشف عن الأموال  الاحتياطية واإ
ىل الفقرة اخلتامية لتقرير مراجع  اخلدمات بناء عىل اتفاقات اخلدمات اخلاصة. ومن واجيب أأن أألفت انتباهمك اإ

 ".العمل عىل تنفيذ توصيات مراجع احلساابت اخلاريج السابقة واحلاليةاحلساابت اخلاريج اذلي حيث الويبو "عىل 

ادلاخلية، متكنت اللجنة أأيضًا من أأداء دورها الشديد الأمهية املذكور يف جمال الرقابة.  الرقابة"وفامي خيص هممة 
وأأدرك أأن امجلعية العامة تنظر يف تقرير مدير شعبة الويبو للتدقيق ادلاخيل والرقابة ويشمل التقرير الس نوي للجنتنا 

ضافية. ونعرتف ابجلودة الإجيابية  جدًا لعمل الشعبة. معلومات اإ

"وفامي يرتبط بعمل وحدة التفتيش املشرتكة التابعة للأمم املتحدة، أأتيحت للجنة الفرصة لتلقي زايرات فريق 
طار "اس تعراض الإدارة والتس يري يف الويبو" اجلاري حاليًا.  وحدة التفتيش مرتني خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير يف اإ

دارة عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش. وستس توعب وفضاًل عن ذكل، أأحاطت اللجنة  أأيضًا علامً ابلتقرير املرحيل لالإ
ىل مواصةل اس تعراض الإجراءات املتخذة من جانب الأمانة  اللجنة طلبات جلنة املزيانية وامجلعية العامة ادلاعية اإ

 وحدة التفتيش يف حال انطباقها. والإرشاف علهيا لتناول التوصيات املتعلقة ابلرقابة ادلاخلية واخلارجية وتوصيات

"أأما اجلزء اخلاص بأأداء الربانمج واملراجعات املالية، فقد أأحاطت اللجنة علامً مبسائل خمتلفة طرحت عىل جلنة 
ىل جلنة املزيانية بشأأن التقرير الس نوي عن املوارد  املزيانية خالل دورهتا احلادية والعرشين. وقدمت تعليقات خاصة اإ

 اتيجية املوارد البرشية يف الويبو.البرشية واسرت 

"وتبلغ اللجنة أأيضًا عن العمل املنجز فامي يتصل ابلتقارير املرحلية عن املرشوعات الكربى واملسائل الإدارية 
اليت تشمل التقرير الهنايئ عن تنفيذ برانمج الويبو للتقومي الاسرتاتيجي والتقرير املرحيل عن مرشوع قاعة املؤمترات 

 مرشوع البناء اجلديد.اجلديدة و 
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شارة  "الس يدة الرئيسة، أأود قبل أأن أأختمت بياين أأن أأعرتف بأأمرين هممني. فبادئ ذي بدء، أأريد أأن أأشري اإ
ىل خشص سامه مسامهة كبرية يف اللجنة ويف الويبو كلك ويف كياانت أأخرى اتبعة ملنظومة الأمم املتحدة أأيضًا  خاصة اإ

بيريو روز، اذلي فاضت روحه يف مس هتل هذه الس نة. فرمحة هللا عليه. أأما  وهو رئيس اللجنة السابق، الس يد جان
ين أأود أأيضًا أأن أأشكر مجيع الأعضاء احلاليني يف اللجنة عىل دمعهم امجلاعي  الأمر الآخر اذلي يس تحق اعرتايف فهو اإ

ريدرادو، الرئيسة  - سانز يف أأداء ولية اللجنة. وأأخص ابلشكر أأعضاء اللجنة املنهتية وليهتم أأي الس يدة بياتريز
ىل  السابقة للجنة، والس يد كجيل لرسن والس يد ما فانغ. وأأمتىن هلم متام التوفيق يف مساعهيم املقبةل. وأأخريًا أأتطلع اإ

 اختيار أأعضاء اللجنة اجلدد الثالثة حسب توصية هيئة التحكمي وأأرحب هبم مس بقًا.

ير العام ومجيع موظفي الويبو اذلين تفاعلنا معهم عىل "وأأرغب ابمس اللجنة يف جتديد عبارات الشكر للمد
تفرغهم واس تعدادمه للمشاركة يف حوار بناء. وأأود أأيضًا أأن أأشكر ادلول الأعضاء عىل مشاطرة تساؤلهتا وتعليقاهتا 

وجه  خالل جلسات اللجنة الإعالمية وأأن أأؤكد لدلول الأعضاء الزتام جلنتنا الراخس مبواصةل أأداء دوران عىل أأفضل
 ممكن وعىل أأرىق مس توايت الكفاءة املهنية. وشكرًا جزياًل س يديت الرئيسة".

نه اطلع ابهامتم عىل تقرير اللجنة.  .22 وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره الشديد جلهود اللجنة وقال اإ
ن أأنشطة اللجنة تلقي نظرة اثقبة عىل املنظمة تكتيس أأمهية حامسة اب ىل ادلول الأعضاء يك تضطلع ومىض يقول اإ لنس بة اإ

مبسؤولياهتا يف جمايل احلومكة والرقابة. وعليه، هنأأ اللجنة وأأبدى رغبته يف التشديد عىل مدى أأمهية هممهتا يف اعتقاده ويف 
ىل جلنة املزيانية بشأأن مسائل تندرج يف جمال معلها يف الت دراج التوصيات املقدمة مبارشة اإ قارير تشجيعها عىل النظر يف اإ

املقبةل. ويف ذكل املضامر، رأأى أأن املامرسة املتبعة يف واكلت متخصصة أأخرى مثل اللجنة الاستشارية املس تقةل املعنية 
ابلشؤون الإدارية والتابعة لالحتاد ادلويل لالتصالت يه مفيدة جدًا مجليع ادلول الأعضاء. وأأهنيى بيانه معراًب عن رغبته يف 

ىل جلنة املزيانية. د الهنج ذاته يف تقدمي أأي توصيات ترى أأهنا مالمئةتشجيع اللجنة عىل اعامت  بصورة مبارشة اإ

وأأعرب وفد املكس يك عن رغبته يف اغتنام هذه الفرصة للرتحيب بتقرير اللجنة عىل النحو اذلي قدمه رئيس اللجنة  .23
نه قدم ت  عليقات عامة بشأأن التقرير خالل جلنة املزيانية. والاعرتاف بعمل اللجنة ولك هجودها املبذوةل يف جمال الرقابة. وقال اإ

وأأفصح عن رغبته يف شكر مجيع أأعضاء اللجنة وخص ابلشكر الأعضاء الثالثة املنهتية وليهتم اذلين س يحل حملهم ثالثة 
 أأعضاء جدد.

س بانيا رئيس اللجنة واللجنة عىل العمل املنجز. وأأبدى أأيضًا رغبته يف شكر الأمانة عىل  .24 دوام تفرغها وشكر وفد اإ
للجنة وعىل تبادل الآراء بني الأمانة وادلول الأعضاء ويف تأأييد البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكية وأأعرب 

ىل جلنة املزيانية التوصيات اليت ترى أأهنا  ماكنية أأن حتدد اللجنة يف تقاريرها املقبةل املقدمة اإ ىل مالحظة مدى اإ عن تطلعه اإ
 نظر فهيا جلنة املزيانية وادلول الأعضاء.مالمئة لت 

ضافية فقرة القرار الواردة يف الوثيقة  .25  .WO/GA/43/5وقرأأت رئيسة امجلعية العامة يف غياب تعليقات اإ

وأأحاطت امجلعية العامة للويبو علامً مبحتوايت هذه الوثيقة، مع مراعاة أأية توصية تقدهما جلنة الربانمج واملزيانية  .26
 .A/51/14ام وردت يف الوثيقة يف هذا الصدد ك
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 من جدول الأعامل املوّحد 26البند 

 تقرير هيئة التحكمي لتعيني الأعضاء اجلدد يف جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة

ىل الوثيقتني .21  .A/51/14و WO/GA/43/6 استندت املناقشات اإ

 اجلدد يف جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةالأعضاء ودعت رئيسة امجلعية العامة رئيس هيئة التحكمي لتعيني  .28
ىل عرض الوثيقة  .WO/GA/43/6 )اللجنة( اإ

يران الإسالمية عباس ابغريبور، رئيس هيئة التحكمي لتعيني  .21 اللجنة،  الأعضاء اجلدد يفوشكر سعادة سفري مجهورية اإ
 رئيسة امجلعية العامة وأأدىل ابلبيان التايل:

جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل  الأعضاء اجلدد يفتقرير هيئة التحكمي لتعيني "يرّسين أأن أأعرض عليمك 
 ، ويه هيئة اكن الرشف يل أأن أأنتَخب رئيسا لها.للرقابة

سهاهمم  "وقبل أأن أأعرض التقرير أأوّد أأن أأشكر مجيع أأعضاء هيئة التحكمي املوقرين عىل مشاركهتم النشطة واإ
ري اخلالص للمدير العام وأأعضاء فريقه، وخباصة أأمني الهيئة، عىل اجلهود اليت الفعال. كام أأوّد أأن أأعرب عن تقدي

 بذلوها من دون ُكل لمتكيننا من عقد اجامتعاتنا يف ظروف ممتازة.

أأصدرت ابلإجامع وأأن معلية  32"الس يدة الرئيسة، أأوّد أأن أأؤكّد عىل أأن توصية الهيئة الواردة يف الفقرة 
رشاف اكمل   من قبل ادلول الأعضاء.الاختيار متت ابإ

"وفامي خيص معلية الاختيار ذاهتا فلعلمّك تتذكّرون أأن الهيئة أأنشئت من قبل جلنة الربانمج واملزيانية يف شهر 
 وثيقةيف مبّينة اختيار أأعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وتعاقهبم سبمترب املايض وأأن الإجراءات اليت حتمك 

من مجموعة لك ، ويف اختصاصات تكل اللجنة. وطبقا لالإجراءات املذكورة رّّشت WO/GA/39/13 امجلعية العامة
اليت تشمل س بعة أأعضاء. ووضعت الهيئة النظام ادلاخيل  الهيئةيف  اجملموعات الس بع لدلول الأعضاء يف الويبو ممثال

 اخلاص هبا واتبعته عىل حنو ما نصت عليه امجلعية العامة 

اللجنة نفسها أأّود التذكري أأّول بأأن هناك، من بني أأعضاء اللجنة املغادرين الثالثة، عضو "وفامي خيص تشكيةل 
 .البلطيقدلان أأورواب الوسطى و بواحد من الصني وعضوان من اجملموعة ابء. ول يوجد حاليا ممثل يف اللجنة جملموعة 

ىل أأن  WO/GA/39/13 "وتشري الوثيقة من لك مجموعة من  س تكون مكّونة من عضو واحداللجنة اإ
ىل أأن  التعاقب عىل عضوية اللجنة يُضمن ابختيار مرحش من مجموعات الويبو الس بع. وتشري اختصاصات اللجنة اإ

وبناء عليه اتفقت الهيئة عىل أأنه ينبغي منح  ممثةل ليحل حمل عضو مغادر من مجموعة ممثةل متثيال زائدا. مجموعة غري
براز تكل الأولوية يف البلطيقدلان أأورواب الوسطى و بمجموعة  واجملموعة ابء و الأولوية يف الاختيار ملرّشي الصني . ومت اإ

ىل تقدمي الاس امترات. ىل مجيع ادلول الأعضاء دلعوهتا اإ عالانت الشواغر ويف اخلطاب املوجه من املدير العام اإ  اإ

عالانت الشواغر،  طار الرّد عىل اإ من لك مجموعات الويبو. اس امترة  متثّل جنس يات  260"واس تلمنا، يف اإ
عداد مصفوفة للتقيمي تتضمن لك امل  املبيّنة يف  لجنةل اعية امجلفردية و الهارات وطبقا لإجراءات امجلعية العامة مقنا ابإ

ويف اختصاصات اللجنة. واكنت تكل املصفوفة، يف الواقع، مطابقة لتكل اليت  WO/GA/39/13 الوثيقة
 .2020جنة يف عام اس ُتخدمت يف معلية اختيار أأعضاء الل 
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"واكنت املهمة التالية ابلنس بة لهيئة التحكمي فرز الاس امترات املائة والس تني لتحديد الاس امترات املؤّهةل لتقيمي 
اس تعنا خببري خاريج. ومت الفرز عىل أأساس املعايري املس تخدمة يف العمل ذكل ولإجناز تفصييل من قبل اللجنة. 

غيري طفيف يمتثّل يف جعل املعيار اخلاص ابمللكية الفكرية من املهارات الأساس ية. ، مع ت 2020معلية فرز مرّشي عام 
ىل اللجنة  اس امترة من اس امترات اجملموعات ذات الأولية، وهو عدد يضايه عدد  44ونتيجة لعملية الفرز أأحيلت اإ

 .2020الاس امترات اليت قيّمهتا اللجنة ابلتفصيل يف معلية الاختيار لعام 

ىل الهيئة. "واضطلعت  لت وسّ اللجنة بعملية الاختيار التفصييل يف مايو وأأرسلت نتاجئها يف رساةل وهجهتا اإ
، وقدمت وامللكية الفكرية يه التدقيق ادلاخيل والتقيمي والتحقيق املغادريناللجنة يف رسالهتا أأن جمالت خربة الأعضاء 

 ير الهيئة.من تقر  25و 24عددا من املالحظات يرد ملخصها يف الفقرتني 

ىل تقيمي اللجنة  WO/GA/39/13 "وفامي يتعلق ابختيار املرّشني، تشري الوثيقة ىل أأن توصية الهيئة تستند اإ اإ
جراء مقابالت مع املرّشني عند اللزوم. وحّددت الهيئة  أأفضل املرّشني يف لك من اجملموعات ذات وتنص عىل اإ

. وأأجرينا مقابالت ن من لك من اجملموعات ذات الأولويةااثن -مرّشنيس تة الأولوية، واتفقت عىل قامئة موجزة تضم 
مس بقا، وانهتت الأمانة  مجموعة من الأس ئةل أأعدهتا الهيئةابس تخدام مع املرّشني الس تة ُكهم عرب تقنية مؤمتر الفيديو 

صدار توصيهتا، الوا ردة يف الفقرة من التحقّق من مراجع املرّشني يف منتصف أأغسطس. ومتكّنت الهيئة بعد ذكل من اإ
 املعروضة عليمك. WO/GA/43/6 من تقريرها املرفق ابلوثيقة 32

"وُعرضت توصية الهيئة عىل جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا احلادية والعرشين اليت ُعقدت يف وقت سابق 
عليمك، فقد املعروضة  WO/GA/43/6 من هذا الشهر. وكام ميكن مالحظته من فقرة القرار الوارد يف الوثيقة

 وافقت جلنة الربانمج واملزيانية عىل التوصية وأأوصت امجلعية العامة ابملوافقة علهيا.

"الس يدة الرئيسة، لقد قّررت الهيئة، ابلإجامع، أأن تويص بتعيني مرّشني من شأأهنم ضامن المتثيل اجلغرايف 
أأهنا مل خترت أأفضل املرّشني من اجملموعات املعنية  الاكمل يف اللجنة كام اشرتطته امجلعية العامة. وبناء عليه ترى الهيئة

حفسب، بل اختارت كذكل ثالثة مرّشني س يضمنون اس مترارية مجموعة املؤهالت واخلربات اليت تتسم هبا اللجنة. 
صغائمك."  وشكرا عىل حسن اإ

ستشارية املس تقةل الأعضاء اجلدد يف جلنة الويبو الاوحتدث وفد املكس يك بصفته عضوا يف هيئة التحكمي لتعيني  .30
ن الهيئة اختذت للرقابة ، وأأبدى دمعه لتوصية الهيئة وللبيان اذلي أأدىل به سعادة السفري عباس ابغريبور، رئيس الهيئة. وقال اإ

قرارا ابلإجامع ومبراعاة الشواغل الرئيس ية مجليع أأعضاهئا، ل س امي ما يتعلق بضامن التوازن اجلغرايف يف اللجنة واملهارات 
 رف املطلوبة من أأعضاء اللجنة.واملعا

 .WO/GA/43/6 ويف غياب تعليقات أأخرى، تلت رئيسة امجلعية العامة فقرة القرار الواردة يف الوثيقة .32

الأعضاء اجلدد يف جلنة الويبو الاستشارية ووافقت امجلعية العامة عىل توصية هيئة التحكمي لتعيني  .32
 .للرقابة املس تقةل
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 جدول الأعامل املوّحد من 21البند 

 التقرير الس نوي املوجز ملدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية

ىل  .33  .WO/GA/43/7 ةالوثيقاستندت املناقشات اإ

نتاجئ العمل املنجز  عرضي لشعبة اذلل قدم مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة )الشعبة( التقرير الس نوي املوجز و  .34
 جلنة املزيانية اانقش هت اليت WO/PBC/21/17 الوثيقة يه نفسها WO/GA/43/7ن الوثيقة قال اإ و خالل الس نة املاضية. 

أأي تدخل.  تمت دونالتقيمي والتحقيق و التدقيق بشأأن عداد التقارير اإ يعين أأن التخطيط و  مماالشعبة،  يةاس تقالل عىل وشدد 
مع تشاور ، فهيي ت تتفاعل مع الآخرينا ل رقابة أأو أأهنلأية  ختضعل  اعين أأهنتشعبة ل ال  يةأأن اس تقالل  مدير الشعبة أأوحضو 

وادلول اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة و تقيمي ال /وهيئات التدقيق التقارير، وخاصة املدير العاماجلهات الأخرى وتعد لها 
تقيميني وعدة و  تدقيقت مخس معلياعن طريق اس تنتاجات بلّغت عن نتاجئ و الشعبة موحضا أأن دير اسرتسل املالأعضاء. و 

ىل أأن . وأأشار WO/GA/43/7حتقيقات عىل النحو الوارد يف مرفق الوثيقة  تعديل ميثاق  تقرر 2022عام لامجلعية العامة اإ
ىل تقارير لالويبو  لكرتوين اإ  تواصلوالتقيمي. وقد مت ذكل من خالل التدقيق لرقابة ادلاخلية لتسهيل وصول الأعضاء ادلول اإ

آمن.  تقريرا.  53للحصول عىل  وادوةل عض 23، طلبات من الرقابة ادلاخليةميثاق  تعديلمنذ كل، تلقت الشعبة، ذلنتيجة و أ
والتقيمي، أأوحض مدير  لتدقيقأأما ابلنس بة لنتاجئ او بشلك جيد. يسري و  2022ذا الإجراء منذ خريف عام بدأأ العمل هبوقد 

ىل  املرسةلرضا تقصاءات الاس  من  ههنا اكنت موضع تقدير كام ميكن اس تنتاجأأ  الشعبة  للتدقيق اليت خضعت وحداتالاإ
نه مّت . WO/GA/43/7يف الوثيقة والواردة تقيمي ال و  تنفيذ عدد من التوصيات اليت قدمت خالل ومىض مدير الشعبة قائال اإ

 ،سبيل املثال عىلو الوضع عندما نفذ العمل.  WO/GA/43/7 الوارد يف الوثيقة تقريرويعرض ال معليات التقيمي والتدقيق. 
دارة الأسفار. وفامي خيص لتدقيق توصية متعلقة اب 22 أأصلمن توصيات  8نفذت  خالل الفرتة ، ُسلت التحقيقاتيف اإ

واس تطرد خالل الفرتة السابقة(. حاةل  26وحاةل  28 ا عدده)مقارنة مبحاةل  28 حاةل جديدة وأأغلقت 26املشموةل ابلتقرير 
متكنت من أأن تعاجل ابلفعل عدد شعبة ال  لكنو  أأن عدد احلالت اجلديدة مس تقرتظهر لأرقام أأن اُكمته موحضا مدير الشعبة 

بلغ عدد ، 2023يونيو  30يف و احلالت. معاجلةالتأأخري يف مشلكة الآن التغلب عىل وأأضاف أأنه مّت احلالت. أأكرب من 
ىل  فقط احلالت املعلقة حالتني نتاجية. واس تطاعت . حالت الثثووصل هذا العدد حني انعقاد امجلعيات اإ الشعبة زايدة الإ

ىل س تة معاجلة احلالت مدةمتوسط  ووصل الآن س ياسة  تاغصن الشعبة يقول اإ  ومىض املدير. ابلنس بة للتحقيقات أأشهر اإ
ىل ادلول الأعضاء املذكورة س ياسةال س تة أأشهر لس تكامل التحقيقات. وأأحيل مرشوع ال فرتة  بنّي حتقيق ت   اليت يف أأغسطس اإ

ىل تقدمي تعليقات عىل دُ  توصيات، أأكد متابعة ال سأأةل مل  وابلنس بة. 2023أأكتوبر  26موعد أأقصاه الاقرتاح يف ذكل عيت اإ
مديري من خالل سؤول عن تنفيذ التوصيات هو امل أأن املدير العام ينص عىل أأن ميثاق الرقابة ادلاخلية  مدير الشعبة

 ةمشاهب يةاليت اكنت يف وضع  الأخرى يف غضون فرتة زمنية معقوةل ابملقارنة مع املنظامت نُفذت التوصيات وأأفاد أأنالربامج. 
التقرير صدور  مدير الشعبة أأنه منذ وبنّي . WO/GA/43/7والأرقام واردة يف الوثيقة  التفاصيلأأضاف أأن مجيع للويبو؛ و 

أأكرث  احوار ويتيح الربانمج  ،نت ملتابعة التوصياتالإنرت  ربانمج جديد عىلالعمل ب شعبةبدأأت ال ، 2022عام الأخري لاملوجز 
ىلالتوصيات. تنفيذ  س تكون رسيعة يف يف املس تقبل بأأن الويبونه متفائل قال اإ تفاعال بني الشعبة ومديري الربامج و  جانب  واإ

عداد لعمل عىل ا  وطلبت مهنا الأمانة انراقب يف خمتلف اجامتعات جلمكدور استشاري بالشعبة أأيضا اضطلعت التقارير، اإ
من  4قامئة هبذه الأنشطة الاستشارية يف املرفق  وترداللواحئ أأو الس ياسة العامة.  مسودات املشورة يف جمال

حتول دون أأن تعمل يف املايض اكنت املوظفني  مسأأةلن اإ مدير الشعبة قال املوارد، وفامي خيص . WO/GA/43/7 الوثيقة
للشعبة ليك تعاجل ما دلهيا أأتيحت بشلك كبري و املوارد ازدادت الأخريتني،  نائيتنيالث عىل مدى و ة داخل الويبو. يفعال الشعبة ب

ىل و . والتقيمي التدقيقجلودة أأنشطة  خارجيا شعبة تقياميس تجري ال ، 2024يف عام وعمل. العبء من  اليت  التوصياتاستنادا اإ
ىل  ذا اكنت س يحدد املادلول الأعضاء، س تقدم اإ ىل مزيد من املوارد شعبة س تحتاجال دير ما اإ  .اإ
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وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره للعمل الشاق اذلي تضطلع به شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة  .35
وجشع املدير العام عىل تنفيذ توصيات الشعبة يف الوقت املناسب. وأأبدى رسوره ملالحظة اس تنتاج الشعبة أأن القيود 

جة رجال الأعامل قد حققت وفورات يف التاكليف وجشع املدير العام عىل البحث عن فرص املفروضة عىل الرحالت يف در 
ىل املناقشات املمثرة بشأأن الس بل الإبداعية املعمتدة يف بع  املنظامت  أأخرى لتحقيق الوفورات يف ذكل اجملال. وأأشار اإ

 التنفيذيني الرؤساء جمللس التابعة ابلإدارة عنيةامل  املس توى الرفيعة اللجنةللتصدي ملسأأةل تاكليف السفر اليت دارت خالل 
ن املنظامت اليت يوجد مقرها يف روما بدأأت تس تغل  اليت عقدت يف شهر مارس برئاسة املدير العام، فرانسس غري. وقال اإ

ليت تشهد قدرهتا الرشائية ابلتفاوض امجلاعي بشأأن الأسعار مع الرشاكت وبشأأن أأسعار مرضية مع الفنادق يف وهجات السفر ا
ذا اكنت الويبو  قباًل شديدًا بفرض الإقامة عىل املوظفني يف تكل الأماكن لتحقيق الوفورات لفائدة املنظامت. واس تفرس عام اإ اإ

تنسق مع منظامت أأخرى بطريقة مماثةل. وخبالف ذكل جشع الأمانة عىل اس تكشاف مساوئ ذكل اخليار وحماس نه. وأأحاط 
ىل حتقيق وفورات يف التاكليف من خالل جحز ترتيبات السفر يف الوقت املناسب تعد  أأيضًا علامً بأأن توصية الشعبة ادلاعية اإ

زاء تعليقات الشعبة املتصةل  مسأأةل مشرتكة تتكرر عىل نطاق منظومة الأمم املتحدة وينبغي اعامتدها برسعة. وأأعرب عن قلقه اإ
ىل اجلهو  دارة دورة ادلفع وخصوصًا نظرًا اإ د املبذوةل لوضع نظام التخطيط للموارد املؤسس ية موضع التنفيذ بزناهة البياانت واإ

متام الرشاء ابلفعلالتام. وحث املدير العام عىل تدعمي الضوابط يف  والتأأكد من دقة البياانت وعدم  تقدمي الطلبات بعد اإ
نتاجي قسم التحقيقاتازدواهجا. وأأقر ابلعمل الشاق اذلي يضطلع به  ة ورحب ابلتقارير الإعالمية عىل وابلزايدة املبينة يف الإ

وعن رسوره جلودة الوثيقة  مرشوع س ياسة التحقيقغرار تقرير الشعبة. وعرب أأيضًا عن امتنانه للفرصة املتاحة لس تعراض 
زاء مسأألتني متصلتني هام أأسلوب تقدمي التقارير عن سوء  اليت جتسد أأفضل املامرسات يف س ياسات التحقيق. وأأبدى قلقه اإ

ىل عدد من السلوك ب  شلك رسي وخطة التواصل لضامن فهم واجبات املوظفني وجوانب حاميهتم عىل نطاق املنظمة. وأأشار اإ
ىل تكوين ثقافة الشفافية واملساءةل وتس تنتج أأن  املنظامت ادلولية اليت تاكحف مسأأةل ثقة املوظفني جبهود الإدارة الرامية اإ

ىل تدعمي مشاركة املوظفني. واس تفهم عن الطريقة احلالية الاسرتاتيجيات احملمكة البنية لتناول هاتني امل  سأألتني غالبًا ما تف ي اإ
ذا اكن يتوفر خط اتصال  ادعاءات سوء السلوكاليت ميكن أأن يتبعها الأفراد مضن الويبو أأو خارهجا لتقدمي  بشلك رسي وعام اإ

ن بع  املنظ امت والرشاكت يف القطاع اخلاص بدأأ مبارش خمصص وعن الشخص املعين بتلقي املاكملات. ومىض يقول اإ
يس تعني مبراكز اتصال خارجية لإدارة التقارير الواردة مما يرفع مس توى الرسية الأمر اذلي ساعد عىل ما يبدو عىل تعزيز ثقة 

املوظفني بزناهة الإجراء. وجشع املدير العام عىل وضع خطة تواصل شامةل لضامن مس توى عال من الشفافية وتكوين ثقة 
دراكهم يف الواقع امل وظفني ابلإجراء. وأأفصح عن اعتقاده أأن املوظفني سريحبون ابلس ياسة وميتثلون لها امتثاًل اتمًا يف حال اإ

لنطاق التحقيقات وأأسلوب رفع التقارير عن سوء السلوك واجلدول الزمين لس تكامل التحقيق ومس توى الرسية املكفول 
  النتاجئ.واحلقوق اليت يمتتعون هبا لالعرتاض عىل

ن عددًا من ماكسب الويبو  .36 وردت الأمانة عىل وفد الولايت املتحدة الأمريكية خبصوص املسائل املطروحة وقالت اإ
ن  احملققة من حيث الفعالية يف جمال السفر قد ورد يف الوثيقة عن املردودية العالية اليت س بق اس تعراضها واس تدركت قائةل اإ

ضافية لتحقيق املردودية العالية فامي يتصل مبجال ذكل ل يعين أأن تكل املاكسب مستنفدة وأأوحض هنا تنظر يف تدابري اإ ت قائةل اإ
ىل وجود ش بكة حملية يف جنيف  السفر أأو مبجالت أأخرى. وفامي خيص جمال السفر، طمأأنت الأمانة ادلول الأعضاء مشرية اإ

ت الأمم املتحدة اليت يوجد مقرها يف روما. تتيح منتدى لتبادل املعلومات ومشاطرة املامرسات اجليدة كام يف حال ش بكة واكل
آخر تس تكشف يف  ن ش بكة السفر املشرتكة بني الواكلت اليت تشارك فهيا الويبو يه عبارة عن منتدى أ وأأضافت قائةل اإ

ىل مسأأةل  طاره هجود التعاون فامي يتعلق مبسائل السفر. وابلنس بة اإ متام الرشاء ابلفعلالرشاء طلبات اإ مانة ، طمأأنت الأ بعد اإ
آلية لتناول تكل املسأأةل. ىل وضع أ  أأيضًا ادلول الأعضاء مشرية اإ

نه  .31 وشكر مدير الشعبة وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل تعليقاته الإجيابية بشأأن التقرير وعىل دمعه. وعلق قائاًل اإ
ىل ما ذكرته الأمانة غري أأنه أأفاد فامي يتعلق خبط التصال املبارش  بأأن الشعبة أأنشأأت خطًا من ذكل ليس دليه ما يضيفه اإ

ساءة  بالغ مدير الشعبة ابلشاكوى أأو املعلومات املرتبطة ابحامتل وجود حالت غش وتبذير واإ القبيل ميكن من خالهل اإ
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اس تعامل للسلطة وعدم الامتثال لقواعد الويبو ولواحئها يف املسائل الإدارية ومسائل املوظفني وغريها من املسائل أأو أأنشطة 
لكرتوين وخط هاتفي ويتيح الفرصة لس تكامل غري  ن خط التصال يتأألف من عنوان بريد اإ نظامية أأخرى. وأأوحض قائاًل اإ

نشاء خط التصال  عالن اإ ىل اإ لكرتونية عىل موقع الويبو الإلكرتوين. ولفت النظر اإ ن هناك وصةل اإ لكرتونيًا واإ اس امترة رسية اإ
ن خط التصال مل ينتج معلومات كثرية يف  2023داية شهر يوليو عىل لك املوظفني مبوافقة املدير العام يف ب واس تدرك قائاًل اإ

الواقع. وأأحاط علامً بأأن ذكل اخلط مل يس تخدم بعد اس تخدامًا نشطًا لأن الأشخاص الراغبني يف الإبالغ حبالت الإساءة 
 ملبارش.وتقدمي الشاكوى يس تطيعون الاضطالع بذكل بسهوةل دون الاس تعانة خبط التصال ا

وشكرت الرئيسة مدير الشعبة عىل التعليقات املقدمة وكذكل الوفود عىل البياانت اليت أأدلت هبا خبصوص البند  .38
 الراهن من جدول الأعامل.

التقرير الس نوي املوجز ملدير )  WO/PBC/21/17العامة للويبو علامً مبحتوايت الوثيقةامجلعية وأأحاطت  .31
( وطلبت من الأمانة مواصةل اختاذ الإجراءات املالمئة لتناول التوصيات ادلاخيل والرقابة الإدارية شعبة التدقيق

لهيا من  مراعاة أأية توصية صادرة يف هذا الصدد عن جلنة  ، معادلاخيل والرقابة الإدارية شعبة التدقيقاملقدمة اإ
 .A/51/14يف الوثيقة  تالربانمج واملزيانية كام ورد

 ن جدول الأعامل املوّحدم 28البند 

 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج

ىل الوثيقتنياستندت  .40 ملخص ) A/51/14( وتقرير مراجع احلساابت اخلاريج)  WO/GA/43/8املناقشات اإ
ىل  1القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا احلادية والعرشين )من   .((2023سبمترب  23اإ

الرئيسة الس يد سينغ، وزير شؤون مراجعة احلساابت واملدير السايم للمكتب الهندي ملراجعة احلساابت، وقدمت  .42
 لعرض تقرير مراجع احلساابت اخلاريج.

 وعرض الس يد سينغ تقريره عىل النحو التايل: .42

م، أأود أأن والس يدات والسادة الكرا "شكرًا س يديت الرئيسة. س يديت الرئيسة وأأعضاء امجلعية واملدير العام
أأنقل حتيات املراقب املايل ومراجع احلساابت العام اذلي يرشفين أأن أأمثهل يف هذه السلسةل لالجامتعات احلادية 

وامخلسني للجمعيات. وقد ُكف املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند مبراجعة حساابت الويبو للفرتة املالية من 
ىل  2022 ابمس  2022 هذا احلضور تقريران الأول ملراجعة احلساابت للس نة املالية . ويرشفين أأن أأعرض عىل2021اإ

املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند وفقًا للولية احملددة يف لواحئ الويبو. ومشلت مراجعة احلساابت مراجعة 
امتثال الاس تعانة مبصادر خمتلفة والتحقق من البياانت املالية للويبو ومراجعة أأداء معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

رشاك اتفاقات اخلدمات اخلاصة وُمقّد   . وأأغتمن هذه الفرصة لتدوين ابلغ تقديران لتعاون موظفي يم اخلدمات التجاريةواإ
الويبو اذلين أأمدوان بسجالهتم برسعة ووضعوا أأنفسهم حتت ترصفنا عىل ادلوام لتوضيح املسائل ُكام طلبنا مثل تكل 

ة املالية املنهتية يف يف بياانت الويبو املالية للفرت  غري مشفوع بتحفظ  برأأي  املساعدة. ويرسين أأن أأبلغ امجلعية بأأننا أأدلينا 
 .2022ديسمرب  32

ىل"وحُبثت النتاجئ املهمة املنبثقة عن مراجعتنا للحساابت مع الإدارة  من خالل   الإدارةوُأحيلت بعد ذكل اإ
لهياهجة و الرسائل امل ان عن مراجعة احلساابت املطروح عىل يف تقرير رد أأمه هذه النتاجئ بعد جتميعها بشلك مناسبت. و اإ

 وأأود الآن أأن أأسلط الأضواء عىل املسائل املهمة الواردة يف تقريران. امجلعية.
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ىل مالحظاتنا، أأدخلت الإدارة بع  التحسينات يف البياانت املالية و " جراء التدقيق املايل استنادا اإ خالل اإ
 رتحناها.املرفقة هبا. وأأحطنا علام أأن التحسينات يف البياانت املالية قد أأجرهتا الويبو كام اق واملذكرات

بشأأن املشاريع املموةل من  24ون فرنك سويرسي، وفقا للمذكرة ملي 24 828ولحظنا أأن الويبو قد تكبدت "
للمشاريع القامئة وحتمل نفقات  24و 22الأموال الاحتياطية. لكن مل تذكر أأي أأموال احتياطية منفصةل يف املذكرتني 

نشاء احتياطي منفصل بغرض متويل املشاريع كام هذه املشاريع بيان الأداء املايل. وأأوصينا بأأنه  ميكن للويبو أأن تدرس اإ
 .ةمن البياانت املالي 24و 22نصت عليه املذكرتني 

. ول وجود لأي نظام لإعداد التقارير عن والنقديةخلزينة دارة اولحظنا أأن الويبو ليس عندها س ياسة لإ "
أأيضا أأن الفائدة املدفوعة عىل القروض وأأعباء الالزتام اكنت أأعىل  اخملاطر املالية املرتبطة بأأنشطة اخلزينة. ولحظنا

دارة أأن تنظر يف صياغة وتنفيذ س ياسة مالمئة  بكثري للمنظمة من العائد عىل الاستامثر. وقد أأوصينا بأأنه ميكن لالإ
 مبا يف ذكل القروض لتحسني الإدارة املالية. والنقديةخلزينة دارة الإ 

ل  5 000ميهتا لك الأصول اليت تفوق ق " جاميل عدد البنود  ابملائة 24,46فرنك سويرسي ل تشلك اإ من اإ
وذلكل أأوصينا ابلتحقق املادي س نواي من من حيث القمية املالية للمجموع. ئة املاب 51ابلأرقام املادية، ولكهنا تشلك 

  الأصول العالية القمية بدل من س ياسة لك س نتني لتتبع الأصول وتسجيلها.

واكنت اخلدمات بواسطة اتفاقات اخلدمة اخلاصة غري اكف.  للحصول عىلولحظنا أأن الإطار التنظميي "
مليون فرنك  24اخلدمات، وقمية ذكل  احلصول عىليف معلية معدومة الاس تعانة مبصادر خمتلفة عىل أأساس تنافيس 

ننا نقدر أأن ال بواسطة اتفاقات اخلدمة اخلاصة. 2022/23سويرسي خالل  ويبو وافقت، بناء عىل توصياتنا، عىل واإ
طار الويبو للس ياسات العامة بشأأن عقود غري املوظفني" اليت س تنرش  العمل من أأجل سد هذه الفجوة بواسطة "اإ

 وتنفذ ابعتبارها تعلاميت مكتبية.

قصات "وكشف التدقيق يف اخلدمات التجارية عن بع  التناق  بني معايري التقيمي املنشورة يف واثئق املنا
واملعايري املس تخدمة يف جدول املعايري. وتثبّتت املعايري الفرعية وجدول التقيمي بعد نرش التوضيحات املقدمة ردا عىل 
اس تفسارات املشاركني يف املناقصة ومل يمت الكشف عن املقاييس ادلنيا للك معيار يف واثئق املناقصة. ونرى أأن هذه 

تقيمي من حيث املوضوعية والشفافية. ونالحظ مع التقدير أأن الإدارة )شعبة املامرسات قد تؤثر سلبا يف معلية ال 
 املشرتايت والأسفار( وافقت عىل تنفيذ توصياتنا من خالل مراجعة دليل املشرتايت.

ىل رفع مس توى  ىل احلاجة اإ "ويف تدقيق أأداء نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )نظام الرباءات(، أأرشان اإ
دارات البحث ادلويل بغية حتسني احرتام املواعيد التنس يق فامي  بني املكتب ادلويل للويبو وماكتب تسمل الطلبات واإ

ىل الضغط  عادة النرش، وأأفىض ذكل اإ ىل اإ عداد تقارير البحث ادلويل اإ يف الأنشطة احلامسة. وقد أأفىض التأأخر يف اإ
رتاع أأو الابتاكر للرباءة. وقد أأوصينا املكتب ادلويل عىل املوارد احملدودة للمكتب ادلويل وتأأجيل البّت يف أأهلية الاخ

بتحسني تنس يقه مع ماكتب تسمل الطلبات لضامن التقيد ابملواعيد. وقد يرغب املكتب ادلويل يف التشاور والعمل 
آلية حمّددة مع تكل الإدارات املعنية ابلبحث ادلويل اليت تس تمل أأعدادا كبرية من تقارير البحث ادلويل بعد  عىل وضع أ

 انقضاء املواعيد املقررة.

للتشجيع  2004"ولحظنا أأن جدول الرسوم يتيح ختفيضا للرسوم لقاء الإيداع الإلكرتوين اليت بدأأ تطبيقه يف 
ن  عىل اس تخدام الإيداع الإلكرتوين. ورمغ الزايدة يف نس بة الإيداع الإلكرتوين بفضل حتسني تكنولوجيا املعلومات فاإ

ننا نويص ابلنظر فيه من جديد 2008. ويذكر أأن جدول الرسوم مل يعّدل منذ عام جدول الرسوم مل يعّدل ، وذلكل فاإ
لكرتونيا. ولحظنا التحول اجلغرايف اذلي حدث  مع مراعاة التطورات الالحقة مبا فهيا زايدة حصة الطلبات املودعة اإ
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ذ حتول من الولايت املتحدة يداع الطلبات بناء عىل نظام الرباءات، اإ آس يوية. ومع ذكل، مل  يف اإ ىل البدلان ال وأأورواب اإ
فامي يتعلق ابللغات الآس يوية.  2001ابملقارنة مع عام  2022حيدث أأي تغرّي يف توافر الكفاءات الرتمجية يف عام 

ننا نويص  ىل الزايدة يف عدد الطلبات ادلولية املس تلمة وتنوع اللغات املس تلمة وأأتمتة معاجلة الطلبات، فاإ وابلنظر اإ
 جراء حتليل للثغرات بغية بلورة اسرتاتيجية عىل الأجل الطويل.ابإ 

ساءة اس تعامل السلطة 22 تسجيللحظنا "و عدم الامتثال و  حاةل جديدة من حالت الغش والتبذير واإ
ىلحاةل  22والرقابة حتقق يف التدقيق ادلاخيل ل تزال شعبة ، و2022الويبو يف س نة  ولواحئلقواعد   س نة تعود اإ

 ادلاخلية لتجنب تكرار حالت الغش. أأكرب للمراقبةالويبو عىل تعزيز تركز نويص بأأن و  .الس نوات السابقةو  2022

حيتوي التقرير عىل و جزء همم من معلية املساءةل.  هااخلاريج وتنفيذاحلساابت رصد توصيات مراجع "ويعد 
التقرير يف  ذكلمعظم التوصيات الواردة يف ويوجد  .اخلاريج السابقاحلساابت راجع مل املهمةالتوصيات تنفيذ  حاةل

جراءات لتنفيذ  تنفيذ مراحل  التوصيات. تكلخمتلفة. وأأود أأن أأحث الويبو عىل اختاذ اإ

اليت  تساعد مراجعة احلساابتنأأمل أأن و  .ةهنيمن الناحية امل ابلنس بة لنا  جدا غنيةتعاوننا مع الويبو جتربة "و 
تقدمي السلع مس توى حتسن  يكاملايل واحملاس يب ل احتسني نظاهمعىل  املنظمة 2022/23 يف الثنائية أأجريناها

جراءدمع وتعاون من تلقيناه  ما لويبو عىل لكمرة أأخرى لواخلدمات. وأأود أأن أأتوجه خبالص الشكر  . املراجعة أأثناء اإ
 .شكرا جزيال"و 

س بانيا  .43 جودة تقريره عىل مراجع احلساابت اخلاريج احلساابت اخلارجيني من الهند وشكر  يراجعمبورحب وفد اإ
انفتاهحا واس تعدادها لتنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير الرأأي الإجيايب اذلي أأعرب عنه مراجع احلساابت وعىل  عىللأمانة وا

دراج أأفضل للخزينة و بوضع س ياسة  املتعلقةالتوصيات  خيصيف أأقرب وقت ممكن. وفامي  اقات اخلدمة القدرة التنافس ية يف اتفاإ
ن  الوفد قالاخلاصة،  ىل  اوأأضاف أأهنوجهية التوصيات اإ كفاءة. وذلكل الوفورات و حتقيق قدر كبري من الميكن أأن تؤدي اإ

 .التوصيات يف أأقرب وقت ممكن تكلحث الأمانة عىل تنفيذ 

 اعامتد فقرة القرار. ةالرئيس تتعليقات أأخرى، اقرتحويف غياب  .44

، مع مراعاة أأية توصية تتخذها جلنة WO/GA/43/8 علام مبضمون الوثيقةمجلعية العامة للويبو وأأحاطت ا .45
 .A/51/14الربانمج واملزيانية يف هذا الصدد كام وردت يف الوثيقة 

 من جدول الأعامل املوّحد 21البند 

 عيةتقرير عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن اس تعراض هيئات الويبو الترشي 

ىل الوثيقة  .46 وعنواهنا "تقرير عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة  WO/GA/43/19استندت املناقشات اإ
"ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج A/51/14 بشأأن اس تعراض الهيئات الترشيعية للويبو" والوثيقة 

ىل  1واملزيانية يف دورهتا احلادية والعرشين )من   (".2023سبمترب  23اإ

وأأعلمت الأمانة الاجامتع أأنه مت مناقشة هذا البند خالل ادلورة احلادية والعرشين من جلنة الويبو املعنية ابلربانمج  .41
واملزيانية. ومت تقدمي التقرير املوزع عىل ادلول الأعضاء بناًء عىل طلهبا أأثناء ادلورة التاسعة عرش من جلنة الويبو املعنية 

توصية يف هذا الشأأن  44ملزيانية. ويس تعرض التقرير أأوضاع التوصيات بشأأن الهيئات الترشيعية للويبو وعددها ابلربانمج وا
ىل  2020قدمهتا وحدة التفتيش املشرتكة أأثناء الفرتة من   .2022اإ
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دارة املنظامت املشاركة يف  .48 وحدة التفتيش ويرد يف ملحق هذه الوثيقة التوصيات املوهجة للهيئات الترشيعية أأو جمالس اإ
توصية  23املشرتكة ذات الصةل هبيئات الويبو الترشيعية مع عرض احلاةل الراهنة لقبول/تنفيذ هذه التوصيات. وقد قبلت 

جاميل  حدى عرشة توصية ومثة توصية  44ونفذت من اإ توصية كام قبلت تسع توصيات أأو جارى تنفيذها وجاري النظر يف اإ
ومت تقدمي املعلومات يف تقرير تلو الآخر. واقرتحت الأمانة يف املس تقبل اس تخدام نظام  واحدة غري وجهية ابلنس بة للويبو.

التعقب الإلكرتوين لوحدة التفتيش املشرتكة لتقدمي التقارير بشأأن حاةل التنفيذ. وأأعلمت الأمانة ادلول الأعضاء أأن نظام 
 ليه.التعقب الإلكرتوين لوحدة التفتيش املشرتكة متاح وميكن الاطالع ع 

 يف ظل غياب أأية مداخالت من ادلول الأعضاء.القرار التايل اعامتد واقرتح الرئيس  .41

وأأحاطت امجلعية العامة للويبو علامً بتقرير تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن اس تعراض الهيئات  .50
يف اختاذ التدابري املناس بة والمتست من الأمانة الاس مترار WO/GA/43/19 الترشيعية للويبو الواردة يف الوثيقة 

لهيا من وحدة التفتيش املشرتكة. وطلبت امجلعية العامة للويبو أأيضًا من اللجنة  للنظر يف التوصيات املوهجة اإ
ىل جلنة الربانمج  الاستشارية املس تقةل للرقابة اس تعراض تنفيذ التوصيات ومراقبهتا وفقًا لوليهتا ورفع تقرير بذكل اإ

 واملزيانية.

