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اجلمعية العامة للويبو
الدورة السادسة واألربعون (الدورة االستثنائية اخلامسة والعشرون)

جنيف ،من  11اإىل  00سبمترب 1052
التقرير

اذلي اع متدته امجلعية العامة
 .5تناولت امجلعية العامة البنود التالية من جدول ا ألعامل املو ّحد (الوثيقة  5 :)A/54/1و 0و 2و 1و 6و 9و 50و55
و 51و 50و 52و 51و 56و 51و 10و 16و.11
 .1ويرد التقرير اخلاص ابلبنود املذكورة ،ابس تثناء البنود  9و 55و 50و 52و 51و 56و 51و ،10يف التقرير العام
(الوثيقة .)A/54/13
.0

وترد التقارير اخلاصة ابلبنود  9و 55و 50و 52و 10يف هذه الوثيقة.

 .2وتر أأس الاجامتع رئيس امجلعية العامة ،السفية ابيفي اكيرامو (فنلندا) ،ويف غياهبا يف صباح يوم واحد ،تر أأس
الاجامتع انئب الرئيسة الس يد ميخائيل خوس توف (بيالروس).
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البند  9من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
.1

استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  WO/GA/46/1و.A/54/5

.6

ودعت الرئيسة رئيس جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة اإىل تقدمي الوثيقة .WO/GA/46/1

 .1وقدم رئيس اللجنة ،الس يد فرانندو نيكيتني ،نفسه والعضوين الآخرين يف اللجنة ،وهام الس يدة ماري نكويب ،انئبة
رئيس اللجنة ،والس يد غابور أآمون ،عضو اللجنة ،الذلان حيرضان امجلعية العامة أأيضا .و أأدىل رئيس اللجنة ابلبيان التايل:
"اإنه لرسور كبي ورشف عظمي يل أأن أأحتدث أأمام اجللسة العامة للجمعية العامة اليوم يك أأقدم لمك ،بصفيت
رئيس جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ،تقرير اللجنة الس نوي الوارد يف الوثيقة  .WO/GA/46/1ويغطي
هذا التقرير الس نوي ا ألنشطة اليت مقنا هبا يف الفرتة من شهر سبمترب للعام املايض اإىل شهر أأغسطس .1052
"ودعوين يف البداية أأذكّرمك بأأن اللجنة عبارة عن هيئة خرباء استشارية خارجية ليس لها أأية مسؤوليات
تشغيلية وتنفيذية غي ما خ ُّول لها من قدرة وسلطة لتقدمي توصيات اإىل ادلول ا ألعضاء يف امجلعية العامة والهيئات
الرئاس ية ا ألخرى ،فضال عن ا ألمانة .وحنن ،يف ا ألساس ،س بعة خرباء أأعضاء يف اللجنة نعمل بصفتنا الشخصية
واملهنية .وحنن ل نعمل ابمس أأي بدل أأو مجموعة .ونقوم بعملنا طوعا وبدون مقابل .ومن املهم الإشارة اإىل ذكل لتوضيح
أأسلوب معلنا .وهدفنا الرئييس ،وفق ما لكّفتنا به امجلعية العامة ،هو مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل رقابة هذه املنظمة.
"الس يدة الرئيسة ،اإن اللجنة تر ّحب بثالثة أأعضاء جدد ع ّينهتم امجلعية العامة العام املايض ومه والس يد غابور
أآمون ،اذلي حيرض معنا اليوم ،والس يد اإغربت اكلتنباخ والس يد تشانغ غوانغليانغ .و أأغتمن هذه الفرصة ألشكر ّمرة
أأخرى ا ألعضاء املغادرين اعتبارا من العام املايض ومه الس يدة بياتريز سانز ريدرادو ،ويه رئيسة السابقة للجنة،
والس يد كيل لرسن والس يد ما فانغ عىل ما قدموه من خدمات.
"و أأو ّد ان أأشي اإىل املوضوع اخلاص املطروح أأماممك أأل وهو حتسني ميثاق الرقابة ادلاخلية ،املندرج يف وثيقة
منفصةل ،و أأو ّد أأن أأ ّقر بأأن الإصالحات املبيّنة يف تكل الوثيقة اس هتُ لت يف عهد ا ألعضاء السابقني ،ل س امي بفضل
اإسهامات الس يد كيل لرسن والس يدة بياتريز سانز ريدرادو .ويأأيت هذا الإجناز مثرة هجود طويةل بذلها أأعضاء اللجنة،
احلاليون مهنم والسابقون عىل حد سواء ،و أأو ّد أأن أأش يد بذكل.
"ورسوري لعظمي اليوم فعال لإبالغمك ابلرتياح العام إازاء تويل أأعضاء اللجنة اجلدد هماهمم يف بداية هذا العام،
وا ألمه من ذكل للتأأكيد عىل أأن اللجنة تواصل احلفاظ عىل املهارات واخلربات وسامت التوافق اليت تتوقعها مهنا ادلول
ا ألعضاء ،بل اإهنا متكّنت من تعزيزها.
"و أأودّ ،ابمسي الشخيص وكذكل ابمس انئبة رئيس اللجنة الس يدة ماري نكويب ،أأن أأشكر أأعضاء اللجنة عىل
ما أأبدوه من ثقة يف اإعادة انتخاب الكان لتويل منصيب الرئيس وانئب الرئيس لعام اثن وخصوصا خالل هذه الفرتة.
"وفامي يتعلق ابملسائل املوضوعية الواردة يف التقرير ،سأأتطرق أأول اإىل املراجعات اليت اقرتحهتا اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة ،عىل ميثاق الرقابة الادارية اذلي ذكرته من قبل .اإذ وافقت جلنة املزيانية يف دورهتا
ا ألخية عىل تكل املراجعات مع وجود بعض التعديالت املقرتحة من ادلول ا ألعضاء .وترحب اللجنة الاستشارية
ابقرتاح جلنة املزيانية املاثل أأمام امجلعية العامة .ونتطلع اإىل نظر امجلعية العامة بدقة يف املراجعات ،ونقف جاهزين
لتقدمي املشورة واخلربة اإىل دلول ا ألعضاء للمساعدة يف مشاوراهتم ،بناء عىل طلب جلنة املزيانية يف قرارها.
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"وسأأتناول املسأأةل املوضوعية الثانية لتقريران ،ويه املراجعة اخلارجية للحساابت ،و أأحلظ وجود املراجع
اخلاريج معنا يف اجللسة العامة ،و أأشكره حلضوره معنا.
"و أأبد أأ هنا ابلتذكي بأأن اللجنة الاستشارية ،ووفقا ملهمهتا ،تتبادل عادة وهجات النظر مع املراجع اخلاريج،
وتقدم التعليقات حول تقرير املراجع اخلاريج اإىل جلنة املزيانية ،من أأجل تسهيل اإعداد التقرير اذلي تقدمه جلنة
املزيانية اإىل امجلعية العامة .وليك ننجز هممتنا هذه ،اجمتعنا مع املراجع اخلاريج مرتني خالل فرتة حتضي التقرير ،مرة
يف بداية العام لنناقش خطة معل املراجع اخلاريج لثنائية  ،2014/15ومرة أأخرى يف دورتنا ا ألخية اليت عقدت يف
أأغسطس ،قبل انعقاد جلنة املزيانية ،لرناجع تقرير املراجعة اخلارجية للحساابت يف ذكل الوقت.
"ولحظنا يف ذكل احلني أأن املراجع اخلاريج أأدىل بر أأي غي مشفوع بتحفظ عىل البياانت املالية ،ما يعد
حصيةل اإجيابية ،كام اقرتحنا عل املراجع اخلاريج بعض التحسينات احملمتةل عىل تقرير املراجعة اخلارجية .وانقش نا
مطول بعض التوصيات مع الإدارة ،مبا يف ذكل مواضيع مثل الاحتياطيات وحماس بة رسوم معاهدة الرباءات ،وصياغة
خطط الويبو للمساعدة القطرية ،وحتليل التلكفة مقارنة ابلفائدة ملشاريع البناء املس تقبلية .ونرحب مببادرة الإدارة
لتوضيح اس تخدام الاحتياطيات من خالل اإعادة النظر يف س ياسة الاحتياطيات يف الويبو ،كام عرضت عىل جلنة
املزيانية ا ألخية.
"س يديت الرئيسة ،ترحب اللجنة الاستشارية ابلنوعية احملس نة للمعلومات الواردة يف البياانت املالية لعام
 ،1050وتقرير أأداء الربانمج لثنائية  .2012/13ويف الوقت نفسه ،أأبدينا قلقنا بشأأن عدد وجحم التقارير املقدمة اإىل
ادلول ا ألعضاء يف جمال المتويل وبرانمج ا ألداء ،والتكرار يف مضمون بعضها .ويف هذا الس ياق ،تؤيد اللجنة
الاستشارية تأأييدا اتما هجود ا ألمانة واقرتاهحا لعملية الإصالح وتعزيز أأداء الربانمج وإاعداد التقارير املالية ،كام عرضت
عىل جلنة املزيانية ا ألخية.
"وسأأعلق عىل الرقابة ادلاخلية ومعل شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية حتت اإدارة زميلنا مدير الشعبة،
احلارض معنا اليوم ،مبا يف ذكل خمتلف الوظائف اليت تقع حتت مسؤوليته و من مضهنا التدقيق ادلاخيل والتقيمي
والتحقيق.
"وخالل هذه الفرتة ،لحظنا ابرتياح أأن خطة معل الشعبة لعام  1050نفذت ابلاكمل ،و أأن اخلطة احلالية
لعام  1052س تحقق الهدف املتوقع .ورحبنا أأيضا بتقيمي خماطر الغش ،واب ألخص ،اليت تقوم هبا الشعبة ،واليت نتوقع
أأن تقود الويبو اإىل زايدة هجودها لتعزيز ماكحفة حوادث الاحتيال والفساد وردعهام واكتشافهام.
"كام رحبت اللجنة الاستشارية ابلنتا ج الإجيابية للتقياميت اخلارجية جلودة معليات التدقيق والتقيمي ادلاخلية
اليت أأجريت عىل التوايل هذا العام .ول شك يف أأن هذه نتيجة جد اإجيابية ملهميت الرقابة هاتني وس تواصل اللجنة
متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة كجزء من تكل التقارير.
"ودامئا يف اإطار متابعة توصيات الرقابة يف الفرتة موضع النقاش ،قدمت اللجنة الاستشارية عددا من
الاقرتاحات لتحسني أأكرب لعملية املتابعة ودمج هذه العملية يف هنج هذه املنظمة الشامل إلدارة ااخماطر .وفامي يتعلق
بتوصيات وحدة التفتيش املشرتكة عىل وجه التحديد ،لحظنا أأن ا إلدارة أأعدت مس بقا خطط معل ذلكل الغرض كام
لحظنا التقدم احملرز يف معاجلة بعض من التوصيات املاضية لوحدة التفتيش املشرتكة .وس تواصل اللجنة الاستشارية
معلها يف هذا اجملال وفقا للولية اليت لكفهتا هبا امجلعية العامة يف العام املايض.
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"و أأنتقل الآن اإىل مرشع البناء اجلديد .و أأود يف البداية أأن أأغتمن هذه الفرصة للتعبي عن هتانينا اخلالصة
مبناس بة افتتاح قاعة املؤمترات اجلديدة .وقد شاركت اللجنة الاستشارية يف هذا املرشوع ويف مرشوع املبى ا إلداري
اجلديد منذ بدايهتام ،وذكل بتلكيف من امجلعية العامة ومن خالل اس تعراضنا اخمتلف التقارير املرحلية املفصةل اليت
أأعدهتا الإدارة وتقارير التدقيق ادلاخيل ومراجع احلساابت اخلاريج.
"س يديت الرئيسة ،لحظت اللجنة الاستشارية قدرا كبيا من التفاين والالزتام ابلعمل اجلاد من أأجل ترمجة
ا ألفاكر اإىل واقع ملموس ،أأو اب ألحرى اإىل خشب ملموس .ونثين بلك صدق عىل ا ألمانة اليت أأجنزت هذا املبى
املعقد تقنيا .ونتطلع اإىل مواصةل معلنا مع الإدارة ألننا س نواصل متابعة التوصيات ذات الصةل ابملوضوع.
"وفامي خيص املرشوعات الر أأساملية بشلك عام يف هذه املنظمة ،أأود أأن أأشي اإىل اس تعراض اللجنة
الاستشارية خالل هذه الفرتة للخطة الر أأساملية الرئيس ية للويبو ،واليت وافقت علهيا جلنة املزيانية العام املايض ،ولكن
اللجنة الاستشارية ترى أأنه ينبغي حتسني بعض جوانب تكل اخلطة .وقدمنا عددا من الاقرتاحات لتحسني املعلومات
اليت تقدهما تكل الوثيقة لدلول ا ألعضاء ،ورحبت الإدارة بتكل الاقرتاحات و أأدرجهتا يف العملية احلالية وس تعرض
ابلتأأكيد عىل ادلول ا ألعضاء يف التقارير املقبةل عن اخلطة الر أأساملية الرئيس ية .و أأعتقد أأن هناك حتسن كبي يف نوعية
املعلومات اليت نوقشت يف تكل الوثيقة.
"و أأنتقل الآن اإىل موضوع ا ألخالقيات ،و أأود أأن أأقف وقفة ل إالشادة ابلس يد أأفارد بيشوب ،اذلي اكن
املسؤول عن مكتب ا ألخالقيات يف هذه املنظمة واذلي وافته املنية هذا العام .ونود أأن نعرب هل عن معيق احرتامنا
وتقديران.
"وفامي خيص ا ألخالقيات ،وكام جاء يف تقريران الس نوي ،تظل اللجنة الاستشارية مس تعدة لس تعراض
الاقرتاح بشأأن س ياسة الكشف املايل اجلديدة وتقدمي املشورة بشأأهنا .ونرى أأيضا أأن خطة العمل الس نوية ملكتب
ا ألخالقيات ميكن أأن تس تفيد من اس تعراضنا ومشورتنا قبل املوافقة علهيا .ومثة نقطة أأخية تتعلق ابس تقاللية وظيفة
املسؤول عن ا ألخالقيات .فبعد مناقشات يف جلسة بني بعض أأعضاء اللجنة ،وصلنا اإىل اقرتاح يدعو اإىل اإصدار
التقرير الس نوي ملكتب ا ألخالقيات كتقرير منفصل بدل من أأن يكون مرفقا للتقرير عن املوارد البرشية  .والهدف هنا
تعزيز وجاهته و أأمهيته.
"وابلنس بة اإىل موضوع املوارد البرشية معوما ،أأحطنا علام أأيضا مع الارتياح التقرير ابلس نوي عن املوارد
البرشية الصادر عن مدير اإدارة املوارد البرشية .و أأحطنا علام وجه اخلصوص ابجلهود املقرتح بذلها للتخفيف من
شواغل ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق ابلتوزيع اجلغرايف املنصف يف الويبو.
"وبذكل أأكون أأهنيت عريض للتقرير الس نوي ول يبقى أأمايم اإل أأن أأعرب عن شكران ،أأول للمدير العام
وموظفي الويبو اذلين تعاملنا معهم ،ول س امي عىل سعة وقهتم وانفتاهحم وتقدميهم للمعلومات يف الوقت املناسب ما
ممكنا من اإمتام وليتنا كام اكن متوقعا .ونتوجه أأيضا ابلشكر اإىل ادلول ا ألعضاء عىل اهامتهما بعملنا وعىل ا ألس ئةل
واملعلومات والتعليقات اليت تقدمت هبا خالل خمتلف جلسات الإحاطة الفصلية اليت عقدهتا اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة ،وخاصة خالل ادلورة ا ألخية للجنة الربانمج واملزيانية.
"س يديت الرئيسة ،أأود أأن أأختمت هذا البيان ابلتذكي ابجامتعك ا ألخي معنا ،بصفتك رئيسة للجمعية العامة ،يف
بداية العام عندما اكمتل أأعضاء اللجنة اجلدد يف مارس من هذا العام ،و أأاتح هذا الاجامتع الفرصة للتشديد عىل
ارتفاع مس توى توقعات ادلول ا ألعضاء من اللجنة فامي يتعلق مبهنيهتا واس تقاللها ومشورهتا اخلبية.
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تقمي كثيا ما خصص ِته من وقت لالجامتع بنا ،ولتبادل الآراء اذلي جرى ،مبا يف ذكل دور اللجنة يف
"واللجنة ّ
تعزيز الشفافية والانفتاح يف املنظمة.
"س يديت الرئيسة ،اإنه ملن دواعي خفري ورشيف أأن أأمعل يف هذه اللجنة .وملا اكنت املنظمة متيض قدما حنو
املزيد من الانفتاح والشفافية ،ميكنك أأن تظيل متأأكدة من أأن اللجنة ستبقى مس تعدة لالضطالع هبذا ادلور املهم يف
املنظمة".
 .8وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقريرها الإعاليم والعناية اليت أأولهتا
اللجنة للتعديالت عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية .ور أأى أأنه ينبغي اس تعراض الواثئق ا ألساس ية اخلاصة جبميع جوانب اإطار
الويبو للمساءةل والرقابة ابنتظام لضامن وجاههتا وطابعها الشامل .و أأعرب ابلتايل عن تقديره للجهود اليت بذلت لالضطالع
بتكل العملية .و أأيد بوجه خاص التعديل املقرتح وادلاعي اإىل النفاذ العام اإىل تقارير التدقيق والتقيمي الصادرة عن شعبة
التدقيق ادلاخيل والرقابة .وقال اإن املنظامت عىل مس توى منظومة ا ألمم املتحدة تتخذ خطوات مماثةل من أأجل تعزيز الشفافية
وذكر عىل سبيل املثال أأن اجملالس التنفيذية التابعة لعدة صناديق وبرامج ل ألمم املتحدة مثل برانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ
وصندوق ا ألمم املتحدة للساكن ومكتب ا ألمم املتحدة خلدمات املشاريع وهيئة ا ألمم املتحدة للمر أأة وبرانمج ا ألغذية العاملي
ومنظمة ا ألمم املتحدة للطفوةل اعمتدت عام  1051قرارات للكشف عن تقارير التدقيق ادلاخيل الصادرة عهنا حبلول هناية عام
 .1051و أأضاف قائ اال اإن امجلعية العامة ل ألمم املتحدة اتبعت يف نيسان  1050قرار اا اختذته ادلول ا ألعضاء للترصحي ابلكشف
العام عن تقارير مكتـب خدمات الرقابة ادلاخلية عىل أأساس جترييب حىت شهر ديسمرب  1052مشي اا اإىل توسع ذكل الإجراء
ليشمل برانمج ا ألمم املتحدة للبيئة ومكتب ا ألمم املتحدة املعين اباخمدرات واجلرمية وبرانمج ا ألمم املتحدة للمس توطنات البرشية.
و أأحاط علاما بنرش منظمة ا ألمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة (اليونسكو) لتقارير التقيمي الهنائية اليت ترىق اإىل عام 1001
وتقاريرها الس نوية للتقيمي .وذكر أأنه أأوىص خالل دورة جلنة املزيانية اليت عقدت منذ أأس بوعني ابإجراء عدة تعديالت اإضافية
ر أأى أأن من شأأهنا توضيح وظائف ميثاق الرقابة وابإدراج بعض ا ألحاكم اجلديدة اليت تعترب رضورية يف اعتقاده لبلوغ
مس توى الشفافية واملساءةل الالزم عىل وجه اتم يك تؤدي ادلول ا ألعضاء الزتاماهتا املتصةل برقابة هذه املنظمة .ومىض يقول
اإن اإحدى توصياته متثلت يف توس يع نطاق س ياسة تعزيز الشفافية ليشمل تقارير التحقيق الهنائية أأيض اا .وفامي خيص
ا ألخالقيات ،اتفق مع اقرتاح اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ادلاعي اإىل رضورة تقدمي التقارير القادمة ملكتب ا ألخالقيات
اإىل جلنة املزيانية يف شلك تقرير مس تقل بذاته بد ال من اإصداره يف شلك مرفق لتقرير املوارد البرشية .و أأردف قائ اال اإن
مكتب ا ألخالقيات هو جزء همم من اإطار املساءةل يف أأي منظمة وإانه ينبغي تكريس الوقت الاكيف لبحث أأعامل املكتب
ول س امي فامي يتصل جبهود التوعية والتدريب و أأنواع الاس تفسارات الواردة .و أأعرب عن اعتقاده أأن منصب رئيس مكتب
ا ألخالقيات يف الويبو هو منصب شديد ا ألمهية وعن أأمهل أأن يالحظ شغل ذكل املنصب بصورة دامئة من جانب خشص
ذي مؤهالت عالية يف أأرسع وقت ممكن .وجشع أأيض اا مكتب ا ألخالقيات عىل مشاطرة خطة معهل الس نوية مع اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة قبل وضع صيغهتا الهنائية ألن اللجنة قد تبدي ر أأ ااي مس تني اا بشأأن مواطن الضعف احملمتةل يف
اإطار املراقبة ادلاخلية وتضيف وهجة نظر خمتلفة لتوجيه أأعامل مكتب ا ألخالقيات .واسرتسل قائ اال اإن ادلول ا ألعضاء
مسؤوةل يف هناية املطاف عن فعالية رقابة الويبو وإان بدله يتحمل تكل املسؤولية جبدية ويعتقد أأن ادلول ا ألعضاء النظية يف
الويبو تشاطره الزتامه جبعل املنظمة أأكرث مساءةل إازاء أأعضاهئا .واختمت بيانه معر ااب عن أأمهل أأن يتس ى جتس يد الاقرتاحات
ادلاعية اإىل حتسني الشفافية يف حصيةل الرقابة الهنائية.
 .9وشكر وفد املكس يك رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقريره املوضوعي جد اا .وقال اإن ادلول ا ألعضاء
أأجرت مناقشات طويةل وبناءة عىل هذا التقرير خالل جلنة املزيانية .و أأضاف أأنه ل يود اإعادة النظر يف التفاصيل وإامنا يرغب
يف شكر مجيع أأعضاء اللجنة الاستشارية عىل معلهم املمتزي خالل الس نوات القليةل املاضية .و أأبدى أأمهل يف أأن تواصل اللجنة
الاستشارية تقدمي مثل هذه النتا ج اإىل امجلعية العامة .و أأعرب الوفد عن رغبته يف تأأييد القرارات اليت اقرتحهتا جلنة املزيانية
وحث ا ألمانة عىل مواصةل اختاذ مجيع التدابي املمكنة والالزمة لالس تجابة لقرتاحات اللجنة.
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 .50وقال وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) أأن مسأأةل مراجعة احلساابت والرقابة واحلومكة يف الويبو تكتيس أأمهية
قصوى ابلنس بة اإىل وفد بالده .و أأضاف أأنه يتعني عىل الويبو ،بوصفها واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة ،أأن حتافظ عىل
نظام تدقيق ورقابة فعال وموثوق به يمتتع بسلطات اكمةل لضامن الإدارة الرش يدة واملساءةل والشفافية يف املنظمة فض اال عن
صون الإدارة الفعاةل والفاعةل فهيا يك تؤدي املنظمة رسالهتا اليت اتفقت علهيا ادلول ا ألعضاء .ويف هذا الصدد ،أأبدى الوفد
رغبته يف التشديد عىل أأمهية وجدوى التوصيات املقدمة يف تقرير مراجع احلساابت اخلاريج بشأأن تعممي جدول أأعامل التمنية
تعرف نفقات التمنية بشلك واحض وتصوغ
يف معل الويبو .فعىل سبيل املثال ،أأوىص مراجع احلساابت اخلاريج املنظمة بأأن ّ
طريقة لتحديد حصة التمنية مضن لك برانمج ونشاط حىت يتس ى تقيمي فعالية معلية التعممي تقياميا موضوعي اا .اإذ ل شك يف أأن
وضع تعريف واحض ودقيق لنفقات التمنية سيساعد يف توزيع موارد املزيانية بني املاكتب ا إلقلميية وقطاعات الربامج املوضوعية
ا ألخرى عىل حنو أأكرث تواز اان ومتاش ي اا مع تنفيذ جدول أأعامل التمنية .وعليه ،أأعرب الوفد عن تأأييده الشديد لتنفيذ تكل
التوصيات .ور أأى فائدة ابلغة يف تنفيذ ا ألمانة توصيات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة
الإدارية مع مراعاة التعليقات اليت أأبدهتا ادلول ا ألعضاء يف تقرير جلنة املزيانية.
 .55وشكر وفد الهند رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واحلارضين من أأعضاهئا عىل تقاريرمه الكتابية والشفهية.
و أأشار الوفد ابهامتم اإىل مراجعات اللجنة املقرتحة مليثاق الرقابة ادلاخلية واليت اع ُتمدت خالل اجامتع جلنة املزيانية .ور أأى أأن
ذكل س يعزز الشفافية واملساءةل يف املنظمة مما س يؤدي اإىل حتسني الإدارة .و أأعرب الوفد عن اهامتمه ابحلصول خالل
العروض املقبةل عىل تعليقات أأكرث تفصي اال من اللجنة الاستشارية بشأأن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ،اليت
تس تعرضها هيئات الويبو الترشيعية ،واس تعراض الإدارة والتنظمي يف الويبو اخلاص بوحدة التفتيش املشرتكة وكذكل بشأأن ما
ورد يف تقرير مراجع احلساابت اخلاريج .كام أأعرب عن تقديره ألمانة الويبو اليت وافقت عىل اإصدار تقرير س نوي منفصل
عن مكتب ا ألخالقيات بوصفه تقرير اا مس تق اال يقدَّم اإىل جلنة املزيانية يف املس تقبل تلبية لإحدى توصيات اللجنة الاستشارية.
 .51و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن رغبته يف أأن يغتمن هذه الفرصة ليشكر ا ألمانة ،وادلول ا ألعضاء وخاصة اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة وعىل لك هجودمه القمية واملهنية فامي خيص مراجعات ميثاق الرقابة الإدارية .ويرى الوفد أأن
مراجعات ميثاق الرقابة الإدارية عززت الشفافية والوضوح يف ا إلرشاف عىل ا ألنشطة والإجراءات.
 .50ووجه وفد اإس تونيا الشكر للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،وللك من ا ألعضاء احلارضين والغائبني .وقال اإنه بعد
قراءة تقرير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة املقدم للجمعية العامة ،فاإن الوفد دليه سؤال .وسأأل الوفد ما اإذا اكنت اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة انقشت يف اجامتعها يف أأغسطس املايض؛ أأي يف ادلورة الرابعة والثالثني؛ التقارير اليت أأعدهتا
شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة بشأأن التحقيقات اجلارية واليت فتحت عقب تقارير انئب املدير العام الس يد بويل واليت
انقش هتا اللجنة و أأجازهتا يف دورهتا الثالثة والثالثني يف مايو .وقال اإذا ما اكنت الإجابة بنعم فاإن الوفد يتسأآل عن النتيجة اليت
وصلت اإلهيا اللجنة وملاذا مل تتجل يف التقرير الوارد يف الوثيقة  .WO/GA/46/1وقال الوفد اإنه اإذا اكنت الإجابة ابلنفي فاإنه
يود الاس تفسار عن سبب التخيل عن متابعة ا ألمر اإذ اكن هناك وقت اكف .و أأضاف الوفد أأنه منا اإىل علمه أأيض اا أأن التقارير
اكنت جاهزة يف أأغسطس.
 .52ووجه وفد بيالورس الشكر لرئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقريره املفصل وهنأأه عىل هجده .وقال
الوفد اإن التقرير ذاته مل يرتك جما ال للوفد للتساؤل بشأأنه .وقال اإنه يرغب يف أأن يعلق عىل ا ألس ئةل اليت طرهحا وفد اإس تونيا.
و أأضاف الوفد أأن مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ليست ،مكجموعة إاقلميية ،مقتنعة بأأن امجلعية العامة
جيب أأن تنظر يف هذا النوع من القضااي ،بل قال اإن اجملموعة مقتنعة أأنه مثة حاجة لنظام شفاف فعال ،حيظى بقواعد تضمن
توازن مناسب بني الشفافية فامي خيص ادلول ا ألعضاء ورسية جتاه أأولئك املنخرطني يف العملية .و أأضاف اإنه من املعروف أأن
ادلول ا ألعضاء قادرة عىل احلصول عىل أأي معلومات رضورية من خالل جلسات اإحاطية وغيها من الآليات املوجودة.
واس تطرد قائ اال اإنه ل يعتقد أأن للجمعية العامة أأن تنخرط يف مثل هذه ا ألس ئةل ألن التحقيق ادلاخيل رمبا يسفر عن تس ييس
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املسائل ،ورمبا ل يعرب ذكل عىل ثقة يف املدير العام .و أأضاف أأن هذا ليس من اختصاص معل امجلعية العامة .وقال اإن
اجملموعة ترى أأن الإجراءات احلالية توفر الشفافية الرضورية .وقال اإنه عىل أأساس جلسات الإحاطة ااخمتلفة خالل جلنة
املزيانية ،جرى توفي معلومات اكفية حبيث تضمن أأن العملية أأجريت ابلطريقة الصحيحة و أأعطت أأساس اا اكفيا ل إالعراب عن
الثقة يف املدير العام .و أأضاف أأن اجملموعة ترى أأنه ليس هذا املاكن املناسب لطرح هذه الاس ئةل ،ل س امي يف ظل وجود
جدول أأعامل مثقل للجمعية العامة.
 .51وقال رئيس اللجنة اإنه أأحاط علام بلك التعليقات وشكر ادلول ا ألعضاء عىل ما أأبدته من تقدير حيال معل اللجنة.
وقد أأحاط علام خصوصا ابلرغبة يف احلصول عىل معلومات أأكرث تفصيال عن توصيات وحدة التفتيش املشرتكة وقال اإنه
س يحاول اإدراج هذه النقطة يف جدول أأعامل اللجنة يف املس تقبل .واملسأأةل ا ألخرى اليت أأراد التطرق اإلهيا يه مسأأةل
التحقيق .وقال اإنه س ميتنع عن ذكر أأي حتقيق ّ
معني و أأوحض أأن اللجنة ليست جلنة توفر اخلدمات عىل مدار الساعة .بل اإهنا
جلنة جتمتع من حني لآخر ،وغالبا ما جتمتع ّمرة لك ثالثة أأشهر .ويمت ،يف لك من تكل الاجامتعات ،مناقشة الكثي من وظائف
الرقابة ،ول س امي وظيفة التحقيق .وتقوم اللجنة ،يف اإطار ذكل التحليل ،ابس تعراض مجموعة التحقيقات املفتوحة والوجهية يف
أأية مرحةل من املراحل .ويمتث ّل دور اللجنة ،أأساسا ،يف العمل مكراقب نشط لنوعية الإجراءات .ويه حتاول التحقّق من أأن
وظيفة التحقيق العادية يف املنظمة تسي بطريقة سلمية ،سواء يف ادلاخل أأو اخلارج ،وفق الظروف ااخمتلفة .وليس من دور
جمرد التأأكّد من أأن اإجراءات التحقيق سارية عىل حنو اكف ومتاكمل
اللجنة املشاركة يف اإجراءات اإقامة العدل ،بل ّ
ومناسب .ويف ضوء تكل املعلومات ،قال رئيس اللجنة اإنه من الواحض أأنه ليس ابإماكنه تزويد ادلول ا ألعضاء سوى
ابملعلومات اليت انقش هتا اللجنة ،ل أأكرث .ويف ذكل الس ياق ،فاإن املعلومات اليت ميكنه توفيها الآن يه املعلومات اليت قدهما
فعال اإىل ادلول ا ألعضاء يف اجللسة الإعالمية السابقة اليت عقدهتا اللجنة قبيل دورة جلنة الربانمج واملزيانية .ول جيوز هل ،يف
الوقت احلايل ،تقدمي املزيد من املعلومات حىت جيمتع مع أأعضاء جلنته .ووفق املناقشات ادلاخلية اليت س تجرهيا اللجنة،
والآراء املهنية واخلبية اليت سيبدهيا أأعضاؤها ،قد ميكنه ،أأو ل ،تقدمي املزيد من املعلومات ،ولكن ل ميكنه تقدمي أأية
معلومات مل حتظ بتثبيت جلنته .وبناء عليه قال اإنه س ميتنع عن الإدلء بأأي يشء أأكرث مما أأدىل به فعال يف اجللسة الإعالمية
اليت عقدهتا اللجنة واذلي مفاده أأن هناك ،ابلفعل ،تقيميني جاريني حول قضيتني خاصتني .وقال اإنه ليس ابإماكنه ،يف الوقت
احلايل ،تقدمي أأية معلومات أأخرى.
 .56وقال املدير العام اإنه يرغب يف توضيح املصطلحات اليت اس تخدهما وفد اإس تونيا ورئيس اللجنة يف الشطر ا ألول من
مداخلته .و أأفاد بأأن القانون اذلي حيمك الويبو يقيض بأأنه عندما تُقدم شكوى ،فاإن ما حيدث أأول هو تقيمي أأوىل .والتقيمي
ا ألويل قام بذكل حتديدا .فقد ّقمي ما اإذا اكن هناك أأساس ّيربر فتح حتقيق .والسؤال اذلي طرحه وفد اإس تونيا ،ونصف
اجلواب عىل ا ألقل اذلي قدمه رئيس اللجنة ،يشيان اإىل حتقيق .والتحقيق ل ميكنه أأن ُجيرى دون اإخطار الشخص املعين.
ومىض يقول اإنه مل يُبلّغ بأأي حتقيق من هذا القبيل .و أأضاف أأنه مت ،حسب فهمه ،اإجراء تقيمي أأويل ،مؤكّدا عىل أأن الشخص
املعين ل يُبلّغ عندما ُجيرى تقيمي أأويل .وقال املدير العام اإنه ليس دليه أأية معلومات رمسية ولكنه يرى أأنه من الرضوري
توضيح املصطلحات لضامن عدم اخلروج عن املوضوع.
 .51ويف غياب تعليقات أأخرى ،قرأأت الرئيسة فقرة القرار ،اليت اع ُتمدت.
 .58اإن امجلعية العامة للويبو:
( أأ) أأحاطت علام بتقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة (اللجنة) (الوثيقة )WO/GA/46/1؛
(ب) والمتست من ا ألمانة مواصةل اختاذ الإجراءات الالزمة اس تجاب اة لتوصيات اللجنة.
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البند  55من جدول ا ألعامل املو ّحد
التقرير الس نوي املوجز ملدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية
 .59استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/GA/46/2
 .10وطبقا للفقرة  16من ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية ،قدم مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية تقريرا عن
أأنشطة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ،ل س امي من حيث نطاقها وتوهجها ،وجدول العمل والتقدم احملرز يف تنفيذ
التوصيات الواردة يف تقارير الشعبة .و أأشار مدير الشعبة اإىل أأن وظائف التدقيق والتقيمي قُيّمت من قبل هجات خارجية
وعىل حنو مس تقل ،وخلص ذكل التقيمي اإىل نتا ج اإجيابية للغاية ممّا يدل عىل امتثالها مليثاق الرقابة ادلاخلية واملعايي املهنية
املطبقة دوليا .ومكّنت تكل النتا ج ادلول ا ألعضاء من احلصول عىل ضامانت مس تقةل بأأن معلية التدقيق والتقيمي تتسم بنوعية
جيدة وتمت ابس تقاللية اتمة .وفامي خيص الإجراء ،أأعلن مدير الشعبة أأنه مت ،بعد تشاور واسع مع ادلول ا ألعضاء واللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة والزمالء من ا ألمانة وممثيل املوظفني ،نرش الس ياسة اخلاصة ابلتحقيقات ،واليت ظلت عالقة منذ
عام  .1050واستنادا اإىل املبادئ التوجهيية املوحدة اخلاصة ابحملققني ،اليت اعمتدها املؤمتر ادلويل للمحققني ،تتيح س ياسة
التحقيق ودليل اإجراءات التحقيق املراجع توضيحات حول النقاط التالية :واجب املوظفني فامي خيص الإبالغ عن سوء
الترصف؛ ورسية التحقيقات؛ ودور التحقيقات يف نظام العدل ادلاخيل؛ ومرحلتا أأنشطة التحقيق (تقيمي أأوىل قد يتبعه ،أأو ل
يتبعه ،حتقيق اكمل)؛ وتعزيز القواعد املتعلقة ابلهتام ،مبا يتيح ل ألشخاص اجلاري التحقيق بشأأهنم احلصول عىل مساعدة من
مراقبني وتقدمي مالحظات عىل تقرير التحقيق قبل اس تكامهل؛ وحتديد همل اخمتلف مراحل التحقيق .ومن التغييات املهمة
ا ألخرى التعديالت املقرتح اإدخالها عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية .وتس تعد الشعبة للتغييات املهمة اليت ينطوي علهيا القرار اإذا
ما اعمتدته امجلعية ،وخباصة ما يتعلق ابإاتحة تقارير التدقيق والتقيمي للجمهور .وفامي خيص نتا ج معليات التدقيق والتقيمي
والتحقيق ،أأشار املدير اإىل أأن الشعبة أأصدرت نتاجئها يف اجملالت الرئيس ية التالية :اإدارة الربامج واملرشوعات من منظور
معليات تدقيق وتقيمي خمتلفة؛ والإيرادات املتأأتية من نظايم مدريد ولهاي؛ وإادارة املوارد البرشية؛ وإادارة التظاهرات
الرمسية؛ وتقامس املعارف؛ وا ألمن املعلومايت .وتكل النتا ج صدرت يف مثانية تقارير تدقيق ومخس تقارير تقيمي وتقرير تثبيت
واحد وتقارير حتقيق خمتلفة .وفامي يتعلق برصد توصيات الشعبة ،أأكّد املدير عىل نقطة قد ل تكون معروفة عىل نطاق واسع
ويه أأنه ل ميكن اعتبار أأي تقرير تدقيق أأو تقيمي اكمال دون خطة معل لتنفيذ التوصيات .وبعبارة أأخرى ،فور نرش توصية
ما يبد أأ العمل عىل تنفيذها .فال توضع أأية توصية جانبا دون اختاذ ما يلزم من اإجراءات لتنفيذها؛ وهناك اختالف فقط يف
املهل احملدّدة لتنفيذ التوصيات .وفامي خيص التوصيات اليت يُنتظر تنفيذها ،أأوحض املدير أأنه قد يبدو أأن عدد التوصيات شهد
زايدة كبية ،أأي من  500توصية يف العام املايض اإىل حنو  510توصية يف تقرير هذا العام ووصول اإىل  591توصية حاليا.
جتسد تدفقا وليس تراكام يف التوصيات و أأن عددا كبيا مهنا قد
غي أأنه ينبغي أأن يُفهم من ذكل أأن تكل التوصيات املفتوحة ّ
عوجل .وابلتايل مت ،بني تقرير العام املايض وتقرير هذا العام ،غلق  500توصية تقريبا ،بعد اعتبارها ُمنفذة .وبعبارة أأخرى،
أأغلق عدد من التوصيات يعادل عدد التوصيات اليت اكنت مفتوحة يف بداية الفرتة قيد الاس تعراض ( أأي  500توصية
تقريبا) .و أأخيا وفامي يتعلق ابملوارد وقدرة الشعبة عىل الوفاء بوليهتا ،أأشار املدير اإىل أأن مس توى املوارد ( 0.11ابملائة من
مزيانية الويبو و 0.88ابملائة من موظفي الويبو) يُعد أأدىن من بعض املعايي ،يف ضوء التوصية الصادرة عن وحدة التفتيش
املشرتكة وادلاعية اإىل الاضطالع بوظائف رقابة خمتلفة .ومىض يقول اإن مس توى املوارد مكّن الشعبة ،مع ذكل ،من تغطية
اجملالت اليت ُحدّدت مكجالت ذات ا ألولوية ابلنس بة لعملها :فقد مشلت معليات التدقيق جمالت عالية ااخماطر؛ وإان تقارير
التقيمي املس تقةل للشعبة صدرت خالل الثنائية 1050-1051؛ وإان القضااي احملاةل اإىل قسم التحقيقات ل تزال قيد الرصد.
ويبدو مس توى املوارد مناس با يف املناخ احلايل ،أأي يف الوقت اذلي أأحرزت فيه املنظمة تقدما كبيا يف الرقابة ادلاخلية وإادارة
ااخماطر ومل يؤثّر بشلك كبي ،حىت الآن ،ل يف أأهدافها الاسرتاتيجية ول يف منوذج معلها .و أأضاف مدير الشعبة أأن ما أأسهم
يف حتسني الوضع أأيضا التجربة اليت اكتس هبا الشعبة ونوعية وهمارات موظفهيا.
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 .15و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديره للعمل الشاق اذلي بذلته شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية
وجشع املدير العام عىل تنفيذ توصيات الشعبة يف الوقت املناسب .و أأعرب عن رسوره مبالحظة أأن برانمج ترك اخلدمة
الطوعي للفرتة املمتدة بني أأكتوبر  1009ويونيو  1050قد أأدى اإىل وفورات يف التاكليف ،وساعد عىل سد جفوات املهارات،
وسامه يف مواءمة موظفي الويبو مع احتياجات املنظمة .وجشع وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية املدير العام عىل مواصةل العمل
عىل اغتنام فرص حتقيق الوفورات .كام حث الويبو عىل اتباع اقرتاح الشعبة ابإيالء ا ألولوية لوضع وتنفيذ اإطار مساءةل رمسي
بغية توحيد الهيلك احلايل وحتسني احلومكة يف املنظمة بوجه عام .و أأعرب الوفد عن انشغاهل بتعليقات الشعبة فامي خيص
الافتقار اإىل التبادل الفعال للمعلومات واملعارف بني القطاعات .فشجع ا ألمانة عىل اختاذ خطوات لس تحداث أأدوات
وإاجراءات عىل مس توى املنظمة لتيسي اإدارة احملتوى وتوضيح ا ألدوار واملسؤوليات فامي يتعلق حبفظ السجالت .و أأخي اا،
أأعلن الوفد أأن تنظمي دورات تدريبية منتظمة عىل ا ألخالقيات مسأأةل حيوية للحفاظ عىل ثقافة الزناهة .اإذ لحظ الوفد من
التقرير أأن  69ابملائة من الشاكوى املتلقاة خالل فرتة التقرير تعلقت حبالت مضايقة ومتيزي وخمالفة الزتامات املوظفني ادلوليني
املدنيني وممارسات غي مناس بة إلدارة املوارد البرشية .وقال الوفد اإنه يدرك أأن الويبو فرضت يف  1050/1051تدريب اا اإلزامي اا
عىل ا ألخالقيات عىل لك موظفهيا ،ولكنه حيث املنظمة عىل مواصةل هذه املامرسة من خالل فرض دورات متابعة ودورات
تنش يطية منتظمة.
 .11واس هتل وفد اإس بانيا لكمته بشكر شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية عىل معلها املمتزي وجودة التقارير اليت أأكدهتا
معليات التقيمي اخلارجية .وفامي خيص أأنشطة املتابعة املضطلع هبا ،ر أأى الوفد أأن تنفيذ التوصيات املقدمة مسأأةل أأساس ية و أأشاد
ابملوقف الإجيايب اذلي أأبدته ا ألمانة من خالل اإقامة حوار دامئ اكن اإجيابي اا ابلنس بة اإىل تنفيذ التوصيات يف أأقرب فرصة ممكنة.
وذكر الوفد عىل سبيل املثال أأمهية التقارير عن تقيمي املساعدة التقنية واملوارد البرشية اليت لحظ فهيا أأن بعض التوصيات ل
تزال عالقة ،و أأعرب الوفد عن ثقته يف أأن التوصيات ستنفَّذ يف أأقرب فرصة ممكنة .ور أأى الوفد أأن ميثاق الرقابة املرا َجع
(الوارد يف الوثيقة  )A/54/5مرجع للمنظامت ادلولية ا ألخرى يف جنيف واعترب مجموعة القواعد اجلديدة اإجيابية للغاية ابلنس بة
اإىل املنظمة وغيها .و أأعرب الوفد عن رسوره خبرب نرش تقارير التدقيق ادلاخيل والتقيمي اليت س تصبح متاحة للك من هيمه
ا ألمر .ولفت الوفد انتباه ادلول ا ألعضاء اإىل أأن تبس يط النظام س ميكهنا من الاطالع عىل هذه التقارير مما س يتيح لها
اكتساب رؤية واحضة ومفصةل للغاية بشأأن املنظمة .واس تفرس الوفد عن اإماكنية اإاتحة التقارير الصادرة قبل املراجعة دلى
اعامتد ميثاق الرقابة ادلاخلية املرا َجع وإااتحة التقارير .اإذ ر أأى الوفد فائدة كبية يف اإاتحة النفاذ بسهوةل اإىل التقارير السابقة ل
املقبةل حرص اا.
 .10وشكر وفد إاس تونيا مدير الشعبة مشيا اإىل أأن الاحتاد ا ألورويب اكن عىل عمل بأأن الشعبة حفصت تقريرين تقيميني
أأوليني بعد أأن قدما يف أأغسطس .و أأضاف أأنه كتب اإىل رئيسة امجلعية العامة بشأأن املوضوع نفسه .وطلب الوفد من مدير
الشعبة تأأكيد تسمل التقريرين وما اإذا ابإماكنه اإطالع ادلول ا ألعضاء عىل وضع تكل التحقيقات .وطلب أأيضا احلصول عىل رد
من الرئيسة عىل طلبه .و أأخيا ،سأأل الوفد عن كيفية مشاركة ادلول ا ألعضاء يف ذكل التحقيق ألنه ،عىل ما يبدو ،ل توجد
أأي سلطة خمتصة أأخرى للنظر يف تكل القضااي.
 .12وفامي يتعلق بسؤال وفد اإس بانيا حول نرش التقارير ،أأشار مدير الشعبة اإىل أأن التغيي املقرتح اإدخاهل يف امليثاق املراجع
ل يتضمن حكام بشأأن التقارير السابقة .وقال اإنه يفهم أأن امليثاق ينطبق عىل التقارير املقبةل ولكن قد يكون دلى املستشار
القانوين جواب شاف .وفامي يتعلق بتقارير التحقيق ،وفقا للميثاق ،قال مدير الشعبة إان التحقيقات متر بعدة مراحل .واملبد أأ
هو أأن التقيمي ا ألويل منفصل عن التحقيق الاكمل ،اإضافة ابلطبع اإىل جانب الرسية .و أأكد مدير الشعبة أأن ميثاق الرقابة
ادلاخلية املرا َجع مل يتغي يف هذا الصدد .وإاجراءات التحقيق لكها ،عىل ا ألقل فامي يتعلق مبدير الشعبة ،رسية من حلظة تقدمي
الشكوى اإىل حني صدور التقرير .وحىت بعد صدور تقارير التحقيق ،فاإهنا تظل خاضعة حلمك الرسية الوارد يف امليثاق.
و أأضاف مدير الشعبة أأنه يلزتم ابمليثاق.
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 .11وردا عىل وفد إاس تونيا ،قالت الرئيسة إانه ليس دلهيا ما تضيفه هبذا الشأأن .ووفقا لقواعد و أأحاكم الويبو ،أأشارت
الرئيسة اإىل تعاوهنا اجليد جدا مع الشعبة ،عىل النحو املطلوب مبوجب ا ألحاكم ،و أأن املعلومات اليت قدهما مدير الشعبة هو
لك ما دلهيا من معلومات.
 .16اإن امجلعية العامة للويبو
( أأ) أأحاطت علام مبضمون الوثيقة ( WO/GA/46/2التقرير الس نوي املوجز ملدير شعبة التدقيق
ادلاخيل والرقابة الإدارية)؛
(ب) وطلبت من ا ألمانة مواصةل اختاذ الإجراءات املناس بة اس تجابة لتوصيات شعبة التدقيق ادلاخيل
والرقابة الإدارية.
 .11وقال وفد اإس بانيا اإنه اس متع اإىل رد مدير الشعبة بشأأن التقارير السابقة وتساءل عام اذا اكن ابإماكنه احلصول عىل تأأكيد
خبصوص نرش تكل التقارير ،وإان مل يكن ا ألمر كذكل ،يقرتح الوفد أأن يتضمن القرار اإشارة حمددة اإىل أأن التقارير السابقة
لبدء نفاذ امليثاق املراجع ينبغي اإاتحهتا .واس تغرب الوفد أأن تغي امجلعية أآلية احلصول عىل التقارير و أأل ينطبق احلمك عىل
التقارير السابقة.
 .18و أأفاد مدير الشعبة بأأن النص ينطبق ،يف ر أأيه ،عىل ما س يصدر يف املس تقبل .وابلنس بة للتقارير احلالية ،توجد أآلية
تسمح لدلول ا ألعضاء للحصول علهيا مبجرد تقدمي الطلب .وقال مدير الشعبة اإن امليثاق املراجع يتعلق ابلتقارير املقبةل و أأما
التقارير السابقة فس تخضع للآلية املعمول هبا حىت الآن .وميكن أأن ينص امليثاق عىل نرش التقارير السابقة ،ولكن من الواحض
أأن ذكل مرهون أأيضا بتوافر الاماكنيات التقنية للقيام بذكل.
 .19و أأعرب وفد الولايت املتحدة عن تأأييده لقرتاح وفد إاس بانيا بأأن تشمل القواعد اجلديدة التقارير السابقة.
 .00و أأوىص وفد اإس بانيا ابإاتحة التقارير السابقة ،وقال اإن ذكل اكن اقرتاحه ألنه رمغ أأن ال آلية احلالية لطلب التقارير ل
تزال متاحة ،ولكن برصف النظر عن كوهنا معقدة نوعا ما ،فاإن التقارير اليت تتلقها الوفود حتمل عالمة تشي اإىل من طلهبا.
واعترب الوفد أأنه من الغريب بعض اليشء أأن الآلية احلالية للحصول عىل الواثئق تتضمن تدابي سالمة و أأمن حمددة ،يف حني
أأن التقارير الصادرة حديثا س تكون متاحة حبرية .وطلب الوفد تضمني قرار امجلعية العامة مسأأةل اإاتحة تقارير التدقيق ادلاخيل
وتقارير التقيمي السابقة للجمهور .وقال اإنه من البدهييي جدا أأن ينطبق الاجراء اذلي سينفذ عىل التقارير املوجودة قبل اإدخال
هذا التغيي عىل امليثاق.
 .05ودعت الرئيسة وفد اإس بانيا اإىل التصال اب ألمانة واملستشار القانوين من أأجل اإجياد حل لتكل املسأأةل اليت طرهحا.