 من جدول الأعامل املوّحد 30 البند

 احلومكة يف الويبو

ىل الوثيقة .52 املعنونة  A/51/14 والوثيقةاملعنونة "احلومكة يف الويبو"  WO/GA/43/18 استندت املناقشات اإ
ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا احلادية والعرشين "

ىل 1 )من  .(2023 سبمترب 23 اإ

وأأبلغت الرئيسة الوفود أأن هذا البند اكن موضوع مشاورات غري رمسية برئاسة الس يد خمتار وريدة انئب رئيسة  .52
امجلعية العامة وشكرته عىل ما قام به يف هذا الصدد. وحسب فهم الرئيسة، ُوّزع اقرتاح من مجموعة جدول أأعامل التمنية 

 مة.وطلبت الرئيسة عرض ذكل الاقرتاح عىل اجللسة العا

بندا قدميا  توحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية مذكرا أأن املناقشات بشأأن احلومكة يف الويبو اكن .53
آخر جوةل للمناقشات بشأأن  عىل جدول أأعامل ادلول الأعضاء وانقش ته جلنة املزيانية عىل مدى فرتة طويةل. وتبنّي من أ

ىل نتاجئ حىت الآن. ويف ادلورة الأخرية للجنة املزيانية، قدمت اجملموعة الاقرتاحات املقدمة من ادلول الأعضاء عد م التوصل اإ
الأفريقية اقرتاحا للمناقشة، وترى مجموعة جدول أأعامل التمنية أأنه ينبغي أأن يكون ذكل الاقرتاح أأساسا جلوةل مشاورات رمسية 

مسية يف هذه امجلعيات، ولكن للأسف مل تمتكن حىت الآن حول هذا املوضوع. وشاركت اجملموعة بفعالية يف املشاورات غري الر 
ىل توافق الآراء.  من التوصل اإ

ذ تعرتف بأأمهية حومكة سلمية وعادةل ورش يدة يف الويبو، حتيط علام ابقرتاحات ادلول " ن امجلعية العامة للويبو، اإ :" اإ
تطلب من املكتب و ومكة يف الويبو، . بشأأن حتسني احلWO/PBC/17/2 Revالأعضاء وتعليقاهتا الواردة يف الوثيقة

ادلويل تنظمي اجامتع ملدة يومني ملناقشة تقرير وحدة التفتيش املشرتكة والاقرتاح املقدم من ادلول الأعضاء وتقدمي 
ىل ادلورة الثانية والعرشين للجنة املزيانية اليت س تعقد يف سبمترب  ، بشأأن مجةل أأمور مهنا، عىل سبيل 2024توصيات اإ

 احلرص، القضااي التالية : حتسني معل جلنة املزيانية، وحتسني معل جلنة التنس يق، وحتسني التفاعل بني ادلول املثال ل
آلية عادةل  نشاء أ الأعضاء واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، وحتسني التفاعل بني ادلول الأعضاء واملدققني، واإ

رى مجموعة جدول أأعامل التمنية أأن الاقرتاح سيرشك عىل الأقل وت. وفعاةل لختيار رؤساء هيئات الويبو ونواهبم"
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عداد مناقشات ادلورة املقبةل الثانية والعرشين للجنة املزيانية يف سبمترب  ىل 2024ادلول الأعضاء يف اإ ، وذكل للتوصل اإ
 الأعضاء.نتاجئ ممثرة لإجراء مناقشات حول تقرير وحدة التفتيش املشرتكة يف الاقرتاح اذلي تقدمه ادلول 

أأول، تؤيد اجملموعة الأفريقية اقرتاح القرار  وحتدث وفد مرص ابمس اجملموعة الأفريقية وعرض تقدميا بشأأن املوضوع. .54
اذلي قدمته الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية. وترى اجملموعة الأفريقية أأن مسأأةل احلومكة اكنت عىل جدول أأعامل جلنة 

عداد 2022. وبدأأت املناقشات يف ادلورة السادسة عرشة لتكل اللجنة يف املزيانية لفرتة طويةل آنذاك اإ ، وُطلب من الأمانة أ
اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية ووفود لك من  مبا يف ذكلوثيقة. ويف هذا الصدد، قدمت ادلول الأعضاء، 

، عدة اقرتاحات الأمريكية رية كوراي واململكة املتحدة والولايت املتحدةأأسرتاليا والصني وفرنسا وأأملانيا والياابن وموانكو ومجهو 
بشأأن احلومكة يف الويبو. كام أأجريت بعد ذكل مناقشات يف ادلورات السابعة عرشة والثامنة عرشة والتاسعة عرشة والعرشين 

ىل  اتفاق حول املسأأةل وعدم التقدم فهيا، قررت واحلادية والعرشين للجنة املزيانية ويف دورهتا املاضية. ونظرا لعدم التوصل اإ
ىل امجلعية العامة للنظر فهيا واختاذ الإجراء املناسب. حاةل املسأأةل اإ ويف هذا الصدد، تود اجملموعة الأفريقية أأن تشري  اللجنة اإ

ىل جلنة املزيانية، واليت تضمنت اقرتاحات هممة قدمهتا ادلول الأعضاء بشأأ  ىل الوثيقة اليت قدمهتا اإ احلومكة يف  افقة عىلو ملان اإ
ن تكل الاقرتاحات مل تُعرض يف وثيقة اللجنة كقامئة مغلقة وهنائية بل كوس يةل لبدء تقدمي أأفاكر واقرتاحات  الويبو. وقال اإ

ن جتمتع كأ ملموسة ميكن امل ي هبا قدما. ومن مضن تكل الاقرتاحات، عىل سبيل اذلكر ل احلرص، حتسني معل جلنة املزيانية: 
مرتني س نواي ملدة مخسة أأايم للك دورة، وأأن تس تعرض ابنتظام املسائل املتعلقة ابملوارد البرشية، وأأن ترتمج  هذه اللجنة

ىل اللغات الست وتنرش عىل املوقع الإلكرتوين بشهرين من الاجامتعات لإاتحة الوقت للوفود لتحليلها والتشاور  واثئق العمل اإ
ن الفئة الثانية تشمل بشأأهنا. الأفاكر املتعلقة بتحسني معل جلنة التنس يق ومهنا: أأن تلتقي جلنة التنس يق بشلك  ومىض يقول اإ

واس تطرد يقول  بوظائف تنفيذية، وأأن يمت التفريق بوضوح بني مسؤوليات جلنة املزيانية وجلنة التنس يق.ف لكأأكرث انتظاما وتُ 
ن الفئة الثالثة تتضمن الأفاكر اليت تتعلق بتحسني التفاعل بني ادلول الأعضاء واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة: مثال  اإ
نشاء فريق عامل مصغر اتبع للجنة املزيانية عىل أأساس مؤقت لينظر يف توصيات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  عرب اإ

ىل جلنة املزيانية؛ وأأن تعقد اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اجامتعات فصلية ووحدة التفتيش ا ملشرتكة ويرفع التوصيات اإ
خيصص جزء مهنا للمنسقني الإقلمييني والوفود املهمتة؛ وأأن تعّد اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة تقارير فصلية تشمل 

ة والوفود الأخرى؛ وأأن يُعّمم تقرير الاجامتع الفصيل عىل نطاق واسع بعد مداخالت وتعليقات منسقي اجملموعات الإقلميي
عداد تقرير  الاجامتع ويُدرج مضن واثئق جلنة املزيانية ويُنرش عىل الإنرتنت؛ وأأن تواصل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اإ

ىل جلنة املزيانية و س نوي  قلمييت موجز ترفعه اإ آراء اجملموعات الإ وأأما الفئة  ة وادلول الأعضاء حول املسائل املطروحة.سجل فيه أ
الرابعة فتتعلق بتحسني التفاعل بني ادلول الأعضاء واملدققني. وميكن حتسني ذكل التفاعل، بل وينبغي ذكل، من خالل 

آلية منصفة وفعاةل لختيار رؤساء هيئات الويبو ونوا نشاء أ هبم هبدف حتسني اجامتعات منتظمة ورمسية. وتشمل الفئة الأخرية اإ
 معلية اختيار رؤساء هيئات الويبو ونواهبم. وضامن جودة أأعامهلم ونزاههتم وخربهتم. وتويخ الوضوح يف معلية الاختيار.

ن اجملموعة يف هذه املرحةل وبعد نقاش طويل يف جلنة املزيانية ترى أأن الوقت قد حان للجمعية العامة  واسرتسل الوفد قائال اإ
احضة بشأأن هذه املسأأةل، وأأن ما اقرتحته اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية يامتىش مع تكل لإعطاء توجهيات و 

ىل اعامتده يف امجلعية العامة.  الروح وأأضاف أأن اجملموعة تتطلع اإ

املس متر. وأأعرب وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء عن ارتياحه لس تكامل برانمج التقومي الاسرتاتيجي بنجاح ولتحسينه  .55
ن هذا الربانمج والنقاش ادلائر حول احلومكة يف جلنة املزيانية خري دليل عىل أأن احلوار بشأأن احلومكة هو يف مصمي  وقال اإ

ىل امل ي يف صقل  ىل أأنه يتطلع اإ أأنشطة الويبو. وأأشار الوفد كذكل، كام ُذكر يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة املزيانية، اإ
ا الصدد، اس تطرد موحضا أأنه من املهم توفري قامئة اكمةل ابخليارات والإماكنيات املتاحة قبل اختاذ قرار هذا النقاش. ويف هذ

التمنية  خبصوص اجتاه هذا النقاش يف املس تقبل. وعليه، فالورقة الأخرية اليت قدمهتا اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل
ىل الوفد غري أأن يه خطوة أأوىل.  دراج بع  املوضوعات اليت نوقشت ابس تفاضة أأشار كذكل اإ أأن الورقة اعمتدت عىل اإ

آلية عادةل وفعاةل لختيار رؤساء هيئات الويبو ونواهبم. نشاء أ وأأكد الوفد  مرارا وتكرارا دون جدوى. ومن الأمثةل عىل ذكل اإ
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عام املقبل ورمبا حيتوي عىل مزيد من ويل أأمهية كبرية لتقرير وحدة التفتيش املشرتكة، اذلي سيتاح الاجملموعة ت من جديد أأن
نه ل يريد يف هذه املرحةل تغيري هيلك احلوار قبل الاطالع عىل تقرير وحدة التفتيش  التوصيات يف س ياق احلومكة. وقال اإ

ىل حوار يف مرحةل لحقة حول هذا املوضوع اذلي يكتيس أأمهية ابلنس بة للمجموعة.  املشرتكة. وأأضاف أأن اجملموعة تتطلع اإ
عطاء املوضوع ما يس تحقه من اهامتم ووقت، ويرى أأن الأمر ليس كذكل يف هذه املرحةل الأخرية من امجلعية العامة و  اقرتح اإ

 احلالية.

ىل توافق الآراء بشأأن  .56 وشكر وفد الهند انئب الرئيسة، الس يد خمتار وريدة، عىل ما بذهل من هجود من أأجل التوصل اإ
ىل أأن هذه القضية ظلت عىل جدول الأعامل عىل قضية احلومكة. وأأيد بيان الربازيل  ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية مشريا اإ

مدى الس نتني املنرصمتني أأو الس نوات الثالث املاضية ونوقشت يف اللجان املعنية. وذلكل، يأأمل يف أأن توافق الوفود عىل 
ن بيان منسق اجمل ىل نوع من توافق الآراء. وقال اإ ماكنية حتقيق تكل الغاية.مناقشة املسأأةل لتصل اإ  موعة ابء أأاتح اإ

واقرتحت الرئيسة مواصةل املشاورات غري الرمسية بشأأن هذه املسأأةل عند اختتام اجللسة العامة وأأن يطلعها انئهبا  .51
 الس يد خمتار وريدة عىل النتاجئ يف أأقرب وقت ممكن.

ن الوقت متأأخر مشريا .58 ىل أأن املشاورات ستُس تأأنف يف صباح اليوم  وشكر انئب الرئيسة الرئيسَة عىل ثقهتا وقال اإ اإ
 التايل.

ىل أأن الوفود أأقرت الهنج املقرتح وأأن املشاورات غري الرمسية ستُس تأأنف يف أأقرب وقت ممكن. .51  وخلصت الرئيسة اإ

 .A/51/20 Prov.1 من جدول الأعامل )اختتام ادلورات( يف الوثيقة 48انظر البند  .60

 من جدول الأعامل املوّحد 32البند 

برام معاهدة لتيسري نفاذ الأشخاص معايق البرص والأشخاص  تقرير عن حصيةل مؤمتر مراكش ادلبلومايس املعين ابإ
ىل املصنفات املنشورة  العاجزين عن قراءة املطبوعات اإ

ىل الوثيقة .62  .WO/GA/43/9 Rev استندت املناقشات اإ

ىل البنود املرتبطة بلجان الويبو والإطار ادلويل. وافتتحت الرئيسة البند  .62 وأأبلغت الوفود بأأن  32وانتقلت الرئيسة اإ
برام معاهدة  املعنونة " WO/GA/43/9 Rev الوثيقة قيد البحث يه الوثيقة تقرير عن حصيةل املؤمتر ادلبلومايس املعين ابإ

ىل املصنفات املنشورةلتيسري نفاذ الأشخاص معايق البرص والأشخ ." ودعت الرئيسة اص العاجزين عن قراءة املطبوعات اإ
ىل عرض بند جدول الأعامل.  الأمانة اإ

عالمية وعرضت رشيط فيديو قصري يتعلق  WO/GA/43/9 Rev وأأوحضت الأمانة أأن الوثيقة .63 أأعدت لأغراض اإ
ومايس واش متل عىل تعليقات أأدىل هبا ممثلو خمتلف ببند جدول الأعامل. وأأظهر ذكل الرشيط الأحداث البارزة للمؤمتر ادلبل

ىل امجلعيات يف مرامس  الوفود بشأأن اعامتد املعاهدة. وكّررت الأمانة الامتنان اذلي أأعرب عنه املدير العام عند تقدمي تقريره اإ
ة حكومة اململكة املغربية الافتتاح. وأأبدت الأمانة الامتنان أأيضا للمنظامت والأفراد مّمن أأسهموا يف جناح املعاهدة، وخباص

ن  عداد الوثيقة 52وادلول الأعضاء. وقالت اإ ن  WO/GA/43/9 Rev دوةل عضوا اكنت قد وقّعت عىل املعاهدة دلى اإ واإ
ىل  . واختمتت الأمانة ُكمهتا ابلتأأكيد لدلول الأعضاء، 54من دواعي رسورها الإعالن أأن ذكل العدد ارتفع ليصل اإ

 ما يف وسعها من أأجل مساعدة لك ادلول الأعضاء اليت طلبت ذكل، يك تدخل املعاهدة وندر، أأهنا ستبذل لك ولستيفي
 حزّي النفاذ يف أأقرب اترخي ممكن.
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ىل أأن العرض اكن ملهام. وأأعطت الرئيسة  .64 وشكرت الرئيسة الأمانة عىل ُكمهتا وعىل عرضها لرشيط الفيديو، مشرية اإ
 اللكمة للوفود.

ىل املصنفات املنشورة عضاء واملدير العام والأمانة عىل اعامتد موهنّأأ وفد السلفادور ادلول الأ  .65 عاهدة تيسري النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات خاص املكفوفني أأو معايق البرص أأولفائدة الأش جنازا ذوي اإ ن تكل املعاهدة متثّل اإ . وقال اإ

ء العامل، ذكل أأن من حقوق الإنسان النفاذ بصورة عظامي يف السعي حنو حتسني نوعية حياة املس تفيدين مهنا يف لك أأرجا
ىل املصنفات املنشورة القامئة وحتصيل املعرفة من خالل الكتب. ويف هذا الصدد أأبدى الوفد تأأييده للبيان اذلي أأدىل  أأفضل اإ

 به وفد الربازيل.

بوأأعلن وفد اململكة املغربية أأن بدله ترّشف ابس تضافة املؤمتر ادلبلومايس  .66 رام معاهدة لتيسري نفاذ الأشخاص املعين ابإ
ىل املصنفات املنشورة ن ذكل املؤمتر ادلبلومايس معايق البرص والأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات اإ . ورّصح قائال اإ

اكن أأول مؤمتر من هذا النوع تنظمه الويبو يف بدل عريب ويف مدينة عربية. وخّص ابذلكر الرسور البالغ اذلي أأبدته مدينة 
كش لس تضافة لك ادلول الأعضاء. وأأشاد ابدلول الأعضاء، وخصوصا خمتلف اجملموعات الإقلميية، حلصيةل املؤمتر الناحجة مرا

سهاهما يف ذكل النجاح، اذلي اكن هل دور كبري يف بلوغ الهدف املنشود وهو اعامتد املعاهدة. واعرتف بأأن املفاوضات  وعىل اإ
النبيةل لهذه املسأأةل وجانبهيا الاجامتعي والإنساين من الأمور اليت خلقت جوا من التوافق اكنت صعبة، ولكنه أأفاد بأأن الطبيعة 

ىل الأشخاص معايق البرص يف العامل. كام  آفاق واعدة ابلنس بة اإ ىل أأن من شأأن املعاهدة فتح أ والانسجام بني الوفود. وأأشار اإ
ىل جانهبا. وأأكّد للوفود أأنه س يظّل ذكر الوفد ادلور اذلي تؤديه الويبو يف جمال التعاون ادلويل و  أأبدى اس تعداده للوقوف اإ

ل ادلول الأعضاء لمتكيهنا بدله من  دوما عىل اس تعداد للمشاركة يف تظاهرات من هذا القبيل. وتوّجه، مّرة أأخرى، ابلشكر اإ
 اس تضافة املؤمتر وأأثىن علهيا لالإجناز التارخيي اذلي حققته.

ىل املدير العام والأمانة عىل معلهم وحتدث وفد بلجياك ابلنيابة عن اجمل .61 موعة ابء وأأعرب عن رغبته يف التوجه ابلشكر اإ
ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص الشاق خالل الس نوات امخلس اليت اس تغرقها التحضري ملعاهدة  تيسري النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات. وأأعرب عن ىل  املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ رغبته أأيضا يف التوجه ابلشكر اإ
الرؤساء ونواب الرؤساء ورؤساء اللجان واملسؤولني واخلرباء اخلارجني مهنم واجلدد عىل مفاوضاهتم الفعاةل والبناءة واملكثفة 

برام هذه املعاهدة التارخيية. وأأبدى الوفد امتنانه أأيضا حلكومة املغرب عىل املهارات التنظميية  وحسن الضيافة. اليت أأمثرت عن اإ
نه يؤمن بأأن هذه املعاهدة ستساعد، يه واملرشوعات الطوعية من قبيل  مرشوع املوارد العاملية املتاحة للوسطاء وقال اإ

طار قانون حق املوثوق هبم )تيغار( ىل نسخ يف أأنساق ميسورة عن طريق حامية الابتاكر والإبداع يف اإ ، عىل زايدة النفاذ اإ
دوةل  54اجملموعة ابء س تظل تشارك بفعالية يف متابعة املعاهدة. وأأخريا أأعرب عن تقديره لأن  املؤلف ادلويل. ورصح بأأن

 عضوا وقعت املعاهدة ابلفعل عقب اعامتدها.

وأأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد بلجياك ابلنيابة عن اجملموعة ابء. وأأعرب عن رسوره لأن املعاهدة قد  .68
ىل الأمانة عىل معلها الشاق. اعمتدت. وأأبدى رغبته يف ا ىل حكومة املغرب عىل اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس واإ لتوجه ابلشكر اإ

وأأوحض الوفد كيف يقدم الإطار القانوين ادلويل، ابعامتد املعاهدة، اس تثناءات وتقييدات عىل حق املؤلف لفائدة الأشخاص 
ن جياد التوازن بني حامية املصاحل  معايق البرص والعاجزين عن قراءة املطبوعات. وراح يقول اإ هذه املعاهدة عالمة ابرزة يف اإ

ىل املصنفات. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تدخل املعاهدة حزي النفاذ يف  املرشوعة لأحصاب احلقوق ومصاحل الناس يف النفاذ اإ
طارا متوازان. وذكّر أأيضا ادلول الأعضاء بأأن مثة الكثري من العمل  اذلي يتعني الاضطالع به، أأرسع وقت ممكن ليك تتيح اإ

 تبادل عرب احلدود واجلهود اجلارية لتنفيذ املعاهدة وتعزيز فعاليهتا.ل س امي فامي يتعلق اب ول

عراب عن امتنانه حلكومة املغرب عىل تنظمي مؤمتر مراكش ادلبلومايس. وهنأأ املدير العام  .61 واغتمن وفد الهند الفرصة لالإ
اعامتد املعاهدة. وشدد عىل أأهنا معاهدة اترخيية يتوقع أأن تساعد عىل القضاء عىل نقص ومجيع ادلول الأعضاء عىل النجاح يف 
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الكتب اذلي يعاين منه مئات املاليني من الناس يف ش ىت أأرجاء العامل وأأن تتيح فرصا وحقوقا متساوية للمكفوفني ومعايق 
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات. ورصح الوفد بأأن املعاهدةالبرص و  توجد التوازن املناسب بني حق املؤلف  ذوي اإ

والاس تثناءات والتقييدات. وأأفاد بأأنه س يكون مس تعدا قريبا لتوقيعها، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تدخل حزي النفاذ يف أأرسع 
وقت ممكن. ويف ختام ُكمته طلب من الأمانة أأن تضطلع ابلإجراءات الرضورية لختاذ التدابري الرضورية لتكوين كفاءات 

ىل املعاهدة.ادل ذا لزم الأمر قبل وبعد الانضامم اإ  ول الأعضاء اإ

وحتدث وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وهنأأ ادلول الأعضاء واملنظامت غري احلكومية  .10
موعة حكومة وأأحصاب املصلحة عىل نتيجة املؤمتر ادلبلومايس مبراكش وعىل جناح املفاوضات الطويةل واملكثفة. وشكرت اجمل

اململكة املغربية عىل كرهما الاس تثنايئ وفعالية التنظمي. وشدد عىل تقديره جلهود املدير العام والأمانة لعقد مؤمتر دبلومايس انحج. 
عاقات أأخرى يف قراءة  ىل أأن هدف املعاهدة هو حتسني نفاذ الأشخاص املكفوفني ومعايق البرص وذوي اإ وأأشارت اجملموعة اإ

ىل املصنفات املنشورة، ويف الوقت نفسه صون مصاحل أأحصاب احلقوق. ونوهت اجملموعة بأأن املعاهدة خطوة  املطبوعات اإ
ىل  عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات يف العامل بأأرسه. وأأشار أأيضا اإ كبرية حنو الإدماج الثقايف للأشخاص معايق البرص وذوي اإ

القانونية عرب توفري الضامانت املناس بة محلاية املصنفات الإبداعية وأأيضا  أأن املعاهدة اجلديدة ستتغلب عىل العراقيل يف الأنظمة
ماكنية توفري حلول ملن مه يف حاجة وصون مبادئ حامية  ضامن تصدير واس ترياد النسخ يف أأنساق ميرسة. وأأيدت اجملموعة اإ

 حق املؤلف يف الوقت نفسه.

ىل أأن وأألقى وفد املكس يك الضوء عىل اعامتد املعاهدة وأأمهية ذ .12 كل للمكس يك وللتعددية اللغوية معوما. وأأشار الوفد اإ
اعامتد املعاهدة عالمة ابرزة يف قانون حق املؤلف وانتصار عظمي للمعاقني يف العامل ُكه. وشكر الوفد حكومة اململكة املغربية 

ىل أأن املعاهدة اكنت بشارة بوض ع معيار دويل جديد شامل من عىل حسن الضيافة خالل املؤمتر ادلبلومايس. وأأشار الوفد اإ
شأأنه أأن يضمن أأن الكتب س تعد يف أأنساق تيرس الاطالع علهيا مثل طريقة برايل للقراءة، وس متكن من التوزيع عرب احلدود 

ىل عبارات الاحتاد العاملي  عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات. وأأشار الوفد اإ لفائدة مئات املاليني من معايق البرص وذوي اإ
عاملا جديدا من القراءة والثقافة والتسلية ملعايق  ئيلكة "ندرة املصنفات" وهتمربزا أأن املعاهدة جاءت لتحل مش للمكفوفني

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات.  البرص وذوي اإ

برام املعاهدة. وأأشارت .12 هذه  وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وهنأأ ادلول الأعضاء والأمانة عىل اإ
ىل أأن املعاهدة مثرة معل جامعي ومكثف ما اكن ليكون كذكل لول الزتام مجيع ادلول الأعضاء الزتاما بناء. وأألقت  اجملموعة اإ

نسانيا يف أأداء وليهتا بوصفها واكةل متخصصة يف امللكية الفكرية. وأأشارت  اجملموعة الضوء عىل أأن الويبو اعمتدت هنجا اإ
ىل أأن املعاهدة أأقرت حقوق الإنسان للمعاقني، كام هو وارد يف اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  اجملموعة اإ

ىل أأن املعاهدة صك متوازن 2001اليت أأبرمت يف  ، متثل انتصارا كبريا للتعددية اللغوية وللمجمتع ادلويل كلك. وأأشار أأيضا اإ
قراءة املطبوعات دون انهتاك حقوق املبدعني. وانشدت اجملموعة يليب احتياجات ذوي الإعاقة البرصية وذوي الإعاقة يف 

ادلول الأعضاء أأن ترسّع معلية التصديق عىل املعاهدة يك متنح حقوقا ملموسة للمس تفيدين املقصودين اذلين ما زالوا ينتظرون 
ىل أأن تنفيذ املعاهدة س يقت ي هجدا أأكرب من  مجيع ادلول الأعضاء والأمانة. أأن تصلهم منافع املعاهدة. وأأشارت اجملموعة اإ

طارا قانونيا مناس با  نه جيب عىل ادلول الأعضاء أأن توفر اإ وسيتطلب أأيضا موارد برشية ومالية وتعاوان تقنيا. وقالت اجملموعة اإ
سري ليك تيرس هممة الأهجزة املرخص لها يف تبادل النسخ يف أأنساق ميرسة عرب احلدود.  وختاما، حثت اجملموعة الويبو عىل تي 

 املساعدة التقنية وفقا للمعاهدة وتوصيات جدول أأعامل التمنية.

مليون  324وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن اغتباطه لعامتد املعاهدة البارزة اليت س تعزز نفاذ أأكرث من  .13
ىل ا عاقات يف قراءة املطبوعات اإ طار خشص يف العامل من املكفوفني ومعايق البرص أأو الأشخاص ذوي اإ ملصنفات املنشورة يف اإ

ىل جانب أأكرث من  ىل  260النظام ادلويل حلق املؤلف. وأأبدى رسوره ملشاركته الفعاةل اإ وفدًا يف املفاوضات اليت أأفضت اإ
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ىل دخول املعاهدة حزي التنفيذ  اعامتد املعاهدة. وعرب عن أأمل بدله التوقيع عىل املعاهدة يف الأسابيع التالية وعن تطلعه اإ
 ا العميل يف أأرسع وقت ممكن.وتطبيقه

وهنأأ وفد كواب ادلول الأعضاء عىل اعامتد املعاهدة وأأعرب عن موافقته عىل التعليقات اليت قدهما وفد الربازيل واكن  .14
مفادها أأن التحدي الكبري املقبل يمتثل يف تنفيذ املعاهدة. وعرب عن أأمهل أأن يوجد أأيضًا حل مماثل يف املس تقبل القريب 

 ة أأخرى مثل املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث.ملسائل همم

وأأعرب وفد اجلزائر عن رسوره لنجاح املؤمتر ادلبلومايس اذلي نظمته حكومة املغرب وعن اغتباطه لعقد مثل ذكل  .15
ىل تواف ق يف الآراء بشأأن احلدث البارز يف أأفريقيا. واعرتف بدور الويبو يف متكهنا من توجيه ادلول الأعضاء حنو التوصل اإ

مسائل حامسة. وأأحاط علامً بأأن الويبو هنضت بنظام للملكية الفكرية أأكرث توازاًن حيقق التوازن بني املصاحل اخلاصة ومصاحل 
 عامة امجلهور.

ىل اتفاق بشأأن  .16 وحتدث وفد ليتوانيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وهنأأ ادلول الأعضاء عىل التوصل اإ
هدة خالل املؤمتر ادلبلومايس. وأأثىن عىل ادلوةل املضيفة للمؤمتر ادلبلومايس والأمانة واجلهات صاحبة املصاحل الأخرى املعا

مساهامهتا الهائةل يف جناح املؤمتر ادلبلومايس. وأأحاط علامً بأأن املعاهدة يه مبثابة خطوة شديدة الأمهية يف مسار حتسني النفاذ 
ىل الكتب وتيسري تبادل ا لكتب واملواد بنسخ ميرسة عرب احلدود يف الوقت ذاته. وأأعرب عن ثقته بأأن املعاهدة ستساعد اإ

عاقات يف قراءة املطبوعات يف مجيع أأحناء العامل.  عىل حتول حياة الأشخاص من املكفوفني ومعايق البرص أأو الأشخاص ذوي اإ
ثراء اجملمتع من النوايح الثقافية والتعلميية والعلمية. وأأشار وأأبرز دور حق املؤلف يف ماكفأأة الإبداع وماكنة املؤلفني املهمة  يف اإ

ىل رشوع الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه يف الأعامل التحضريية للتوقيع عىل املعاهدة وللتصديق يف وقت لحق علهيا  اإ
 هبدف توفري منافعها ملعايق البرص دون أأي تأأخري.

برام املعاهدة بعد حوايل ورحب وفد ش ييل ابلتوقيع عىل املعا .11 جنازها احملقق يف اإ  20هدة وهنأأ ادلول الأعضاء عىل اإ
مفاده رضورة أأن تواجه امللكية الفكرية مواهجة  2004س نوات من املفاوضات. وأأحاط علامً بأأن بدله اختذ موقفًا منذ عام 

جيابية املشالكت اليت تعاين مهنا البدلان احملرومة وبأأن املعاهدة احلالية جت  بدلًا عىل  54سد ذكل متامًا. ورحب خبرب توقيع اإ
 املعاهدة وأأعرب عن أأمهل دخول املعاهدة حزي التنفيذ قريبًا عرب حالت التصديق الالزمة.

ىل بيانه الافتتايح اذلي شدد عىل اجلوانب التارخيية للمعاهدة.  .18 أأكد تأأييده للعنارص الثالثة و وأأشار وفد ابراغواي اإ
ازيل فامي يتعلق بعملية التصديق عىل املعاهدة وتنفيذها. وشدد أأيضا عىل أأمهية ضامن موارد اكفية لتوفري اليت أأوردها وفد الرب 

طار املعاهدة. وأأعرب الوفد أأيضا عن أأمهل يف أأن تساعد الأمانة يف نرش املعلومات حول املعاهدة يف  املساعدة التقنية مضن اإ
قلميية والوطنية. وخمت ُكمته متوهج ىل الأمانة عىل لك احملافل الإ ىل حكومة اململكة املغربية عىل كرم الضيافة واإ ا ابلشكر اإ

 قامت به من معل. ما

مانة عىل لك هجودها املشرتكة.  .11 وعرب وفد الأرجنتني عن امتنانه جملموع معل ادلول الأعضاء واملراقبني واملدير العام وللأ
اترخيي بشأأن التقييدات والاس تثناءات لقانون حق املؤلف صك دويل  بلوغوشدد عىل أأن تكل اجلهود مكنت لك واحد من 

اذلي اكن ذا منفعة للعديد من الأشخاص معايق البرص. وشكر حكومة اململكة املغربية عىل التنظمي الرائع للمؤمتر وشدد عىل 
 يل.أأنه يقوم ابخلطوات الرضورية حنو توقيع املعاهدة. وأأخريا أأعرب الوفد عن تأأييده لبيان وفد الرباز 

وهنأأ وفد منغوليا مجيع ادلول الأعضاء وحكومة اململكة املغربية والأمانة عىل العمل املضين واجلهود اجلهيدة اليت  .80
برام املعاهدة دليل عىل أأن أأ  جيابية للغاية. وأأضاف أأن توفق ادلول الأعضاء يف اإ ىل نتاجئ اإ عضاء أأرسة امللكية الفكرية أأفضت اإ

أأيضا قلوب كبرية. وشدد الوفد عىل أأنه ينبغي لدلول الأعضاء أأن تفتخر بعضويهتا  حفسب، بل هلمهلم فكر رزين  ليس
وابلعمل املنجز يف مراكش لأهنا برهنت عىل قدرهتا عىل العمل مع بعضها بعضا والتغلب عىل حتدايت امللكية الفكرية وكذكل 
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ىل حتقيق النتاجئ الناحجة اليت بدأأت يف بيجني التحدايت اليت تواهجها البرشية. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن الروح املفض  ية اإ
 وتواصلت يف مراكش ستتواصل يف الأعامل املقبةل للمنظمة.

وهنأأ وفد ابكس تان مجيع ادلول الأعضاء وحكومة اململكة املغربية والأمانة عىل التوفق يف اعامتد املعاهدة. وأأضاف أأن  .82
لتغلب عىل التحدايت لبلوغ توافق يف الآراء مشددا عىل أأهنا اكنت أأيضا املعاهدة اكنت دليال عىل الزتام ادلول الأعضاء اب

ل البداية وأأن ل بد من  معيارا ملدى فعالية النظام املتعدد الأطراف واجملمتع ادلويل. وشدد الوفد عىل أأن هذا مع ذكل ليس اإ
 لتقنية لأعضائه وتعزيز أأنشطة التوعية.ضامن التنفيذ الفعيل. وخمت الوفد ُكمته بأأن طلب من الويبو تيسري املساعدة ا

برام املعاهدة. وأأضاف بأأن املعاهدة ذات أأمهية ابلغة لغواتاميل لأهنا وهنأأ وفد غواتاميل الويبو و  .82 ادلول الأعضاء فهيا عىل اإ
وتروجيها مشددا  س تصبح أأداة ممتازة للثقافة والرتبية للجميع عىل قدم املساواة. وحث الويبو أأيضا عىل مواصةل تنفيذ املعاهدة

 عىل تأأييده لبيان وفد الربازيل.

نهجود.  ما بذلته من عاهدة وشكر أأيضا احلكومة املغربية عىلاملوأأعرب وفد الصني عن هتانيه عىل اعامتد  .83  وقال اإ
ىل البرص معايقالأشخاص  نفاذلضامن  معاهدة بيجنيبعد  هممة معاهدة مراكش معاهدة أأخرى  املصنفات املنشورة. واختمت اإ

 يف أأقرب وقت ممكن. النفاذاملعاهدة حزي تدخل ُكمته معراب عن أأمهل يف أأن 

 أأقرتاحلقوق اليت  أأحصابعدد منظامت  من دهش ته عن (KEI) املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفةممثل  وأأعرب .84
ىل التصديق علهيا وتنفيذها برسعة.  تاملعاهدة ودع املنظامت غري احلكومية الأخرى ساهامت العديد من مب املمثل أأيضا  وأأشاداإ

ىلالهند، ( يف CSIمؤسسة جممتع احلاسوب )( و TWN) يف املفاوضات مثل ش بكة العامل الثالث ضافة اإ العديد من مجعيات  اإ
برام قليل من املنظامت غري احلكومية اليت دمعت هجودغري  ن هناك عددمىض يقول اإ املكتبات. و  املعاهدة عىل مدى  اإ

ىل ابقة ولكن ل ميكهنالس نوات امخلس الس ن الس نوات  اس تطرد قائال. و للغاية هماماكن  دورهاأأن مراكش رمغ ا احلضور اإ اإ
جيابيةاذلت هجود خحلظات من الإحباط. وبُ  ختللهتاعاهدة امل حولن املناقشات مس امخل اكنت حمراك  لصة لتحقيق نتيجة اإ

ىل الأمام. ومن  مجيع مناطق العامل. عىل نفس ادلرب لأهنا اكنت كثرية من  سارتاليت  املس تحيل ذكر مجيع الوفودللم ي اإ
معقدة بشلك مفرط أأو مرهقة ل تكون  اادلول الأعضاء طرق داملمثل أأنه س يكون من املهم أأن جتأأوحض  ،تنفيذل وفامي يتعلق اب

ىل املصنفات املنشورة. و  نفاذفعاةل يف توس يع نطاق ال أأن تكون  ،قبل لك يشءينبغي، و  شهدت أأيضا أأن املفاوضات  أأفاداإ
 حرصو  يةلرحب الكياانت غري عىل االاس تثناءات  حرصاملس تفيدين فضال عن من فئة الصم  ، ول س امي استبعادأأمل ةخيب

عاهدة تنص عىل حد أأدى لأن املتنفيذ ال العيوب وتصحح يف تعاجل هذه يف أأن  املشموةل. وأأعرب املمثل عن أأمهل املصنفات
يف الويبو  تهأأن جترب وأأضاف  عىل املعاهدة لتعليقافرصة  ملنحهتمت املمثل حديثه معراب عن امتنانه س تثناءات. واخ من الا

 رائعة.اكنت 

ن املعاهدة ( ادلول الأعضاء عىل اختتام املفاوضات بشأأن املعاهدة. TWN) وهنأأ ممثل ش بكة العامل الثالث .85 وقال اإ
اليت تس هتدف الالزتامات ادلولية من حد أأدى من وضع للمرة الأوىل متكنت وادلول الأعضاء فهيا  الويبو لأنتطور ابرز 

فوق مصاحل الرشاكت  الناسلأول مرة مصاحل وضعت  الويبوأأن  مس تخديم امللكية الفكرية. وأأضاف أأنه يبدو حيرصبشلك 
 حامية امللكية الفكريةالت من جمأأخرى  جمالتيف نفسها والرعاية   الأايم املقبةل الاهامتماتجتّسد يف أأن أأعرب عن أأمهل يفو 
روح مراكش ملعاجلة  تتبعيف املس تقبل جيب أأن  التقننيمثل أأن أأنشطة امل مثل الأدوية. وأأبرز الناس  مع حياةترتابط  يتال

فرس وتنفذ أأن ت خرى محلاية امللكية الفكرية. وينبغي للويبو وادلول الأعضاء فهيا الأ  ابجملالتالشواغل الإمنائية فامي يتعلق 
ىل  النفاذاملعاهدة من أأجل تسهيل  الرشاكت وليس مصلحة مبا خيدم مصلحة الأشخاص  نسخ املصنفات يف أأنساق ميرسةاإ

يعترب رشطا من فرض رشط اختبار اخلطوات الثالث لأغراض التصدير اذلي من الشواغل املطروحة ن ومىض يقول اإ . فقط
القيود  حترصمل  اعاهدة أأهنامل ومن بني أأوجه قصورعرب احلدود.  ملصنفاتا منع نقل هميكنواذلي  الإضافية تريبس رشوط

ىل  خبصوصاليت أأدىل هبا العديد من البدلان النامية  البياانتاملمثل  أأيدخري، يف الأ التعاقدية. و تقدمي املساعدة التقنية وأأشار اإ
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 أأل تركز رضورة شدد عىلساعدة التقنية. و امل  عنأأي يشء   تتضمنعاهدة لالنصوص الأخرى فاملكثري من ال أأنه عىل عكس 
عداد املصنفات يف أأنساق ميرسة ولكن أأيضا عىل تيسري نقل التكنولوجيا لإ  حفسب، املساعدة التقنية عىل تنفيذ املعاهدة

فوي  ت غياب رمغث الأمانة عىل تنفيذ برانمج املساعدة التقنية حب ُكمته املمثلاختمت تنفيذ. و ال تقامس املعلومات بشأأن و 
 بذكل. رصحي

برام و  ادلول الأعضاءُكمته همنئا ( IVFفيديو )لل ممثل الاحتاد ادلويل  واس هتل .86 وقال عاهدة. املاملدير العام والأمانة عىل اإ
ن ا طار حقتتناسق ملعاهدة اإ اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل و ادلولية  والتفاقياتالقامئ  دلويلا املؤلف مع اإ

دور اختبار اخلطوات الثالث عىل  وشدد كذكل معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصيو  (اتفاق تريبسابلتجارة )
 ونوالنارشين يؤيد ةالبرصي ةالسمعياملواد املمثل أأن منتجي  وأأبرزحلقوق والاس تثناءات. لإرساء توازن بني اكقاعدة دولية 

طار قانوين مهنا حتقيق الأهداف املرجوةمن أأجل  بأأمانة هاوتنفيذ عىل املعاهدة التصديق الواسع النطاق نشاء اإ ، مبا يف ذكل اإ
 الهيئات املعمتدة.عزز التعاون مع النارشين و يو  ةيعرب احلدود حقيقة واقع النسخ بأأنساق خاصة عل تبادل يسمح جبمالمئ 

برام معاهدة لتيسري  عن حصيةل املؤمتر ادلبلومايس املعين رتقري" مبضمونأأحاطت امجلعية العامة للويبو علام و  .81 ابإ
ىل املصنفات املنشورة " نفاذ الأشخاص معايق البرص والأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات اإ

 (..WO/GA/43/9 Rev )الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 32البند 

 تقرير اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية

ىل الوثيقتني .88  .WO/GA/43/11و WO/GA/43/10 استندت املناقشات اإ

من جدول الأعامل، اذلي يتناول مسأألتني اثنتني هام تقرير اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية  32وعرضت الرئيسة البند  .81
صيات جدول أأعامل ، ووصف مسامهة هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من تو WO/GA/43/10 الفكرية، الوارد يف الوثيقة

 .WO/GA/43/11 التمنية، الوارد يف الوثيقة

 WO/GA/43/10 من جدول الأعامل. وتضمنت الوثيقة 32وعرضت الأمانة الوثيقتني املقدمتني مضن البند  .10
آخر دورة للجمعية العامة، أأي ادلورة الع ارشة املعقودة املعروضة أأول تقرير جلنة التمنية فامي خيص ادلورتني اللّتني عقدهتام منذ أ

ىل  22يف الفرتة من  ىل  23وادلورة احلادية عرشة املعقودة يف الفرتة من  2022نومفرب  26اإ . وقّررت اللجنة 2023مايو  21اإ
ىل امجلعية العامة. وتعلقت الوثيقة الثانية  يف وقت سابق أأن ميثّل ملخص الرئيس فامي خيص ادلورتني املذكورتني تقرير اللجنة اإ

، مبسامهة هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول أأعامل التمنية. WO/GA/43/11 يه الوثيقةاملعروضة، و
آليات التنس يق والرصد والتقيمي 2020وذكّرت الأمانة بأأن امجلعية العامة وافقت، يف دورهتا التاسعة والثالثني يف عام  ، عىل أ

آلية التنس يق"(. وهيئات الويب عداد التقارير )"أ و املعنية مطالبة، طبقا لآلية التنس يق املذكورة، تضمني تقاريرها الس نوية واإ
ىل امجلعيات وصفا ملسامههتا يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول أأعامل التمنية. وامجلعية العامة مطالبة بعد ذكل  املرفوعة اإ

ىل جلنة التمنية. وبناء عىل ذكل أأوردت الوثيقة حاةل ذكل الوصف اإ مسامهة هيئات الويبو املعنية يف  WO/GA/43/11 ابإ
ذ أأطل عت امجلعية العامة عىل أأرقام الفقرات ذات الصةل الواردة يف تقارير تكل الهيئات.  تنفيذ جدول أأعامل التمنية، اإ

حراز املزيد من التقدم يف جمال التمنية و  .12 ىل وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وأأكّد جمّددا عىل الزتام اجملموعة ابإ دعا اإ
العمل تدرجييا عىل تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية امخلس والأربعني بطريقة مناس بة ومتوازنة وقامئة عىل التوافق. وشكر 

سهاهما يف أأنشطة جلنة التمنية ولكنه أأبدى رغبته يف حتسني توافر الواثئق يف الوقت املناسب جبميع لغات الويبو.  الأمانة عىل اإ
ىل التقدم احملرز والتقيمي الإجيايب فامي خيص تنفيذ عدة من مرشوعات جلنة التمنية ورحب ابمل ي يف متابعة التقارير  وأأشار اإ
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طار الويبو القامئ عىل النتاجئ ومبسامهة املنظمة بطريقة غري مبارشة يف  لفية. وأأقّر ابإ دراج الأهداف الإمنائية للأ ماكنية اإ اخلاصة ابإ
لفية ىل املحتقيق الأهداف الإمنائية للأ ارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون اخلراجعة . كام أأشار الوفد اإ

( والتقارير ذات الصةل، وأأفاد بأأن كثريا من التوصيات الواردة يف تكل التقارير نُفذت CDIP8/INF/1) لأغراض التمنية
الأمانة. ولكن هناك، حسب رأأيه، حتدايت ل تزال قامئة  أأهنا قيد التنفيذ، وجتري الاس تجابة لها كام ينبغي من قبل أأو

خيص مسأأليت فعالية واس تدامه مرشوعات املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو، ورأأى أأنه ميكن التصدي لتكل التحدايت  فامي
فادة من بتحسني التنس يق عىل املس تويني ادلاخيل واخلاريج، ول س امي من خالل أأفضل املامرسات وادلروس املس ت

املرشوعات الوطنية مع الرتكزي عىل املساعدة التقنية. كام أأكّد الوفد جمّددا عىل رضورة أأن تتخذ جلنة التمنية قرارا متوازان 
وتوافقيا خبصوص الأنشطة املتعلقة ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب، ل س امي بشأأن تنظمي مؤمتر يُعىن ابمللكية الفكرية والتمنية، 

ىل  تأأييد اجملموعة لقامئة املتحدثني اليت وافقت علهيا اللجنة ومعراب عن أأسفها من أأن بع  الوفود ليست يف وضع مشريا اإ
ن اجملموعة تظّل ملزتمة ابلس مترار يف التعاون عىل تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية وتبدي ثقهتا يف أأن يُضطلع  مماثل. وقال اإ

جيايب.  هبذا العمل عىل حنو بناء واإ

تال وفد جيبويت بيااًن نيابة عن رئيس جلنة التمنية، سعادة سفري مجهورية جيبويت وممثلها ادلامئ الس يد محمد س ياد و  .12
دواليه. وأأكد فيه الرئيس أأن موضوع جدول أأعامل التمنية هو أأكرث املواضيع أأمهية يف مناقشات الويبو والنقاش دامئًا ما يستند 

ىل الاس تخدام الأفضل لنظام امللك  ية الفكرية العاملي لأغراض التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية. وأأشاد رئيس جلنة اإ
ىل املرشوعات املوضوعية اليت بدأأت تؤيت بامثرها  التمنية ابلتقدم احملرز خالل العامني املاضيني وهو تقدم ل بأأس به مشريًا اإ

فقًا ملبادئ جدول أأعامل التمنية. وأأضاف أأن املنظمة قد تقدمت يف مبا أأن عددًا من أأنشطة املساعدة التقنية قد مت تنفيذها و 
لفية حتت الإرشاف املبارش  بع  القضااي مكواطن املرونة يف صكوك القانون ادلويل ومسامهة الويبو يف الأهداف الإمنائية للأ

ىل الاس مترار يف العمل مبثابرة وحذر، مؤكدًا عىل أأن جدول أأعامل التمنية هو حمرك التغيري  للجنة. ودعا ادلول الأعضاء اإ
املس تدام يف ضوء رؤية البدلان املشرتكة واهامتهما بنظام امللكية الفكرية. وأأعمل الاجامتع أأن ادلورة املقبةل للجنة التمنية س تعقد 

ىل  28من  دويل  وستناقش خاللها مواضيع الاس تعراض اخلاريج لتطبيق جدول أأعامل التمنية وعقد مؤمتر 2023نومفرب  20اإ
ملناقشة امللكية الفكرية والتمنية. وّذكر الوفود بأأنه أأوىص املدير العام بتأأجيل هذا املؤمتر نظرًا لتباين وهجات النظر بشأأن بع  

جيابية. كام شكر رئيس اللجنة الس يد  القضااي معراًب عن أأمهل يف أأن تنظر الوفود يف هذه املسأأةل ويف قضااي أأخرى بروح اإ
عىل الإرشادات املقدمة للجنة ودمعهام  جيوفري أأونيامادير العام، فرانسس غري وانئب املدير العام، الس يد السفري دواليه امل

عىل تعاونه الطيب يف تأأدية همامه كرئيس للجنة.  شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية لها، وكذا الس يد عرفان بلوش مدير
 هممهتا امجلاعية بغية توجيه اس تخدام امللكية الفكرية حنو اس تخدام واختمت ُكمته بتشجيع ادلول الأعضاء عىل الاس مترار يف

 تمنوي معربًا عن الزتامه ابلعمل بروح يغلهبا الالزتام من امجليع وتوافق الآراء.

ىل صوت بلجياك يف بياهنا ابمس اجملموعة ابء مؤكدًا عىل أأمهية تطوير مرشوعات جديدة. وعرب  .13 ومض وفد الياابن صوته اإ
انه للويبو عىل اس تجابهتا املس مترة لقضااي التمنية ومعلها ادلؤوب لتطبيق توصيات جدول أأعامل التمنية. وكشف الوفد عن امتن

ىل  عن قناعته بأأن حتسني أأنظمة امللكية الفكرية س يعزز من التمنية الاقتصادية املس تدامة والمنو الاقتصادي العاملي والتفت اإ
الثالثة من اتفاقية الويبو فأأكد أأن تطبيق جدول أأعامل التمنية هو خطوة يف هذا الاجتاه. الأهداف املنصوص علهيا يف املادة 

 وأأكد يف هناية حديثه عىل الزتامه حيال النقاش يف جلنة التمنية عىل حنو بناء.

ثيوبيا تقرير اللجنة الوارد يف الوثيقة  .14 عىل  مجيعاوشكر املدير العام وموظفي الويبو  WO/GA/43/10وأأيد وفد اإ
. وشدد الوفد يؤيدها ليتاالتمنية  معهل كرئيس للجنةعىل ه يالسفري دوال و  املاضية ثىن عرشبذلوه من هجود خالل الأشهر ال ما

جناز همم، و هتنفيذو  هورصده تعزيز عىل أأمهية اللجنة يف تنس يق جدول أأعامل التمنية و  يف  أأضاف أأن جدول أأعامل التمنية اإ
ا واحتياجاهت تكل البدلان كرث اس تجابة لواقعأأ  دويل للملكية الفكريةاملمتثةل يف وضع منظور عاملي ة حتقيق تطلعات البدلان النامي

ابهامتم أأيضا  اري شواسرتسل الوفد م . املتعلقة ابلبدلان الأقل منوالتقدم احملرز يف تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية اب أأقرو 
ىل  عادة أأجل يف الويبو من  العملية اجلاريةاإ وأأعرب عن دمعه الاكمل لعامتد تعريف واحض ودقيق  التمنية نفقاتتعريف مفهوم اإ
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لأنشطة املوهجة حنو التمنية. وشدد لتقيمي اجلهود اليت تبذلها املنظمة يف تنفيذ فعال عىل من شأأنه أأن يساعد ادلول الأعضاء 
بداع والتقدم التكنولويج شأأن  منو  قدةعمو  ةتنوعم  لبدلان الأقل منوال  الإمنائيةتحدايت ال الوفد عىل أأن  حتسني الابتاكر والإ

رساء عالقات ا ،ذلكلوواسعة النطاق. ال الإمنائية أأولوايتو  اتعزيز قدرهتا الوطنية عىل تلبية احتياجاهت  بنيوالرشاكة  لتعاونفاإ
ذا اكنو  البدلان الأقل منوا ذا اكن أأيضا  حنو النتاجئ اوموهجقامئا عىل الأهداف  الويبو س يكون أأكرث فائدة اإ عىل حنو أأكرب واإ

برانمج معل ل س امي ورشاكهئا يف التمنية، و البدلان الأقل منواانسجاما مع برانمج تعاون دويل أأوسع بني  كرثأأ 
تتيح أأن يف  أأمهلكام أأعرب عن  عىل أأمهية تنفيذ هذا الربانمج . وشدد الوفدالبدلان الأقل منوالصاحل  2020-2022 اسطنبول

منافع حقيقية للبدلان  جلباملوارد املالية والبرشية لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية من أأجل الاكيف من الويبو ادلمع 
نه يعترب الوفد أأيضا  وقالوالبدلان الأقل منوا عىل وجه اخلصوص.  ،النامية بناء توافق يف الآراء بشأأن الربانمج اإ

شطة الويبو، وخاصة تكل اليت تنطوي عىل التعاون مع البدلان الأقل خمتلف أأن معل حلسن سري  أأمرا همام 2024/25 واملزيانية
ىل ت وعات الرامية تعزيز املرش ملواصةل و  منوا نه يويلاملهارات. و  منيةاإ املتعلقة  وعاتتنفيذ املرش ل أأيضا أأمهية كبرية  مىض يقول اإ

ثيوبيا ورات ادلمن  ما قدمتهعرب عن تقديره للويبو عىل وأأ  املشرتكةالإمنائية لتحدايت ا ، لرفعبنقل التكنولوجيا، ول س امي يف اإ
بشأأن امللكية الفكرية دورهتا التدريبية العامة  تكييفو  قصرية الأجلادلورات التدريبية الالتدريبية عىل مس توى املاجس تري و 

تابع ت و  البدلان الأقل منواتعزز تعاوهنا ورشاكهتا مع س  لويبو  عن اعتقاده بأأن االوفد  يف الأخري، أأعربالقانون الإثيويب. ومع 
 تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية.

نشاهئا يف عىل وافقت امجلعية العامة أأن وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن اللجنة أأحرزت تقدما كبريا منذ  وأأوحض .15 اإ
مليون فرنك  25مبزيانية قدرها أأكرث من  من مرشوعات جدول أأعامل التمنية مرشوعا 21ووافقت عىل  2001أأكتوبر 

. واعترب الوفد جدول أأعامل التمنية معال بتوصياتجيري تنفيذها التقنية أأنشطة املساعدة العديد من أأن  وأأضاف سويرسي،
جناز جامعي مجليع ادلول الأعضاء  ذكل أأن رغبة يف الروح التوافق و مهنا التحيل بلأهنا تتطلب بذكل تكون خفورة  وميكهنا أأناإ

جياد وس يةل بناءة للم ي افق الآراء. وأأعرب الوفد عن اس تعداده للعمل مع الوفود الأخرى لإ امل ي قدما عىل أأساس تو 
ىل الأمام. اللجنةيف  العالقةشاريع ابمل   اإ

ورحب وفد جنوب أأفريقيا ابلتقرير اذلي عرضته الأمانة والعمل اذلي أأجنزته جلنة التمنية يف الأشهر الثين عرش  .16
دماج جدول أأعامل التمنية. وأأثىن أأيضا عىل املنظمة لنضامهما لفرقة العمل املعنية املاضية، وأأثىن عىل الأمانة ل لزتاهما ابإ

ىل أأن الويبو  لفية التابعة للأمم املتحدة، هبدف مناقشة مسائل تتعلق بتحقيق هذه الأهداف، مشريا اإ ابلأهداف الإمنائية للأ
ابلتايل عن تأأييده وتشجيعه للمنظمة لالضطالع ابملزيد. وأأشار  أأماهما دور لتضطلع به يف حتقيق هذه الأهداف. وأأعرب الوفد

ىل أأن مرشوع تعزيز التعاون جنوب  آخر اجامتع مشرتك بني الأقالمي يف القاهرة يف الفرتة من  –أأيضا اإ جنوب تواصل مع عقد أ
ىل  6 جنوب هل دور همم يف  –وأأيد مواصةل تنفيذ هذا املرشوع بعد املرحةل احلالية، لأن التعاون جنوب  2023مايو  8اإ

املنظمة ويف احمليط املتعدد الأطراف. وشدد الوفد أأيضا عىل أأن الويبو ينبغي لها الاضطالع ابملزيد من العمل لإدماج جدول 
ة أأعامل التمنية يف مجيع أأنشطة املنظمة، وطالب أأيضا جلنة التمنية ببدء مناقشة الركزية الثالثة لوليهتا، وهو التفاعل بني امللكي

الفكرية والتمنية. وأأعرب عن رغبته يف أأن يطلب من اللجنة الإرساع يف اعامتد النظام الأسايس لالس تعراض املس تقل لتنفيذ 
ىل أأن اجملموعة الأفريقية قدمت ابلفعل مرشوع نظام داخيل ملساعدة اللجنة يف هذا  توصيات جدول أأعامل التمنية، مشريا اإ

جياد حل مجليع املسائل املعلقة.الصدد. وشدد جمددا عىل الزتامه اب  لعمل مع اللجنة وأأعرب عن أأمهل يف اإ

ىل أأن التمنية يه أأحد أأمه التحدايت  .11 وحتدث وفد ليتوانيا ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، مشريا اإ
ذ تي  رس الابتاكر والإبداع والمنو اليت يواهجها اجملمتع ادلويل وأأن امللكية الفكرية تضطلع بدور همم يف هذا الس ياق، اإ

ن الاحتاد الأورويب يشدد جمددا هو وادلول الأعضاء فيه عىل الزتامه مبواصةل التقدم يف هذا املضامر لتنفيذ  والتوظيف. وقال اإ
ىل أأمانة الويبو عىل مسامههتا القيّم ة يف توصيات جدول أأعامل التمنية بطريقة مناس بة وشامةل وحتقق التوافق، وتقدم ابلشكر اإ

أأعامل اللجنة. ورصح أأيضا بأأن الاحتاد الأورويب يرحب هو وادلول الأعضاء فيه بدراسة الويبو ملرشوعات تتعلق ابملساعدة 
التقنية وتكوين الكفاءات يف جمال التعاون من أأجل التمنية، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تضمن اجلهود امجلاعية اليت تبذلها ادلول 
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نشطة التمنية عىل أأساس الشفافية والإدارة الرش يدة وأأفضل املامرسات. وسلط الوفد الضوء أأيضا الأعضاء أأن تنجز املنظمة أأ 
عىل أأن مجيع الأنشطة واملرشوعات الإمنائية ل بد أأن تُنجز بفكرة الاس تدامة والاسرتشاد مبؤرشات تتيح لدلول الأعضاء 

جراء التقيمي ادلاخيل  ضامن أأن أأي نشاط أأو مرشوع معني حيقق الأهداف املرجوة منه. ويف هذا الصدد رصح الوفد بأأن اإ
جيابية وبناءة.  واخلاريج للمرشوعات والأنشطة عنارص أأساس ية يف هذا املسار. وأأعرب عن الزتامه ابلعمل بطريقة اإ

وسلط وفد الهند الضوء عىل الأمهية الكربى اليت يكتس هيا معل جلنة التمنية وأأعرب عن رسوره لأن عددا من  .18
دماج جدول أأعامل التمنية يف مجيع أأنشطة اخلطوات ق د اختذ لضامن زايدة توجه أأعامل الويبو حنو التمنية، ول س امي من خالل اإ

املنظمة. وشدد الوفد أأيضا عىل أأمهية الاس تعراض اخلاريج املس تقل ملساعدة الويبو التقنية هبدف حتسني تنفيذ مرشوعات 
أأعرب عن تأأييده لالقرتاح املشرتك بني مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة  وتوصيات جدول أأعامل التمنية، ويف هذا الصدد

جنوب يف جمال  –الأفريقية. وأأعرب عن رسوره أأيضا لأن من املزمع عقد مؤمتر الويبو الس نوي الثاين بشأأن التعاون جنوب 
وانشد مبواصةل هذا املسار وبتنفيذ ما قد خيرج ، 2023نومفرب  22امللكية الفكرية والتمنية عقب ادلورة الثانية عرشة للجنة يف 

 به املؤمتر من توصيات عىل النحو الواجب. 

وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية ولحظ التقدم امللحوظ احملرز يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل  .11
آليات التنس يق  ىل اعامتد أ عدالتمنية وأأشار اإ جراءات الرصد والتقيمي واإ دراج ديباجة متعلقة  2020يف س نة  اد التقاريرواإ واإ

جبدول أأعامل التمنية يف معاهدة بيجني واعامتد مرشوعات هممة عدة وتنفيذها يف جلنة التمنية ومشاركة اجملمتع املدين الأوسع 
دماج توصيات جدول أأعامل التمنية يف مصمي أأنشطة الويب و. وذكر أأن جلنة التمنية نطاقًا يف اجامتعات الويبو والتقدم احملرز يف اإ

نه من املمكن  تضطلع بدور همم يف تيسري مثل ذكل التقدم وضامن اتساق العمل املتصل جبدول أأعامل التمنية واس تدرك قائاًل اإ
حراز املزيد من التقدم عىل الرمغ من لك ما أأحرز من تقدم. وسلط الأضواء عىل اعامتد تنفيذ جدول أأعامل التمنية بوجه  توقع اإ

دراج جوانب التمنية ميثل حتداًي خاص  ن اإ طار قضااي امللكية الفكرية وأأضاف قائاًل اإ عىل تغيري ثقايف يف الويبو ويف حتديد اإ
ىل أأداة  صعبًا غري أأنه لزم للغاية وجيب عىل ادلول الأعضاء ونظام امللكية الفكرية كلك مواهجته هبدف حتويل امللكية الفكرية اإ

آن الأوان بعد م ي ست س نوات ليك جتدد ادلول الأعضاء الزتاهما للتمنية بدًل من حتويلها اإ  ىل عقبة. وشدد أأيضًا عىل أأنه أ
بتنفيذ التوصيات امخلس والأربعني الواردة يف جدول أأعامل التمنية عىل وجه اتم ولحظ ابلتايل مع القلق عدم التنفيذ الاكمل 

آلية التنس يق اللتني اعمتدهتام ا دماج لولييت جلنة التمنية وأ مجلعية العامة. وابعتبار ُكتا الوليتني أأداتني أأساس يتني لضامن فعالية اإ
ىل  جدول أأعامل التمنية يف مصمي الأنشطة، حث مجيع ادلول الأعضاء عىل املشاركة البناءة يف تنفيذ هاتني الوليتني وأأشار اإ

 الفكرية امللكية التفاعل بني مناقشةاذلي يُطلب مبوجبه من اللجنة  اللجنة ولية من الثالث الركنمسأألتني حمددتني هام تنفيذ 
آلية  والتمنية وتقارير هيئات الويبو املعنية عن مسامههتا يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية اخلاصة هبا وفقًا لتعلاميت أ

اتني املسأألتني مل تؤد عىل الرمغ من شدة التنس يق. وأأعرب عن أأسفه لأن الآراء املتعددة املتبادةل بني ادلول الأعضاء بشأأن ه
جياد حل انحج بل عرقلت ابلأحرى التنفيذ الاكمل للقرارات اليت اعمتدهتا امجلعية العامة مما أأثر تأأثريًا سلبيًا يف  ىل اإ وضوهحا اإ

ىل ظهور مشلكة مؤسس ية. وأأشا ىل القدرة عىل التنبؤ والثقة يف صفوف ادلول الأعضاء وأأفىض يف هناية املطاف اإ ر أأيضًا اإ
املناقشات بشأأن مساعدة الويبو التقنية يف جمال التعاون لأغراض التمنية اجلارية يف جلنة التمنية وأأحاط علامً بأأن تكل املسأأةل 

ىل الاعرتاف برضورة اس تعراض تكل املسأأةل ونتيجة  يه يف عداد أأمه املسائل املطروحة يف جدول أأعامل التمنية. ونظرًا اإ
، رأأى أأنه ينبغي CDIP/9/16ك املقدم من مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية والوارد يف الوثيقة لالقرتاح املشرت 

فادة ابلتقدم فامي يتصل بتكل املسأأةل خالل  مواصةل الارتقاء بتكل العملية وأأعرب عن أأمهل أأن تمتكن ادلول الأعضاء من الإ
ن حتقيق نتاجئ ملموسة فامي يتعلق ابس تعراض مساعدة الويبو التقنية يف جمال التعاون  امجلعية العامة املقبةل. واسرتسل قائاًل اإ

لأغراض التمنية أأمر من شأأنه أأن يكون مسامهة من املساهامت الرئيس ية اليت ميكن للجنة التمنية تقدميها لتنفيذ جدول أأعامل 
لكية الفكرية والتمنية ومذكرًا بأأن املناقشات بشأأن تنظمي ذكل التمنية. واختمت بيانه معراًب عن أأسفه لإرجاء عقد املؤمتر بشأأن امل 

رجاؤها جمددًا بسبب انعدام توافق الآراء بني ادلول الأعضاء  املؤمتر قد دارت خالل الس نوات القليةل املاضية غري أأنه حتمت اإ
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ىل اعتقاده أأن ذكل املؤمتر يظل ميثل مؤرشًا همامً جدًا خبصوص تنفيذ توصيات  جدول أأعامل التمنية وينبغي ابلتايل ومشريًا اإ
 التفاق عىل عقده يف أأرسع وقت ممكن.

وأأعرب وفد الصني عن رسوره ابجلهود اليت بذلهتا الويبو لإدماج اجملالت التمنوية يف أأنشطهتا وابلنتاجئ احملرزة يف تنفيذ  .200
ىل املوافقة عىل  ة من توصيات جدول أأعامل توصي 22طية مرشوعا حىت الآن وتغ  21توصيات جدول أأعامل التمنية، مشريا اإ

وهنأأ الوفد املدير العام وفريقه عىل هجودمه يف هذا الصدد وأأمل أأن تواصل جلنة التمنية ذكل يف ادلورات املقبةل  التمنية.
جيابية وبناءة وأأن تنخرط يف مناقشات حول حتديد نفقات التمنية بدقة لأهنا س تقود تنفيذ توصيات جدول أأعامل  بطريقة اإ

 التمنية حنو منافع أأكرث لعدد أأكرب من البدلان النامية.

وأأعرب وفد كواب عن تأأييده لبيان وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وأأبرز أأمهية جدول أأعامل التمنية  .202
جراءات  آليات التنس يق اخلاصة ابلويبو واإ الرصد والتقيمي وتنفيذه  للويبو وادلول الأعضاء فهيا وأأبرز أأيضا رضورة تنفيذ أ

ىل ادلخول يف حوار حول امللكية الفكرية والتمنية داخل جلنة  ىل حاجة ادلول الأعضاء اإ عداد التقارير. وأأشار الوفد أأيضا اإ واإ
 التمنية وانشد املنظمة أأن ختصص موارد أأكرث لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية.

قلميية أأن تواصل العمل معا للم ي قدما يف وعرب وفد السلفادور عن رسوره ابلتقدم احملرز وانشد مج  .202 يع اجملموعات الإ
تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية وتوحيد املرشوعات املهمة للبدلان النامية. وأأيد الوفد بيان الوفود الأخرى فامي يتعلق 

عداد التقارير. وأأعرب أأيضا عن رس  جراءات الرصد والتقيمي واإ آليات الويبو اخلاصة ابلتنس يق واإ وره بتقرير جلنة التمنية وهنأأ بأ
رئيسها عىل هجوده والزتامه وهنأأ الأمانة عىل مجيع املشاريع اليت نفذت واملدير العام عىل اهامتمه خشصيا هبا. وحث أأيضا ادلول 

 الأعضاء عىل العمل ابجتاه اتفاق حول تنظمي مؤمتر بشأأن امللكية الفكرية والتمنية.

ن اجملموعة اعتربت جلنة التمنية وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملمو  .203 عة الأفريقية وشكر الأمانة عىل تقرير جلنة التمنية. وقال اإ
جنازات املنظمة. ولكهنا شددت عىل أأنه ل بد من اعامتد رؤية نظام  أأمهّ  هيئات الويبو وأأن جدول أأعامل التمنية من أأعظم اإ

ن امللكية الفكرية ادلويل بوصفها نتيجة. ورمغ أأن اعامتد املشا ة لولية جلن ةالثالث الركزيةريع يسامه مسامهة كبرية يف ذكل، فاإ
كون مبثابة منتدى للتبادل واملناقشة حول العالقة بني امللكية الفكرية والتمنية. وانشدت اجملموعة أأيضا ادلول تالتمنية ينبغي أأن 

حة العامة وتغري املناخ واملسائل املرتبطة الأعضاء أأن تشارك أأكرث يف أأنشطة الويبو اخلاصة ابلتحدايت العاملية مثل الص
آليات التنس يق، ومن  مبارشة ابلتمنية. وانشد ادلول الأعضاء أأيضا أأن تنفذ تنفيذا فعال واكمال مجيع توصيات جدول الأعامل وأ

الوفد ُكمته قائال مث ضامن أأن مجيع جلان الويبو تقدم تقريرا اكمال عن أأنشطهتا وعن مسامههتا يف تنفيذ هذه التوصيات. واختمت 
ن اجملموعة لحظت أأن املناقشات بني ادلول الأعضاء تفقد ما اكن يطبعها يف الس نني السابقة من قوة حمركة وحامس وأأن  اإ

ىل توافق يف الآراء حول مشاريع جدول أأعامل التمنية أأصبح أأصعب فأأصعب، مما يعقد هممة الوفود يف تنفيذ أأنشطة  التوصل اإ
، بل عىل ن ادلرجة الثانية يف الأمهيةجملموعة ادلول الأعضاء والأمانة عىل عدم اعتبار التمنية مسأأةل محقيقية. وذلكل حثت ا

 العكس أأن تضمن حتقيقها.

جراء حتليالت بشأأن  .204 وشكر وفد كندا الأمانة عىل اجلهود الشاقة اليت تبذلها يف تنفيذ مرشوعات والاس مترار يف اإ
لعمل املتواصل عىل مس توى جلنة التمنية. وأأحاط الوفد علام بتقرير املدير العام عن توصيات جدول أأعامل التمنية ورّحبت اب

 تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ورّحب ابلتقدم احملرز يف هذا اخلصوص حىت الآن.

تنفيذ  وأأحاط وفد الاحتاد الرويس علام بتقرير جلنة التمنية وأأبدى تقديرا كبريا للتقدم احملرز من قبل الأمانة يف .205
مرشوعات جدول أأعامل التمنية اليت وافقت علهيا جلنة التمنية، ل س امي تكل اليت تتعلق بتوفري موارد الإنرتنت اخلاصة ابمللكية 

نشاء قواعد بياانت متخّصصة ومراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر ) (. وأأبدى حامسا يف مواصةل TISCsالفكرية من خالل اإ
 معاجلة هذه املسائل وضامن تنفيذ انحج لتوصيات جدول أأعامل التمنية.التعاون بشلك بناء عىل 
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يران )مجهورية  .206 الإسالمية( عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل  –وأأعرب وفد اإ
ية امخلس والأربعني جزءا ل التمنية. وأأبدى تقديره للعمل املنجز عىل صعيد جلنة التمنية ولعتبار توصيات جدول أأعامل التمن 

يالء الاعتبار الواجب لتكل التوصيات يف أأنشطهتا وقراراهتا  يتجزأأ من ولية الويبو، ورأأى أأنه ينبغي مجليع هيئات الويبو اإ
يالء اهامتم خاص لحتياجات البدلان النامية والتحدايت املاثةل أأمام تكل  ىل رضورة اإ اخلاصة بصوغ الس ياسات. وأأشار اإ

ن فامي خيص مرشوعات تنفيذ جدول أأعامل التمنية لأن ذكل س ميكّهنا من وضع اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية و البدلا
نشاء أأنظمة متوازنة يف هذا اجملال تامتىش مع خصائصها الثقافية واحتياجاهتا العامة والاجامتعية وتتناسب مع مس تواها الإمنايئ.  اإ

لتعممي التمنية عىل مجيع أأنشطة الويبو والتعجيل بتنفيذ التوصيات امخلس والأربعني املعمتدة يف  وشّدد الوفد عىل الأمهية البالغة
طار جدول أأعامل الويبو للتمنية. ورأأى أأن جلنة التمنية أأحرزت تقدما جيدا يف تنفيذ بع  الأجزاء من جدول الأعامل املذكور  اإ

آلية التنس يق اليت متثّل، يف أأية، يف الس نوات الأخرية، وأأن ذكل أأسفر عن حتقيق بع  النت اجئ امللموسة. واستشهد يف ذكل بأ
جيابية، حىت ولو أأن مبادهئا مل تُنهتج بعد من قبل مجيع جلان الويبو؛ وأأكّد، يف هذا املضامر، عىل رضورة توضيح مجمل  خطوة اإ

نه الأغراض املنشودة من أأنشطة الويبو اخلاصة ابلتعاون الإمنايئ، أأو الإطار املفاهمي ة حنو التمنية". وقال اإ ي للمساعدة "املوهجه
ينبغي تفسري املساعدة التقنية من منظور ضّيق واعتبارها جمّرد تعزيز أأنظمة امللكية الفكرية يف بدلان خمتلفة، بل وس يةل  ل

حقوق امللكية ميكن تسخريها لس تكشاف احللول ودراسة أأفضل املامرسات من أأجل التوفيق بني مسأأةل التمنية وبني حامية 
الفكرية، والتقليل من جمالت التضارب احملمتل بيهنام. ورّصح بأأن الغرض من وجود جلنة التمنية هو حتديد واس تحداث 

ىل تعزيز احلقوق يف هذا اجلال. والهدف الهنايئ هو، يف رأأي الوفد، احلد من  اسرتاتيجيات بشأأن امللكية الفكرية تريم اإ
 البدلان النامية والبدلان املتقدمة من خالل اس تخدام أأوجه املرونة يف املعاهدات اخلاصة ابمللكية الفجوة املعرفية القامئة بني

ىل التعلمي واخلدمات الصحية والأدوية وتوس يع نطاق املكل العام والتوفيق بني قوانني  الفكرية يف سبيل تعزيز فرص النفاذ اإ
ىل حامية امل وارد الطبيعية وأأشاكل التعبري الثقايف واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية من امللكية الفكرية وبني اجلهود الرامية اإ

ن ذكل يس تدعي تركزي املساعدة التقنية عىل ضامن انتفاع البدلان النامية من اس تخدام  الاس تخدام غري العادل. ومىض يقول اإ
سهاهما يف احلد من الفجوة املعرفية وحتسني اس تفادة امللكية الفكرية لأغراض التمنية الاقتصادية والثقافية والاجامتعية، و  اإ

ىل أأنه كون الويبو من واكلت الأمم املتحدة املتخصصة ينبغي  البدلان النامية من اقتصاد املعارف. واختمت الوفد ُكمته مشريا اإ
ن السعي بطريقة مهنجية علهيا، بتكل الصفة، ضامن اتساق أأنشطهتا مع أأهداف الأمم املتحدة وأأنشطهتا الإمنائية معوما، ف اإ

ىل توفري املزيد من التقارير الشامةل املتعلقة مبسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف الأمم املتحدة وأأغراضها الإمنائية ليس من  ومس مترة اإ
 الأمور املناس بة واملرغوب فهيا بشدة حفسب، بل من الأمور الرضورية أأيضا.

الرئيسة عىل منحه فرصة الإدلء ببيان اثن، كام شكر الأمانة عىل وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وشكر  .201
يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول  املعنية وصف ملسامهة هيئات الويبواليت تنطوي عىل  WO/GA/43/11 وثيقهتا

د أأعامل التمنية ىل وجود تفسريات خمتلفة لعبارة "هيئات الويبو املعنية"، كام يرد يف قرار امجلعية العامة احملّد  . وأأشار الوفد اإ
زاء هذه املسأأةل مفيدًة أأن WO/GA/39/7والوارد يف الوثيقة  2020لآلية التنس يق يف عام  . وأأكدت اجملموعة جمددًا موقفها اإ

د بنفس  آلية التنس يق. وعالوًة عىل ذكل، مل حُتدد جلنة املعايري هيئات الويبو ينبغي أأن حُتّد  ذا اكنت معنية أأم ل لغرض أ ها ما اإ
آلية التنس يق. ولحظت اجملموعة أأن جلنة املعايري تعىن بوضع معايري تقنية  ول جلنة املزيانية مدى كوهنام هيئتني معنيتني لغرض أ

 الية للويبو، وابلتايل ل يتعلق أأي نشاط من هذه الأنشطة ابلتمنية.غري ملز مة، بيامن ختتص جلنة املزيانية ابلراكئز امل

الأمانة عىل تقدمي تقرير جلنة التمنية واعرتف ابلتقدم احملرز، ل س امي نظرًا البوليفارية(  –)مجهورية وشكر وفد فزنويال  .208
ن وضع جدول أأعام ل التمنية هو مبثابة تقدم ملموس، لأنه لأن الويبو ذك رت ابلاكد يف املناقشات بشأأن التمنية. وقال الوفد اإ

ىل مواصةل تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية، ل  لفية. ودعا الوفُد اإ جيعل الويبو يف ماكنة تامتىش مع الأهداف الإمنائية للأ
ق بني هيئات الويبو املعنية وغري املعنية. وشدد عىل أأن  مجيع جلان الويبو س امي من خالل اعامتد امجلعية لآلية شامةل ل تفّر 

آلية  التنس يق. ينبغي أأن تشارك يف أ
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وعرب وفد مرص عن تأأييده لبياين اجلزائر نيابة عن اجملموعة الأفريقة والربازيل نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية.  .201
ذ سيمت  الانهتاء من الكثري من وأأكد عىل أأمهية التطبيق الفعال جلدول أأعامل التمنية وعىل جحم العمل املنجز يف جلنة التمنية اإ

ىل رضورة التخطيط حلشد املوارد الاكفية للمرشوعات  مشاريع جدول أأعامل التمنية هذا العام. وبناًء عىل ذكل، أأشار الوفد اإ
يف املس تقبل حىت ل يتوقف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية بعد الانهتاء من املرشوعات الراهنة املرتبطة هبذا اجلدول. 

فد أأن توصيات جدول أأعامل التمنية عامة وأأهنا تغطي مجيع أأنشطة املنظمة وتطبيقها معلية متطورة ومس مترة. وعرب عن وذكر الو 
ىل أأن  آليات التنس يق منهبًا اإ رغبته يف الرتكزي عىل الصعوابت والأولوايت يف جلنة التمنية خالل العام املايض، بدءا بتطبيق أ

عايري وجلنة املزيانية مل تسلام أأي تقارير بشأأن تطبيقهام لتوصيات جدول أأعامل التمنية وهو جلنتني من جلان الويبو وهام جلنة امل
صف أأمر مثري للقلق نظرًا لتأأثريهام البالغ يف رؤية الويبو للبعد الإمنايئ يف نظام امللكية الفكرية. وعرب الوفد عن أأسفه لأن و 

قد  WO/GA/43/11الوارد يف الوثيقة  وصيات جدول أأعامل التمنيةمسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من ت
ىل أأن جلنة التمنية قد  اقترص عىل رسد بياانت الوفود ومل حيتو عىل حتليل اكف بشأأن هذه املسامهة احلقيقية. ونبّه الوفد اإ

، 2020و 2001العامة يف  واهجت صعوابت بشأأن تنفيذ الركزية الثالثة من ولية اللجنة، فعىل الرمغ من قرارت امجلعية
ىل  املراجعة ُمنعت اللجنة من تنفيذ هذه الركزية الثالثة ومهنا مثاًل مناقشة قضااي امللكية الفكرية والتمنية. وأأشار الوفد اإ

شرتك من امل قرتاح ( والاCDIP8/INF/1) اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية
 بشأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية الأفريقية موعةاجملول أأعامل التمنية و عة جدمجمو 

(CDIP/9/16 ىل (، مشددًا عىل حاجة املنظمة لالس مترار يف تطبيق التوصيات الواردة يف الوثيقتني املذكورتني. والتفت اإ
من جلنة املزيانية، وعنوانه امللكية الفكرية  28لتبادل، فاقرتح أأن تسامه اللجنة يف الربانمج مكنتدى للنقاش وا جلنة التمنية دور

والتحدايت العاملية، للخروج بأأفاكر عن امللكية الفكرية والصحة العامة والأمن الغذايئ والبيئة. وشكر الوفد اللجنة عىل 
وأأعرب عن اس تعداده لالخنراط يف نقاش غري رمسي للقضااي  أأنشطهتا يف مشاريع جدول أأعامل التمنية خالل العام املايض

 العالقة أأثناء ادلورة احلالية من مجعيات الويبو.

ىل أأرسة الأمم املتحدة،  .220 وأأعرب وفد اتيلند عن تقديره دلور الويبو مكورد عاملي خلدمات امللكية الفكرية وذكّر ابنامتهئا اإ
سهاهما املفيد يف توس يع أأهد زاء ارتفاع مما يربز رضورة اإ اف الأمم املتحدة، ول س امي يف التمنية. وأأعرب ابلتايل عن ارتياحه اإ

ىل خامتة بشأأن  ىل مواصةل النقاش والتوصل اإ نفقات التمنية مضن احلصة الإجاملية للثنائية املقبةل، ودعا يف الوقت ذاته اللجنة اإ
وتقّدم ضامن التعبري بدقة عن املوارد اخملصصة للتمنية. ، بغية 2021-2026منية وتطبيقها يف ثنائية ت تعريف جديد لنفقات ال 

ىل أأن  طالق املرشوعات واملبادرات يف هذا اجملال. ويف معرض الإشارة اإ ىل الأمانة عىل اإ جدول  تنفيذالوفد أأيضا ابلشكر اإ
ت بشأأن املرشوعات يف أأعامل التمنية هو من مسؤوليات لك واحد يف املنظمة، جّشع الوفد ادلول الأعضاء عىل التقدم مبقرتحا

طار جلنة التمنية. ويف ذكل الصدد، أأعرب الوفد عن تقديره لدلمع اذلي تقدمه الويبو ملرشوع اتيلند لتوس مي السلع اذلي  اإ
ىل اس تكشاف  نه يتطلع اإ نه يؤيد املقرتح املشرتك بني مجموعة الأمانةمرشوعات جديدة مع اس تمكل بنجاح وقال اإ . وقال الوفد اإ

جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية بشأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية الوارد يف 
ىل مزيد من املناقشات حول مجيع توصيات الاس تعراض اخلاريج للمسCDIP/9/16الوثيقة  اعدة التقنية يف جمال ، وتطلّع اإ

. ورّحب الوفد أأيضا ابلتقارير من مجيع هيئات الويبو عن CDIP/8/INF/1التعاون لأغراض التمنية الوارد يف الوثيقة 
ىل ضامن التوازن يف أأعامل التقنني مضن خمتلف اللجان ومراعاة واقع  نفيذها جلدول أأعامل التمنية لكنهت  شّدد عىل احلاجة اإ

وأأعرب عن انشغاهل اخلاص من أأن النقاش احملّدد بشأأن امللكية الفكرية والقضااي ذات الصةل واحتياجاهتا. مية االبدلان الن
ابلتمنية مل يمت بعد، والمتس من اللجنة أأن تضع بندا حمّددا يف جدول الأعامل لهذه املسأأةل يف ادلورات املقبةل يف أأقرب 

 ممكن. وقت

عن قلقه خبصوص مماطةل بع  ادلول الأعضاء يف تنفيذ توصيات جدول ( TWNوأأعرب ممثل ش بكة العامل الثالث ) .222
ىل توافق يف الآراء.  ن التوصيات اعمتدت استنادا اإ ن جدول أأعامل التمنية مثرة مسار قادته ادلول الأعضاء واإ الأعامل. وقال اإ

دماج  هذه التوصيات يف برامج الويبو. لكن تنفيذ ذكل اكن بطيئا وغالبا ما اكن كربانمج مس تقل دون احراز تقدم كبري يف اإ
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ورمغ القرارات السابقة للجمعية العامة، ل وجود حىت الآن لأي بند دامئ عىل جدول الأعامل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية. 
 وانشد املمثل ادلول الأعضاء أأن تيرس التنفيذ السلس لتوصيات جدول أأعامل التمنية خالل هذه ادلورة احلالية. وعالوة عىل

نه  2025ذكل، رشعت الأمم املتحدة يف مسار لوضع جدول أأعامل للتمنية ملا بعد  تعترب التكنولوجيا فيه ركزية هممة. وقال اإ
ل أأنه ينبغي عدم خلطه  ينبغي الإشادة ابدلور الرئييس لالبتاكر التكنولويج يف حتسني مس توايت العيش يف البدلان النامية، اإ

الابتاكر التكنولويج ميكن أأن حيدث يف غياب حامية امللكية الفكرية، وينبغي أأل تعترب امللكية حبامية امللكية الفكرية لأن 
عادة تنظمي مشاريع املساعدة التقنية جانب همم من توصية جدول أأعامل  الفكرية رشطا لزما لالبتاكر. وشدد املمثل عىل أأن اإ

ىل غياب أأي حتسينات ابرزة يف هذا الصدد.  ىل الثغرات التمنية وأأشار اإ وأأشارت الأمانة بوضوح يف مراجعة مس تقةل أأجرهتا اإ
املوجودة يف برامج املساعدة التقنية. وساق الوفد مثال مشاريع الويبو بشأأن املساعدة التقنية لتعزيز الاسرتاتيجيات الوطنية 

لت املشالكت التمنوية . واليت أأغفCDIP/9/10 Revوالوثيقة  CDIP/3/INF/2للملكية الفكرية، الواردة يف الوثيقة 
جناز أأنشطة  الأساس ية وغالبا ما دافعت عن مواقف متشددة متعلقة ابمللكية الفكرية. وذلكل حث املمثل الأمانة عىل اإ

للمساعدة التقنية وفقا ملبادئ جدول أأعامل التمنية وحث  جلنة التمنية عىل اعامتد الاقرتاح املشرتك اذلي قدمته مجموعة جدول 
ة واجملموعة الأفريقية بشأأن املساعدة التقنية للويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية، الوارد يف الوثيقة أأعامل التمني

CDIP/9/16 وحث املمثل الأمانة أأيضا عىل ضامن الشفافية واملساءةل يف تنفيذ مشاريع املساعدة التقنية. والتفت املمثل .
ىل مراجعة تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ا ىل امجلعية العامة يف الثنائية احلالية، اإ ذلي أأجنزته جلنة التمنية واملقدم يف تقرير اإ

جراؤها بواسطة جلنة خرباء  مس تقلني متخصصني يف امللكية الفكرية وانشد ادلول الأعضاء أأن  وطلب ابلتحديد أأنه ينبغي اإ
 تقلني يف اجامتع جلنة التمنية املقبل يف نومفرب.تضع اللمسات الأخرية عىل رشوط هذه املراجعة وتشكيل جلنة اخلرباء املس  

طار هذا البند من جدول الأعامل وقر  اليت أأدلت هبا بياانتال الوفود عىل  ةالرئيس توشكر  .222 القرار  يتفقر أأتيف اإ
 تني:املعني  يقتنيابلوث املتعلقتني 

ىل أأن حتيط علام " ن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإ كام هو وارد يف  وامللكية الفكريةجلنة التمنية مبضمون تقرير اإ
 WO/GA/43/10 الوثيقة

الوارد يف  وصف مسامهة هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول أأعامل التمنية"وفامي خيص 
ىل WO/GA/43/11 الوثيقة  أأن حتيط علام ابملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة؛، فامجلعية العامة للويبو مدعوة أأول اإ

لهيا يف الوثيقة أأن حتيل التقاريريا واثن  ىل جلنة التمنية وامللكية الفكرية املشار اإ  ."اإ

ىل أأن وفد الربازيل،  وحتدث .223 بع  الوفود طلبت، يف مرحةل مبكرة من ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية مشريا اإ
جراء مزيد من املناقشات بشأأن قضااي التنفيذ  ،32املناقشات اليت دارت حول البند  آلية التنس يق. اإ الاكمل لولية اللجنة وأ

 اتنيقرارات بشأأن هاختاذ وطلب الآليات دمع التنفيذ الاكمل لهذه يالأعضاء يف الويبو ادلول ن جزءا كبريا من اإ  وقال
 .بعد التشاور مع مجيع ادلول الأعضاء أألتنياملس

ابمس مجموعة جدول أأعامل  دىل به وفد الربازيللبيان اذلي أأ ا مؤيدا ابمس اجملموعة الأفريقية اللكمة اجلزائر وأأخذ وفد .224
ن اجملموعة جراء مزيد من املناقشات المتست  التمنية. وقال اإ ىلاإ  يتنيالقض  هاتنيقرار من امجلعية العامة بشأأن  للتوصل اإ

دراج بند بشأأن امللكية الفكرية والتمنية يف جدول أأعامل  وهاماللجنة،  داخل تنيالعالق  آلية التنس يق واإ  دورات جلنةتنفيذ أ
 امللكية الفكرية والتمنية.

فد اجلزائر ابمس اجملموعة بيان و و  ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية ي أأدىل به وفد الربازيلاذل لبيانامرص  ودمع وفد .225
ىل أأن  ىل تركها ولكن  املثارةأأي حل للقضااي ب تأأيتعلام ابلتقارير لن  الإحاطةالأفريقية. وأأشار الوفد اإ معلقة، س يؤدي ذكل اإ

ىل أأن تتخذ. ودعا الوفد يف املس تقبل لجنةال معل وهو الأمر اذلي لن يسهل  بشأأن تنفيذ الركن الثالث  اواحض اامجلعية قرار  اإ
 .ولية اللجنةل
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ىل أأن جدول أأعامل امجلعية العامة  اري شم  ابمس اجملموعة ابء وفد بلجياكوحتدث  .226 جراء  ميلءالعامة يف اجللسات اإ وبدأأ اإ
تود اجملموعة تأأجيل املناقشة بشأأن هذا البند من وعليه، العديد من القضااي العالقة. بشأأن  الرمسية شاورات غريامل 

 .الأعامل جدول

البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وبيان وفد اجلزائر ابمس وفد جنوب أأفريقيا ودمع  .221
ىل  وفد مرص. ودعابيان و  اجملموعة الأفريقية  .التنفيذ الاكمل لولية اللجنةبشأأن قرارا العامة أأن تتخذ امجلعية اإ

وأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء فامي يتعلق ابلرشوع أأصاًل يف  .228
لوفد أأن جلنة التمنية س تكون املاكن املالمئ العديد من املشاورات غري الرمسية واكامتل جدول أأعامل امجلعية العامة. وأأضاف ا

ىل البيان اذلي أأدىل به وفد جيبويت، أأن  آلية التنس يق. ولحظ، مشريًا اإ ملواصةل هذه املناقشات بشأأن ولية جلنة التمنية وأ
املندوبون املناقشات بشأأن هذه املسائل مقررة يف الاجامتع املُقبل للجنة التمنية يف نومفرب. وفضاًل عن ذكل، س ُيجري 

اثرة هذه املسائل يف ادلورة املُقبةل للجنة التمنية طار جلنة التمنية. واقرتح الوفد ابلتايل اإ ون هبذه املسائل مناقشات يف اإ  .املل مُّ

حاطهتا علامً  .221 ىل القيام مبشاورات غري رمسية قبل مناقشة هذا البند أأكرث. وبعد اإ وأأعلنت الرئيسة أأنه مثة حاجة اإ
جراء مشاورات  32أأدلت هبا الوفود، قررت ترك البند ابلبياانت اليت  ىل اإ من جدول الأعامل مفتوحًا وأأكدت أأنه مثة حاجة اإ

 غري رمسية قبل التعمق يف مناقشة هذا البند يف مرحةل لحقة من هذه امجلعية العامة.

رشاف انئب رئيسة امجلعية العامة، الس يد خمتار وريدة .220 ، أأعلنت الرئيسة أأن وعقب املشاورات غري الرمسية حتت اإ
ىل اتفاق بشأأن النص التايل:  الوفود توصلت اإ

ن امجلعية العامة للويبو:"  اإ

نشاء اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، الوارد يف الوثيقة 2001تذكّر بقرارها لعام  "2"  بشأأن اإ
A/43/13 عداد التقارير، الوارد يف الوثيقة آليات الرصد والتقيمي وأأساليب اإ ، وقرارها بشأأن أ

WO/GA/39/7وتؤكّد من جديد الزتاهما بتنفيذهام الاكمل؛ ، 

ىل امجلعيات العامة؛ "2"  وتؤكد من جديد أأن مجيع جلان الويبو يه عىل قدم املساواة وترفع تقاريرها اإ

لجنة وتنفيذ ال ابلنشغالت اليت أأعربت عهنا بع  ادلول الأعضاء بشأأن تنفيذ ولية  وحتيط علام "3"
آليات  التنس يق؛ أ

وتلمتس من اللجنة أأن تناقش تكل املسأألتني خالل دورتهيا الثانية عرشة والثالثة عرشة، وترفع تقريرا  "4"
ىل امجلعية العامة يف عام   ".2024وتوصيات بشأأن املسأألتني اإ

 .220مجلعية العامة للويبو النص كام ورد يف الفقرة واعمتدت ا .222

قفال البند  .222 من جدول الأعامل، شكرت الرئيسة الوفود وأأعربت عن تقديرها لنائب رئيسة امجلعية العامة،  32وقبل اإ
حل املسأأةل أأثناء املشاورات غري الرمسية حتت هذا البند من وتفّرغه للعمل عىل الس يد خمتار وريدة عىل هجوده 

 الأعامل. ولجد
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 من جدول الأعامل املوّحد 33البند 

ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي  النظر يف ادلعوة اإ

 .A/51/20 Prov.1 الوثيقةدول الأعامل )اختتام ادلورات( يف من ج 48انظر البند  .223

 من جدول الأعامل املوّحد 34البند 

 بع  املسائل املتعلقة ابللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

ىل  .224  .WO/GA/43/13الوثيقة استندت املناقشات اإ

ن هناك ثالثة موضوعات قيد النظر أأي حامية هيئات  WO/GA/43/13وقدمت الأمانة الوثيقة  .225 وأأوحضت قائةل اإ
لفائدة مؤسسات التعلمي  التقييدات والاس تثناءاتو  ور احملفوظاتالتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودالبث و 

عاقات أأخرى ىل أأن امجلعية العامة للويبو اليت عقدت س نة والبحث والأشخاص ذوي اإ وافقت عىل بع   2022. وأأشارت اإ
 الأهداف العامة للتقدم يف العمل حس امب يرد ذكره يف الوثيقة.