البند  13من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية
 .01استندت املناقشات اإىل الواثئق  WO/GA/46/3و WO/GA/46/4و.WO/GA/46/10
 .00و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن جلنة التمنية اجمتعت ّمرتني منذ دورة امجلعية العامة الثالثة وا ألربعني ،اليت عُقدت يف سبمترب-
أأكتوبر  ،1050أأي ادلورة الثانية عرشة املعقودة يف الفرتة من  58اإىل  15نومفرب  ،1050وادلورة الثالثة عرشة املعقودة يف
الفرتة من  59اإىل  10مايو  .1052وكام وافقت عليه اللجنة ،حيتوي التقرير الوارد يف الوثيقة  WO/GA/46/3عىل ملخص
الرئيس لالك ادلورتني املذكورتني .كام حيتوي التقرير عىل تقرير املدير العام عن تنفيذ جدول أأعامل التمنية ،اذلي انقش ته
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اللجنة يف دورهتا الثالثة عرشة .وتتعلق الوثيقة  WO/GA/46/4مبسامهة هيئات الويبو املعنية يف تنفيذ ما خيصها من
توصيات جدول أأعامل التمنية .وطبقا لآليات التنس يق وإاجراءات الرصد والتقيمي وإاعداد التقاريرُ ،طلب من هيئات الويبو
املعنية تضمني تقاريرها الس نوية املقدمة اإىل امجلعيات وصفا ملسامههتا يف تنفيذ ما خيصها من توصيات جدول أأعامل التمنيةّ .م
ُطلب من امجلعية العامة اإحاةل ذكل الوصف اإىل جلنة التمنية .وتشي الوثيقة  WO/GA/46/4اإىل أأرقام الفقرات املعنية يف
تقارير الهيئات املقدمة اإىل امجلعية العامة .أأما الوثيقة  WO/GA/46/10فتحتوي عىل قرار أأصدرته جلنة التمنية نتيجة
مناقش هتا ،خالل دورتهيا الثانية عرشة والثالثة عرشة ،لقرار امجلعية العامة بشأأن املسائل املتعلقة بلجنة التمنية
(الوثيقة  ،)CDIP/12/5اذلي اعمتدته امجلعية يف دورهتا الثالثة وا ألربعني يف عام ُ .1050وطلب فيه من اللجنة أأن تناقش
"تنفيذ وليهتا وتنفيذ أآليات التنس يق" و أأن "ترفع تقريرا وتوصيات بشأأن املسأألتني اإىل امجلعية العامة يف عام ."1052
 .02وحتدث وفد اإيطاليا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وقال اإن ضامن هيالك قوية ومتوازية للملكية الفكرية
وما يرتبط هبا من تدابي مناس بة لتكوين الكفاءات ،فضال عن نرش ثقافة اإمنائية املنحى ،من ا ألمور اليت ميكهنا الإسهام بقدر
كبي يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية .و أأعرب عن الزتام الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ابإحراز املزيد من التقدم يف جدول
أأعامل التمنية بطريقة تقوم عىل توافق الآراء .وشكر الوفد أأمانة الويبو عىل اإسهاهما يف معل اللجنة .ور ّحب بربامج الويبو
الواسعة للمساعدة التقنية وتكوين الكفاءات و أأبدى أأمهل يف أأن يمت تقيميها حىت يتس ى اس تخالص ادلروس وتعزيز تكل
الربامج ،حسب الاقتضاء .و أأشار اإىل ما يضطلع به الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه من معل نشط يف تعزيز امللكية
الفكرية ابعتبارها أأداة فعاةل دلمع التمنية .و أأضاف أأنه ميكن تنفيذ برامج الويبو بطريقة متأآزرة مع املوارد الكبية للغاية اليت
خيصصها الاحتاد ا ألورويب لربامج املساعدة التقنية يف ميدان امللكية الفكرية .وذكّر الوفد بأأن الاحتاد ا ألورويب قدم ،هو
وادلول ا ألعضاء فيه ،مساعدة تقنية كبية من خالل أأنشطة التعاون التقنية يف جمال امللكية الفكرية ،ولفائدة البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا ،ل س امي يف س ياق املادة  61من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (تريبس) .و أأعرب
عن أأمهل يف أأن تضمن اجلهود امجلاعية اليت يبذلها أأعضاء الويبو الاضالع بأأنشطة الويبو الإمنائية عىل أأساس الشفافية
واحلومكة الرش يدة واملامرسات الفضىل ،ممّا يسهم يف هتيئة الظروف املناس بة لتنفيذ ولية جلنة التمنية بطريقة فعاةل وقامئة عىل
توافق الآراء.
 .01وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأقر بأأمهية العمل اذلي تضطلع
به جلنة التمنية من أأجل تنفيذ جدول أأعامل التمنية وفقا ألهداف الويبو الاسرتاتيجية .وقال اإنه ل يزال يعترب اللجنة منتدى قامي
من منتدايت الويبو يك تتبادل فيه ادلول ا ألعضاء خرباهتا يف جمالت جتمع بني امللكية الفكرية والتمنية .و أأضاف أأنه ل يزال
يرصد مسار اس تعراض تنفيذ جدول أأعامل التمنية ،اذلي ل بد أأن ينجز بطريقة فعاةل من حيث التلكفة استنادا اإىل مبادئ
التقيمي ،ول بد أأن حيقق حصائل واقعية قامئة عىل البيّنات .وراح يقول اإن اجملموعة ترحب ابلتقدم احملرز يف مرشوع التمنية
املعين اذلي خضع للمناقشة يف اللجنة أأثناء ادلورة قيد النظر .ورصح بأأن اجملموعة تقدر كثيا أأنشطة الويبو ،ول س امي يف
جمال املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات وإاذاكء الاحرتام للملكية الفكرية .و أأردف قائال اإن اجملموعة ترى أأن من املهم للغاية أأن
تكون مرشوعات املساعدة التقنية مدفوعة ابلطلب ،ومصممة خاصة لظروف البدلان املتلقية وخاضعة للتقيمي العميل .وراح
يقول اإن اجملموعة ترى أأن من املمكن تعزيز معل اللجنة عن طريق احلصول عىل املزيد من املدخالت من اخلرباء يف ماكتب
امللكية الفكرية الوطنية ،وإاجراء عروض ألفضل املامرسات والتجارب اليت اكتسبهتا البدلان وسائر املنظامت املس تفيدة من
خالل تنفيذ املرشوعات يف جمال امللكية الفكرية والتمنية .وانشد الوفد اللجنة ابلرتكزي عىل العمل حنو حتقيق نتا ج تتسم ابملزيد
من املوضوعية ،يك تكون هذه ا ألعامل موهجة حنو حتقيق النتا ج .واختمت لكمته قائال اإن اجملموعة ترى أأن تنفيذ أأنشطة التمنية
يف الويبو اإضافة اإىل ولية اللجنة تنفيذا فعال جيب أأن يقوم عىل بذل املزيد من اجلهود املشرتكة والثقة و أأفضل املامرسات
والشفافية.
 .06وحتدث وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،وقال اإهنا لطاملا ر أأت أأن التمنية املرتبطة ابلعمل عنرص رضوري من
عنارص أأي نظام دويل حيوي ومتطور يف جمال امللكية الفكرية ،و أأن امللكية الفكرية أأداة هممة لتحقيق التمنية .و أأضاف أأن
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اجملموعة ترى أأن توصيات جدول أأعامل التمنية قد نفذت بنجاح حىت الآن وبطريقة تدمع أأهداف اتفاقية الويبو ،و أأن جدول
أأعامل التمنية حقق الهدف منه ابلفعل بضامن اإدماج التمنية كجزء ل يتجز أأ من معل الويبو .ومىض يقول اإن جلنة التمنية
اضطلعت بدور همم وحامس يف هذا املسار ،وإان الهدف حتقق ابلنظر بعناية ملا حققه جدول أأعامل التمنية للمنظمة .و أأردف
قائال اإن الاعتبارات الإمنائية جزء ل يتجز أأ من معل الويبو؛ وإان اكن جدول أأعامل التمنية قد سامه يف حتقيق هدف الويبو
فاإنه ينبغي أأل يغي طبيعة املنظمة .واس تطرد قائال اإنه ينبغي التفكي من جديد يف املقصود ابلتمنية ،مع مراعاة ا ألهداف
املنشودة من اخلدمات اليت تقدهما املنظمة واحلصائل املتوقعة من معلها .ويف هذا الصدد ،أأعرب عن أأسفه لعدم التوصل اإىل
اتفاق بشأأن اختصاصات الاس تعراض اخلاريج لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية أأثناء املناقشات اليت دارت يف جلنة
التمنية العام املنرصم .و أأضاف الوفد أأن أأنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف ميدان امللكية الفكرية ما يه اإل نتا ج
أأساس ية ألنشطة التمنية اليت تضطلع هبا املنظمة ،وقال اإن هذه ا ألنشطة متصةل ابملامرسني يف امليدان اتصال مبارشا ومتينا،
ومن هذا املنطلق ل ميكن اإجراء أأي تقيمي واقعي اإل اإذا ُأخذت أآراء املامرسني أأو ا ألشخاص اذلين اكتس بوا خربة يف هذا
الصدد عىل أأرض الواقع .و أأفاد بأأنه يرى أأن الاس تعراض ل بد أأن يكون نقطة الانطالق للنظر جبدية فامي حققه جدول أأعامل
التمنية ويف الاجتاه اذلي يتعني امليض فيه يف املس تقبل ،للبقاء اثبتني عىل أأرض الواقع .وراح يقول اإن اجملموعة تتوقع بقوة أأن
يُتفق عىل الاختصاصات يف ادلورة املقبةل للجنة التمنية ليك تيرس بتكل الطريقة .و أأضاف أأنه ينبغي تقدمي املساعدة التقنية
بطريقة فعاةل ومس تدامة .وابلتايل ينبغي بذل املزيد من اجلهود من أأجل حتقيق ما يكفي من التنس يق ادلاخيل واخلاريج.
وحتدث الوفد عن الوثيقة  WO/GA/46/4املعنونة "وصف ملسامهة هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول
أأعامل التمنية" ،وقال اإن اجملموعة تؤمن اإمياان راخسا بأأن هذا التقرير حيتوي عىل مساهامت من مجيع هيئات الويبو املعنية وتتوقع
أأن تس متر هذه املامرسة .والتفت اإىل ما اعتربه مناشدة ل تتوقف ابإضافة بند دامئ يف جدول ا ألعامل عن امللكية الفكرية
والتمنية ،وقال اإن اجملموعة تشدد عىل أأن أأعامل اللجنة برمهتا تتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية ،كام هو مذكور يف امسها ،وابلتايل
فاإهنا ترى من غي الرضوري اإضافة بند دامئ عن هذه املسأأةل ألن املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية تقرتح وس تظل
تقرتح وتناقش عىل أأساس مؤقت .م انتقل اإىل احلديث عن هيئات الويبو الوجهية ،وقال اإن اجملموعة تؤمن بأأن لك هيئة من
هيئات الويبو ينبغي أأن تقرر بنفسها اإن اكنت معنية بتقدمي تقارير عن أأنشطة جدول أأعامل التمنية .واختمت لكمته قائال اإن
اجملموعة ل تؤيد فكرة أأن ولية جلنة التمنية وأآليات التنس يق غي منفذة ابلاكمل ،وابلتايل ل ترى اللجنة أأن من الرضوري
اإجراء أأي تغيي .ومع ذكل أأعرب عن الزتامه ابملشاركة يف املزيد من املناقشات عن هذه املسائل يف جلنة التمنية ،من أأجل
التخفيف من ااخماوف عن طريق التوصل اإىل فهم مشرتك للوضع الراهن.
 .01وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية وشكر ا ألمانة عىل تقرير جلنة التمنية اذلي أأشي فيه اإىل ملخصات الرئيسة،
وشدد عىل أأنه رمغ املوافقة عىل عدد من املشاريع وتنفيذها وتقيميها ،فاإن عدد اا من القضااي ل تزال عالقة ول س امي فامي خيص
املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية ،واختصاصات املراجعة املس تقةل لتنفيذ
توصيات جدول أأعامل التمنية ،وقرار عقد مؤمتر دويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية ،وتنفيذ أآليات التنس يق .وقال الوفد اإن
مجموعته ترى رضورة يف أأن تقدم امجلعية العامة توجهيات واحضة يك يتس ى حل القضااي املذكورة أأعاله .وفامي خيص التقرير
عن مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول أأعامل التمنية ،دعت اجملموعة اإىل وضع أآلية اإبالغ
أأكرث انتظام اا تتضمن معايي تقيمي موضوعية فض اال عن بياانت ادلول ا ألعضاء .اإذ س توفر هذه الآلية اس تعراض اا أأمشل لس بل
تنفيذ جدول أأعامل التمنية .وإاضافة اإىل ذكل ،ر أأى الوفد أأنه اإذا أأصبحت توصيات جدول أأعامل التمنية جزء اا ل يتجز أأ من معل
الويبو ،مفن املهم اإدراج مؤرشات قياس نوعية توفر تقياميا أأدق ل آاثر خمتلف املشاريع وا ألنشطة ونتاجئها ،مبا يف ذكل ما ُحيقق
يف جدول أأعامل وضع القواعد واملعايي.
 .08وشارك وفد الهند وفود اا أأخرى يف اعتبار أأن جلنة التمنية يه جلنة هامة تؤدي دور اا هام اا يف تنس يق معلية تنفيذ
جدول أأعامل التمنية والهنوض هبا ورصدها .اإذ ساعدت اللجنة عىل مواصةل املناقشات الرفيعة املس توى بشأأن التوصيات
امخلس وا ألربعني اليت اعمتدهتا امجلعية العامة يف  .1001و أأعرب الوفد عن رسوره ابخلطوات الهامة العديدة اليت اختذهتا ادلول
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ا ألعضاء يف الويبو واملدير العام وفريقه لضامن تعزيز التوجه حنو التمنية يف معل الويبو وتعممي جدول أأعامل التمنية فيه .ولن
يتس ى اإجراء هذا التعممي يف مجيع جمالت معل الويبو ،مبا يف ذكل أأنشطة وضع القواعد واملعايي ،مما يُعد أأحد ا ألهداف
الرئيس ية جلدول أأعامل التمنية ،اإل بوضع أآلية رصد فعاةل .وشدد الوفد يف هذا الصدد عىل التوصيات  1و 6و 1و 8و 9املعنية
هبذه املسأأةل واملدرجة يف تقرير مراجعي احلساابت اخلارجيني للثنائية  52/1050واليت ُطلب فهيا ضامن مراعاة مجيع توصيات
جدول أأعامل التمنية املعنية يف تصممي أأنشطة املساعدة التقنية .كام كشف التقرير عن الاخنفاض املنتظم يف الاعامتدات
ااخمصصة للربانمج  9واخنفاض عدد التوصيات املعاجل .وينبغي ل ألمانة أأن تنظر يف التقرير .وجشع الوفد الويبو عىل تعممي
جدول أأعامل التمنية يف خمتلف ادلورات اليت تقدهما أأاكدميية الويبو ووضع خطط قطرية ابلتشاور مع البدلان املعنية .كام أأيد
الانهتاء من وضع اختصاصات املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية بغية متهيد الطريق أأمام اإجراء
الاس تعراض املس تقل اذلي َلكفت به امجلعية العامة للويبو يف  ،1050وعدم مد املهل اخلاصة ابختاذ القرار يف هذا الصدد اإىل
أأجل غي مسمى .وحث الوفد مجيع ادلول ا ألعضاء و أأمانة الويبو عىل البت برسعة عاجةل يف مسأأةل املؤمتر ادلويل املعين
ابمللكية الفكرية والتمنية .اإذ اإن الاس تعراض واملؤمتر ادلويل من شأأهنام أأن يتيحان فرصة هامة لإجراء اس تعراض شامل لتنفيذ
توصيات جدول أأعامل التمنية عىل مس توى املنظومة يف الويبو .كام أأيد الوفد التنفيذ املبكر للتوصيات املعنية من املراجعة
اخلارجية للمساعدة التقنية واليت حددت س ب اال لتحسني أأنشطة املساعدة التقنية للويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية.
 .09و أأعرب وفد اإندونيس يا جمدد اا عن موقفه إازاء املناقشة حول تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية واذلي اكن قد أأبداه
خالل ادلورة الثالثة عرشة للجنة التمنية املعقودة يف مايو  .1052ور أأى الوفد أأنه ينبغي للويبو أأن تكون منظمة موهجة حنو
التمنية و أأنه الزتاهما القانوين بوصفها واكةل متخصصة ل ألمم املتحدة ووفق اا ملا نص عليه التفاق املوقع بني الويبو وا ألمم املتحدة
يف  5912وللامدتني  11و 16من ميثاق ا ألمم املتحدة واتفاقية الويبو .ور أأى الوفد كذكل أأنه ينبغي للويبو أأن تدمج وتراعي يف
معلها املناقشات حول القضااي الإمنائية اليت جتري يف أأية هيئة أأو واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة مبا يف ذكل منظمة الصحة
العاملية ،ومنظمة التجارة العاملية ،ومؤمتر ا ألمم املتحدة للتجارة والتمنية (ا ألونكتاد) .والمتس الوفد من امجلعية العامة للويبو أأن
توجه ادلول ا ألعضاء يف دورهتا الرابعة وامخلسني اإىل س بل مواصةل املناقشات املتعلقة ابمللكية الفكرية والس ياحة ،و أأوجه
املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين املتعدد ا ألطراف ،وإانشاء جلنة التنس يق املعنية ابلشؤون الإمنائية ،والانهتاء من
وضع اختصاصات املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ،واملؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية.
 .20وقال وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) اإن جلنة التمنية أأنشئت عام  1001لتعممي التمنية يف مجيع أأنشطة الويبو
وجعلها جزء اا ل يتجز أأ من معل املنظمة وإانه من املتوقع أأيض اا يف جمال وضع القواعد واملعايي تشجيع وضع قواعد ومعايي
جديدة للملكية الفكرية لبلورة احلق يف التمنية .ويف هذا املضامر ،ر أأى أأنه ينبغي للجنة التمنية اس تكشاف الس بل لس تخدام
امللكية الفكرية كوس يةل لتحقيق أأهداف التمنية والاس تفادة من أأوجه املرونة الراهنة الواردة يف التفاقات ادلولية للملكية
الفكرية وتوس يع نطاق املكل العام وتكييف امللكية الفكرية مع اجلهود املبذوةل محلاية أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي واملعارف
التقليدية واملوارد الوراثية .و أأضاف قائ اال اإن اللجنة تس متد قوهتا من حسن نية ادلول ا ألعضاء والزتاهما بأأهداف التمنية وولية
اللجنة الواسعة وإانه يتوقع مهنا أأل تعى بربانمج العمل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية امخلس وا ألربعني حفسب بل أأن
تتوىل أأيض اا أأنشطة الرصد والتنس يق مع سائر هيئات الويبو .ومىض يقول اإنه يتوقع أأيض اا من اللجنة حبث مسائل امللكية
الفكرية والتمنية اليت قد تؤدي بدورها اإىل ظهور أأحاكم اإضافية خاصة ابلبدلان النامية .و أأعرب عن تقديره للجهود املبذوةل يف
ا ألمانة لتنفيذ املرشوعات لفائدة البدلان النامية اإل أأنه عرب عن أأسفه لعدم تنفيذ بعض اجلوانب املهمة لولية اللجنة أأو عدم
حتقيقها نتا ج معلية .و أأشار اإىل ما بذل من هجود جبارة وما كرس من وقت طويل لإنشاء أآلية تنس يق واس تدرك قائ اال اإن تكل
الآلية ما زالت ل تعمل عىل النحو املتوقع .ور أأى أأن الزتود بأآلية تنس يق فعاةل هو جزء من احلل لقضااي التمنية يف املنظمة
بتجنب ازدواج العمل فامي بني جلان الويبو ااخمتلفة .واس تطرد قائ اال اإنه ميكن الشهادة عىل ثقل أأعباء معل اللجنة نتيجة
لتواصل اإرجاء القضااي املطروحة يف اجامتعاهتا مما حال دون امليض قدم اا بعملها .وذكر عىل سبيل املثال عدم اس تكامل
الاختصاصات واملهنجية اخلاصة ابلس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .و أأوحض قائ اال اإن ذكل الوضع
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بعيد لك البعد عن املثل العليا اليت توخهتا البدلان النامية دلى اإنشاء اللجنة .وارتأأى أأنه ل ينبغي قرص جدول أأعامل التمنية
عىل جمرد منح املساعدة التقنية اإذ ينبغي أأن تكون أأنشطة املنظمة و أأعاملها املتعلقة بوضع القواعد واملعايي اإمنائية املنحى.
واسرتسل قائ اال اإنه يدرك اإدرااكا اتم اا عىل الرمغ من مجيع أأوجه القصور الآنفة اذلكر أأن مسأأةل التمنية برمهتا يف اإطار معل
املنظمة يه عبارة عن معل جار و أأنه ل ينبغي ألحد أأن يقوض الإجنازات اليت حققهتا ادلول ا ألعضاء يف الويبو بعد اعامتد
توصيات جدول أأعامل التمنية امخلس وا ألربعني .و أأردف قائ اال اإنه ينبغي مجليع ادلول ا ألعضاء الاعزتاز مبا حتقق عىل أأساس
جامعي يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية خالل الس نوات القليةل املاضية والتطلع اإىل اس مترار الالزتام وا إلرادة الس ياس ية فامي
يتعلق بتوطيد تنفيذه ومواصةل الاستناد اإىل ذكل وتدارك أأوجه القصور الراهنة .و أأهنيى لكمته قائ اال اإنه ل يزال ملزتم اا
ابملشاركة البناءة يف املناقشات القادمة يف اللجنة وإانه يتطلع اإىل مالحظة تقدم من حيث اجلوهر ومسائل وضع القواعد
واملعايي يف اللجنة.
 .25ولحظ وفد الصني مع الارتياح الشوط الكبي اذلي قطعته الويبو يف سعهيا اإىل دمج بعد التمنية يف نشاطها والتقدم
احملرز منذ وضع جدول أأعامل التمنية مما جتىل أأيض اا يف تنفيذ املرشوعات التسعة والعرشين واعامتد معاهدة مراكش ومعاهدة
بيجني اللتني تشمالن متام اا البعد الإمنايئ .و أأشاد ابلعمل اذلي أأجنزه املدير العام وفريقه يف السعي اإىل الارتقاء جبدول أأعامل
التمنية .و أأعرب عن أأمهل أأن يتواصل اس تكشاف جدول أأعامل التمنية اإذ ما زال ينبغي الاضطالع بكثي من العمل و أأن تبدي
اجلهات ااخمتلفة املشاركة يف املناقشات املرونة الرضورية بروح التعاون والانفتاح هبدف ضامن متكن الويبو من تكثيف أأعاملها
يف جمال التمنية .كام أأعرب عن أأمهل الشديد أأن يتس ى تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية عىل نطاق أأوسع وعن اس تعداده
للمشاركة يف مثل تكل املناقشات.
ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن جلنة التمنية أأحرزت تقدما همام منذ أأن وافقت امجلعية العامة عىل اإنشاهئا
.21
ّ
عام  ،1001وذكل مبوافقهتا وتنفيذها لعدد من مشاريع جدول أأعامل التمنية مبزيانية تتجاوز  16مليون فرنك سويرسي.
و أأضاف أأنه جيرى تنفيذ العديد من أأنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات معال بتوصيات جدول أأعامل التمنية .واس تطرد
الوفد قائال اإنه وابلرمغ من كون العديد من مشاريع جدول أأعامل التمنية مفيدة جدا ابلنس بة للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا،
اإل أأن جدول اعامل التمنية اس تعمل أأيضا لإعاقة التقدم يف عدد من هيئات الويبو خالل الس نوات املاضية .و أأضاف الوفد أأن
الويبو أأنشئت من أأجل تعزيز حامية امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل عن طريق التعاون بني ادلول ،وهو هدف مل يغيه
جدول أأعامل التمنية ،ألن هدف جدول أأعامل التمنية هو دمع التمنية عرب اس تخدام وحامية وإانفاذ امللكية الفكرية ،وليس عرقةل
العمل اجلوهري للجان الويبو .و أأعلن الوفد عن اقتناعه بأأن الوقت حان لإعادة التفكي بوظيفة جدول ا ألعامل حىت تتابع
املنظمة تنفيذ معلها اجلوهري ،وفقا ملهمهتا ،يف حتقيق املنفعة مجليع ادلول ا ألعضاء .و أأعلن الوفد عن اس تعداده للعمل مع الوفود
ا ألخرى مضن جلنة التمنية هبدف اإجياد طريقة بناءة حلل القضااي العالقة واس تئناف العمل الطبيعي للويبو.
 .20وبد أأ وفد الربازيل ابلثناء عىل اجلهود اليت بذلها انئب املدير العام الس يد أأونياما ،يف قيادة قطاع الويبو بشأأن التمنية
عىل مدى ست س نوات .و أأعلن الوفد تأأييده للترصحيات اليت أأدلت هبا اجملموعة ا ألفريقية ،والهند ،وإاندونيس يا ،وإايران
(امجلهورية الإسالمية) والصني ،ابعتبار جدول أأعامل التمنية مفتاحا لرشعية املنظمة .وقال الوفد اإن جدول أأعامل التمنية يذكر
بأأنه لبد من ماكفأأة ذاكء البرش ،ولكن لبد أأيضا من اإكامل هذه املاكفأأة بتأأمني النفاذ الصحيح اإىل خدمات الصحة والثقافة
والعمل واملعرفة واملعلومات والتعلمي .و أأضاف الوفد أأن جدول اعامل التمنية هو معل متواصل يشمل مبادرات انحجة جديرة
ابلإشادة .واتبع الوفد أأن ا ألمانة حققت ،بتشجيع من الربازيل ،نتا ج اإجيابية مثل ادلراسات اليت أأجراها كبي خرباء الاقتصاد
حول دور امللكية الفكرية يف اقتصادات البدلان النامية .واس تطرد الوفد قائال اإن من الرضوري امليض قدما وختطي العقبات
اليت ّعرثت معل جلنة التمنية مؤخرا ،مثل تنفيذ أآليات التنس يق حسب تلكيف امجلعية العامة يف عام  ،1050واملراجعة
املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول اعامل التمنية ،وعقد مؤمتر حول امللكية الفكرية والتمنية .وشدد الوفد عىل أأن جناح دورة
امجلعية العامة املنعقدة حاليا ،يعمتد عىل القدرة امجلاعية لدلول ا ألعضاء عىل التعامل مع املصاحل ااخمتلفة بطريقة حترتم
حساس يات لك ا ألعضاء .ويف هذا الس ياق ر أأى الوفد أأن من ا ألسايس أأن تسفر دورة امجلعية العامة احلالية عن حتديد