حب بعمل الأمانة والتقدم احملرز يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء ور .226
ىل امل ي قدمًا مبناقشة  واحلقوق اجملاورة )اللجنة( والاجامتعات ما بني ادلورات خالل الس نة املاضية. وأأعرب عن تطلعه اإ

ىل رضورة البث الكبيل ابملعىن الت بشأأن وضع معاهدة دولية لتحديث حامية هيئات البث وهيئات  قليدي. ولفت النظر اإ
ىل  التقييدات التفامه بشأأن أأهداف املعاهدة من حيث املشالكت اليت ينبغي مواهجهتا وامحلاية اليت ينبغي منحها. وأأشار اإ

ن الإطار احلايل حلق املؤلف ميكن تكل  مؤسسات التعلمي والبحثو  والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات وقال اإ
من أأداء دورها يف العامل التناظري والعامل الرمقي. وأأبدى اس تعداد اجملموعة للتناقش والعمل مع ادلول الأعضاء  املؤسسات

عىل أأفضل وجه ممكن يف الإطار احلايل للمعاهدات والتفاقيات ادلولية.  التقييدات والاس تثناءاتالأخرى لتطبيق تكل 
ىل الاجامتعات العديدة املعق ودة عىل مدى الس نة املاضية أأن تنظر اللجنة يف اتباع هنج أأكرث توازاًن مع رسعة واقرتح ابلإشارة اإ

معلها. وأأفصح عن اعتقاد اجملموعة أأن اللجنة قادرة عىل حتقيق ذكل الهدف يف الس نة املقبةل بتحديث حامية هيئات البث 
  ويل حلق املؤلف عرب تبادل اخلربات.يف النظام ادل لتقييدات والاس تثناءاتل البث الكبيل وبتكوين فهم أأكرب وهيئات 

وحتدث وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وأأعرب عن امتنانه للرئيس والأمانة عىل مؤمتر  .221
مراكش ادلبلومايس الناحج وعىل املداولت املس مترة حول املواضيع الأخرى جلدول أأعامل جلنة حق املؤلف. وأأبرزت اجملموعة 

متام أأن مجيع  ن الأولوية الرئيس ية للجنة ينبغي أأن تكون اإ البنود الواردة عىل جدول أأعامل هذه اللجنة هممة وأأيد الرأأي القائل اإ
ن ضامن حامية  اقرتاح املعاهدة بشأأن حامية هيئات البث هبدف عقد مؤمتر دبلومايس يف القريب العاجل. وقالت اجملموعة اإ

ن حتديث هذه امحلاية ملواكبة القرن احلادي والعرشين أأمر قد طال انتظاره. مناس بة لهيئات البث عىل املس توى ادلويل  همم واإ
شارات البث اليت تقوض الاستامثرات املرشوعة والرضورية.  جياد حل عاملي لقرصنة اإ وأأيدت اجملموعة نداء أأهل البث ابإ

ن تطوير الإعالم عنرص أأسايس للامتسك الاجامتعي والتعددية الس ياس ية و  ن وقالت اإ الإثراء الثقايف مجليع اجملمتعات. وقالت اإ
ىل مؤمتر دبلومايس. واخلطوة الأوىل يه املوافقة عىل خريطة  الوقت قد حان لتحقيق هذا الهدف ومتهيد الطريق لدلعوة اإ

 طريق اثبتة ومعقوةل لعمل جلنة حق املؤلف. وقد صاغت اجملموعة اقرتاحا وطلبت من مجيع الوفود النظر فيه واعامتده.
واقرتحت اجملموعة أأن توافق امجلعية عىل أأنه ينبغي للجنة حق املؤلف أأن ترسّع العمل اخلاص ابلبث بوصفه أأولوية. وأأوحضت 

نه س تخصص ثالثة أأايم من اجامتع اللجنة عىل الأقل، حتديدا قبل امجلعية العامة لعام  ، لتنقيح نص 2024اقرتاهحا قائةل اإ
ىل امجلعية العامة لعام . وأأوحضت اSCCR/24/10 Revالوثيقة  نصا ليك  2024جملموعة أأيضا أأنه ينبغي للجنة أأن تقدم اإ

ن   ىل مؤمتر دبلومايس يف  تس تطيع امجلعية الوقوف عىل التقدم احملرز وتقرر اإ ىل 2025اكنت س تدعو اإ . وتطرقت اجملموعة اإ
البحثية والتدريس ية بوصفها تؤدي دورا همام املناقشات حول املسائل املتعلقة ابملكتبات واحملفوظات واملؤسسات التعلميية و 
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يف نرش الثقافة والبحوث. وميكن لتبادل اخلربات أأن يسهل تس يري الاس تثناءات والتقييدات وتطبيقها الفعيل يف اجملال 
دراج بنود جديدة يف جدول أأع ىل أأنه رمغ امتالء جدول الأعامل يس تحسن اإ امل التناظري واجملال الرمقي. وأأشارت اجملموعة اإ

اللجنة لأهنا س تبني التوازن التكنولويج والثقايف اذلي يعد أأساس يا لتشجيع الإبداع. وينبغي للبنود اجلديدة أأن تيرس اعامتد 
ىل أأنه من املس تحسن الرتكزي عىل  طارات وتضع احلدود للمساعي التقنينية وتبادل اخلربات الوطنية. وأأشارت اجملموعة أأيضا اإ اإ

لأدةل يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وختاما، أأكدت اجملموعة الزتاهما ابلعمل مع اللجنة الس ياسات القامئة عىل ا
 بناء. بشلك

 وترك وفد ليتوانيا اللكمة لوفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. .228

نه شارك بنشاط يف املناقشات بشأأن معاهدة محلاية هيئات البث وقد  وقال .221 ممثل الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء اإ
أأوىل أأمهية خاصة للمفاوضات. وشعر ابلتشجيع نظرًا للتقدم احملرز يف اجلوةل الأخرية من هذه املناقشات. وأأقر الوفد حبجم 

برام معاهدة مراكش للأشخاص العمل املتبقي قبل عقد مؤمتر دبلومايس. وعرب  آخذًا  مبثال اإ عن رغبته يف القيام هبذا العمل أ
نه ل ىل  معايق البرص بنجاح. وقال اإ بد من أأرضية مشرتكة ابلنس بة للأهداف والعقبات وامحلاية املمنوحة. والتفت الوفد اإ

علميية فعرب عن قناعته بأأن الإطار موضوع التقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات البحثية والت 

ادلويل احلايل حلق املؤلف يسمح هبامش قانوين اكف لدلول الأعضاء لضامن تقييدات واس تثناءات حقيقية يف الس ياقني الرمقي 
بداعوالتناظري مع احرتام التوازن الالزم يف حق املؤلف حيت يس متر يف دوره كحافز ل ن الوفد عىل  الإ وماكفأأة هل. وقال اإ

طار املعاهدات ادلولية القامئة ا س تعداد للنقاش والعمل حىت ترسي هذه التقييدات والاس تثناءات بأأفضل حنو ممكن يف اإ
 حاليًا ووحده تبادل الآراء وأأفضل املامرسات هو السبيل للتقدم يف هذا املضامر. 

ىل اجلودة الراقية وأأثىن وفد السلفادور عىل التقدم احملرز يف جلنة العالمات خالل الأعوام الأخري  .230 ة ملفتًا النظر اإ
خلدمات املساعدة الترشيعية للويبو يف معلية تنفيذ املعاهدات. وطلب الوفد من املدير العام والأمانة الاس مترار يف تقدمي هذه 

نه منكب عىل العمل يف جمال التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف للمكتبات ودور احملفوظات و  نه املساعدة. وقال اإ اإ
 ملزتم مبوضوع حامية هيئات البث.

وعرب وفد الياابن عن تأأييده لبيان وفد بلجياك نيابة عن اجملموعة ابء وتقديره للنقاش البناء يف جلنة حق املؤلف منذ  .232
ىل معاهدة محلاية هيئات البث  ىل أأن الهدف املقبل للجنة حق املؤلف هو التوصل اإ امجلعية العامة املاضية. وأأشار الوفد اإ

طار قانوين دويل  مذكرًا مبعاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي اكس تجابة رضورية للحقبة الرمقية والأمر كذكل يف أأي اإ
ن مرشوع نص املعاهدة املوحد هو مثار مناقشات طويةل ول بد من اس مترار هذا النقاش  محلاية هيئات البث. وقال الوفد اإ

ىل توافق يف الآراء يامتىش مع ولية امجلعية العامة يف للنظر يف القضااي اجلوهرية والتوصل  بغية عقد مؤمتر دبلومايس  2001اإ
ىل موضوع  برام هذه املعاهدة املهمة. واالتفت اإ يف أأرسع وقت ممكن اكشفًا عن أأمهل يف حتقيق املزيد من التقدم امللموس حنو اإ

ىل  التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف، فأأكد عىل أأمهية حتقيق التوازن بني مصاحل أأحصاب احلقوق والنفاذ اإ
ىل أأفضل احلوافز هلم مذكرًا ابختبار اخلطوات  ن مل يمت التوصل اإ املصنفات. ومىض شارحًا أأن مصاحل أأحصاب احلقوق قد تتأأثر اإ

الوطين  الثالث اذلي اعمتدته بع  ادلول الأعضاء، وعىل أأي صك دويل أأن يتحىل ابملرونة للسامح بتطبيقه عىل الصعيد
ىل مبدأأ عدم الإخالل هبذا الاختبار املذكور.  استنادًا اإ

ىل أأن  .232 ورحب وفد اتيلند مبا أأحرزته جلنة حق املؤلف من تقدم وهنأأ الوفود عىل جناح املؤمتر ادلبلومايس. وأأشار اإ
نفاذ واملشاركة الاكمةل معاهدة مراكش بشأأن الأشخاص معايق البرص انعاكس انحج ملبادئ عدم المتيزي واملساواة يف الفرص وال 

بشأأن حقوق الأشخاص والفعاةل والاندماج يف اجملمتع اليت ينادي هبا الإعالن العاملي حلقوق الإنسان واتفاقية الأمم املتحدة 
ىل أأن هذه املعاهدة س تعود ابلفائدة عىل ذوي الإعاقات مليون خشص من املكفوفني أأو معايق  324. وأأشار الوفد أأيضا اإ

عاجزين عن قراءة املطبوعات. وأأعرب عن رغبته يف املشاركة يف مناقشات بناءة تتعلق ابلس تثناءات والتقييدات البرص أأو ال
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لفائدة املكتبات ودور احملفوظات والأغراض التعلميية ومؤسسات البحث والأشخاص ذوي الإعاقات. وحتدث عن حامية 
ىل مقاربة تقوم عىل الإشارات وتامتىش هيئات البث وأأثىن عىل أأعامل اللجنة وأأعرب عن تطلعه لالض طالع بعمل بناء يستند اإ

ىل أأن أأنشطة الويبو ل تقترص عىل حقوق امللكية الفكرية لكهنا 2001مع الولية الصادرة عن امجلعية العامة يف عام  . وأأشار اإ
منائيا أأوسع نطاقا.  تعكس س ياقا اجامتعيا واإ

أأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد بلجياك ابلنيابة عن اجملموعة ابء، وخاصة وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن ت .233
طار الولية  فامي يتعلق حبامية هيئات البث. وشدد عىل تأأييده ملنح الأولوية للأعامل اخلاصة بتحديث حامية تكل الهيئات يف اإ

وفري امحلاية لأنشطة تكل الهيئات ابملعىن التقليدي. الصادرة عن امجلعية العامة اليت تنادي ابتباع مقاربة تقوم عىل الإشارات لت
شارات البث  رسال اإ عادة اإ وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن أأهداف هذه امحلاية ينبغي أأن حتدد بعناية، مع الرتكزي خاصة عىل اإ

ىل امجلهور دون ترصحي عىل أأي نوع من أأنواع املنصات، مبا فهيا البث عىل الهوا ء والإنرتنت. وأأخرب الفوري أأو ش به الفوري اإ
ىل هذه املقاربة. وأأعرب عن تطلعه لغتنام  2023املندوبني بأأنه يعكف عىل التحضري دلورة اللجنة يف ديسمرب  ابلستناد اإ

الفرصة لتحقيق تقدم يف وضع معاهدة حتقق الأهداف العامة بطريقة تامتىش مع الولية الصادرة عن امجلعية العامة. وأأوحض 
عىل النحو  2024احملددة للجنة يه: تكريس ثالثة أأايم للبث خالل دورة ديسمرب، وثالث دورات يف عام  الوفد أأن أأهدافه

ماكنية عقد هذه ادلورات يف أأبريل وبداية يوليو ونومفرب. واقرتح أأيضا أأن تقمّي   لغاء دورة يوليو، مع اإ املتفق عليه ابلفعل عقب اإ
ىل حيهنا وتبت يف عقد مؤمتر دبلومايس يف عامالتقدم احمل 2024امجلعية العامة للويبو لعام  ىل مسأأةل 2025 رز اإ . والتفت اإ

ىل أأن الولايت املتحدة الأمريكية دلهيا طائفة متطورة جدا من الاس تثناءات والتقييدات  الاس تثناءات والتقييدات وأأشار اإ
قانونيا منذ أأمد طويل. وأأبدى الوفد تأأييده عىل حق املؤلف، سواء الاس تثناءات احملددة أأو مفهوم الاس تخدام العادل املطور 

ىل تعميق فهم مجيع ادلول الأعضاء لالس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور  لأعامل اللجنة الرامية اإ
عاقات أأخرى. وأأعرب عن اس تعداده لتبادل املزيد من اخلربات  احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ

الوطنية يف جمال تنفيذ الاس تثناءات والانتفاع هبا، وكذكل الاس تفادة من خربات ادلول الأعضاء الأخرى. وأأضاف أأن 
حرازه من خالل هذه املناقشات، وأأن الرتكزي ينبغي أأن ينصب عىل تطوير فهم مشرتك وأأهداف  تقدما هائال ميكن اإ

نه يرى أأن امل ي قدما حنو تنفيذ أأنشطة تقنينية يف هذا اجملال  مع ضامن املرونة املناس بة عىل املس توى ادلويل. مشرتكة وقال اإ
 منه. نفع ل

زاء التقدم احملرز يف البنود اليت تغطهيا جلنة حق املؤلف من خالل مشاركة فعاةل،  .234 وأأعرب وفد املكس يك عن رسوره اإ
ىل حد كبري. وتناول الوفد املع اهدتني الأخريتني اللتني مت التفاوض بشأأهنام وما أأظهرته ادلول الأعضاء من حسن نية ومرونة اإ

ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص  طار جلنة حق املؤلف، أأل وهام معاهدة بيجني ومعاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ يف اإ
ىل أأن مدة زمنية تبلغ  عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات، وأأشار اإ فصل بني عامًا ت 25املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ

. ويف هذا الصدد، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يسود ابس مترار جو 2116هاتني املعاهدتني الأخريتني ومعاهدات الويبو لعام 
الاحتاد اجلديد اذلي جشعه لك من هاتني املعاهدتني التارخييتني يف معل جلنة حق املؤلف. وذكّر الوفد ابلتحدايت اجلس مية 

واحلقوق ذات الصةل فامي يتعلق بأأوجه التقدم التكنولويج والعوملة الاقتصادية. وأأفاد بأأنه سيشارك املطروحة أأمام حق املؤلف 
بفعالية يف العمل املمتثل يف حتديث حامية الهيئات الإذاعية. وأأيد اجلدول الزمين اذلي عرضه وفد بولندا نيابًة عن مجموعة 

نه س يكون مس تع دًا للعمل يف نطاق هذا اجلدول الزمين. وذكر الوفد أأنه خيطط بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وقال اإ
ىل قرار بشأأن التقييدات والاس تثناءات ابلنس بة للمكتبات ودور احملفوظات،  ملواصةل تيسري املشاورات عىل أأمل التوصل اإ

ىل جانب القيود والاس تثناءات ابلنس بة ملؤسسات التعلمي والبحث.  اإ

ىل أأن معاهديت مراكش وبيجني هام مثالن عن جناح وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموع .235 ة جدول أأعامل التمنية، وأأشار اإ
جنازات بشأأن  املفاوضات اليت اس تمكلهتا جلنة حق املؤلف. وسلطت مجموعة جدول أأعامل التمنية الضوء عىل أأن ما حتقق من اإ

حراز تقدم جيد منذ انعقاد ا مجلعية العامة الأخرية. وأأعربت اجملموعة عن مسائل أأخرى من جدول الأعامل قد سامه بدوره يف اإ
الزتاهما ابملناقشة بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص 
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عاقات أأخرى. وأأكدت جمددًا عىل أأمهية امل ي قدمًا يف هذه املناقشات لإجياد حلول ملموسة ومتوازنة. كام أأش ادت ذوي اإ
برام معاهدة محلاية هيئات الإذاعة.  اجملموعة ابجلهود املبذوةل يف سبيل اإ

ىل  .236 ىل أأهنا اس تطاعت التوصل اإ طار جلنة حق املؤلف. وأأشار اإ زاء التقدم احملرز يف اإ وأأعرب وفد الربازيل عن ارتياحه اإ
ىل ج انب تلبية طلباهتم. وأأعرب الوفد عن توافق يف الآراء بني أأحصاب احلقوق ومس تخديم املصنفات احملمية حبق املؤلف، اإ

ع النتاجئ احملرزة حتقيق املزيد من الإجنازات املتينة يف أأجزاء أأخرى من جدول أأعامل حق املؤلف. وسلط  أأمهل يف أأن تُشّج 
الوفد الضوء عىل أأمهية مواصةل التفاوض عىل صكوك قانونية دولية لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي 

قراره عام وا عاقات أأخرى، متاش يًا مع برانمج العمل اذلي مت اإ . وأأكد 2022وجتديده عام  2020لبحث والأشخاص ذوي اإ
. 2001الوفد الزتامه ابملشاركة مشاركًة بناءة يف معلية مناقشة مسأأةل البث، متاش يًا مع الولية اليت أأقرهتا امجلعية العامة لعام 

 ح اذلي قدمه وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق.وطلب الوفد توضيحًا بشأأن الاقرتا

وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية وشكر الأمانة وادلول الأعضاء عىل مشاركهتا يف معل جلنة حق املؤلف،  .231
ن اجملموعة تبدي ا لزتاهما بتنفيذ برانمج العمل اذلي اعمتدته مربزا النتاجئ اليت مت حتقيقهيا وأأمهية املسائل اليت نُظر فهيا. وقال اإ

اللجنة يف دورهتا الرابعة والعرشين بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات. وأأضاف أأن اجملموعة 
ىل وضع  طار تقدمت ابقرتاحات خبصوص نص قانوين. وأأفاد بأأن اجملموعة تعزتم مواصةل الإسهام يف النقاش وترى احلاجة اإ اإ

ىل املعارف عن طريق الزتام بتوفري تقييدات واس تثناءات عىل النظام ادلويل حلق  قانوين دويل ملزم من شأأنه تيسري النفاذ اإ
ن وضع قواعد ومعايري بشأأن  املؤلف خدمة ملصاحل املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث. واس تطرد قائال اإ

نة حق املؤلف والأمانة، يف رأأي اجملموعة، من تلبية الاحتياجات الالزمة بل وحىت التقييدات والاس تثناءات س ميكّن جل 
ىل املعارف يف البدلان النامية.  حتقيق املزيد لأغراض التمنية عرب احلدود. وأأبدى تأأكيد اجملموعة عىل رضورة تعزيز فرص النفاذ اإ

ية هيئات البث. ورّصح بأأن اجملموعة تلمتس مزيدا من وأأعرب أأيضا عن الزتاهما ابلعمل يف سبيل اعامتد معاهدة بشأأن حام
 املعلومات عن الاقرتاح اذلي تقدم به وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق.

ىل كيفية  .238 وشّدد وفد بولندا عىل أأن جلنة حق املؤلف جنحت يف تسوية قضيتني رئيس يتني يف غضون عامني وأأشار اإ
سهام الهنجني العقال ن من املهم الآن الرتكزي يف اإ بداء الاحرتام حلق املؤلف والإبداع. وقال اإ ين واملتوازن يف ضامن مواصةل اإ

معل اللجنة عىل هيئات البث والتفاق عىل خريطة طريق اثبتة ومعقوةل بشأأن كيفية بلوغ الهدف املنشود وهو عقد مؤمتر 
ن ذكل ذا مل خُيّصص الوقت الاكيف للموضوع احلقيقي يف دبلومايس حول تكل املسأأةل. واختمت ُكمته قائال اإ  لن يتحقق اإ

 . وأأبدى تأأييده للبيان اذلي أأدلت به مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق.2024اجامتعات عام 

 وابدى وفد مرص تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل .231
زاء  ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية. واغتمن الفرصة لإبداء رسوره حيال التقدم اذلي أأحرزته الويبو يف الآونة الأخرية واإ

ىل اتفاقات ومعاهدات دولية عىل حنو  الطريقة اليت أأثبتت هبا ادلول الأعضاء قدرهتا عىل العمل سوية من أأجل التوصل اإ
ىل املس تقبل ول س امي فامي خيص املسائل املرتبطة متوازن يركّز عىل التمنية. وأأكّد أأ  نه عىل ادلول الأعضاء الآن أأن تتطلع اإ

ىل وثيقة معل تتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث  ابلتقييدات والاس تثناءات. وأأشار اإ
ىل اقرتاحات تقدمت هبا وفود أأوروغ واي والربازيل ودول أأعضاء أأخرى، والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى وتستند اإ

وأأعرب عن أأمهل يف أأن تتواصل مناقش هتا قبل ادلورة الثالثني للجنة حق املؤلف من أأجل اخلروج بتوصية لعرضها عىل 
. كام ذكر الزتام اللجنة بتناول مسأأليت املكتبات ودور احملفوظات حىت تتس ىن مناقش هتام يف مجعية الويبو 2025مجعيات عام 

ىل الفقرة  2024عام العامة ل ، اليت جتّسد معل اللجنة اذلي WO/GA/41/18من الوثيقة  43من الصفحة  241وأأشار اإ
. ورّصح بأأن اخلطة تشمل أأيضا مناقشة مسأأةل حامية هيئات البث. والمتس 2022وافقت عليه مجعية الويبو العامة لعام 

مس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وأأعرب عن قلقه مزيدا من املعلومات عن الاقرتاح اذلي تقدم به وفد بولندا اب



WO/GA/43/22 Prov.1 
34 
 

ىل النجاحات اليت حتققت يف بيجني  نه ينبغي للجنة الاستناد اإ ماكنية تأأثري ذكل الاقرتاح يف برانمج العمل الراهن. وقال اإ من اإ
طار روح التضامن اليت سادت هذين املؤمترين ادلبلوماس يني.  ومراكش والعمل يف اإ

ادلول  عىليف املايض. وأأعلن أأنه وزع كتااب معلها  اليت أأدت هبااملمتازة  هتاطريقأأشاد بو  ةغرب الرئيسوهنأأ وفد امل .240
ة والعديد من الصور الفوتوغرافية لتوقيعات ادلول يك مل مع مقدمة  ناول أأحداث املؤمتر ادلبلومايس يف مراكشي الأعضاء 

ن الويبو وادلول الأعضاء فهيا جنحت يف آخر. يف انعقادمراكش ويأأمل الوفد  الأعضاء. وقال اإ  مؤمتر دبلومايس أ

مانة .242 الوفد  وأأبرز مثر يف جمال حق املؤلف.امل بناء و ال لعمل عىل ا حق املؤلفوجلنة  وأأعرب وفد الصني عن تقديره للأ
برام  نه ومعاهدة مراكش نيمعاهدة جبالنجاح يف اإ ىل توافق يف الآراء برسعة بشأأن املسائل العالقة  من املمكن قائال اإ التوصل اإ

بدور نشط يف مناقشة مجيع القضااي املطروحة عىل جدول  الاضطالعيف جمال حق املؤلف. وذكر الوفد أأيضا أأنه سيس متر يف 
 حق املؤلف. أأعامل جلنة

 عىل ادلول الأعضاء والأمانةوهنأأ فريقية موعة الأ اجملبيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس ال  مؤيداوفد كينيا  وحتدث .242
برامح االنج ن معاهدة مراكش.  يف اإ قق نتاجئ حتأأن  اأأن ادلول الأعضاء ميكهنخري دليل عىل عاهدة املاعامتد ومىض يقول اإ

جيابية  ات البث حامية هيئ يف جمال حق املؤلف رز يف جلنةلتقدم احملاب. ومن هذا املنطلق، رحب الوفد نيعزم والزتام مشرتكباإ
. وشدد الوفد عىل 2001عام لالتكنولوجيات املتغرية دون املساس بولية امجلعية العامة  مع مراعاة امل ي يف ذكلواقرتح 

ىل أأن ختصيص رضورة اعامتد برانمج معل واحض مع  مطروحا عىل جدول اكن هذا البند أأايم حمددة ملعاجلة الاقرتاح. وأأشار اإ
جراء مناقشة ة وأأضاف أأ س ن 25اللجنة لأكرث من  أأعامل ىل اإ من أأجل القضااي اجلوهرية يتناول نص ملموس  حولنه يتطلع اإ

ىل صك دويل ملزم يف غضون  حنولعمل ا . وفامي يتعلق مبسأأةل التقييدات والاس تثناءات لفائدة املقبةل الثنائيةالتوصل اإ
ن موعة الأفريقية. و اجملر ابمس الوفد املشاعر اليت أأعرب عهنا وفد اجلزائ أأيداملكتبات ودور احملفوظات،  اللجنة اس تطرد يقول اإ

ىل جيداتقدما أأحرزت   جتر بعدمل وموجزة. و واحضة معل بناء عىل خطة  نص ملموس يف ادلورتني املقبلتني وأأنه يتطلع اإ
عاقات أأخرى ولكن فائدة امناقشات مس تفيضة بشأأن التقييدات والاس تثناءات ل د الوفملؤسسات التعلميية والأشخاص ذوي اإ

أأن ادلراسات أأجريت يف مثانية بدلان الوفد  ولحظوقت للمناقشات يف ادلورتني املقبلتني. تسخري ما يكفي من التوقع ي 
العديد من ادلول ودلى املوضوع، مما يؤكد أأمهية هذه التقييدات والاس تثناءات يف بيئة حق املؤلف.  بشأأن هذاأأفريقية 

اختمت الوفد . و عىل الصعيد العامليصك دويل  ومن املهم وضعوالاس تثناءات،  قييداتت هذه ال  تتضمنالأعضاء قوانني حمددة 
نه ينبغي أأن يكون من  والأشخاص ية التعلمي املؤسسات و  املكتبات ودور احملفوظات بشأأنالنصوص تقدمي املمكن ُكمته قائال اإ

ىل مجعيات  عاقات أأخرى اإ  ل مناس بة.مع مبادئ توجهيية واحضة وخطة مع العام املقبلذوي اإ

يران )مجهورية وأأشار  .243 برام املعاهدتني –وفد اإ ىل أأن اإ ىلو بيجني يف  الإسالمية( اإ ادلول شاركة م  مراكش يعزى اإ
أأن تدفع روح املشاركة املذكورة برانمج اللجنة يف وأأعرب عن أأمهل يف جلنة حق املؤلف يف الأعوام الأخرية البناءة الأعضاء 

جيابية يف قدماً   جمالت أأخرى. وهنّأأ ادلول الأعضاء واملدير العام وأأمانة الويبو عىل الإجنازين املذكورين. حنو حتقيق نتاجئ اإ
بأأسلوب شامل وقامئ عىل املشاركة. املتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات واصةل معلها ورّحب ابلزتام جلنة حق املؤلف مب

الوفد ءات والتقييدات. وأأفصح ية ادلنيا بشأأن الاس تثناتنس يق املعايري ادلول وهناك، يف رأأي الوفد، مرّبر اكف للم ي حنو 
نشاء  ىل املعارف وأأبدى دمعه لأية حلول تقنينية معلية  نظام متنيعن رضورة اإ متكّن للتقييدات والاس تثناءات لضامن النفاذ اإ

أأى أأن معل جلنة من امل ي حنو قانون دويل متوازن حلق املؤلف خدمة ملصاحل أأحصاب احلقوق وشؤون الس ياسة العامة. ور
حق املؤلف يف جمال التقييدات والاس تثناءات ينبغي أأن يوفر مثال هاما عىل أأنشطة التقنني الإمنائية املنحى وعىل اجلهود اليت 

املزيد عمل اللجنة ل الصك ادلويل املتوقع وضعه كحصيةل يتيحأأن يف أأمهل تُبذل من أأجل تنفيذ جدول أأعامل التمنية. كام أأبدى 
ىل املصنفات تيسري ال من فرص  مسأأةل التقييدات وتناول الوفد . الأدبية والفنية املنبثقة عن العقل البرشي املبدعنفاذ اإ

حراز املزيد من والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات  ومؤسسات التعلمي والتدريس والبحث وجّشع اللجنة عىل اإ
جراء املداولت املناس بة، من الرتكزي عىل نص  التقدم يف تكل املسائل الهامة، وأأبدى ثقته يف أأن تمتكّن اللجنة، بعد اإ
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للتفاوض بشأأن التقيدات والاس تثناءات. وأأعرب يف هذا الس ياق عن اس تعداده للمشاركة مع الآخرين يف املسار بطريقة 
اصةل املناقشات للعمل عىل وضع بغية التصدي لشواغل واحتياجات ماليني الناس دومنا تأأخري. وأأبدى تأأييده ملو بناءة وممثرة 

ىل اصكوك قانونية مناس بة حىت تمتكّن جلنة حق املؤلف يف دورهتا الثالثني من تقدمي توصيات  مجلعية العامة للويبو. وتطّرق اإ
ىل مسأأةل حامية هيئات البث وأأبرز أأمهية وضع  . وأأبدى تأأييده ملواصةل صك دويل محلاية تكل الهيئات ومنع قرصنة الإشاراتاإ

شارات هيئات البث  بشأأن موضوعالعمل  ، وذكل يف 2001ولية امجلعية العامة لس نة  يتسق مع مباابملعىن التقليدي، حامية اإ
ىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن حامية هيئات البث يف املس تقبل القريب. ماكنية ادلعوة اإ ىل قرار خبصوص اإ  سبيل التوصل اإ

عام دون الإخالل ابلصاحل الامية هيئات البث، أأن تكل امحلاية ينبغي أأن تُمنح حتديث حرضورة عىل  تأأكيده ، يف معرضوقال
ىل املعلومات ول آلت  س امي فامي يتصل ابلنفاذ اإ ىلفعال اليت أ حتقيق التوازن بني حقوق هيئات كام أأكّد عىل أأمهية . العام املكل اإ

ىل املعلوماتالبث وصاحل امجلهور العام وخصوصًا فامي يتعلق مبجالت التعلمي وال  نبحث والنفاذ اإ املعاهدة  . وأأضاف قائال اإ
ماكنية نفاذ أأفراد اجملمتع جماانل ينبغي أأن تقيّد اجلديدة  ىل املعارف واملعلومات والعلوم، وينبغي أأن تكون قامئة عىل نظام متني  اإ اإ

ق املؤلف بغرض ولت جلنة حلمشاركة بنشاط يف مدالالس تثناءات والتقييدات. ويف اخلتام أأعرب الوفد عن اس تعداده ل 
 حتقيق أأهدافها.

البوليفارية( الأمانة عىل اعامتد معاهدة مراكش بشأأن معايق البرص وأأكد جمددًا تأأييده  –وهنأأ وفد فزنويال )مجهورية  .244
ىل املصنفات مما جيعل الويبو تمتىش مع الأهداف الإمنائ  ىل ضامن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقات اإ ية للمعاهدة اليت هتدف اإ

لهيا. وأأيد معاهدة  ىل الأشخاص اذلين مه يف أأمس احلاجة اإ لفية ورأأى رضورة تنفيذ املعاهدة حىت تكون فعاةل ابلنس بة اإ للأ
عاقات أأخرى مما س يدمع  تنص عىل التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ولفائدة الأشخاص ذوي اإ

ية هيئات البث، أأعرب عن اعتقاده أأنه من السابق لأوانه التحدث عن مؤمتر دبلومايس البدلان النامية. وفامي يتعلق مبسأأةل حام
ىل الاقرتاح اذلي  فراد وليس عىل منصات البث. وأأشار اإ ذ ينبغي يف رأأيه أأن يركز حق املؤلف عىل حقوق الإنسان للأ اإ

م التشاور مع اللجنة قبل تقدمي الاقرتاح قدمه وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وعرب عن أأسفه لعد
ىل امجلعية العامة للويبو.  اإ

وهنأأ وفد الهند الًك من املدير العام والأمانة عىل ما بذله من هجود لس تكامل معاهدة مراكش يف ظرف وجزي بعد  .245
ىل هنج قامئ عىل برام معاهدة دولية، استنادًا اإ الإشارات، لتحديث حامية هيئات  معاهدة بيجني. وأأكد الوفد جمددًا الزتامه ابإ

، اليت متت املوافقة علهيا يف ادلورة 2001البث وهيئات البث الكبيل ابملعىن التقليدي متاش يًا مع ولية امجلعية العامة لعام 
دراج البث الش بيك والبث املزتا ىل ذكل، أأكد الوفد جمددًا اعرتاضه عىل اإ ضافة اإ من اخلامسة والعرشين للجنة حق املؤلف. اإ

طار مرشوع معاهدة البث الإذاعي. ورأأى الوفد أأن ولية امجلعية العامة لعام  قد راعت بصفة مالمئة مسأأةل  2001يف اإ
عادة تأأكيد وليهتا لعام  . وأأعرب الوفد عن 2001التطورات التكنولوجية يف املنصات التقليدية وحثه امجلعية العامة عىل اإ

ىل اتفاق بشأأن طبيعة ونطاق وموضوع حامية هيئات البث الإذاعي خالل  اس تعداده للمشاركة يف مناقشات بناءة للتوصل اإ
ىل جانب بدائل مالمئة تغطي مجيع القضااي املعلقة  ادلورة املقبةل للجنة حق املؤلف. وذَكر أأنه عرض نصه القانوين املقرتح، اإ

 2023أأبريل  22و 20انعقد يف جنيف بني  خالل الاجامتع الفاصل بني دورتني، بشأأن حامية هيئات البث الإذاعي، اذلي
زاء مناقشة املسائل  وس َيعرضه جمددًا خالل ادلورة السادسة والعرشين للجنة حق املؤلف. وعرب الوفد كذكل عن حامسه اإ
 املتعلقة مبعاهدة الويبو املقرتحة بشأأن التقييدات والاس تثناءات ابلنس بة للمكتبات ودور احملفوظات خالل ادلورة السادسة

والعرشين للجنة حق املؤلف. ورأأى أأن مشاطرة املواد مسأأةل حيوية لتطور املعرفة، ل س امي ابلنس بة ملاكتب البدلان النامية، 
اتحة اس تثناء للمكتبات ودور احملفوظات اليت ل تس هتدف الرحب ابلنس بة لأنشطة تشمل الاس ترياد املوازي  وأأنه من الالزم اإ

الوفد وضع معاهدة ملزمة قانونيًا بشأأن التقييدات والاس تثناءات ابلنس بة للمكتبات ودور  والإعارات بني املكتبات. وأأيد
احملفوظات. وأأعرب كذكل عن اهامتمه مبناقشة املسائل املتعلقة مبعاهدة الويبو املقرتحة بشأأن التقييدات والاس تثناءات 

ؤلف. كام أأيد وضع معاهدة ملزمة قانونيًا بشأأن هذا ملؤسسات التعلمي والبحث خالل ادلورة السادسة والعرشين للجنة حق امل
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طار البيئة الإلكرتونية الرمقية مسأأةل رئيس ية لإحراز التقدم يف جمال التعلمي  اتحة املواد التعلميية يف اإ املوضوع، لأن اس تنساخ واإ
ىل املعرفة. وطلب الوفد مزيدًا من الوقت للرد عىل اقرتاح مجموعة بدلان أأ   ورواب الوسطى والبلطيق.وحتسني الوصول اإ

وأأيد وفد جنوب أأفريقيا بيان وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية وبيان الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية.  .246
ورحب الوفد ابلتوفق يف اعامتد معاهدة مراكش وشكر مجيع ادلول الأعضاء عىل الزتاهما وتفانهيا ومرونهتا لساعات طويةل من 

وأأمل أأن تساعد روح التعاون واملناخ الس يايس نفسهام عىل امل ي قدما يف مبارشة مسأأةل الاس تثناءات املفاوضات 
والتقييدات يف جلنة حق املؤلف، وخصوصا فامي يتعلق ابملؤسسات التعلميية والبحثية واملكتبات واحملفوظات. وشدد عىل 

ىل املواد التعلميية يف البدلان النامية وأأك د دمعه للتقدم يف العمل. وأأعرب الوفد أأيضا عن اهامتم كبري مبعاهدة رضورة النفاذ اإ
بشأأن حامية هيئات البث بغية عقد مؤمتر دبلومايس يف املس تقبل القريب، واتفق مع رأأي وفد كينيا بشأأن وضع خطة معل 

نه يتطلع بثقة أأن تف ي الوثيقة  جيايب يف توجيه معل الويبو   SCCR/26ملموسة.  وقال اإ ىل مفاوضات مكثفة وتقوم بدور اإ اإ
ىل الأمام.  اإ

وأأعرب وفد نيجرياي عن تأأييده لبيان وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية. وهنأأ الأمانة عىل اعامتد معاهدة بيجني  .241
ىل أأن مشاركهتا هبّمة يف مناقشات جلنة حق املؤلف ويف املؤمت رين ادلبلوماس يني لالك املعاهدتني ومعاهدة مراكش مشريا اإ

يف مراجعة شامةل لنظاهما اخلاص حبق  تعاهدتني. وأأفاد بأأن نيجرياي رشعوتعهد ابللزتام ابلأهداف الواردة يف هاتني امل
املؤلف يك تضمن أأنه س ميكن من التغلب عىل التحدايت الناش ئة ويبنّي أأيضا خمتلف الواجبات اليت تنطوي علهيا املعاهدة. 

ىل التقييدات ومش ىل رضورة الإرساع ابللتفات اإ نشاء نظام التسجيل الش بيك حلق املؤلف. وأأشار الوفد أأيضا اإ ل الإصالح اإ
والاس تثناءات لفائدة املكتبات واحملفوظات واملؤسسات التعلميية والبحثية والأشخاص ذوي الإعاقات. وعرب الوفد عن 

عداد  ىل نص ل تدرجيي رسوره ابجلهود اجلارية من أأجل اإ . وقال 2024حامية هيئات البث بغية عقد مؤمتر دبلومايس يف يريم اإ
ن الرتكزي انصب عىل أأمهية املعاهدة نظرا للتحدايت املزتايدة اليت تطرهحا التكنولوجيات الناش ئة. وأأكد الوفد الزتامه  اإ

جيايب  يراعي التطورات التكنولوجية يف املس تقبل ابملفاوضات اليت تس تخدم هنجا قامئا عىل الإشارات وأأكد رضورة اعامتد هنج اإ
دون املساس حبقوق ماليك مضامني البث. وأأعرب الوفد عن تفاؤهل بأأن جتديد الالزتام بعمل جلنة حق املؤلف والفهم 

جيابيا عىل معل هذه اللجنة.  والتوافق يف الآراء اذلي طبع املؤمترين ادلبلوماس يني س يؤثر ذكل اإ

برام معاهدة مراكش  (WBU)ي للمكفوفني وعرب ممثل الاحتاد العامل .248 عن تقديره لدلول الأعضاء والأمانة عىل اإ
ذ ل تُنتج سوى مكية قليةل جدًا  ىل أأهنا ستساعد يف القضاء عىل جماعة الكتب مساعدة كبرية اإ للأشخاص معايق البرص مشريًا اإ

للمكفوفني والأشخاص معايق البرص يف  من الكتب ويه نس بة ضئيةل من املصنفات املنشورة بنسق ميرسة، بغية السامح
ذ اكن  برام املعاهدة بنجاح اإ قراءة املطبوعات بقراءهتا بأأنفسهم وبدون مساعدة من أأحد. وشكر املمثل لك من شاركوا يف اإ

ماكنية حتقيق ذكل. وأأثىن املمثل لك الثناء عىل حكومة املغرب عىل الاس تضافة الرائعة للمؤمتر  يشكك الكثريون يف اإ
ىل اتفاق بشأأن نص املعاهدة. كام شكر ادلبل ىل ادلول الأعضاء والأمانة عىل اجملهود الشاق للتوصل اإ ومايس. وتوجه ابلشكر اإ

ىل حرص الوفود البالغ عىل حامية مصاحل أأحصاب  املمثل اكفة املنظامت غري احلكومية دلمعها هذه امحلةل طويةل الأمد. وأأشار اإ
آن  ىل أأن الهدفني غري متعارضني عىل الإطالق وهذا هو السبب اذلي دفع احلقوق وحتسني حياة الأعضاء يف أ معًا مشريًا اإ

ىل معاهدة. وأأكد ممثل الاحتاد العاملي للمكفوفني أأن  الاحتاد العاملي للمكفوفني للعمل مع الويبو طيةل س نوات للتوصل اإ
هدف احتضان احتياجات املكفوفني  منظمته مس مترة يف العمل مع املؤلفني والنارشين فبدون هؤلء مل يكن ليتحقق

والأشخاص معايق البرص يف قراءة املطبوعات. وأأكد الوفد أأن قمية أأي اتفاق تمكن يف تطبيقها  وسيس متر الاحتاد العاملي 
ن امحلةل قد بدأأت ابلفعل يف خمتلف الأصقاع للتصديق  للمكفوفني يف العمل لضامن الاس تفادة من اكفة مزااي املعاهدة. وقال اإ

ذ ل بد من عرشين تصديق عىل املعاهدة قبل أأن تدخل حزي النفاذ وُكام ازداد عدد ادلول املصدقة، ُكام ا ملبكر عىل املعاهدة اإ
زاد عدد الكتب املتاحة للقراء معايق البرص وغريمه من معايق البرص يف قراءة املطبوعات ليس متتعوا هبا بدون مساعدة من 

عضاء عىل ترسيع وترية اسرتاتيجية التصديق وفاعليهتا لتيسري الكتب لأطراف املعاهدة. كام أأحد. وحث املمثل اكفة ادلول الأ 
شكر املمثل اكفة ادلول الأعضاء عىل مشاركهتا يف كتابة صفحة جديدة يف اترخي الاعتناء مبجمتع معايق البرص ومعايق البرص 
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ن الاحتاد العاملي للمكفوفني يتطلع حنو العمل عىل س بل تغيري الواقع الراهن اليت وعدت هبا  يف قراءة املطبوعات. وقال اإ
 املعاهدة.

يكولوجيا املعرف لاملؤسسة ادلولية وقال ممثل  .241 ن اللجنة ينبغي لها أأن تتبع مقاربة قامئة عىل الأدةل لتحديد  (KEI) ةيالإ اإ
ىل املشالك أأو التحدايت املطروحة يف نظام حق املؤلف، حبيث ينطوي املسار عىل قيام الناس  أأول بتوضيح سبب احلاجة اإ

جياد احللول  ىل التقنني، ومن مث ميكهنم اإ ليه، والوقت اذلي يعتقدون أأهنم حيتاجون فيه اإ التقنني أأو سبب عدم احلاجة اإ
ىل مسأأةل البث وأأوحض أأن املداخالت السابقة مل تشمل ما يكفي من الوصف للمشلكة وأأنه ينبغي  للمشالك احملددة. والتفت اإ

ضافة طبقة جديدة من الأذون اليت يتعني عىل للجنة تاليف  ادلخول يف وضع تربم فيه معاهدة بشأأن البث يكون من شأأهنا اإ
ذا أأرادوا اس تخدام املصنفات احملمية حبق املؤلف أأو يكون من شأأهنا أأن تقّود مصاحل ماليك حق  الناس احلصول علهيا اإ

نفاذ كام أأوحض عدد من هيئات البث، لكن من املؤلف. وأأضاف املمثل أأن املشلكة قد تمكن يف وجود ثغر  ات يف الإ
طار نظام حق املؤلف الراهن أأو من  غري نفاذ يف اإ الواحض ملاذا ل تمتكن هذه الهيئات من حل املشالك اليت تصادفها يف الإ

ىل أأن مثة سببا عىل الأرحج لوجود هذه املشالك، لكن هذا السبب مل يُ  علن رصاحة يف خالل التعامالت السوقية. وأأشار اإ
ن من املفيد رمبا أأن تكون املشلكة أأوحض وأأن يُفهم أأن احلل املقرتح يتعني أأن يستند بشلك  هذه املناقشات. وراح يقول اإ

طار نظام حق املؤلف من قبيل متديد احلقوق الاقتصادية  أأو آخر يف اإ ىل حل هذه املشلكة بدل من تنفيذ برانمج أ آخر اإ بأ
ىل اتفاق عىل كيفية التعامل مع احلقوق الاقتصادية، لهيئات البث. وأأشار املمثل  ىل أأنه ليس من املمكن التوصل اإ أأيضا اإ

ىل توافق يف  واقرتح أأن حتذف هذه املسأأةل من جدول أأعامل اللجنة وأأن تتوقف ادلول الأعضاء عن التظاهر ابلتوصل اإ
نف ن اكن من املمكن حتديدها. ول ميكن للجنة الآراء. وأأحض أأن التوافق يف الآراء ميكن حتقيقه بتحديد بع  مشالك الإ اذ اإ

ذا اكن ينبغي أأن حيصل الناس اذلين ميلكون حمطات التلفزيون والراديو عىل جزء من احلقوق الاقتصادية  النظر فامي اإ
ىل مسأأةل املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التع لمي واملصنفات اليت ل ميلكوهنا ويبدعوهنا بأأنفسهم. والتفت املمثل اإ

ن من اجليد مواصةل العمل عىل هذه اجملالت. واقرتح، يف مسار مواز وممكل ذلكل، أأن حتّدث اللجنة  والبحث، وقال اإ
وأأحاكمه اخلاصة ابلس تثناءات. وراح  2116قانون تونس المنوذيج املشرتك بني الويبو واليونسكو بشأأن حق املؤلف لعام 

ن وقتا طويال مىض منذ عام ن 2113 يقول اإ ن اكن من املمكن اتباع مسار يتسم ابلعدل والشفافية عىل  واإ من املهم معرفة اإ
، ورصح بأأن هذا الأمر س يكون ممكال همام للعمل عىل التقنني امللزم لأنه عبارة عن قانون منوذيج 2116غرار مسار عام 

ن اللجنة عند تعاملها مع ف كرة التقييدات والاس تثناءات، يلزهما ينسحب عىل عدد من الأمور املتشاهبة. وراح املمثل يقول اإ
ن طبق معوما عىل الاس تثناءات املقننة س تقع  أأن متعن يف رضورة اتباع معيار اخلطوات الثالث. وأأوحض أأن هذا املعيار اإ

ذا يف حاةل العقوابت من ادلول املستمثرة أأو غري ذكل من القرارات املؤسس ية والتفاقات التجارية. ونوه امل  مثل اكرثة وخاصة اإ
ىل أأن معيار اخلطوات الثالث ميثل خطرا عىل البدلان املوقعة لتفاقات جتارة من قبيل الرشاكة عرب احمليط الهادئ أأو بع   اإ
ذا أأدخلت فيه حقوق الاستامثر، مثلام  التفاقات مع الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه والولايت املتحدة الأمريكية، أأو اإ

ليه كندا يف قض  طار معيار اخلطوات الثالث توصلت اإ ذا ُرفعت قضية يف اإ نه اإ ية من قضااي الرباءات. ومىض املمثل يقول اإ
ن الأمر س يكون عبارة عن اقرتاح حمفوف ابخملاطر ابلنس بة للناس مفعيار اخلطوات الثالث تدبري ينايف ادلميقراطية لأنه  فاإ

ن من اخلطر السري يف هذا ادلرب. يستبعد حقوق احلكومات والهيئات من قبيل الويبو يف اختاذ قرا رات بشأأن اجملمتع. وقال اإ
 وأأعرب عن اعتقاده بأأن من املهم أأن تتواصل مناقشة هذه املسائل وأأن يدرس اخلرباء اخليارات بشلك أأفضل.