WO/GA/46/12
15

برانمج معل متوازن يتناول موضوع حامية حقوق امللكية الفكرية وتعزيز التمنية .واضاف أأن جدول أأعامل التمنية للويبو تناول
هذه ا ألهداف بشلك اكمل ومتناسق ،يف صيغته املعمتدة من قبل مجيع ادلول ا ألعضاء .ورصح الوفد أأن ا إلرصار عىل
البحث عن برانمج معل ل يعكس مصاحل أأغلبية ا ألعضاء ،منع حتصيل نتا ج ملنفعة امجليع .و أأمكل الوفد قائال اإن جتاهل هذا
الواقع أأو التظاهر بأأن الويبو ل تلعب دورا يتجاوز حامية حقوق امللكية الفكرية وتقدمي اخلدمات ،س يعمق اخلالفات اليت
تواهجها املنظمة .واختمت الوفد ابلإشارة اإىل أأنه مس تعد للمساومة خالل مناقشات جلنة التمنية ويف مجيع اجملالت ،ويتطلع اإىل
مناقشة قضااي امللكية الفكرية والتمنية مضن الويبو.
 .22ولحظ وفد الاحتاد الرويس أأن جلنة التمنية أأجنزت مع اال كبي اا واكنت عىل درجة عالية من الإنتاجية يف معلها ،مقارنة
ابلعمل املنجز يف ادلورات السابقة للجنة وإاسهاماهتا يف تنفيذ جدول أأعامل الويبو للتمنية .وذلا أأثى الوفد عىل العمل اذلي
أأجنزته أأمانة الويبو اإذ وضعت معلي اا مشاريع متنوعة حتت رعاية جدول أأعامل التمنية ،ول س امي ذكل املرتبط بتطوير مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر ومنصة الإنرتنت لإدارة املعرفة .وهااتن مبادراتن جيداتن للغاية .و أأكد الوفد للرئيس اس تعداده للعمل
يف جمال التمنية وتطلع اإىل ادلورات القادمة للجنة التمنية ،اإذ أأنه ينوي الاس مترار يف مناقشة لك القضااي املرتبطة بعمهل القادم
واملشاركة النشطة يف املناقشات ادلائرة.
 .21ورصح وفد ش ييل أأنه دمع أأعامل التمنية ابملنظمة منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية ،و أأثى عىل العمل اذلي تقوم به جلنة
التمنية ألهنا أأسهمت يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ،مثل احلوار يف جلان أأخرى بشأأن اجلوانب املهمة مثل املرونة،
مضن مجةل أأخرى .و أأكد الوفد أأن برامج املساعدة التقنية ينبغي أأن تس متر ،وكذكل املرشوعات اليت تساعد ادلول ا ألعضاء يف
الويبو عىل تطوير الكفاءات يف جمالت ملكية فكرية خمتلفة .ويعين هذا أأن ا ألعضاء جيب أأن يشاركوا ا ألمانة عن كثب أأكرث
يف اإدارة وتطوير املشاريع ،و أأضاف أأن التمنية مفهوم ليس بغي احملدد حيتاج اإىل التطويع حسب حاةل لك بدل .وهناك حاجة
لنتا ج ملموسة دلمع جدول أأعامل التمنية وينبغي اس تخدام ما هو متاح لتحسني التمنية ابلبدلان ،ذلكل هناك حاجة لإدراج هنج
التمنية يف أأعامل املنظمة .واختمت الوفد لكمته ابلإعراب عن ثقته يف احملافظة عىل جدول أأعامل التمنية نشط اا وإاجيابي اا يف نتاجئه
والتأأكد من متتعه بقاعدة عريضة .كام أأعرب عن رغبته يف مواصةل اإثراء جدول أأعامل التمنية لضامن اإدماج الس ياسات اليت
تنشد التمنية يف بدلان مثل بدله.
 .26وشكر وفد اجلزائر ا ألمانة ورئيس اللجنة عىل اجلهود املبذوةل يف هذا اجملال .وقال إان العامل يتغي مؤكدا أأنه مل يعد من
املمكن يف عامل اليوم اعتبار تطوير امللكية الفكرية غاية يف حد ذاهتا .و أأضاف أأن العامل والويبو تغيا بعد اعامتد جدول أأعامل
التمنية و أأصبح جدول أأعامل التمنية واقعا ابلنس بة للويبو ،وعىل غي الراغبني فيه اإجياد وس يةل للتكيف معه .و أأشار الوفد أأيضا
اإىل أأن عددا من ا ألنشطة اكنت مفيدة جدا واس مترت اجلزائر يف سعهيا اإىل حتديث نظام امللكية الفكرية ،ول س امي من خالل
وضع نظام ا أليباس ( )IPASوتفعيهل .ومشل دمع اجلزائر أأيضا حتديث ترشيعاهتا ولوائها املتعلقة ابمللكية الفكرية .وعالوة عىل
ذكل ،زادت اجلزائر من تعاوهنا مع أأنشطة املساعدة التقنية للويبو من أأجل اإنشاء مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر اذلي من
شأأنه دمع هجود البدل لتعزز الإبداع والابتاكر .واسرتسل الوفد مشيا اإىل أأن اجلزائر س تواصل العمل عن كثب مع الويبو
هبدف اإنشاء مكتب لنقل التكنولوجيا و أأنه يأأمل يف أأن يتواصل التعاون مع الويبو مس تقبال يف ظل الإطار العام جلدول
أأعامل التمنية.
 .21وتقدم وفد اتيلند ابلشكر اإىل رئيس اللجنة عىل تقريره الشامل عن أأعامل اللجنة خالل ا ألشهر الثين عرش املاضية.
وهنأأ الويبو عىل هجودها ادلؤوبة والزتاهما بتعممي قضية التمنية عىل أأنشطة املنظمة مؤكدا دمعه لتنفيذ توصيات جدول أأعامل
التمنية .ويف هذا الصدد ،أأكد الوفد عىل أأمهية الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .ورحب بقرار
اللجنة خالل دورهتا الثالثة عرشة عقد اجامتع تشاوري غي رمسي للتوصل اإىل اتفاق بشأأن املسائل العالقة ،و أأعرب عن أأمهل
يف أأن تمتكن ادلول ا ألعضاء من اس تكامل مواصفات الاس تعراض املس تقل خالل الاجامتع غي الرمسي اذلي س يعقد يف 11
أأكتوبر  .1052و أأشاد الوفد أأيضا بعمل ا ألمانة يف الرشوع يف مشاريع و أأنشطة يف جمال امللكية الفكرية والتمنية ،ورحب مبا
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اقرتحته ادلول ا ألعضاء من مشاريع .وشدد جمددا عىل ا ألمهية اليت يولهيا بدله لتنفيذ ا ألراكن الثالثة لولية اللجنة ،ورمغ اإقرار
الوفد ابلتقدم احملرز يف الركنني ا ألولني ،يرى أأنه ينبغي اإجراء مناقشات حمددة بعمق أأكرب حول القضااي املتعلقة ابمللكية
الفكرية والتمنية ،مما سيساعد عىل تكوين نظرة أأوسع عن امللكية الفكرية والتمنية.
 .28وتوجه وفد مرص بشكره اإىل ا ألمانة ورئيس اللجنة عىل اجلهود اجلبارة املبذوةل عىل مدى العام املايض .و أأشار الوفد
اإىل أأن هدف اللجنة هو تعممي التمنية عىل هيالك الويبو ونظام امللكية الفكرية .واعرتف ابجلهود املبذوةل يف اإطار اللجنة،
حيث ن ُفّذ عدد من املشاريع واكنت مرص واحدة من ادلول اليت اقرتحت الاس تفادة من تكل املشاريع .واسرتسل قائال إان
مرص قدمت اقرتاحا بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة وتأأمل يف أأن يعمتد الاقرتاح يف ادلورة املقبةل للجنة .ومع ذكل ،شدد
الوفد عىل أأن املهنجية املؤقتة القامئة عىل املشاريع غي اكفية لتحقيق أأهداف اللجنة ،و أأضاف أأن هناك حاجة اإىل هنج أأكرث
مشولية .ول ميكن اعتبار القياس المكي للمشاريع املنفذة معيارا لقياس التقدم احملرز .وشدد أأيضا عىل رضورة اإجراء اإصالح
مؤسيس للجنة والهنوض هبا ليك تمتكن من حتمل مسؤوليهتا وتنفيذ وليهتا ابعتبارها منسقا حقيقيا للتمنية يف الويبو .ور أأى أأن
أآلية التنس يق ينبغي أأن تكون أأكرث فعالية ،وينبغي تعزيز التقارير ادلاخلية من أأجل متكني اللجنة من أأداء وليهتا.
 .29و أأيد وفد الياابن البيان الصادر ابمس اجملموعة ابء .ورصح الوفد أأن الياابن تويل أأمهية كبية ألنشطة التمنية ،مبا يف ذكل
املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ،كام تفعل دول أأعضاء أأخرى .وذلا أأعرب الوفد عن معيق تقديره للويبو اليت ما فتئت
تس تجيب ل ألوضاع وتعمل عىل تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .وفامي خيص أأنشطة التمنية ،أأشار الوفد اإىل أأن الياابن
توفر أأنواع اا متعددة من املساعدة من خالل الصناديق الاستامئين الويبو /الياابن .و أأحد هذه الصناديق خمصص لدلول ا ألعضاء
يف أأفريقيا والبدلان ا ألقل منو اا ،وأآخر لدلول ا ألعضاء يف منطقة أآس يا واحمليط الهادئ .واس تطرد قائال اإن أأنشطة الصناديق
الاستامئين الياابين مشل تنظمي ندوات وحلقات معل ودورات تدريبية وبعثات خرباء استشارية وبرامج زماةل طويةل ا ألجل
عىل املس توى ا إلقلميي ودون ا إلقلميي والوطين ،وترمجة مواد خمتارة للويبو .ومن خالل ذكل ،دمعت الياابن عدد اا من مشاريع
و أأنشطة تديرها الويبو ،وشاركت خربهتا يف اس تخدام امللكية الفكرية خللق الرثوة ،وتعزيز القدرة التنافس ية ،وتطوير
الاقتصاد .و أأكد الوفد أأن حتسني أأنظمة امللكية الفكرية س يدفع ابلتمنية الاقتصادية املس تدامة ذاتي اا للبدلان النامية وكذكل
الإسهام يف تطوير الاقتصاد عىل املس توى العاملي .و أأكد الوفد أأيض اا أأن مسامهة الويبو يف التمنية الاقتصادية ابلستناد اإىل
تنفيذ جدول أأعامل التمنية ينبغي أأن يس متر يف مساره ،دون أأن يغفل هدف املنظمة املنصوص عليه يف املادة  0من اتفاقية
الويبو ،كام ذكره منسق اجملموعة .واختمت الوفد بيانه مشدد اا عىل الزتامه ابلخنراط يف املناقشات يف جلنة التمنية بطريقة صادقة
وبناءة ،وعقد أأمهل عىل أأن تتعاون لك ادلول ا ألعضاء وا ألمانة اجلبارة مثارها.
 .10و أأيد وفد أأوروغواي التعليقات اليت قدمهتا الربازيل ،وإاندونيس يا ،والهند ،و أأ ّقر ابجلهود والتقدم الكبي املنجز يف اإطار
جلنة التمنية لتنفيذ سلسةل من املشاريع اليت اس تفادت مهنا أأوروغواي واليت أأضافت معطيات كبية يف س ياساهتا الوطنية
للتمنية .و أأعرب الوفد عن شكره لكبي خرباء الاقتصاد وفريقه عىل ادلمع خالل الوقت اذلي أأجريت فيه تكل ادلراسات ،كام
شكر الس يد أأونياما عىل معهل كنائب املدير العام لقطاع التمنية ابلويبو .و أأعرب الوفد عن قلقه فامي خيص بياانت قدمهتا وفود
ومنسقو مجموعات ،و أأيض اا ملا حدث خالل دورة جلنة التمنية السابقة ،اإذ بدا و أكهنم ينظرون اإىل الويبو ابعتبارها جمرد مقدم
خدمات ،وليس كواكةل ل ألمم املتحدة .ويرى الوفد أأن جوانب التمنية حباجة اإىل أأن تكون يف مصمي معل املنظمة ،وذلا فقد
ساور الوفد ابلغ القلق إازاء تغي مواقف املنسقني .ومل تكن املشلكة بشأأن الهنج ااخمتلف ،بل اكنت املشلكة يف جعز ادلول
ا ألعضاء اختاذ قرارات هممة ،واكنت البدلان النامية حضية هذا املوقف .ويرى الوفد أأنه أآن ا ألوان ل إالقرار ابملشلكة ابإخالص
ورصاحة ،والاضطالع مبحاداثت ممتدة وحامسة بغية حل القضااي و أأل تطول أأبداي.
 .15و أأبدى وفد جنوب أأفريقيا تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وشكر ا ألمانة عىل تنظمي
دوريت جلنة التمنية قيد النظر وعىل العمل املُضطلع به من أأجل تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية وتعممي التمنية يف املنظمة.
حتول عندما اعمتدت توصيات جدول أأعامل التمنية امخلس وا ألربعني يف عام  ،1001بعد
ور أأى أأن الويبو شهدت نقطة ّ
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مناقشات ومفاوضات مطوةل .و أأضاف أأن الويبو وهجت ،من خالل هذا الإجناز ،رساةل اإىل ا ألوساط ا ألخرى لإعالهما بأأهنا
تتبى العمل الإمنايئ وتتيح ابلتايل اإماكنية اس تخدام امللكية الفكرية أكداة من أأدوات التمنية .ويف عام ُ ،1050حقّق اإجناز أآخر
ابعامتد امجلعية العامة لآليات التنس يق ،اليت متكّن اللجان من اإبالغ امجلعية العامة عن مسامههتا يف تنفيذ خمتلف توصيات
جدول أأعامل التمنية .و أأعرب الوفد عن أأسفه من أأن العام املايض مل يمك عاما ممثرا ابلنس بة للجنة التمنية ،وقال اإن هجود
متضافرة تُبذل من أأجل اإضعاف ماكنة التمنية يف الويبو .وذهب اإىل درجة التذكي بأأن الويبو مل تُنشأأ قط ألغراض العمل
الإمنايئ ،بل اإهنا أأنشئت من أأجل تعزيز حامية امللكية الفكرية .ذلكل بد أأت املنظمة يف اإعادة النظر يف اخلطوات اليت اختذهتا
بنفسها لتبين قضية التمنية يف أآخر املطاف .و أأضاف أأنه ميكن أأن يُالحظ اس مترار مقاومة تنفيذ القرارات ،حىت تكل الصادرة
عن امجلعية العامة .ويشمل ذكل املسائل التالية :الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ،اذلي اكن من
املفرتض أأن ُجيرى يف هناية الثنائية  ،1050/1051والتنفيذ الاكمل لآليات التنس يق ،وعقد مؤمتر حول امللكية الفكرية
والتمنية ،وتنفيذ التوصيات الناجتة عن الاس تعراض اخلاريج للتعاون اذلي تقميه الويبو ألغراض التمنية ،وتنفيذ الركن الثالث
من ولية جلنة التمنية .وواصل الوفد مشدّدا عىل أأنه ل ميكن امليض يف العمل اإذا ما اس مترت بعض الوفود الرتكزي ،اكملعتاد،
عىل املاكسب احملققة .وانشد ادلول ا ألعضاء اإبداء ا إلرادة الس ياسة الالزمة للميض قدما بعمل املنظمة وتنفيذ القرارات
املذكورة أأعاله .وقال الوفد أأيضا اإنه أأشار يف مناس بات عديدة اإىل أأن اتباع الهنج القامئ عىل املرشوعات حيال تنفيذ توصيات
جدول أأعامل التمنية ل ميكن أأن يكون السبيل الوحيد ،وابلتايل جيب اإعطاء الاس تعراض املس تقل الفرصة ليشمل أأوسع
نطاق ممكن من أأجل اخلروج بأأفاكر ملموسة فامي خيص امليض يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .و أأبدى الوفد رغبته يف
توجيه رساةل قوية اإىل جلنة التمنية دلعوهتا اإىل التعجيل بتسوية لك املسائل العالقة املندرجة مضن وليهتا ،وإاذا ما أأخفقت يف
القيام بذكل ،سيمت التخيل يف مرحةل ما عن املبادئ اليت يساندها واملتعلقة ابلتوصل اإىل قرارات وتوافق يف ال آراء ،وس تضطر
اللجنة اإىل الرشوع يف اس تخدام تدابي أأخرى من أأجل التوصل اإىل قرارات واخلروج من حاةل امجلود .و أأفاد بأأنه س يواصل
العمل بروح بناءة من أأجل اإجياد حلول للميض قدما بعمل اللجنة.
 .11وهنّأأ وفد الس نغال الس يد أأونياما عىل لك اجلهود اليت بذلها يف منصبه كنائب للمدير العام لقطاع التمنية ابلويبو.
و أأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأشار اإىل أأن املسائل املرتبطة ابلتمنية وامللكية
الفكرية تكتيس أأمهية ابلغة ابلنس بة اإىل الس نغال ،شأأهنا شأأن جلنة التمنية .و أأضاف أأن بدله اس تفاد ،خالل ا ألعوام القليةل
املاضية ،من مساعدة تقنية وجهية وكبية قدمهتا هل الويبو ،مثل مرشوع مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،اذلي مكّن ،هذا
العام ،من تنظمي مجموعة خمتلفة من حلقات العمل التدريبية ودورات تدريب املدربني يف املستشفيات واجلامعات .كام مت توفي
تدريب لفائدة القضاة والرشاكت الصغية واملتوسطة يف جمال امللكية الفكرية .وتطرق الوفد اإىل جوانب حمدّدة من مرشوعات
جلنة التمنية وقال اإن بدله اس تفاد من تعزيز القطاع السمعي البرصي اإىل جانب بدلان أأفريقية أأخرى .وقد أأجريت فيه،
ابعتباره بدلا رائدا ،دراسة اس تكشافية تفتح أآفاقا واعدة .كام ن ُظمت فيه ،يويم  5و 1سبمترب  ،1052حلقة معل لقيت جناحا
ابلغا ،ليس لفائدة همنيي القطاع حفسب ،بل كذكل لفائدة املؤسسات املالية واملرصفية اليت تدمع القطاعات املهنية يف هذا
اجملال.
 .10وحتدث وفد الكونغو عن تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ،وأأشار اإىل أأن جدول ا ألعامل هيدف اإىل اس تحداث
الابتاكر والإبداع وتفضيلهام وتعزيز امللكية الفكرية والتمنية .ورحب بتنفيذ بعض توصيات جدول أأعامل التمنية وجشع املدير
العام عىل امليض قدما يف هذا الاجتاه .و أأضاف أأن الكونغو اس تفادت من هذا الربانمج ،وخاصة يف عام  ،1050عن طريق
اإنشاء مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر ،وهو مركز جلذب الباحثني وااخمرتعني واملزارعني .وقال اإن الكونغو اس تفادت أأيضا
من أأنشطة املساعدة التقنية اليت حصلت علهيا من الويبو فامي يتعلق خبطة البدل الوطنية لتطوير امللكية الفكرية .و أأعرب الوفد
عن تأأييده جلدول أأعامل التمنية وتنفيذ التوصيات وعددها  21توصية ،واقرتح عىل الويبو أأن تس تمكل اخلطة الوطنية اجلديدة
للملكية الفكرية يف الكونغو ،ليك تقمي يف عام .1051
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 .12وتوجه وفد جيبويت ابحلديث اإىل امجلعية العامة بصفته رئيسا للجنة التمنية .وذكّر بأأن العام اجلاري واكب اذلكرى
العارشة ألول اقرتاح جبدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية ،واعترب اعامتد اجلدول يف عام  1001خطوة حامسة لتعزيز دور الويبو
ابعتبارها واكةل متخصصة من واكلت ا ألمم املتحدة ،و أأضاف أأن املنظمة هبذا الإجناز البارز ،مضنت اغتنام فرصة فريدة لتعممي
التمنية عىل براجمها .وراح يقول اإن جلنة التمنية منذ إانشاهئا يف عام  ،1008قد عقدت  50دورة شهدت الزتاما مل ينقطع من
ادلول ا ألعضاء ابلوفاء جبميع أأجزاء وليهتا ،وخاصة من خالل اعامتد ورصد مرشوعات الويبو و أأنشطهتا املُنفذة لتوصيات
جدول أأعامل التمنية ،عالوة عىل العمل املنجز بشأأن املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية ،مثل مواطن املرونة يف نظام
امللكية الفكرية ادلويل .و أأردف قائال اإنه حظي برشف تيسي أأعامل اللجنة يف دوراهتا امخلس ا ألخية ،ويه جتربة مفيدة هل.
و أأشار الوفد اإىل أأن تقرير اللجنة اخلاضع للنظر يف امجلعية يبني التقدم احملرز خالل الس نة املاضية ،وقد اعمتد مرشوعان
جديدان وقميت س بعة مرشوعات مكمتةل .واس تطرد قائال اإن اللجنة نظرت أأيضا يف عدد من ادلراسات التصورية والقطرية
املتعلقة مثال مبسائل حامسة من قبيل امللكية الفكرية واملكل العام والاقتصاد غي الرمسي والقطاع السمعي البرصي يف البدلان
ا ألفريقية .و أأفاد بأأن اللجنة انقشت أأيضا تقيمي أأثر الويبو يف حتقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية ،وس ُتعرض وثيقة منقحة عن
هذه املسأأةل عىل اللجنة يف دورهتا املقبةل .و أأضاف الوفد أأن تقرير جلنة التمنية حيتوي أأيضا عىل تقرير املدير العام عن تنفيذ
جدول أأعامل التمنية ،و أأعرب عن رغبته يف اغتنام الفرصة للتوجه ابلشكر اإىل املدير العام عىل الزتامه وقيادته يف مساعيه،
وإاىل الس يد أأونياما عىل تفانيه وإادارته املاهرة ألعامل اللجنة خالل تكل الفرتة .وذكّر الوفد ابملسائل العالقة أأمام اللجنة ،و أأولها
الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ،بناء عىل طلب امجلعية العامة يف عام  ،1050وعىل اللجنة أأن
حتدد اختصاصاته ،واثنيا قرار امجلعية العامة خبصوص املسائل املتعلقة بلجنة التمنية ،وذكّر بأأن امجلعية العامة اختذت قرارا يف
عام  1050تدعو فيه اللجنة اإىل النظر يف مسأألتني ،أأل وهام وضع اجلزء الثالث من ولية اللجنة مضن بنود جدول أأعامل
اللجنة والتقرير اذلي س تعده هيئات الويبو املعنية عن تنفيذ جدول أأعامل التمنية .ورصح بأأن اللجنة انقشت هاتني املسأألتني
خالل دورتهيا السابقتني والمتست من امجلعية أأن متدد وليهتا .وذكر الوفد اثلثا املؤمتر ادلويل حول التمنية وامللكية الفكرية،
اذلي مل ميكن عقده الس نة املاضية بسبب عدم التفاق عىل قامئة املتحدثني .ورابعا النظر يف التوصيات الواردة يف تقرير
املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية ،وقد نوقشت بعض التوصيات واتفق
عىل تنفيذها ،ومع ذكل مل ميكن النظر يف سائر التوصيات بعد .وشدد الوفد من جديد عىل اإميانه الراخس ابلتعددية ،وقال اإن
بناء التوافق يف أأي مسار متعدد ا ألطراف أأمر حامس لتحقيق التقدم وإاجياد حلول متوازنة .ويف هذا الس ياق قال اإن من
الرضوري أأن تس توعب اللجنة مساهامت مجيع ادلول ا ألعضاء ،كام ينبغي أأل تتوقف النقاشات عن الاسرتشاد بروح
التوافق .واختمت الوفد لكمته مؤكدا من جديد الزتامه ببذل لك ما يف وسعه من هجود ،بدمع من ا ألمانة ،من أأجل تيسي
التفاوض عىل هذه املسائل ،وانشد مجيع الوفود بأأن تعمل بروح من التوافق و أأل تغفل أأبدا املهمة الواقعة عىل كتف امجليع
ويه الهنوض بنظام ملكية فكرية موجه حنو تلبية احتياجات امجليع وحتقيق مصاحلهم.
 .11و أأشار ممثل ش بكة العامل الثالث ) (TWNاإىل أأنه يف س ياق اذلكرى الس نوية العارشة جلدول أأعامل الويبو للتمنية،
وتقريبا اذلكرى الس نوية العرشين لتفاق تريبس ،من ا ألمهية مباكن أأن نذكر أأن جدول أأعامل التمنية اكن اس تجابة حقيقية
لنطالقة مس توايت الانسجام اخلاصة حبامية امللكية الفكرية وإانفاذها ،حيث اكنت تشلك مس توايت عالية بشلك غي
متسق م تكررت مبوجب اتفاق تريبس .و أأضاف ممثل الش بكة أأن جدول أأعامل التمنية سعى اإىل احلفاظ عىل التوازن يف
نظام امللكية الفكرية ادلويل اإىل هذا املدى ،واكن هدفه صد توسع حامية امللكية الفكرية وإانفاذها اليت سوف تكون غي
مناس بة للبدلان النامية وا ألقل منو اا .و أأضاف ممثل الش بكة أأنه لحظ خالل الس نوات العرش املاضية أأنه جرت مناقشات قوية
خالل مفاوضات جدول ا ألعامل ،وكذكل يف جلنة التمنية .و أأضاف أأن الكثي من املشاريع اس هتُ لت كجزء من تنفيذ جدول
أأعامل التمنية .وخرج بعض هذه املشاريع بنتا ج وتوصيات مهبرة .وقال اإنه من ا ألمهية مباكن أأن ترتمج هذه النتا ج يف معل
الويبو .و أألقى ممثل الش بكة الضوء عىل بعض التحدايت وجوانب القصور يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية ،مبا يف ذكل تعمميها يف
أأنشطة الويبو ،اإذ بقي تنفيذها جمرد فكرة مرشوع وبقيت هممشة .و أأضاف أأن نتا ج الكثي من مشاريع التمنية أأخفقت يف أأن
تتحول اإىل أأنشطة للويبو خاصة يف جمال برامج املساعدة التقنية .واس تطرد مضيف اا أأن املساعدة التقنية بقيت مفصوةل عن
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س ياق الاحتياجات املتنامية للشعوب يف البدلان النامية ،وطالب ابدلعوة لهنج منارص حلقوق امللكية الفكرية .ومكثال عىل
ذكل ،أأضاف ممثل الش بكة ،اقتباس من مجموعة أأدوات امللكية الفكرية الوطنية ،اجملدل الثالث ،حيث قال اإنه "ينبغي أأن
حتظى سلطات امجلارك بسلطة اإيقاف وضبط ومصادرة البضائع اليت انهتكت أأو يشبته يف انهتاكها حلقوق امللكية الفكرية
املسجةل أأو النافذة يف البالد" .واعترب ممثل الش بكة أأن ذكل مناف لروح مواطن املرونة يف اتفاق تريبس .ومبوجب اتفاق
تريبس ،مل يكن مثة الزتام لتطبيق تدابي حدودية للك أأنواع انهتاك امللكية الفكرية .وقال اإهنا قارصة فقط عىل البضائع املزيفة
والنسخ املقرصنة من سلع محمية مبوجب قانون حق املؤلف ألغراض جتارية .وقال ممثل الش بكة أأنه وخبالف تدابي احلدود،
دعا التفاق أأيض اا بشلك غي مبارش اإىل حامية طائفة نبااتت جريدة ا ألوبوف المنوذجية و أأن يكون هناك نص قانوين خاص
لإنفاذ امللكية الفكرية ،وذكل مضن مجةل أأمور أأخرى .وعالوة عىل ذكل ،أأشار ممثل الش بكة اإىل أأن املراجعة اخلارجية
أأوحضت جوانب قصور عديدة يف مساعدة الويبو التقنية ،وخاصة العوز اإىل الشفافية واخلضوع للمساءةل .كام أأحاط ممثل
الش بكة علاما بأأن مراجعة أأاكدميية الويبو ل تزال غي متاحة يف اجملال العام ،وقال اإنه تلقى معلومات مل تتح بعد لدلول
ا ألعضاء ،ودعا ممثل الش بكة ا ألمانة اإىل الاس تدراك اإذا ما اكنت معلوماته خاطئة .وانطلق املمثل مسلط اا الضوء عىل
الافتقار اإىل الشفافية فامي خيص اعامتدات املزيانية فامي يتعلق بنفقات التمنية .وقال اإنه من ا ألمهية مباكن تعريف نفقات التمنية
بشلك اكمل لتحقيق الشفافية .وقال املمثل أأن الش بكة شددت أأيض اا عىل احلاجة املاسة اإىل مناقشة قضااي احلومكة اليت تعيق
مسار تعممي جدول أأعامل التمنية .وقال اإنه هناك حاجة ملحة اإىل ترمجة الاقرتاح املشرتك للمجموعة ا ألفريقية ومجموعة جدول
أأعامل التمنية لتأأسيس مبادئ توجهيية بعيهنا بشأأن املساعدة التقنية استناد اا اإىل توصيات املراجعة اخلارجية .كام سلط املمثل
الضوء عىل قضااي املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية اليت حان أأواهنا منذ  .1050ودعا املمثل امجلعية
العامة أأن تضع مسار اا زمني اا واحض اا للمراجعة ،ولفت النظر أأيض اا اإىل أأنه بعد ثالثة عرش دورة للجنة التمنية مل يكن مثة تقدم فامي
خيص اإنشاء أآلية تنس يق حسب اإيالء امجلعية العامة .و أأحاط املمثل علاما بأأن جلنة املزيانية مل ترفع تقرير اا للجمعية العامة مبوجب
أآلية التنس يق ،ابلرمغ من أأن هذه الهيئة اختذت قرارات خطية فامي خيص ختصيص املوارد يف س ياق نفقات التمنية .وقال اإنه
اكن أأمر اا حاساما للجنة املزيانية أأن تتلقى التوجيه من أآليات التنس يق يف مثل هذه املداولت اليت عقدت بشأأن جدول أأعامل
التمنية .و أأضاف املمثل أأن جلنة التمنية ابملثل ،مل تنفذ الركن الثالث من وليهتا من خالل تنفيذ جدول أأعامل دامئ بشأأن امللكية
الفكرية والتمنية .واختمت املمثل لكمته داعي اا امجلعية العامة أأن تتخذ اإجراءات مناس بة لتنفيذ لك جوانب ولية جلنة التمنية.
 .16وشدد ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ( )KEIعىل أأمهية املهمة املس ندة اإىل جلنة التمنية واملمتثةل يف ضامن
ادلمع املتواصل لبعد التمنية يف نشاط الويبو .وبتعبي معيل قال اإن ا ألمر يتعلق ابإجياد تركيبة ما جتمع بني مساعدة ادلول
ا ألعضاء عىل تنفيذ قواعد مالمئة يف جمال امللكية الفكرية وتصحيح بعض العيوب اجللية يف طريقة تنفيذ حقوق امللكية الفكرية
يف البدلان النامية .و أأضاف قائ اال خبصوص مسأأةل الرباءات اإنه من مصلحة البدلان النامية منح براءات حملية قليةل ابلسامح
للمخرتعني فهيا ابإيداع الرباءات يف ا ألسواق ا ألجنبية ا أليرس حا ال .ولفت النظر اإىل عدد من البدلان النامية الشديدة
التساهل يف منح الرباءات وقال اإن العاقبة ا ألشد وضوح اا لفشل تكل الس ياسة تمكن يف جمال أأدوية الرسطان اإذ تاكد تنعدم
فرص احلصول عىل أأدوية الرسطان اجلديدة املشموةل حبامية الرباءات .و أأوحض قائ اال اإن انعدام تكل الفرص ينطوي عىل
عواقب غي مقبوةل ميكن التنبؤ هبا وتفيض اإىل حالت وفاة ومعاانة ميكن تالفهيا ألن الناس يف تكل البدلان يعانون من
الرسطان يف الواقع .و أأضاف قائ اال اإن الويبو تس تطيع أأن تكون اإما جزء اا من احلل وإاما جزء اا من املشلكة وإان ا ألمر يعمتد
عىل املتفاوضني ا ألفراد اذلين يضيعون قدر اا كبي اا من الوقت يف الويبو دون اإحداث الفرق يف توس يع نطاق فرص احلصول
عىل أأدوية الرسطان اجلديدة .و أأعرب أأيض اا عن خيبة أأمهل ألداء شعبة التحدايت العاملية يف الويبو ودعا جلنة التمنية اإىل تقدمي
اقرتاحات بشأأن الس بل احملمتةل لتصدي تكل الشعبة ملشلكة عدم املساواة اجللية واملشينة من حيث فرص احلصول عىل أأدوية
الرسطان .واقرتح اإماكنية اس تخدام أأعامل كبي اخلرباء الاقتصاديني يف الويبو لتوفي التحليل الاقتصادي ا ألسايس ألنظمة
الرباءات وحق املؤلف يف البدلان النامية بعدة طرق من بيهنا عىل سبيل املثال بتقيمي وقع منح الرباءات برشوط مقيدة
ومتساهةل عىل فرص احلصول عىل ا ألدوية وعىل تمنية صناعات املس تحرضات الصيدلنية احمللية وتقدمي بعض ا ألرقام اليت
جتعل املناقشات بشأأن تكل املسائل أأكرث استناد اا اإىل البينات .وذكر أأيض اا أأن كبي خرباء الاقتصاد يف الويبو قد يعطي ر أأ ااي
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مس تني اا يف وفورات احلجم الالزمة لتصنيع أأدوية بيولوجية منخفضة اللكفة واخليارات الس ياس ية للحد من عقبات دخول
موردين مماثلني ل ألدوية واللقاحات البيولوجية.
 .11و أأيد ممثل برانمج الصحة والبيئة ) (HEPتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .ودعا اإىل حتسني فرص حصول مجيع
مواطين الاكميون عىل ا ألدوية ألن ذكل ا ألمر قد يساعد عىل تمنية الاكميون و أأفريقيا وساند اجملموعة ا ألفريقية ول س امي
جنوب أأفريقيا اليت علقت عىل وضع جدول أأعامل التمنية يف الوقت احلارض .ودعا الويبو اإىل تنس يق مجيع اللجان حبيث
يتس ى للمنظامت غي احلكومية العمل لتحقيق الازدهار وتمتكن من جعل ادلول ا ألعضاء تنصت اإلهيا بغية اإحراز املزيد من
التقدم يف تمنية بدلاهنا.
 .18ولحظت ا ألمانة أأن النقاط اليت أأاثرهتا البدلان تعرب عن مواقف البدلان ول تس تدعي أأن ترد علهيا .وشكر
الس يد أأونياما ،انئب املدير العام املعين بقطاع التمنية يف الويبو ،بصفته الشخصية ،مجيع الوفود اليت عربت عن مشاعرها
الطيبة خبصوص معهل يف ذكل اجملال.
 .19وقر أأت الرئيسة فقرات القرار فامي خيص الواثئق املعنية ،واع ُتمدت تكل الفقرات:
 .60اإن امجلعية العامة للويبو:
( أأ) أأحاطت علام بتقرير اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات جدول أأعامل
التمنية (الوثيقة .)WO/GA/46/3
(ب) و أأحاطت علام ابملعلومات الواردة يف وصف مسامهة هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات
جدول أأعامل التمنية (الوثيقة )WO/GA/46/4؛ و أأحالت تكل التقارير اإىل اللجنة.
(ج) وفامي خيص الوثيقة  WO/GA/46/10املعنونة "قرار بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية" ،مكّنت اللجنة من الاس مترار ،خالل دورتهيا الرابعة عرشة واخلامسة عرشة ،يف مناقشة
القرار بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة ،اذلي اعمتدته امجلعية العامة للويبو يف دورهتا الثالثة وا ألربعني
(الوثيقة  )CDIP/12/5ورفع تقرير والتقدم بتوصيات بشأأن املسأألتني اإىل امجلعية العامة للويبو يف عام
".1051

البند  52من جدول ا ألعامل املو ّحد
النظر يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي
 .65استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/GA/46/9
 .61واقرتحت رئيسة امجلعية العامة فقرة قرار نصها" :س تبت امجلعية العامة للويبو ،يف دورهتا املنعقدة يف سبمترب ،1051
يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي يف أأرسع وقت ممكن".
 .60وحتدث وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،وتوجه ابلشكر اإىل رئيسة امجلعية العامة عىل ما تبذهل من هجود حلل
املسأأةل .وشدد عىل أأن تقدمي املساعدة التقنية أأمر حامس ابلنس بة اإىل أأعضاء اجملموعة ا ألفريقية ،ألن هذه املساعدة متكّهنا من
تنفيذ املعاهدة ،وقال اإن مسأأةل املساعدة التقنية جيب تسويهتا قبل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس .وعرب الوفد عن حاجة
اجملموعة ا ألفريقية اإىل احلصول عىل املساعدة التقنية املس هتدفة واملناس بة واملوثوقة مبا ميكّهنا من تنفيذ املعاهدة .و أأشار اإىل بيانه
الافتتايح ،و أأوحض أأن املسائل املس تجدة يف الويبو ،من حيث تغيي املناصب والولايت ،تبعث عىل اخلوف دلى اجملموعة
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ا ألفريقية إازاء ما يلزم أأن تتوقعه فامي يتعلق بتقدمي املساعدة التقنية .ورصح الوفد بأأن اجملموعة ا ألفريقية تود احلصول عىل تأأكيد
بأأن أأعضاءها ،مبا يف ذكل البدلان ا ألقل منوا ،س تحصل عىل املساعدة التقنية ،حاملا اعمتدت املعاهدة ،مبا ميكّهنا من تنفيذ
املعاهدة .واقرتح الوفد تعديل فقرة القرار اليت اقرتحهتا الرئيسة ابإدراج فقرة أأخرى نصها" :تشجع امجلعية العامة للويبو جلنة
العالمات عىل مواصةل معلها خالل ادلورة الثانية والثالثني ،وس تبت امجلعية ،خالل دورهتا املنعقدة يف سبمترب  ،1051يف
ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي اليت ستشمل مادة عن املساعدة التقنية ألغراض تنفيذ
املعاهدة".
 .62وحتدث وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،وعرب عن امتنانه لرئيسة امجلعية العامة ورئيس جلنة العالمات عىل
هجودهام أأثناء املشاورات غي الرمسية .وقال اإن اجملموعة ابء تؤمن اإمياان راخسا بأأنه اكن ينبغي التوصل ،عىل ا ألقل ،اإىل اتفاق
عىل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف هذه ادلورة للجمعية العامة من أأجل اعامتد معاهدة قانون التصاممي .و أأشار الوفد اإىل
أأن مجيع ادلول ا ألعضاء تفهم أأن ا ألحاكم املوضوعية يف مرشوع املواد ومرشوع اللواحئ التنفيذية قد بلغت قدرا اكفيا من
النضج يك يُنظر فهيا يف مؤمتر دبلومايس ،بل وجتاوزت يف نضجها نصوص املعاهدات ا ألخية وقت التفاق عىل ادلعوة اإىل
عقد مؤمتر دبلومايس للنظر فهيا .ولحظ الوفد أأن ا ألحاكم املوضوعية الواردة يف مرشوع معاهدة قانون التصاممي ستنفع
مس تخديم نظام امللكية الفكرية ،بغض النظر عن وضعهم الإمنايئ ،وشدد عىل أأن مسأأةل املساعدة التقنية ل تقل أأمهية من
املنظور املوضوعي .ومع ذكل فاإن املسائل اليت ل تزال قيد املناقشة ،ويه طبيعة ا ألحاكم اخلاصة ابملساعدة التقنية ،ل عالقة
لها ابملنفعة احملققة ملس تخديم نظام التصاممي .وراح يقول اإن املنافع اليت يرتقهبا املس تخدمون ترضرت لسوء احلظ من جراء
طول املناقشات حول مسائل غي وجهية ل يلزم اإجياد حلول لها يف الوقت الراهن .وذكّر بأأن ادلول ا ألعضاء تتوىل
املسؤولية ،وفقا ألهداف الويبو ،عن تعزيز حامية امللكية الفكرية ،ومن أأمه جوانب هذه املسؤولية اإدخال تعديالت عىل
نظام امللكية الفكرية مبا يعود ابملنفعة عىل املس تخدمني .وقال اإن هذا ا ألمر س تحققه معاهدة قانون التصاممي .وذكّر الوفد بأأن
ل أأحد يشكّك يف لزوم توفي الويبو ألنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات من أأجل تنفيذ املعاهدة ،مشيا اإىل أأن تكل
ا ألنشطة س تدرج أكحد عنارص املشهد ا ألمع ألنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات اليت تقدهما الويبو ابنتظام وبشلك
معتاد ،بغض النظر عن كيفية النص علهيا يف س ياق املعاهدة .ويف ذكل السيناريو س تقدم املساعدة التقنية بطريقة أأكرث فعالية
يرض جبهود املساعدة التقنية اليت تُبذل يف جمالت أأخرى .واعترب الوفد أأنه ل يوجد أأي
وجناعة عام اإذا قدمت تدرجييا ،مما قد ّ
سبب للتعامل مع ا ألنشطة املرتبطة مبعاهدة قانون التصاممي بطريقة خمتلفة ،موحضا أأن املواد املتعلقة ابملساعدة التقنية لن توفر
املزيد من اليقني أأو الفعالية ابلرمغ من جاذبية تسميهتا .وعالوة عىل ذكل فاإن الويبو تقدم املساعدة التقنية بنجاح فعال يف
اإطار املزيانية العادية والصناديق الاستامئنية .وراح يقول اإن ليس مثة ما يبعث حقا عىل القلق إازاء تقدمي املساعدة التقنية عىل
النحو املناسب من أأجل تنفيذ املعاهدة ،ومع ذكل ل يزال مس تخدمو نظام امللكية الفكرية يعانون نتيجة التأأخر يف امليض
قدما مبرشوع املعاهدة .و أأردف قائال اإن من ا ألسمل أأن حتافظ امجلعية عىل رويح بيجني ومراكش البنّاءتني و أأن تواصل السي
عىل درب ادلبلوماس ية املتعددة ا ألطراف اذلي رشعت فيه مؤخرا ابمليض قدما مبرشوع املعاهدة وعرضه عىل مؤمتر
دبلومايس ،مما س يحسن نظام التصاممي وحيقق املنافع ملس تخديم نظام امللكية الفكرية يف ش ىت أأرجاء املعمورة .وذكّر الوفد
بأأن اجملموعة ابء قدمت اإىل امجلعية العامة اقرتاحا مشرتاك مع مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق بشأأن فقرة القرار ،ومن
شأأن ذكل الاقرتاح أأن يوفر بعض الارتياح لسائر ا ألعضاء .و أأضاف أأن اجملموعة ابء قدمت أأيضا صيغة ميكن أأن تدرج يف
بيان اجملموعة ابء عند اعامتد القرار املتعلق ابدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس .و أأعلن الوفد أأن ما يدعو اإىل ا ألسف الشديد أأن
امجلعية العامة مل تمتكن ،رمغ لك تكل اجلهود ،من التوصل اإىل اتفاق عىل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس.
 .61وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وشكر رئيسة امجلعية العامة
ورئس جلنة العالمات عىل هجودهام ،وعرب عن صدمته ألن امجلعية العامة مل تس تطع البت يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس
لعامتد معاهدة قانون التصاممي يف عام  .1051وقال الوفد اإن اجملموعة ترى أأن النصوص انةجضة مبا يكفي لدلعوة اإىل عقد
مؤمتر دبلومايس لعامتد املعاهدة اجلديدة يف جمال التصاممي الصناعية ،وتؤمن بأأن هذه اكنت احلاةل لبعض الوقت .و أأشار اإىل
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أأن اجملموعة ل تزال تويل اهامتما كبيا لتبس يط ومواءمة الإجراءات الشلكية والإجراءات العملية اخلاصة ابلتصاممي الصناعية،
ما من شأأنه أأن ييرس احلصول عىل حامية التصاممي الصناعية للمبتكرين واملودعني و أأحصاب التصاممي الصناعية من لك
البدلان .وراح يقول اإن املعاهدة ابعتبارها صديقة للمس تخدم ومرنة ،فاإهنا س تعود ابملنفعة عىل مجيع املس تخدمني .وشدد عىل
مرونة اجملموعة إازاء اإدراج مادة عن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات من أأجل تنفيذ املعاهدة يف املس تقبل ،ومع ذكل أأوحض
أأن هذه املسأأةل ميكن حلها يف املؤمتر ادلبلومايس نفسه .واس تدرك قائال اإن املزيد من التأأخي يف هذه املسأأةل أأمر حامس
ابلنس بة للجزء املتفق عليه من النص ابلفعل .ولحظ مع ا ألسف انعدام املرونة دلى الرشاكء ،ما حال دون متكن ادلول
ا ألعضاء من امليض قدما وحتقيق النتا ج اليسية .و أأعلن الوفد عن موافقته عىل نسخة القرار اليت حتتوى عىل احلد ا ألدىن
واليت اقرتحهتا الرئيسة.
 .66وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وقال اإن الاحتاد ا ألورويب يويل هو
وادلول ا ألعضاء فيه قمية كبية ملواءمة وتبس يط الإجراءات الشلكية والإجراءات العملية لتسجيل التصاممي الصناعية .و أأشار
اإىل أأن جلنة العالمات عكفت خالل الس نوات العديدة املاضية عىل صياغة صكوك تقنينية ،ومع ذكل فاإنه يرى أأن مرشوع
املواد واللواحئ التنفيذية يريم اإىل مواءمة وتبس يط الإجراءات الشلكية والإجراءات العملية اخلاصة ابلتصاممي الصناعية ،وهو
ما يلزم أأيضا لوضع اإطار حيوي ومرن ملواصةل تطوير قانون التصاممي الرضوري لالس مترار يف التغيي التكنولويج يف
املس تقبل .وذكّر الوفد بأأن دراسة قد أأجريت عىل أأثر املعاهدة املتوقع ،متاش يا مع توصيات جدول أأعامل التمنية الوجهية،
و أأشارت هذه ادلراسة اإىل أأن املس تجيبني من مجيع البدلان يرون أأن التغييات املقرتحة لها تأأثي اإجيايب .ولحظ الوفد من
ملخص الرئيس لدلورة التاسعة والعرشين للجنة العالمات أأن عددا من الوفود قال اإن اللجنة أأحرزت ما يكفي من تقدم يك
تويص امجلعية العامة للويبو ابدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  .1052وعىل النسق ذاته أأقر ملخصا الرئيس لدلورتني
الثالثني واحلادية والثالثني ابإحراز املزيد من التقدم يف النص خالل الاجامتعني .وراح يقول اإن الاحتاد ا ألورويب يرى هو
وادلول ا ألعضاء فيه أأن النص قيد النظر بلغ ما يكفي من النضج ،حبيث ميكن للجمعية العامة لعام  1052أأن تدعو اإىل عقد
مؤمتر دبلومايس ،مبا ميهد الطريق لعامتد معاهدة قانون التصاممي .وشدد الوفد عىل الاختالف يف الآراء إازاء كيفية التعامل مع
مسأأليت املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات فامي يتعلق ابملعاهدة ،ومع ذكل مل تتساءل أأية دوةل عضو يف الويبو عن مبد أأ هذا
احلمك .وذكّر بأأن ا ألس ئةل املتعلقة بتقدمي املساعدة التقنية قد طرحت من قبل يف س ياق املفاوضات اليت دارت حول معاهدة
س نغافورة بشأأن قانون العالمات ومعاهدة قانون الرباءات ،ومع ذكل سويت املسأأةل يف لكتا احلالتني مبا يريض مجيع ا ألطراف
خالل املؤمتر ادلبلومايس نفسه .ومن م رصح بأأنه يرى أأن ا ألس ئةل املفتوحة املتعلقة بتقدمي املساعدة التقنية وإاجناز أأنشطة
تكوين الكفاءات ل يزمل حلها ابلرضورة قبل عقد املؤمتر ادلبلومايس .ويف ختام لكمته عرب الوفد عن معيق أأسفه ألن امجلعية
العامة مل تتخذ قرارا ابدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس ،وحث مجيع ا ألطراف عىل مضاعفة هجودها من أأجل بلوغ
هذا الهدف.
 .61و أأقر وفد الصني بوجاهة معاهدة قانون التصاممي و أأمهيهتا الإجيابية ابلنس بة اإىل مجيع ادلول ا ألعضاء ،و أأعرب عن
رسوره ابلتقدم احملرز يف خمتلف املناقشات .والتفت اإىل أأحاكم املساعدة التقنية يف املعاهدة ،وقال اإنه يرى أأن مجيع ا ألطراف
ينبغي لها ا إلرساع يف العمل والتغلب عىل العقبات من أأجل اعامتد املعاهدة.
 .68وانضم وفد جنوب أأفريقيا اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية و أأعرب عن تأأييده
للتعديالت اليت اقرتح الوفد اإدخالها عىل مرشوع القرار ،وقال اإن اجملموعة ا ألفريقية شاركت مشاركة بنّاءة للغاية يف مسأأةل
معاهدة قانون التصاممي .وذكّر الوفد بأأن امجلعية العامة لعام  1050اكنت عىل وشك التوصل اإىل اتفاق عىل هذه املسأأةل
اخلاصة ،اإل أأن رفض بعض الوفود أأدى اإىل عدم متكّن امجلعية من اعامتد القرار .و أأعلن عن دهش ته ابملطالبة ابلتحيل ابملرونة،
اإذ اإن اجملموعة ا ألفريقية شاركت مشاركة بنّاءة للغاية يف هذه املسأأةل ،و أأبدت املرونة وقدمت اقرتاحات للقرارات .وانشد
سائر الوفود بتسوية هذه املسأأةل وإادراج مادة يف املعاهدة قبل عقد املؤمتر ادلبلومايس .وشدد عىل أأن املرونة ل ميكن أأن
يتحىل هبا جانب واحد فقط ،بل اإن عىل مجيع ا ألطراف أأن تتحىل هبا.
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 .69وقال وفد جيبويت اإن الاقرتاح اذلي قدمه وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية يلقى دمع مجيع أأعضاء اجملموعة
ا ألفريقية.
 .10وقال وفد اإس بانيا اإن عدم القدرة عىل اإحراز تقدم ،وإان اكن تقدما صغيا ،يف مجيع اجملالت ،تبعث عىل الإحباط
وترجع ابملناقشات اإىل اخللف .و أأعرب الوفد عن عدم رضاه ألن امجلعية مل تتوصل اإىل احلد ا ألدىن من التوافق يف الآراء.
و أأشار اإىل أأن الوفود ليست عازمة عىل التخيل عن مواقفها و أأنه مل يمت التوصل اإىل أأي قامس مشرتك بيهنا ،و أأعرب عن اإميانه
بأأن الوضع أأحضى أأسو أأ مما اكن عليه قبل الاجامتع .ويف ختام لكمته حث الوفد مجيع ا ألطراف عىل حماوةل التفاق عىل فقرة
القرار املقرتحة عىل ا ألقل.
 .15وانشد وفد اإيطاليا ادلول ا ألعضاء ابقرتاح صيغة يرحج أأن يُتفق علهيا.
 .11ومل تتخذ امجلعية العامة للويبو أأي قرار بشأأن هذا البند.

البند  15من جدول ا ألعامل املو ّحد
بعض املسائل املتعلقة ابللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 .10استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/GA/46/5
 .12وافتتحت الرئيسة ابب مناقشة البند  51من جدول ا ألعامل و أأخطرت الوفود بأأن الوثيقة قيد النظر يه
 WO/GA/46/5بعنوان "تقرير عن معل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة" .ودعت ا ألمانة اإىل
عرض الوثيقة.
 .11و أأوحضت ا ألمانة أأن الوثيقة  WO/GA/46/5حتتوي عىل تقرير عن أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة يف اجامتعاهتا الثالثة ا ألخية املنعقدة يف ديسمرب  1050و أأبريل  1052ويونيو  .1052وحتتوي الوثيقة عىل
تقرير عن املسأألتني املوضوعيتني املطروحتني عىل جدول أأعامل اللجنة يف الوقت الراهن وهام :البث والتقييدات
والاس تثناءات .وتربز الوثيقة مسامهة اللجنة يف تنفيذ جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية .و أأشارت ا ألمانة فامي يتعلق ابلبث اإىل
أأن امجلعية العامة وافقت يف عام  1051عىل توصية اللجنة مبواصةل معلها لإعداد نص يتيح اختاذ قرار بشأأن عقد مؤمتر
دبلومايس يف عام  .1052ورصحت بأأن العمل ظل مامتش يا مع ولية امجلعية العامة لعام  1001ابإعداد معاهدة دولية
لتحديث حامية هيئات البث والبث الاكبيل مبعناها التقليدي .ويف عام  1050حصلت اللجنة عىل توجهيات مبواصةل هذا
العمل .وسلطت ا ألمانة الضوء عىل املناقشات البناءة اليت اس مترت خالل الاجامتعات يف الس نة املاضية ،اإل أأن أآخر اجامتع
للجنة مل يشهد التوصل اإىل أأي اتفاق عىل توصيات امجلعية العامة .ويف فقرة القرار دعيت امجلعية العامة اإىل اختاذ الإجراءات
املناس بة لعقد مؤمتر دبلومايس لإبرام معاهدة محلاية هيئات البث .وراحت ا ألمانة تقول إان التقرير يبني أأن هذه الإجراءات
قد تشمل توجيه اللجنة اإىل اختاذ خطوات معينة حنو اإعداد نص أأو توصية تقدم اإىل امجلعية العامة يف عام .1051
واس تدركت قائةل اإن هذه الهيئة قد توجه اللجنة اإىل ادلعوة لعقد مؤمتر دبلومايس يف عام  .1056وتطرقت ا ألمانة اإىل
التقييدات والاس تثناءات ورصحت بأأن امجلعية العامة قالت اإن اللجنة ينبغي لها أأن تعمل عىل اإعداد صك قانون دويل
مناسب واحد أأو أأكرث ،سواء اكن ذكل يف شلك قانون منوذيج و /أأو توصية مشرتكة و /أأو أأي شلك أآخر ،هبدف تقدمي
توصيات عن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات اإىل امجلعية العامة يف ادلورة الثامنة والعرشين
للجنة ،وتقدمي توصيات عن التقييدات والاس تثناءات لفائدة مرافق التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى يف
قراءة املطبوعات خالل ادلورة الثالثني للجنة .و أأضافت ا ألمانة أأن اللجنة انقشت التقييدات والاس تثناءات يف لك اجامتع
من اجامتعاهتا اليت عقدت الس نة املاضية ،ورمغ املناقشات البناءة اليت دارت مل يمت التوصل اإىل أأي اتفاق عىل التوصيات
املقدمة اإىل امجلعية العامة للويبو بشأأن موضوع املكتبات ودور احملفوظات .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن فقرة القرار اخلاص
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ابلتقييدات والاس تثناءات جشعت عىل اإحراز تقدم معال ابلتوصيات اليت وافقت علهيا امجلعية العامة يف عام  ،1051هبدف
تقدمي توصيات عن موضوعي التقييدات والاس تثناءات القامئني يف عام  .1051و أأوحضت ا ألمانة أأن اجلزء ا ألخي من التقرير
ينسحب عىل اإسهام اللجنة يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .وقالت اإن التقرير يغطي ا ألنشطة املنجزة منذ انعقاد
امجلعية العامة لعام  ،1051مبا يف ذكل املؤمتر ادلبلومايس اذلي عقد لإبرام معاهدة لتيسي النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة
ا ألشخاص معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات واعامتد معاهدة مراكش لتيسي النفاذ اإىل املصنفات
املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات (معاهدة مراكش).
و أأوحضت ا ألمانة أأهنا أأخذت تعمل مع ادلول ا ألعضاء من أأجل التصديق عىل معاهدة بيجني ومعاهدة مراكش وتنفيذهام .وقد
اس تلمت اإىل الآن مخس واثئق تصديق عىل معاهدة بيجني ووثيقة تصديق واحدة عىل معاهدة مراكش.
 .16وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء و أأعرب عن أأسفه لعدم متكن اللجنة من املوافقة عىل النتا ج يف ادلورتني
السابقتني وخصوص اا عىل النتا ج املطروحة عىل امجلعية العامة بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة دولية من أأجل
حتديث حامية هيئات البث وهيئات البث الكبيل مبعناها التقليدي .وقال اإن جلنة حق املؤلف بتوجيه رئيس اللجنة أأحرزت
تقدم اا ملحوظ اا يف املناقشات املوضوعية ول س امي فامي خيص حامية هيئات البث وإان املناقشات ركزت عىل القضااي التقنية
والقضااي ا ألساس ية مثل املنصات وا ألنشطة اليت ينبغي اإدراهجا مضن موضوع ونطاق امحلاية اليت متنح لهيئات البث مبعناها
التقليدي وجنحت أأيض اا يف توضيح القضااي املطروحة ومواقف ادلول ا ألعضاء بشلك منظم .و أأوحض قائ اال اإن تكل املناقشات
همدت السبيل للتوصل اإىل حل وسط رمسي بسد الثغرات والمتهيد لتحقيق توافق يف الآراء يف املس تقبل .ومىض يقول اإن
بعض اخليارات امللموسة اليت جيدر أأخذها يف الاعتبار للتوصل اإىل حلول وسط حممتةل تصبح جلية عند النظر يف الوضع
الراهن خالل املناقشات املس تفيضة بشأأن معاهدة حامية هيئات البث وإان اجملموعة ترى أأنه أآن ا ألوان لالتفاق عىل توصية
حتدد موعد اا ملموس اا وهدف اا لعقد مؤمتر دبلومايس مما يسمح ابنتقال املناقشات اإىل املرحةل التالية والمتخض عن نص انجض
للتفاوض بشأأنه .ور أأى أأنه ينبغي اإيالء ا ألولوية للجوهر و أأن اللجنة وصلت اإىل تكل املرحةل التالية بفضل نص انجض .وفامي
يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات البحث و ألغراض التعلمي ،أأشار اإىل اإجراء
مناقشات جيدة وتبادل التجارب أأثناء دورات اللجنة السابقة .وفامي يتصل ابلولية ،أأطلع احلضور عىل انهتاء مدهتا ابلنس بة
اإىل التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات يف ضوء عدم التفاق عىل توصية خالل دورة اللجنة الثامنة
والعرشين .و أأعرب عن اس تعداد اجملموعة لبحث الس بل للميض قدم اا واس تدرك قائ اال اإنه ينبغي جتنب حبث تكل املسأأةل
العالقة يف امجلعية العامة .وخبصوص عدد دورات اللجنة ،أأحاط علاما بأأنه ينبغي للجنة الرجوع اإىل اجلدول الزمين العادي املتبع
يف اللجان ا ألخرى.
 .11وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشدد عىل تأأييده املديد لقرتاح
معاهدة بشأأن حامية هيئات البث .وقال اإن اجملموعة تعرتف بنداءات أأحصاب املصلحة املوهجة لتوفي امحلاية القانونية ادلولية
لهيئات البث من قرصنة الإشارات اليت تعرض الاستامثرات املرشوعة والرضورية للخطر وتؤيد تكل النداءات .واس تطرد
قائ اال اإنه ينبغي للجنة حق املؤلف منح ا ألولوية للمناقشات بشأأن سبيل للميض قدم اا من أأجل وضع الصيغة الهنائية لقرتاح
املعاهدة .و أأشار أأيض اا اإىل احلاجة اإىل التفاق عىل هدف مشرتك لعقد مؤمتر دبلومايس يف عام  .1056و أأضاف قائ اال اإن
املناقشات ا ألخية يف اللجنة أأحرزت تقدم اا ملحوظ اا من حيث اجلوهر بفضل تنازلت اجملموعة جتاه اجلهات املتفاوضة
ا ألخرى .و أأوحض قائ اال اإنه من املهم ابلنس بة اإىل اجملموعة أأن ترى بصيص أأمل يلوح يف ا ألفق .و أأبدى اس تعداد اجملموعة
ملواصةل املناقشة وتبادل الآراء بشأأن القضااي املتصةل ابلس تثناءات والتقييدات يف اإطار املعاهدات ادلولية والقوانني الوطنية
الراهنة حلق املؤلف .و أأهنيى لكمته قائ اال اإن التجارب و أأفضل املامرسات ينبغي أأن تيرس اس تكشاف الس بل لتطبيق
الاس تثناءات والتقييدات عىل حنو فعال ومعيل يف احمليطني التقليدي والرمقي.
 .18وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأشار اإىل أأمهية اإحراز التقدم بشأأن مجيع البنود الثالثة املدرجة حالي اا يف
جدول أأعامل جلنة حق املؤلف .و أأحاط علاما بأأن الولية مفتوحة فامي يتصل حبامية هيئات البث يف حني أأن لك ولية من
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الوليتني املتصلتني ابملوضوعني عن التقييدات والاس تثناءات يه حمددة املدة .وانهتيى اإىل القول اإنه من املهم حل املسأأةل
خالل امجلعية العامة هبدف جتنب التفسيات ااخمتلفة يف دورات اللجنة املقبةل.
 .19و أأشار وفد ابراغواي متحداث ابمس مجموعة بدلان امرياك الالتينية والاكرييب ،اإىل أأنه قيل ،خالل الاجامتع التحضيي مع
املنسقني ا إلقلمييني ا ألس بوع السابق ،اإنه س يكون من املمكن اإجراء مشاورات بشأأن العمل املس تقبيل للجنة حق املؤلف.
وطلب الوفد أأن تبد أأ هذه املشاورات عىل الفور ،ورمبا مبساعدة من رئيسة امجلعية العامة.
 .80و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب ودول ا ألعضاء فيه ،بأأن الاحتاد ودول ا ألعضاء فيه شاركوا بنشاط يف املناقشات بشأأن
معاهدة هيئات البث .ويف هذا الصدد ،ذكر الوفد أأنه معل دون لكل عىل تقدم العمل يف هذا املسأأةل ،واليت اكنت بال شك
معقدة وتقنية يف بعض ا ألحيان .وعلق الوفد أأمهية كبية عىل املفاوضات وجشعه أأحدث تقدم يف املناقشات بشأأن العنارص
الرئيس ية للمعاهدة ،مثل نطاق التطبيق وقامئة احلقوق اليت س متنح لهيئات البث .وقال الوفد اإن هناك حاجة لبناء توافق
واسع يبني مدى امحلاية املمنوحة ،من أأجل حتقيق معاهدة تعطي هيئات البث حامية اكفية وفعاةل .و أأضاف الوفد أأنه ينبغي أأن
يكون الهدف ،عند بناء التوافق ،احلفاظ عىل املعاهدة اليت حبثت يف احتياجات منظامت البث يف القرن احلادي والعرشين.
ترسع اللجنة معلها لضامن املزيد من التقدم والبدء يف معلية لعقد
و أأفاد الوفد ،أأخذا ابحلس بان الهدف السابق ،أأنه ينبغي أأن ّ
مؤمتر دبلومايس عام  .1056و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يعكس قرار امجلعية العامة بشأأن هذا البند موقفه .وابلنس بة
ملوضوع التقييدات والاس تثناءات لصاحل املكتبات واحملفوظات واملؤسسات التعلميية والبحوث الرتبوية وا ألشخاص ذوي
الإعاقات ا ألخرى ،ر أأى الوفد أأن الإطار ادلويل احلايل حلق املؤلف يوفر الفضاء القانوين املطلوب اذلي يتيح لدلول ا ألعضاء
يف الويبو ،اإدخال وصيانة وتكييف التقييدات والاس تثناءات ذات املغزى يف قوانيهنا الوطنية ،عند الرضورة .كام أأشار الوفد
اإىل أأن الإطار ادلويل احلايل حلق املؤلف يوفر املرونة الالزمة لدلول ا ألعضاء يف الويبو ،ليك تأأخذ بعني الاعتبار خصوصية
نظمها القانونية واحتياجاهتا الاقتصادية والاجامتعية ،مع احرتام التوازن الرضوري لضامن بقاء حق املؤلف حافزا وماكفأأة
ل إالبداع .وشدد الوفد عىل اس تعداده للمناقشة والعمل مع مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،حىت تؤدي التقييدات
والاس تثناءات دورها بأأفضل طريقة ممكنة يف اإطار املعاهدات ادلولية القامئة .و أأشار الوفد اإىل أأن هذا توجه تتحمل فيه
ادلول ا ألعضاء يف الويبو مسؤولية أأطرها القانونية اخلاصة ،مدعوما بتبادل ا ألفاكر واملبادئ و أأفضل املامرسات ،وينبغي أأن
يكون هذا هو الطريق املتبع .ورصح الوفد أأنه سعيد برؤية التقدم اذلي حققته اللجنة هبذا الاجتاه يف دوراهتا السابقة،
ولكن ،بدا هل اس مترار الاختالفات اجلوهرية عامن اإذا اكنت هناك حاجة اإىل صك دويل ملزم قانوان بشأأن الاس تثناءات
والتقييدات يف هذا اجملال .ور أأى الوفد أآسفا أأن هذه الاختالفات تعيق مناقشات جلنة حق املؤلف وتؤثر عىل تقدم لك بنود
جدول أأعامل اللجنة ،رمغ اجلهود واملصادر املوضوعية اليت قدمهتا لك الوفود ،والالزتام العظمي لرئيس اللجنة وانئبه .و أأعلن
الوفد عن الزتامه الاكمل ابإجياد س بل للميض قدما يف معل اللجنة للتغلب عىل املأأزق احلايل ،فامي يتعلق ابلبنود املقرر اإدراهجا
يف برانمج معلها يف املس تقبل .و أأشار الوفد ،يف هذا الصدد ،بشلك خاص اإىل فشل جلنة حق املؤلف بتنفيذ هممهتا من
خالل تقدمي توصيات اإىل امجلعية العامة بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل املكتبات واحملفوظات يف دورهتا الثامنة
والعرشين .ونوه الوفد اإىل احلاجة لبناء برانمج العمل املس تقبيل عىل فهم أأن نظام حق املؤلف الفعال عىل املس توى ادلويل
يتكون من العديد من العنارص املرتابطة اليت تذهب أأبعد من جمرد هجود معيارية جديدة .وعرب الوفد عن اإميانه بأأن من
ا ألسايس التفكي مليا مبهنج معل جلنة حق املؤلف ودورها .وشدد الوفد عىل أأن الهدف العام للجنة ينبغي أأن يكون ضامن
أأفضل اس تخدام ممكن للوقت واملوارد ،وقدرة املنظمة عىل لعب دور مركزي يف حق املؤلف عىل املس توى ادلويل .ونبه
الوفد أأنه ،ولهذه ا ألس باب ،ل يعتقد أأن لغة مرشوع القرار اذلي اقرتحته ا ألمانة تعكس التوازن السلمي يف الر أأي .واختمت
الوفد ابلقول اإنه ونتيجة ملا س بق ل ميكنه الانضامم اإىل توافق بشأأن فقرات القرار بصيغته احلالية.
 .85و أأيد وفد الربازيل بيان وفد ابراغواي اذلي أألقاه ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وقال الوفد اإنه يؤيد
الر أأي القائل بأأن املشاورات س تكون الطريقة املثىل ملواصةل املناقشات يف لك أأمور جلنة حق املؤلف مبا يف ذكل البث،
فض اال عن الاس تثناءات والتقييدات ملؤسسات البحث واملكتبات .وقال الوفد اإنه ابلإشارة اإىل قضااي أأخرى تتعلق مبعاهدة
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قانون التصاممي ،فاإنه يسعى اإىل مزيد من الإيضاحات بشأأن الغرض وا ألهداف من الاخنراط يف جلسات املصارحة املعنية
بعملية معاهدة قانون التصاممي .ورصح الوفد بأأنه يتفهم أأن املناقشات بشأأن هذه النقطة قد عُلقت .وقال الوفد اإنه أأخرب
الرئيس أأنه س يحتاج اإىل مزيد من الإيضاح بشأأن الغرض وا ألهداف والتوقعات من عقد هذه املشاورات قبل أأن تعطي
امجلعية اإشارة البدء لالخنراط يف هذا املسار .وقال الوفد اإنه اكن منخرط اا يف هذه املناقشات املعنية مبعاهدة قانون التصاممي
يف املايض ،ومل جيد سبي اال اإىل فهم الغرض من جلسات املصارحة ،ويه ممارسة ليست معتادة يف الويبو.
 .81وقال وفد املكس يك اإنه يسمل بأأمهية حامية أأعامل ا ألداء السمعي البرصي ،عىل املس تويني ادلويل واحمليل وإان هذا اكن
السبب اذلي دفع ابملكس يك اإىل توقيع معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي .و أأعرب أأيض اا عن رسوره اإذ حييط
امجلعية العامة علاما بأأن املكس يك وقعت عىل معاهدة مراكش يف  11يونيو  1052وتضطلع بلك التدابي الرضورية لإيداع
واثئق التصديق عىل هاتني املعاهدتني دلى ا ألمانة يف أأقرب وقت ممكن .و أأشار الوفد اإىل اجلوانب الاجامتعية والإنسانية
ملعاهدة مراكش اليت تسمح ابلنفاذ اإىل معلومات وبنفاذ أأكرب اإىل التعلمي والثقافة لأكرث من  181مليون خشص حول العامل
يعانون اإعاقة برصية .وقال الوفد اإن معاهدة بيجني تعزز احلقوق املالية واملعنوية ملمثيل ا ألفالم وغيمه من لفناين ا ألداء ،ودعا
الوفود ا ألخرى احلارضة للتوقيع والتصديق عىل املعاهدتني ادلوليتني يف أأقرب وقت ممكن .وقال الوفد اإنه لحظ أأن ادلول
ا ألعضاء جلنة حق املؤلف اس تطاعت يف الس نتني ا ألخيتني اعامتد هاتني املعاهدتني املهمتني فاإذا ما واصلت اللجنة العمل
بهنج بناء وحبسن النية ومرونة ومع مراعاة مصاحل وظروف لك ا ألطراف املعنية ،س تحرز تقدم اا يف البنود اليت ل تزال عالقة
يف معل اللجنة .و أأعرب الوفد عن اكمل دمعه للقضااي اجلاري فُحصها يف اإطار جلنة حق املؤلف وعقد ا ألمل عىل أأن تظل
روح معاهديت بيجني ومراكش تسود يف أأجواء اللجنة .واختمت الوفد لكمته مؤكد اا الزتامه مبواصةل املشاركة بنشاط وعىل حنو
بناء يف املفاوضات بغية الوصول اإىل اتفاقات رضورية بشأأن العنارص ا ألساس ية يف جدول أأعامل جلنة حق املؤلف.
 .80وهنأأ وفد اإكوادور الس يد مارتن موسكوسو عىل توليه رئاسة جلنة حق املؤلف .وطلب مواصةل املشاورات بشأأن
قضااي حق املؤلف .وذكر الوفد أأن بالده تدرك أأمهية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ابلنس بة اإىل مواطنهيا وشاركت بفعالية يف
السعي اإىل وضع نظام أأكرث تواز اان يسهم يف رفاهية شعهبا .وقال الوفد اإن ذكل هو سبب رضورة مواصةل اللجنة معلها مبا
يتسق مع الإجنازات احملققة خالل الاجامتعات السابقة مبا يف ذكل جناح معاهدة مراكش اليت هتدف اإىل توس يع النفاذ اإىل
املطبوعات ل ألشخاص معايق البرص .ومتكنت اللجنة من حتقيق توازن ملحوظ يف اإطار نظام امللكية الفكرية ادلويل .وحث
الوفد اللجنة عىل مواصةل معلها استناد اا اإىل التوافق والتفاق ،وعىل التحيل ابملرونة وبرؤية استباقية للميض قدم اا واعامتد
معاهدة تكفل امحلاية املالمئة لدلور امللحوظ اليت تؤديه املكتبات ودور احملفوظات يف العرص الرمقي .كام حث الوفد اللجنة
عىل امليض قدم اا يف حامية احلق يف النفاذ ألغراض تعلميية ول ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى اليت مل تشملها معاهدة
مراكش .كام أأعلن أأنه يتعني عىل اللجنة مواصةل العمل يف اجملالت اليت مل تُكفل لها امحلاية بعد بغية حامية هيئات البث ،وعىل
عقد مؤمتر دبلومايس انحج يف هذا الشأأن .و أأكد الوفد الزتامه بتطوير نظام امللكية الفكرية .وذكر أأن ذكل املسار سيشهد حامتا
اختالفات ولكهنا قد تكون اإجيابية طاملا اتسمت الآراء ابملرونة والشفافية .واختمت الوفد حديثه بدعوة امجلعية العامة اإىل
التفكي يف ماليني ا ألشخاص اذلين ينتظرون حتقيق نتا ج ملموسة سواء أأاكنت بواسطة صكوك دولية أأم قرارات حمددة
منبثقة عن املناقشات يف الوسط املتعدد ا ألطراف.
 .82وكرر وفد الرنوجي مداخةل وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء .وقال اإنه ملزتم ابلعمل املتواصل و َّ
املنظم يف اإطار جلنة حق
املؤلف فامي خيص حامية هيئات البث والتقييدات والاس تثناءات املطبقة عىل املكتبات ودور احملفوظات فض اال عن
مؤسسات التعلمي والبحث .ونظر اا اإىل عدم تلكل العام املايض ابلنجاح ابلنس بة اإىل جلنة حق املؤلف ،قال الوفد اإنه ُجيدر
النظر يف عقد بضعة اجامتعات مركزة للغاية يف املس تقبل تعمتد خطة معل واحضة بغية زايدة فرص النجاح.
 .81و أأشاد وفد الصني ابلتقدم احملرز منذ ادلورة السادسة والعرشين للجنة حق املؤلف و أأعلن اس تعداده للعمل مع الوفود
ا ألخرى ابمس الانفتاح ورحب الصدر واملرونة يك حترز مشاورات جلنة حق املؤلف تقدم اا ملحوظ اا.
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 .86و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي القاه وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأثى عىل التقدم الكبي اذلي أأحرزته
اللجنة يف املسائل ااخمتلفة من جدول ا ألعامل ،وخاصة حامية هيئات البث .وذكر الوفد أأن امجلعية العامة للويبو وافقت يف
دورهتا الثالثة والثالثني عام  ،1006عىل عقد مؤمتر دبلومايس ،بشأأن حامية حقوق هيئات البث ،خيضع لبعض الرشوط
املتعلقة اب ألهداف والنطاق احملدد وموضوع امحلاية .و أأبدى الوفد ر أأاي مفاده أأن اللجنة امتثلت للولية املمنوحة ،وانشدت،
استنادا اإىل توافق بني الوفود ،امجلعية العامة عىل امليض قدما يف عقد مؤمتر دبلومايس يف املس تقبل القريب ،ورمبا عام
 .1056واقرتح الوفد أأن حيدد موعد املشاورات للنظر يف خارطة طريق للوصول اإىل عقد مؤمتر دبلومايس .والتفت الوفد اإىل
قضية الاس تثناءات والتقييدات معراب عن خيبة أأمهل إازاء فشل اجللس تني السابعة والعرشين والثامنة والعرشين للجنة حق
املؤلف فامي يتعلق بوضع برانمج معل للمس تقبل .و أأضاف أأن الاس تثناءات والتقييدات مسأأةل توازن دقيق يف نظام امللكية
الفكرية ،و أأنه ينبغي أأن تطور اللجنة مناقشات هميلكة دون الرتكزي كثيا عىل طبيعة النتا ج .وستسمح هذه املناقشات
املهيلكة لدلول ا ألعضاء أأن تتعمل من بعضها البعض كيفية تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات دون ا إلرضار مبصاحل أأحصاب
احلقوق والإبداع .و أأكد الوفد أأنه ل ينبغي ربط معاهدة البث والاس تثناءات والتقييدات ،ولكن أأن تعاجل تبعا ملزاايها ،مع
مراعاة مس توايت النضج.
 .81و أأشار وفد ترينيداد وتوابغو اإىل أأن حكومته تتخذ اخلطوات املناس بة لتعديل ترشيعاهتا املتعلقة حبق املؤلف ،وذكل
هبدف تطبيق معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي ومعاهدة مراكش لتيسي النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة
ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات .و أأشاد الوفد بعمل جلنة حقوق املؤلف
و أأمل أأن تساعد نفس الروح الطيبة اليت ظهرت يف اعامتد املعاهدات املذكورة ،عىل حتقيق مؤمتر دبلومايس بشأأن حقوق
هيئات البث يف املس تقبل القريب.
 .88ورصح وفد اإيران (مجهورية الإسالمية) أأن الإجنازات الناحجة للجنة اليت أأدت لعقد املؤمترات ادلبلوماس ية يف بيجني
ومراكش رفعت التوقعات بشأأن تقدم اللجنة ودينامياهتا .و أأضاف أأن عدم اإحراز تقدم يف معل اللجنة مؤخرا قد يقوض
مصداقية أأنشطة الويبو بشأأن وضع القواعد واملعايي يف جمال امللكية الفكرية .وقال اإنه ينبغي التغلب عىل امجلود احلايل ابإعادة
تأأكيد حسن النية والتفامه وروح التعاون بني الوفود .و أأيد الوفد معاهدة ملزمة بشأأن حامية هيئات البث حملاربة قرصنة
الإشارات ،مبا يتفق مع ولية امجلعية العامة لعام  ،1001وينبغي دون شك أأن تأأخذ تكل املعاهدة املس تقبلية يف الاعتبار
املصاحل العامة كلك .و أأيد الوفد منح ولية لصياغة صك دويل بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل املكتبات واحملفوظات
ومؤسسات التعلمي والبحوث ،وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى .واختمت ابلتأأكيد عىل أأن حكومته تتخذ خطوات معلية
للتصديق عىل معاهدة مراكش بعد أأن وقعت علهيا يف يونيو من العام السابق.
 .89وقال وفد ابراغواي اإنه طلب اللكمة للحديث عن البند  52من جدول ا ألعامل فامي يتعلق ابإماكنية عقد مؤمتر
دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي.
 .90و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تأأييده لتحديث حامية هيئات البث ،يف اإطار ولية امجلعية العامة للويبو
للثنائية  ،01/1006اليت انشدت ابتباع مقاربة قامئة عىل اإشارات البث محلاية أأنشطة هيئات البث والبث الاكبيل مبعناها
التقليدي .ومعال هبذه الولية ،يتعني أأن حتدد أأهداف هذه امحلاية بعناية ،مع الرتكزي عىل اإعادة اإرسال اإشارات البث املزتامن
أأو ش به املزتامن غي املرصح به اإىل امجلهور عرب أأي نوع من املنصات ،مبا يف ذكل الإنرتنت .وقال الوفد يف هذا الإطار اإن
التحضيات الفعاةل دلورة حق املؤلف يف ديسمرب  1052جارية عىل قدم وساق .و أأعرب عن الزتامه ابلعمل مع سائر أأعضاء
الويبو عىل تضييق نطاق نص املعاهدة املقرتحة بطريقة تامتىش مع رشوط ولية امجلعية العامة .وراح يقول اإن الاس تثناءات
والتقييدات عىل حق املؤلف رضورية من أأجل سي أأنظمة حق املؤلف الوطنية ،وإان جتربة الولايت املتحدة الوطنية يف
تطوير وتطبيق طائفة عريضة من الاس تثناءات والتقييدات ااخمتلفة اإجيابية للغاية .و أأعرب عن تطلعه ملواصةل تبادل املعلومات
والآراء مع سائر الوفود بشأأن مقاربته الوطنية .وعرب عن تأأييده ألعامل اللجنة الرامية اإىل تعميق التفامه املتبادل بني ادلول
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ا ألعضاء بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفظات ومؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي
اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات .و أأبدى الوفد رسوره لردود الوفود الإجيابية عند مناقشة الاقرتاحات اليت قدهما مؤخرا،
واليت حتتوي عىل مبادئ و أأهداف تتيح اتباع مقاربة ميكن أأن تساعد رامسي الس ياسات الوطنيني عىل سن أأو حتديث
الاس تثناءات الوطنية لفائدة املكتبات ودور احملفوظات وا ألنشطة التعلميية .ومىض يقول اإن الإطار ادلويل الراهن
لالس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف يتسم ابملرونة املناس بة ويامتىش مع املعايي ادلولية الراخسة للبدلان يك تسن
الاس تثناءات والتقييدات الرامية اإىل امليض قدما بس ياساهتا الاجامتعية والثقافية والاقتصادية الوطنية .ورصح الوفد بأأنه ل
يؤيد أأنشطة وضع القواعد واملعايي امللزمة ،لكنه يؤمن بأأن اللجنة ينبغي أأن تركز عىل تطوير مبادئ و أأهداف متفق علهيا.
 .95و أأعرب وفد نيجياي عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،وقال اإنه يويل أأمهية كربى
اإىل التقدم بأأعامل الويبو يف اإطار جلنة حق املؤلف .ورصح بأأن اإجنازات هممة حتققت خالل الس نوات امخلس املاضية متثلت
يف اعامتد معاهدة بيجني يف عام  1051ومعاهدة مراكش يف عام  .1050و أأضاف أأن هذه التطورات تعكس هدف ادلول
ا ألعضاء الرايم اإىل تعزيز الإبداع من أأجل حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية مجليع البدلان من خالل نظام ملكية
فكرية دويل متوازن وفعال يامتىش مع ولية الويبو ا ألساس ية .و أأردف قائال اإنه اس هتل ابلفعل معلية التصديق عىل هاتني
املعاهدتني .و أأقر هبذه التطورات املهمة ،اإل أأنه عرب عن انشغاهل بسبب فقدان الز م املكتسب يف التقدم ابملسائل الثالث
العالقة أأمام اللجنة .ورصح بأأن اجلهود قد بذلت يف ادلورتني السابعة والعرشين والثامنة والعرشين للجنة من أأجل امليض
قدما مبناقشة مسأأةل حامية هيئات البث والاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات والاس تثناءات
والتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى ،لكنه يساوره القلق ألن ادلول ا ألعضاء مل تتوصل
اإىل أأية نتيجة بشأأن هذه املسائل خالل ادلورتني .و أأردف قائال اإن دينامية البيئة ادلولية تثبت رشعية تطلعات العديد من
ادلول ا ألعضاء ،ومهنا نيجياي ،اإىل وضع نظام حامية دويل أأكرث استباقا وفعالية ،فضال عن اعامتد الاس تثناءات املناس بة من
أأجل حتقيق التمنية املس تدامة للتعلمي والنفاذ اإىل املعلومات واملعارف .ورصح بأأن من املهم أأن تبدي ادلول ا ألعضاء يف مضهيا
اإىل ا ألمام املزيد من املرونة والعزم الس يايس لتناول ا ألعامل التقنينية العالقة أأمام اللجنة .ورصح الوفد بأأنه ل يزال ملزتما
ابملشاركة البناءة يف اإطار برانمج العمل املتفق عليه للجنة.
 .91و أأيد وفد الاحتاد الرويس مواصةل العمل عىل حامية هيئات البث وعىل التقييدات والاس تثناءات .وحتدث عن
مسأأةل هيئات البث وقال اإن تقدما قد أأحرز يف املناقشات اليت دارت عىل مدى الس نتني املاضيتني داخل اللجنة ،لكن
العمل مل ينته بعد ألن أآراء أأعضاء اللجنة ل تزال خمتلفة يف بعض النقاط املعينة .و أأضاف أأن من الرضوري أأن يتواصل العمل
عىل النص من أأجل حتسني مس توى امحلاية متاش يا مع املعايي اليت وضعت يف سائر املعاهدات .ورصح بأأن جتربة هائةل قد
اكتسبت عىل الصعيد الوطين ومن خالل الترشيعات الوطنية ما ميكن أأن يُ َبني يف أأي نص مقبل .واس تطرد قائال اإن من
الرضوري ا إلرساع يف العمل قدر الإماكن من أأجل اعامتد نص مناسب ،ويك تمتكن امجلعية العامة من الإحاطة علام ابلتقدم
احملرز والبت يف عقد مؤمتر دبلومايس .والتفت اإىل مسأأةل التقييدات والاس تثناءات وقال اإن هذا النوع من الضامانت همم
جدا لإجياد التوازن املناسب بني حقوق اجملمتع من انحية وحقوق أأحصاب احلقوق من انحية أأخرى .واختمت لكمته قائال اإن
تبادل التجارب املكتس بة يف هذه املسأأةل ل بد أأن يتواصل بغية حتسني الواثئق الراهنة بشأأن التقييدات والاس تثناءات يف
اإطار جلنة حق املؤلف.
 .90و أأعرب وفد السلفادور عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب .و أأشار اإىل معاهدة مراكش لتيسي النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو
ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ،و أأعرب عن رسوره ألن رئيس السلفادور نظر يف التصديق علهيا ،ورصح بأأن
واثئق التصديق س تودع عقب الاجامتع بفرتة وجزية .وحث الوفد سائر ادلول ا ألعضاء عىل اختاذ اخلطوات ا إلدارية
الرضورية للتصديق عىل املعاهدة.
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 .92و أأعرب وفد الياابن عن تأأييده للمناقشات املهمة اليت جرت خالل ادلورات الثالث ا ألخية للجنة حق املؤلف،
وخص ابذلكر التقدم الهائل احملرز يف املناقشات اليت دارت حول مسأأةل معاهدة هيئات البث املقرتحة .وانضم الوفد اإىل بيان
اجملموعة ابء ،وحث عىل الرتكزي عىل وضع اإطار دويل محلاية هيئات البث اس تجابة للرسعة اليت يرتمقن هبا العامل .وقال اإن
الهدف هو اعامتد معاهدة يف أأرسع وقت ممكن ،ألن  56عاما قد انقضت ابلفعل منذ أأن اس هتلت املناقشات السابقة حول
هذه املسأأةل .و أأشار الوفد اإىل أأن هيئات البث يف ش ىت أأرجاء العامل تنتظر هذه املعاهدة بفارغ الصرب ،و أأفاد بأأن حكومة
الياابن شاركت بفعالية يف مناقشة هذه املسأأةل وقدمت اقرتاحات خمتلفة بشأأهنا .وراح يقول اإنه يطوق اإىل الاس مترار يف
الوفاء ابلزتاماته يف املس تقبل وعقد مؤمتر دبلومايس يف أأرسع وقت .وحتدث عن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات
ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث وقال اإن من الرضوري التفاق عىل اخلطط املناس بة .ويف الوقت ذاته ،أأوحض
أأن ادلول ا ألعضاء ينبغي أأل يغيب عن ذههنا ما للخلفيات الاجامتعية والثقافية يف لك بدل من تأأثي كبي يف طريقة الهنوض
بنظام متوازن لتناول هذه املسائل .وقال الوفد اإن معيار اخلطوات الثالث أأدى دوره كام ينبغي يف ش ىت أأرجاء العامل ابعتباره
معيارا عاما .و أأردف قائال اإن جلنة حق املؤلف ينبغي أأل تتوقف عن تبادل ا ألفاكر لإاتحة احلزي الاكيف ملواطن املرونة للحفاظ
عىل املقارابت اليت يتبعها لك بدل يف س ياق الإطار ادلويل القامئ .ورصح الوفد أأيضا بأأن الياابن رابع بدل ينضم اإىل معاهدة
بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي.
 .91وعرب وفد بيو عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وانضم اإىل
سائر الوفود يف التعبي عن اندهاشها ألن املشاورات مل جتر بعد يف اللجنة ،ألن أأحدا مل يعرتض عىل اإجراء هذه املشاورات.
وقال اإن هذا هو اليوم الثالث للجمعيات وقد اس هتلت ابلفعل املشاورات حول املاكتب اخلارجية واللجنة احلكومية ادلولية،
ذلا اقرتح الوفد تطبيق الاسرتاتيجية ذاهتا عىل جلنة حق املؤلف .و أأعرب عن اعتقاده بوجود حزي للتوصل اإىل توافق يف
الآراء.
 .96و أأقر انئب الرئيسة بأأن من املبكر تقدمي اقرتاحات لختاذ قرار يف هذه املرحةل ،واقرتح تعليق النقاش حول البند 51
من جدول ا ألعامل .ورصح بأأن الس يد مارتني موسكوزو ،رئيس جلنة حق املؤلف ،س يقدم املساعدة خالل املناقشات
ادلائرة اإىل حني الاجامتع مع رئيسة امجلعية العامة للبت يف اس هتالل املشاورات غي الرمسية .وقال انئب الرئيسة اإن من
الرضوري العودة للنظر يف البند  51من جدول ا ألعامل لحقا هذا ا ألس بوع.
 .91وشكرت الرئيسة انئب الرئيس و أأعادت فتح البند  51من جدول ا ألعامل.
 .98و أأبدى وفد كينيا قلقه من اختتام دوريت جلنة حق املؤلف السابعة والعرشين والثامنة والعرشين دون اخللوص اإىل أأية
نتا ج حول طريقة امليض قدما فامي يتعلق حبامية هيئات البث وابلس تثناءات والتقييدات .وذكّر مبوقف اجملموعة ا ألفريقية
وجنوب أأفريقيا .وذكر أأن لكينا قطاع بث نشط للغاية و أأنه من الواحض أأن املسائل اليت تُناقش يف اللجنة س تتناول التغييات
التكنولوجية .و أأبدى تطلعه اإىل اإماكنية تسوية املشلكة بطريقة اإجيابية وفقا للولية اليت منحهتا امجلعية العامة يف عام ،1001
وذكل بغرض ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  .1056م تطرق الوفد اإىل التقييدات والاس تثناءات و أأبدى قلقه
حيال زايدة اخلروج عن ما رشعت فيه اللجنة يف دورهتا السادسة والعرشين .و أأكّد عىل رضورة السعي اإىل بلوغ توافق يف
الآراء بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لضامن توازن بني حقوق املؤلفني ومصاحل املس تخدمني .وقال اإن من املهم التشديد
عىل أأن املسار والنقاش هام خلدمة مصاحل اجملمتع اكفة .و أأفاد بأأن دس تور كينيا حيمي حق املؤلف ابعتباره ملكية كلك امللكيات
ا ألخرى وينص ،يف الوقت ذاته ،عىل احلق يف النفاذ اإىل املعلومات -والكهام من احلقوق واحلرايت ا ألساس ية .و أأبرز أأمهية
حتقيق توازن ل خي ّل مبصلحة املؤلفني.
 .99و أأعلن وفد الهند أأن بدله هو أأول بدل صادق عىل معاهدة مراكش ابإيداع وثيقة التصديق دلى الويبو .وتطرق اإىل
املوضوعات الثالثة قيد النقاش يف اللجنة ،أأي هيئات البث ،والتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات،
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ولفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى ،وقال اإن املوضوعات الثالثة تكتيس أأمهية ابلغة و أأبدى
رغبته يف معاجلهتا عىل قدم املساواة .و أأكّد رضورة ختصيص وقت اكف وإاجراء مناقشات بناءة بني مجيع ادلول ا ألعضاء
خبصوص لك املوضوعات خالل ا ألعوام القادمة وذكل من أأجل التقدم بتوصيات اإىل امجلعية العامة يف املس تقبل بشأأن
صكوك دولية مناس بة للك موضوع .و أأشار اإىل ما ُُسل أأثناء دورة اللجنة السابقة من حركة تأأييد ملعاهدة محلاية هيئات
البث و أأكّد الزتامه ابلمتثال اإىل هنج يقوم عىل الإشارات ،ابملعى التقليدي ،طبقا لولية امجلعية العامة لعام  .1001وقال اإن
هناك عدة شواغل حيال حتديث حقوق هيئات البث فامي يتعلق ابملنصات الرمقية .وشدّد عىل رضورة اإجراء املزيد من
النقاش والتباحث لزايدة الوضوح من الناحية التقنية حىت يتس ى توحيد الفهم ملس توى امحلاية أأو نطاق امحلاية اذلي ميكن
احلصول عليه والتقدم بتوصيات مناس بة اإىل امجلعية العامة .و أأشار اإىل عدم المتكّن ،يف ادلورتني السابقتني للجنة ،من بلوغ
أأي اتفاق بشأأن التقدم بتوصية مناس بة اإىل امجلعية العامة .و أأضاف أأن التلكيف مبناقشة لك البنود الثالث ل يزال قامئا يف
اللجنة و أأنه ينبغي ،استنادا اإىل ذكل ،التقدم بتوصيات مالمئة ومناس بة التوقيت .و أأبدى الوفد قلقه حيال فقرة القرار الثالثة
الواردة يف الوثيقة  ،WO/GA/46/5أأي "و أأن تنظر يف اختاذ القرار املناسب من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة
بش أأن حامية هيئات البث"؛ نظرا لعدم متكّن ادلورتني السابقتني للجنة من التوصل اإىل اتفاق حول القرارات وعدم اقرتاح
تكل الصياغة يف نتا ج رئيس اللجنة .وتساءل الوفد عن مصدر تكل الصياغة .م تطرق اإىل فقرة القرار الرابعة ،أأي "و أأن

تشجع عىل امليض قدم اا يف مس أأةل التقييدات والاس تثناءات مع اال ابلتوصيات اليت وافقت علهيا يف عام  ،1051أأي مواصةل
املناقشات للعمل عىل اإعداد صك قانوين دويل مناسب أأو أأكرث (سواء يف شلك قانون منوذيج و /أأو توصية مشرتكة و /أأو
معاهدة و /أأو أأشاكل أأخرى) ،حىت ت مت ّكن اللجنة من تقدمي توصيات بش أأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور
احملفوظات وتوصيات بش أأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى اإىل
امجلعية العامة للويبو يف  ،".1051و أأبدى دمعه لتكل الصياغة ور أأى أأنه ينبغي اتباعها يف وضع فقرات القرارات اخلاصة بلك
املسائل الثالث.