( الويبو عىل ترسيع العمل اخلاص بوضع معاهدة جديدة NABAوحّث ممثل مجعية أأمرياك الشاملية لهيئات الإذاعة ) .250
ن القرصنة والمتكّل غري املرشوع لتحد شارات البث، وعىل منح الأولوية ذلكل العمل. وقال اإ يث النظام ادلويل محلاية اإ

لإشارات البث من اخملاطر الكبرية واملتنامية اليت هتّدد أأنشطة هيئات الإذاعة. وأأوحض أأن التكنولوجيات اجلديدة متكّن الآن 
عادة توزيعها عىل شارات البث واإ ىل أأن القرصنة من نسخ اإ  منصات خمتلفة بطريقة سهةل ورسيعة وزهيدة التلكفة. وأأشار اإ

ترّض هيئات الإذاعة حفسب، بل تلحق أأرضار كذكل ابملبدعني اذلين يسهمون يف خدمات البث ومبس هتليك تكل  ل
ن الويبو اعمتدت، يف عام  اب احلقوق وأأشاكل ، معاهدتني مكّنتا من حتديث حقوق العديد من أأحص2116اخلدمات. وقال اإ
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هنا اعمتدت يف عام  حقوقا جديدة لفناين الأداء السمعي البرصي يف معاهدة بيجني بشأأن الأداء  2022امحلاية اخلاصة هبم، واإ
ىل حتديث أأشاكل امحلاية اخلاصة هبا. وذكّر أأن املعاهدة ادلولية  السمعي البرصي. وأأكّد أأن هيئات الإذاعة حباجة كذكل اإ

، أأصبحت متقادمة وغري مناس بة متاما يف البيئة احلديثة لتكنولوجيا املعلومات، وأأهنا 2162اتفاقية روما لعام الرئيس ية، ويه 
ل تتناول حىت التكنولوجيات السلكية والتكنولوجيات القامئة عىل الأمقار الصناعية، اليت تُعد أأقّل حداثة من تكل القامئة عىل 

ىل حتديث شارات البث من الأمور اليت تعرتف هبا ادلول الأعضاء وتدمعها عىل نطاق  الإنرتنت. وأأضاف أأن احلاجة اإ حامية اإ
ىل أأن العمل يف هذا اجملال اس متر لأكرث من مخسة عرش عاما ومتثّل يف كثري من ادلراسات والتحليالت  واسع. وأأشار اإ

املناطق، فضال عن املناقشات اجلارية  الاقتصادية والبحوث القانونية واملشاورات الرمسية وغري الرمسية يف جنيف ويف لك
ىل أأن ذكل العمل املكثف يورد الكثري من البيّنات عىل احلاجة 2118يف اجامتعات جلنة حق املؤلف منذ عام  . واشار أأيضا اإ

ىل معاهدة وعىل الفوائد اليت ستتأأىت مهنا، وأأن السجالت تتيح موردا وافرا لإرشاد العمل اخلتايم اخلاص بصياغة اقرت  اح اإ
ىل توفري حامية دولية جديدة لإشارات البث والس نوات العديدة املكّرسة  ىل احلاجة امللّحة اإ نه ابلنظر اإ معاهدة. ومىض يقول اإ

صدار توجيه تطلب فيه من  NABAللعمل بشأأن هذه املسأأةل، حتّث مجعية  واحتادات البث الأخرى امجلعية العامة عىل اإ
نص معاهدة عىل جناح الأولوية، من أأجل أأن يُعرض عىل امجلعية العامة للعام القادم جلنة حق املؤلف ترسيع معلها لإعداد 

ىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  . وشكر املمثل وفد الولايت املتحدة الأمريكية 2025اقرتاح معاهدة كفيل بدمع ادلعوة اإ
اح خطيت معل حمّددتني ومفصلتني. وأأضاف ووفد بولندا، املتحدث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، عل اقرت 

ىل مؤمتر دبلومايس والمتكّن، أأخريا،  جناز العمل اخلتايم الالزم للم ي اإ أأن من شأأن هذين الاقرتاحني الإسهام بقدر وافر يف اإ
 من اعامتد معاهدة.

ن اجملموعة مقتنعة بأأن القواعد امللزمة عىل امل  (IVF)وقال ممثل الاحتاد ادلويل للفيديو  .252 س توى ادلويل حل للعمل اإ
بشأأن التقييدات والاس تثناءات املطروحة عىل جدول أأعامل اللجنة. ورصح بأأن النفاذ املناسب شاغل مرشوع وكذكل 

حامية حق املؤلف. وأأفاد بأأن الإطار ادلويل الراهن حلق املؤلف، وخاصة معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف، يتيح مجيع 
ورية لإجياد التوازن بني التقييدات والاس تثناءات واحلقوق الاس تئثارية املعنية. وأأخريا قال الأدوات ومواطن املرونة الرض 

نه يؤيد وضع صك يركز عىل قرصنة الإشارات وحيمي  برام معاهدة محلاية هيئات البث، فاإ ذا اجته حنو اإ ن العمل اإ املمثل اإ
 املؤلف.هيئات البث بفعالية، رشيطة أأل يؤثر سلبا يف الإطار ادلويل حلق 

( ابلنيابة عن هيئة دولية متثل املكتبات يف أأكرث من IFLA)الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات وحتدث ممثل  .252
ن اجملموعة مرسورة بنتاجئ مؤمتر مراكش ادلبلومايس، شأأهنا يف ذكل شأأن العديد من ادلول الأعضاء  260 بدلا. وقال اإ

طار جدول أأعامل ادلورة السادسة والعرشين للجنة بشأأن واملنظامت غري احلكومية. وأأعرب عن تطلعه  لإجراء مناقشات يف اإ
ن قوانني حق املؤلف منحت املكتبات منذ البداية  التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات. وراح يقول اإ

ذ تعلق أأول تقييد عىل حق املؤلف  يداع املصنفات احملمية حبق املؤلف ماكان خاصا يف النظام الإيكولويج حلق املؤلف، اإ ابإ
دلى خمتلف املكتبات يف اململكة املتحدة. ورصح املمثل بأأن الأحاكم تقر ابدلور احلامس واملمزي اذلي ما فتئت تضطلع به 

آخر عىل ساحة حق املؤلف، وهو  املكتبات يف صون الرتاث الثقايف. وشدد أأيضا عىل أأن املكتبات تؤدي دورا حاسام أ
ن التفاوت الهائل يف التقييدات تثقيف امل  س تخدمني ابلس تخدامات املرصح هبا للمصنفات احملمية حبق املؤلف. وأأردف يقول اإ

الوطنية لفائدة املكتبات، يف هذا العامل الرمقي، جعلت من املس تحيل علهيا افرتاضيا الاضطالع بدورها كوس يط بني أأحصاب 
ىل ، وتبني 2008دراسة ُكفت هبا الويبو الأس تاذ كينيث كروس وأأمكلها يف عام  احلقوق واملس تخدمني. وأأشار املمثل أأيضا اإ

هذه ادلراسة أأن من الصعب حتديد أأية اس تثناءات موجودة ابلفعل لفائدة املكتبات يف العديد من البدلان، وتبني أأيضا أأن 
ليس دلهيا أأية اس تثناءات لفائدة املكتبات، ابملائة من ادلول الأعضاء، وُكها تقريبا يف أأفريقيا وأأمرياك الالتينية،  25نس بة 

ماكنية معل هذه املكتبات كوس يط فعال يف هذه البيئة الفوضوية لتبادل املعلومات عىل الصعيد  ما يثري تساؤلت حول اإ
 النصوص ادلويل. وأأعرب املمثل عن تطلعه لدلورة املقبةل للجنة اليت من املزمع أأن تس تمكل فهيا اللجنة املناقشات القامئة عىل
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ىل  فامي يتعلق بوضع صك دويل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات، ودعا ادلول الأعضاء اإ
ىل امجلعية قبل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة.  تقدمي توصيات بشأأن هذه التقييدات والاس تثناءات اإ

ذاعة .253 ن هيئات البث أأنه، حس  (EBU)وأأكد ممثل الاحتاد الأورويب لالإ ب التهقنني الأورويب لوسائل الإعالم، فاإ
الإذاعي ملزمة ابلإبالغ والتثقيف والرتفيه. ولعل التلفزيون املبارش أأرسع القطاعات منوًا من بني لك أأوجه التعدي عىل حق 

ليه عىل مدى العام املايض املؤلف، وذكل ما . وتؤثر قرصنة اكنت احتادات البث الإذاعي تلفت نظر جلنة حق املؤلف اإ
الإشارات عىل مجيع هيئات البث الإذاعي، سواء أأاكنت خاصة أأو عامة، يف خمتلف أأحناء العامل. مما يعين أأنه قد طال انتظار 

ىل حل رسيع عىل الصعيد العاملي. وسلط املمثل الضوء عىل ثالثة عنارص. وذكر أأوًل أأن البث الإذاعي ليس معلية  التوصل اإ
نه ينبغي لها أأن تكون اثبتة بل حيوية، و  نظراً لأن ادلور الأسايس لهيئات البث الإذاعي يمتثل يف خدمة مصاحل امجلهور، فاإ

أأصيةل وعرصية عىل حد سواء. وحبّذ أأن تكون أأصيةل يف التشبث ابلقمي واملسؤولية التحريرية وعرصية يف أأنواع التوزيع. 
ن تكل الهيئات تودّل العديد من فرص  وأأفاد، اثنيًا، أأن معاهدة هيئات الإذاعة ل تقترص عىل جمرد حامية منوذج للأعامل، بل اإ

ن املعاهدة تمتحور حول ما تقدمه  ىل الرتفيه وتشجيع الأنشطة الثقافية بشدة بتلكفة يسرية. وذلا، فاإ اتحة النفاذ اإ العمل قصد اإ
ىل هيئة الإذاعة الربيطانية اليت تَُعد هيئات الإذاعة للجمهور بصفة عامة من خدمة وابتاكر. وأأشار املمثل عىل سبيل امل  ثال اإ

وأأضاف أأنه ينبغي التعجيل بوضع اللمسات الأخرية  .iPlayerمن أأعرق هيئات الإذاعة يف العامل وأأول من اخرتع تكنولوجيا 
قة. وأأفاد، عىل الأشغال غري املكمتةل يف جمال املعاهدة ليك ل تتعرث هيئات الإذاعة وحىت تس تطيع خدمة مجهورها بأأفضل طري

املرشوع للبث الإذاعي يؤثر كذكل عىل أأحصاب احلقوق الآخرين. وأأضاف أأنه ينبغي تصحيح بع   اثلثًا، بأأن المتكل غري
مواطن اللبس. وذكر أأن املعاهدة ل حتمي سوى الإشارات، بيامن ل يَلحق حقوَق املسامهني يف مضمون البث الإذاعي أأي 

ماكن مجيع أأحصاب احلقو  ق أأن يواصلوا حبرية ممارسة حقوقهم أأمام امجليع، مبا يف ذكل أأمام هيئات الإذاعة. ومبا أأن تغيري. وابإ
ىل مسأأةل العقود، فليس مثة ما يقيّد حقوق أأحصاب احملتوى يف الربجمة؛ واكن من احملرج نوعًا ما رضورة  املعاهدة لن تتطرق اإ

ائدين عىل صعيد العامل. وذكر أأن قرصنة الإشارات هتدد النفاذ التأأكيد عىل تكل النقطة يف صفوف خرباء امللكية الفكرية الر 
ىل  ىل املعرفة وتعيق سبيل تشجيع ثقافة حملية من جانب هيئات الإذاعة. وخمت املمثل بدعوة امجلعية العامة اإ بتلكفة يسرية اإ

آخر اللمسات عليه فورًا، مضيفًا أأن خطة العمل اليت اقرتهحا وفد  ترسيع وترية العمل عىل معاهدة البث الإذاعي ووضع أ
 بولندا، نيابًة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ووفود أأخرى، يه أأفضل طريق للتقدم.

برام معاهدة مراكش. عىل  حق املؤلف( الويبو وجلنة IPAوهنأأ ممثل امجلعية ادلولية للنارشين ) .254 ن اإ دليل ذكل وقال اإ
طار املعاهدات القامئة قوي ومرن ىل مجيع ادلول الأعضاء املمثل  قادر عىل حتقيق توازن بني مجيع املصاحل. ودعاو  عىل أأن اإ اإ

لملكية الفكرية. وفامي يتعلق ل قوي ومرن شامل و نظام ا ميكن من تطبيق ديدة مباجلعاهدة امل اتنفيذ مجيع معاهدات الويبو مبا فهي
ماكنية ال  ىل املصنفاتابإ برام معاهدة دولية اكن يف الواقع اجلزء أأن و العمل مل ينته بعد أأوحض املمثل أأن ، نفاذ اإ الأيرس مربزا اإ

ىل ضامن ن احلاجة  عاقة  صلت وأأن يف أأنساق خاصة ميرسة الكتبرش اإ  املطلوبةللغات اب يف قراءة املطبوعاتالأشخاص ذوي اإ
ىل  النفاذمن أأجل ضامن املساواة يف  وطلب  الآن.حىت  يت بذلتالد و التعلمي والثقافة. وهذا يتطلب نوعا خمتلفا جدا من اجلهاإ

ىل املعرفة لفائدة ا وتتيحدمع الويبو تاملمثل أأن  مقتضب بشلك املمثل أأيضا  وحتدث. اتلأشخاص ذوي الإعاقفرص النفاذ اإ
برام ن ظروف اإ  قائال املقبللجنة ال معل عن  نسانية واحضة عىل احملكلأن هناك املعاهدة اكنت خاصة جدا اإ الأمر و  أأس باب اإ

نشاط أأو  دويل مرشوع جتاري ول يوجد نشاط للأشخاص ذوي الإعاقةات خاص وواحض وفريد ملفيتعلق بنسق  لل
ىل أأن اتكل الأنواع من امللفات. ل  ابلنس بةدويل  جتاري غري للمكتبات متاما ابلنس بة  لوضع خمتلفواسرتسل املمثل مشريا اإ

آاثر املعاتدرس ادلول الأعضاء أأن عىل واملؤسسات التعلميية و  . يةلتعلمي املؤسسات املكتبات و عىل اهدات ادلولية عن كثب أ
تعاون مع السلطات احمللية وكذكل مع املؤسسات التعلميية واملكتبات احمللية ال لنارشين احملليني ل يف جمالت خمتلفة، ميكن و

جبار ا املعاهدات ادلوليةوأأضاف أأن دور . لإاتحة فرص النفاذ املطلوبة فعهل  ختتارورها أأن عىل ما مبقددلول الأعضاء ليس اإ
 .يف ظل الإطار القانوين القامئ أأو تركه
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نه يود أأن يعقب وفد الربازيل وقال  .255 جياز اإ اذلي شكر وفد بولندا . و ادلول الأعضاء عىل املعروضةاملقرتحات عىل ابإ
نه يدرك املقرتحات. و لتكل نسخة ورقية  عىل تقدميبدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ابمس مجموعة حتدث  رشادقال اإ  أأن اإ

ىلمييل وأأنه  WO/GA/43/13العمل وثيقة برانمج اللجنة قد تقرر يف املناقشات السابقة عىل النحو املبني يف  املوافقة  اإ
ذا اكن اذلي اتفقت عىل النحو  عىل الولية طار حمدد ل بد من املوافقة عىل عليه قبل ادلول الأعضاء، مضيفا مع ذكل أأنه اإ اإ

ىل ج جراء ولية لانب ااإ فال ميكنه قرتاح، الالتو عىل ل حصل الوفد قد  ومبا أأنمناقشة لتحديد ذكل الإطار. فال بد من اإ
ىل التشاور مع  ة.عامصال املوافقة عليه وحيتاج اإ

كوادور و  .256 وهنأأ  يف مشاورات. ورحب ابعامتد معاهدة مراكش تهمشارك  بسببأأثناء املناقشة  عىل غيابهاعتذر وفد اإ
ىل اإ  يف قراءة املطبوعاتصعوابت ذوي  الأشخاصالبرص و  معايقالأشخاص نفاذ قامت به لضامن  مالك الأمانة عىل 

علهيا يف مجيع اخلطوات الالزمة للتصديق أأن بدله بصدد اختاذ اترخيي و حدث املصنفات املنشورة. ورأأى الوفد أأن املعاهدة 
عن أأمهل يف أأن يمتكن امجليع من حتقيق  عرابم فوظاتاملكتبات ودور احملعىل نصوص لعمل اأأيضا  وأأيدأأرسع وقت ممكن. 

 .هذه املسأأةل يفتقدم 

ىل  ةالرئيس وأأشارت .251 ىلأأنه بعد اإ لجمعية العامة اختاذ قرار ل ميكن ل ، اوبياانهت اتعليقات الوفود ومقرتحاهت الاس امتع اإ
جراء  بشأأن هذا البند من جدول الأعامل الإقلمييني من أأجل التفكري يف صياغة مناقشة مع املنسقني موحضة أأنه ل بد من اإ

ىل  ةالرئيس تقرار للجمعية العامة. واقرتح  .لحق وقتالبند من جدول الأعامل يف هذا العودة اإ

 .A/51/20 Prov.1 يف الوثيقةمن جدول الأعامل )اختتام ادلورات(  48انظر البند  .258

 من جدول الأعامل املوّحد 35البند 

ة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية بع  املسائل املتعلقة ابللجن
 والفوللكور

ىل الوثيقة .251  .WO/GA/43/14 استندت املناقشات اإ

بع  املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية من جدول الأعامل وهو " 35وافتتحت رئيسة امجلعية العامة البند  .260
ىل املشاورات  الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكوراملعنية ابمللكية  )اللجنة احلكومية ادلولية(" وأأشارت اإ

غري الرمسية اليت جرت حول هذا البند. وشكرت الرئيسة الس يد اين غوس، وهو من أأسرتاليا، عىل مساعدته يف تيسري 
ة أأليكساندرا غرازيويل، انئبة رئيس اللجنة احلكومية ادلولية، عىل املناقشات غري الرمسية بناء عىل طلهبا، وشكرت الس يد

قلميية. ورّصحت الرئيسة بأأن املشاورات غري الرمسية  املساعدة اليت قدمهتا. كام شكرت لك الوفود ومنسقي اجملموعات الإ
ىل اتفاق حول مرشوع قرار فامي ييل نصه:  أأفضت اإ

ذ تضع امجلعية العامة للويبو" ، توافق عىل جتديد ولية وتقّر ابلتقدم احملرز توصيات جدول أأعامل التمنيةيف اعتبارها  اإ
 جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور عىل النحو التايل:

ن  )أأ( خالل ابلعمل اجلاري يف منتدايت و ، 2024/2025املقبةل  املزيانية ثنائيةاللجنة، خالل اإ دون اإ
ىل ال فاوضات خبصوص املس تواصل ترسيع معلها، ابنفتاح والزتام اتم، أأخرى،  نصوص هبدف املستندة اإ

ىل اتفاق حول نص صك قانوين دويل ) ضمن امحلاية الفعاةل للموارد يصكوك قانونية دولية(  نصوصالتوصل اإ
 لتعبري الثقايف التقليدي.الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل ا
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 ،يقوم عىل أأساليب معل سلميةد بوضوح برانمج معل حمدّ ، اجلدول أأدانهكام هو مبني يف ، وتتّبع اللجنة )ب(
دورات  ، مبا يف ذكل2024يف عام دورات للجنة  ثالثتنظمي هذا الربانمج ويكفل  .2024/2025 للثنائية

اية ادلورة السادسة والعرشين للجنة، اجامتع عىل مس توى مواضيعية ومتداخةل/تقيميية. وس ُيعقد، يف بد
السفراء/كبار املسؤولني احلكوميني من العوامص لتبادل وهجات النظر حول املسائل الس ياس ية الرئيس ية 

املتعلقة ابملفاوضات، وذكل بغية تقدمي املزيد من الإرشاد/التوجيه للمسار. وجيوز أأن تقّرر اللجنة عقد مزيد 
 عات عىل مس توى السفراء/كبار املسؤولني احلكوميني من العوامص أأثناء دوراهتا القادمة.من الاجامت

وتس تخدم  معلمن أأجنزته ما  عىلمستندا  2024/2025الثنائية  اللجنة خاللس يكون تركزي معل و  )ج(
 WIPO/GRTKF/IC/25/5مجيع واثئق معل الويبو، مبا يف ذكل الواثئق 

 فامي خيصأأساس معل اللجنة كون ، لتWIPO/GRTKF/IC/25/7و WIPO/GRTKF/IC/25/6و
ىل  املستندةفاوضات امل ىل أأية مساهامت نصية نصوصال اإ ضافة اإ  الأعضاء.من ، اإ

ىل امجلـعية العامة  )د( نص صك قانوين دويل )نصوص صكوك  2024 لعامُويلمتس من اللجنة أأن ترفع اإ
وراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. قانونية دولية( يضمن امحلاية الفعاةل للموارد ال

، النص 2024 عام س تقمّي امجلعية العامة، يفبغرض اس تكامل النص )النصوص( يف غضون الثنائية و 
ىل عقد مؤمتر دبلومايس)النصوص( ودرجة التقدم احملرز وتنظر فهيام وتبّت يف  ، وستنظر يف احلاجة ادلعوة اإ

ىل عقد اجامت آخذة معلية وضع املزيانية يف احلس بان.اإ ضافية، أ  عات اإ

وتلمتس امجلعية العامة من املكتب ادلويل أأن يس متر يف مساعدة اللجنة بزتويد ادلول الأعضاء مبا يلزم  )ھ(
ة لصيغفعالية مع مراعاة اابلطريقة الأكرث  متويل مشاركة اخلرباء من البدلان النامية والبدلان الأقل منواب و  خربةمن 

 املعتادة.

رشاد مناقشة  وحتيط امجلعية العامة علام ابلإماكنية املتاحة لأعضاء اللجنة للامتس دراسات أأو توفري أأمثةل من أأجل اإ
الأهداف واملبادئ، ولك مادة مقرتحة، مبا يف ذكل أأمثةل عىل املواضيع القابةل للحامية واملواضع اليت ل تُراد لها امحلاية، 

ات احمللية. غري أأنه ل ينبغي لدلراسات والأمثةل تأأخري التقدم أأو وضع أأية رشوط مس بقة وأأمثةل عىل الترشيع
ىل النصوص."  للمفاوضات املستندة اإ

اتحة نسخ عن مرشوع القرار  .262 ىل اإ ىل اجلدول يف الصفحة الثانية من النص، واإ وأأشارت رئيسة امجلعية العامة أأيضًا اإ
 املناقشة لالإدلء ابلبياانت. مجليع الوفود. مث افتتحت ابب

وحتدث وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وشكر الأمانة والس يد اين غوس عىل  .262
ىل توافق يف الآراء. ورحبت اجملموعة بمتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية وبرانمج  ما بذله من هجود من أأجل التوصل اإ

، وعقد جلسات متعاقبة بشأأن 2024يل، اذلي مشل، يف مجةل أأمور، دورة مكثفة بشأأن املوارد الوراثية يف فرباير العمل احلا
. وأأعرب عن ثقته يف أأن يكون العمل خالل تكل 2024املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف أأبريل 

هفًا ومنت جًا بغية ترسيع وتري  ة معل اللجنة احلكومية ادلولية. وخالل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة اجللسات احملورية مكث
احلكومية ادلولية، رأأت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأنه من الرضوري عقد اجامتع للسفراء نظرًا لنقص الإرادة 

نعاشها. وذلا، اكنت  ىل اإ ىل توافق الس ياس ية يف معلية اللجنة احلكومية ادلولية واحلاجة اإ زاء التوصل اإ اجملموعة مرسورة للغاية اإ
يف الآراء بني ادلول الأعضاء حول اقرتاهحا بعقد اجامتع للسفراء/كبار املسؤولني القادمني من عوامصهم يف بداية ادلورة 

وخيًا لفعالية . ورغبت اجملموعة يف التأأكيد جمددًا عىل أأنه، ت2024السادسة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية يف فرباير 
ل ادلراسات  شارة، ذكرت اجملموعة أأهنا ل تفّض  الاجامتع، ل ينبغي التعبري عن مواقف اخلرباء يف قالب جديد أأو اجرتارها. ولالإ

طار  والأمثةل. ولكن يف جو من التوفيق واملرونة القصوى، أأعربت اجملموعة عن اس تعدادها لالحتفاظ بتكل الأفاكر يف اإ
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أأو تأأخري  2024م اس تخدام تكل ادلراسات والأمثةل للحمك مس بقًا عىل التقدم املزمع يف مفاوضات عام وليهتا، رشيطة عد
آخر اللمسات عىل مجيع النصوص بشأأن اجملالت املواضيعية الثالثة خالل  كت اجملموعة ابلزتاهما ابلعملية ووضع أ حرازه. ومتسه اإ

ىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام الثنائية املُقبةل. ومبجرد حدوث ذكل، س تدعو اجملمو  . وقد أأكدت جمددًا عىل ما 2025عة اإ
طار  ىل أأهنا س تعمل عىل حنو بناء يف اإ يكتس يه معل اللجنة احلكومية ادلولية من أأمهية ابلغة ابلنس بة لأعضاهئا. كام أأشارت اإ

يس لضامن حامية فعاةل للموارد الوراثية لبلوغ الهدف املنشود املمتثل يف عقد مؤمتر دبلوما 2024اللجنة احلكومية ادلولية عام 
قلميها بل أأيضًا عىل الصعيد العاملي. طار اإ  واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، ليس فقط يف اإ

بداء فائق تقديره للرئيسة لبدء املناقشات مبكرًا بشأأن جتديد ولية اللجنة احلكومية  .263 وأأعرب وفد الهند عن رغبته يف اإ
لية ولتعيني الس يد اين غوس من وفد أأسرتاليا أأيضًا من أأجل تيسري تكل املناقشات خبصوص مسأأةل تكتيس أأمهية كبرية ادلو 

ىل عدد كبري من البدلان النامية مبا فهيا بدله. وشكر أأيضًا مجيع الوفود عىل اعامتد هنج بناء يف س ياق جتديد الولية  ابلنس بة اإ
ضافية بدءًا من س نة . وعلق أأمهية كبرية عىل معل اللجنة عىل وضع صك أأو أأكرث يكون ملزمًا قانونيًا 2024 لفرتة س نتني اإ

ومينح امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأفاد بأأن بدله اختذ عددًا من 
داري محلاية  طار ترشيعي واإ ل أأن حاميهتا عرب احلدود اخلطوات عىل الصعيد الوطين لوضع اإ املوارد الوراثية واملعارف التقليدية اإ

نه ل ميكن  ن عددًا كبريًا من البدلان النامية تشاطر املنظور نفسه. وقال اإ تظل متثل حتداًي رئيس يًا غري مواجه. وأأوحض قائاًل اإ
ل من خالل وضع نص دويل أأو أأكرث يكون ملزمًا قانونيًا بشأأن تكل  سد مثل تكل الثغرة يف جمال وضع القواعد واملعايري اإ

ىل التقدم امللحوظ اذلي أأحرز يف اللجنة س نة  يف وضع نصوص الصكوك القانونية  2023اجملالت الثالثة. ولفت النظر اإ
ن الأايم القليةل املاضية شهدت مداولت  ن النصوص بلغت مس توى ل بأأس به من النضوج واإ ادلولية الثالثة. ومىض يقول اإ

ة بني ادلول الأعضاء بشأأن جتديد ولية اللجنة. وعرب عن تقديره لروح التكيف واملرونة اليت أأبدهتا ادلول الأعضاء. مس تفيض
ىل وضع الصيغة الهنائية للنصوص ادلولية امللزمة قانونيًا يف جمالت املوارد الوراثية  ن جتديد الولية س يؤدي اإ وأأردف قائاًل اإ

عىل  2024عبري الثقايف التقليدي خالل الثنائية املقبةل ويساعد أأيضًا امجلعية العامة خالل س نة واملعارف التقليدية وأأشاكل الت 
ىل مشاركة ادلول الأعضاء البناءة 2024/25اختاذ قرار بشأأن موعد عقد املؤمتر ادلبلومايس يف الفرتة  . وأأفصح عن تطلعه اإ

ىل مسأأةل ادلراسات، أأبدى رغبته يف تدوين ما مفاده أأن . وابلن 2024خالل مداولت اللجنة املعجةل واملكثفة يف س نة  س بة اإ
ن  ىل وجود عدد كبري من ادلراسات عن خمتلف جوانب املوضوع. واس تدرك قائاًل اإ تكل املسأأةل ل تعرب عن موقفه نظرًا اإ

درااكً واحضًا ومشرتاكً بني ادلول الأعضاء أأن ادلراسات لن تعرقل مفاوضات اللجنة. واختمت بي انه معراًب عن تواصل هناك اإ
برام النصوص ادلولية امللزمة قانونيًا س يوفر وضعًا يفيد مجيع البدلان يف  الزتامه ابملسامهة يف معل اللجنة وعن اعتقاده أأن اإ

ىل الويبو.  جمال همم ابلنس بة اإ

وفد أأسرتاليا بأأن ما جشعه هو جتديد ادلول الأعضاء لولية اللجنة احلكومية ادلولية لثنائية أأخرى، وأأحاط علام  ورصح .264
بعبارة "هبدف وضع النص الواحد أأو أأكرث يف صيغته الهنائية خالل الثنائية". وأأحاط علام أأيضا بأأن امجلعيات العامة 

ىل عقد مؤمتر دبلومايس. وأأقر بتخوف بع  ادلول الأعضاء من س تقمّي النصوص وتنظر فهيا وتبت يف ا 2024 لعام دلعوة اإ
ن املفاوضات معقدة وتنظر يف قواعد جديدة لها تأأثري يف نظام امللكية  ل أأنه قال اإ الوترية البطيئة اليت تسري هبا املفاوضات، اإ

ن هذه القواعد تتد اخل مع سائر الصكوك ادلولية ومهنا الفكرية برمته ويف الس ياسة الاجامتعية بشلك أأمع. وراح يقول اإ
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية وبروتوكول انغواي والقواعد اليت تنظر فهيا اليونسكو ومنظمة التجارة  اإ

ىل تعقيد  نه ابلنظر اإ نشاء أأنظمة خاصة جديدة. وأأردف قائال اإ ماكنية اإ العاملية ومنظمة الصحة العاملية. وأأضاف أأنه يدرس اإ
ملفاوضات وجحمها، س يكون من املهم للوفود، يك مت ي قدما، أأن تس متر يف حتقيق فهم مشرتك خملتلف الآراء، وتكون ا

ىل  مس تعدة عندما حترض الاجامتعات ملناقشة مسائل الس ياسة املوضوعية الرئيس ية واملشاركة بفعالية فهيا. والتفت الوفد اإ
نه ل خيفى عىل ن الأهداف  وضع املفاوضات الراهنة وقال اإ أأحد أأن من الالزم الاضطالع ابملزيد من العمل. واس تدرك قائال اإ

ل بد أأن توحد عىل وجه اخلصوص بني جمالت املواضيع الثالثة، ما س يضمن تركزي العمل عىل النتاجئ الرئيس ية. وراح يقول 
عالن، كديباجة للعمل، مبا يبني النوااي  عداد بيان يف شلك اإ نه يس تصوب البدء ابإ وميد جسور الربط ابلتفاقات ادلولية اإ
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ن من املهم  عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية. واس تطرد قائال اإ الوجهية من قبيل اتفاقية التنوع البيولويج واإ
وارد أأن يبني هذا الإعالن الالزتام جتاه أأحصاب املصاحل الرئيس يني يف هذه املفاوضات ومه الشعوب الأصلية. وحتدث عن امل
آلية الكشف،  ىل توافق يف الآراء بشأأن أ حراز التقدم يه عدم التوصل اإ ن املسأأةل الأساس ية اليت تعرقل اإ الوراثية وقال اإ

وتتعلق الشواغل الرئيس ية ابلعبء احملمتل أأن يثقل عاتق نظام امللكية الفكرية وقطاع الأعامل، والعواقب غري املرتقبة اليت قد 
ىل املوارد الوراثية وما يرتبط هبا من معارف تقليدية، مبا يعيق تبعث عىل عدم اليقني يف ن ظام امللكية الفكرية، وقةل النفاذ اإ

ىل  الابتاكر وحتقيق الفوائد الاقتصادية. وأأفاد بأأنه تساوره الشواغل ذاهتا ولن يوافق عىل أأية نتيجة ترض هبا. والتفت اإ
ل أأنه املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ن من الواحض أأن مثة توافقا يف الآراء عىل احلقوق املعنوية، اإ ، وقال اإ

يزال يتعني الاضطالع بعمل هائل لتطوير مقاربة تتناول احلقوق الاقتصادية، وحتقق يف الوقت ذاته التوازن بني  ل
البيئات القانونية والبيئات اليت تعمل فهيا احتياجات املس تخدمني وأأحصاب املصاحل، وتراعي البيئات الوطنية اخملتلفة، مبا فهيا 

ىل  جياد حل يناسب لك املسائل؛ مفن الرضوري التوصل اإ نه ليس من املمكن اإ الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية، وقال اإ
ن املوضوعني يشمالن مسائل رئيس ية يلزم التوص ل اتفاق مرن يتيح مواطن مرونة يف التنفيذ عىل املس توى الوطين. وقال اإ

ن مثة موضعني  ىل قامس مشرتك بشأأهنا ويه: التعاريف واملنتفعون ونطاق امحلاية والاس تثناءات والتقييدات. وأأردف قائال اإ اإ
رئيس يني يلزم تناوهلام وهام الأثر يف املعلومات املتاحة للجمهور أأو املكل العام واملعلومات املنشورة. وأأخريا ذكر الوفد بع  

ذا تلكلت ابلنجاح، ويه: اللكامت الرئيس ية اليت م ن شأأهنا أأن تبني السامت اليت س تكتس هيا املفاوضات يف املس تقبل، اإ
"التوازن" و"املرونة" و"املوضوع" و"التفامه"، مبا يف ذكل مشاركة أأحصاب املصاحل الرئيس يني والشعوب الأصلية 

 واملس تخدمني، ورمبا الأمه من لك ذكل "الثقة والإرادة الس ياس ية".

د الاحتاد الأورويب نيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء وأأقر بأأمهية معل اللجنة احلكومية ادلولية. وتلكم وف .265
. وتوجه بلكامت 2022ورحب ابخلطوات اليت اختذهتا للجنة يف سبيل الانهتاء من الولية اليت اعمتدهتا امجلعية العامة يف 

ن بقيت بع  الأمور عالقة ويه عظمية العرفان والامتنان للميرسين فبفضل هجودمه، تر  اجع عدد اخليارات والأهداف واإ
جياد حل لها يف النص كام يتعني مل مشل الآراء اخملتلفة واملواقف املتباينة. وبنّي الوفد أأنه عىل الرمغ من  الأمهية ويتعني اإ

قد جعزت اللجنة عن اخلروج بأأية مناقشات شامةل دامت ثالثة أأايم ومفاوضات دارت أأثناء ادلورة اخلامسة والعرشين، ف
توصية للجمعية العامة بشأأن معلها يف املس تقبل وابلتايل يبقى الكثري من العمل عىل اللجنة أأن تنجزه. وتوجه الوفد ابلشكر 

م سرتاليا عىل قيادة املشاورات غري الرمسية عىل قيادة فعاةل بغية صياغة رشوط الولية وبرانمج العمل للعاأأ للس يد غوس من 
ل أأنه وافق عىل  املقبل. وعرب الوفد رصاحًة عن تفضيهل وضع برانمج معل أأخف يف فرتة ولية تقترص عىل س نتني فقط اإ

ن أأي صك دويل ينبغي أأن يكون  ليه توخيًا منه حلل وسط. وأأكد الوفد جمددًا عىل موقفه وقال اإ التفاق اذلي مت التوصل اإ
فاية. ويف هذا الصدد ذكّر ادلول الأعضاء بأأنه مل يمت البت يف طبيعة الصك املزمع غري ملزم قانواًن ومرن وواحض مبا فيه الك

ىل نص متني وواحض ومكمتل الأراكن، فستمتكن من  نه ما أأن تتوصل اللجنة احلكومية ادلولية اإ اعامتده يف املس تقبل. وقال اإ
سامهة البناءة يف معل اللجنة احلكومية ادلولية البت يف طبيعة الصكوك املنتظرة. وعرب الوفد عن الزتامه املس متر حيال امل 

ىل الأهداف املنصوص علهيا يف الولية مضيفًا أأنه راغب ومس تعد اس تعدادًا مل ينقطع للتعاون مع اكفة الوفود بغية  للتوصل اإ
ىل وضع برانمج معل منطقي ومعيل للعامني املقبلني، مع  ىل نتاجئ ملموسة. وعليه، يتطلع الوفد اإ الأخذ بعني الاعتبار التوصل اإ

دارة الاجامتعات عىل حنو فعال والتقدم يف هذا الشأأن.  التبعات املالية وُكفة الاجامتعات الإضافية وهدف اإ

وقال عمل اللجنة احلكومية ادلولية. ل يولهيااليت  البالغةعىل الأمهية  اشددم  ابمس اجملموعة الأفريقية فد اجلزائرحتدث و و  .266
ومىض املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وبرصيد ثري من نوع بيولويج غين بت  خرتز ن القارة الأفريقية اإ 

ن  وأأوحض أأن الولية احلالية للجنة اكنت فرص التمنية لساكن أأفريقيا. من  سزييداختتام أأعامل اللجنة احلكومية ادلولية يقول اإ
برام صك هب وصلإرساع يف املفاوضات القامئة عىل النصتق ي اب لتوفري حامية فعاةل للمعارف واحد أأو أأكرث  دويلقانوين دف اإ
مة نظالاجامتعات الثالثة امل اس تطرد موحضا أأن اللجنة متكنت يف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية. و و  التقليدية

طار  حراز تقدم  هتاولييف اإ أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد يدية و ابملعارف التقل النصوص املتعلقة  يفاحلالية من اإ
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وتتعلق . موضع اخلالفلقضااي الرئيس ية اامجلعية العامة، عىل  يه معروضةكام  ،يف النصوصوقد ُحددت بوضوح الوراثية. 
الوقت حان  وقدوالتقييدات والاس تثناءات.  ،ونطاق امحلاية، نو واملس تفيد ،ويه موضوع امحلاية ،موادبأأربع القضااي تكل 

ذا أأبدت ادلول الأعضاءأأناس تطرد الوفد معراب عن ثقته من . و ج مشويل وس يايس حلل تكل القضاايلتبين هن احلس نة النية  ه اإ
ىل اتفاق بشأأنفس  ، الفعاةل والالزتام القوي واملشاركة ، أأعرب ابلعمل املقبل. وفامي يتعلق تكل القضااي ميكن بسهوةل التوصل اإ

ىل هدفهمن اأأن خريطة الطريق اليت من شأأهنا أأن متكن اللجنة عن اعتقاده بالوفد   ا ينبغي أأن حتدد يف املقام الأوللوصول اإ
عدد دورات  يف املقام الثاين حتددوأأن للمؤمتر ادلبلومايس،  ةجاهز لتكون نص أأو النصوص لإعداد ال  اواحض ازمني جدول

 ةالطريقهبذه  املقبل هيلكة العمل ه يرى أأنأأن وشدد عىلبلومايس. للمؤمتر ادل ادس تعدعىل أأمت الاتكون ليك الالزمة اللجنة 
ىل اجملمتع ادلويل ينبغي لها  مجلعية العامةأأفاد أأن اس يخدم بشلك أأفضل أأهداف املفاوضات. و   فامي خيصأأن ترسل رساةل قوية اإ

متامالزتام ادلول الأعضاء  عية العامة أأن جتدد ولية اللجنة اللجنة احلكومية ادلولية. ويف هذا الصدد، ينبغي للجم  معل اإ
عقد  هبدف 2024يف عام صك قانوين دويل واحد أأو أأكرث نص  اس تكاملتكثف معلها حبسن نية بغية ل احلكومية ادلولية 
من ادلورات. وينبغي لدلول الأعضاء أأن  امزيدل بد أأن تعد اللجنة الهدف ذكل لتحقيق و . يف الثنائية املقبةلمؤمتر دبلومايس 

ىلاجة حلتقر اب ىلجلسات شامةل و جلسات موضوعية  اإ اسرتسل الوفد موحضا أأن معل اللجنة. و عن منظور شامل  للتوصل اإ
ما تقدمه الرئيسة من س تعداد للنظر يف لك يه عىل ااكمةل يف املناقشات والشاركة تظل ملزتمة ابمل اجملموعة الأفريقية 

محلاية املوارد الوراثية  قانونيا ةً كون ملزمتأأو أأكرث  ةواحد معاهدةبرام اإ  يف املمتثل دم هدف اجملموعة الأفريقيةاقرتاحات خت
 واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من المتكل غري املرشوع وسوء الاس تخدام.

ية. ورحب وحتدث وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق معرتفا بأأمهية معل اللجنة احلكومية ادلول  .261
لهيا امجلعية العامة يف دهتبنتيجة العمل اذلي انبثق عن الولية اليت أأس ن . وأأعرب عن رضاه عن التقدم الكبري للعمل 2022ا اإ

عداد  املرتبط  مبرشوع املواد اخلاصة حبامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية. وأأيد الوفد اإ
ك محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت س تليب املقتضيات الأساس ية صك أأو صكو 

لليقني القانوين والوضوح واملرونة. وشدد عىل أأن طبيعة الصك أأو الصكوك ما زال ينبغي حتديدها كام أأوحضت ذكل اجملموعة 
ىل الس يد غروس لأنه يرس املشاورات غري الرمسية اليت ساعدت الوفود عىل يف عدة مناس بات. ووجه الوفد الشكر اجلزي ل اإ

ىل اتفاق حول الولية اجلديدة. وأأفاد بأأن اجملموعة مس تعدة بروح توافقية أأن تتبىن مرشوع الولية كام اتفق عليه  التوصل اإ
ن اجملموعة ما زالت ملزتمة ابملسامهة أأكرث يف امل فاوضات داخل اللجنة ادلولية احلكومية خالل تكل املشاورات. وقال اإ

 بوليهتا. للوفاء

قلميية واجملموعات غري الرمسية املنشأأة من أأجل وضع مرشوع قرار يتعلق  .268 وهنأأ وفد السلفادور مجيع اجملموعات الإ
ىل الس يد غروس احلكومية بتجديد ولية اللجنة  من أأسرتاليا ادلولية واذلي س تعمتده امجلعية العامة. ووجه شكره اجلزيل اإ

نه مرسور بتجديد ولية اللجنة املذكورة. وستشمل الولية اجلديدة ر  زانمة واذلي اكن ميرسا خالل املشاورات. وقال الوفد اإ
نه يؤيد متاما  ىل مؤمتر دبلومايس يف وقته. وقال اإ صدار دعوة اإ لالجامتعات املواضيعية واجامتعا رفيع املس توى، كام طلب، بغية اإ

ىل يداد وتوابغو ابمس مجموعة د ترين بيان وف نه يعتقد اعتقادا راخسا أأنه ميكن التوصل اإ بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وقال اإ
ىل اللجنة املذكورة س تكون عوان كبريا يف  توافق يف الآراء وأأن التوجهيات الس ياس ية اليت يقدهما السفراء واملسؤولون الكبار اإ

 يف أأن توفر الأموال الاكفية لضامن مشاركة اتمة ونشطة للخرباء من بدله يف اجامتعات مسار اللجنة. وأأعرب عن أأمهل الكبري
 اللجنة ويف مجيع اللجان املعنية الأخرى.

نه يويل أأمهية كربى لس تكامل صك قانوين دويل )أأو صكوك قانونية دولية( يف الوقت املناسب  .261 وقال وفد اتيلند اإ
ليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي كوس يةل لزايدة قمية تكل العنارص واحليلوةل دون بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التق 

ىل تقامس املنافع بطريقة عادةل ومنصفة ابلنس بة لأحصاب احلقوق  ساءة اس تخداهما ومتلكها بطرق غري مرشوعة والتوصل اإ اإ
. وشكر لك ادلول 2024مج معلها يف عام واملس تخدمني عىل حد سواء. وأأعرب عن رسوره لتجديد ولية اللجنة وبران

الأعضاء عىل مشاركهتم البناءة يف املشاورات غري الرمسية اليت أأجريت بشأأن الولية اجلديدة، والس يد غوس عىل ما أأظهره 
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نه من املهم، للم ي قدما، ضامن الاس تفادة عىل أأحسن وجه من  من همارات ممتازة يف تيسري تكل املشاورات. وقال اإ
ىل النصوص من 2024عات الثالث املزمع أأن تعقدها اللجنة يف عام الاجامت . وشّدد عىل رضورة ترسيع املفاوضات املستندة اإ

ىل عقد مؤمتر دبلومايس، وأأنه يُفّضل أأن يكون ذكل املؤمتر خالل عام  . وأأعرب عن تطلّعه 2025أأجل المتكّن من ادلعوة اإ
ىل زايدة مشاركة املمثلني ادلامئني و  كبار املسؤولني يف املسار وعن توقّعه بأأن تؤدي اجامتعاهتم دورا كبريا يف توفري الكبري اإ

ىل النصوص. وأأكّد عىل رضورة أأن  رشادات س ياس ية واحضة واختاذ القرارات الالزمة لترسيع مفاوضات اخلرباء املستندة اإ اإ
للجنة، وأأن ل يُغلق النصان املتعلقان ابملعارف  يُغلق النص اخلاص ابملوارد الوراثية فور اختتام ادلورة السادسة والعرشين ل

التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بعد اختتام ادلورة السابعة والعرشين للجنة، بل جيب أأن تظّل تكل النصوص 
ول الأعضاء عىل مفتوحة للتداول واملراجعة يف الاجامتع الشامل اذلي س ُيعقد يف ادلورة الثامنة والعرشين للجنة. وجّشع ادل

أأن تتنّظم وتشارك يف مزيد من الاجامتعات غري الرمسية يف فرتة ما بني دورات اللجنة. وذكّر بأأن بدله اس تضاف حلقة 
ندونيس يا عىل تنظميها اجامتعات مماثةل. ورأأى أأن تكل 2023ابنكوك يف يوليو  . وأأعرب عن تقديره للهند وجنوب أأفريقيا واإ

رتة ما بني ادلورات تعود بفوائد لأهنا تزيد من فهم ادلول الأعضاء للتفاصيل ادلقيقة وللطبيعة املعقدة الاجامتعات املعقودة يف ف
والآاثر العملية للصك اجلديد أأو الصكوك اجلديدة، وتعّزز مشاعر الئامتن والثقة بني املفاوضني من خالل املساعدة عىل 

جياد التقريب بيهنم. وشّدد الوفد عىل رضورة العمل، لتسو  ية الكثري من املسائل العالقة، عىل ضامن روح بناءة وعزم عىل اإ
ن الغرض الهنايئ للجنة ينبغي أأن يكون بلوغ توافق بشأأن نص أأو نصوص يقبلها امجليع. وأأبدى  احللول والزتام س يايس. وقال اإ

لأحصاب املصاحل املعنيني، ل س امي امجلاعات  الزتامه مبواصةل املشاركة بطريقة نشطة وبناءة يف اللجنة. كام اعرتف ابلإسهام القميّ 
ىل توفري الأموال الاكفية لضامن اس مترارمه يف املشاركة. وأأبدى جمّددا تقديره لسعادة السفري  الأصلية، يف معل اللجنة، ودعا اإ

اذلي ل يُقّدر بمثن  واين ماكوك، رئيس اللجنة احلكومية ادلولية، ولأمانة الويبو، وخصوصا الس يد فيند فيندلند، عىل دمعهم
ىل املشاركني يف احللقة عىل مشاركهتم 2023يف حلقة ابنكوك اذلي ُعقد يف يوليو  . ويف اخلتام توّجه الوفد ابلشكر أأيضا اإ

 النشطة والبناءة.

وشكر وفد الصني الأمانة ومجيع الوفود عىل معلها الفعال. ورأأى أأن اللجنة احلكومية ادلولية قد اضطلعت بعمل همم  .210
لغاية. وأأعرب عن أأمهل يف عقد مؤمتر دبلومايس يف أأقرب وقت ممكن. ورمغ أأن الولية اجلديدة مل تعكس مجيع الشواغل ل

 املطروحة ابلنس بة للعمل املقبل، رغب الوفد يف التعبري عن مرونته بغية ترسيع وترية معل اللجنة احلكومية ادلولية.