 .500و أأشار وفد إاندونيس يا اإىل قضااي الاس تثناءات والتقييدات للمكتبات ودور احملفوظات والاس تثناءات والتقييدات
ملؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى ،اإضافة اإىل مسامهة جلنة حق املؤلف يف تنفيذ توصيات جدول
ا ألعامل .واسرتسل قائال إان امللكية الفكرية جملمتع عاملي جيب أأن تتيح اليقني القانوين يف تنظمي النفاذ اإىل املكتبات ودور
احملفوظات من أأجل الصاحل العام واملسامهة يف معل مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى .وتكل
القضااي واسعة النطاق وينبغي معاجلهتا من خالل التعاون ادلويل .و أأيد وجود صكوك ملزمة قانوان بشأأن الاس تثناءات
والتقييدات للمكتبات ودور احملفوظات والاس تثناءات والتقييدات ملؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات
أأخرى .و أأعرب عن أأمهل يف تلقي توجهيات من امجلعية العامة حول كيفية ترسيع معلية اس تكامل اإبرام هذين الصكني القانونيني
ادلوليني .وعالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن مسامهة اللجنة يف تنفيذ توصيات جول ا ألعامل مل تناقشها اللجنة بشلك اكف
يف اجامتعها السابق .وحث امجلعية عىل تقدمي توجهيات بشأأن كيفية امليض قدما يف املناقشات مرحبا مببادرة عقد اجامتعات
غي رمسية ييرسها رئيس اللجنة الس يد مارتن موسكوسو .ومىض يقول اإن امليرس عليه أأن يوزع الوقت بشلك متوازن عند
مناقشة مجيع قضااي اللجنة العالقة .وفامي يتعلق مبس تجدات القانون الوطين حلق املؤلف يف إاندونيس يا ،أأعلن الوفد أأن قانون
حق املؤلف اجلديد وافق عليه الربملان يف  56سبمترب  .1052وتتضمن أأحاكم القانون اجلديد مجةل أأمور مهنا ضامن حامية فعاةل
حلق املؤلف املتعلقة بوسائط الإعالم املتعددة ،ومنظامت اإدارة جامعية فعاةل يف جمال املوس يقى واملصنفات ا ألدبية ،ومدة
حامية حلق املؤلف ترسي طوال حياة املؤلف وإاىل أأن مير  10عاما عىل وفاته ،والتعاون الثنايئ واملتعدد ا ألطراف بشأأن
قضااي حق املؤلف .ويتضمن أأيضا قانون حق املؤلف اجلديد أأحاكما اكفية بشأأن معاهدة مراكش ملعايق البرص ومعاهدة
بيجني.
 .505وشكر وفد أأوروغواي ا ألمانة و أأبلغ امجلعية أأن بدله وافق عىل التصديق عىل معاهدة مراكش ملعايق البرص يف شهر
أأغسطس  .1052ويأأمل يف تقدمي وثيقة التصديق عام قريب وحث ادلول عىل التصديق عىل معاهدة مراكش يف أأقرب وقت
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ممكن .وتأأسف الوفد عىل عدم التوصل اإىل اتفاق يف ادلورتني السابقتني للجنة بشأأن التوصيات والاس تنتاجات .وقال اإن
ذكل أأمر حمبط ول س امي ابلنس بة للبدلان الصغية اليت معلت جاهدة من أأجل اإعداد اقرتاحات مشرتكة بشأأن املكتبات ودور
احملفوظات .ومىض يقول اإن اقرتاحات هممة قدمت وتس تحق ما يكفي من وقت ونقاش .و أأيد الوفد بياانت وفود ابراغواي
والربازيل وإاكوادور مشيا اإىل أأن خشصا موهواب وحمناك مثل الس يد مارتن موسكوسو عىل دراية ابملواقف حول القضااي وميكنه
أأن يبد أأ العمل يف أأقرب وقت ممكن .واس تطرد الوفد موحضا أأن العمل املقبل ينبغي أأن يكون متوازان وينبغي أأن جيسد
مصاحل مجيع ا ألطراف .و أأضاف أأن القضااي الثالث اليت نوقشت يف اللجنة يه عىل نفس القدر من ا ألمهية .وشدد عىل أأن
الوفود اليت تسعى حلد املناقشات بشأأن التقييدات والاس تثناءات ظنا مهنا أأن ذكل من شأأنه ترسيع العمل عىل القضااي
ا ألخرى مثل هيئات البث ،حتتاج اإىل اإعادة التفكي يف مواقفها مربزا رضورة اتباع هنج أأوسع .و أأوحض أأنه عندما تكون مجيع
الوفود ملزتمة وترى أأن مصاحلها جمسدة يف جدول ا ألعامل املقبل ف إان العمل سيتقدم خبطوات أأكرب اإىل ا ألمام .و أأما اإذا
شعرت بعض اجملموعات من البدلان ابلإحباط ،فلن يكون هناك جمال كبي لالتفاق والتحيل بروح اإجيابية يف املفاوضات.
و أأهنيى الوفد لكمته مؤكدا الزتامه الاكمل ابإجراء املناقشات.
 .501و أأيد وفد اجلزائر بيان وفد كينيا ابمس اجملموعة الإفريقية .وقال اإن جلنة حق املؤلف تركز عىل ثالث قضااي يه :حامية
هيئات البث ،والتقييدات والاس تثناءات للمكتبات ودور احملفوظات ،والتقييدات والاس تثناءات للمؤسسات التعلميية
والبحثية .و أأعلن الوفد تأأييده للولية اليت اعمتدهتا امجلعية العامة يف عام  1001بشأأن البث .ودعا ادلول ا ألعضاء اإىل مواصةل
العمل عىل جوهر املعاهدة ،مما يسمح ابلوصول اإىل اتفاق عىل أآلية املعاهدة ونطاقها ،حبيث ميكن للجنة أأن تتقدم حنو عقد
مؤمتر دبلومايس .و أأعرب الوفد عن قلقه وخيبة أأمهل عقب مناقشات يف اللجنة ادلامئة بشأأن التقييدات والاس تثناءات .وذكر
أأنه شعر ابحلية من مواقف بعض الوفود ،مع ا إلشارة اإىل الكيفية اليت ينبغي أأن تتبعها املناقشات يف هذا اجملال .وسأأل الوفد
كيف ميكن الاعرتاض عىل صك قانوين من شأأنه تعزيز النفاذ اإىل املعرفة ألغراض البحث والتعلمي .و أأكد أأن هذا هدف ينبغي
أأن يو ّحد اللجنة ل أأن يقسمها ،وبناء عليه ،كرر الوفد تأأييده الاكمل خلطة معل اللجنة بشأأن التقييدات والاس تثناءات.
وحث ادلول ا ألعضاء عىل الالزتام حبسن النية يف املناقشات بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور
احملفوظات واملؤسسات التعلميية والبحثية ،من أأجل اإنتاج صك دويل ملزم يف هذا اجملال .و أأضاف الوفد أأنه يعتقد أأنه من
الرضوري أأن تعمتد اللجنة برانمج معل متوازن وطموح يغطي املواضيع الثالثة ابلاكمل .و أأشار اإىل أأن خطة معل كهذه تامتىش
بشلك كبي مع العمل اذلي جيري عىل الصعيد الوطين من أأجل وضع نظام متوازن حلق املؤلف .ويف هذا الصدد ،أأشار
الوفد اإىل أأن اجلزائر نظمت ورشة معل حول الإبداع ،شارك فهيا عدد من أأحصاب املصاحل من مؤسسات البث والعاملني
يف اإنتاج ونرش املنتجات الثقافية .و أأضاف أأن الترشيعات أأصبحت جاهزة ،و أأن اجلزائر تعمل مع الويبو لتوفي التدريب
للعاملني يف ادليوان الوطين حلقوق املؤلف .واختمت الوفد ابلإشارة اإىل أأن اجلزائر قدمت مؤخرا طلبا للمسامهة يف اإعداد دليل
يتيح للخرباء ا ألفارقة الاس تفادة من خربة اجلزائر يف هذا اجملال ،ودعا اللجنة وادلول ا ألعضاء يف الويبو للميض ابلعمل قدم اا.
 .500وقال وفد كوت ديفوار اإن املسائل اليت تتناولها جلنة حق املؤلف هممة جدا لكوت ديفوار .و أأشار اإىل أأن اجامتعا عقد
ابلتعاون مع الويبو يف أأبيدجان من  2اإىل  6ديسمرب  ،1050حرضه وزراء الثقافة من ادلول ا ألعضاء يف امجلاعة الاقتصادية
دلول غرب أأفريقيا وموريتينا ،وقد تدارس هذا الاجامتع التصديق عىل معاهدة مراكش ملعايق البرص ومعاهدة بيجني .و أأكد
الوفد أأن املسائل املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث هتم كوت
ديفوار كثيا بطبيعة احلال .و أأوحض أأهنا مسائل ميكن أأن تعيد التوازن لنظام حق املؤلف ادلويل .ويف هذا الس ياق ،أأعرب
عن تأأييده لبيان وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية وبياانت املتحدثني اذلين أأيدوا هذا املفهوم .و أأعرب الوفد عن تأأييده
لعقد مؤمتر دبلومايس عن هيئات البث ،اإل أأنه أأشار اإىل أأن العمل تباطأأ بشلك هائل فامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات.
وقال مشددا اإن من الرضوري وضع جدول زمين واحض ملناقشة هذه املسائل ليك تمتكن اللجنة من امليض قدما يف حتقيق
الاحرتام املناسب حلقوق املبدعني وحامية مصاحلهم .ودعا سائر الوفود اإىل اتباع مقاربة بناءة ومرنة ا ألمر الرضوري لتحقيق
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التوازن اذلي يسعى اإليه نظام حق املؤلف ادلويل .وحث ادلول ا ألعضاء عىل تاليف رفض احلق يف التعلمي كام هو وارد يف
املادة  16من الإعالن العاملي حلقوق الإنسان لعام  5928اذلي يكرس انتقال البرشية اإىل التقدم والتحرض.
 .502وانضم وفد الس نغال للبيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .ورحب مبا أأحرزته جلنة حق املؤلف
من تقدم خالل ادلورات السابقة فامي يتعلق حبامية هيئات البث .وجشع اللجنة عىل مواصةل العمل هبدف عقد مؤمتر
دبلومايس يف عام  .1056ورصح بأأن رضورة وضع أأحاكم عن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات
ومؤسسات التعلمي والبحث واحضة ،اإذ تسعى اللجنة لتلبية تطلعات البدلان ا ألقل منوا ومجيع البدلان النامية اإىل حتقيق التمنية
الاجامتعية والاقتصادية والتقنية ،وعليه عرب الوفد عن اإميانه بأأن اعامتد الترشيعات واللواحئ التنفيذية بشأأن مسأأةل التقييدات
والاس تثناءات يكتيس أأمهية خاصة ،لكنه جيب أأن يتسم ابلتوازن و أأن يراعي مصاحل أأحصاب احلقوق ،ذلكل حث عىل
مواصةل العمل من أأجل اإعداد صك ملزم قانونيا عن التقييدات والاس تثناءات .وجشع سائر الوفود عىل اإجراء مناقشات
حول هذه املسأأةل بروح بناءة .ومىض يقول اإن من الرضوري أأن تتبى الوفود فكرا بناء وواحضا ومنفتحا .و أأحض أأن الس نغال
عىل مدى الس نوات املاضية اضطلعت عىل الصعيد الوطين بعدد من ا ألنشطة يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة .و أأشار
يف الواقع اإىل أأن الس نغال أأجرت اإصالحات واسعة النطاق ،اس هتُ لت يف عام  ،1008عندما اعمتد البدل ترشيعات بشأأن
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة .والهدف من هذه الترشيعات هو ضامن أأن معاهديت الويبو ل إالنرتنت – معاهدة الويبو بشأأن
ا ألداء السمعي البرصي ومعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف – ميكن نقلهام اإىل ترشيعات الس نغال .وقال اإن احملمكة العليا يف
الس نغال تثبتت من الترشيعات ابلاكمل يف يونيو  .1052وعىل النسق ذاته تقوم الس نغال يف الوقت الراهن ،ابلتعاون مع
الويبو ،ابإصالح نظاهما ل إالدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة .و أأشار الوفد اإىل أأن الس نغال تشجع مجيع ا ألطراف
عىل التصديق عىل معاهديت بيجني ومراكش بشأأن معايق البرص للميض قدما هبذه املسائل .ورصح أأيضا بأأنه يعزتم عقد عدد
من حلقات العمل لتدريب الناس يف الس نغال عىل أأحاكم هاتني املعاهدتني ،ليك ميكهنم أأن يفهموا ابلاكمل ما ينطوي عليه
تنفيذهام .واختمت الوفد لكمته مطالبا بشدة ابإجراء حوار بناء أأكرث و أأكرث يف هذه اجملالت ،وشدد عىل أأن ادلول ا ألعضاء
ينبغي لها أأل تسقط يف الفخ اذلي عرقل العمل خالل دورات جلنة حق املؤلف ا ألخية ،و أأشار اإىل أأن الس نغال مس تعدة
للمشاركة يف أأي حوار يتيح تقدم أأعامل اللجنة.
 .501و أأيد وفد رسي لناك البيانني الذلين أأدىل هبام وفد كينيا ووفد الس نغال .و أأشار اإىل رضورة منح ا ألولوية ملسأأةل البث
يف الاجامتع املقبل للجنة حق املؤلف .واقرتح ابلتايل تكريس أأغلبية الوقت لتكل املسأأةل .ولحظ أأن معاهدة هيئات البث
هممة ابلنس بة اإىل بدله اإذ يكتيس دور هيئات البث يف تمنية البدلان أأمهية كبية .و أأشار اإىل ترسيع وتية العمل املتصل مبعاهدة
هيئات البث .و أأكد جمدد اا أأنه ينبغي منح ا ألولوية للمسأأةل يف ادلورات املقبةل للجنة حىت يتس ى عقد مؤمتر دبلومايس يف
عام .1056
 .506وقال وفد المين اإنه وقّع عىل مذكرة تفامه تتناول مسأأةل التعاون بني المين والويبو يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
و أأضاف أأن التفاق يتناول أأيضا مسأأةل اإنشاء اإدارة يف المين تُعى ابمللكية الفكرية .و أأعرب عن دمعه لعمل الويبو اخلاص
ابلبدلان ا ألقل منوا.
 .501وحتدث ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومؤسساهتا ( )IFLAأأيض اا ابمس مؤسسة املعلومات الإلكرتونية
للمكتبات ( )eIFLو أأعرب عن قلقه من وضع معل جلنة حق املؤلف القامئ عىل النصوص لفائدة املكتبات ودور احملفوظات.
و أأشار اإىل الطابع اخلياري والوطين لالس تثناءات عىل املس توى الوطين مما يؤدي اإىل عدم وجود اس تثناءات وتقييدات لفائدة
املكتبات ودور احملفوظات يف بعض البدلان وإاىل غياب الاس تثناءات يف بدلان أأخرى لفائدة أأنشطة املكتبات ا ألساس ية مثل
احلفظ أأو الإعارة .و أأضاف قائ اال اإنه جيب حتديث الاس تثناءات فامي خيص احمليط الرمقي .و أأحاط علاما بعدم تناول مسأأةل التعلمي
واس تخراج البياانت النصية أأو ابستبعادها يف العقود .ومىض يقول اإن التفاوت الشاسع يف التقييدات والاس تثناءات الوطنية
عىل النحو املبني يف دراسة ا ألس تاذ كروز مسأأةل تثي القلق يف عامل رمقي تَعرب فيه املعلومات احلدود بصفة مزتايدة .و أأكد أأن
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ادعاء اإماكنية حل مجيع املشالكت عىل الصعيد الوطين أأمر غي منطقي .و أأفاد بعدم وجود أأي بدل يف منأأى من احلاجة اإىل
املعلومات من ماكن أآخر دعاما للتعلمي والبحث والثقافة .و أأوحض قائ اال اإن الناس يتوقعون من املكتبات ودور احملفوظات
تزويدمه ابملعلومات برصف النظر عن موقعهم غي أأهنم ُحيرمون من النفاذ اإىل املعلومات عندما تتوقف الاس تثناءات عىل
احلدود ول تس تطيع املكتبات توفي املواد عىل أأساس القانون .وحث امجلعية العامة عىل جتديد توصياهتا املقدمة يف
عام  1051أأي أأن تواصل اللجنة معلها القامئ عىل النصوص من أأجل التوصل اإىل صك قانوين دويل ملزم هبدف تقدمي
التوصيات بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات اإىل امجلعية العامة يف عام  1056بناء عىل
اقرتاحات ادلول ا ألعضاء الواردة يف الوثيقة  SCCR/26/3اليت اعمتدهتا اللجنة.
 .508وشكر ممثل الاحتاد العاملي للمكفوفني ( )WBUادلول ا ألعضاء عىل الإجناز احملقق يف مراكش يف عام  .1050وقال
اإن توقيع  80دوةل عضو اا عىل معاهدة مراكش يف غضون أأول  51شهر اا اكن حافز اا هائ اال اخمتلف أأحصاب املصلحة للعمل من
أأجل دخول املعاهدة حزي النفاذ يف عام  .1051و أأشار اإىل معل الاحتاد مع ممثيل عدة دول أأعضاء يف ذكل احلني للتعاون يف
اإطار معلية التصديق.
 .509و أأشاد ممثل مركز البحث والإعالم يف جمال حق املؤلف ( )CRICابلتقدم احملرز يف جلنة حق املؤلف فامي خيص
معاهدة هيئات البث .وقال اإن املناقشات بشأأن حامية هيئات البث بد أأت يف القرن العرشين وإانه جيب اس تكامل معل
اللجنة وفق اا للولية اليت أأس ندت اإلهيا يف عام  1006بروح املواءمة ذاهتا اليت اتسمت هبا ا ألجواء ابلنس بة اإىل معاهدة بيجني
ومعاهدة مراكش.
 .550و أأشار ممثل ش بكة العامل الثالث ( )TWNاإىل رضورة تعزيز النفاذ اإىل املعارف بشلك ملحوظ يف البدلان النامية
بفضل تقييدات واس تثناءات اكفية يف جمال حق املؤلف .وقال اإن ا ألمر ل يشمل احلقوق اخلاصة ابلكتب ادلراس ية حفسب
بل يغطي أأيض اا الصحف واملقالت و أأفالم الفيديو يف مجةل أأمور .و أأوحض قائ اال اإن ارتفاع ا ألسعار الناشئ عن احتاكرات حق
املؤلف غالب اا ما يقيد النفاذ اإىل املواد الرمقية .ومن ذكل املنطلق ،قال اإنه ينبغي للبدلان النامية أأن حترتس من التصديق عىل
معاهديت الويبو ل إالنرتنت .ور أأى أأن جلنة حق املؤلف مل تس تجب اس تجابة اكفية لحتياجات البدلان النامية حىت ذكل احلني
و أأنه ينبغي لها الرتكزي بوضوح عىل توس يع نطاق التقييدات والاس تثناءات يف جمال حق املؤلف لتعزيز قدرات البدلان النامية
عىل استيعاب التكنولوجيا بد ال من تعزيز حامية حق املؤلف.
 .555و أأشار ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات منتجي ا ألفالم ( )FIAPFاإىل أأنه ما انفك يشارك بنشاط يف مداولت جلنة
حق املؤلف منذ س نوات عديدة .وقال اإن قلق اا مزتايد اا أأصبح ينتاب الاحتاد مؤخر اا ،وخباصة يف العام املايض ،إازاء التوجه اإىل
وضع حق املؤلف واحلقوق احلرصية يف تعارض مع املصلحة العامة و أأهداف التمنية العاملية فض اال عن التوجه اإىل ربط جدول
أأعامل التمنية بعوامل اإضعاف احلقوق احلرصية للمبدعني واملنتجني .و أأضاف أأن الاحتاد ميتكل ،بوصفه ممارس اا لإنتاج ا ألفالم
والإنتاجات السمعية البرصية ،أأدةل ميدانية وافرة تشي اإىل أأن منح املبدعني ومنتجي املصنفات الثقافية احلق احلرصي يف
السامح ابس تخدام أأعامهلم أأو منعه ،وتوليدمه قمية اقتصادية من ترخيص حقوقهم عىل أأساس فردي ،ومنحهم الس بل القانونية
للتصدي للتحايل عىل التدابي التقنية اليت ُوضعت محلاية مضاميهنم يه حوافز حمورية تساعد عىل توليد الإبداع وإانشاء
الرشاكت السمعية البرصية يف ش ىت أأحناء العامل ومتكني الناس من النفاذ اإىل اختيار أأكرب من املصنفات الثقافية ،وتبتعد لك
البعد عن عرقةل التمنية وتقييد نفاذ املواطنني اإىل املضامني الثقافية .وحث املمثل الوفود عىل الإقرار ابلصةل احليوية وا ألساس ية
بني اإطار قوي حلق املؤلف والمنو الاقتصادي والاجامتعي ،وعىل السعي اإىل اإقامة رشااكت نشطة ودينامية مع القطاعات
الوطنية الإبداعية يك حتقق اإماكانهتا الهائةل كدافع لمنو اإجاميل الناجت احمليل ،وإاجياد الوظائف ،والابتاكر ومنح املواطنني احملليني
فرص اا مزتايدة للتعبي عن ثقافهتم والاحتفال هبا .و أأعلن الاحتاد تأأييده املرشوط ملعاهدة تدمع هيئات البث التلفزيوين يف وضع
أأدوات قانونية ضد الاس تخدام غي القانوين لإشاراهتا ،و أأقر ابلتقدم احملرز خالل الاجامتعني املاضيني للجنة حق املؤلف يف
توضيح مفاهمي رئيس ية معر ااب عن قلقه إازاء املعاهدة قيد النظر اليت ينبغي أأن تتقيد مبنح هيئات البث س بل التصدي لرسقة
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اإشاراهتا دون عرقةل حقوق املضمون السمعي البرصي ذاته اليت تمتتع هبا عدة هجات اكملنتجني واملؤلفني .و أأردف الوفد قائ اال
اإن الاحتاد قد اتبع ابهامتم املناقشات املعقدة بشأأن الاس تثناءات والتقييدات املطبقة عىل املكتبات ودور احملفوظات
ومؤسسات التعلمي والبحث العلمي ولكنه يرى أأنه مل تثبت احلاجة اإىل وضع صك ملزم دولي اا فامي خيص هذه ا ألنواع من
الاس تثناءات والتقييدات .و أأعلن املمثل أأن الاحتاد يدمع تبادل الآراء املتواصل بني ادلول ا ألعضاء كهدف معيل أأكرث قابلية
للتحقيق يريم اإىل وضع اإطار يساعد ادلول ا ألعضاء اليت ترغب يف صياغة اس تثناءات وتقييدات وتنفيذها عىل املس توى
ادلويل ابس تخدام أأوجه املرونة القامئة يف معاهدات الويبو بشأأن حق املؤلف ومراعاة الس ياقات الثقافية الاجامتعية ااخمتلفة
اليت س تجعل الاس تثناءات امللزمة دولي اا غي فعاةل أأو س تخل ابلقتصادات الإبداعية الضعيفة.
 .551و أأبدى ممثل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة ( )KEIاعرتاضه عىل مواصةل العمل من أأجل معاهدة محلاية هيئات
البث .وقال اإن هيئات البث تزمع بأأن املعاهدة س تتناول رسقة الإشارات ،ولكن ينبغي لها اإذا أأن تكون مس تعدة لقبول
مس توى من امحلاية ل يشمل حقوق ما بعد التثبيت .ور أأى املمثل أأن هيئات البث تسعى اإىل احلصول عىل حقوق مادية
عىل حمتوى مل تس تحدثه ول متلكه ،ممّا س يكون عىل حساب أأحصاب حق املؤلف واملس هتلكني .كام أأبدى قلقه حيال أأثر
توزيع الإيرادات بني أأحصاب حق املؤلف وبني هيئات البث الوطنية وهيئات البث ادلولية الكربى .و أأشار إاىل أأن املعاهدة
املقرتحة اجلديدة س تفرض الزتامات جديدة فامي خيص تقامس املعلومات .وقال اإن مؤسس ته تدمع معل اللجنة اخلاص
ابلتقييدات والاس تثناءات ،مبا يف ذكل العمل املتعلق ابملعاهدات امللزمة قانوان ومبراجعة قانون تونس المنوذيج اخلاص
ابلبدلان النامية .و أأضاف أأن إابماكن اللجنة التوصل يف الوقت املناسب اإىل توافق يف الآراء بشأأن مجموعة احلد ا ألدىن من
تدر منافع عابرة
التقييدات والاس تثناءات ألغراض الصون واحلفظ ،وهام وظيفتان هممتان .و أأوحض أأن تكل ا ألحاكم س ّ
للحدود وقد بلغت مس توى اكف من النضج لتربير وضع قواعد ومعايي .ودعا اللجنة أأيضا اإىل حبث أأثر مدد امحلاية الطويةل
مبوجب حق املؤلف عىل فناين ا ألداء وانرشي الكتب واملس هتلكني.
 .550و أأبدى ممثل برانمج الصحة والبيئة ( )HEPالزتامه ابلعمل يف جمال التعلمي وامللكية الفكرية ،بغرض ضامن متتع لك فرد
يف الاكميون بأأكرب مس توى ممكن فامي خيص النفاذ إاىل املعلومات ،ل س امي ما خيص ا ألدةل و أأرشطة الفيديو وغيها من مواد
التدريس اليت ميكن توفيها عرب املكتبات .ور أأى أأنه ينبغي مواصةل برانمج العمل بشأأن املسائل املرتبطة ابملكتبات ودور
احملفوظات ،وكذكل العمل اخلاص ابلتقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث.
 .552وقال ممثل الاحتاد ا ألورويب ل إالذاعة ( )EBUإانه بعد س نوات عديدة من النقاش ،مل يمت التوصل اإىل أأي يشء أآخر
سوى ما ذكر مرات عديدة يف هذا الس ياق .وقال اإن هناك خطرا واحضا من أأن تفقد اللجنة مصداقيهتا .ففي  ،5990أأي
قبل ثالث س نوات من اعامتد معاهديت الويبو ل إالن نرتت ،نرش الاحتاد مقال أأوحض فيه رضورة حتديث اتفاقية روما فامي يتعلق
حبقوق هيئات البث ،وحدد ثغرات تكل التفاقية .ومع ذكل التأأخي أأصبح من املس تحيل اإحراز تقدم ،ومل يكن ذكل مفهوما
للعامل اخلاريج .وتساءل ممثل الاحتاد كيف ميكن تفسي أأن مجيع احلقوق عىل املس توى ادلويل ّمت حتديهثا ابس تثناء حقوق
البث .وقال اإن العملية ختضع ،ابلطبع ،لتفاق س يايس بني العديد من ادلول ا ألعضاء من مجيع أأحناء العامل ،ولكن هذه العملية
نفسها عند تطبيقها عىل معاهديت الويبو ل إالنرتنت اس تغرق  58شهرا فقط .ومىض موحضا أأن من يتحجج بأأن البيئة
الس ياس ية تغيت فهو يتجاهل أأن ا ألغلبية الساحقة من أأعضاء اللجنة أأقرت يف أأول يوم من املفاوضات ابحلاجة اإىل معاهدة
يف هذا املوضوع .وقد ُأدرجت حقوق هيئات البث يف اتفاقية روما يف حمك واحد فقط .واسرتسل مؤكدا أأن مناقشة حمك
واحد ملدة  10عاما أأمر ل يُصدق .و أأشار أأيضا اإىل أأن التأأخي اكنت هل أآاثر سلبية عىل العامل اخلاريج ألنه خلق انطباعا بأأن
ماكحفة القرصنة عىل ا إلنرتنت مل تؤخذ عىل محمل اجلد .و أأفاد كذكل أأن التسامح مع القرصنة س يكون هل أأثر مضاعف عىل
ماكحفة تكل الظاهرة ،مما س يؤدي اإىل فقدان احرتام حق املؤلف واخنفاض قمية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة .ومىض يقول اإن
أأحصاب املصلحة اذلين ميثلهم الاحتاد ياكدون يستنفدون ما دلهيم من موارد ومن صرب للميض يف مشاركهتم يف هذه العملية.
و أأكد أأن اللجنة حتتاج اإىل الرتكزي عىل معاهدة هيئات البث .وينبغي للجمعية العامة أأن تقرر عقد مؤمتر دبلومايس يف ،1056
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وهذا ميكن حتقيقه ابلزتام ادلول ا ألعضاء الزتاما قواي يف ادلورتني التاليتني أأو ادلورات الثالث التالية للجنة .و أأعرب عن
امتنانه للبدلان اليت أأعربت عن وهجة النظر نفسها ،ول س امي بدلان أأفريقيا ورسي لناك.
 .551و أأعرب ممثل امجلعية ادلولية للنارشين ( )IPAعن دمعه القوي لالحتاد العاملي للمكفوفني ( )WBUوسعيه اإىل أأن يمت
التصديق رسيعا عىل معاهدة مراكش .و أأبدى سعادته بأأن الاحتاد العاملي للمكفوفني يعمل مع امجلعية ادلولية للنارشين حلل
مشلكة النفاذ من جذورها .وقال اإن دور النرش حتتاج اإىل أأن تمتكن من نرش الكتب الإلكرتونية امليرسة .ولوحظ دمع قمي
للغاية لتحقيق ذكل الهدف من احتاد الويبو للكتب امليرسة ( .)ABCومىض يقول اإن دور النرش متكنت من حتقيق تقدم
مذهل رمغ أأن الطريق ل يزال طويال قبل حتقيق فرص عادةل للنفاذ الاكمل .ولحظ أأنه من الرائع أأن معلية تنفيذ معاهدة
مراكش واحتاد الكتب امليرسة يمكل بعضهام البعض .واس تطرد قائال اإن القضيتني املعاجلتني يف اإطار التقييدات
والاس تثناءات عىل جدول أأعامل اللجنة يرتبطان مبجالت واسعة ومعقدة تشهد الكثي من التطورات .و أأيد وضع تقييدات
واس تثناءات متوازنة وحمددة بشلك جيد يف تكل اجملالت معراب عن رسوره بأأن الإطار القانوين ادلويل مرن ومالمئ .وقال
اإن عىل البدلان املهمتة إابدخال تكل الاس تثناءات السعي اإىل احلصول عىل خربة أأمانة الويبو ،وحتديد قوانني حق املؤلف
لدلول ا ألعضاء ا ألخرى اليت تتضمن أأحاكما منوذجية بشأأن التقييدات والاس تثناءات لتدرهجا يف قوانيهنا .وذكّر ممثل امجلعية
ادلول ا ألعضاء برضورة تويخ احلذر ألن القوانني يف تكل اجملالت تتقادم برسعة ألن العامل يشهد تغيا كبيا .ومن املهم النظر
يف هذه القضااي خارج هذا املنتدى ،ألن التغييات اليت حدثت خالل الس نوات العرش السابقة كبية وهممة .وميكن أأن تدعو
تكل التغييات اإىل التفاؤل عند النظر مثال يف جمال الإقراض الإلكرتوين ،واحلفظ الرمقي ،والرتخيص عرب احلدود ،والنفاذ
املفتوح .ومىض يقول اإن التعلمي شهد قفزة رائعة يف جمالت التعلمي عن بعد ،واخلدمات التعلميية املمتزية ،والأاكدمييات
وادلورات اجملانية عىل ا إلنرتنت .ويوجد حاليا مك غي مس بوق من احملتوايت التعلميية واملدرس ية والبحثية يف مجيع أأحناء العامل.
وشدد عىل أأنه اإذا أأرادت الويبو أأن يكون لها دور يف مناقشات التقييدات والاس تثناءات ،جيب علهيا أأن تأأخذ يف الاعتبار
تكل التغيات و أأن تنظر يف الس ياسات وا ألدوات اليت تتضمن أأوجه مرونة كثية ،واليت من شأأهنا أأن تصمد أأمام اختبار
الزمن .و أأشار املمثل اإىل العديد من املشاريع التجريبية اليت تبني كيف تتعاون املكتبات مع النارشين وكيف تتنافس الرشاكت
الناش ئة مع دور النرش املشهورة لتقدمي مزيد من اخلدمات ا ألرخص وا ألنسب وا ألمشل.
 .556و أأجلت الرئيسة النقاش حول البند  51من جدول ا ألعامل اإىل مرحةل لحقة.
 .551وفتحت الرئيسة جمددا ابب مناقشة البند  51من جدول ا ألعامل بشأأن بعض املسائل املتعلقة ابللجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وذكّرت املندوبني بأأن بند جدول ا ألعامل اكن موضوع مشاورات غي رمسية برئاسة الس يد
موسكوسو ،اذلي شكرته جزيل الشكر عىل اجلهود اليت بذلها حملاوةل اإجياد حل.
 .558و أأبدت الرئيسة رسورها لإعالم اجللسة العامة بأأن املشاورات قد أأفضت ،حس امب فهمته ،اإىل توافق يف الآراء .وقر أأت
نص القرار التايل اذلي اتُفق عليه خالل املشاورات غي الرمسية:

"اإن امجلعية العامة للويبو:
"" "5أأحاطت علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة WO/GA/46/5؛
"" "1و أأحاطت علام ابلبياانت اليت أأدلت هبا الوفود يف ادلورة السادسة وا ألربعني للجمعية العامة للويبو
يف عام ".1052
 .559واقرتحت الرئيسة ذكل النص ليكون القرار املتفق عليه مضن البند  51من جدول ا ألعامل.
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امليرس ،رئيس جلنة حق املؤلف ،عىل هجوده ادلؤوبة حملاوةل التوصل
 .510وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية وشكر ّ
اإىل توافق يف الآراء حول هذه املسأأةل احملدّدة .غي أأن الوفد أأعرب عن أأسفه حيال عدم المتكّن من اإجياد اتفاق موضوعي
بشأأن هذا البند احملدّد ،برمغ لك ما أأبداه من هجود ومرونة .وذكّر الوفد الرئيسة بأأن عددا من الوفود يف مجموعته تقدم
ابقرتاحات حول البند املتعلق هبيئات البث وحول الاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات .ويف هذا الصدد طلب
الوفد اإضافة فقرة اثلثة خبصوص املسائل املتعلقة حبامية هيئات البث ،والتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور
احملفوظات ،والتقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى.
 .515وشكرت الرئيسة اجملموعة ا ألفريقية عىل اقرتاهحا .وقالت اإنه س بق لها أأن أأشارت بوضوح اتم اإىل وجود اقرتاحني
مطروحني وهام :فقرة القرار اليت قر أأهتا الرئيسة وفقرة القرار املقرتحة من قبل اجملموعة ا ألفريقية .وأأضافت الرئيسة أأن الاقرتاح
الثاين حيظى بدمع اجملموعة ا ألفريقية اكمةل .و أأفادت بأأن مثة خيارا اثلثا كذكل ،وهو عدم اختاذ أأي قرار .و أأعلنت أأن ذكل
اخليار ينطبق عندما يتضح أأنه ل يوجد توافق يف الآراء حول أأي من الاقرتاحات املطروحة.
تكرر اجملموعة ا ألفريقية اقرتاهحا.
 .511وطلب وفد اإيطاليا أأن ّ
 .510وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأوحض أأن نص الفقرة الثالثة س يكون اكلتايلّ "0"" :
ووهجت اللجنة ادلامئة
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة حنو مواصةل معلها بشأأن املسائل املتعلقة حبامية هيئات البث ،والتقييدات
والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،والتقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث وا ألشخاص
ذوي اإعاقات أأخرى".
 .512وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأشار اإىل أأن العنرص املقرتح من قبل
اجملموعة ا ألفريقية هو العنرص نفسه اذلي نوقش ومل حيظ بتوافق الآراء خالل املشاورات غي الرمسية .و أأضاف أأن ذكل
العنرص هو العنرص ذاته اذلي حال دون بدء اجللسة العامة يف الساعة الرابعة بعد الظهر ،ألنه اكن عىل مجيع الوفود انتظار
أأن تُس تمكل املشاورات غي الرمسية حول هذا البند احملدّد .واكتفى الوفد ابقرتاح اإماكنية قبول ذكل الاقرتاح لو اكنت هناك
نقطة بعد لكمة "معلها".
 .511و أأبدت الرئيسة امتناهنا للوفود اليت حاولت الإسهام بطريقة اإجيابية ،ولكهنا تساءلت عام اإذا اكن تكرار النقاش
ااخمصص للجمعيات .وقالت اإنه عُمل أأنه مل يمت التوصل اإىل أأي توافق
والاقرتاحات الواحد تلو الآخر أأنسب اس تخدام للوقت ّ
يف الآراء حول أأي من الاقرتاحات اليت ُطرحت جمددا .ولكهنا أأضاف قائةل اإنه ميكن العودة اإىل املناقشات اإذا ما رغبت
الوفود يف ذكل.
امليرس عىل هجوده حملاوةل اإجياد حل لهذه املسأأةل .و أأعرب عن أأسفه لعدم
 .516وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وشكر ّ
المتكّن من التفاق عىل قرار موضوعي ،عىل الرمغ من توافق الآراء اذلي نشأأ حول الصياغة فامي خيص حامية هيئات البث.
مض الوفد صوته لصوت وفد
امليرس لس تخداهمام معا أكساس للعمل املقبل .و ّ
واقرتح أأنه ميكن امجلع بني اقرتاح الرئيسة واقرتاح ّ
امجلهورية التش يكية يف الإشارة اإىل أأنه من املؤسف تكرار احملاداثت اليت ُمسعت عدة مرات من قبل .وقال اإنه ينبغي لدلول
ا ألعضاء الرتكزي عىل النص املقرتح علهيم من قبل الرئيسة .و أأكّد الوفد أأيضا عىل أأن تكرار النقاش نفسه لن يؤدي اإىل أأية
جمرد تضييع للوقت.
نتيجة وهو ّ
 .511وحتدث وفد اإيطاليا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه و أأبدى دمعه للنص اذلي اقرتحته الرئيسة .وتطرق
اإىل الإضافة اليت اقرتحهتا اجملموعة ا ألفريقية مشيا اإىل تأأييده لقرتاح امجلهورية التش يكية .وقال اإنه حل حصيف ل يضيف
اإىل أأي موفق أأو ينتقص منه.
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 .518و أأبدى وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) دمعه لالقرتاح اذلي تقدمت به اجملموعة ا ألفريقية لتحديد املسائل املدرجة
يف جدول أأعامل جلنة حق املؤلف ،أأو عىل ا ألقل الإشارة اإىل الوثيقة املعروضة عىل امجلعية العامة ،أأي
الوثيقة  ،WO/GA/46/5ويه عبارة عن تقرير عن معل جلنة حق املؤلف أأعدته ا ألمانة ألغراض الاجامتع.
 .519ولحظت الرئيسة أأن هناك حاليا أأربعة اقرتاحات مطروحة عىل امجلعيات للنظر فهيا.
 .500وشكر وفد الربازيل رئيس جلنة حق املؤلف عىل اإدارته القديرة وهجوده ادلؤوبة للتوفيق بني خمتلف املواقف اليت
أأبدهتا الوفود خالل امجلعية العامة بشأأن بند جدول ا ألعامل احلايل .وقال اإن من املؤسف أأنه عىل الرمغ من لك العمل الشاق
امليرس مع الوفود ،مل تمتكّن ادلول ا ألعضاء من التوصل اإىل اتفاق .و أأضاف قائال اإنه من ااخم ّيب رؤية بعض
اذلي اضطلع به ّ
الوفود ا إلرصار عىل بعض املواقف اليت وصلت يف هناية املطاف اإىل حماوةل اإناكر املواقف املرشوعة للوفود أأخرى .ومىض
يقول اإن القرار املقرتح من قبل الرئيسة بشأأن البند  51من جدول ا ألعامل ل يوفر الارتياح الالزم من حيث السامح بقدر
اكف لس مترار معل جلنة حق املؤلف عىل أأساس ولايت سابقة أأقرهتا امجلعية العامة يف املايض .واستشهد ،حتديدا ،بقرار
امجلعية العامة لعام  1051قائال اإنه يوفر مؤرشات واحضة عىل عنارص توافق الآراء الرضورية لتوجيه ادلول ا ألعضاء بشأأن
املناقشات اجلارية .و أأوحض أأن املفاوضات بشأأن هيئات البث والتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات
تُعد يف غاية ا ألمهية ابلنس بة للربازيل و أأن الوفد يظل ملزتما ابلعمل بشلك بناء من أأجل التوصل اإىل نتا ج اإجيابية خبصوص
الك املسأألتني .واعترب أأن التقدم يف مسأأةل التقييدات والاس تثناءات هو السبيل حنو حتقيق نظام أأكرث توازان للملكية الفكرية
يراعي املادة  1من اتفاق تريبس والتوصية  21من جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية ،وأأشار اإىل رضورة السعي اإىل حامية
حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها بطريقة تفيض اإىل الرفاهية الاجامتعية والاقتصاديةّ .
وحث مجيع الوفود عىل الاعرتاف الاكمل
بأأمهية مسأأةل التقييدات والاس تثناءات ،ومن ّم املشاركة عىل حنو بناء يف املناقشات اجلارية دون احلمك مس بقا عىل نتاجئها.
وقال اإنه يف وضع ميكّنه من دمع الاقرتاح اذلي تقدمت به اجملموعة ا ألفريقية .ولكنه اقرتح ،كحل بديل ،أأن يُنظر يف اعامتد
قرار بشأأن البند  51من جدول ا ألعامل يتطابق نصه متاما مع النص اذلي وافقت عليه مجيع الوفود خالل امجلعية العامة
املعقودة يف ديسمرب  ،1050مع التعديالت الالزمة بشأأن مراجع الوثيقة .و أأوحض أأن ذكل القرار ،فضال عن كونه غي مثي
للخالف نظرا لإجامع لك الوفود عليه قبل عام س بق ،قد اخ ُترب معليا و أأثبت فعاليته يف السامح ابس مترار معل اللجنة دون
فرض قيود أأو خالف ذكل مما خي ّل مبوقف لك وفد يف املناقشات داخل اللجنة .و أأضاف أأن اس تنساخ النص املعمتد يف
امجلعية العامة لشهر ديسمرب  1050س ميث ّل ،من دون شك ،القامس املشرتك ا ألدىنّ .
وحث الوفد مجيع الوفود عىل حتكمي
املنطق السلمي والتفاق عىل ما اتُفق عليه فعال.
 .505واعتربت الرئيسة أأنه من غي احملمتل متاما اإحراز تقدم يف هذا الصدد ابلنظر اإىل ضيق الوقت وعدد الاقرتاحات
املطروحة.
 .501و أأعرب وفد مرص عن تأأييده الاكمل لالقرتاح اذلي تقدم به وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأبدى قلقه الشديد
حيال انعدام ا إلرادة يف املسامهة البناءة يف مسأأةل التقييدات والاس تثناءات ،اليت متث ّل مسأأةل ذات أأولوية ابلنس بة اإىل
البدلان النامية .و أأضاف أأن مشاورات غي رمسية قد أأجريت من أأجل حماوةل التوصل اإىل نتا ج جمدية ،ولكن ما أأبدته بعض
الوفود من انعدام ل إالرادة يف املسامهة يف مسأأةل التقييدات والاس تثناءات س يؤثّر يف مصداقية املنظمة .و أأفاد بأأن اجملموعة
ا ألفريقية مل تطلب سوى ذكر املسائل أأو توضيحها .و أأشار اإىل أأنه جيري ،يف الوقت نفسه ،طلب عقد مؤمترات دبلوماس ية
أأخرى ،و أأنه ينبغي معاجلة املسائل املطروحة أأمام املنظمة بشلك متناسب .و أأكّد أأن مسأأةل التقييدات والاس تثناءات تكتيس
أأمهية ابلغة ابلنس بة اإىل البدلان النامية و أأن وقف الولية لن يكون مفيدا للمنظمة.
 .500وذكّرت الرئيسة الوفود بأأنه أأجريت فعال مشاورات غي رمسية واسعة حول املوضوع و أأن مواقف الوفود معروفة
ابلفعل.
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امليرس ،اذلي ساعدت هجوده
 .502وقال وفد ش ييل اإنه سيسل بياان موضوعيا اإىل ا ألمانة عرب القنوات املناس بة .وشكر ّ
عىل توجيه العمل خالل ادلورة ،و أأبدى أأسفه الكبي حيال انعدام توافق الآراء بشأأن قرار سيسهم يف مواصةل اإحراز تقدم
موضوعي يف جدول أأعامل جلنة حق املؤلف بطريقة متوازنة .و أأبدى تأأييده للقرار اذلي تقدم به وفد الربازيل وادلاعي اإىل
اس تخدام النص املعمتد فعال من قبل امجلعية العامة لعام  .1050وقال اإن ذكل س ميكّن اللجنة من مواصةل العمل عىل أأساس
اتُفق عليه فعال قبل عام س بق .و أأكّد أأن اإدراج مسأأةل التقييدات والاس تثناءات يف جدول ا ألعامل ميث ّل خطوة هامة حنو
حتقيق التوازن يف معل املنظمة ،مبا يف ذكل يف س ياق جدول أأعامل التمنية .واختمت الوفد قائال اإنه س يظ ّل ملزتما ابلعمل عىل
لك املواضيع الثالثة قيد النقاش استنادا اإىل هنج بناء.
 .501و أأبدى وفد جنوب أأفريقيا أأسفه حيال عدم متكّن املشاورات غي الرمسية من التوصل اإىل قرار توفيقي .و أأوحض أأن
املناقشات حول لك من مسأأةل هيئات البث ومسأأةل التقييدات والاس تثناءات تكتيس أأمهية ابلغة ابلنس بة اإىل جنوب
أأفريقيا .وللحفاظ عىل الز م بشأأن الك املسأألتني ،أأبدى الوفد تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية.
 .506وقال وفد الياابن اإن البياانت يه تكرار للبياانت املُدىل هبا خالل املشاورات غي الرمسية ،وذكل ل يساعد عىل
التوصل اإىل نتا ج اإجيابية حممتةل .واقرتح أأن توقف الرئيسة الاجامتع لإجراء مشاورة قصية حول كيفية امليض قدما.
 .501و أأبدى وفد أأوروغواي تأأييده لقرتاح الربازيل واعتربه حماوةل مفيدة لإجياد أأرضية مشرتكة.
 .508و أأعرب وفد املكس يك عن تأأييده لقرتاح الربازيل ألن اس تخدام نص ُمتفق عليه فعال يف املايض سيسهّل التوصل
اإىل قرار حممتل ،وذكل دون احلمك مس بقا عىل أأي نقاش قد ُجيرى يف ادلورات القادمة للجنة حق املؤلف بشأأن أأي من
البنود املدرجة يف جدول أأعاملها .و أأوحض أأن القرار لن يكون سوى تشجيعا للجنة عىل مواصةل معلها.
 .509ور أأى وفد كينيا ،يف ردّه عىل اقرتاح اجملموعة ابء ،أأنه من املهم انهتاج الطريقة نفسها فامي خيص لك املواضيع .وقال اإن
من ا ألمهية مباكن أأن تس تعرض امجلعية العامة لك بنود جدول ا ألعامل املعنية ألن وفودا قليةل فقط شاركت يف املشاورات غي
الرمسية .ويف هذا الصدد طلب الوفد الانتقال اإىل بنود جدول ا ألعامل التالية وعدم وقف الاجامتع.
 .520و أأيّد وفد الربازيل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد كينيا واليت مفادها أأنه ل ينبغي وقف النقاش حىت تُناقش بنود جدول
ا ألعامل التالية.
 .525و أأبدى وفد اإيطاليا تأأييده لقرتاح اجملموعة ابء .وقال اإن اقرتاحا جديدا قد ُطرح وهناك حاجة اإىل التنس يق.
 .521واقرتحت الرئيسة وقف النقاش حول البند  51من جدول ا ألعامل وفتحت ابب مناقشة البند التايل من جدول
ا ألعامل.
 .520وفتحت الرئيسة جمددا ابب مناقشة البند  51واقرتحت اس تكامل العمل حول البند ابخللوص اإىل أأنه ل يوجد أأي
قرار بشأأن بند جدول ا ألعامل.
 .522و أأكّد وفد الربازيل عىل أأنه مل يس ّجل أأي اعرتاض عىل اقرتاحه السابق ابس تنساخ النص املعمتد يف امجلعية العامة
السابقة .وقال اإن ذكل النص اتفقت عليه مجيع الوفود ومل حيدث أأي تغيي منذ العام املايض .و أأضاف أأنه اكن ينبغي أأخذ ذكل
الاقرتاح يف احلس بان ابلنظر اإىل عدم وجود أأي اعرتاض عليه ،و أأنه اكن ينبغي استشارة الوفود حول ما اإذا اكن دلهيا
اعرتاض عىل ما اتُفق عليه قبل عام س بق ودعوهتا ،حسب الاقتضاء ،اإىل بيان سبب اعرتاضها عليه.
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 .521وقال وفد اإيطاليا اإنه ل يرغب يف اإعادة فتح ابب املناقشات يف هذه املرحةل ،وإانه اإعادة النظر أأيضا يف بند جدول
ا ألعامل السابق اإذا ما أأعيد فتح ابب املناقشات.
 .526وذكّر وفد كينيا بأأن مثة اتفاقا و أأبدى رغبته يف التقيّد بذكل التفاق.
 .521وقالت الرئيسة اإن املداخالت تؤكّد فهممها لوضع املناقشات وتقدم ردا لوفد الربازيل.
 .528وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وقال اإنه وافق عىل اقرتاح الرئيسة دون أأية تعديالت عىل البياانت اخلتامية فامي
مطوةل و أأنه من املفضّ ل املوافقة عىل الاقرتاحات كام يه،
خيص لك املواضيع ا ألربعة .و أأضاف أأن البياانت يه مثرة مشاورات ّ
استنادا اإىل أأدىن هنج ممكن ،ألن الاقرتاحات متث ّل فعال أأقىص القرارات اليت اس تطاعت الوفود التفاق بشأأهنا .و أأبدى الوفد
اس تعداده للموافقة عىل اقرتاحات الرئيسة خبصوص لك بنود جدول ا ألعامل املتبقية ،ولكنه ر أأى أأن اإجراء مزيد من
املناقشات لن يؤدي ،ابلنظر اإىل الوقت ،اإىل أأية نتيجة و أأنه ينبغي قبول اقرتاحات الرئيسة ابلصيغة اليت عُرضت هبا ،وإا ّل
فاإن اخلالصة احلكمية س تكون ،ل ألسف ،الإعالن أأنه ل يوجد أأي اتفاق.
 .529وقالت الرئيسة اإن البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن يؤكّد أأيضا فهمها حلصيةل املشاورات مع املنسقني ا إلقلمييني.
و أأوحضت أأنه ل يوجد توافق يف الآراء حول أأي من الاقرتاحات املعروضة خالل املناقشات .واقرتحت الرئيسة اخللوص اإىل
أأنه ل يوجد أأي قرار بشأأن البند  51من جدول ا ألعامل و أأعطت اللكمة للوفود لإبداء أأية اعرتاضات.
 .510ومل تتخذ امجلعية العامة للويبو أأي قرار بشأأن هذا البند.

البند  56من جدول ا ألعامل املو ّحد
بعض املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور
 .515استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/GA/46/6
 .511وفتحت رئيسة امجلعية العامة ابب مناقشة البند  56من جدول ا ألعامل "بعض املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية
ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور" و أأشارت اإىل املشاورات غي الرمسية اليت
درات بشأأن هذا البند .وشكرت الس يد إااين غوس من أأسرتاليا عىل ما قدمه من مساعدة ،بناء عىل طلب مهنا ،من أأجل
تيسي املشاورات غي الرمسية .ونوهت الرئيسة عن أأن هذه املشاورات مل تسفر عن التوصل اإىل أأي اتفاق عىل مرشوع
قرار .واقرتحت مرشوع قرار يكون نصه كام ييل:
"اإن امجلعية العامة للويبو:
"( )5أأحاطت علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة WO/GA/46/6؛
"( )1و أأحاطت علام ابلبياانت اليت أأدلت هبا الوفود يف ادلورة السادسة وا ألربعني للجمعية العامة للويبو
يف عام 1052؛
"( )0وقررت أأن جتمتع اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور يف عام 1051
من أأجل تقدمي توصية اإىل امجلعية العامة بشأأن ولية اللجنة للثنائية ".1051/1056
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 .510وحتدث وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،وشكر الس يد غوس عىل ما بذهل من هجود مضنية للتوصل اإىل
توافق يف الآراء .وقال اإن أأعامل اللجنة هممة ابلنس بة اإىل اجملموعة ا ألفريقية .و أأعرب عن اعتقاده بأأن اللجنة أأحرزت تقدما
كبيا جدا خالل ادلورات السابقة ،و أأن ادلول ا ألعضاء أأحضت يف وضع يتيح لها اختاذ قرار هنايئ بعقد مؤمتر دبلومايس معال
بولية الثنائية  .1051/1052وعليه فاإن اجملموعة ا ألفريقية تقرتح الاس تعاضة عن الفقرة ( )0من مرشوع القرار مبا ييل "تقرر
عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  1056لعامتد صك ملزم قانوان واحد أأو أأكرث من أأجل حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي حامية فعاةل معال بولية الثنائية ."1051/1052
 .512وحتدث وفد ابراغواي ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وشكر الس يد غوس وا ألمانة ومجيع
ا ألطراف املشاركة يف هذه املفاوضات ،ابلرمغ من عدم التوصل اإىل اتفاق يبعث عىل الرضا .ورصح بأأن اجملموعة تود اقرتاح
اعامتد برانمج العمل اذلي قدم يف مجيع اقرتاحات امليرس عىل أأساس أأن تدوم دورات اللجنة  58يوما عىل ا ألقل يف
عام  .1051وقال اإن أأي ختفيض يف عدد ا ألايم يعين الرتاجع خطوة اإىل اخللف يف املفاوضات .و أأضاف أأن برانمج العمل
سيتأألف من ثالث دورات متخصصة يف عام  ،1051أأولها  -ادلورة التاسعة والعرشون – ستنعقد مخلسة أأايم وتتناول
املعارف التقليدية ،والثانية – ادلورة الثالثون – ستنعقد مخلسة أأايم وتركز عىل أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي ،أأما الثالثة
– ادلورة احلادية والثالثون – فستنعقد مخلسة أأايم وتتناول املوارد الوراثية وثالثة أأايم للجزء الرفيع املس توى .واختمت لكمته
قائال اإن اجملموعة ترى أأن هذا الاقرتاح متوازن ومتسق مع ولية اللجنة.
 .511وحتدث وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،وشكر الس يد غوس عىل ما بذهل من هجود مضنية .وقال اإن الشعور
ساد خالل مسار اللجنة احلكومية ادلولية يف عام  1052بأأن عدم فهم امجليع ل ألهداف الس ياس ية واملبادئ التوجهيية هو
اذلي أأسفر عن اختالف الآراء .و أأضاف أأن من الالزم الاضطالع ابملزيد من ا ألعامل التقنية من أأجل حتقيق فهم مشرتك
للمسائل الرئيس ية .وقال اإن اللجنة مل تصل بعد اإىل مرحةل يلزم فهيا اختاذ قرار س يايس .ورصح بأأن اجملموعة ابء تعتقد أأن
امجلعية العامة للويبو لعام  1052اكن ينبغي لها التفاق عىل برانمج معل معقول ميكن حتقيقه للميض قدما اب ألعامل املوضوعية
وتاليف ادلخول يف وضع ل تعقد فيه اجامتعات موضوعية لتناول اجلزء ا ألخي من ولية اللجنة .وانشد ابإعداد برانمج العمل
عىل حنو سلمي ،مع اإيالء الاهامتم الواجب للتوازن يف املشهد العام ألعامل الويبو .وسلط الوفد الضوء عىل أأمهية الشفافية
خالل هذا املسار ،و أأضاف أأن اجملموعة ابء تشدد عىل أأن شلك النص القانوين ادلويل الواحد أأو أأكرث اذلي تسعى اللجنة
للتوصل اإليه ينبغي أأن يكون موضوعيا .وابلتايل فاإن قرار امجلعية العامة ينبغي أأل يصدر حكام مس بقا عىل احلصيةل احملققة.
 .516وحتدث وفد بنغالديش ابلنيابة عن مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ وشكر الس يد غوس عىل ما بذهل من هجود
غي منقطعة للتوصل اإىل توافق يف الآراء .ورصح بأأن اجملموعة خاب أأملها للغاية ألن مرشوع القرار املقرتح ل حيتوي عىل أأي
برانمج معل .وابلرمغ من أأن النسخة ا ألخية من مرشوع القرار اذلي اقرتحه امليرس مل تكن يه القرار ا ألفضل ،فاإن اجملموعة
تؤيده ألنه تظهر فيه روح التوافق .وقال الوفد اإن اجملموعة تعقد ا ألمل عىل أأن توافق عليه مجيع ادلول ا ألعضاء.
 .511وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وتوجه ابلشكر اإىل الس يد
غوس .وقال اإن اجملموعة تقر بأأمهية العمل اذلي تضطلع به اللجنة ،وإاهنا عىل يقني من أأن املناقشات ادلائرة بشأأن حامية
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي حامية فعاةل ستتواصل ألن عددا من املسائل املوضوعية
ا ألساس ية ل يزال غامضا ومفتوحا ويلزم تسويته يف اجملالت الثالثة لكها .وعالوة عىل ذكل قال اإن اجملموعة تؤمن اإمياان راخسا
بأأن اللجنة يلزهما زايدة احلوار القامئ عىل البيّنات بشأأن القدرات القانونية والآاثر الاقتصادية محلاية املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي .ورصح بأأنه مل يُتخذ أأي قرار بشأأن طبيعة أأي صك واحد أأو أأكرث ،وقبل أأن
يتس ى اختاذ هذا القرار ،يلزم التوصل اإىل توافق أأسايس متني عىل مبادئ هذه امحلاية وموضوعها .والتفت الوفد اإىل املعارف
التقليدية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي ،وقال اإن اجملموعة تشدد من جديد عىل أأهنا حتبذ التوصل اإىل صك واحد أأو أأكرث
غي ملزم ومرن وواحض مبا يكفي .وحتدث عن املوارد الوراثية وقال اإن اجملموعة ل تزال ملزتمة مبواصةل املناقشات لوضع رشط
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كشف ل هيدد اليقني القانوين لنظام الرباءات .ومىض يقول اإن اجملموعة لطاملا توهجت ابلنداءات العديدة وبذلت اجلهود لسد
الثغرات ووضع برانمج معل ممثر وفعال .و أأحاط علام بنتيجة املشاورات غي الرمسية الطويةل ،ورصح بأأن اجملموعة ل تزال
ملزتمة مبواصةل الإسهام يف املفاوضات ادلائرة يف اللجنة يك تفي بوليهتا بطريقة فعاةل وفعلية.
 .518وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وشكر الس يد غوس عىل هجوده
الهائةل الرامية اإىل ضامن حسن النية يف املفاوضات ادلائرة أأثناء امجلعية العامة .و أأقر بأأمهية ما تنجزه اللجنة احلكومية ادلولية
من معل ،و أأعرب عن اعتقاده بأأن املناقشات اليت دارت يف عام  1052اكنت ممثرة و أأن تقدما حمدودا قد أأحرز .ومع ذكل
قال اإن عددا كبيا من املسائل املهمة من الناحية ا ألساس ية يلزم تسويته قبل النظر يف مراحل العمل املقبةل .ويف هذا الصدد
أأعرب عن أأسفه ألن اللجنة مل تس تطع اإصدار توصيه للجمعية العامة بشأأن برانمج معلها املقبل .و أأعرب عن أأسفه أأيضا إازاء
عدم التوصل اإىل اتفاق عىل س بل امليض قدما خالل امجلعية العامة .وراح يقول اإنه س يواصل العمل عىل حنو بنّاء مع مجيع
الوفود لإجياد س بل من أأجل حتقيق نتا ج ملموسة .وشدد من جديد عىل فهمه أأن أأي صك دويل واحد أأو أأكرث يلزم وضعه
ينبغي أأل يكون ملزما و أأن يكون مران ومستندا اإىل البيّنات وواحضا مبا يكفي .وذكر الوفد ادلول ا ألعضاء بأأن أأي قرار مل
يتخذ بعد بشأأن طبيعة الصك الواحد أأو أأكرث الالزم اعامتده ،و أأن معل اللجنة ينبغي أأن يتواصل عىل هذا ا ألساس.
 .519وقال وفد الهند اإن مسار اللجنة احلكومية ادلولية قدر أأحرز تقدما هائال وهمام ،وإان النصوص قد أأعدت .و أأضاف أأن
قدر الالزتام املمثر اكن ل بأأس به و أأن النصوص الثالثة مجيعها حتسنت حتس نا كبيا .وتوجه ابلشكر اإىل الس يد غوس عىل
الزتامه البنّاء إابرشاك خمتلف اجملموعات والبدلان يف التوصل اإىل قرار .والتفت اإىل التقدم الهائل احملرز ،و أأعرب عن شعوره
بأأن مرشوع القرار يبعث كثيا عىل خيبة ا ألمل ول يعكس أآراء ادلول ا ألعضاء .ويف هذا الصدد أأعرب عن تأأييده ملداخةل
وفد بنغالديش ابلنيابة عن مجموعة بدلان أآس يا واحمليد الهادئ .وراح يقول اإن اللجنة ينبغي لها أأن تواصل مفاوضاهتا القامئة
عىل النصوص هبدف البت يف عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  ،1056وإاهنا ينبغي أأن تعقد ثالث دورات موضوعية يف
عام  1051يلهيا اجامتع تقيمي للسامح للبدلان واجملموعات ابلتعبي عن أآراهئا واملشاركة عىل حنو بنّاء يف النصوص وابلتايل
التوصل اإىل قرار خالل امجلعية العامة لعام .1051
 .560و أأعرب وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) عن خيبة أأمهل مبرشوع القرار .وقال اإن اللجنة احلكومية ادلولية يف مصمي
مسار وضع القواعد واملعايي املواتية للتمنية يف الويبو .وهبذا القرار لن تمتكن اللجنة حىت من تنفيذ قرار أآخر مجعية عامة،
بسبب انعدام التوافق حول برانمج العمل .وقال اإن من املؤسف أأن العمل مل يكمتل عىل ما يبدو ،عىل الرمغ من زايدة هجود
ادلول ا ألعضاء والتفاق عىل ولية اللجنة يف عام  1009ابإجراء مفاوضات قامئة عىل النصوص وعقد مؤمتر دبلومايس.
واس تطرد قائال اإن العزم الس يايس وعقد ما يكفي من ادلورات رشطان أأساس يان من أأجل امليض قدما يف اللجنة .و أأضاف
أأن السؤال املطروح هو ملاذا ل ينبغي أأن تضحى أأمه جلنة ابلنس بة اإىل البدلان النامية جلنة دامئة .والمتس من ادلول ا ألعضاء
التفكي يف تغيي طبيعة اللجنة يك تضحى جلنة دامئة تمتكن من حتقيق أأهداف البدلان النامية يف التوصل اإىل صيغة هنائية
لصك ملزم واحد أأو أأكرث بشأأن املعارف التقليدية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية.
 .565و أأيد وفد جاماياك البيان اذلي أأدىل به وفد الهند عن أأمهية العمل اذلي أأجنزته اللجنة احلكومية ادلولية .ورصح بأأن
اللجنة أأحرزت تقدما كبيا ،وما يبعث عىل ا ألسف أأن امجلعية العامة مل تس تطع التوصل اإىل يشء من التوافق .ومع ذكل أأيد
الوفد موقف وفد ابراغواي اذلي حتدث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .ومىض يقول اإن من الرضوري
للبدلان النامية ،بل و أأيضا للبدلان املتقدمة ،املوافقة عىل برانمج معل من أأجل امليض قدما ابملسار وحتقيق نتيجة .و أأعرب
امليرس عىل
عن أأمهل يف أأن تتوصل امجلعية العامة اإىل نتيجة بشأأن هذه املسأأةل .و أأفاد بأأن الكثي من العمل قد أأجنز ،وشكر ّ
لك ما أأجنزه .وقال اإن من املؤسف أأن القرار الراهن ل يتناول املسائل املوضوعية ،و أأبدى أأمهل يف أأن تس تطيع امجلعية العامة
املوافقة عىل برانمج معل.
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 .561وتوجه وفد بيو ابلشكر اإىل الس يد غوس وا ألمانة .وقال اإن س تة اقرتاحات عىل ا ألقل قدمت خالل ا ألايم القليةل
املاضية ،وبعضها قريب من التوافق ،أأما البعض الآخر فبعيد عنه ،ويه تعكس خمتلف مراحل املفاوضات .ورصح بأأن
خطوات هممة قد اختذت للميض قدما ،و أأن اللجنة احلكومية ادلولية أأخذت تعكف عىل حامية املعارف التقليدية واملوارد
الوراثية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي لس نوات عديدة ،وهو أأمر همم جدا ابلنس بة اإىل بيو والغالبية العظمى من البدلان
النامية ،اإن مل يكن لكها .ورصح بأأن مسار اجلنة يكتيس أأمهية حامسة ،و أأن من الرضوري التعجيل بتناول املسائل املعلقة.
و أأقر الوفد بقمية اقرتاح الرئيسة ،اإل أأن هذا الاقرتاح ل حيتوي عىل خطة معل ،وقال اإن هذه اخلطة هممة .وسلط الضوء
عىل أأمهية اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب الرايم اإىل ضامن احلفاظ عىل مسار اللجنة .وقال اإن الامتس مجموعة
بدلان أآس يا واحمليط الهادئ يسي يف الاجتاه ذاته عىل ما يبدو .وراح يقول اإن املنشود حتقيقه هو احلد ا ألدىن ،أأي احلفاظ
عىل أأعامل اللجنة يف الس نة املقبةل ،نظرا ألهنا تعمل مبوجب ولية ،يك تمتكن من امليض قدما ابملسائل املوضوعية .و أأفاد بأأن
أأي قرار س يكون مقبول ،وإان مل يكن لتأأثر معل اللجنة أأو حىت توقف .واس تطرد قائال اإن من دون موافقة امجلعية العامة،
ستتوقف املناقشات ،ما س يؤثر تأأثيا هائال يف البدلان اليت تؤمن بأأنه ل يزال من املمكن التوصل اإىل اتفاق يف اللجنة.
 .560و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وتوجه ابلشكر اإىل الس يد غوس
ميرسا يمتتع بروح بناءة ودليه أأفاكر ممثرة
عىل اإسهامه البنّاء للغاية يف التوصل اإىل توافق يف الآراء .وقال اإن الس يد غوس اكن ّ
خالل العام .و أأوحض الوفد أأنه خيضع للضغط عىل الصعيد الوطين .ورصح بأأن ا ألس بوع املنرصم شهد عقد مؤمتر يف جنوب
أأفريقيا لس تعراض فرتة طالت عرشين عاما بشأأن تعزيز أأنظمة املعارف ا ألصلية وحاميهتا وإادارهتا .ومىض يقول اإن الرئاسة
دشنت أأيضا س ياسة لتقيمي املعارف ا ألصلية يف البدل .وقال اإنه خيضع لضغط هائل من أأجل التوصل اإىل اتفاق عىل صكوك
يف الويبو ،بغض النظر عن تقدم مسارات وضع القواعد واملعايي بشأأن املعارف ا ألصلية يف البدل .ومىض يقول اإن جنوب
أأفريقيا صدّ قت عىل قانون يف هذا الصدد يف ديسمرب ،وإان جملس الوزراء عىل وشك اختاذ قرار بشأأن امحلاية اخلاصة .وعليه
فاإن املسائل اليت تناقشها اللجنة هممة للغاية .وشدد وفد جنوب أأفريقيا عىل أأنه هو وسائر الوفود ا ألفريقية مه أأحصاب الرايدة
يف الفكر داخل اللجنة .مفنذ عام  1001قدم هو وسائر الوفود ا ألفريقية اقرتاحات للميض قدما ابلعمل .ولحظ الوفد مع
ا ألسف أأن مسار اللجنة ل حيرز أأي تقدم .وقال اإن املسؤولية عن ذكل رمبا تكون مقسمة بني الرشاكء ،ول تقع عىل عاتق
مجموعة واحدة .وراح يقول اإن يف لك مرة تقدم فهيا اقرتاحات ،اكنت توضع بني أأقواس ،وينهتيي احلال يف امجلعية العامة
ابلدعاء بعدم اإحراز أأي تقدم .ومل تكن تعرض أأية اقرتاحات لبناء التوافق .و أأبدى الوفد أأسفه ألن الرشاكة املنشودة يبعد
منالها .و أأفاد بأأن اجملموعة ا ألفريقية معلت عىل حنو بناء للغاية للتوصل اإىل قرار وإاحراز تقدم ،و أأن البدلان ا ألفريقية يه اليت
اكنت تسعى اإىل ذكل .ومىض يقول اإن الناس العاديني يف تكل البدلان مه املتأأثرون نظرا لس مترار القرصنة البيولوجية .وانشد
الوفد ابختاذ قرار .و أأردف قائال اإنه يفهم جودة النص وتعقيد املسائل .ورصح بأأن من املؤسف أأن املسائل املعقدة مل يمت
تناولها من منظور تقين .ورصح بأأنه ليس همامت بوضع برانمج معل من دون هدف .وقال اإن من الالزم البت فامي اإذا اكن
النص س يضحى ملزما أأو غي ملزم قبل أأن تتوصل اللجنة اإىل نتا ج .وقال اإن من املؤسف عدم التوصل اإىل قرار يف هذا
الصدد .و أأيد اقرتاح وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وقال اإن يف عام  1008قيل أأن النص اخلاص بأأشاكل التعبي
الثقايف التقليدي جاهز لعقد مؤمتر دبلومايس ،وبعد ميض عدة س نوات يعترب النص الآن غي جاهز .و أأعرب عن اعتقاده بأأن
املشلكة ليست يف النص لكن يف العزم الس يايس.
 .562وشكر وفد اإندونيس يا الس يد غوس .و أأعرب عن تأأييده لبيان وفد بنغالديش ابلنيابة عن مجموعة بدلان أآس يا واحمليط
الهادئ وشدد عىل موقفه بأأن املؤمتر ادلبلومايس ينبغي أأن يعقد يف أأرسع وقت ممكن .وقال اإنه يويل أأمهية كربى لوضع خطة
معل فعاةل ومتينة ،أأو عىل ا ألقل خطة معل تش به خطة معل عام  .1052ورصح بأأن هذا ا ألمر حامس لضامن التوصل اإىل
صك قانون دويل واحد أأو أأكرث محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبي الثقايف التقليدي يف أأرسع وقت.
 .561وتوجه وفد كندا ابلشكر اإىل الس يد غوس عىل معهل املمتاز خالل امجلعية العامة ،وخالل دورات اللجنة احلكومية
ادلولية طوال العام .و أأعرب عن خيبة أأمهل العميقة ألن ادلول ا ألعضاء مل تس تطع التوصل اإىل توافق يف الآراء عىل خطة معل
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امليرس حتقق التوازن الصحيح بني املواقف اليت أأعربت عهنا خمتلف
اللجنة .وقال اإنه يرى أأن النسخة ا ألخية من نص ّ
اجملموعات .وعرب الوفد عن ابلغ قلقه إازاء توقف العمل ،وشدد عىل الزتامه بأأعامل اللجنة ،و أأعرب عن أأمهل يف التغلب عىل
العراقيل اليت متنع امجلعية العامة من امليض قدما هبذه املسأأةل املهمة.
 .566وتوجه وفد الربازيل ابلشكر اإىل السفي واين ماكوك عىل معهل الرائع كرئيس للجنة احلكومية ادلولية ،كام توجه ابلشكر
اإىل الس يد غوس .و أأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
و أأبدى عزمه عىل املوافقة عىل اقرتاح وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،واعترب أأن من املؤسف أأن بعض الوفود أأرصت
عىل حرمان الغالبية من امليض قدما هبذه املسأأةل .ومىض يقول اإن الوثيقة  WO/GA/46/6يه وثيقة موحدة جتمع بني
امللكية الفكرية واملوارد الوراثية ومرشوع املواد اخلاصة حبامية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي .والتفت
الوفد اإىل املوارد الوراثية وقال اإن عددا قليال من املسائل فقط هو اذلي ل يزال خيضع للمناقشة ،وقال اإن الثقة حتدوه يف أأن
ا ألمر لن يتطلب اإل القليل من العمل من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس يف املس تقبل القريب .وحتدث عن املعارف التقليدية
و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي ،وقال اإن مقاربة جديدة قد اعمتدت جتاه نطاق حاميهتا ،ما أأدى اإىل حتقيق حتسن كبي.
ورصح بأأن هذه املقاربة املمنقة تتيح سبيال جيدا للميض قدما هبدف التوصل اإىل صك قانوين دويل واحد أأو أأكرث يتسم مبا
يلزم من املرونة للتخفيف من الشواغل ااخمتلفة اليت أأعربت عهنا الوفود .والتفت الوفد اإىل وضع برانمج العمل اجلديد للجنة،
وقال اإنه يرى أأن امجلعية العامة ميكهنا املوافقة عىل خطة معل فهيا املزيد من الطموح ،ومع ذكل فاإنه يعتقد أأنه قد مت التوصل
اإىل توافق يف الآراء ،ورصح بأأنه ل يزال ملزتما هبدف وضع إاطار دويل محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل
التعبي الثقايف التقليدي.
 .561وقال وفد اتيلند اإنه يويل أأمهية كربى ألعامل اللجنة احلكومية ادلولية بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل
التعبي الثقايف التقليدي .و أأبدى رغبته يف الانضامم اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد بنغالديش ابلنيابة عن مجموعة بدلان أآس يا
واحمليط الهادئ و أأيد البيانني الذلين أأدىل هبام وفدا الهند وإاندونيس يا .وعرب الوفد عن ابلغ أأسفه إازاء مرشوع القرار ا ألخي
املعروض عىل امجلعية العامة ،واذلي ينقصه الوضوح بشأأن الطريقة اليت ينبغي أأن تواصل هبا اللجنة معلها ،اإذ اإنه ل حيتوي
عىل خطة معل للجنة لعام  .1051وقال اإن التقدم احملرز حىت الآن يس تحق الثناء ،وعليه أأعرب عن رغبته يف أأن حيتوي
القرار عىل برانمج معل واحض للجنة لعام  .1051ويف هذا الصدد قال الوفد اإنه يرى أأن النسخة السادسة ملرشوع القرار اليت
اقرتهحا الس يد غوس متوازنة ،وعرب الوفد عن تقديره الكبي لعمل الس يد غوس .وحث الوفد امجلعية العامة عىل اإعادة النظر
يف النسخة السادسة املذكورة ،وخاصة وضع جدول زمين لعقد ثالث دورات متخصصة يلهيا اجامتع تقيمي وجزء رفيع
املس توى .و أأبدى الوفد خالص أأمهل يف أأن يكون مرشوع القرار أأيضا خارطة طريق معلية حنو عقد مؤمتر دبلومايس يف
املس تقبل القريب جدا.
 .568و أأيد وفد نيجياي اقرتاح وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا .وتوجه
ابلشكر اإىل الس يد غوس .وشدد عىل أأنه مل يعد اكفيا مواصةل عقد الاجامتعات ومتديد الولايت دون توقع املطالبة بعقد مؤمتر
دبلومايس.
 .569و أأيد وفد مرص البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية .وشاطر وفد جنوب أأفريقيا الشواغل
وبواعث القلق اليت عرب عهنا .وقال اإن اللجنة احلكومية ادلولية بعد  51عاما ل تس تطيع الانهتاء من أأعاملها واختاذ قرار.
و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأل يكون هذا الوضع أأش به مبقوةل املوت ول العذاب .وقال اإن من الرضوري الانهتاء من
املفاوضات يف اللجنة.
 .510وتوجه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابلشكر اإىل السفي ماكوك والس يد غوس عىل معلهام .و أأيد البيان اذلي أأدىل به
وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،وشاطر وفد كندا الشواغل اليت أأعرب عهنا .وقال اإنه ل يس تطيع املوافقة عىل عقد
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مؤمتر دبلومايس ،أأو املوافقة عىل طبيعة الصك قبل أأن يعرف حفواه .و أأعرب عن عزمه عىل املوافقة عىل خطة معل يك
تواصل ادلول ا ألعضاء أأعاملها البناءة.
 .515و أأعرب وفد أأسرتاليا عن شكره للس يد غوس والسفي ماكوك عىل ما أأجنزاه من معل .وقال اإنه يعتقد أأن تقدما هائال
قد أأحرز حنو التوصل اإىل نص متفق علهيا .وعرب عن أأسفه إازاء عدم التفاق عىل برانمج معل لعام  .1051و أأعرب عن أأمهل
يف أأن يتواصل العمل اجليد املنجز يف املس تقبل ،استنادا اإىل روح التعاون والتوافق يف الآراء .و أأبدى عزمه عىل مواصةل
العمل مع سائر ادلول ا ألعضاء من أأجل حتقيق حصيةل اإجيابية .وقال اإن عدم املوافقة عىل برانمج للعمل يعين عدم اإحراز
تقدم يف وضع اإطار يوفر امحلاية يف هذا اجملال ،وا ألمه أأن هذا ا ألمر س يحبط الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية.
 .511و أأشار ممثل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة فامي خيص املوارد الوراثية اإىل أأن عكوف الويبو عىل رشط الكشف
س يحقق جناحا عىل ا ألرحج من حيث وضع القواعد واملعايي .وحتدث املمثل عن الصكوك املقرتحة للمعارف التقليدية و أأشاكل
التعبي الثقايف التقليدي وقال اإن دليه حتفظات عىل العواقب احملمتةل غي املقصودة للقواعد امللزمة ،من حيث تدين مس توى
النفاذ اإىل املعارف والثقافة والتعلمي .وقال مثال اإن القلق سيساوره اإن اس تخدمت الرشاكت الكربى احلقوق اخلاصة املرخصة
لتحتكر التكنولوجيا أأو البياانت الطبية عىل ا ألجل الطويل أأو اإىل ا ألبد .ومىض يقول اإن الفرص ساحنة لالنتفاع بأأنظمة
املعارف التقليدية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي لتوس يع نطاق النفاذ اإىل البياانت واملعارف والتكنولوجيا ،وينبغي
اس تطالع هذه الفرص ،مبا يف ذكل خاصة ا ألنظمة القانونية اليت توازي بني اسرتاتيجيات الرتخيص الرامية اإىل توس يع نطاق
النفاذ اإىل البياانت واملعارف والتكنولوجيا اليت مصمها ريتشارد س توملان جملموعة الربجميات اجملانية.
 .510ومل تتخذ امجلعية العامة للويبو أأي قرار بشأأن هذا البند.