وأأيد وفد كولومبيا البيان اذلي أأدىل به وفد ترينيداد وتوابغو نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. واعرتف  .212
مبا أأجنزه السفري ماكوك من معل وبتفانيه يف أأدائه. وسلط الضوء عىل املسامهة القيّ مة للك من الس يد غوس والأمانة. وأأشار 

ىل أأن اللجنة احلكومية ادل ولية قد وصلت مرحةل يلزم أأن تبلغ فهيا املناقشات التقنية مس توى القرارات الس ياس ية، قصد اإ
السامح بوضوح ابختتام املفاوضات خالل الثنائية املقبةل. ولن تق ّل النتيجة املتوقعة عن نصوص ملزمة قانونيًا، مبا يكفل حامية 

ية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأقر الوفد بأأن املناقشات بشأأن لك امللكية الفكرية واملوارد الوراثية، واملعارف التقليد
جمال مواضيعي تبلغ مس توايت متباينة من النضج. وذلا، مفن املهم التفاق عىل خطة معل من شأأهنا متكني اللجنة احلكومية 

طار نفس اجلو اذلي ادلولية من الاس مترار واختتام معلية املفاوضات ابلنس بة للك جمال مواضيعي. ودعا  مجيع الأعضاء، يف اإ
ضفاء زمخ جديد بغية اختتام املفاوضات يف أأجل قصري. ىل اإ  مكهن من اعامتد معاهَديَت بيجني ومراكش، اإ

وشكر وفد الياابن الًك من رئيس اللجنة احلكومية ادلولية، السفري ماكوك، والأمانة عىل تفانهيام يف العمل. كام شكر  .212
ة وادلول الأعضاء عىل تفانهيا العظمي. وأأعرب عن تقديره الكبري لكون الولية املقرتحة انجتة عن مجيع اجلهات امليرّس  

املشاورات غري الرمسية اليت ُأجريت خالل الأس بوع املايض. وشكر الوفد ابلأخص الس يد غوس عىل ما بذهل من هجد 
وراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، دؤوب. وأأعرب عن وعيه الاكمل بأأمهية امحلاية الفعاةل للموارد ال

وذلكل شارك يف املناقشات بشأأن الولية احلالية توحيدًا للصفوف مع دول أأخرى من ادلول الأعضاء. وذكر أأن اللجنة 
ل مثة املزيد من العمل احلكومية ادلولية قد شهدت تقدمًا ملموسًا عىل مدى العاَمني املنرصمني؛ وأأضاف أأنه مع ذكل، ل يزا

جنازه لتجاوز التباين يف الآراء. ولهذا الغرض، من الرضوري، مع التحيل ابلصرب واملرونة، صب اجلهود عىل  اذلي يتعني اإ
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معاجلة القضااي العالقة املطروحة أأمام اللجنة. ومل تشك الياابن يف أأن ادلراسات القامئة عىل الوقائع س ُتمكن اللجنة احلكومية 
ن التحليل القامئ عىل أأمثةل ملموسة عن املواضيع املُس تلز مة للحامية ادلول  ية من التعمق أأكرث يف املوضوع. وقال الوفد اإ
ًا بذكل املامرسة النصية. وقد مينح هذا النوع من  وغري ىل احلد احملمتل لنطاق امحلاية، ُممكاًّل وميرّس  املس تلز مة لها قد يف ي اإ

لقانونية املالمئة للنتيجة احملمتةل. ورحبت بتجديد الولية، نظرًا لأهنا فتحت الباب ملزيد من التحليل فكرة عن الطبيعة ا
التفصيل بشأأن املسائل ومعاجلة الشواغل املطروحة. ومراعاًة لهذه الولية، أأعربت عن رغبهتا يف املشاركة ابس مترار بلك 

جيابية يف ادلورات املقبةل. خالص واإ  اإ

أأمهية العمل اذلي تضطلع به اللجنة احلكومية ادلولية. وأأعرب عن تأأييده التام للبيان اذلي وشدد وفد السويد عىل  .213
أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. وشكر السفري ماكوك عىل معهل البارع خالل 

ىل جتديد الولية املقرتح. الس نتني املاضيتني ومجيع ادلول الأعضاء عىل مرونهتا والس يد غوس  عىل هجوده اجلبارة اليت أأدت اإ
ن  وكرر فهمه أأن أأي صك دويل أأو أأكرث يوضع يف اللجنة جيب أأن يكون غري ملزم ومراًن وعىل قدر اكف من الوضوح. وقال اإ

ىل ضامن احلقوق اليت اكتس هبا الغري واليقني القانوين ومكل عام غزير وميرس  أأي نتيجة للمفاوضات جيب أأن تراعي احلاجة اإ
بكون لك ذكل لصاحل حفز الإبداع والابتاكر الأسايس. وذكر أأن اللجنة أأحرزت بع  التقدم يف تكل املسارات خالل 

نه ل تزال هناك أأوجه اختالف أأساس ية يف الآراء بشأأن مضمون حامية أأشاكل التعبري الثقايف  الس نة املاضية واس تدرك قائاًل اإ
ن أأوجه الاختالف املذكورة تدل بوضوح عىل أأنه التقليدي واملوارد الوراث  ية واملعارف التقليدية أأو صوهنا. وأأضاف قائاًل اإ

نه من الرضوري مراعاة أأوجه الاختالف يف الآراء والرد علهيا حبجج منطقية تتسم ابلنضج  ل ميكن تعجيل معل اللجنة واإ
ىل معل اللجنة املقبل يف ظل الولية واحلذر. وأأهنيى ُكمته معراًب عن تواصل الزتام بدله ابملشاركة ا ملمثرة وعن تطلعه اإ

 املقرتحة. اجلديدة

هناء املفاوضات  .214 وهنأأ وفد بريو أأعضاء امجلعية العامة عىل القرار اذلي ينبغي اعامتده وجيسد الزتام ادلول الأعضاء ابإ
وعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأيد بتدعمي ولية اللجنة احلكومية ادلولية اليت تشمل جزءًا رفيع املس توى اقرتحته مجم

البيان اذلي أأدىل به وفد ترينيداد وتوابغو ابمس اجملموعة املذكورة. وأأعرب عن تقديره للسفري ماكوك وامليرس الس يد غوس 
ىل ولية لس تكامل املفاوضات بشأأن النصوص والسامح للجمعية العام ة ابختاذ الذلين ساعدا ادلول الأعضاء عىل التوصل اإ

قرار خبصوص عقد مؤمتر دبلومايس. ورأأى أأن ذكل هو املسار الصحيح وأأعرب عن ثقته بأأن ذكل الهدف سيتحقق 
ىل املواقف الواحضة املبينة يف املشاورات  بفضل الالزتام الس يايس مجليع الأعضاء. وفامي خيص ادلراسات والأمثةل، أأشار اإ

ن هناك عنارص قد تكون  غري ن بدله يعلق أأمهية الرمسية. وقال اإ ل أأنه ل ينبغي أأن حتول الانتباه. ومىض يقول اإ يضاحية اإ اإ
كبرية عىل وضع نصوص تكون ملزمة قانونيًا ومتنح حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور لأن الوضع الراهن 

 يرض مبصاحل الشعوب الأصلية يف بدله ويف أأماكن أأخرى يف العامل.

ىل الرئيس، وتو  .215 ، عىل الزتامه الراخس جتاه اللجنة احلكومية ادلولية. سعادة السفري واين ماكوكجه وفد سويرسا ابلشكر اإ
ن  وأأعرب الوفد عن تأأييده لأعامل اللجنة ووافق عىل ما ُأحرز من تطورات وتقدم خالل العامني املاضيني. وراح يقول اإ

حراز تقدم موضوعي بشأأن املع ارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية، ما ميكن اللجنة اس تطاعت اإ
ن هممة اللجنة مل تنته بعد ول يزال يتعني علهيا تناول وتوضيح  ىل احلوار البناء والعمل بني الوفود. ومع ذكل قال اإ أأن يعزى اإ

. ورحب الوفد ابلتوافق اذلي 2023و 2022عايم  مواضيع هممة، ويلزهما أأن تكثف معلها يف املس تقبل القريب كام فعلت يف
ليه بشأأن جتديد ولية اللجنة وخطة معلها للثنائية املقبةل. وأأعرب عن تأأييده الاكمل لتجديد الولية متاش يا مع  مت التوصل اإ

ىل الس يد غوس وهنأأه عىل الطريقة اليت ساعد هبا عىل اخل روج بنتاجئ هذا التوافق، وأأعرب عن رغبته يف التوجه ابلشكر اإ
ندونيس يا عىل تنظمي اجامتع غري رمسي لتحضري العمل  جيابية من املشاورات. وأأعرب الوفد أأيضا عن رغبته يف شكر حكومة اإ اإ

خالل امجلعيات. وأأفاد بأأن مشاركته يف الاجامتع اكنت غاية يف الفاعلية، ما ساعد عىل تعميق تفامه املشاركني عىل العمل 
لجنة للخروج بنتاجئ تفيد مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو يف املس تقبل القريب. ل ضطالع به داخل ايزال يتعني الا اذلي ل

ن من املهم يف الواقع ابلنس بة هل أأن املوضوع اكن وس يظل يف مصمي هذا املسار. ورصح الوفد بأأنه شارك يف  وراح يقول اإ
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ىل هذا املبدأأ، وبأأنه سيس متر يف املشارك ة يف أأعامل اللجنة املتواصةل. وأأضاف أأن هذا هو املبدأأ اذلي املشاورات ابلستناد اإ
يلزم أأل يغيب عن الأذهان خالل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة عندما س تقمّي التقدم احملرز بشأأن املوارد الوراثية واملعارف 

ىل ا . وأأردف قائال 2024مجلعية العامة لعام التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، وتقدم توصياهتا بشأأن العمل املقبل اإ
ن من  ماكنية عقد مؤمتر دبلومايس كام قالت سائر الوفود. ومىض يقول اإ ن من بني الإماكنيات اليت ستتاح يف ذكل الوقت، اإ اإ

ورات املهم ابلنس بة هل أأن يس متر مسار العمل يف احرتام مبدأأي الشمول والشفافية سواء يف اللجنة أأم يف املشاورات أأم يف د
العمل غري الرمسية، وعىل غرار ذكل من املهم أأن حترتم اللجنة يف معلها مبدأأ التعددية، اذلي يقع يف مصمي معل املنظمة، وأأن 

تظل اللجنة منتدى للتفاوض واختاذ القرارات، وس يلزم من امجليع الالزتام يف املس تقبل القريب ابمل ي قدما، ورصح بأأنه 
لزتام ينطوي ابلطبع عىل استامثر الوقت وعىل استامثر أأيضا من امجليع عىل وجه اخلصوص مس تعد ذكل. وأأضاف أأن هذا الا

ن من الرضوري أأن يتجىل هذا الالزتام  ن اكن يريد امجليع حتقيق نتاجئ يف املس تقبل القريب. ومىض يقول اإ بتقريب املواقف، اإ
ن الن ىل حد بعيد، فامي بني ادلورات. وأأردف قائال اإ س تتيح  WO/GA/43/14صوص الواردة يف الوثيقة بني الوفود، اإ

للجنة الرتكزي عىل معلها هبذه الطريقة دون أأن تنىس العنارص املفيدة الواردة يف سائر الواثئق والاقرتاحات املقدمة يف س ياق 
جامتعات اليت جيري أأعاملها املنجزة يف املايض. ورصح الوفد بأأنه يويل أأمهية كربى ملشاركة ممثيل الشعوب الأصلية يف مجيع الا

ن مشاركهتم يف أأعامل اللجنة املقبةل س تكون حامسة لإجياد حلول مناس بة  تناول حقوقهم ومصاحلهم فهيا. واس تدرك قائال اإ
ىل اجامتعات اللجنة املقبةل،  ومعلية محلاية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية. والتفت الوفد اإ

ن من املهم مالحظة أأن صندوق التربعات مل يعد فيه ما يكفي من املوارد لضامن مشاركة ممثيل الشعوب الأصلية، وقا ل اإ
ىل املسامهة يف الصندوق، كام فعل هو مرتني من قبل،  نه يدعو مجيع ادلول الأعضاء وسائر اجلهات املاحنة احملمتةل اإ وعليه فاإ

 لية بفعالية يف اجامتعات اللجنة املقبةل.لضامن مشاركة املراقبني من الشعوب الأص 

وشكر وفد كندا الس يد غوس من أأسرتاليا عىل هجوده مكيرس، كام شكر ادلول الأعضاء اليت شاركت يف املشاورات.  .216
ىل سعادة السفري ماكوك والأمانة عىل معلهام والزتاهمام. وعرب عن رسوره برؤية ادلول الأعضاء وقد  وتوجه الوفد ابلشكر اإ

ىل حل يريض امجليع بشأأن جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية. وأأقر بأأمهية معل اللجنة مؤكدًا عىل متكن ت من التوصل اإ
نه متفهم متامًا مدى تعقيد القضااي العالقة يف النصوص الثالثة ابعتباره مشارك نش يط يف  الزتامه حيال هذا العمل. وقال الوفد اإ

نه يتطلع أأعامل اللجنة. وشاطر الوفد الشو  آخرون وقال اإ اغل املتعلقة مبحتوى النصوص املذكورة واليت عربت عهنا أأسرتاليا وأ
ىل نتيجة واحضة ومعلية ومرنة  مطمئنة عىل الصعيد القانوين. وعرب الوفد يف الهناية عن رغبته يف العمل مع ادلول  نتاجئأأقهل أأو اإ

 ددة.الأعضاء الأخرى معاًل نش يطًا وبناًء مبوجب الولية اجمل

وأأيد وفد غواتاميل بيان وفد ترينيداد وتوابغو نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وهنأأ امليرسين  .211
ىل جتديد ولية اللجنة احلكومية  واملشاركني عىل املشاورات غري الرمسية. كام عرب عن امتنانه لصدور وثيقة ختامية أأدت اإ

نهتاء من مفاوضات بشأأن نص ملزم قانواًن يتعامل وقضااي املوارد الوراثية واملعارف التقليدية ادلولية مما سيساعد اللجنة يف الا
ن هذه املوضوعات تكتيس  وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وابلتايل عقد مؤمتر دبلومايس يف الوقت املناسب. وقال الوفد اإ

حراز أأمهية كبرية لغواتاميل وهنأأ الوفد امليرسين جمددًا ورئي ىل اإ س اللجنة والأمانة عىل املهنجية املقرتحة فقد أأدى لك ذكل اإ
 تقدم كبري خالل دورات اللجنة.

وأأيد وفد أأملانيا بيان الاحتاد الأورويب  نيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء. ولحظ الوفد الشواغل اليت  .218
احلكومية ادلولية. وهنا، أأيد الوفد جتديد ولية اللجنة تؤرق ادلول الأعضاء بشأأن الاس مترار يف العمل داخل اللجنة 

احلكومية ادلولية واس مترار معل هذه اللجنة يف مفاوضات قامئة عىل نص. كام شكر امليرس، الس يد غوس، عىل معهل الشاق 
ن جتديد ولية اللجنة والانكباب عىل مرشوع النصو  ىل التوصل حلل وسط. ومىض يقول اإ ص القامئة والزتامه اذلي أأدى اإ

ىل توافق يف  ذ ل يزال بعيدًا لك البعد عن الاكامتل ومن املمكن التوصل اإ اكن أأمرًا رضوراًي ملواصةل العمل يف هذا اجملال اإ
الآراء للخروج بصك قاوين خاص ملزم قانواًن يأأخذ بعني الاعتبار أأحصاب املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري 

ىل الثقايف التقل  يدي دون الإرضار بسري النظام ادلويل للملكية الفكرية. ويف هذا الصدد، دعا الوفد ادلول الأعضاء يف الويبو اإ
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الالزتام واملشاركة بفاعلية يف ادلورات املقبةل والتعاون مع اللجنة احلكومية ادلولية تعاواًن شفافًا وبناًء والاس تفادة من نتاجئ 
 قام به امليرسون. ما

بدوره شكر و  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اذلي حتدث ابمسترينيداد وتوابغو وفد د جاماياك بيان وفوأأيد  .211
آراء بشأأن الولية. ل هجوده ادلؤوبة  ما بذهل من اين غوس عىلالس يد   لإسهامأأعرب الوفد عن تأأييده التام و تحقيق توافق أ

أأن ادلول الأعضاء س تواصل اعتبار عىل ، للجنةارئيس بصفة  فري واين ماكوكممثلها ادلامئ دلى الأمم املتحدة يف جنيف، الس
ن فقا لولية اللجنة احلكومية ادلولية. و والعمل بطريقة بناءة و   اس تكامل مكّهنا مناللجنة حققت تقدما كبريا مما اسرتسل يقول اإ

ضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. أأكرث ينص صك قانوين دويل أأو 
 . عقد مؤمتر دبلومايسليف الوقت املناسب قرار اختاذ  وتوقع الوفد

 .كرئيس للجنة احلكومية ادلوليةملا قام به عن تقديرها هل حبضور السفري ماكوك وأأعربت  ةالرئيسوأأشادت  .280

ن امليرسين اذلين ساعدوا امجلعية العامة ملدة أأحد عرش عاما. و  هارئيس و  مرص اللجنةوشكر وفد  .282 ادلول الأعضاء وقال اإ
ن  .وارد القانونية والبرشية واملالية لهذا العملاملكرست  ىل الوقت قد حان ومىض يقول اإ  ليكحل معقول ل حماةل للتوصل اإ

ن قادرة عىل حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري تكول  انقانوملزم تمتكن ادلول الأعضاء من وضع صك 
ىلالثقايف التقليدي. وشكر الوفد مجيع املشاركني عىل  جتديد الولية. وعالوة عىل ذكل، اكن من  عىلاتفاق  التوصل اإ

ىل توافق الآراء ةمكنامل د و هاجل الرضوري بذل لك  ىل حباجة الوفود و . حىت تمتكن ادلول الأعضاء من التوصل اإ تكل  بذلاإ
واسرتسل الوفد موحضا أأن شاركة مجيع ادلول الأعضاء. مب كن مممس توى حكويم أأعىل املفاوضات العام املقبل عىل  لتمتاجلهود 

أأي دراسات كعائق اتفقت عىل عدم اس تخدام أأن ادلول الأعضاء  أأضافحات. و اقرت اأأي  تقدمياحلق يف لها لك دوةل عضو 
العام  املبذوةل الكبرية، شكر الوفد السفري ماكوك وأأمانة الويبو عىل اجلهود املهنية خرييف الأ املفاوضات. ومن  لإجراء مزيد

 .معل اللجنة احلكومية ادلوليةأأثناء املايض 

تسهيل معل اللجنة من أأجل  للجهود املبذوةلوشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأمانة الويبو والسفري ماكوك  .282
شاركته النشطة يف معل اللجنة منذ مب ر الوفد امجلعية العامة. وذكّ أأثناء هجوده عىل وس غية ادلولية. وشكر أأيضا الس يد احلكوم 

نشاهئا. و  نه تقامساإ بشأأن وتبادل وهجات النظر حول الأهداف واملبادئ وشارك يف املناقشات  اخلربات الوطنية قال اإ
حظ الوفد أأن الأهداف املتعارضة لية مع مجيع ادلول الأعضاء. ومع ذكل، هذه العمل يف أأن تس متر وأأعرب عن أأمهل  وصالنص

مغ ر. و معقوفني بني قوسنيالواردة بكرثة يف النصوص  ذكل اتضحبني ادلول الأعضاء. وقد ظلت مطروحة واملواقف املتباينة 
ىل ل الأعضاء اكنت بعيدة عن للجنة احلكومية ادلولية، اكن من الواحض متاما أأن ادلو اليت بذلهتا اهود احلثيثة اجل  اتفاق التوصل اإ

ىل أأن بشأأن الأحاكم الأساس ية يف النصوص.  ىل النظر يف القضااي س تحتاج ادلول الأعضاء واس تطرد الوفد مشريا اإ أأيضا اإ
دارة املصاحل والاس تثناءات والتقييدات ساق مع ت الاو التدابري الانتقاليةو  وممارسة املصاحل الصعبة الأخرى يف النصوص مثل اإ

الوفد أأن  يرى، الأساس يةالأهداف  الاختالفات بشأأن يف ضوء هذه الاختالفات، مبا يف ذكلوالإطار القانوين العام. 
نتاجئ املفاوضات. ذكل من شأأنه أأن يؤثر عىل أأن مضيفا  لعقد مؤمتر دبلومايس جاهزالجنة احلكومية ادلولية ليس ال موضوع 

، بشأأن الأهداف واملبادئ اليت اللجنة اجلديدةلولية  ، وفقاأأرضية مشرتكة لإجيادده عن اس تعدا اختمت الوفد ُكمته معرابو 
امية فعاةل ومتوازنة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري لتوفري حنصوص  من صياغةمن شأأهنا أأن متكن اللجنة 

 الأخرى. ادلوليةفهم العالقة بني النصوص وغريها من الصكوك و  الثقايف التقليدي

وك عىل ما أأبدايه ية. وشكر الس يد غوس والسفري ماكوأأيد وفد جنوب أأفريقيا بيان وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريق  .283
ىل اتفاق حول جتديد الولية. وشكر الوفد أأيضا الأمانة وادلول الأعضاء اليت  من الزتام وتفان يف العمل بشأأن التوصل اإ

ن جنوب ركت يف املفاوضات. وقاشا فريقيا تكن تقديرا كبريا للويبو بوصفها حمور رئييس يف منظومة الأمم املتحدة بشأأن أأ ل اإ
قضااي امللكية الفكرية. ويف الس نوات الأخرية أأثبتت امللكية الفكرية أأهنا ذات شعبية ولكهنا ما زالت موضوعا مزتايد التعقيد. 
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ن جنوب أأفريقيا تويل أأمهية كبرية لأنظمة املع ارف الأصلية. ومنذ أأن اعمتد املكتب س ياسة أأنظمة املعارف الأصلية وقال اإ
عداد صكوك لتوفري امحلاية املالمئة لأنظمة املعارف 2004 يف ، استمثرت حكومة جنوب أأفريقيا مبالغ طائةل من الأموال يف اإ

يك تدرج أأحاكما محلاية أأنظمة املعارف الأصلية واس تغاللها. وبع  التدابري املتخذة مشلت تعديل مجيع قوانني امللكية الفكرية ل
طالق احتاد التنقيب البيولويج للبحوث والتطوير والابتاكر فامي يتعلق بأأنظمة املعارف  الأصلية. ومن الإجنازات الأخرية أأيضا اإ

دارات لس تغال ل الأصلية ونظام التسجيل الوطين، ونظام متطور لإدارة البياانت. ومعظم وزارات احلكومة قد أأنشأأت اإ
تمنوية الوطنية قيا. وأأمه من ذكل هو أأن اخلطة ال أأنظمة املعارف الأصلية بغية حتسني مس توى معيشة ساكن جنوب أأفري 

اعتربت أأنظمة املعارف الأصلية واحدة من املوارد الاسرتاتيجية للتمنية واحلداثة. وتعترب جنوب أأفريقيا رصاحة هذه الأنظمة 
داولت امللغ لأنه بعد ثالثة عرش عاما من اليت يتابعها البدل يف الويبو. ولكهنا تشعر بقلق ابمن مصاحلها الأولوية الاسرتاتيجية 

ن  وهذا يؤثر سلبا عىل مبادرات الويبو التقنينية. يف الأفق أأي اتفاق يظهرما زال مل يف اللجنة احلكومية ادلولية،  وقال اإ
حرا ز تقدم يف املسائل اجلوهرية، بل هو انمج ابلأحرى عن الإخفاق يف حتقيق هدف وضع صك أأو أأكرث ليس بسبب عدم اإ

عدم وجود الإرادة الس ياس ية لالعرتاف بسوء الاس تخدام والامتالك وتوفري س بل الانتصاف القانونية للك فعل من هذه 
نشاء ال  جيابية منذ اإ ن جنوب أأفريقيا أأدى دورا هبمة ونشاط واإ ذكل من خالل ة احلكومية ادلولية، مبا يف نلج الأفعال. وقال اإ

ن جنوب أأفريقيا اكنت من خالل اجملموعة الأفريقية ميرسا نشطا لالجامتعات مع  املساهامت يف صندوق التربعات. وقال اإ
قلميية الأخرى يف متابعة احللول للتغلب عىل املسائل التصورية الصعبة. وقد شاركت أأيضا يف الاجامتعات  اجملموعات الإ

ىل حتقيق توافق يف الآراء حول أأربع مسائل حساسة  2023 بريتوراي يف أأبريل التحضريية واس تضافت اجامتعا يف اكن يريم اإ
طار التوصل 2022واردة يف قرار امجلعية العامة لعام  . واكنت جنوب أأفريقيا هجة اتصال للمجموعة الأفريقية يف املفاوضات يف اإ

ىل اتفاق حول جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية. ومن امله ىل اتفاق حول صك دويل أأو اإ م جتديد تأأكيد أأمهية التوصل اإ
ىل أأن هذا  أأكرث من أأجل حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأشار الوفد اإ

ىل التقدم العمل التمنوي لأفريقيا وغريها من  س يكون منعطفا اترخييا لأهنا س تكون أأول مرة يؤدي فهيا نظام امللكية الفكرية اإ
ن  ل أأن تس تفيد مجيع ادلول الأعضاء لأنه س يعزز الثقة يف نظام امللكية الفكرية. وقال اإ جامل، ل ميكن اإ البدلان النامية. واإ

ىل اتفاق حول صك أأو أأكرث لتوفري حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري  الإخفاق يف التوصل اإ
الثقايف التقليدي س يكون مرادفا لإناكر البدلان النامية حقوقها اجلوهرية الأساس ية وتنفيذ مبادئ العداةل فامي يتعلق ابلمتالك 

نكر أأيضا علهيم س بل الانتصاف القانونية ملثل هذه الأفعال. وأأمل الوفد أأن تتحىل ي غري املرشوع وسوء الاس تخدام. وهذا س 
ة والنية احلس نة والعمل حنو هدف مشرتك هو تأأكيد املبادئ الأساس ية للعداةل، مثل الوقاية من الأطراف املتفاوضة ابلثق

ىل اتفاق حول الهدف الاكمن يف صك قانوين دويل أأو أأكرث.  الامتالك غري املرشوع وسوء الاس تخدام بغية التوصل اإ
ىل اليقني بتحقيق نتيجة اللك راحب ملنفعة مجيع املوا لو طنني. وهذا س يضمن وجود راحبني فقط ول خارس. ميكن التوصل اإ

ىل امجلعية العامة حىت الآن نصوصا انجضة تشلك اقرتاحات أأساس ية للمفاوضات يف ادلورات اخلاصة  وتتضمن النصوص اإ
هن اء ومن مث يف املؤمتر ادلبلومايس. ويف ظل التوافق السائد بني معظم ادلول الأعضاء وامجلاعات الأصلية، رأأى الوفد أأن اإ

حلاحا من أأي وقت مىض. وانشد مجيع الأطراف يف املسار أأن جتدد الزتاهما بنية حس نة وثقة  هذا املسار أأصبح الآن أأكرث اإ
 متبادةل وأأعرب عن الزتامه بعمل اللجنة احلكومية ادلولية يف العام املقبل.

جراء مشاورات  .284 ندونيس يا عن تقديره للرئيسة عىل مبادرهتا ابلإذن ابإ غري رمسية بشأأن اللجنة. وتوجه وأأعرب وفد اإ
ىل رئيس اللجنة،  ىل سعادة السفري واين ماكوكابلشكر أأيضا اإ ىل الس يد غوس والأمانة عىل تيسري أأعامل اللجنة. وأأشار اإ ، واإ

ىل  2أأن تقدما قد أأحرز يف أأعامل اللجنة، كام عرب عن سعادته بنتاجئ اجامتع ابيل التشاوري اذلي عقد من  . 2023سبمترب  4اإ
ىل امجلعية وأأ  ليه يف التوصية املقدمة اإ آخر، يف التوافق اذلي مت التوصل اإ ىل أأن نتاجئ اجامتع ابيل انعكست، بشلك أأو بأ شار اإ

برام صك ملزم قانونيا  العامة للويبو. وأأعرب عن تقديره للوفود عىل مرونهتا يف ما يتعلق بصياغة التوصية، وشدد عىل رضورة اإ
ن من الالزم الكثري من اجلهود لتنفيذ محلاية املوارد الوراثية وامل عارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وراح يقول اإ

خطة العمل عىل النحو الوارد يف التوصية. وشدد أأيضا عىل أأن اللجنة يلزهما أأن تضع املفاوضات القامئة عىل النصوص يف 
ىل مسأأةل  صيغهتا الهنائية لمتكني امجلعية العامة للويبو املقبةل ىل عقد مؤمتر دبلومايس. والتفت اإ من اختاذ قرار ابدلعوة اإ
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ادلراسات، وشدد جمددا عىل أأن هذه ادلراسات ل ينتظر مهنا أأن تؤخر التقدم بأأي شلك من الأشاكل أأو تضع أأية رشوط 
 مس بقة للمفاوضات القامئة عىل النصوص.

ىل وأأعرب وفد الس نغال عن تأأييد للبيان اذلي أأدىل به وفد  .285 اجلزائر ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وتقدم ابلشكر اإ
ن اللجنة تكتيس أأمهية خاصة ابلنس بة  ىل ادلول الأعضاء يف اللجنة. وراح يقول اإ أأمانة الويبو عىل ما قدمته من مساعدة اإ

ىل أأن الأهداف للس نغال نظرا ملا تمتتع به الس نغال من ثروة خضمة من املوارد الوراثية ومن التنوع الثقايف. وأأ  شار الوفد اإ
نه يرى أأن  الإمنائية للس نغال عىل الصعيد الوطين تعترب املوارد الوراثية ترااث همام تود الس نغال أأن تس تفيد جممتعاهتا به. وقال اإ

اللجنة أأحرزت تقدما هائال يف املفاوضات عىل مشاريع النصوص الثالثة خالل الس نة املاضية هبدف اعامتد صك قانوين 
أأو أأكرث محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأعرب عن أأسفه لأن امجلعيات  واحد

ىل عقد مؤمتر دبلومايس. ومع ذكل أأعرب عن اقتناعه بأأن  مل تمتكن من اختاذ قرار خالل اجامتعها احلادي وامخلسني ابدلعوة اإ

عداد نص بشأأن معل اللجنة يف املس تقبل، حامس العمل اذلي تضطلع به مجيع ادلول  الأعضاء، مبا فيه العمل اذلي أأسفر عن اإ
ىل توافق يف الآراء بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس قبل ديسمرب  . وأأبدى تأأييده ملرشوع خطة العمل 2025لإجياد حل والتوصل اإ

ىل عقد مؤمتر دبلومايس ىل أأن تطوير هذه التوصية أأمر حامس لدلعوة اإ ن امحلاية الفعاةل وأأشار اإ . وأأعرب عن رأأيه قائال اإ
 للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ل ميكن حتقيقها من دون صك ملزم قانونيا.

ىل .286 أأنه اكن يشارك يف اللجنة احلكومية ادلولية. ورمغ  وأأيد وفد زامبيا بيان وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأشار اإ
جراء بع  التنقيح. ويف هذا الصدد، رحب بتجديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية.  العمل الكثري املنجز، ما زال ينبغي اإ

لول هناية وأأعرب عن أأمهل يف أأن تسوى القضااي اخلالفية وأأن تتحقق نتاجئ ملموسة عىل املفاوضات القامئة عىل النص حب
ىل أأن زامبيا لها معارف أأصلية غنية 2024 عام ، واليت من شأأهنا أأن متكن من عقد مؤمتر دبلومايس يف الثنائية. وأأشار الوفد اإ

ىل أأنه رمغ أأن ىل أأن معظم هذه املعارف محمية. وأأشار اإ املوارد الوراثية واملعارف  زامبيا أأصدرت قانوان محلاية لك وأأشار اإ
التعبري الثقايف التقليدي، ما زالت لك دوةل من ادلول الأعضاء عىل حدة تواجه صعوابت يف هجودها محلاية التقليدية وأأشاكل 

املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ول بد من هجود متضافرة من جانب مجيع ادلول الأعضاء 
ملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ولهذا لتحقيق هذه التطلعات الوطنية بشأأن حامية ا

ىل نتيجة منطقية ملفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية  ىل أأنه يتطلع اإ ة حبيث ميكهنا توفري حامية اكفالسبب، أأشار وفد زامبيا اإ
كت يف اللجنة احلكومية ادلولية وساعدهتا لتحقيق املعارف التقليدية. وشكر الأمانة والوفود وامجلاعات الأصلية اليت شار 

 احلايل. معلها

وأأعرب وفد أأنغول عن تأأييده لبيان وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية. ورأأى أأن العمل املنجز خبصوص املعارف  .281
 س يحقق اتفاقا همام جدا التقليدية واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي س ميهد الطريق لعقد مؤمتر دبلومايس

 لأنغول لوضع س ياسة وطنية.

-2022 ثنائية جنة خاللل وك عىل العمل يف ال ة ورئيس اللجنة، السفري واين ماكوشكر وفد ترينيداد وتوابغو الأمان .288
ىل أأن بع  الآراء اليت 2023 ندونيس يا لس تضافهتا مشاورات غري رمسية يف ابيل وأأشار اإ . وأأعرب عن امتنانه حلكومة اإ

أأعرب عهنا يف ابيل قد شلكت العمود الفقري للمشاورات غري رمسية يف هذه امجلعيات واسرتشدت هبا اللجنة يف وليهتا 
مية ادلولية منذ س نوات عديدة ويف ختام ادلورة اخلامسة والعرشين مل تصدر أأي احلالية. وقد بدأأت مفاوضات اللجنة احلكو 

بأأن يرى ادلول الأعضاء قد وافقت عىل  قبل. وذلكل، أأعرب الوفد عن رسورهنتيجة هنائية بشأأن معل اللجنة يف املس ت 
نهبرانمج العمل يف املس تقبل ل  ىل البدلان النامية عىل وجه اخلصوص، من املهم للغاية ابلنس ب لجنة احلكومية ادلولية. وقال اإ ة اإ

عداد صك دويل أأو أأكرث. 2025-2024ادلولية خالل ثنائية  أأن تتواصل مفاوضات اللجنة احلكومية  هبدف ادلفع ابجتاه اإ
ىل أأن اتفاقا حتقق أأثناء دورة اللجنة السابقة كن وأأن عقد الاجامتعات ينبغي أأل يقترص عىل املس توى التقين ول وأأشار الوفد اإ

ملناقشة  2024كبار املسؤولني عام لسفراء/ل الوفد بعقد اجامتع رمسي  وذلكل، رحب أأيضا عىل مس توى السفراء. يكون أأن
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قضااي الس ياسة العامة املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية. وأأعرب الوفد عن رسوره لأنه أأصبح من الواحض جتديد ولية اللجنة 
وأأكد للرئيس دمعه التام للعمل وعقد اجللسات املواضيعية. رات هنائية بشأأن اجلدول الزمين احلكومية ادلولية اليت أأدرجت قرا

 .2025وأأكد أأنه يفضل عقد مؤمتر دبلومايس عام 

وأأيد وفد زمبابوي البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأعرب عن تقديره للسفري ماكوك للزتامه  .281
طار اجللسات غري الرمسية املتعلقة برئاسة معل اللجنة . وشكر أأيضًا الس يد غوس عىل معهل الرائع يف قيادة املناقشات يف اإ

نه يعلق أأمهية كبرية  ىل الوثيقة بشأأن جتديد ولية اللجنة خالل الثنائية املقبةل. وقال اإ بعمل اللجنة اليت ساعدت عىل التوصل اإ
ات الس نة القادمة عىل وضع الصيغة الهنائية للنصوص املطروحة حاليًا عىل عىل معل اللجنة وعرب عن أأمهل أأن تساعد مفاوض

ىل توافق يف  ن النصوص احلالية بلغت قدرًا اكفيًا من النضوج لإرساء أأسس املفاوضات والتوصل اإ اللجنة. واسرتسل قائاًل اإ
ثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الآراء بشأأن وضع صكوك دولية تكون ملزمة قانونيًا ملنح حامية فعاةل للموارد الورا

الثقايف التقليدي. واندى مجيع ادلول الأعضاء أأن حتد من عدد اقرتاحات النصوص اجلديدة خالل اجامتعات اللجنة القادمة 
ىل تباطؤ التقدم حس امب لحظه. ورحب بروح التوفيق اليت أأبدهتا لك الوفود يف س ياق جتديد ولية اللج  نة لأهنا قد تؤدي اإ
ىل اختتام معل اللجنة عىل حنو ممثر بعقد مؤمتر دبلومايس.  وأأعرب عن أأمهل أأن تمتكن مجيع ادلول الأعضاء من التوصل اإ

وأأفصح وفد كوت ديفوار عن تقديره للسفري ماكوك للعمل املهم اذلي أأجنزه عىل مدى هاتني الس نتني املاضيتني ابمل ي  .210
لثالثة. وأأعرب أأيضًا عن رسوره لتجديد ولية اللجنة ومواصةل تدعميها مما يتطلب ا قدمًا ابملفاوضات يف اجملالت احملورية

تعزيز مشاركة ادلول الأعضاء النشطة. وأأحاط علامً بأأن بدله يعمل من أأجل التفاوض بشأأن صك أأو أأكرث يكون ملزمًا قانونيًا 
يف التقليدي وأأن تكل املسائل حتظى ابهامتمه الشديد عىل فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقا

أأرفع املس توايت وتعترب جوانب أأساس ية من اسرتاتيجيته الإمنائية. وساند البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجملموعة 
بداء قدر أأكرب من املرونة حىت يتس ىن عقد مؤمتر دبلوما ىل اإ  .2025يس يف س نة الأفريقية ودعا مجيع ادلول الأعضاء اإ

وشكرت الرئيسة الوفود عىل البياانت اليت أأدلت هبا واقرتحت اعامتد النص اذلي تلته سابقا، مبا يف ذكل برانمج  .212
طار البند   . واعُتمد القرار.35الاجامتعات الوارد يف اجلدول، بوصفه القرار اذلي اتفقت عليه امجلعيات يف اإ

ذ تضع امجلعية العامة للويبو ، توافق عىل جتديد ولية وتقّر ابلتقدم احملرز توصيات جدول أأعامل التمنيةارها يف اعتب اإ
 جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور عىل النحو التايل:

ن  )أأ( خالل ابلعمل اجلاري يف منتدايت أأخرى، دون و ، 2024/2025املقبةل  املزيانية ثنائيةاللجنة، خالل اإ اإ
ىل ال فاوضات خبصوص املس تواصل ترسيع معلها، ابنفتاح والزتام اتم،  ىل اتفاق املستندة اإ نصوص هبدف التوصل اإ

ضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية يصكوك قانونية دولية(  نصوصحول نص صك قانوين دويل )
 الثقايف التقليدي.وأأشاكل التعبري 

 ،يقوم عىل أأساليب معل سلميةد بوضوح برانمج معل حمدّ ، اجلدول أأدانهكام هو مبني يف ، وتتّبع اللجنة )ب(
مواضيعية دورات  ، مبا يف ذكل2024يف عام دورات للجنة  ثالثتنظمي هذا الربانمج ويكفل  .2024/2025 للثنائية

ادلورة السادسة والعرشين للجنة، اجامتع عىل مس توى السفراء/كبار املسؤولني ومتداخةل/تقيميية. وس ُيعقد، يف بداية 
احلكوميني من العوامص لتبادل وهجات النظر حول املسائل الس ياس ية الرئيس ية املتعلقة ابملفاوضات، وذكل بغية 

عىل مس توى السفراء/كبار  تقدمي املزيد من الإرشاد/التوجيه للمسار. وجيوز أأن تقّرر اللجنة عقد مزيد من الاجامتعات
 املسؤولني احلكوميني من العوامص أأثناء دوراهتا القادمة.

مجيع وتس تخدم  معلمن أأجنزته ما  عىلمستندا  2024/2025الثنائية  اللجنة خاللس يكون تركزي معل و  )ج(
 WIPO/GRTKF/IC/25/6و WIPO/GRTKF/IC/25/5واثئق معل الويبو، مبا يف ذكل الواثئق 
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ىل  املستندةفاوضات امل فامي خيصأأساس معل اللجنة كون ، لتWIPO/GRTKF/IC/25/7و ضافة نصوصال اإ ، اإ
ىل أأية مساهامت نصية   الأعضاء.من اإ

ىل امجلـعية العامة  )د( نص صك قانوين دويل )نصوص صكوك قانونية  2024 لعامُويلمتس من اللجنة أأن ترفع اإ
بغرض اس تكامل و املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. دولية( يضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية و 

، النص )النصوص( ودرجة التقدم احملرز 2024 عام س تقمّي امجلعية العامة، يفالنص )النصوص( يف غضون الثنائية 
ىل عقد مؤمتر دبلومايسوتنظر فهيام وتبّت يف  ىل عقد اجامتعات ادلعوة اإ آخذة معلية ، وستنظر يف احلاجة اإ ضافية، أ اإ

 وضع املزيانية يف احلس بان.

 خربةوتلمتس امجلعية العامة من املكتب ادلويل أأن يس متر يف مساعدة اللجنة بزتويد ادلول الأعضاء مبا يلزم من  )ھ(
 عتادة.لصيغة امل فعالية مع مراعاة اابلطريقة الأكرث  متويل مشاركة اخلرباء من البدلان النامية والبدلان الأقل منواب و 

رشاد مناقشة  وحتيط امجلعية العامة علام ابلإماكنية املتاحة لأعضاء اللجنة للامتس دراسات أأو توفري أأمثةل من أأجل اإ
الأهداف واملبادئ، ولك مادة مقرتحة، مبا يف ذكل أأمثةل عىل املواضيع القابةل للحامية واملواضع اليت ل تُراد لها امحلاية، 

حمللية. غري أأنه ل ينبغي لدلراسات والأمثةل تأأخري التقدم أأو وضع أأية رشوط مس بقة وأأمثةل عىل الترشيعات ا
ىل النصوص.  للمفاوضات املستندة اإ

 النشاط املؤقت التارخي

 2024فرباير 

 

 .املوارد الوراثية -العرشون السادسة و دورة اللجنة 

  العوامص من اجامتع عىل مس توى السفراء/كبار املسؤولني احلكوميني
 ية الرئيس ية املتعلقة ابملفاوضاتلتبادل الآراء بشأأن املسائل الس ياس  

حول املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 
رشاد/توجيه املسارالتقليدي،   )نصف يوم( بغية الاس مترار يف اإ

  ىل النصوص خبصوص املوارد الوراثية، مع جراء مفاوضات تستند اإ اإ
النظر يف اخليارات املتاحة لوضع مرشوع نص قانوين الرتكزي عىل 

 )أأربعة أأايم ونصف يوم(
 أأايم 5املدة: 

وتلهيا أأشاكل التعبري  لتقليديةااملعارف  -والعرشون  السابعة للجنةدورة ا 2024 أأبريل
 الثقايف التقليدي.

  النظر يف القضااي املتداخةل املرتبطة ابملعارف التقليدية/أأشاكل التعبري
 الثقايف التقليدي

 يوم واحد -

  مواد  4الرتكزي عىل الأهداف واملبادئ و –املعارف التقليدية
ويه: موضوع امحلاية، واملس تفيدون، ونطاق امحلاية،  أأساس ية

 (أأايم 4) والتقييدات والاس تثناءات

  النظر يف القضااي املتداخةل املرتبطة ابملعارف التقليدية/أأشاكل التعبري
 الثقايف التقليدي

 يوم واحد -
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  الرتكزي عىل الأهداف واملبادئ  -أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
مواد أأساس ية ويه: موضوع امحلاية، واملس تفيدون، ونطاق  4و

 (أأايم 4)اية، والتقييدات والاس تثناءات امحل

 أأايم 20املدة: 

 

 2024يوليو 

 

 دورة متداخةل/تقيمي –والعرشون  الثامنةللجنة دورة ا

  متداخةل بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل دورة
 التعبري الثقايف التقليدي.

 صدار توصية للجمعية  العامة تقيمي التقدم احملرز واإ

  :أأايم 3املدة 

 

 امجلعية العامة للويبو 2024 سبمترب

بغرض اس تكامل النص )النصوص( يف غضون الثنائية س تقمّي امجلعية العامة، 
، النص )النصوص( ودرجة التقدم احملرز وتنظر فهيام وتبّت يف 2024يف عام 

ىل عقد اجامتعات  ىل عقد مؤمتر دبلومايس، وستنظر أأيضا يف احلاجة اإ ادلعوة اإ
آخذة معلية وضع املزيانية يف احلس بان. ضافية، أ  اإ

 

 من جدول الأعامل املوّحد 36البند 

 تقارير عن جلان الويبو الأخرى

 جدول الأعامل املوّحد من" 2"36البند 

 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات

ىل .212 ىل  2الصفحات من  استندت املناقشات اإ  .WO/GA/43/16 من املرفق الأول للوثيقة 3اإ

عن معل اللجنة  امرحلي ام تقرير تقد WO/GA/43/16من املرفق الأول للوثيقة  3-2صفحات الوأأوحضت الأمانة أأن  .213
صف مسامهة وي، 2023التاسعة عرشة اليت عقدت يف فرباير  ا( يف دورهتجلنة الرباءاتادلامئة املعنية بقانون الرباءات )

 ملس تخرجة من مرشوع التقرير الأويلمن البياانت ا ذكل الوصف ويتأألفتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية. يف  اللجنة
ىل مجلعية العامة ادعت الأمانة و  .(236-233، الفقرات SCP/19/8 Prov.1)الوثيقة لدلورة التاسعة عرشة للجنة  أأن اإ

 حتيط علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة.