البند  51من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقارير عن جلان الويبو
البند  "5"51من جدول ا ألعامل املو ّحد
اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات
 .512استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/GA/46/7 Rev.
 .511و أأوحضت ا ألمانة أأن الصفحات من  5اإىل  2من املرفق ا ألول للوثيقة  WO/GA/46/7 Rev.حتتوي عىل تقرير
مرحيل عن معل جلنة الرباءات يف دورهتا العرشين املعقودة يف يناير  ،1052وتبني مسامهة اللجنة يف تنفيذ توصيات جدول
أأعامل التمنية .وتتأألف املسامهة من البياانت املس تخرجة من مرشوع تقرير ادلورة العرشين للجنة (الفقرة من  560اإىل 561
من الوثيقة  .)SCP/20/13 Prov.2ودعت ا ألمانة امجلعية العامة اإىل الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة.
 .516وحتدث وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،وشكر رئيس جلنة الرباءات عىل رئاس ته الفعاةل لدلورة العرشين للجنة،
كام شكر امليرس عىل همنيته خالل مناقشة أأعامل اللجنة املقبةل .وشكر أأيضا ا ألمانة عىل ما أأجنزته من معل شاق يف حتضي
الواثئق عىل مدى الس نة املاضية .وقال اإن التفاق عىل العمل املقبل لدلورة العرشين للجنة ،اذلي مل تتفق عليه الوفود يف
ادلورات السابقة ،لإشارة جيدة عىل تغي روح العمل بني ادلول ا ألعضاء يف هذا امليدان .و أأشار الوفد اإىل أأن العمل املقبل
املتفق عليه ينسحب عىل بنود هممة من قبيل جلسة تبادل املعلومات عن التجارب املكتس بة يف تقامس العمل ادلويل
والتعاون عىل اإجنازه ودراسة عن النشاط الابتاكري .وراح يقول اإن تقامس العمل بني ماكتب الرباءات من خالل اس تخدام
نتا ج الفحص يعد أأحد اجلوانب ا ألساس ية والرضورية اليت ينبغي أأن يمت التعامل مع تطبيقها بطريقة فعاةل يف ضوء املوارد
احملدودة .وعرب عن اإميان اجملموعة ابء الراخس بأأن هذا اجلانب همم ابلنس بة ملاكتب امللكية الفكرية يف البدلان املتقدمة والبدلان
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النامية .وقال اإن اللجنة ينبغي أأن تواصل مسامههتا يف هذا اجلانب املهم يك حتافظ عىل سبب وجود التعددية يف ميدان
امللكية الفكرية ،ورصح بأأن اجملموعة ابء تتطلع اإىل املشاركة يف مناقشة هذه املسأأةل يف ادلورات املقبةل للجنة .ويف ختام
لكمته قال الوفد اإن اجملموعة ابء ل تزال ملزتمة ابلعمل يف اللجنة من أأجل حتقيق أأهدافها ،أأي تيسي التنس يق وتقدمي
الإرشادات فامي يتعلق ابلتطوير ادلويل التدرجيي لقانون الرباءات ،مبا يف ذكل مواءمة قانون الرباءات.
 .511وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،ورحب مبا أأحرزته جلنة
الرباءات من تقدم خالل الفرتة قيد الاس تعراض .وقال اإن اجملموعة ل تزال ملزتمة مبواصةل وحتسني املناقشات حول مجيع
املواضيع الواردة يف برانمج اللجنة ،مثل جودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض ،والاس تثناءات والتقييدات عىل
احلقوق يف الرباءات ،والرباءات والصحة ،ورسية التصالت بني الزابئن ومستشارهيم يف جمال الرباءات ونقل التكنولوجيا.
وشدد الوفد من جديد أأيضا عىل اهامتمه الكبي واملتواصل مبسأأةل جودة الرباءات لفائدة مجيع املنتفعني ابلرباءات ويه اإحدى
أأمه املسائل و أأكرثها تعقيدا .و أأشار اإىل أأن اجملموعة ل تزال تويل ا ألمهية أأيضا اإىل أأعامل اللجنة بشأأن مسأأةل رسية التصالت
بني الزابئن ومستشارهيم يف جمال الرباءات ،و أأعرب عن تطلعه اإىل عقد ندوة ملدة نصف يوم خالل ادلورة املقبةل للجنة عن
رسية املشورة من املستشارين يف جمال الرباءات والتجارب العملية اليت مير هبا الزابئن واملستشارون .و أأعرب عن أأمهل أأيضا
يف أأن يزيد العمل املقبل بشأأن مجيع املواضيع ويسامه يف حتسني فهم أأمهية نظام الرباءات واس تخدامه وتطويره .واختمت لكمته
قائال اإن اجملموعة ل تزال تؤمن بأأن نتا ج العمل س تتيح أأيضا مناقشة مسائل موضوعية تتعلق بقانون الرباءات من أأجل
مواءمته.
 .518وحتدث وفد اإيطاليا ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه و أأعرب عن رضاه عن التقدم احملرز يف ادلورة
العرشين للجنة الرباءات ،وعن النتا ج الإجيابية احملققة ،وعن اتفاق الوفود عىل مواصةل املناقشات حول أأسس برانمج العمل
اذلي يشمل مواضيع من قبيل جودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض ،ورسية التصالت بني الزابئن ومستشارهيم يف
جمال الرباءات والاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق يف الرباءات ،ونقل التكنولوجيا والرباءات والصحة .وقال الوفد أأيضا
اإن مواضيع برانمج العمل تتناول مسائل هممة ومعقدة تتعلق بنظام الرباءات ادلويل .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تزيد املناقشات
من فعالية نظام الرباءات وإااتحته كلك .وراح يقول اإنه يطوق اإىل امليض قدما مبسأأةل جودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة
الاعرتاض ،ألنه يرى أأن العمل عىل هذه املسأأةل س هيم ادلول ا ألعضاء لكها عىل اختالف مس توى التمنية فهيا ،وكذكل العمل
عىل مسأأةل رسية التصالت بني الزابئن ومستشارهيم يف جمال الرباءات نظرا ألن التقارب بني ا ألحاكم ااخمتلفة من شأأنه أأن
يعود ابلفائدة عىل مجيع املنتفعني بنظام الرباءات بغض النظر عن مس توى تمنية فرادى ادلول ا ألعضاء .و أأخيا رصح الوفد بأأنه
ل يزال ملزتما جتاه مجيع املواضيع يف برانمج معل اللجنة ،وعرب عن أأمهل يف أأن يتيح العمل املقبل اإجراء مناقشات ممثرة عن
املسائل التقنية املتعلقة بقانون الرباءات والنظر يف رضورة مواءمة قانون الرباءات عىل الصعيد ادلويل.
 .519و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن دمعه لربانمج معل متوازن للجنة .و أأبدى اقتناعه من أأن قامئة املسائل
غي الاكمةل املرفقة ابلتقرير بشأأن نظام الرباءات ادلويل توفر أأساسا جيدا لتكل املناقشات ألهنا ذات أأمهية من حيث مجيع
مس توايت التمنية .و أأبدى دمعه لإجراء املزيد من ادلراسات حول تكل املسائل بطريقة متوازنة من أأجل التوصل اإىل توافق
يف الآراء يراعي مجموعة املصاحل اليت متث ّلها لك ادلول ا ألعضاء .و أأضاف أأنه ل يدمع مواصةل العمل اذلي يسعى عىل مس توى
اللجنة اإىل اإضعاف احلقوق املرتبطة ابلرباءات ،و أأنه ل يدمع ،بوجه خاص ،برانمج العمل اذلي يركّز عىل الاس تثناءات
والتقييدات عىل حقوق الرباءات دون أأن يكون هناك برانمج معل ملموس حول قانون الرباءات املوضوعي .وقال اإنه يعي
املرشوعات اجلاري تنفيذها يف جلان الويبو ا ألخرى ،ل س امي جلنة التمنية ،فضال عن الهيئات ادلولية ا ألخرى من قبيل منظمة
الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية .ول ينبغي أأن تكون هناك ،يف ر أأيه ،ازدواجية بني العمل املُضطلع به عىل مس توى
اللجنة والعمل اجلاري يف تكل الهيئات ا ألخرى .كام أأعرب عن قلقه حيال اس مترار انعدام التوازن يف برانمج معل اللجنة،
ومن حماوةل بعض ادلول ا ألعضاء دفع اللجنة اإىل الرتكزي بشلك مفرط عىل الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات
عىل حساب املسائل املرتبطة بقانون الرباءات املوضوعي .كام أأعرب عن قلقه إازاء عدم مت ّكن اللجنة من اختاذ خطوات
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ملموسة حنو وضع برانمج معل يتناول تكل املسائل .ور أأى أأن تناول مسائل قانون الرباءات املوضوعي ،مثل مسأأةل جودة
الرباءات ،س يحظى ابهامتم لك ادلول ا ألعضاء .ور ّحب  ،عىل وجه اخلصوص ،ابس مترار املناقشات وتقدمي املزيد من
الاقرتاحات امللموسة من جانب ادلول ا ألعضاء فامي خيص برامج العمل املتعلقة جبودة الرباءات .غي أأن الوفد أأبدى أأسفه
حيال التقدم احملدود لغاية اذلي أأحرز يف هذا املوضوع ،ول س امي يف العمل الرايم اإىل اإجياد ُس بل معلية لتحسني معل
ماكتب الرباءات ابلستناد ،مثال ،اإىل برامج اجلودة اليت أأثبت فعاليهتا .وقال اإن من تكل الربامج برامج اإدارة اجلودة اليت
تنفذها ماكتب براءات من لك ا ألجحام ،فضال عن مبادرات تقامس العمل .واستشهد الوفد مبثال عىل برانمج لتقامس العمل
حقق جناحا ابهرا واتسم بفعالية كبية أأل وهو املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات ،اذلي يعود ،يف ر أأيه ،ابملنفعة من حيث الكفاءة
والنوعية عىل املاكتب واملودعني عىل حد سواء .و أأوحض الوفد أأن ذكل الربانمج ل يُعد اإطالقا برانجما خي ّل ابلس يادة الوطنية
أأو يشرتط من املاكتب املصادقة تلقائيا عىل القرارات اليت تصدرها ماكتب أأخرى خبصوص قابلية امحلاية برباءة ،بل هو
يساعد املاكتب الوطنية املشاركة عىل اختاذ قراراهتا اخلاصة برسعة ووجاهة طبقا للقوانني الوطنية .ور ّحب بدراسة أأخرى
حول برامج اللجنة لتقامس العمل عىل الصعيد ادلويل تريم اإىل منح املاكتب الوطنية لدلول ا ألعضاء ا ألدوات الالزمة
لتحسني أأنظمهتا اخلاصة ابجلودة .كام ر ّحب بتخصيص جمال يف موقع الويبو الإلكرتوين ملبادرات تقامس العمل .و أأعرب كذكل
عن عدم ثقته يف كون مواطن املرونة احلل الوحيد ملشالكت الصحة العامة اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا.
و أأبدى دمعه لتباع هنج متوازن حيال اإجياد احللول لتحدايت الصحة العامة املطروحة يف تكل البدلان ،واليت ل تقترص عىل
مواطن املرونة ،مثل الرتخيص الإجباري واستنفاد حقوق الرباءات ،بل تشمل أأيضا املنافع املتأأتية من أأنظمة قوية حلقوق
امللكية الفكرية ،ورفع حواجز حقوق امللكية الفكرية يف توفي الرعاية الصحية .و أأضاف الوفد أأنه ل يدمع العمل ،مضن الويبو،
عىل اس تحداث وحدة للمساعدة التقنية بشأأن مواطن املرونة يف ظل اتفاق تريبس .ذكل أأن الويبو متث ّل ،يف ر أأيه ،الهيئة
املناس بة اليت تمتث ّل وليهتا يف حتديد درجة الامتثال لتفاق تريبس .و أأوحض أأنه يعي أأن تفسيات من هذا القبيل لتفاق
تريبس ينبغي أأن تكون خارج نطاق ولية الويبو .و أأشار اإىل أأنه ُ
اضطلع عىل مس توى اللجنة ابس تعراض واسع لالس تثناءات
والتقييدات ،مبا يف ذكل الرتخيص الإجباري واستنفاد حقوق الرباءات .ور أأى ابلتايل أأن القيام بعمل اإضايف بشأأن مواطن
املرونة املتعلقة ابلرباءات ومنح براءات خاصة يف جمال الصحة س يكون مبثابة معل ازدوايج واس تخدام للموارد بطريقة غي
فعاةل .و أأكّد جمددا أأن العمل املُنجز حىت الآن بشأأن الاس تثناءات والتقييدات يتيح معلومات مفيدة .غي أأنه مل يبد دمعه
لالس مترار يف العمل عىل ذكل املوضوع ألن املعلومات ذات الصةل متاحة فعال لدلول ا ألعضاء املهمتة دون الاضطرار اإىل
مواصةل اس تخدام موارد الويبو ذلكل الغرض .و أأشار اإىل أأن دراسات مفصةل بشأأن تسعة اس تثناءات وتقييدات حمدّدة يف
ظل اتفاق تريبس قد أأجنزت أأو يُتوقّع اإجنازها قبل انعقاد الاجامتع القادم للجنة ،مبا يف ذكل اس تبيان واسع حيتوي عىل أأكرث
 500سؤال اس توفته ادلول ا ألعضاء بشأأن مواطن املرونة ونُرش وعُرض بأأنساق خمتلفة من قبل ا ألمانة ،وقال اإن تكل
ادلراسات توفر اس تعراضا شامال للموضوع ،وابلتايل فاإنه ل يدمع الاضطالع مبزيد من العمل اذلي لن يضيف معلومات اإىل
املعلومات املتاحة فعال .و أأضاف أأنه ل يدمع اإجراء املزيد من ادلراسات أأو توس يع نطاق ادلراسات بشأأن نقل التكنولوجيا ألن
مكية كبية من املعلومات اس ُتحدثت فعال من قبل الويبو يف هذا الشأأن ،و أأن الاضطالع بعمل اإضايف س يكون مبثابة
ازدواجية للجهود اليت بُذلت يف هيئات أأخرى ،من قبيل جلنة التمنية ،وازدواجية للعمل اذلي قامت به جلنة الرباءات نفسها.
 .580و أأعرب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عن رسوره بأأن يرى أأن جلنة الرباءات قد توصلت اإىل برانمج معل
متوازن أأاتح الفرصة لتبادل ممثر لوهجات النظر حول مجموعة واسعة من املواضيع املتعلقة ابلرباءات .و أأشار الوفد اإىل أأن من
بني القضااي قيد املداوةل يف اللجنة اليت تكتيس أأمهية خاصة ابلنس بة للبدلان النامية قضااي الاس تثناءات والتقييدات عىل
حقوق الرباءات ،ونقل التكنولوجيا ،والرباءات والصحة ألنه تساعد تكل البدلان عىل التعامل بشلك أأفضل مع حتدايت التمنية
الاقتصادية والاجامتعية .واس تكشفت أأيضا تكل املوضوعات س بل تكييف أأفضل ألنظمة الرباءات لتلبية الاحتياجات
الإمنائية الوطنية .وفامي يتعلق مبوضوع نقل التكنولوجيا ،يسعى الوفد اإىل برانمج معل شامل حيلل ما يف نظام الرباءات من
حوافز ،ويف نفس الوقت ،ما فيه من عوائق لنقل التكنولوجيا .ويرى أأنه ينبغي اإيالء الاعتبار الاكيف ألوجه املرونة يف قانون
الرباءات ودورها احملمتل يف تعزيز نقل التكنولوجيا .وفامي خيص مسأأةل جودة الرباءات ،أأعرب الوفد جمددا عن قلقه إازاء عدم
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وجود تعريف دقيق ذلكل املفهوم .وذكر أأنه يف غياب ذكل الوضوح ،س يكون من الصعب تكوين فهم اتم لنطاقه وأآاثره احملمتةل
عىل نظام الرباءات .وذلكل ،يعتقد أأنه س يكون من املفيد التوصل أأول اإىل اتفاق عىل تعريف لهذا املصطلح .ويف هذا
الس ياق ،يرى أأنه ل ينبغي أأن يؤدي النقاش حول جودة الرباءات اإىل تنس يق دويل لقوانني الرباءات أأو تقويض ملرونة
ا ألنظمة الوطنية للبت يف أأهلية امحلاية مبوجب الرباءات .وعالوة عىل ذكل ،يرى الوفد أأنه س يكون من املهم ،عند معاجلة
مسأأةل جودة الرباءات ،دراسة وتقيمي دور رشط كفاية الكشف .ومىض يف لكمته معراب عن دمعه ملزيد من املناقشات حول
مسأأةل أأنظمة الاعرتاض وإاعداد مجموعة من الامنذج ألنظمة الاعرتاض والإبطال الإداري .وتطرق الوفد اإىل قضية الرباءات
والصحة وذكر أأن اإماكنية احلصول عىل ا ألدوية ا ألساس ية بأأسعار معقوةل يه أأيضا قضية هممة ابلنس بة للبدلان النامية .واكن
يتوقع أأن يؤدي اإدراج هذا البند يف معل اللجنة اإىل حتديد س بل معلية ملواهجة التحدايت النامجة عن نظام الرباءات يف جمال
الصحة .ويف ا ألخي ،أأوحض الوفد أأن الاس تفادة الاكمةل من أأوجه املرونة املمنوحة مبوجب التفاقيات ادلولية وعدم فعاليهتا يه
قضية أأخرى ينبغي معاجلهتا يف جلنة الرباءات.
 .585وقال وفد جنوب أأفريقيا اإنه يويل أأمهية كبية لعمل اللجنة معراب عن رسوره بربانمج العمل املتوازن لدلورة املقبةل اليت
يتضمن جدول أأعاملها قضااي مثل الرباءات والصحة ،ونقل التكنولوجيا ،والاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات.
ورحب الوفد بتنظمي جلسة لتبادل املعلومات حول أأوجه مرونة الرباءات املتعلقة ابلصحة وندوة بشأأن الاس تثناءات
والتقييدات عىل حقوق الرباءات أأثناء ادلورة السابقة للجنة معراب عن الزتامه ابلخنراط بشلك بناء يف مناقشات اللجنة.
ومىض يقول إان وضع قوانني الرباءات دون إايالء الاعتبار الواجب لالختالفات يف مس توايت التمنية الاجامتعية
والاقتصادية والتكنولوجية لن يعود ابلفائدة عىل مجيع ادلول ا ألعضاء .و أأوحض أأن حقوق امللكية الفكرية املتعلقة ابلرباءات لها
تأأثي مبارش وكبي عىل الابتاكر والمنو الاقتصادي والتمنية الاجامتعية ،وابلتايل ،ل بد من توازن عادل بني املصاحل اخلاصة
ألحصاب احلقوق وامجلهور العام ،وخاصة يف نظام الرباءات .ويرى أأنه ينبغي أأن ي ُنظر اإىل أأي قواعد قانونية يف س ياق بيئهتا.
وشدد عىل دمعه الاكمل لربانمج العمل املقرتح من قبل اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية الوارد يف
الوثيقة  . SCP/16/7ولحظ أأن مسأأةل الاس تخدام الفعال للرتاخيص الإلزامية ،واس تخدام احلكومات ،والإفصاح عن
ا ألسامء ادلولية غي مسجةل امللكية يف مواصفات الرباءات ،والتاكليف والفوائد املرتتبة عىل اإجازة املطالبات القامئة عىل الرتكيبة
الكمييائية (مطالبات  ،)Markushمسأأةل تكتيس أأمهية ابلغة ،ول س امي من حيث الصحة واحلصول عىل ا ألدوية ا ألساس ية.
ور أأى الوفد أأن الوقت قد حان للجنة لختاذ خطوات ملموسة ابتباع خطة تنفيذية واحضة واعامتد الاقرتاح املشرتك اذلي
قدمته اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية .و أأيد الوفد أأيضا الر أأي القائل بأأن حامية وإانفاذ حقوق الرباءات ينبغي أأن
يسهم يف تعزيز الابتاكر التكنولويج ونرش التكنولوجيا ،مبا حيافظ عىل املنفعة املشرتكة ملنتجي املعارف التكنولوجية
ومس تخدمهيا بشلك يؤدى اإىل الرفاه الاجامتعي والاقتصادي وإاىل حتقيق التوازن بني احلقوق والواجبات .وذكر أأيضا أأن
حتليل أآليات نقل التكنولوجيا جيب أأن يأأخذ يف الاعتبار قدرة ادلول ا ألعضاء عىل استيعاب التكنولوجيات وإانتاهجا .و أأعرب
الوفد عن رغبته يف مواصةل التشديد عىل أأمهية مناقشة املامرسات املنافية للمنافسة املرشوعة املوجودة يف اتفاقات الرتخيص
فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا .وإاذ يالحظ الوفد أأن اللجنة الرباءات بد أأت نقاشا همام ورضوراي حول خمتلف اجلوانب املتعلقة
ابلتمنية يف نظام الرباءات ،يرحب هبذه اخلطوة الإجيابية ويتطلع اإىل حتويل تكل املناقشات اإىل عنارص ملموسة يف برانمج
العمل .ويف ا ألخي ،أأيد الوفد ما جرت عليه العادة يف أأن تعقد اللجنة دورتني يف الس نة ،مما س يتيح لها ما يكفي من الوقت
والفرص لإجراء مناقشات اكمةل وإاحراز تقدم أأفضل يف القضااي املدرجة عىل جدول أأعاملها.
 .581و أأعرب وفد الهند عن اعتقاده بأأن تطوير أأنظمة الرباءات واس تخدام حقوق الرباءات ينبغي أأن يسي بطريقة متوازنة،
وقال اإهنام ينبغي أأن حيققا هدف تقدمي احلوافز للمخرتعني وهدف تعزيز المتتع حبقوق الإنسان لسائر أأفراد اجملمتع أأيضا .و أأشار
الوفد اإىل أأن جلنة الرباءات من اللجان املهمة يف الويبو ،ويه تتيح الفرصة ملناقشة مجيع املسائل املتعلقة ابلرباءات بتعمق.
ورصح بأأنه يويل أأمهية كربى جملالت الرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا والاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق يف
الرباءات .و أأكد أأن مثة رضورة ملحة دلراسة مواطن املرونة يف اتفاق تريبس وتنفيذ أأحاكم الرتخيص الإلزايم أأو اس تخداهما
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مبوجب قانون الرباءات عىل حنو فعال من أأجل اإاتحة ا ألدوية املنقذة للحياة بأأسعار ميكن حتملها ،بل و أأيضا دراسة أأثر
الرتاخيص الإلزامية و أأثراها الالحق يف أأسعار ا ألدوية احملمية برباءات .و أأعرب الوفد أأيضا عن تأأييده للمناقشات ادلائرة حول
كفاية الكشف ونقل التكنولوجيا .وشدد من جديد عىل أأن س ياسات التجدد ادلامئ اليت تسمح ابحلصول عىل براءات
لخرتاعات متتالية دون حتسينات هجورية ،س يكون لها أأثر سليب يف خدمات الرعاية الصحية .و أأعرب أأيضا عن اإميانه بأأن
ماكتب الرباءات يف ش ىت أأرجاء العامل لن تمتكن من احلفاظ عىل جودة الرباءات دون احلفاظ عىل جودة الفحص والاس تعانة
مبا يكفي من املوظفني .و أأردف قائال اإنه يرى أأن من الالزم اختاذ تدابي لتكوين كفاءات ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان
النامية يك تمتكن من الاضطالع مبهاهما ش به القضائية عىل أأفضل وجه .ورصح بأأن نقل التكنولوجيا يعد من منظور مصلحة
عامة امجلهور موضوعا حموراي يف نظام الرباءات .وقال اإنه يرى أأن حامية احلقوق يف الرباءات وإانفاذها ينبغي أأن يسامه يف تعزيز
الابتاكر التكنولويج ونرش التكنولوجيا بطريقة حتقق الرفاه الاجامتعي والاقتصادي وحتقق التوازن أأيضا بني احلقوق
والواجبات.
 .580وعرب وفد كواب عن اإميانه بأأن املفاوضات اجلارية يف جلنة الرباءات ينبغي أأن تامتىش مع توصيات جدول أأعامل التمنية
الصادرة عن ادلول ا ألعضاء ،مشيا اإىل أأن نظام الرباءات ميكن أأن يؤثر يف التمنية ويف الانتفاع مبواطن املرونة .وقال اإنه
يعترب مسأأةل مواصةل ادلراسات عن الاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق يف الرباءات ومسأأةل الاقرتاحات املتعلقة ابلرباءات
والصحة العامة املسأألتني ا ألساس يتني من بني املسائل اليت نوقشت يف اللجنة.
 .582و أأثى وفد ترينيداد وتوابغو عىل معل جلنة الرباءات يف الويبو .و أأطرى عىل اللجنة ألخذها بزمام املبادرة بعدم حتقيق
توافق يف الآراء عىل لك املسائل املطروحة يف أآن واحد ،واتباع مقاربة مقسمة عىل مراحل .وقال إان هذه املقاربة من وهجة
نظره قد تؤدي اإىل التوصل اإىل توافق بني املندوبني فامي يتعلق مبعاهدة قانون الرباءات املوضوعي .ورصح بأأنه ل يزال متفائال
جتاه اإماكنية التوصل اإىل اتفاق يف مجيع اجملالت احلساسة .وقال اإن قانون الرباءات املوضوعي يف ر أأيه قد يكون حال للوصول
اإىل نظام براءات عاملي يعود ابلكثي من الفائدة عىل مجيع أأحصاب املصاحل ،وميكنه أأن يتيح للماكتب جين فوائد هائةل ،عىل
الرمغ من أأن العديد من املاكتب ل يزال ل يس تخدم النظام حىت الآن .و أأشار الوفد اإىل أأن بدله كثيا ما اس تخدم معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ،ورحب بأأي نظام من شأأنه أأن ييرس مواصةل اإيداع الطلبات يف ترينيداد وتوابغو .وعرب عن أأمهل يف
أأن تفيض املداولت يف هناية املطاف اإىل اإاتحة حزي جتاري متكيين يشجع ااخمرتعني عىل مواصةل الابتاكر .وقال الوفد اإن
ترينيداد وتوابغو ل تزال تتابع اللجنة و أأعاملها عن كثب .و أأعرب عن تأأييده للفكر التدرجيي أآمال يف أأن حيقق هذا الفكر
التغيي اذلي طاملا احتاجه نظام الرباءات.
 .581و أأيد وفد الياابن البيان اذلي قدمه ابمس اجملموعة ابء .ورحب ابلتقدم احملرز يف ادلورة العرشين للجنة الرباءات فامي
خيص خطة العمل املقبةل اليت تتناول موضوع جودة الرباءات .و أأعرب الوفد عن تقديره ل ألمانة ملا بذلته من هجود ولدلول
ا ألعضاء ملا أأبدته من مرونة يف هذا الس ياق .و أأكد الوفد اهامتمه البالغ بلجنة الرباءات حيث يتس ى لدلول ا ألعضاء مناقشة
قضااي هامة متعلقة ابلرباءات .ور أأى الوفد أأن التوصل اإىل اتفاق بشأأن خطة العمل املقبةل خطوة قد تكون صغية ولكن هامة
يف الطريق الصحيح .و أأعرب الوفد عن اعتقاده الراخس بأأنه ينبغي لدلول ا ألعضاء مواصةل الالزتام ابلقضااي الهامة للرباءات ،مبا
يف ذكل جودة الرباءات ،اليت عادت ابلفائدة عىل مجيع البدلان من خالل ضامن اليقني يف احلقوق .وشدد الوفد عىل أأن
القضااي اليت تناولهتا جلنة الرباءات يف دوراهتا ستسهم يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل الويبو للتمنية .و أأكد الوفد موقفه بأأنه
ينبغي للجنة الرباءات مواصةل النظر يف قضااي حامسة بصورة فعاةل وحمدَّثة مع تفادي ازدواجية العمل يف مجيع هيئات الويبو.
 .586و أأعلن وفد الصني أأن جلنة الرباءات منصة هامة للغاية ابلنس بة اإىل البدلان اإذ تتيح لها مناقشة تطور نظام الرباءات
ادلويل والارتقاء ابلتعاون ادلويل يف هذا اجملال .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تواصل جلنة الرباءات معلها و أأن تس متر يف
متكني ادلول ا ألعضاء من تبادل املعلومات واخلربات ول س امي بشأأن الاس تثناءات والتقييدات وجودة الرباءات والرباءات
بوجه عام.
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 .581و أأشاد وفد الربازيل اب ألمانة ملا قدمته من معلومات بشأأن تنفيذ برانمج امللكية الفكرية والتحدايت العاملية يف ادلورة
السابقة للجنة الرباءات و أأعرب عن رغبته يف مواصةل هذه املامرسة يف ادلورات ا ألخرى للجان ادلامئة اليت تناولت موضوع
التحدايت العاملية .وفامي خيص موضوع التقييدات والاس تثناءات املطبقة عىل حقوق الرباءات ،أأبدى الوفد تطلعه اإىل اجلزء
الثاين من املناقشات حول تطبيق الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات .ور أأى أأن موضوع الاس تثناءات
والتقييدات عنرص هام يف توازن نظام امللكية الفكرية .و أأيد الوفد يف هذا الصدد املناقشات بشأأن الاس تثناءات والتقييدات
دون الإخالل ابملناقشات اخلاصة ابملوضوعات ا ألخرى .ففامي خيص املناقشات حول الرباءات والصحة ،رحب الوفد
ابخلطوات املقبةل واجلديدة يف هذا اجملال .واعترب أأن النقاش قد يساعد ادلول ا ألعضاء عىل اإجراء مناقشة أأكرث فائدة بشأأن
حفص الرباءات املتعلقة ابلصحة .وذكر الوفد أأن العالقة بني الرباءات ونقل التكنولوجيا موضوع ذو أأمهية ابلنس بة اإىل الربازيل
ولأكرث من ثليث أأعضاء املنظمة .واعترب أأن اعامتد رؤية خمتلفة لآاثر النفاذ عىل نطاق أأوسع اإىل قواعد بياانت الرباءات بشأأن
نقل التكنولوجيا قد يكون سبي اال للتقدم مع مراعاة قدرة البدلان عىل استيعاب التكنولوجيات .وفامي خيص موضوع جودة
الرباءات ،رحب الوفد ابإجراء نقاش معمق عن مفهوم جودة الرباءات ويوجه ادلول ا ألعضاء حنو وضع نظام ملكية فكرية
أأقوى .وذكر كذكل أأنه ينبغي للجنة أأن تمتكن من تناول املس توايت ااخمتلفة للتمنية وقدرات ماكتب امللكية الفكرية.
 .588و أأعرب وفد فزنويال (مجهورية  -البوليفارية) عن اإميانه أأن املناقشات يف جلنة الرباءات ينبغي أأن تس متر لضامن أأن أآاثر
الرباءات عىل التمنية مفهومة ابلاكمل و أأن نظام الرباءات اش متل املرونة الرضورية حلل املشالكت اليت تشغل لك ادلول
ا ألعضاء طبق اا جلدول ا ألعامل اخلاص بلجنة الرباءات وجدول أأعامل التمنية .وشدد الوفد أأيض اا عىل أأن النفاذ اإىل املعرفة،
وادلواء ،والغذاء ،والسلع ا ألساس ية ونقل التكنولوجيا وا ألسعار املعقوةل يه بعض القضااي اليت تؤثر عىل البدلان النامية
حول العامل.
 .589وهنأأ وفد جيبويت الرئيسة عىل اإدارهتا للجمعية العامة .و أأعرب الوفد عن امتنانه للمدير العام ،الس يد فرانسس غري
عىل معهل من أأجل البدلان النامية ،وخباصة للبدلان ا ألفريقية ،كام أأعرب عن امتنانه لنائب املدير العام ،املسؤول عن قطاع
التمنية ،عىل أأعامهل .ورحب الوفد ابلنتا ج اليت توصلت اإلهيا يف أآخر دورة للجنة الرباءات ،ول س امي البنود  6و 8و 50من
جدول ا ألعامل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات حلقوق الرباءات والرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا .ورحب الوفد هبذه
البنود من جدول ا ألعامل نظرا اإىل الرسعتني اللتني يتطور هبام نظام امللكية الفكرية .وقال اإن بعض البدلان تس تفيد من مزااي
نظام امللكية الفكرية بيامن البعض الآخر ل حيظى هبا .وقال الوفد اإنه يساند البياانت اليت قدمهتا وفود جنوب أأفريقيا ومرص
وإايران (مجهورية  -اإسالمية) والهند والربازيل.
 .590و أأحاط وفد كولومبيا علاما بأأمهية معل جلنة الرباءات .وشدد الوفد عىل أأن احلاجة اإىل الاس تثناءات والتقييدات ينبغي
أأن تكون مفهومة كحالت اس تثنائية جد اا فامي خيص حقوق امللكية الصناعية ،بغية تسهيل التجارة ولضامن أأوجه اليقني
القانونية لستامثرات مناس بة .واقرتح الوفد أأل تدرس اللجنة الاس تثناءات والتقييدات فقط بل أأن تدرس أأيض اا اجلانب
الإجيايب اذلي حيدثه نظام الرباءات للبدلان النامية ،يف اإطار معل جدول أأعامل التمنية.
 .595وقال ممثل ش بكة العامل الثالث ( )TWNاإنه يويل أأمهية كبية لعمل جلنة الرباءات ،اليت يُتوقّع مهنا تلبية احتياجات
عدد كبي من أأعضاء الويبو .و أأشار املمثل اإىل أأن  10عاما مضت منذ اإبرام اتفاق تريبس ،ومازال النفاذ اإىل ا ألدوية يؤثر عىل
امجليع .وذكر أأنه ل يوجد استامثر اكف يليب احتياجات الرعاية الصحية يف البدلان النامية .و أأعرب املمثل عن ر أأي مفاده أأن
نظام براءات الاخرتاع يعيق غالبية البدلان النامية عن الوفاء ابلزتاماهتا وتوفي احلق يف الصحة .و أأشار املمثل اإىل أأن أأسعار
أأدوية عالج الرسطان وا ألمراض املعدية مثل الهتاب الكبد  Cابهظة ،وهذا حيرم الناس من العالج مما يؤدي اإىل الوفاة يف
كثي من ا ألحيان .واتبع املمثل قائال اإن براءات الاخرتاع تشلك هتديدا كبيا للحق يف المتتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته
مبوجب املادة ( 51ب) من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية .وأأضاف أأن فشل نظام الرباءات
دفع اثنني من الاقتصاديني ابلقول اإن الس ياسة العامة ينبغي أأن هتدف اإىل تقليل احتاكرات الرباءات تدرجييا ولكن بثبات،
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و أأن الهدف الهنايئ ينبغي أأن يكون اإلغاء براءات الاخرتاع .و أأضاف املمثل أأنه يرى أأن هناك حاجة ملحة دلمج نظام الرباءات
ادلويل ،وخاصة يف س ياق قطاع الصناعات ادلوائية ،اذلي ل يعكس احتياجات الصحة والتمنية للشعوب ،وخصوصا تكل
اليت تعيش يف البدلان النامية .وشدد املمثل عىل رضورة اإجراء جلنة الرباءات مناقشة معمقة حول الصحة العامة ،ونقل
التكنولوجيا والكشف عن ا ألسامء ادلولية غي مسجةل امللكية .و أأشار أأيضا اإىل وجود مقاومة ملناقشة تكل املواضيع ذات
الفائدة لمكية كبية من الناس .و أأمل املمثل أأن تعاجل ادلورة القادمة للجنة بعض من تكل املواضيع .ودعا املمثل ادلول ا ألعضاء
ملناقشة تكل القضااي عىل أأساس ا ألولوية بدل من النظر يف تنس يق براءات الاخرتاع .وذكر املمثل أأن تنس يق براءات
الاخرتاع ،من خالل وسائل مبارشة أأو غي مبارشة ،يناقض روح جدول أأعامل التمنية للويبو ،مشيا اإىل أأن املبادرات
ا ألحادية اجلانب ،مثل برامج تقامس العمل (مبا يف ذكل الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءات) ،أأسفرت عن تنس يق غي مبارش
لقانون الرباءات املوضوعي ،مما يشلك خطرا عىل أأوجه املرونة بشأأن معايي ا ألهلية للرباءة .ودعا املمثل ادلول ا ألعضاء
لتفادي مناقشة أأية قضااي هتدف اإىل تنس يق قانون الرباءات املوضوعي أأو الإجرايئ ،مضن اللجنة ادلامئة .واختمت املمثل ابلقول
اإنه ينبغي عىل اللجنة ادلامئة أأن تتطلع اإىل تعزيز قدرات البدلان النامية عىل اس تخدام أأوجه املرونة يف اتفاق تريبس ،وتسهيل
نقل التكنولوجيا ،مشيا اإىل أأمهيهتا و أأمهية تعزيز مشاركة الويبو يف جدول أأعامل التمنية ملا بعد .1051
 .591و أأكّدت ممثةل برانمج الصحة والبيئة ( )HEPعىل ا ألمهية اليت تكتس هيا عىل صعيد اللجنة املسائل املتعلقة حبامية
الرباءات يف جمال الصحة والاس تثناءات والتقييدات ونقل التكنولوجيا ،مشية اإىل أأمهيهتا يف س ياق التمنية وجدول أأعامل
التمنية .وقالت املمثةل اإهنا تويل أأمهية خاصة كذكل لبند جدول ا ألعامل اخلاص ابلرباءات والصحة .و أأبدت موافقهتا عىل
مضمون الفقرة  8املتعلقة ابلرباءات والصحة والواردة يف مرشوع تقرير ادلورة الثانية عرشة للجنة .و أأضافت أأنه من املهم
حتسني جودة الرباءات من خالل تكوين كفاءات املنظامت غي احلكومية حىت يتس ى نرش املعلومات ابلطرق املناس بة.
و أأبدت أأملها يف التوصل اإىل اتفاق يف اللجنة عىل ذكل وغيه من البنود.
 .590و أأشار ممثل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة ( )KEIاإىل اإعالن ادلوحة لعام  1005بشأأن اتفاق تريبس والصحة
العامة ،اذلي ينص عىل أأنه ميكن ،وينبغي ،أأن ت ُّفرس قوانني الرباءات وتُنفذ بطريقة دامعة حلق أأعضاء منظمة التجارة العاملية
يف حامية الصحة العامة ،وخصوصا يف تعزيز اإاتحة ا ألدوية للجميع .وقال املمثل اإنه ينبغي للجنة مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل
اإجياد سبيل لبلوغ الهدف ّ
املبني يف اإعالن ادلوحة ،اذلي مت التوصل اإليه بتوافق أآراء ا ألعضاء يف منظمة التجارة العاملية.
ورصح بأأن مؤسس ته من بني اجلهات اليت تس تكشف فكرة ّ
فك الارتباط القامئ بني تاكليف البحث والتطوير و أأسعار
ّ
ا ألدوية .و أأضاف أأنه ل بد ،لتحقيق ذكل الغرض ،أأن تتكيّف القوانني املتعلقة ابلرباءات وغيها من حقوق امللكية الفكرية مع
الامنذج اجلديدة لمتويل الابتاكر ،مبا يف ذكل تكل اليت تاكئف الابتاكر بدل من احتاكرات ا ألدوية ،مثل ماكفأأة الابتاكر
الناحج ،أأو تدابي من قبيل رشاء الرباءات .و أأشار املمثل اإىل اقرتاح جملس الش يوخ ا ألمرييك والأاكدمييات الوطنية ا ألمريكية
ابإجراء دراسة حول ّ
فك الارتباط املذكور ابلاكمل ،كبديل لحتاكرات ا ألدوية .و أأضاف أأن اإدارة البيت ا ألبيض ا ألمرييك
أأصدرت ،يف سبمترب  ،1052بياان طلبت فيه اس تكشاف اإماكنية ّ
فك ذكل الارتباط يف س ياق اس تحداث املضادات
احليوية ،وهو هنج تدمعه بعض رشاكت ا ألدوية ا ألوروبية اليت تركّز عىل البحث والتطوير .وأأشار املمثل اإىل أأن منظمة
الصحة العاملية تعكف أأيضا عىل جتريب مناذج اس تحداث ا ألدوية القامئة عىل ّ
فك الارتباط فامي خيص مجموعة واسعة من
ا ألمراض اليت يوجد بشأأهنا قصور يف سوق ا ألدوية .واقرتح أأن جتري اللجنة اس تعراضا ،أأو تطلب اإجراء دراسة ،بشأأن
أأحاكم القوانني الوطنية املتعلقة ابلرباءات واليت من شأأهنا أأن تتيح اإماكنية ّ
الفك التام لالرتباط القامئ بني أأسعار ا ألدوية
وتاكليف البحث والتطوير .ويف ا ألخي أأشار املمثل اإىل أأن بعض ا ألحاكم الواردة يف التفاقات التجارية ا إلقلميية أأو الثنائية
قد تطرح حواجز كبية أأمام اإدراج مناذج اس تحداث ا ألدوية القامئة عىل الفك التام لالرتباط.
 .592و أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام ابلتقرير عن معل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات الوارد
الوثيقة .WO/GA/46/7 Rev.
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البند  "1"51من جدول ا ألعامل املو ّحد
اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية
 .591استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/GA/46/7 Rev.
 .596ور أأى وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) أأنه ينبغي للجنة العالمات أأن متتثل يف معلها ألهداف الويبو الإمنائية فض اال
عن متطلبات جدول أأعامل التمنية .واتبع الوفد بعناية التقدم احملرز يف املفاوضات عىل مرشوع نص بشأأن معاهدة قانون
التصاممي ور أأى أأمهية يف حتقيق التوازن بني التاكليف والفوائد مبا يامتىش مع ادلراسة اليت أأعدهتا ا ألمانة بشأأن ا ألثر احملمتل
لعمل اللجنة عىل قانون الرسوم والامنذج الصناعية وممارساته .فقد أأقرت ادلراسة حباجة البدلان النامية اإىل املساعدة التقنية
واملهارات القانونية والتدريب والاستامثر يف البى التحتية وحتديد طرائق تكوين الكفاءات فهيا .واعترب الوفد أأنه ينبغي ،طبق اا
للفئة ابء من جدول أأعامل التمنية ،اإدراج نص بشأأن املساعدة التقنية كامدة يف املعاهدة لضامن تقدمي هذه املساعدة بصورة
فعاةل ومالمئة اإىل البدلان النامية .و أأيد الوفد فكرة تقدمي توصية مشرتكة بشأأن حامية أأسامء البدلان.
 .591وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأحاط علاما ابلتقدم احملرز يف جلنة
العالمات بشأأن مرشوع معاهدة قانون التصاممي ولئهتا التنفيذية .كام أأحاط علاما ابلقرتاح اذلي قدمه وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية بشأأن خطة معل جديدة لس تكشاف جدوى وجود نظام لإيداع البياانت اجلغرافية .ومراعا اة للعمل اذلي يقوم به
حالي اا الفريق العامل لحتاد لش بونة فامي خيص حتديث نظام لش بونة للتسجيل ادلويل لتسميات املنشأأ ومراجعته كوس يةل محلاية
البياانت اجلغرافية عىل الصعيد ادلويل من خالل نظام تسجيل واحد ،مل تؤيد مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق هذا
الاقرتاح اذلي ترى أأنه ل يضفي أأية قمية مضافة عىل معل الفريق العامل لحتاد لش بونة .و أأعربت اجملموعة عن تأأييدها التام
لقرار مجعية احتاد لش بونة بعقد مؤمتر دبلومايس يف  1051لعامتد اتفاق لش بونة املرا َجع بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت
اجلغرافية .وإاضافة اإىل ذكل ،أأعرب الوفد عن تطلع مجموعته اإىل العمل عىل الاقرتاح املشرتك اليت قدمته وفود امجلهورية
التش يكية و أأملانيا وهنغاراي وإايطاليا ومجهورية مودلوفا وسويرسا واخلاص حبامية البياانت اجلغرافية و أأسامء البدلان يف نظام
أأسامء حقول الإنرتنت واذلي ِّقدم خالل أأحدث دورة للجنة العالمات.
 .598وحتدث وفد مجهورية كوراي ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ و أأعرب عن تأأييده لعقد مؤمتر دبلومايس لإبرام معاهدة
قانون التصاممي .وقال الوفد اإن اإدراج أأحاكم ملزمة قانو اان بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف نص املعاهدة س يكون
خي هنج لتقدمي ما يتالءم من مساعدة تقنية وتكوين كفاءات اإىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو اا.
 .599و أأعلن وفد جنوب أأفريقيا تأأييده لالقرتاح اذلي قدمه أأو ال وفدا برابدوس وجاماياك بشأأن حامية أأسامء البدلان اإذ اإن
النتيجة املتوخاة يه وضع دليل اإرشادي لهذه امحلاية يكون مرجع اا غي حرصي لدلول ا ألعضاء يف الويبو .ور أأى الوفد أأن
دلي اال مرجعي اا غي ملزم وغي اإماليئ قد يكون أأداة مفيدة ملاكتب امللكية الفكرية من حيث حامية أأسامء البدلان .ولكن ينبغي
ترك الفصل يف مدى اس تخدام تكل الوثيقة املرجعية يف ماكتب امللكية الفكرية لتقدير املاكتب وحدها ،يف ضوء فهم طبيعة
الوثيقة غي الإلزامية وغي الإمالئية .وخالل أأحدث دورة للجنة العالمات ،تعلقت مناقشة هذا املوضوع بتوصية مشرتكة
وعليه أأعرب الوفد عن انشغاهل ابلطابع الإلزايم للغة املس تخدمة يف نص التوصية املشرتكة .و أأبدى الوفد تطلعه اإىل مناقشة
الاقرتاح املعدَّل املزمع تقدميه اإىل جلنة العالمات بغية الرجوع اإىل فكرة ادلليل املرجعي .وفامي خيص البياانت اجلغرافية ،أأعلن
الوفد اس تعداده ملناقشة ادلول ا ألعضاء ا ألخرى بصورة بناءة بغية التوصل اإىل حل مناسب.
 .100و أأفاد وفد ترينيداد وتوابغو بأأن قانوان جديدا للعالمات التجارية س يعرض عىل برملان ترينيداد وتوابغو قبل هناية
عام  .1052وبعد ذكل س تودع حكومة ترينيداد وتوابغو وثيقة انضامهما اإىل بروتوكول مدريد.
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 .105وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وشدد عىل القمية الكربى اليت يولهيا
لتنس يق وتبس يط اإجراءات التسجيل .ورصح بأأن الاحتاد ا ألورويب يرى هو وادلول ا ألعضاء فيه أأن النصوص قيد النظر
قد بلغت مس توى خاصا من النضج ليك يعقد مؤمتر دبلومايس ميهد الطريق لإبرام معاهدة لقانون التصاممي .وفضال عن ذكل
عرب الوفد عن تأأييده لبيان وفد امجلهورية التش يكية ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،ورحب ابلقرتاح
املشرتك اذلي قدمته وفود امجلهورية التش يكية و أأملانيا وهنغاراي وإايطاليا ومجهورية مودلوفا وسويرسا خالل ادلورة احلادية
والثالثني للجنة العالمات بشأأن أأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقول.
 .101وعرب وفد اإندونيس يا عن ر أأيه بأأن تضمني نص املعاهدة أأحاكما ملزمة قانونيا يه أأفضل طريقة لتقدمي املساعدة التقنية
املناس بة اإىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ولتكوين كفاءاهتا .و أأيد الوفد عقد مؤمتر دبلومايس لإبرام معاهدة قانون
التصاممي.
 .100و أأشار وفد فزنويال (مجهورية – البوليفارية) اإىل أأن ادلراسات اليت قامت هبا جلنة العالمات مل تتطرق اإىل امحلاية
ادلولية ألسامء البدلان من التسجيل كعالمات جتارية ،و أأيد الاقرتاح اذلي قدمه وفد جاماياك يف هذا الصدد ،نظرا ألن
قانون امللكية الفكرية يف فزنويال مينع ابلفعل هذه املامرسة.
 .102و أأيد وفد هنغاراي البيان اذلي أأدىل به وفد امجلهورية التش يكية ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق
والبيان اذلي أأدىل به الاحتاد ا ألورويب ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .و أأقر الوفد بأأمهية العمل املنجز يف
اللجنة خالل الفرتة املاضية وقال اإنه يويل أأمهية كربى اإىل اعامتد قرارات اإجيابية خالل امجلعية العامة من أأجل عقد مؤمتر
دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي يف عام  .1051وذكّر الوفد ابلقرتاح اذلي قدمته وفود امجلهورية التش يكية و أأملانيا
وهنغاراي وإايطاليا ومجهورية مودلوفا وسويرسا خالل ادلورة احلادية والثالثني للجنة العالمات بشأأن البياانت اجلغرافية و أأسامء
البدلان يف نظام أأسامء احلقول ،كام ورد يف الوثيقة  .SCT/31/8 Rev.ورصح بأأن الاقرتاح ينص عىل فتح مناقشة حول
الطبيعة احملدودة لقامئة ا ألسامء اجلغرافية املهمة اليت تديرها ا ألياكن والس بل املمكنة لتوس يع نطاق س ياسة الويبو املوحدة
لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول لتشمل أأسامء البدلان والبياانت اجلغرافية .وراح يقول اإنه سعيا اإىل وضع أأسس متينة
للمناقشات وإااتحة املعلومات احملدثة عن املسائل املعقدة للوفود واملالحظني ،اقرتح النص أأيضا أأن تلمتس اللجنة من ا ألمانة
إاجراء دراسات عىل الك البندين .و أأعرب وفد هنغاراي عن تطلعه اإىل اإجراء مناقشات ممثرة خالل ادلورة املقبةل للجنة
العالمات يف نومفرب .1052
 .101و أأيد وفد اإيطاليا البيان اذلي أأدىل به وفد امجلهورية التش يكية ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق
والبيان اذلي أأدىل به الاحتاد ا ألورويب ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وشدد عىل موقفه فامي يتعلق بعمل
جلنة العالمات عىل البياانت اجلغرافية .وذكّر الوفد أأيضا ابلقرتاح املشرتك اذلي قدمته وفود امجلهورية التش يكية و أأملانيا
وهنغاراي وإايطاليا ومجهورية مودلوفا وسويرسا هبدف حتسني حامية البياانت اجلغرافية و أأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقول،
والتصدي ملسأأةل الطبيعة احملدودة لقامئة ا ألياكن املتعلقة اب ألسامء اجلغرافية املهمة .وعرب الوفد عن تأأييده لعامتد توصية مشرتكة
حول حامية أأسامء البدلان اليت ستس تخدهما ادلول ا ألعضاء وسلطاهتا الوطنية بسهوةل مع مراعاة ممارسات قطاع ا ألعامل
املرشوعة.
 .106واعرتف وفد الصني ابلتقدم املهم اذلي أأحرزته جلنة العالمات فامي يتعلق مبعاهدة قانون التصاممي الصناعية .ور أأى أأن
املعاهدة تكتيس أأمهية ابلنس بة اإىل مجيع ادلول ا ألعضاء و أأعرب عن أأمهل أأن تؤدي املناقشات يف اللجنة اإىل تعزيز مرونة
املواد املعنية حبيث يتس ى اعامتد معاهدة قانون التصاممي الصناعية.
 .101وسمل وفد الاحتاد الرويس بأأمهية مجيع املسائل املطروحة للنقاش يف جلنة العالمات وخص ابذلكر اإعداد املعاهدة
بشأأن التصاممي الصناعية .ور أأى أأنه ينبغي للجنة الرتكزي عىل اس تكامل مرشوعات املواد واللواحئ .و أأيد عقد مؤمتر دبلومايس
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يف أأقرب وقت ممكن وارتأأى أأنه من املهم حل مسأأةل كيفية جتس يد املساعدة التقنية اليت تس هتدف البدلان النامية برصف
النظر عن اس تكامل النص.
 .108و أأعرب وفد الربازيل عن ارتياحه لتجيل جزء كبي من توصيات جدول أأعامل التمنية يف مسامهة جلنة العالمات يف
تنفيذ التوصيات املعنية ويف مناقشة أأجزاء نص معاهدة قانون التصاممي الصناعية املتعلقة ابملساعدة التقنية .وفامي يتصل
ابلبياانت اجلغرافية ،ر أأى أأنه من املهم أأن توضع يف الاعتبار مسأأةل كون جلنة العالمات حمف اال للمناقشات بشأأن ذكل املوضوع
عىل الرمغ من نقل تكل املناقشات يف بعض ا ألحيان اإىل اجامتعات احتاد لش بونة اليت تتناول مسائل مشاهبة وإان اختلفت
(تسميات املنشأأ) ول تشمل مجيع ادلول ا ألعضاء .ورحب ابملناقشات اليت جرت بشأأن ذكل املوضوع يف ادلورة املاضية
للجنة اإذ ساعدت عىل حتقيق فهم أأفضل للموضوع.
 .109و أأيد وفد أأملانيا البياانت اليت أأدىل هبا وفد امجلهورية التش يكية وممثل الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ووفد
هنغاراي ووفد اإيطاليا فامي يتعلق ابلقرتاح املشرتك املقدم خالل ادلورة احلادية والثالثني للجنة العالمات من وفود امجلهورية
التش يكية و أأملانيا وهنغاراي وإايطاليا ومجهورية مودلوفا وسويرسا بشأأن البياانت اجلغرافية و أأسامء البدلان يف نظام أأسامء
احلقول .و أأعرب عن تقديره لتواصل صياغة املواد واللواحئ املتعلقة ابلقانون واملامرسة بشأأن التصاممي الصناعية بتنس يق
الرشوط الشلكية والإجراءات لتسجيل التصاممي وبتبس يطها .و أأحاط علاما ابإماكنية ترس يخ تعزيز حامية التصاممي عرب اتفاق
متعدد ا ألطراف وقال اإن ادلراسة اخلاصة ابلآاثر احملمتةل لعمل اللجنة عىل القانون واملامرسة بشأأن التصاممي الصناعية تكفي ول
ينبغي أأن يظل ابهبا مفتوح اا .وساند ابلتايل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  .1051واس تدرك قائ اال اإنه من غي املس تحب عقد
اجامتعات أأخرى للجنة تتناول معاهدة قانون التصاممي الصناعية يف حال عدم متكن امجلعية من التوصل اإىل اتفاق بشأأن عقد
مثل ذكل املؤمتر .ولفت النظر اإىل رضورة اختاذ القرارات املتعلقة اب ألعامل القادمة للجنة العالمات واللجنة احلكومية ادلولية
بشلك منفصل ألن أأي صةل بيهنا قد تعرض خلطر تباطؤ املفاوضات أأو حىت تأأجيلها.
 .150ور أأى وفد فرنسا أأن اإجراء دراسة عن أأساليب جديدة محلاية البياانت اجلغرافية أأمر غي رضوري ابلنس بة اإىل البدلان
اليت تنتفع بنظام حامية خاص ومل يؤيد ابلتايل الاقرتاح اذلي قدمه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يف ادلورة املاضية للجنة
العالمات غي أأنه ساند الاقرتاح املقدم من وفود امجلهورية التش يكية و أأملانيا وهنغاراي وإايطاليا ومجهورية مودلوفا وسويرسا اإذ
يتيح فرصة للنظر يف الطريقة اليت تسمح ابإدارة البياانت اجلغرافية عىل وجه أأفضل عىل الإنرتنت.
 .155و أأبدى وفد الس نغال تأأييده للبيان اذلي أأدلت به اجملموعة ا ألفريقية وجشّع ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس.
 .151و أأعرب ممثل ش بكة العامل الثالث ( )TWNعن قلقه حيال العالمات التجارية والس ياسات العامة .وقال يف هذا
الصدد اإن اسرتاتيجيات التسويق والإعالن اليت تركّز عىل العالمات تفيض يف غالب ا ألحيان اإىل أآاثر سلبية عىل الصحة
العامة .و أأضاف أأن الرشاكت الصيدلنية تدفع ا ألطباء يف كثي من ا ألحيان اإىل اإصدار وصفات طبية ابس تخدام أأسامء محمية
تعرض ،يف ر أأيه ،حصة املرىض للخطر .ومىض يقول اإن الرتوجي لبعض
بعالمات وليس أأسامء ا ألدوية نفسها .وتكل املامرسة ّ
املنتجات ،مثل الكحول والتبغ وا ألغذية اجملهزة ،من ا ألمور اليت ميكهنا أأن تؤدي اإىل الإصابة اب ألمراض غي السارية وإاىل
اإحداث مقاومة اجلراثمي للمضادات احليوية .ور أأى املمثل أأن اسرتاتيجيات الصحة العامة ميكهنا أأن تتضارب مع حامية
العالمات التجارية واعترب أأن من املهم أأن تناقش اللجنة أآاثر العالمات التجارية عىل الس ياسات العامة .وذكّر بأأن الويبو من
أأعضاء فرقة معل ا ألمم املتحدة املعنية اب ألمراض غي السارية ،وابلتايل ل بدّ للجنة من مناقشة مسأأةل الرتوجي للتغليف العادي
ملنتجات التبغ أأو غيها من املنتجات الضارة مثل الكحول ،وا ألغذية اخلاصة اب ألطفال وغي ذكل.
 .150واتفق ممثل برانمج الصحة والبيئة ( )HEPمع البيان اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا والبياانت اليت أأدلت هبا دول
أأعضاء أأخرى خبصوص البياانت اجلغرافية و أأسامء احلقول عىل الإنرتنت .ور أأى الوفد أأن القرار اخلاص ابملساعدة التقنية يُعد
أأمرا أأساس يا لدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي يف عام .1051
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 .152و أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام ابلتقرير عن معل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي
الصناعية والبياانت اجلغرافية الوارد يف الوثيقة .WO/GA/46/7 Rev.