رشافه المس اجملموعة ابء وشكر رئيس اللجنة اببلجياك وفد  وحتدث .214 وأأمانة التاسعة عرشة عامل ادلورة أأ  عىل فعالعىل اإ
ىل أأنه خالل ادلورة الأخريةول عىل طالويبو عىل معلها ادلؤوب  عداد الواثئق. وأأشار الوفد اإ  تجنة، معللل  العام املايض يف اإ

طار برانمج معل متوازن، مثل طروحة املوضوعات امل عىلل وبناء افعشلك اجملموعة ب   ةنظمأأ رباءات مبا يف ذكل ال جودةيف اإ
 ،رباءاتالحقوق  والتقييدات عىلوالاس تثناءات  ،الرباءاترسية التصالت بني الزابئن ومستشارهيم يف جمال الاعرتاض، و

ىل املزيد من الأنشطة و  وأأشار الوفدرباءات والصحة، ونقل التكنولوجيا. وال ىل أأن مجموعته تتطلع اإ حراز اللجنة ل اإ  تقدم كبرياإ
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عن برامج تقامس العمل مزيد من املعلومات ، عىل وجه اخلصوص، ابحلصول عىل هممتةل تزال  ابءعىل أأن اجملموعة  اشددم 
زيد من مب، رحب الوفد وعىل ذات املنواللبحث والفحص. لأغراض ابني ماكتب الرباءات واس تخدام املعلومات اخلارجية 

أأن الهدف  جمددا . وأأكدرسية التصالت بني الزابئن ومستشارهيم يف جمال الرباءاتاملتعلقة مبسأأةل  التجارباملعلومات عن 
ىل ا ينبغي أأن يكون دامئ جتنب أأي ازدواجية يف العمل مع  ينبغي ومن مثة فهو يرى أأنهبرانمج معل متوازن للجنة. التوصل اإ

ابعتبارها  بعمل اللجنة ن اجملموعة ابء ل تزال ملزتمةاإ الوفد  قالخري، يف الأ جلان الويبو الأخرى واملنظامت ادلولية الأخرى. و
لقانون الرباءات، مبا يف ذكل تنس يق  ادلويل تدرجييالتطوير ال  التوجيه بشأأن منتدى ملناقشة القضااي وتسهيل التنس يق وتقدمي

 .قانون الرباءات

مانة  ،مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقحتدث ابمس ، اذلي وأأعرب وفد بولندا .215 عداد واثئق عىل عن تقديره للأ اإ
نة وافقت عىل مواصةل املناقشات بشأأن قضااي ذات اكن من دواعي رسور الوفد أأن اللج و للجنة اليت اكنت مفيدة لعملها. ا

رسية التصالت بني الزابئن ومستشارهيم و، ة الاعرتاضنظمأأ رباءات مبا يف ذكل ال ول س امي جودة ،لمجموعةأأمهية خاصة ل
املقبةل.  ادورهت يف امعىل جدول أأعامل اللجنة ملناقش هت بقياأأن الك املوضوعني ب. وأأعرب الوفد عن ارتياحه يف جمال الرباءات

وأأشار نقل التكنولوجيا. وقضية رباءات الحقوق  عىللتقييدات والاس تثناءات ا قضيةمس تعدة ملناقشة  مجموعتهوذكر أأيضا أأن 
ىل أأن أأيضا  ىل التطوير التدرجيي لقانون الرباءات ادلويليه أأن تكون اللجنة  هممةاإ  .منتدى ملناقشة القضااي اليت تؤدي اإ

خري، أأكد يف الأ الازدواجية يف العمل. و تتفادىمناقشة القضااي بطريقة فعاةل ومناس بة و  اللجنةتواصل عىل أأن حث الوفد و 
جياد س بل لتحقيق نتاجئ ملموسة  .الوفد عىل أأمهية التعاون ادلويل من أأجل اإ

ىل أأن ادلورة التاسعة عرشة  .216 من جلنة الرباءات وتلكم وفد ليتوانيا نيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء وأأشار اإ
ىل برانمج العمل ويشمل مواضيع كجودة الرباءات  ذ اتفقت اللجنة عىل مواصةل النقاش استنادًا اإ جيابية اإ ىل نتاجئ اإ قد توصلت اإ

مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض والرسية والتصالت بني الزابئن ومستشارهيم يف جمال الرباءات، وكذا التقييدات 
ىل والاس تثناءات عىل حقوق ا ىل أأن هذه املواضيع تتطرق اإ لرباءات ونقل التكنولوجيا والرباءات والصحة. وأأشار الوفد اإ

آماًل أأن يمتخ  عن النقاش نظام براءات أأكرث فاعلية وتيرسًا. وعرب عن  شؤون هممة ومعقدة تتعلق بنظام الرباءات ادلويل، أ
ىل التقد ذ تؤمن بأأن تطلع الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء تطلعًا خاصًا اإ م يف قضااي جودة الرباءات ومهنا أأنظمة الاعرتاض اإ

ىل ذكل، بنّي الوفد أأن الاحتاد  العمل عىل هذا املوضوع هيم ادلول الأعضاء عىل اختالف مس توايت التمنية فهيا. ابلإضافة اإ
رباءات مفن وهجة نظرمه توحيد الأورويب وادلول الأعضاء هممتة مبوضوع رسية التصالت بني الزابئن ومستشارهيم يف جمال ال

الامتيازات اخملتلفة من شأأنه أأن يعم ابلفائدة عىل مس تخديم نظام الرباءات بغ  النظر عن مس توى التمنية لأي دوةل عضو 
ىل أأن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء ملزتمة حيال اكفة املوضوعات املتعلقة  من أأعضاء الويبو. وأأخريًا، أأشار الوفد اإ

ج معل اللجنة وهو برانمج متوازن، وعرب عن أأمهل بأأن يسمح العمل يف املس تقبل مبناقشات ممثرة بشأأن املواضيع التقنية بربانم
 كقانون الرباءات ووضع أأسس التنس يق العاملي.

نة وأأيد وفد الياابن بيان وفد بلجياك نيابة عن اجملموعة ابء ورحب ابلتقدم احملرز خالل ادلورة التاسعة عرشة من جل  .211
نه يويل أأمهية كبرية  الربءات بشأأن برانمج العمل يف املس تقبل. وأأثىن الوفد ثناًء خاصًا عىل هجود الأمانة يف هذا الشأأن. وقال اإ
نه عىل  لهذا املنتدى حيث ميكن لدلول الأعضاء أأن تناقش القضااي الرئيس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية وحتديدًا الرباءات. وقال اإ

هنا ل شك خطوة راخسة يف الاجتاه الصحيح. وعرب الرمغ من أأن ا لتفاق  عىل خطة العمل يف املس تقبل هو خطوة صغرية، فاإ
الوفد عن قناعته اليت ل تلني بأأن ادلول الأعضاء ينبغي أأن تس متر يف الالزتام حيال املسامهة البناءة يف قضااي الرباءات الهامة، 

دة عىل مجيع البدلان يف ضامهنا حلقوقها. وأأكد الوفد أأن القضااي قيد النظر يف جلنة مبا فهيا جودة الربءات اليت س تعم ابلفائ
الرباءات ستسامه يف توصيات جدول أأعامل التمنية. وأأخريًا، حافظ الوفد عىل موقفه ويق ي برضورة اس مترار اللجنة يف النظر 

ئات الويبو وهو املوقف ذاته اذلي أأكد عليه يف القضااي احلساسة عىل حنو فعال ومناسب وتفادي الازدواجية داخل هي 
 املايض. يف
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وأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد بلجياك ابلنيابة عن اجملموعة ابء، وأأيد وضع برانمج معل  .218
نه يرى أأن وضع قامئة غري شامةل ابملواضيع املطروحة يعد أأساسا جيد ا لهذه املناقشات، لأهنا متوازن للجنة الرباءات. وقال اإ

حتتوي عىل املسائل اليت هتم ادلول الأعضاء عىل مجيع مس توايت التمنية. وأأيد الوفد مواصةل دراسة هذه املسائل بطريقة 
ىل توافق بشأأن برانمج معل يأأخذ بعني الاعتبار خمتلف املصاحل اليت متثلها ادلول الأعضاء.  متوازنة وهادفة كطريقة للتوصل اإ

وفد برانمج العمل اذلي اقرتحه الرئيس يف ادلورة التاسعة عرشة للجنة، واذلي اتفقت عليه مجيع ادلول الأعضاء، وأأيد ال
ل نه ل يؤيد الرتكزي عىل  اإ أأنه يعي أأن جناح برانمج العمل يتوقف عىل تطويره بطريقة متوازنة وهادفة. وراح يقول اإ

ن يكون مثة عنرص متني يركز عىل حقوق الرباءات املوضوعية. ورصح الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات دون أأ 
بأأنه يعي أأيضا املرشوعات اليت تضطلع هبا سائر جلان الويبو، وخاصة جلنة التمنية، وكذكل املرشوعات املنجزة يف سائر 

ل جلنة الرباءات ل ينبغي أأن يكرر الهيئات ادلولية ومهنا منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية. وأأفاد بأأنه يرى أأن مع
ىل تقدمي املزيد من الاقرتاحات  ما تنجزه تكل الهيئات الأخرى. ورحب مبواصةل املناقشات ودعا مجيع ادلول الأعضاء اإ

نه يؤمن خاصة بأأنه ينبغي دراسة الطرق العملية  امللموسة بشأأن برانمج العامل اخلاص جبودة الرباءات. واس تدرك قائال اإ
ىل برانمج الطرق  لتحسني سري ماكتب الرباءات، انطالقا من الربامج اليت ثبتت فاعليهتا يف املايض. والتفت الوفد أأيضا اإ

ن هذا الربانمج يشارك فيه أأكرث  الرسيعة لتسوية املنازعات اخلاصة ابلرباءات مكثال عىل الربامج الناحجة لتقامس العمل، وقال اإ
نه يعود اب 25من  ن برانمج مكتبا للرباءات، واإ لفائدة عىل املاكتب واملودعني من حيث الفعالية واجلودة. وأأردف يقول اإ

الطريق الرسيعة لتسوية املنازعات اخلاصة ابلرباءات، بغ  النظر عن كونه برانجما يتيح حصول املاكتب عىل قرارات الأهلية 
نه ساعد املاكتب الوطنية املشاركة  عىل اختاذ قرارات الأهلية للحصول عىل الرباءة للحصول عىل براءة من ماكتب أأخرى، فاإ

ىل  اخلاصة هبا برسعة وعىل حنو حصيح. ولقد ثبت أأن برامج تقامس العمل فعاةل يف حتسني معل املاكتب املشاركة ما أأدى اإ
نه يرحب  ىل املس تخدمني خدمات أأرسع وأأقل تلكفة. وعليه فاإ مبواصةل زايدة اجلودة والفعالية، وأأهنا يف الوقت ذاته تقدم اإ

دراسة برانمج الطرق الرسيعة داخل اللجنة أأو أأي برامج أأخرى لتقامس العمل تش هبه يف الفاعلية هبدف مواصةل حتسني 
ن الولايت املتحدة الأمريكية ترحب أأيضا  جودة العمل اذلي تضطلع به املاكتب الوطنية دلى ادلول الأعضاء. وراح يقول اإ

ن تزيد من فعالية تقامس العمل، مثل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات لتقامس املعلومات، مبواصةل دراسة الأدوات اليت ميكن أأ 
ىل زايدة الثقة بني الفاحصني دلى  وس بل حتسني فهم الطريقة اليت تطبق هبا املاكتب القوانني الوطنية والطرق الرامية اإ

نه ل يعتقد أأن مواطن املرونة يه احل ل الوحيد ملشالك الصحة العامة اليت تواهجها البدلان املاكتب املتعاونة. واس تطرد قائال اإ
نه يرى أأن التوليف بني اتفاقات الرتخيص الطوعي، مثل مجموعات الرباءات والالزتامات  النامية والبدلان الأقل منوا، بل اإ

ىل تكوين الكفاءات يف جمال الابتاكر من شأأنه أأن يتيح مق ضافة اإ اربة أأكرث فعالية حلل هذه السوقية الواسعة والمتويل العاملي اإ
املشالك املهمة. وأأعرب الوفد عن تأأييده لتباع مقاربة متوازنة وهادفة لتقيص حتدايت الصحة العامة اليت تواهجها البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوا، مبا ل يقترص عىل ادلراسات الاس تقصائية اليت تقوم عىل الوقائع ول خترج ابس تنتاجات يف جمال 
مواطن املرونة، من قبيل الرتخيص الإلزايم واستنفاد الرباءات. وعليه ل يؤيد الوفد العمل التقنيين، ويعارض تقدمي توصيات، 

نه يرى أأن أأي معل ينجز بشأأن هذه املسائل جيب أأن  سواء من ادلول الأعضاء أأو من الأمانة يف هذا اجملال. وأأردف قائال اإ
الفكرية القوية وأأثر العراقيل، خبالف حقوق امللكية الفكرية، يف تقدمي الرعاية الصحية. يشمل فوائد أأنظمة حقوق امللكية 

طار الويبو، بشأأن مواطن املرونة املوجودة يف اتفاق  نه يعارض تطوير مناذج للمساعدة التقنية، يف اإ جوانب ومىض يقول اإ
رى أأن منظمة التجارة العاملية يه الهيئة املناس بة امللكفة )اتفاق تريبس(. ورصح بأأنه ي حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة

ل أأنه يؤيد عقد جلسة لتبادل املعلومات عىل النحو اذلي وصفه الرئيس خالل ادلورة  بتحديد الامتثال لتفاق تريبس، اإ
ىل أأن العمل الأخرية للجنة الرباءات، دون حتليل من الأمانة لنتفاع ادلول الأعضاء مبواطن املرونة املتعلقة اب لصحة. وأأشار اإ

ل أأنه ل يؤيد مواصةل العمل عىل هذا املوضوع لأن  املنجز حىت الآن بشأأن الاس تثناءات والتقييدات يتيح معلومات مفيدة، اإ
نفاق املزيد من موارد الويبو. وشدد الوفد عىل أأن هذه املؤسسة جيب  تكل املعلومات متاحة لدلول الأعضاء املهمتة هبا دون اإ

عداد وثيقة عن كيفية أأن  نه يؤيد الأمانة يف اإ تتالىف الازدواجية يف اجلهود اليت تبذلها، وهو ما ثبتت صعوبته. وأأردف قائال اإ
تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات امخلسة دلى ادلول الأعضاء، عىل أأن يمت تناول سائر الاس تثناءات والتقييدات يف ادلورة 

نه يفه ىل املدخالت الواردة من ادلول الأعضاء ولن تنطوي عىل أأي املقبةل للجنة. وراح يقول اإ م أأن هذه الوثيقة ستستند اإ
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نه يؤيد مواصةل املناقشات بشأأن نقل التكنولوجيا، لكنه شدد عىل أأن هذه  تقيمي أأو حتليل من الأمانة. واس تدرك قائال اإ
امللكية الفكرية وأأية عوائق قد تقف يف طريق  املناقشات جيب أأن تكون متوازنة وهادفة وأأن تتناول احلوافز اخلاصة حبقوق

ضايف من شأأنه أأن يدرس فقط العوائق املزعومة اليت تنجم عن نظام  جناز معل اإ نه ل يقبل ابإ نقل التكنولوجيا. وعليه فاإ
ثل الرباءات. وختاما للكمته شدد جمددا عىل أأمهية أأن تتالىف جلنة الرباءات تكرار العمل املنجز يف سائر الهيئات، م 

 التمنية. جلنة

زاء اعامتد برانمج متوازن للعمل ابلنس بة للجنة  .211 وأأوىل وفد الهند أأمهية كبرية لعمل جلنة الرباءات. وأأعرب عن رسوره اإ
الرباءات يف دورهتا التاسعة عرشة. وأأعرب عن ارتياحه ابلأخص لتضمني جدول معل اللجنة مواضيع الرباءات والصحة، 

اءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات. ورأأى الوفد أأنه ينبغي القيام بتحسني كبري لنوعية ونقل التكنولوجيا، والاس تثن
حفص طلبات الرباءات، تفاداًي لتحمل تلكفة اجامتعية كبرية ملنح الرباءات نظرًا لأوجه ضئيةل من التحسني لن تؤدي سوى 

ىل التقايض وتوليد عقبات أأمام نرش التكنولوجيا. وفامي يتعلق مبسأأةل مشاطرة العمل، رأأى الوفد أأنه مل يََسع النظر فهيا ملعاجلة  اإ
ترامك العمل وحتسني جودة الرباءات املمنوحة. ورأأى الوفد بشدة أأن مشاطرة العمل س تؤثر سلبًا عىل قدرة ماكتب امللكية 

رة العمل ل ينبغي أأن تصري جماًل الفكرية يف البدلان النامية عىل صعيد تقيمي الطلبات. وذلا، فقد اعترب يف نظره أأن مشاط
ىل ذكل، ذكر الوفد أأنه مثة يف نظره حاجة لبحث خمتلف العوائق املتعلقة بنقل  ضافة اإ لوضع املعايري يف املس تقبل. اإ

رة التكنولوجيا، قصد المتكن من اختاذ خطوات مالمئة ملعاجلهتا. وأأخريًا، فامي يتعلق مبسأأةل الرباءات والصحة، أأيد الوفد عقد دو 
 ملشاطرة املعلومات بشأأن مواطن مرونة الرباءات املتعلقة ابلصحة يف ادلورة العرشين للجنة الرباءات.

وأأعلن وفد الصني أأنه ينبغي للجنة أأن حُترز مزيدًا من التقدم يف مناقشات املواضيع املتعلقة بنوعية الرباءات،  .200
ىل جانب بنود خمتلفة أأخرى ترد يف جدو   ل الأعامل.والرباءات، والصحة، اإ

وأأعرب وفد الربازيل عن ارتياحه عامة لتطور معل جلنة الرباءات. وأأحاط علامً بأأن فرتة امخلس عرشة س نة املاضية  .202
يداعات الرباءات يف ماكتب امللكية الصناعية من مجيع أأحناء العامل ببلوغ مس توايت اترخيية مل يس بق لها  تبني تدفقًا يف عدد اإ

ن أأس باب ذكل المنو ختتلف وتشمل مثيل كام يرد يف عدة دراس ات مبا فهيا ادلراسات اليت نرشهتا الويبو. ومىض يقول اإ
يداعات الاخرتاعات اجلديدة والإيداعات املتعددة لالخرتاع نفسه يف ولايت قضائية خمتلفة يف مجةل أأمور. ورأأى أأن تكل  اإ

سهامًا قاميً لفائدة واضعي الس ياسات من أأجل تقيمي الس ياسات العامة املعدة وفعاليهتا يف توليد الابتاكر  التفسريات تسهم اإ
ىل تكل العوامل يطرح أأيضًا حتداًي عىل ماكتب امللكية الفكرية ول ن ذكل التدفق ابلإضافة اإ س امي  والمنو الاقتصادي. وقال اإ

رية عىل مواردها عىل املاكتب اليت تضطلع بفحص موضوعي لطلبات الرباءات. ورأأى أأن تكل املاكتب تواجه فرض قيود كب
البرشية وبناها التحتية التكنولوجية وترّد بناء عىل ذكل هبدف احلفاظ عىل جودة حفص طلبات الرباءات حبفظ الأعامل 

ذ أأخذ ذكل الأمر يف احلس بان، أأحاط علامً بأأن عدة دول أأعضاء قدمت  املرتامكة يف مس توايت مقبوةل يف الوقت ذاته. واإ
ن بع  تكل الاقرتاحات تطرح التحدايت عىل دول أأعضاء معينة بيامن اقرتاحات بشأأن مسأأةل جودة ا لرباءات. وأأوحض قائاًل اإ

يكون بعضها الآخر مفيدًا جدًا لتوفري س ياق ثري لإجراء مناقشات يف اللجنة. وذكر أأن الرباءات العالية اجلودة تكتيس أأمهية 
اركة يف مناقشة بشأأن تكل املسأأةل املهمة مكسامهة يف حتسني فائقة لتحقيق أأهداف نظام الرباءات. ورأأى أأنه من املفيد املش

نظام الرباءات مبا يف ذكل جمالت حبث الرباءات وحفصها وتقيمي تدفق العمل. وعرب عن اعتقاده أأن الرباءات اليت تتسم دومًا 
بتاكر التكنولويج ونقل جبودهتا العالية تكتيس أأمهية أأساس ية لتحقيق أأهداف حامية الرباءات أأي املسامهة يف تشجيع الا

ىل يؤدي حنو وعىل هبا ملنتفعنيوا التكنولوجية املعارف ملنتجي املتبادةل للمنفعة التكنولوجيا ونرشها ضامانً   الاجامتعية الرفاهية اإ
ىل والاقتصادية والالزتامات. ومن ابب الإسهام يف املناقشة رأأى أأن اخلطوة الأوىل قد تنطوي  احلقوق بني التوازن حتقيق واإ

ىل قواعد بياانت الرباءات يف ضوء الهدف املشرتك املمتثل يف مواصةل تعزيز جودة الرباءات.  عىل تبادل املعلومات عن النفاذ اإ
ناعية أأاتحت واثئق البحث والفحص عىل مواقعها وأأحاط علامً بأأن بع  ماكتب الرباءات مبا فهيا املعهد الوطين للملكية الص 

جراء البحث والفحص بضامن قدر اكف من  ىل تكل املعلومات أأمر مفيد لمتكني الفاحصني من اإ الإلكرتونية. ورأأى أأن النفاذ اإ
نه قد يكون من املفيد ىل قواعد البياانت واس تخداهما. وأأردف قائاًل اإ ىل  اجلودة ما دام حُيافظ عىل مرونة النفاذ اإ ابلنظر اإ



WO/GA/43/22 Prov.1 
57 
 

ىل قواعد البياانت املذكورة اس تكشاف الأس باب اليت تفرس تكل املصاعب  العوائق املواهجة يف بع  البدلان يف النفاذ اإ
آخر حيظى ابهامتم شديد أأي موضوع الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة حبقوق الرباءات  ىل موضوع أ املصادفة. وأأشار أأيضًا اإ

مئ ومتوازن للرباءات وأأن ادلول الأعضاء قد وضعت هنجًا خمتلفة لتنفيذها. وارتأأى رضورة اليت رأأى أأن لها صةل بنظام مال
اتحة حزي لس ياسة مرنة بغية السامح لدلول الأعضاء بوضع مجموعة من الاس تثناءات والتقييدات الأكرث تالؤمًا مع واقعها  اإ

ن جمرد وجود الاس تثناءات والتقييدات ليس وتكييف تكل اجملموعة برصف النظر عن مس توى تمنية البدل. وأأضاف قائ اًل اإ
ن ذكل الاس تنتاج هو الأساس املستند  أأمرًا اكفيًا يف حد ذاته لتقيمي الفوائد أأو العوائق املواهجة نتيجة لتنفيذها. وأأوحض قائاًل اإ

ىل التحري عن الاس تثناءات والتقييدات الأكرث  ليه يف املرحةل الثانية من اقرتاحه لأنه هيدف اإ فعالية للتصدي لشواغل التمنية اإ
وعن الظروف اليت تسمح لدلول الأعضاء ابلمتتع هبا عىل أأمكل وجه علامً بأأن القدرات الوطنية تؤثر ابلطبع يف القدرة عىل 

الانتفاع ابلس تثناءات والتقييدات. وفضاًل عن ذكل، أأحاط علامً بأأن انتفاع ادلول الأعضاء ابلس تثناءات والتقييدات 
 22أأنظمهتا القامئة للملكية الفكرية يعد قمية أأساس ية من قمي جدول أأعامل التمنية كام ورد ذكره برصاحة يف التوصية  لتحسني

ىل اتصال ذكل مبارشة ابلتوصيات  من مضن التوصيات. وفامي يتعلق مبسأأةل  24و 22و 22و 20و 3مشريًا يف الوقت ذاته اإ
ىل الرباءات والصحة، أأفصح عن تأأييده لقرتاح ا جملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية. وأأحاط علامً بأأن توفري النفاذ اإ

لفية.  الأدوية الأساس ية بأأسعار ميسورة هو الهدف املنشود يف مجيع البدلان وأأنه خطوة رضورية لتحقيق الأهداف الإمنائية للأ
ن العالقة بني نظام الرباءات والصحة تعطي أأيضًا  صورة واحضة عن معلية املبادةل املالزمة للملكية الفكرية واس تطرد قائاًل اإ

أأي أأن احلكومات تتيح احلوافز لالبتاكر بيامن تضبط الآاثر السلبية احملمتةل عىل التنافس مما يضمن حتقيق توازن اكف بني 
عالن ادلوحة بشأأن اتفاق تريبس والصحة العامة ىل املنتجات. ورأأى أأن اإ ينقل الإدراك أأن  احلقوق املمنوحة والنفاذ اإ

 تكنولوجيا الصحة ختتلف عن سائر املنتجات ول ينبغي اعتبارها كسلعة أأساس ية.

ن كندا ما فتئت تشارك منذ س نني يف  .202 وأأعرب وفد كندا عن تأأييده للكمة وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء. وقال اإ
ملناقشة املسائل املتعلقة بتطوير نظام الرباءات مناقشات جلنة الرباءات واعترب هذه اللجنة منتدى متعدد الأطراف ومناسب 

ىل هجود  ادلويل. وأأعرب الوفد عن الزتامه ابملشاركة هبّمة يف املناقشات املتعلقة بربانمج العمل اجلوهري للجنة. وتطلع الوفد اإ
وفرتة السامح. وعالوة عىل  ريالابتاك والنشاطالتوحيد اجلارية يف اللجنة، مبا يف ذكل حاةل التقنية الصناعية السابقة واجلّدة 

ىل مناقشات متوازنة وهادفة يف جلنة الرباءات. وأأعرب  ذكل، أأعرب الوفد عن تأأييده للكامت املتحدثني السابقني اذلين دعوا اإ
الوفد عن انفتاحه ملناقشة املسائل الأخرى املتعلقة ابلرباءات، رشيطة أأن تعاجل املواضيع يف هيئة مالمئة وأأل تكون أأي 

 دواجية يف العمل بني املنتدايت اخملتلفة.از 

وأأعرب وفد غواتاميل عن رغبته يف أأن يواصل املناقشة يف جلنة الرباءات حول مواطن املرونة يف نظام الرباءات.  .203
واعترب أأن هذه املناقشة هممة للبدلان النامية وأأن اللجنة ستسامه يف حتسني حفص الرباءات بغية وضع نظام أأكرث 

 اءات.للرب  فعالية

وشدد وفد السلفادور عىل أأمهية مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات حلقوق الرباءات يف بدله وأأعرب عن تقديره لعمل  .204
تواصل العمل عىل املسائل امخلس الواردة يف عىل أأن دلول الأعضاء االوفد حّث الويبو، مبا يف ذكل املساعدة الترشيعية. و 

أأهداف اللجنة والوفاء بوليهتا. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تكون املناقشات يف  جدول أأعامل جلنة الرباءات بغية حتقيق
 هذه اللجنة منسجمة وأأن تنال اللجنة الثقة حىت تمتكن ابلفعل من حتقيق أأهدافها.

نه يويل أأمهية كبرية لعمل جلنة الرباءات، اذلي يُتوقّع منه تلبية احتياجTWNوقال ممثل ش بكة العامل الثالث ) .205 ات ( اإ
عدد كبري من أأعضاء الويبو. غري أأنه رأأى أأن هناك مقاومة منظمة تُبدى ضّد املناقشات اليت تتناول املواضيع املفيدة للبدلان 

النامية. وأأضاف أأنه عىل الرمغ من أأنه اكن يُنتظر من جلنة الرباءات مناقشة الاقرتاح اخلاص ابلرباءات والصحة، اذلي 
ن اللجنة مل تمتكّن من مناقشة ذكل املوضوع. 2022ومجموعة جدول أأعامل التمنية يف عام تقدمت به اجملموعة الأفريقية  ، فاإ

عادة النظر يف رشعية تكل اللجنة  ىل اإ ورأأى أأن عزوف جلنة الرباءات عن مناقشة مسأأةل الرباءات والصحة العامة ل يدفع اإ
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ها. ذكل أأن البدلان النامية حباجة، يف رأأي املمثل، حفسب، بل يضع أأيضا عالمة اس تفهام كبرية بشأأن أأهداف الويبو وأأغراض 
ىل أأن  ىل مزيد من املعلومات خبصوص اس تخدام أأوجه املرونة املتصةل ابلصحة العامة والرباءات. وأأشار ، يف هذا الصدد، اإ اإ

صالح أأنظمهتا اخلاصة ابلرباءات، ل س امي ملعاجلة مسأأةل جودة الرب  اءات. وخّص ابذلكر كثريا من البدلان النامية رشعت يف اإ
ن احملمكة العليا الهندية أأحبطت اسرتاتيجيات الرشاكت  imatinib mesylateقرار احملمكة العليا الهندية بشأأن براءة  وقال اإ

الصيدلنية املتعددة اجلنس يات اليت المتست براءات متعددة خبصوص املادة نفسها. وأأكّد أأمهية مناقشة هذا النوع من املسائل 
ل تُمنح الرباءات سوى لالبتاكرات الفعلية وأأن ل تُس تخدم الرباءات كوس يةل لتوس يع نطاق الاحتاكر خارج  من أأجل أأن

ىل ادلورة القادمة للجنة الرباءات، اليت س تكون ادلول الأعضاء خاللها يف وضع  الغرض اجلوهري للرباءات. وتطلع املمثل اإ
 الرباءات.مناسب لختاذ قرار مبناقشة مسأأةل الصحة العامة و 

 .WO/GA/43/16وأأحاطت امجلعية العامة للويبو علام مبضمون الوثيقة  .206

 من جدول الأعامل املوّحد" 2"36البند 

 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية

ىل الصفحات من  استندت .201 ىل  4املناقشات اإ  .WO/GA/43/16من املرفق الأول من الوثيقة  6اإ

نه س يواصل دراسة الترشيعات واملامرسات السارية حاليا عىل الصعيدين الوطين والإقلميي  .208 وقال وفد السلفادور اإ
املتعلقة حبامية أأسامء البدلان" خيص حامية أأسامء البدلان يف جمال تسجيالت العالمات التجارية. ويف ضوء "ادلراسة  فامي

ىل المتكّن، خالل  قلميية، وهو اقرتاح يدمعه، تطلّع الوفد اإ والاقرتاح اذلي تقدمت به طائفة خمتلفة من أأعضاء مجموعته الإ
اليت  ادلورة الثالثني للجنة العالمات، من مناقشة اية تعليقات أأو مالحظات ختص ادلراسة احملدثة وأأعاد تأأكيد الأمهية الكبرية

ليه. كام أأكّد الوفد جمّددا عىل دمعه للعمل البالغ التقنية اذلي تقوم به جلنة  يكتس هيا هذا البند من بنود جدول الأعامل ابلنس بة اإ
العالمات فامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية، واذلي س بق هل أأن شارك فيه. ورأأى أأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات من 

جراء مشاورات  الأمور اليت تكتيس أأمهية ابلغة و أأنه من املمكن، عىل الرمغ من عدم اس تكامل العمل يف هذين اجملالني، اإ
جناز  جيابية فامي خيص اإ تقنية يف هذا الصدد بتوجيه من الرئاسة. ويف ضوء املناقشات السابقة، رأأى الوفد أأن مثة توقعات اإ

ىل عقد مؤمتر دبلومايس، وهو أأمر يساند ه الوفد. ويف اخلتام رّصح بأأن جلنة العالمات س تتناول أأيضا مسائل العمل وادلعوة اإ
سهام خالل الفرتة قيد البحث. وأأعرب، مع ذكل، عن  من قبيل البياانت اجلغرافية، وهو جمال مل يقدم فيه أأعضاء اللجنة أأي اإ

 أأمهل يف أأن تركّز اللجنة عىل هذا املوضوع يف دوراهتا املس تقبلية.

نه يظّل مقتنعا برضورة حتسني حامية وأأثىن وفد جاماياك ع .201 ىل العمل املُنجز من قبل الأمانة وجلنة العالمات وقال اإ
امللكية الفكرية لأسامء البدلان. وعليه أأبدى دمعه للجهود اليت تبذلها ادلول الأعضاء من أأجل تعزيز وحامية القمية املرتبطة 

نه يواصل العمل مع أأعضا ء جلنة العالمات بغية اس تكشاف هنج مالمئ محلاية أأسامء البدلان ابس تخدام أأسامء البدلان. وقال اإ
، تظهر SCT/29/5من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية. وأأفاد بأأن أأحدث دراسة أأجرهتا الأمانة، وأأوردهتا يف الوثيقة 

ية املتوافرة حاليا لتكل الأسامء عىل أأنه عىل الرمغ من امحلاية املتاحة لأسامء البدلان من خالل الوسائل البديةل، ل تزال امحلا
الصعيد ادلويل مقترصة عىل ظروف معّينة وتبقى، ابلتايل، غري اكفية. وما زال الوفد يرى أأنه ينبغي تيسري توفري حامية اكفية 

لويبو، لأسامء ادلول مضن القوانني والس ياسات والإجراءات الوطنية وذكل من خالل توصية مشرتكة تصدرها امجلعية العامة ل
ن جاماياك طلبت  كام جرى فامي خيص اجملالت الأخرى للعالمات التجارية اليت حتظى بأأمهية مشرتكة وتوافق جامعي. وقال اإ
من الأمانة، يف ادلورة التاسعة والعرشين للجنة العالمات، أأن تس تخدم ادلراسة لتحديث الوثيقة املرجعية الأصلية وتعمميها 

قاد ادلورة الثالثني للجنة، اليت اتُفق عىل جدول أأعاملها. وأأضاف أأنه بصدد اس تعراض ادلراسة عىل ادلول الأعضاء قبل انع
ىل ادلورة الثالثني للجنة  ىل القيام بذكل. وأأعرب عن اعزتامه تقدمي اقرتاح حمدث اإ وحتليلها ابلتفصيل ودعا ادلول الأعضاء اإ

 خبصوص الإجراءات القادمة.
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براز أأمهية معل جلنة العالمات بشأأن حامية أأسامء  وأأيد وفد سويرسا وفد السلفادور .220 ووفد جاماياك فامي يتعلق ابإ
ىل عرض اقرتاحه اجلديد يف  البدلان. وشكر وفد جاماياك عىل الزتامه هبذه املسأأةل وابلقرتاحات املقدمة من قبل وتطلع اإ

يع البدلان حامية أأسامء البدلان وأأن يكون لها ورأأى الوفد أأنه ينبغي أأن يكون من املهم مجل  ادلورة الثالثني للجنة العالمات.
وأأيد الوفد أأيضا الزتام الأمانة يف  قواعد لس تخدام أأسامء البدلان لتحديد املنتجات بغية احملافظة عىل صةل مع بدل منشأأ املنتج.

 (.ICANNهذا الصدد بأأسامء احلقول يف هيئة الإنرتنت املعنية ابلأسامء والأرقام املعينة )

وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية مرصحا بأأن ولية جلنة العالمات يه امل ي قدما حنو معاهدة بأأحاكم  وحتدث .222
ن هذا سيساعد امجلعية العامة عىل مناس بة بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات لفائدة البدلان النامية والأقل منوا.  وقال اإ

ماكنية عقد مؤمتر دبلومايس.أأخذ التقدم احملرز يف الاعتبار واختاذ ق ىل اجملموعة الأفريقية فهذا يعين أأن  رار بشأأن اإ وابلنس بة اإ
هذه ادلورة ينبغي أأن تسفر يف هنايهتا عن مرشوع معاهدة شامةل تبنّي مصاحل مجع ادلول الأعضاء وتراعي شواغل مجيع 

نه متاش يا مع اجملموعة ابء لتوصيات جدول أأعامل الو  الوفود. يبو بشأأن التمنية، يتعني عىل معل اللجنة أأن يكون وقال الوفد اإ
ورأأت اجملموعة الأفريقية أأنه من  مس تفيضا وأأن يراعي خمتلف مس توايت التمنية وأأن حيافظ عىل توازن بني التاكليف واملنافع.

جراء موحد لتسجيل التصاممي الصناعية تمكن يف  ذا اكنت مزااي وجود اإ ناسب اذلي ينبغي امل  المثنالصعب حاليا احلمك عام اإ
قامة بىن حتتية وما يلزم من تكنولوجيا. وأأبرزت اجملموعة أأمهية القانون واملامرسات فامي يتعلق  دفعه لتعديل الترشيع الوطين واإ

آمةل أأن تتعزز الكفاءات الوطنية بغية جين املنافع وزايدة عدد طلبات التسجيل. وذلكل رغبت اجملموعة  ابلتصاممي الصناعية أ
يد عىل رضورة وجود توازن بني التاكليف واملنافع، ول س امي يف ضوء دراسة الآاثر املرتتبة عن ذكل اليت أأجنزهتا يف التشد

ىل املساعدة يف الإدارة والكفاءة والتدريب يف حاجة ار هذه ادلراسة بوضوح وتظه الويبو. لبدلان املنخفضة واملتوسطة ادلخل اإ
ىل أأن . اجة البدلان العالية ادلخلالقانون، وهذه احلاجة أأكرب بكثري من ح ملئة من الطلبات اب 40وتشري الإحصائيات أأيضا اإ

ومن مث فهناك تباين كبري بني البدلان املتقدمة والنامية فامي خيص تسجيل التصاممي  يف البدلان النامية تأأيت من غري املقميني.
فقد أأبدت اجملموعة الأفريقية روحا من التعاون عرب تقدمي ورمغ ذكل،  الصناعية، وينبغي مراعاة ذكل يف مواصةل معل اللجنة.

ورأأت  اقرتاح يتكون من مجموعة من املواد عن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات وغريها من املواد املتعلقة بتخفي  الرسوم.
دراج هذه املواد يف املعاهدة س ميكن من صياغة صك دويل س يليب الاحتياجات ويامتىش  مع الواقع يف مجيع اجملموعة أأن اإ

ذ اطلعت عىل اقرتاحات وفد مجهورية كوراي ووفد الاحتاد الأورويب خبصوص  ادلول الأعضاء. وشعرت اجملموعة ابلرتياح اإ
وهذه الاقرتاحات اجلديدة متكن من حتقيق توازن يف النقاش حول مرشوع معاهدة  املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات.

دراج أأحاكم بشأأن املساعدة التقنية  وفودالولحظت اجملموعة أأن بع   فامه.وهتيئة مناخ للحوار والت أأظهرت بع  املرونة يف اإ
هنا س تواصل املسامهة يف التوافق يف الآراء استنادا  وتكوين الكفاءات يف منت املعاهدة، وذلكل رحبت هبذا التقدم وقالت اإ

ىل اقرتاحات اجملموعة الأفريقية ووفدي الاحتاد الأورويب ولكن اجملموعة ذكرت بأأمهية املواد املقرتحة املتعلقة   ومجهورية كوراي.اإ
عطاء وقت اكف ملناقشة هذه املواد بتخفي  الرسوم، خصوصا لدلول النامية والأقل منوا.  وأأعربت اجملموعة عن رغبهتا يف اإ

وختاما، أأكدت اجملموعة الأفريقية اكمل  خالل هذه ادلورة بغية ضامن فهم أأفضل وصياغة مقبوةل دلى مجيع ادلول الأعضاء.
  الزتاهما لضامن جناح اللجنة.

وأأكد وفد الصني أأنه لطاملا أأوىل أأمهية كبرية لعمل جلنة العالمات وأأنه مرسور لرؤية ما ُأحرز من تقدم ملموس يف  .222
غري الرمسية ذات الصةل بشأأن املناقشة بشأأن معاهدة قانون التصاممي. وذكر الوفد أأن الصني ستشارك بفعالية يف املشاورات 

 معاهدة قانون التصاممي، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تسد الأطراف ثغراهتا وحترز نتيجة ُمرضية للجميع.

وحتدث وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وأأعلن أأن اجملموعة تؤيد العمل املعياري اذلي  .223
جراءات التصاممي، مما اكنت هل أأمهية خاصة ابلنس بة للفريق ولفائدة مجيع البدلان يف  تضطلع به جلنة العالمات بشأأن تقريب اإ

أأت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق أأن مواءمة الإجراءات س تكون أأداة لك مرحةل من مراحل التمنية الاقتصادية. ور
ىل ذكل، رأأت اجملموعة أأن نص املعاهدة قد بلغ درجة اكفية من النضج  ضافة اإ مفيدة لتشجيع الابتاكر والرواج الاقتصادي. واإ

تسوية أأي اختالفات متبقية يف جلسة . وميكن 2024لتويص امجلعية العامة ابعامتد املعاهدة خالل النصف الأول من عام 
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. وخالل 2024جلنة العالمات املزمع عقدها يف نومفرب، ويف الاجامتع التحضريي احملمتل انعقاده خالل الربع الأول من عام 
آخر اللمسات عىل اقرتاح املعاهدة الأسايس ومراعاة احتياجات البدلان  هاتني اجللس تني، ينبغي أأن تضع جلنة العالمات أ

امية، عىل حنو مالمئ، يف جمايل املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات بغية تنفيذ املعاهدة املقبةل. وأأعربت اجملموعة عن أأملها يف الن
 أأن يلقى اقرتاهحا ادلمع الالزم يف امجلعية خالل هذه اجللسة.

زتامه القوي ابلعمل الهام للجنة وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، وأأكد جمددًا ال .224
العالمات. وأأكد وفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء جمددًا أأن الًك مهنام يعرتف ويقر ابلأمهية الكبرية والقمية املضافة ملواءمة 

مني. وأأحرزت جلنة العالمات، عىل مدى عدة أأعوام،  جراءات تسجيل التصاممي ابلنس بة للمس تخد  وتبس يط ترتيبات واإ
قدمًا كبريًا وملموسًا يف معاجلة هذه املسائل. وتس تجيب مرشوعات املواد واللواحئ لهدف هنايئ يمتثل يف تقريب وتبس يط ت

طار حيوي ومرن لتطوير قانون التصاممي لحقًا، مبا يواكب  جراءاهتا، لكهنا مالمئة أأيضًا لوضع اإ ترتيبات التصاممي الصناعية واإ
ن مرشوعات املواد واللواحئ انجضة من التغريات التكنولوجية والاجامت عية والاقتصادية والثقافية يف املس تقبل. وابختصار، فاإ

ثت دراسات  نه، متاش يًا مع التوصيات ذات الصةل من جدول الأعامل، ُأجريت وُحّد  الناحية التقنية. وعالوًة عىل ذكل، فاإ
ىل أأن ا جمليبني، يف مجيع البدلان، يرون أأن التغيريات املقرتحة س تودّل تتعلق بأأثر املعاهدة املقرتحة. وأأشارت نتاجئ ادلراسات اإ

نه، لنئ اكنت مثة اختالفات يف الآراء حول مسأأةل كيفية معاجلة  جيابية. وقال وفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء اإ آاثرًا اإ أ
نه يبدو أأنه مل تُ  د أأي دوةل من ادلول الأعضاء النظر يف مسأأليت املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات فامي يتعلق ابملعاهدة، فاإ ع 

ىل توافق يف الآراء حول املسأأةل، وذكل أأثناء مؤمتر دبلومايس أأو قبل انعقاده.  نه رسعان ما سيمت التوصل اإ تقدميهام. وابلتايل فاإ
طار معاهدة س نغافورة. ويف لك حاةل من احل الت، متت وقد ُأثريت مسأأةل تقدمي املساعدة التقنية خالل املفاوضات يف اإ

هنا اكنت مشلكة  ىل التجربة املكتس بة، فاإ تسوية املسأأةل مبا يُريض مجيع الأطراف خالل املؤمتر ادلبلومايس نفسه. واستنادًا اإ
ن وفد لك من الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء قدم، يف جو  ىل حل، فاإ من اليسري حلها. ومع ذكل، توخيًا لتسهيل التوصل اإ

دراج مادة بشأأن  من التعاون واملرونة عالن عام دلمعه املس متر جلدول أأعامل التمنية، قد طرح عىل طاوةل النقاش اقرتاحًا ابإ واكإ
. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يكون هذا SCT/29/8املساعدة التقنية وتكوين الفرص يف املعاهدة. وورد ذكل يف الوثيقة 

دراج مادة ومن يفضلون اختاذ قرار. ويف اخلتام، الاقرتاح، مبا يشمل من تدابري توضيحية، حاًل وسطًا م  ين ابإ فيدًا بني املناد 
اقرتح وفد لك من الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء أأن توافق امجلعية العامة عىل عقد جلسة أأخرى للجنة العالمات يف 

 .2024اخلريف، يعقهبا مؤمتر دبلومايس يف عام 

لعامتد معاهدة بشأأن قانون  2024التوصية بعقد مؤمتر دبلومايس يف  وكشف وفد بلجياك عن رغبة اجملموعة ابء يف .225
ىل كفاية التقدم احملرز أأثناء ادلورتني الثامنة والعرشين والتاسعة والعرشين من جلنة العالمات.  التصاممي وستستند التوصية اإ

ىل  أأن"جلنة العالمات قد أأحرزت تقدمًا وذكر الوفد بأأن رئيس جلنة العالمات قد خلص يف هناية ادلورة التاسعة والعرشين اإ
املساعدة التقنية  وُأحرز تقدم مماثل يف جمايل 3و SCT/29/2جيدًا يف مرشوع املواد والقواعد كام وردت يف الوثيقتني 

ىل جتيل نضوج س يايس يف مرشوع املواد والقواعد يتخطى جبالء نضج مشاريع نصوص وتكوين الكفاءات ". وأأشار الوفد اإ
ىل مزيد  املعاهدات ن اجملموعة ابء قد أأقرت ابحلاجة اإ ىل مس توى عقد مؤمتر دبلومايس. وقال اإ الأخرى اليت ارتقت بنجاح اإ

ىل نتيجة ملموسة وقد تقدم أأعضاء اجملموعة ابء بعدة اقرتاحات يف هذا الشأأن مضيفًا أأن اجملموعة ترى يف  من التقدم للتوصل اإ
نه أأجريت العديد من هذه الاقرتاحات واقرتاحات أأخرى يف الطريق  أأساسًا جيدًا ملؤمتر دبلومايس انحج. ومىض يقول اإ

ادلراسات بنجاح يف س ياق جلنة العالمات وقد أأثبتت بوضوح أأن معاهدة التصاممي س تعم ابلفائدة عىل ادلول الأعضاء 
عالن الاحت ن اجملموعة ابء ترحب ابإ اد الرويس عن نيته يف واملس تخدمني أأاًي اكن مس توى التمنية. وأأخريًا، قال الوفد اإ

 اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس. 

الإسالمية( بأأنه عىل أأعامل جلنة العالمات أأن تامتىش مع أأهداف التمنية يف الويبو  -وأأعلن وفد ايران )مجهورية  .226
لوجهية ورشوط جدول أأعامل التمنية اتساقًا مع أأهداف املنظمة كلك وذلكل، فال بد من الأخذ بعني الاعتبار التوصيات ا

اليت تتعامل مع شواغل البدلان النامية بغية التطبيق الفعال لأي صك حممتل ملزم قانواًن والقيام بأأعامل حتضريية لالجامتعات. 
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وانقش الوفد مرشوع معاهدة قانون التصاممي فأأحاط علامً ابلتقدم احملرز يف املفاوضات لتحضري نص ذي طبيعة ملزمة قانواًن 
ىل وجود بع   القضااي العالقة اليت يتعني البت فهيا قبل الانتقال للمرحةل املقبةل وساق مثالني عىل هذه القضااي مضن مشريًا اإ

بل املساعدة تويخ قضااي أأخرى: أأوًل،  طار عام واثنيًا، قواعد وس ُ ىل اإ مواطن املرونة الوطنية وحتديد الرشوط للتوصل اإ
ىل أأنه م ا من شك يف وجود قضااي أأخرى ميكن أأن حتل ابس تخدام أأفاكر واقرتاحات التقنية وتكوين الكفاءات. وأأشار الوفد اإ

خالل الاجامتعات القادمة للجنة العالمات مع الأخذ بعني الاعتبار ادلراسات ادلولية والوطنية. وعرب الوفد عن قناعته بأأنه 
ىل  من السابق لأوانه البت يف مسأأةل عقد مؤمتر دبلوماس يب فعىل جلنة العالمات أأن تعمل معاًل حقيقيًا وبناًء للوصول ابلنص اإ

يرد أأي  مرحةل النضج. وأأضاف أأن الأمر مل خيرج عام ورد يف تقرير ادلورة التاسعة والعرشين من جلنة العالمات حيث مل
جامع بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس لأن بع  ادلول الأعضاء ترى أأن النص مل يصل ملرحةل  ىل أأي اإ شارة تفيد ابلتوصل اإ اإ

ن البدلان النامية مس تعدة لالخنراط يف حوار بناء للتعاطي مع شواغلها املرشوعة النضو  ج الاكيف. واس تطرد الوفد قائاًل اإ
ن اعامتد التدابري املناس بة لطمأأنة  املتعلقة ابلرشوط الأولية اليت يتعني حتقيقها قبل ادلخول يف املرحةل الثانية. ورشح قائاًل اإ

ىل القبول ابملعاهدة قبوًل أأفضل وابلتايل البدلان النامية سيسمح لها ب ىل توافق يف الآراء ودفع ادلول اإ دمع العملية والتوصل اإ
 تطبيقها عىل حنو فعال.

وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء بيان ابمس اجملموعة ابء و به  املدىل عن تأأييده للبيانوفد اململكة املتحدة  وأأعرب .221
نفيه. و  معاهدة قانون العمل عىل  احملرز يف، التقدم 2023يف عام  أأن يس تعرض،عىل  2022 يف امجلعية وافقت قال اإ

ن العمل عىل ال واختاذ قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس. و  التصاممي  معاهدة قانون التصاممييشلك اذلي س نص مىض يقول اإ
وتكوين توفري املساعدة التقنية  نبشأأ بعد أأن قدمت مقرتحات ملموسة  ل س اميمن حيث املضمون، و واس تمكل أأحرز تقدما

قلميية اجملموعاتعىل بياانت الوفد  وأأثىن. الكفاءات . 2024لعقد مؤمتر دبلومايس يف عام  اتأأييده والوفود اليت أأبدت الإ
 عىلالاحتاد الرويس الوفد . وشكر  2024لجمعية لختاذ قرار عقد مؤمتر دبلومايس يف عام ه قد حان الوقت ل أأن وعليه، يرى

 .2024ضافة مؤمتر دبلومايس يف عام اس تعداده لس ت

عن تقديره للتقدم احملرز يف مواد  ابء معراباجملموعة ابمس بلجياك وبيان وفد وفد الاحتاد الأورويب  بيان أأملانيا وأأيد وفد .228
جراءات قانون التصاممي الصناعية وممارساته وقواعد  برام  . ورأأى الوفد أأيضا أأنالتصاممي الصناعيةلتنس يق اإ اتفاق متعدد اإ

عقد مؤمتر عن دمعه لوفد أأعرب ال وعليه،تعزيز الابتاكر والإبداع. هبدف عزز حامية التصاممي الصناعية س يالأطراف 
 .2024دبلومايس يف عام 

لتقدم الكبري اذلي أأحرزته جلنة ورحب اب لبيان اذلي أأدىل به وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابءفأأيد ا وفد الياابن وحتدث .221
أأمهية املساعدة التقنية ب أأقرمؤمتر دبلومايس. و  ليك يعرض يف بلغ مس توى النضجقد النص واعترب أأن مرشوع  لعالماتا

 جتس يدهكيفية و  ق ذكليكيفية حتق النقاش حول مواصةل  اميكهن ادلول الأعضاء ويعتقد أأن تنفيذ املعاهدةيف  تكوين الكفاءاتو 
ن املؤمتر ادلبلومايس.  املعنية يفو/أأو وثيقة املعاهدة يف املعاهدة  امللكية الفكرية يتوقعون  مس تخديم أأنظمةومىض الوفد يقول اإ

ىل  نظرا هذا املساردور فعال يف لها أأيضا أأن يكون  ن الويبو ينبغياإ هذا النوع من النتيجة و  واكةل متخصصة وظيفهتا كدورها اإ
ىل تيسري امحلاية ال الإمنائيةتعزيز التدابري  اكفية للملكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل ومواءمة الترشيعات الوطنية. الرامية اإ

هناء للجنة العالماتاملتبقية  اتناقشامل بناء، يف  شلكملسامهة، ب االوفد أأنه س يواصل  وأأوحض املفاوضات يف أأقرب  من أأجل اإ
 .من املنافعممكن ق ى قدر لأ  اقيقحت وقت ممكن 

ىل أأن  وأأشار .ابءاجملموعة بيان وفد الرنوجي  وأأيد .220 مرشوع املواد ومرشوع  يفأأحرزت تقدما كبريا  جلنة العالماتاإ
هناءقادرة عىل جلنة العالمات أأن . وبناء عىل ذكل، يرى وقت قد حان لعقد مؤمتر دبلومايسالالحئة التنفيذية وأأن ال معلها  اإ

ىل الروح، أأشار الوفد تكوين الكفاءاتنية و . وفامي يتعلق ابملساعدة التق ومرشوع الالحئة التنفيذيةمرشوع املواد  عىل  اإ
لتحقيق التنس يق  مجموعة من القواعد يرى الوفد أأن وضع. وعالوة عىل ذكل، يف مداخالهتا الوفود الأخرىاليت أأبدهتا جيابية الإ 

فرصة للجنة العالمات يك كون يلمس تخدمني واملاكتب، وأأضاف أأن عقد مؤمتر دبلومايس قد ل  الأمورتبس يط فرصٌة ذهبية ل 
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ىل اتفاق بشأأن القضااي الأخرى العالقة. واختمت الوفد ت  برام معاهدة ُكمته موصيا توصل اإ قانون بشأأن بعقد مؤمتر دبلومايس لإ
 .يف الس نة املقبةلالتصاممي 

نه يرى أأن هذه امجلعيات ينبغي أأ  .222 س بانيا بياين الاحتاد الأورويب واجملموعة ابء، وقال اإ ماكنية وأأيد وفد اإ ن توافق عىل اإ
. وحتدث عن اقرتاح وفد الاحتاد الرويس ابس تضافة املؤمتر 2024عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن التصاممي الصناعية يف عام 

ىل أأن تقدما كبريا قد أأحرز يف ما يتعلق بنضج لغة مرشوع املواد والقواعد، وخاصة فامي يتعلق  ادلبلومايس، وابلنظر اإ
نه يناشد ابس تعادة روح مؤمتري بيجني ومراكش ادلبلوماس يني ويويص هذه امجلعيات بأأن تتخذ قرارا ابملساعدة التقنية، فاإ 

 .2024بعقد مؤمتر دبلومايس يف عام 

ىل سائر الوفود يف تأأييد التوصية بعقد مؤمتر  .222 وأأعرب وفد كندا عن تأأييده للبيان اذلي أأدلت به اجملموعة ابء وانضم اإ
. ورصح بأأنه يقر برضورة التصدي للمسائل اليت ل تزال مطروحة، 2024التصاممي يف عام  دبلومايس بشأأن معاهدة قانون

 فهيا املسائل املتعلقة ابملساعدة التقنية، وأأفاد بأأنه يؤمن بأأن التفاق عىل هذه املسائل يف متناول جلنة العالمات. مبا

نه نظرا لأن معاهدة ق –وقال وفد فزنويال )مجهورية  .223 جرائية عىل وجه البوليفارية( اإ انون التصاممي س تكون معاهدة اإ
ىل عقد مؤمتر دبلومايس عن التصاممي الصناعية. وسلط الضوء عىل املساعدة  اخلصوص، فس يكون عني الصواب ادلعوة اإ

طار جدول أأعامل التمنية، وأأفاد بأأن الأطراف ينبغي لها أأن تتوصل  ىل التقنية اليت جيب ضامهنا معال ابلزتامات الويبو يف اإ اإ
 اتفاق يف س ياق من حسن النية والتوازن.

ىل بيان اجملموعة ابء وبيان وفد الاحتاد الأورويب والعديد من الوفود الأخرى. وأأعرب عن اعتقاده  .224 وانضم وفد فرنسا اإ
بأأن نص معاهدة قانون التصاممي قد بلغ مس توى متقدم من النضج. ومع مراعاة أأن هذه املعاهدة ستساعد املنتفعني هبا 

ساعدة هائةل عىل النحو املبني يف عدد من الاقرتاحات، ومهنا اقرتاحات الاحتاد الأورويب اليت تقوم عىل تكوين الكفاءات م 
ىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  نه يرى أأن اللجنة مس تعدة لدلعوة اإ  .2024واملساعدة التقنية، قال الوفد اإ

كام اقرتحت وفود أأخرى. وسلط الضوء  2024ومايس يف عام وشدد وفد ش ييل من جديد عىل تأأييده لعقد مؤمتر دبل .225
نه ل يتوقع  ىل تغيري أأية عنارص موضوعية يف قانون التصاممي الصناعية، وابلتايل فاإ عىل أأن معاهدة قانون التصاممي ل تسعى اإ

ىل نضج النص وعدد الا نه ابلنظر اإ ىل توافق يف الآراء بشأأهنا. وراح يقول اإ جامتعات اليت عقدت أأية صعوبة يف التوصل اإ
ن املناقشات ينبغي أأن تس هتدف خصوصا مسأأةل املساعدة التقنية ويه عنرص همم ابلنس بة لهذه املعاهدة.   ابلفعل، فاإ

ىل بيان وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ووفد بولندا ابلنيابة عن  .226 مجموعة بدلان أأورواب وانضم وفد هنغاراي اإ
جمددا الزتامه املتني بأأعامل جلنة العالمات، وشارك العديد من الوفود الرأأي بأأن املناقشات بشأأن . وأأكد الوسطى والبلطيق

نه يعترب أأيضا أأن مرشوع املواد واللواحئ بلغت قدرا  معاهدة قانون التصاممي املقرتحة قد بلغت مرحلهتا الهنائية. وراح يقول اإ
نه يطالب امجلعية العامة   .2024ابختاذ قرار بعقد مؤمتر دبلومايس يف عام اكفيا من النضج، وعليه فاإ

واتفق وفد بلجياك مع الوفود اليت ترى أأن نص املعاهدة املقرتحة بلغ قدرا اكفيا من النضج مبا يسمح للجمعيات ابختاذ  .221
 قرار بعقد مؤمتر دبلومايس يف العام املقبل.

يطاليا البيانني الذلين أأديل هبام ابمس اجملموعة ابء .228 وابمس الاحتاد الأورويب والأعضاء فيه كام س بق ذكره يف  وأأيد وفد اإ
ن اعامتد معاهدة تيرس تسجيل التصاممي الصناعية وحتد من التاكليف املتكبدة أأمر س يثبت فوائده مجليع  بيانه الأويل. وقال اإ

ذ سلط الأضواء عىل أأمهية مسأأ  ةل املساعدة التقنية، لحظ ادلول الأعضاء يف الويبو سواء أأاكنت بدلااًن متقدمة أأم انمية. واإ
جياد حل بفضل حسن النية. ولحظ أأن اعامتد معاهدة س يكون وس يةل للتقدم الاقتصادي وتغيري اجملمتع معراًب عن  ماكنية اإ اإ

 تأأييده لعقد مؤمتر دبلومايس.
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ن ادلول وابمس اجملمو  وساند وفد الربتغال البيانني الذلين أأديل هبام ابمس الاحتاد الأورويب والأعضاء فيه .221 عة ابء. وقال اإ
ن الوقت مناسب لتوصية امجلعية بعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد  الأعضاء تغلبت عىل أأوجه الاختالف الرئيس ية بني املواقف واإ

 .2024معاهدة بشأأن قانون التصاممي يف س نة 

ىل عقد  .230 مؤمتر دبلومايس لعامتد وأأعرب وفد غواتاميل عن امتنانه لعمل الأمانة مضن جلنة العالمات. ودعا أأيضًا اإ
ىل أأمهية الرتكزي عىل املساعدة التقنية. كام أأيد املبادرة اليت اقرتهحا وفد جاماياك  معاهدة بشأأن قانون التصاممي وأأشار جمددًا اإ

 يتصل بأأسامء البدلان. فامي

ىل .232 ن اللجنة وذكر وفد جنوب أأفريقيا بأأن رئيس جلنة العالمات خالل دورة اللجنة التاسعة والعرشين خلص اإ  القول اإ
ن العمل املتعلق ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات تقدم  أأحرزت تقدمًا ملحوظًا خبصوص مسودة املواد ومسودة القواعد واإ

بدوره. ورأأى عىل الرمغ من التقدم امللحوظ احملرز أأن ذكل الأمر ما زال غري اكف حىت تويص اللجنة امجلعية العامة للويبو 
حراز املزيد من التقدم فامي يرتبط ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات بعقد مؤمتر دب ىل اإ ن هناك حاجة اإ لومايس. وأأوحض قائاًل اإ

 لأخذ شواغل البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا يف احلس بان متش يًا مع توصيات جدول أأعامل التمنية.

كوادور البيان اذلي قدمه سابقا عدد من الوفود  .232 وشكر الأمانة عىل معلها يف هذا اجملال. وأأيد أأيضا توصية وأأيد وفد اإ
 امجلعية بعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة التصاممي الصناعية.

وأأيد وفد مرص بيان اجملموعة الأفريقية وبيان جنوب أأفريقيا. ورأأى أأن مرشوع املعاهدة ينبغي أأن يتضمن مواد عن  .233
 ذكل سيسهل مشاركة مجيع ادلول الأعضاء يف العمل عىل املعاهدة.تكوين الكفاءات واملساعدة التقنية لأن 

أأن لك فكرة املفاوضة قامئة عىل النصوص بشأأن مرشوع قانون التصاممي  (TWN) ورأأى ممثل ش بكة العامل الثالث .234
ن عية العامة.والالحئة التنفيذية قد اس هتل دون أأي قرار من الهيئات الرئاس ية للويبو، مبا يف ذكل، جلنة العالمات وامجل   وقال اإ

 مناقشة جمالت الئتالف والاختالف، وهذا خمتلف عن ولية التفاوض حول نص ما. القرار يف جلنة العالمات اكن هو
ىل جدول أأعامل التمنية واكنت  ورأأى املمثل أأنه رمغ   لعدد كبري من أأعضاء الويبو. أأمرا واقعاوذلكل اكنت العملية تستند اإ

جرايئ، فقد اكن لها تداعيات عىل القانون املوضوعي، ول س امي يف جمالت فرتة السامح تقدمي املعاهدة  بوصفها معاهدة قانون اإ
نه من املهم أأن ندرك أأن  والطلبات املتعددة وترخيص التصاممي. ن البدلان النامية تس تخدم التصاممي اس تخداما اثنواي واإ وقال اإ

نه  املنافع يف س ياق البدل النايم ول للأعامل التجارية يف البدلان النامية.جمرد احلصول عىل التسجيل ليس اكفيا جللب  وقال اإ
شاكل التعبري الثقايف التقليدي والتصاممي التقليدية للعالمات لأ ينبغي للجنة العالمات أأن جتري حتليل لالمتالك غري املرشوع 

نه ينبغي للجن التجارية وأأشاكل حامية التصاممي الصناعية. ة العالمات أأن تناقش التداعيات التمنوية للعالمات التجارية، وقال اإ
خاصة يف س ياق الصحة العامة، وحتديدا التداعيات عىل العالمات التجارية اجلديدة مثل عالمات الراحئة واملظهر واللمس 

ىل الأدوية.  راض غري السارية ومبراقبة التبغ.وذكر الوفد بأأن الويبو عضو يف فرقة معل الأمم املتحدة املعنية ابلأم عىل النفاذ اإ
وعىل غرار  ورأأى املمثل أأنه ل بد للويبو أأن تناقش تروجي التغليف العادي للتبغ أأو املنتجات الضارة الأخرى مثل الكحول.

نه من املهم أأيضا مناقشة تروجي الأسامء اجلنيسة فامي خيص الأدوية وأأغذية الأطفال. مثل ويف هذا الصدد، ذكر امل  ذكل، قال اإ
 ابملناقشة ادلائرة حاليا حول ختصيص عالمات لأغذية الأطفال وللكحول.

 .WO/GA/43/16ابملعلومات الواردة يف الوثيقة علام وأأحاطت امجلعية العامة للويبو  .235

 من جدول الأعامل املوّحد "3"36البند 

 اللجنة املعنية مبعايري الويبو

ىل الوثيقة  .236  .WO/GA/43/16استندت املناقشات اإ
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شاورات غري رمسية، دعت الرئيسة امليرّس، انئب مل  خضع، وهو اللجنة املعنية مبعايري الويبو، 3ومبا أأن البند الفرعي  .231
ىل  ةرئيس  الإبالغ عن تكل املشاورات.امجلعية العامة الس يد خمتار وريدة، اإ

قلمييةاجملبأأنه أأجرى مشاورات غري رمسية حول هذه املسأأةل مع منسقني  ةوأأفاد انئب الرئيس .238 ، ل س امي ما موعات الإ
سهام جلنة املعايري يف  جراء املزيد من املشاورات بشأأن اإ نه مت التفاق عىل اإ خيص العالقة بني جلنة املعايري وجلنة التمنية. وقال اإ

جلنة التمنية  جدول أأعامل التمنية يف ادلورتني القادمتني للجنة التمنية وهام ادلوراتن الثانية عرشة والثالثة عرشة. وأأضاف أأن
ىل امجلعية العامة   يف العام املقبل.س تقدم بعد ذكل توصيات خبصوص هذه املسأأةل اإ

ىل أأن .231 ىل جدول أأعامل جلنة  كام أأشار الس يد وريدة اإ ضافة بند دامئ اإ املشاورات مل تتناول املسائل الإجرائية واقرتاح اإ
ىل القرارات االإحاةل املعايري، وابلتايل ميكن التفاق عىل   .املوضوعنيلسابقة اليت اختذهتا امجلعية العامة بشأأن هاذين اإ

ىل تقرير انئب الرئيس .240  حول املشاورات غري الرمسية، اقرتحت الرئيسة فقرة القرار التالية: ةواستنادا اإ

ىل"قرّ  امجلعية العامة يف توهجها لها ، رهن تعلاميت أأخرى املعنية مبعايري الويبو اللجنة رت امجلعية العامة للويبو أأن توعز اإ
آلية التنس يق، بأأن تواصل العمل وفق النظام الراهن، أأي النظام ادلاخيل العام للويبو، وأأن  2024عام  خبصوص أ

تكوين كفاءات التقنيتني ل تقدمي املشورة واملساعدة تقرير املكتب ادلويل عن تدرج يف جدول أأعاملها البند املعنون "
 ."2022"، كام قّررته امجلعية العامة يف عام ولية اللجنة املعنية مبعايري الويبو يف س ياقماكتب امللكية الصناعية 

آلية التنس يق، أأن ةوبناء عىل طلب توضيحات يف هذا اخلصوص أأوحض انئب الرئيس .242 ه يف حني تناولت املشاورات أ
هنا مل تتناول املسأألتني الأخريني العالقتني وهام النظام ادلاخيل للجنة املعايري واإ  دراج بند يتعلق جبدول أأعامل التمنية يف جدول فاإ

ىل التفاق عىل ضوء القرار السابق اذلي تكل ال أأعامل  لجنة. وأأضاف أأن النص اذلي قرأأته الرئيسة يُعد حماوةل للتوصل اإ
 .2022اختذته امجلعية يف عام 

ىل النص  وأأوحض وفد موانكو، اذلي شارك يف املشاورات، أأن .242  .حد ذاتهيف املشاورات مل تستند اإ

ن اجملموعة تثين عىل اجلهود اليت بذلها السفري أألفريدو  .243 وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وقال اإ
سويسكوم اذلي قاد املشاورات غري الرمسية خالل ادلورة السابقة للجنة املعايري. وأأوحض أأن الغرض من املشاورات غري 

آلية التنس يق والعالقة بني جلنة املعايري وتوصيات جدول أأعامل التمنية ئل العالقةللمساحل عىل  التفاق رمسية هوال ، وخباصة أ
ىل أأن بع  الاقرتاحات ُطرحت دون المتكّن، للأسف، من بلوغ نظميية والنظام ادلاخيل اخلاص. وأأ يف الشؤون الت  شار اإ

ن  رت بشأأن املسائل العالقة اخلاصة بلجنة املعايري موعة ظلّت تشارك بنشاط يف مجيع املشاورات اليت جاجملاتفاق. وقال اإ
أأنه ينبغي للجنة، نظرا لعدم بلوغ  تفهماجملموعة أأوحض أأن ويف املفاوضات اليت جرت عىل مس توى اللجنة. و  2022منذ عام 

ن اجملمو توافق يف الآراء، أأن جتري مزيدا من املناقشات حو  عة حتّث ادلول ل تكل املسائل العالقة يف دورهتا القادمة. وقال اإ
آلية بس يطة وفعاةل متكّن جلنة املعايري من زايدة تطوير  الأعضاء عىل املشاركة يف النقاش بطريقة بناءة من أأجل التفاق عىل أ

ن اجملموعة تذكّر بأأن امجلعية العامة اعمتدت، يف عام  معلها التقين مبا يتفق متاما مع توصيات جدول أأعامل التمنية. ومىض يقول اإ
آلية تنس يق تتعلق بتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية وينبغي للك الهيئات املعنية اتباعها. ، 2020 نشاء أ تلكيفا واحضا ابإ

وأأعرب عن رأأي اجملموعة اذلي مفاده أأن جدول أأعامل التمنية ينبغي أأن يكون جزءا ل يتجزأأ من معل الويبو، اذلي يشمل 
جنة تس تحدث أأنشطة هامة تؤثّر بشلك مبارش يف املساعدة التقنية اليت تقدهما ذكّر بأأمر معروف وهو أأن الل جلنة املعايري. و 

الويبو يف جمال تكوين الكفاءات. وأأكّد، بناء عىل ذكل، رضورة الاعرتاف بتكل اللجنة ابعتبارها هيئة معنية والإبالغ عن 
سهاهما يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية تنفيذا فعال.  اإ

ن الوف .244 ىل هذه املسأأةل يف وقت لحق. يف العودة هد حيتفظ حبقوقال وفد بلجياك اإ  اإ
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ىل املداخ .245  الت، طلبت الرئيسة من انئب الرئيسة مواصةل املشاورات غري الرمسية حول مسأأةل جلنة املعايري.وابلنظر اإ

 .A/51/20 Prov.1 يف الوثيقةمن جدول الأعامل )اختتام ادلورات(  48انظر البند  .246

 جدول الأعامل املوّحد من "4"36البند 

نفاذ  اللجنة الاستشارية لالإ

ىل الفقرات من  .241 ىل  31استندت املناقشات اإ  .WO/GA/43/16من املرفق الأول الوارد يف الوثيقة  46اإ

ن دورة اللجنة الثامنة عقدت يف  .248 نفاذ. وقالت اإ  21وقدمت الأمانة الوثيقة اليت تتضمن تقريرًا موجزًا عن معل جلنة الإ
ن الوثيقة تتيح معلومات عن  2022ديسمرب  20و وترأأسها السفري توماس فيتشن، انئب املمثل ادلامئ يف بعثة أأملانيا ادلامئة واإ

مج العمل املتفق عليه عرب عروض اخلرباء. وشكرت مجيع الوفود املسامهة يف تكل س بل تناول اللجنة خملتلف بنود بران
ن اللجنة وافقت أأيضًا عىل برانمج معل جديد دلورهتا التاسعة املزمع عقدها يف الفرتة من   3املناقشات. واسرتسلت قائةل اإ

ىل  ن برانمج العمل اجلديد سيشمل  2024مارس  5اإ لتسوية منازعات امللكية الفكرية وطرق ممارسات الأنظمة البديةل واإ
نفاذ اجلارية بغية تقليص جحم سوق املنتجات ؛ معلها والإجراءات أأو التدابري الوقائية أأو التجارب الناحجة لس تكامل تدابري الإ

سهام اللجنة يف املقدلة أأو املقرصنة تنفيذ توصيات . وأأخريًا، ذكرت أأن الوثيقة تتضمن الآراء اليت عربت عهنا الوفود بشأأن اإ
 من الوثيقة. 45جدول أأعامل التمنية للويبو مما ورد بيانه يف الفقرة 

وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء وشكر رئيس اللجنة عىل فعالية رئاس ته لدلورة الثامنة وأأمانة الويبو عىل  .241
ن اجملموعة تعترب أأن الإبداع والابت اكر يكتس يان أأمهية حامسة يف الاقتصاد جمهودها اجلبار خالل الس نة املاضية. وقال اإ

ن حقوق امللكية الفكرية يه أأصول جتارية رئيس ية تساعد عىل ضامن حفز املبتكرين واملبدعني  العاملي. ويف ذكل الصدد، قال اإ
نفا ىل رضورة مواصةل وضع تدابري حتمي تكل احلقوق وضامن فعالية اإ ذها. عىل الاستامثر والإبداع. ومن ذكل املنطلق، أأشار اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية بصفة أأمع. وأأوحض  ىل الأمهية اليت تعلقها اجملموعة عىل تكل اللجنة وعىل فعالية اإ ولفت النظر جمددًا اإ
ن اللجنة عبارة عن منتدى قمي لتبادل الآراء واملشورة بشأأن التدابري املتخذة عىل الصعيدين الوطين وادلويل لضامن  قائاًل اإ

ىل مراعاة معاهدات  نفاذ يكتيس أأمهية قصوى ابلنس بة اإ امللكية الفكرية املعنية والامتثال لها عىل وجه اتم. ورأأى أأن الإ
أأحصاب احلقوق واملس هتلكني والاقتصاد برصف النظر عن مس توى التمنية ويظل أأمرًا حاسامً حلسن سري النظام العاملي 

ىل مواصةل العم ل خالل دورة اللجنة التاسعة مما س ميكن ادلول الأعضاء حس امب للملكية الفكرية. وأأعرب عن تطلع اجملموعة اإ
امللكية  يف س ياق نازعات وطرق معلهاامل امرسات الأنظمة البديةل لتسوية اتفق عليه خالل ادلورة السابقة من حتسني فهمها مل

نفاذ اجلارية بغية تقليوسريكز أأيضًا عىل  الفكرية ص جحم سوق املنتجات املقدلة الإجراءات الوقائية لس تكامل تدابري الإ
 .املقرصنة أأو

طار الزتام متبادل ملساعدة  .250 وأأكد وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأنه ملزتم متامًا ابلعمل عىل حنو وثيق مع الويبو يف اإ
نفا نفاذها حلقوق امللكية الفكرية. وذكر الوفد أأن جلنة الإ امً البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا عىل حتسني اإ ذ تقدم منتدى قيّ 

ىل أأن التجارب املتبادةل لفرادى  نفاذها حقوق امللكية الفكرية. كام أأشار اإ لتبادل املعلومات وأأفضل املامرسات فامي يتعلق ابإ
نفاذ اكنت مفيدة وغنية ابملعلومات يف تزويد ادلول الأعضاء مبعلومات عن تطوير برامج  البدلان قبل انعقاد اجامتعات جلنة الإ

نفاذ امللكية الفكرية. وأأكد الوفد أأنه يأأمل يف أأن حتافظ اللجنة عىل تركزيها عىل الت وعية والتدريب والتثقيف يف جمال اإ
الأهداف الواردة يف وليهتا، ويه: التنس يق مع بع  املنظامت ومع القطاع اخلاص ملاكحفة أأنشطة الزتوير والقرصنة، والتعلمي 

قلميية للتدريب لفائدة مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني، وتبادل العام، واملساعدة، والتنس يق لالضط الع بربامج وطنية واإ
نفاذ. ويف هذا الصدد، رأأت الولايت املتحدة الأمريكية أأن العروض واملبادلت خالل اجللسات  املعلومات عن مسائل الإ

نفاذ بشأأن تكل املسائل اكنت ممثرة وفياضة ابملعلومات. وأأ  علن الوفد أأن الولايت املتحدة الأمريكية تود أأن السابقة للجنة الإ
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نه ل يؤيد العمل اذلي يرصف انتباه  نفاذ حقوق امللكية الفكرية. وقال اإ نفاذ منتدى ملناقشة أأفضل املامرسات يف اإ تظل جلنة الإ
طار هيئات أأ  نفاذ عن الرتكزي عىل وليهتا ويكون مبثابة ازدواج للعمل املؤدى ابقتدار يف اإ ح الوفد بأأنه جلنة الإ خرى. ورصه

ىل الاطالع عىل معل ادلول الأعضاء يف اجملالت املواضيعية للتسوية البديةل  نفاذ واإ ىل اجللسة التاسعة للجنة الإ يتطلع اإ
 للزناعات والتدابري الوقائية. وهنأأ الوفد الويبو عىل ما بذلته من هجود لتنس يق وتعزيز اجلوانب املتعلقة بتنفيذ هجودها يف جمال

نفاذ  دارات الإ املساعدة التقنية، وأأضاف أأن الولايت املتحدة الأمريكية تؤيد ابلاكمل معل الويبو عىل توثيق التعاون بني اإ
 واملنظامت املعنية يف هذا اجملال.

ز من تقدم جيد خالل الأعوام السابقة يف معل  .252 وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، ورحب مبا ُأحر 
ىل معاجلة خمتلف  زاء املسأأةل املعقدة املمتثةل يف بناء احرتام امللكية الفكرية، سعيًا اإ نفاذ. وتش بثت اللجنة مبنظور شامل اإ جلنة الإ
جوانب هذه املشلكة املتعددة الأبعاد. وأأثبتت املناقشات رضورة وضع س ياسة شامةل لبناء احرتام امللكية الفكرية، من خالل 

ازن، بني التدابري الردعية والاقتصادية والتثقيفية قصد تثبيط جتارة واس هتالك السلع اخملالفة حلقوق امللكية امجلع، عىل حنو متو 
نفاذ.  ة من أأجل جلنة الإ مانة عىل ادلراسات املعده الفكرية عىل حد سواء. وأأعربت مجموعة جدول أأعامل التمنية عن شكرها للأ

نفاذ عىل صعيد الويبو، مبا كام أأعلنت أأن النقاشات اليت دارت يف اللج  نة مثلت فرصة ساحنة لتحسني التعامل مع حقوق الإ
يف ذكل من حيث املساعدة التقنية املقدمة من املنظمة يف هذا اجملال. وذكهرت مجموعة جدول أأعامل التمنية من جديد بأأن 

اول هذه املسأأةل. ومبا أأهنا ظاهرة عاملية تؤثر يف الويبو تمتتع ابلرشعية واخلربة التقنية لتكون منتدى متعدد الأطراف مكرسًا لتد
البدلان اكفة، سواء أأاكنت متقدمة أأو انمية، مفن املهم فتح منتدى متعدد الأطراف لتبادل الآراء والتجارب بغية تعزيز 

ن طار جلنة الإ فاذ قد أأظهر لدلول القدرات الوطنية لرفع هذا التحدي. وأأكدت مجموعة جدول أأعامل التمنية أأن العمل املنجز يف اإ
ساءة اس تخدام حقوق امللكية الفكرية،  الأعضاء أأن اتباع هنج واسع ومتوازن مسأأةل رضورية لتفادي الآاثر اجلانبية السلبية اكإ

والعقبات املطروحة أأمام التجارة الرشعية، وعدم احرتام احلقوق املدنية. وأأعربت مجموعة جدول أأعامل التمنية عن ثقهتا يف أأن 
نفاذ من معل سيس متر يف املسامهة يف أأهداف نظام امللكية الفكرية، أأل ويه تشجيع الابتاكر ونقل ما تضطل ع به جلنة الإ

من جدول أأعامل التمنية.  45التكنولوجيا لفائدة منتجي املعارف التكنولوجية ومس تخدمهيا عىل حد سواء، كام يرد يف التوصية 
هنا تظ  ل ملزتمة بشدة ابملشاركة مشاركة بناءة يف هذه املناقشات.وقالت مجموعة جدول أأعامل التمنية اإ

. وأأضاف أأنه مت اخلوض يف حتليل معيق ودراسة 2022وشكر وفد السلفادور الأمانة عىل نتاجئ اللجنة يف ديسمرب  .252
جيابيًا للغاية لأهنا تأأخذ بعني نفاذ حقوق امللكية الفكرية املعقدة. ورأأى يف تقيمي ادلراسة أأمرًا اإ  الاعتبار العوامل ملسأأةل اإ

نفاذ يف  ىل أأنه ينبغي أأن تس متر جلنة الإ التكنولوجية والاقتصادية والاجامتعية يف خمتلف مس توايت التمنية. وأأشار الوفد اإ
ذ س تعم الفائدة عىل السلفادور يف س ياق معلية التحقيق اخلاصة هبا. وعرب الوفد عن سعادته لتوفري املامرسات  معلية حتليل اإ

ناجعة خارج الإطار القضايئ للزناع عىل امللكية الفكرية وكذا تبادل اخلربات بني الأعضاء ول س امي يف الاجامتع واحللول ال 
ىل أأنه وجد يف هذا احملفل فائدة عظمية وحث ادلول الأعضاء عىل الاس مترار يف 2024اذلي س يعقد يف بداية  . وأأشار الوفد اإ

 تقدمي املساهامت.

نفاذ ورئيس اللجنة عىل الإدارة الفعاةل. كام أأثىن عىل الويبو لأن معل هذه اللجنة وهنأأ وفد ترينيداد وتواب .253 غو جلنة الإ
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية قد مسح لبع  النتاجئ اجليدة أأن تنتقل للمس توى العميل. كام خص الوفد ابلشكر  وكذا شعبة اإ

. 2024-2023يف برانمج الاستامثر يف القطاع العام للفرتة  الوحدة ملساعدهتا ترينيداد وتوابغو يف تطوير مرشوع س يدمج
ن العمل قد بدأأ ابلفعل بأأنشطة التوعية يف  وأأضاف الوفد أأن هذا املرشوع قد طور ابلتعاون مع الوحدة وقال يف بيانه اإ

ىل حماولته نرش هذه الرساةل  املدارس واجلامعات وابتفاقية التجارة والاستامثر، معربًا عن رسور بالده بذكل. كام أأشار الوفد اإ
نفاذ. كام شكر الوفد مدير الشعبة واملوظفني عىل  عىل اكفة املس توايت مبا أأهنا متس مصمي امللكية الفكرية ومعل جلنة الإ

نفاذ عىل معلها الشاق لهتيئة مناخ يعزز من احرتام امللكية الفكرية و هو ما  رشاداهتم ومساعدهتم يف املرشوع وحيا جلنة الإ اإ
 م عىل وجه الأخص.هي
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مانة عىل  .254 نفاذ وللأ وحتدث وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق معراب عن امتنانه لرئيس جلنة الإ
عداد برانمج ادلورة الثامنة للجنة. رساء احرتام حقوق امللكية الفكرية وتطلع  اإ ن اجملموعة تويل قمية كبرية للعمل اخلاص ابإ وقال اإ

ىل تكثيف مع نفاذ املالمئة رشوط رضورية لأي نظام  ل الويبو يف هذا الصدد.اإ آليات امحلاية والإ ن اجملموعة ترى أأن أ وقال اإ
ورأأت اجملموعة أأن واحدا من أأمه أأهداف املنظمة ينبغي أأن يكون وضع مهنجية لقياس الأثر  ملكية فكرية يعمل بفعالية.

نفاذ حقوق ا رية.الاجامتعي والاقتصادي لنهتااكت حقوق امللكية الفك مللكية وحتدثت اجملموعة عىل احلاجة املاسة دلمع اإ
حصائيات ورأأت اجملموعة قمية يف حتسني  ومعلومات أأفضل عن نطاق التقليد والقرصنة وجحمهام وأأثرهام. الفكرية من خالل اإ

نفاذ أأن تعمل بوصفه تبادل هذه املعلومات بفعالية عرب احلدود. ن عىل جلنة الإ ا منربا لتعممي املعرفة ابملامرسات وقال الوفد اإ
نفاذ والتوعية فامي خيص اخملاطر املزتايدة املتعلقة بتكل الظاهرتني. ورحبت اجملموعة ابلقرتاح من أأجل  املثىل يف لك من الإ

ىل ثالثة أأايم. ورأأى أأن تسوية امل ل جدول أأعامل ادلورة التاسعة ل  نفاذ والتخطيط لمتديد ادلورة من يومني اإ نازعات جنة الإ
وأأكدت اجملموعة أأهنا  البديةل واملتناس بة وكذكل التدابري الوقائية ينبغي أأن تكون جزء ل يتجزأأ من نظام حقوق امللكية الفكرية.

نفاذ بطريقة بناءة.  س تظل ملزتمة بعمل جلنة الإ

نفاذ وشكر الأمانة عىل ابلتقدم احملرز هذا العام يف جلن بورح ءوأأيد وفد كندا البيان اذلي أألقي ابمس اجملموعة اب .255 ة الإ
نفاذ،  دمعها يف هذا الشأأن. نفاذ منتدى مفيد للمناقشة وتبادل وهجات النظر يف املسائل املتعلقة ابلإ ورأأى الوفد أأن جلنة الإ

نه يؤيد قيام  وخصوصا املساعدة التقنية. نفاذ حقوق امللكية الفكرية همم وقال اإ نفاذ عىل اإ اللجنة ورأأى الوفد أأن معل جلنة الإ
نفاذ.   بدور استبايق يف املناقشات الثنائية. وأأكد الوفد دمع كندا للجنة الإ

 وترك الوفد اللكمة لوفد الاحتاد الأورويب. .256

ىل رئيس اللجنة لأنه قاد  .251 وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه متوهجا ابلشكر اإ
ىل الأمانة لأهن نفاذ.العمل بنجاح واإ ن الاحتاد  ا أأعدت وأأصدرت خمتلف الواثئق لدلورة الثامنة من جلنة الإ وقال الوفد اإ

نفاذ وحث اللجنة عىل تكثيف هجودها لإرساء فهم مشرتك  الأورويب وادلول الأعضاء فيه يولون قمية كبرية لعمل جلنة الإ
واعترب الوفد أأن وجود أأنظمة بديةل لتسوية املنازعات  نفاذ.لتدابري وقائية فعاةل يك يتس ىن اعامتد اسرتاتيجيات فعاةل للوقاية والإ 

ورحب الاحتاد الأورويب  .ةوتدابري وقائية متاحة مجليع أأحصاب احلقوق، مبن فهيم الأفراد، عنارص أأساس ية للتسوية القانوني
نفاذ عىل جمالت العمل ال  ىل حماربة الأعامل وادلول الأعضاء فيه ابقرتاح الرتكزي يف ادلورة التاسعة للجنة الإ ثالثة اليت تسعى اإ

ن حقوق امللكية الفكرية، وامللكية الفكرية بصفة أأمع، ينبغي أأن تكون متاحة وأأن يطبقها  املنهتكة للملكية الفكرية. وقال الوفد اإ
محلاية تكل  وذلكل، مفن املهم أأن تكون التدابري الفعلية موضوعة بداع.ها حمفزة لالستامثر والإ ل يقة جتع أأحصاب احلقوق بطر 

وقال  وينبغي أأن تكون هذه التدابري متناس بة وغري خاضعة لالنهتاك. احلقوق وجشع الوفد عىل اس تغاللها ملنفعة اجملمتع ُكه.
ىل حتليل موضوعي قدمه أأساسا املرصد الأورويب لنهتااكت حقوق امللكية  ن املفوضية الأوروبية تسعى ابلستناد اإ الوفد اإ

ىل مجع هذه  عدادها يف خطة معل شامةلالأعامل غري الترش الفكرية اإ وأأمل أأن يس تطيع تقدميها يف ادلورة التاسعة  يعية واإ
نفاذ. للجنة  الإ

نفاذ امللكية الفكرية ينبغي أأن تتسم ابلتوازن  .258 وشدد ممثل ش بكة العامل الثالث عىل أأن اجلهود املبذوةل لتناول مسأأةل اإ
طار وتسرتشد مببادئ جدول أأعامل التمنية. وأأعرب ا نفاذ امللكية الفكرية يف اإ زاء تزايد عدد مبادرات اإ ملمثل عن انشغاهل اإ

ن حامية امللكية الفكرية TRIPS-plusاتفاقية  ، مبا يف ذكل تعزيز ترشيعات ماكحفة التقليد يف البدلان النامية. وقال املمثل اإ
نفاذها ينبغي أأن حيرتما سائر الالزتامات القانونية الأخرى الواقعة عىل ادلول الأعضاء، وخاصة الزتاماهتا يف جمال حقوق  واإ

الإنسان مثل احلق يف التمنية واحلق يف الصحة واحلق يف التعلمي واحلق يف المتتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته. وليس من 
نفاذ شأأن مواطن املرونة املوجودة يف أأنظمة امللكية الفكرية أأن تنسحب عىل حامية حقوق امللكية الفكرية وح  سب بل وعىل اإ

ن من املهم ابلنس بة للويبو، ابعتبارها واحدة من أأرسة الأمم املتحدة، أأن تناقش مواطن املرونة  هذه احلقوق. وقال املمثل اإ
نفاذ امللكية الفكرية من شأأنه أأن يعرقل معلية  فامي ن اتباع مقاربة مشولية يف اإ نفاذ حقوق امللكية الفكرية. وراح يقول اإ يتعلق ابإ
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آبل ) حلاق (، وراح Appleالبدلان النامية بركب التكنولوجيا، وقد يعرقل أأيضا الأعامل املرشوعة كام حدث يف حاةل رشكة أ
آي فون  نه بعدما أأمرت جلنة التجارة ادلولية للولايت املتحدة الأمريكية حبظر اس ترياد هواتف أ آي فون  3Gيقول اإ  4وأ

آي آي ابد  وأ آبل انهتكت براءات رشكة سامسونغ، تدخل الرئيس الأمرييك محلاية مصاحل ، لأن رشكة 2ابد من اجليل الأول وأ أ
ن هذا مثال جيد عىل الانتفاع مبواطن  آبل، ومارس سلطته التنفيذية ليتجاوز هذا الأمر ش به القضايئ. وأأردف املمثل يقول اإ أ

نفاذ امللكية الفكرية الضارة ن الفيتو اذلي مارسه املرونة املوجودة يف القوانني الوطنية لكبح مبادرات اإ . واس تدرك قائال اإ
الرئيس الأمرييك يفرتض بقوة أأن تدرج سائر البدلان النامية مواطن مرونة مماثةل يف قانوهنا الوطين وتس تخدم سلطات مماثةل 

لوجيا خاصة محلاية احلاجات الواسعة لساكهنا، من حيث احلق يف الصحة واحلق يف الغذاء واحلق يف المتتع ابلعلوم والتكنو 
واحلق يف التمنية. ورصح املمثل بأأن ذكل ل يعين أأن تس تخدم البدلان النامية مواطن املرونة محلاية املصاحل التجارية كام هو 

حال الولايت املتحدة الأمريكية وحسب بل وأأيضا حامية حقوق الإنسان. وسلط املمثل الضوء عىل أأن هذه الازدواجية يف 
جانبا وأأن يُسمح للبدلان النامية ابس تخدام مواطن املرونة بفعالية وجناعة. ولهذا ينبغي أأن تس هتل جلنة املعايري ينبغي أأن تُنّحى 

زاء تعزيز  نفاذ امللكية الفكرية. واغتمن املمثل الفرصة ليعرب عن قلقه اإ نفاذ مناقشات بشأأن مواطن املرونة فامي يتعلق ابإ الإ
ن التضارب املتأأصل يف مصاحل الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص يف جمال  نفاذ حقوق امللكية الفكرية. وراح يقول اإ اإ

دارة العداةل. وعليه  نفاذها س يغلب عىل احلياد واخلضوع للمساءةل يف اإ القطاع اخلاص فامي يتعلق حبامية حقوق امللكية الفكرية واإ
نفاذ امل  ن مناذج الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص يف جمال اإ نفاذ قال املمثل اإ لكية الفكرية ينبغي أأل تُعزز ابعتبارها دافعا لإ

نفاذ  امللكية الفكرية. وفضال عن ذكل طالب الأمانة بتاليف التعاون املايل والتقين مع الواكلت اليت تروج لس ياسات الإ
نفاذ امللكية الفكرية، مقاربة قامئة عىل  الشمولية يف جمال امللكية الفكرية. وطالهبا بأأن تتبع عند الاضطالع بأأنشطة يف جمال اإ

ىل بياانت مس تقةل وميكن التحقق مهنا. وينبغي أأل تذكر املواد  عداد معلومات ومواد تواصل تستند اإ الأدةل، وانشدها ابإ
البياانت الواردة من مجعيات الأعامل وادلراسات اليت متولها دوائر الأعامل. وأأخريا طالب املمثل الأمانة ابلتحيل ابلشفافية 

نفاذ امللكية الفكرية. ورصح بأأن أأنشطة الأمانة يف هذا اجملال، ومهنا تفاصيل واخل ضوع للمساءةل يف أأنشطهتا املتعلقة ابإ
ىل املكل العام. لهيم، ينبغي أأن تؤول اإ  الاجامتعات والعروض وتفاصيل الأشخاص الواجب الرجوع اإ

 .WO/GA/43/16وأأحاطت امجلعية العامة للويبو مبحتوايت الوثيقة  .251

 من جدول الأعامل املوّحد 42البند 

 مركز الويبو للتحكمي والوساطة، مبا يف ذكل أأسامء احلقول عىل الإنرتنت

ىل  .260  .WO/GA/43/17 ةالوثيقاستندت املناقشات اإ

مركز الويبو للتحكمي والوساطة، مبا يف ذكل أأسامء من جدول الأعامل بشأأن  42وفتحت الرئيسة الباب ملناقشة البند  .262
ىل أأن الوثيقة املعروضة عىل امجلعية العامة تعرض معل املركز عىل مدى  عىل الإنرتنتاحلقول  )املركز(. وأأشارت الأمانة اإ

ىل الفقرة  3الس نة املاضية يف ثالثة أأجزاء. ويس تعرض اجلزء الأول، من الفقرة  ، أأنشطة املركز يف جمال الوسائل البديةل 8اإ
كمي والوساطة وقرارات اخلرباء بشأأن املنازعات املقدمة مبوجب قواعد الويبو. وأأبرزت لتسوية املنازعات يف احملامك، ويه التح

جراءات اختيارية بديةل  امللكية الفكريةتتعلق بتعاون املركز مع ماكتب  5و 4الأمانة أأن الأنشطة الواردة يف الفقرتني  يف وضع اإ
ىل أأن املركز نرش بشأأن الاعرتاض واملنازعات الأخرى املعروضة  املنازعاتلتسوية  عىل تكل املاكتب. وأأشارت الأمانة أأيضا اإ

تقريرا يتضمن اس تنتاجات دراسة اس تقصائية دولية بشأأن تسوية املنازعات يف جمال املعامالت التكنولوجية ُأجريت لتقيمي 
 ممارسات الزابئن واحتياجاهتم.

ىل الفقرة  1ويتعلق اجلزء الثاين من الوثيقة، من الفقرة  .262 د25اإ ارة املركز لقضااي أأسامء احلقول عىل الإنرتنت. وأأفادت ، ابإ
طار  2 884شهدت تسمّل املركز ملا عدده  2022الأمانة أأن س نة  ضافية يف اإ الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات قضية اإ

 .)الس ياسة املوحدة( املتعلقة بأأسامء احلقول
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ىل أأن الفقرات من  .263 ىل  21وأأشارت الأمانة كذكل اإ قة تتناول تطورات الس ياسة العامة يف نظام أأسامء من الوثي 42اإ
)الإياكن(، ويه الإدارة املسؤوةل عن  هيئة الإنرتنت املعنية ابلأسامء والأرقام املعّينة احلقول، ول س امي ما يتعلق ابس تحداث

من  2 000أأكرث من . ومن املتوقع اس تحداث مكونة من أأسامء عامة جديدة حلقول علياالإرشاف عىل نظام أأسامء احلقول، 
يف أأواخر هذه الس نة أأو الس نة املقبةل، وتثري هذه املسأأةل شواغل يف جمال  كونة من أأسامء عامةاملديدة اجلعليا ال قول احل

آليات املتاحة لأحصاب احلقوق ملواهجة تكل الشواغل، مبا يف ذكل امللكية الفكرية جراء . وأأوحضت الأمانة أأن الوثيقة تعرض ال اإ
طاره مؤخرا  ملتعلق ابحلقوق القانونيةالاعرتاض ا حاةل. وأأفادت الأمانة أأهنا تبلغ امجلعية العامة يف  61اذلي أأدار املركز يف اإ

 الس نة املقبةل عن هذه التطورات وأأن جلنة العالمات أأدرجت هذا املوضوع يف جدول أأعاملها.

 وأأوحضت الرئيسة عدم وجود أأي تعليق عىل هذه الوثيقة. .264

 .WO/GA/43/17 العامة علام مبضمون الوثيقة وأأحاطت امجلعية .265

 من جدول الأعامل املوّحد 42البند 

 التعاون بناء عىل البياانت املتفق علهيا يف املؤمتر ادلبلومايس املعين مبعاهدة قانون الرباءات

ىل الوثيقة .266  .WO/GA/43/15 استندت املناقشات اإ

لكرتوين يف البدلان النامية وعرضت الأمانة الوثيقة اليت تصف أأنشطة الويبو امليرّس   .261 ة لإيداع التبليغات يف شلك اإ
للمؤمتر ادلبلومايس من البياانت املتفق علهيا  4والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية، مما جيّسد البند 

 .بشأأن اعامتد معاهدة قانون الرباءات

 .WO/GA/43/15 ملعلومات الواردة يف الوثيقةوأأحاطت امجلعية العامة للويبو علام اب .268
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