البند  "0"51من جدول ا ألعامل املو ّحد
اللجنة املعنية مبعايي الويبو
 .151استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/GA/46/7 Rev.
 .156ودعت الرئيسة ا ألمانة اإىل تقدمي البند الفرعي " "0وهو تقرير عن اللجنة املعنية مبعايي الويبو (جلنة املعايي).
 .151و أأفادت ا ألمانة بأأن جلنة املعايي اجمتعت يف مايو  1052ملناقشة املعاير التقنية أأساسا و أأنه أأحرز تقدم جيد يف
املناقشات .و أأشار اإىل أأن اللجنة توصلت اإىل اتفاق حول معيار جديد بشأأن البياانت املُعدة بلغة الرتمزي املوسعة ()XML
واخلاصة بتسلسل النوويدات واحلوامض ا ألمينية ألغراض طلبات الرباءات القابةل للقراءة أأو البحث أآليا .و أأضافت بأأنه أأحرز
تقدم جيد حنو وضع معيار جديد بشأأن الوضع القانوين للرباءات ومن شأأن ذكل توضيح حصة الرباءات يف بدلان خمتلفة.
و أأضافت أأن اللجنة عقدت جوةل أأوىل من املشاورات حول اإماكنية اإسهام معايي لغة  XMLاحلالية للجنة يف اإاتحة أأي
توجيه ممكن لهيلك تنس يق البياانت املتعلقة حبق املؤلف للمصنفات اليتمية .و أأفادت ،أأخيا ،بأأن اللجنة تناولت أأيضا صيانة
وحتديث معايي الويبو الراهنة.
 .158و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن اللجنة مل تمتكّن من التفاق حول املسائل العالقة ،مثل أآلية التنس يق وتنفيذ توصيات جدول
أأعامل التمنية يف جمال معلها .وابلتايل اتفقت اللجنة عىل اإرجاء دورهتا الرابعة يف أآخر يوم من الاجامتع .وطلبت ا ألمانة من
امجلعية أأن تذكّر بأأن تكل املسائل العالقة قد تناولهتا امجلعية العامة وانقش هتا يف شهر ديسمرب من العام املايض و أأن امجلعية
العامة طلبت من اللجنة مواصةل معلها من أأجل اإجياد حل لتكل املسائل العالقة .وذلكل الغرض ،اتفقت اللجنة عىل أأن
تطلب من املكتب ادلويل للويبو تنظمي مشاورات غي رمسية حول املسائل العالقة حىت يتس ى ل ألمانة اإصدار دعوة حلضور
الاجامتع املقبل للجنة.
 .159و أأفادت ا ألمانة بأأنه عُقدت مشاورة غي رمسية من هذا القبيل ،قبل هذه امجلعية ،بني املنسقني ا إلقلمييني وتوىل
تيسيها انئب رئيسة اللجنة ،سعادة سفي بامن الس يد سويسكوم .و أأبدت ا ألمانة أأملها يف أأن تمت ّكن من اإصدار ادلعوة اإىل
حضور الاجامتع املقبل للجنة يف بداية العام القادم حىت يتس ى للجنة ،يف دورهتا اخلامسة املقبةل ،اس تئناف دورهتا الرابعة
من أأجل بلورة نتا ج وحصائل تكل ادلورة.
 .110وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وشكر رئيسة اللجنة عىل ما أأبدته من تنظمي يف رئاسة ادلورة الرابعة للجنة،
وميرس املناقشات حول اعامتد جدول ا ألعامل ،عىل ما بذهل من هجود لإجياد حل للمسأأةل .كام شكر ا ألمانة عىل اجلهود الكبية
ّ
اليت بذلهتا خالل العام املايض ،مبا يف ذكل التحضي لهذه امجلعية العامة .و أأعرب عن أأسفه الكبي حيال اضطراب العمل
التقين للجنة وعدم متكّهنا من بلورة احلصائل ،وذكل بسبب بند واحد من بنود جدول ا ألعامل أأثي يف اليوم ا ألول من ادلورة.
وقال اإن التقدم املوضوعي صوب حتقيق هدف اللجنة ل ينبغي أأن يكون مرهوان بتحقيق غرض أآخر ل عالقة هل بولية
اللجنة .و أأكّد عىل رضورة أأن تضع لك ادلول ا ألعضاء يف اعتبارها أأن الصةل املوجودة بني رزمة املسائل لكها ميكن أأن
تُس تخدم أكداة فعاةل لإحراز تقدم يف بعض الس ياقات املتعددة ا ألطراف ،ولكن سوء اس تخدام تكل الصةل لن يؤدي سوى
اإىل تعريض التعددية ،أأي تعريضنا حنن ،ألزمة تربير الوجود .و أأفاد بأأن وضع املعايي يُعد أأحد اجلوانب ا ألساس ية لتحقيق
الفعالية والكفاءة يف نرش املعلومات اليت تس تفيد مهنا البدلان املتقدمة والبدلان النامية عىل حد سواء .و أأعلن أأن اجملموعة ابء
تناشد لك ادلول ا ألعضاء عىل الوفاء مبسؤوليهتا من خالل ترك هذه اللجنة تؤدي معلها التقين بطريقة عادية وفقا لوليهتا.
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وقال اإنه ل يعزتم تكرار موقفه حيال املسأأةل املطروحة ،ألنه يرى أأنه ل ينبغي تركها للجمعية العامة .و أأكّد عىل رضورة أأن
تواصل اللجنة هجودها من أأجل اإجياد حل لهذه املسأأةل بغرض عقد ادلورة القادمة يف الوقت املناسب ويف ظروف سلمية.
 .115وحتدث وفد جنوب أأفريقيا ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية و أأشار اإىل أأنه يويل أأمهية كبية اإىل معل جلنة املعايي.
وذكر أأنه أأعلن ذكل يف جلنة املعايي وامجلعية العامة .وقال الوفد اإنه ل يرى حصة الر أأي بأأن جلنة املعايي يه جلنة تقنية حبتة
وعليه ل ميكهنا الانضامم اإىل أآلية التنس يق نظر اا اإىل انعدام الصةل بيهنا وبني توصيات جدول أأعامل التمنية .وذكَّر الوفد بأأن
ولية جلنة املعايي تنص عىل وضع معايي تنفذها ماكتب امللكية الفكرية .كام توفر جلنة املعايي املساعدة التقنية وخدمات
تكوين الكفاءات ملاكتب امللكية الفكرية يف البدلان النامية بغية تنفيذ املعايي املذكورة .فالسؤال اجلوهري هو حتديد أأس باب
عدم ربط جلنة املعايي بتوصيات جدول أأعامل التمنية رمغ أأهنا تسهم بوضوح يف الفئة أألف من توصيات جدول أأعامل التمنية
املعارضة اإىل اإعادة النظر يف موقفها يك تصبح جلنة املعايي جزء اا
أأي يف املساعدة التقنية .وانشد الوفد مجيع ادلول ا ألعضاء ِ
من أآلية التنس يق ،و أأن تتيح لها الاجامتع جمدد اا ومواصةل أأعاملها .و أأعلن الوفد عزمه املشاركة بصورة بناءة يف املشاورة املزمع
عقدها بقيادة سفي بامن عقب امجلعية العامة يك تقوم جلنة املعايي بتقدمي تقرير اإىل امجلعية العامة يف  1051بشأأن اإسهاماهتا يف
توصيات جدول أأعامل التمنية.
 .111و أأعرب وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) عن رغبته يف التشديد عىل أأن اجامتعات اللجنة قد حتولت ،منذ اإنشاهئا،
اإىل جدلٍ  .و أأبدى الوفد أأسفه لإناكر بعض البدلان طبيعة معل جلنة املعايي ووليهتا اليت تلزم اللجنة مبراعاة الشواغل الإمنائية
يف أأعاملها يف جمايل املساعدة التقنية ووضع املعايي ،وذكل رمغ اجلهود واملساعي اليت بذلهتا ادلول ا ألعضاء وا ألمانة لتعممي
التمنية يف مجيع أأعامل الويبو و أأنشطهتا .وتتطلب طبيعة وحساس ية همام جلنة املعايي أأن تكون ملزمة ابلفئة ابء من توصيات
جدول ا ألعامل ولس امي مراعاة احتياجات البدلان النامية و أأولوايهتا واملس توايت ااخمتلفة للتمنية .فبعبارة أأخرى ،ينبغي أأن تكون
مسأأةل وضع املعايي لصاحل ماكتب امللكية الفكرية موهجة حنو التمنية عوض اا عن اإغفال التمنية .و أأرجع الوفد اعتقاده ذكل اإىل
عدة أأس باب ويه أأن أآلية التنس يق ينبغي أأن تُدمج كعنرص هام يف جدول أأعامل جلنة املعايي .اإذ ينبغي أأو ال ومبدئي اا أأن
يكون جدول أأعامل التمنية يف مصمي مجيع أأنشطة الويبو .وحتقيق اا ذلكلُ ،وضعت أآلية التنس يق لتنفيذ توصيات جدول أأعامل
التمنية يف  .1050واثني اا ،تضمنت ولية جلنة املعايي ،كام اع ُتمدت يف ادلورة ا ألربعني للجمعية العامة يف  ،1055عنارص
هامة موهجة حنو التمنية وخباصة فامي يتعلق بتوفي املساعدة التقنية .ويشي ذكل اإىل أأنه ينبغي اعتبار جلنة املعايي جلنة هامة يف
اإطار أآلية التنس يق .وقال الوفد اإنه ما انفك يعترب جلنة املعايي من أأمه اللجان يف هذا الصدد وإانه ينبغي اإعداد تقارير عن
اإسهاهما يف التنفيذ الفعيل للتوصيات اإىل امجلعية العامة وخباصة فامي يتعلق ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات وتقدمي
التوصيات بشأأن وضع القواعد واملعايي .فاإن جدول أأعامل التمنية واقع ورضورة .وجشع الوفد مجيع ادلول ا ألعضاء عىل
املشاركة بصورة بناءة يف املفاوضات مبا يامتىش مع توصيات جدول أأعامل التمنية والتحيل ابملرونة يف هذا املسار بغية التفاق
عىل مسار فعال يتيح للجنة املعايي تطوير معلها مع الامتثال لتوصيات جدول أأعامل التمنية امتثا ال اتم اا.
 .110وحتدث وفد الياابن بصفته الوطنية وشدد عىل أأن اللجنة تؤدي دورا همام جدا يف تطوير معايي الويبو ،مبا يتيح نقل
املعلومات بفعالية يف العامل بأأرسه ،كام هو احلال يف البدلان النامية .و أأضاف أأن املعايي متثل جزءا همام جدا يف البنية التحتية
العاملية للملكية الفكرية .ويف الوقت ذاته فاإن معايي الويبو تقنية للغاية ،ذلا فاإن من املهم جدا ضامن ماكن للخرباء ملناقش هتا.
و أأعرب يف هذا الصدد عن أأسفه الشديد ألن بند جدول ا ألعامل اخلاص ابدلورة الرابعة للجنة املعايي مل يعمتد .واس تدرك
قائال اإن من الواحض من قرار امجلعية العامة لعام  1055أأن جلنة املعايي يه عبارة هيئة لوضع املعايي و أأن ا ألمانة يه اليت
تقدم املساعدة التقنية ،وهبذا املعى عرب الوفد عن اإميانه الراخس بأأن اللجنة ينبغي أأن تركز عىل املهام التقنية ومتيض هبا قدما
عىل النحو املناسب وفقا لهدفها ا ألصيل .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تتعاون مجيع ادلول ا ألعضاء وا ألمانة مع بعضها يك حتقق
اجلهود الكبية املبذوةل حصائل فعاةل يف ادلورة املس تأأنفة.
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 .112وشكر وفد الربازيل ا ألمانة عىل التقرير الصادر عن جلنة املعايي ،وقال اإن اللجنة هيئة هممة من هيئات املنظمة ،وإان
اكن جزء كبي من العمل اذلي تضطلع به ،يف الغالب عرب أأفرقة العمل ،هل طبيعة تقنية؛ وقال اإنه ل ميكن اإناكر أأن املسأأةل
تتعلق بأأمور تتناولها توصيات جدول أأعامل التمنية .وخي مثال عىل ذكل أأن أأحد أأنشطة اللجنة عبارة عن تقدمي املشورة
التقنية واملساعدة عىل تكوين الكفاءات .وابلتايل قال الوفد اإن الربازيل تأأسف لتأأجيل ادلورة ا ألخية ألن بعض الوفود
رفضت الإقرار بوجاهة هذه اللجنة ألغراض تقدمي التقارير اإىل امجلعية العامة عن اإسهاهما يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل
التمنية .وراح يقول اإن الربازيل تود بقوة التغلب رسيعا عىل امجلود اذلي أأدى اإىل هذا الوضع و أأن تس هتل اللجنة من جديد
معلها الوجيه ابلنس بة للمنظمة.
 .111و أأعرب وفد املكس يك عن قلقه إازاء عدم التوصل اإىل اتفاق بني ادلول ا ألعضاء لعامتد برانمج معل اللجنة ،بعد
اإدراج بند جديد وهو أآلية التنس يق مع جدول أأعامل التمنية .وقال اإن مناقشات اللجنة حول أآلية التنس يق أأدت اإىل اختالف
الآراء يف ادلورات السابقة ،لكهنا مل تصل عىل الإطالق دلرجة منع اللجنة من الانعقاد .ورصح بأأن الهدف الرئييس من أآلية
التنس يق هو ضامن أأن تقدم "الهيئات املعنية" يف الويبو تقريرا اإىل امجلعية العامة عن كيفية تنفيذ توصيات جدول أأعامل
التمنية ،ومن الالزم الامتثال لولية امجلعية العامة وضامن احلصول عىل الآراء يف طريقة تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية
داخل اللجنة .و أأضاف الوفد مع ذكل أأن بعض ادلول ا ألعضاء ترى أأنه نظرا للطبيعة التقنية للجنة ،فاإهنا ينبغي أأل تدرج
مناقشة أآلية التنس يق يف جدول أأعاملها ،وتؤكد دول أأعضاء أأخرى أأن اللجنة "هيئة معنية" من هيئات الويبو وابلتايل ل بد
أأن تكون جزءا من أآلية التنس يق ،ور أأى الوفد أأن اعتبار فريق عامل أأو جلنة من اللجان "هيئة معنية" يف أآلية التنس يق،
هو أأمر ينبغي مناقش ته يف جلنة التمنية فقط ،لتاليف ازدواجية العمل بني جلان الويبو .فاإذا قررت جلنة التمنية أأن جلن َة املعايي
( أأو أأية جلنة أأخرى) "هيئة معنية يف الويبو" ،وجب السامح لدلول ا ألعضاء مبناقشة ما ترغب فيه من أأنشطة اللجنة اليت
تسامه يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية عىل أأن يكون ذكل بعد الانهتاء من موضوعات معل اللجنة املعنية و أأن يرد
البند يف جدول ا ألعامل بعنوان "مسامهة اللجنة يف تنفيذ توصيات جدول ا ألعامل املعنية" ،عىل غرار ما يرد يف جداول أأعامل
سائر اللجان وا ألفرقة العامةل ،لكجنة الرباءات والفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وراح يقول اإن هذا
البند من جدول ا ألعامل لن تناقشه ادلول ا ألعضاء ،ويُرفع التقرير اإىل امجلعية العامة وجيب أأن يشمل التقرير ملخص رئيس
اللجنة ،من غي أأي معل أأو الزتام مس بق من ادلول ا ألعضاء .و أأيد الوفد رضورة اعتبار جلنة املعايي من الهيئات املعنية يف
الويبو رشيطة مراعاة هذه التعليقات وانعقاد ادلورة املقبةل يف الوقت وابلطريقة املناس بة حبث القضااي اجلوهرية وفقا لوليهتا.
و أأوىص الوفد مبواصةل اجلهود يك تمتكن اللجنة من اس تئناف دوراهتا ،نظرا اإىل أأن القيود عىل تبادل اخلربة واس تنباط معايي
دولية تعيق تطور امللكية الصناعية.
 .116و أأبدى وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية تأأييده للبيان اذلي أأدىل به منسق اجملموعة ابء والبيان اذلي أأدىل به وفد
الياابن ابمس بدله .و أأشار الوفد مع ا ألسف اإىل اإرجاء ادلورة الرابعة للجنة املعايي .و أأفاد بأأن تكل اللجنة ،املعروفة رمسيا ابمس
اللجنة ادلامئة املعنية بتكنولوجيا املعلومات ،قد أأجنزت معال كبيا وتواصل الاضطالع بعملها .و أأضاف أأن املكتب ادلويل يقوم
أأيضا بعمل هام من أأجل حتسني وتطوير ودمع تنفيذ معايي الويبو مبا مي ّكن مؤسسات امللكية الفكرية من العمل مبزيد من
الكفاءة ومن التعاون بفعالية أأكرب وتوفي خدمات أأفضل ذات جودة عالية ألحصاب املصلحة من رشاكهئا ومس تخدمهيا .و أأشار
اإىل القرارات السابقة للجمعية العامة وقال اإنه ينبغي ل ألطراف الوفاء ابلتفاقات املُربمة يف عام  1055فامي خيص توضيح ولية
اللجنة .و أأعرب عن أأسفه وانزعاجه من اإرجاء ادلورة الرابعة دون صدور نتا ج رمسية ومن رفض بعض الوفود حماوةل فهم
طبيعة اللجنة .و أأكّد أأن جلان هذه املنظمة ليست لكها معنية فامي خيص أآلية التنس يق .و أأعلن أأنه ابلرمغ من حماوةل البعض
تس ييس اللجنة ،فاإن اخلرباء التقنيني متكّنوا من عقد مشاورات غي رمسية ممثرة .وقال اإن من املنتظر أأن تُؤكّد رمسيا نتا ج
لتكل املشاورات اخلاصة اب ألنشطة التقنية عندما تس تأأنف اللجنة دورهتا .و أأوحض أأن الولايت املتحدة ا ألمريكية تعارض
الر أأي اذلي مفاده أأن اللجنة تندرج مضن فئة هيئات الويبو املعنية ،ممّا خيضعها لآلية تقدمي التقارير مضن جدول أأعامل التمنية.
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 .111وطلب وفد فزنويال )مجهورية  -البوليفارية( توضيحا بشأأن أآلية التنس يق ،قائال اإن تكل الآلية ُاقرتحت يف عام 1001
وقيل أآنذاك اإهنا س ُتطبق عىل اللجان املعنية .و أأضاف أأن ذكل القرار حظي ،يف عام  ،1050بتصديق امجلعية العامة وقيل،
ّمرة أأخرى أآنذاك ،اإهنا س ُتطبق عىل اللجان املعنية .ور أأى الوفد أأن ادلول ا ألعضاء س تحاول ،حىت تتضح ا ألمور خبصوص
معى اللجان املعنية ،حماوةل فرض موقفها عىل غيها دون المت ّكن من حتقيق تقدم .وقل اإن ذكل ما ّيربر احلاجة اإىل توضيح
خبصوص اللجان املعنية أأو املعى اذلي تنطوي عليه فئة اللجان املعنية.
 .118و أأحاطت ا ألمانة علام مع الرسور بتأأكيد لك الوفود اليت حتدثت عىل أأمهية اللجنة ومعلها .وقالت اإن املسائل العالقة
من قبيل أآلية التنس يق وتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية يف جمال معل اللجنة ما فتئت تؤثّر سلبا عىل معل اللجنة منذ
اإنشاهئا .و أأكّدت أأن ذكل مسار تقوده ادلول ا ألعضاء ،موحضة أأن اللجنة طلبت من ا ألمانة تنظمي مشاورات غي رمسية و أأن
ا ألمانة قامت بذكل قبل انعقاد هذه امجلعيات؛ و أأن ا ألمر مطروح فعال عىل ادلول ا ألعضاء والوفود لإجياد حل وتسوية
املسائل العالقة اليت أآن ا ألوان فعال لتسويهتا .وبناء عىل ذكل أأبدت ا ألمانة أأملها يف أأن تواصل ادلول ا ألعضاء املشاورات
بعد امجلعيات و أأن تمت  ،قبل هناية هذا العام ،تسوية لك املسائل العالقة حىت تمتكّن من اإصدار دعوة حلضور الاجامتع التايل
للجنة ،أأي دورهتا اخلامسة.
 .119و أأشاد ممثل برانمج الصحة والبيئة ( )HEPبعمل اللجنة .وقال اإن املساعدة التقنية ووضع القواعد واملعايي املرتبطني
جو بناء .ودعا اللجنة اإىل اإحراز التقدم يف وضع خطة تنفيذ املعايي
بعمل جلنة الويبو ينبغي أأن يندرجا يف الولية ويتفاعال يف ّ
وتوفي املساعدة التقنية لعامتد توصيات جدول أأعامل التمنية وتنفيذها واملشاركة يف أآلية التنس يق .و أأعرب املمثل عن أأمهل يف
أأن تويل اللجنة ا ألولوية اخمتلف مس توايت التمنية ول س امي تمنية أأفريقيا واب ألخص الاكميون.
 .100و أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام ابلتقرير عن معل اللجنة املعنية مبعايي الويبو الوارد يف
الوثيقة .WO/GA/46/7 Rev.

البند  "4"17من جدول ا ألعامل املو ّحد
اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ
 .105استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/GA/46/7 Rev
 .101وقدمت ا ألمانة الفقرات من  20اإىل  11من املرفق ا ألول للوثيقة ،اليت تناولت ادلورة التاسعة للجنة الاستشارية
املعنية ابلإنفاذ (جلنة الإنفاذ) اليت انعقدت يف الفرتة من  0اإىل  1مارس  1052برئاسة السفي توماس فيتشني .واتفقت ادلول
ا ألعضاء أأن تتناول تكل ادلورة موضوعني ،هام "ممارسات ا ألنظمة البديةل لتسوية منازعات امللكية الفكرية وطرق معلها"
اإضافة اإىل "الإجراءات أأو التدابي الوقائية أأو التجارب الناحجة لس تكامل تدابي الإنفاذ اجلارية بغية تقليص جحم سوق
املنتجات املقدلة أأو املقرصنة" .واس متعت اللجنة إاىل عدد من العروض ،مبا فهيا عروض متهيدية قدهما خرباء وا ألمانة وعروض
عن اخلربات الوطنية واملشاريع التجريبية اليت نفذت ابلتعاون مع ا ألمانة .وترد مواضيع مجيع العروض يف
الوثيقة  ،WO/GA/46/7 Revوميكن الاطالع علهيا مبارشة عىل املوقع الش بيك للجنة .وابلإضافة اإىل ذكل ،نظمت
ادلول ا ألعضاء وجامعة ادلول العربية معرضا للخربات ،وخاصة املشاريع الوجهية يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.
و أأجريت ادلورة ابعتبارها "سوق أأفاكر" تسمح بتبادل تفاعيل للآراء واخلربات بني ادلول ا ألعضاء .واستشفت ا ألمانة من
تكل ادلورة دروسا مفيدة لتوجيه معلها املقبل يف هذا اجملال احملدد .ويف اخلتام ،شكرت ا ألمانة ،رئيس جلنة الإنفاذ عىل
قيادته ومقديم العروض واملشاركني يف الاجامتع.
 .100وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وشكر السفي فيتشني عىل رئاس ته للجنة وا ألمانة عىل معلها ادلؤوب طوال
العام املايض .وذكرت اجملموعة أأن ا إلنفاذ عنرص أأسايس ليك يعمل نظام امللكية الفكرية بشلك جيد وهيئي البيئة املواتية لقطاع
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ا ألعامل والاستامثر .وقال اإن اجملموعة ابء تؤمن بشدة أأن الويبو واصلت اإسهاهما النشط يف هذا اجلانب من أأجل حتقيق
هدف املنظمة .واسرتسل الوفد مقتبسا عبارة اس تخدهما رئيس اللجنة وقال إان ادلورة املاضية حققت جناحا ابعتبارها
"سوق أأفاكر" حيث متكن امجليع من اإجياد فكرة جيدة واحدة عىل ا ألقل يتأأمل فهيا حني يعود اإىل وطنه .وتتوقع اجملموعة ابء
أأن تس متر اللجنة يف توفي جمال لتبادل اخلربات وادلروس املس تفادة ولس تكشاف كيفية التعامل مع التحدايت املتعلقة
ابلإنفاذ ،واليت ميكن أأن تشلك أأساسا للقيام مبزيد من العمل .ومىض يقول اإن اجملموعة تتطلع اإىل اإجراء مزيد من النقاش
حول ممارسات ا ألنظمة البديةل لتسوية منازعات امللكية الفكرية وطرق معلها ،والإجراءات أأو التدابي الوقائية أأو التجارب
الناحجة لس تكامل تدابي الإنفاذ اجلارية بغية تقليص جحم سوق املنتجات املقدلة أأو املقرصنة ،وإاىل التفاق عىل اإضافة بنود
جديدة ملناقش هتا يف املس تقبل.
 .102وتوجه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابلشكر اإىل ا ألمانة عىل التقرير وعىل معلها املهم .ورصح بأأن الولايت املتحدة
ا ألمريكية ملزتمة الزتاما اكمال ابلعمل عن كثب مع الويبو ومبساعدة البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا عىل حتسني اإنفاذ حقوق
امللكية الفكرية دلهيا .وراح يقول اإن جلنة الإنفاذ حمفل قمي لتبادل املعلومات و أأفضل املامرسات بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية
الفكرية .وذكر الوفد أأن جتارب فرادى البدلان اليت تبادلهتا يف اجامتعات اللجنة السابقة اكنت ثرية ابملعلومات ومفيدة يف
تزويد ادلول ا ألعضاء مبعلومات عن برامج اإذاكء الوعي والتدريب والتعلمي يف جمال اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .وعالوة عىل
ذكل أأعرب عن أأمهل يف أأن حتافظ اللجنة عىل تركزيها عىل ا ألهداف احملددة يف وليهتا ،ويه التنس يق مع بعض املنظامت
ومع القطاع اخلاص ملاكحفة أأنشطة التقليد والقرصنة ،والقيام ابلتثقيف العام واملساعدة والتنس يق من أأجل تنفيذ برامج تدريب
وطنية وإاقلميية مجليع أأحصاب املصاحل املعنيني ،وتبادل املعلومات بشأأن قضااي الإنفاذ .ويف هذا الصدد قال الوفد اإنه يرى أأن
العروض وتبادل الآراء خالل دورات جلنة الإنفاذ السابقة بشأأن هذه املسائل اكنت ممثرة وثرية ابملعلومات .و أأبدى الوفد
رغبته يف أأل تدخر اللجنة هجدا يك تظل احملفل اذلي تناقش فيه أأفضل ممارسات اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،وقال اإنه ل
يؤيد أأي معل خيرج عن هذه الولية ول يؤيد تكرار العمل يف سائر هيئات الويبو .وعرب عن تطلعه لعقد ادلورة العارشة
للجنة والتعمل من أأعامل ادلول ا ألعضاء يف اجملالت املوضوعية للس بل البديةل لتسوية املنازعات والتدابي الوقائية .واختمت
الوفد لكمته همنئا الويبو عىل هجودها الرامية اإىل تنس يق وتعزيز جوانب الإنفاذ يف هجودها اخلاصة ابملساعدة التقنية و أأعرب
عن تأأييده الاكمل ألعامل الويبو يف تعزيز التعاون بني اإدارات الإنفاذ واملنظامت املعنية يف هذا امليدان.
 .101و أأعرب وفد الصني عن تقديره للنتا ج الإجيابية احملققة يف ادلورة التاسعة للجنة الإنفاذ .و أأعرب عن اإميانه بأأن جلنة
الإنفاذ منصة جيدة يك تتناقش فهيا ادلول ا ألعضاء وتتبادل الآراء يف اإنفاذ قانون امللكية الفكرية وإاذاكء الاحرتام للملكية
الفكرية .و أأعرب الوفد عن رسوره مبساهامت الصني والرشاكت الصينية بشأأن جمال اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية خالل ادلورة
التاسعة .ورصح بأأنه س يواصل يف املس تقبل املشاركة بفعالية يف أأعامل اللجنة.
 .106وترك وفد اإيطاليا اللكمة ملمثل الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه.
 .101وحتدث ممثل الاحتاد ا ألورويب ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،ورحب ابملناقشات السابقة املمثرة
اليت دارت يف جلنة الإنفاذ ،و أأعرب عن تطلعه اإىل مواصةل تبادل الآراء املمثر خالل ادلورة العارشة ،وقال اإن اجلهود املكثفة
اليت بذلهتا اللجنة لبناء فهم مشرتك لوقع التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية تعد دافعا رئيس يا لسرتاتيجيات الوقاية والإنفاذ
الفعاةل .و أأشار املمثل يف هذا الصدد اإىل أأن اإضافة بند دامئ عىل جدول ا ألعامل بشأأن المتثيل الطوعي اخمتلف أأطر اإنفاذ
امللكية الفكرية الوطنية من شأأنه أأن يعزز تبادل الآراء و أأفضل املامرسات بشأأن هذه املسأأةل الرئيس ية .وعرب املمثل عن ثقته
يف أأن أأوجه التعاون املمثر ستتواصل بني الوفود من أأجل ماكحفة التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية اليت تؤثر يف امجليع
مبزيد من الفعالية.
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 .108وعل ّق وفد املكس يك أأمهية كربى عىل حق املؤلف ور أأى أأن حق املؤلف أأداة مفيدة جد اا لتعزيز التمنية الاقتصادية
والعلمية والثقافية والاجامتعية يف بدله .وقال اإن املكس يك وضعت س ياسة واحضة (تس هتدف أأساس اا الش باب) بغية الهنوض
بثقافة حترتم املبدعني الفكريني وتضمن اإعامل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة و أأضاف أأن تكل الس ياسة تتضمن عنرصا تربواي
يتصل ابلسلوك ا ألخالقية واملدنية ويس تفيد منه التالميذ يف سن العارشة ويركز عىل مجةل أأمور مهنا الامتثال ألصول حق
املؤلف وماكحفة القرصنة .و أأشار اإىل نرش كتاب يف ذكل الشأأن ت َُّوزع أأكرث من ثالثة ماليني نسخة عنه س نو ااي .و أأفاد أأيض اا
بتصممي لعبة ل ألطفال تسمى "مصنفي ا ألول هو ُسيل ا ألول" و ّ
تعمل ا ألطفال عن السجل وتبني هلم بطريقة مبسطة كيفية
تسجيل مصنف دلى املعهد الوطين املكس ييك للملكية الفكرية .ولفت النظر أأيض اا اإىل ندوة تفاعلية بعنوان "يوم الإبداع
ل ألطفال" نظمت يف اإطار "يوم اإبداع الطفل" هبدف تشجيع ا ألطفال عىل الاهامتم ابملصنفات ا ألدبية وزايدة عدد
تسجيالت حق املؤلف اليت فاقت  10 000تسجيل يف الس نة .وعالوة عىل ذكل ،أأشار اإىل دليل عن تسجيل املصنفات
ا ألدبية عنوانه "املؤلف الصغي" هيدف اإىل تعلمي ا ألحداث كيفية تسجيل مصنف .وسلط أأيض اا ا ألضواء عىل محالت الإعالم
اليت نظمت ابس تخدام حافالت اإيكولوجية وإاعالانت عامة يف اجلامعات هبدف تعزيز الامتثال لقانون حق املؤلف والهنوض
ابلإبداع وتسجيل املصنفات وتعزيز سلوك الوقاية .و أأعرب جمدد اا عن تأأييده للجنة الإنفاذ بوصفها حمف اال ممتاز اا لتبادل
املعلومات والتجارب و أأداة شديدة الفائدة دلمع اجلهود اليت يبذلها لك عضو يف الويبو فامي يتصل بعمهل يف جمال الامتثال
والإنفاذ .وشدد عىل أأن التجارب الوطنية وادلولية املعروضة خالل ادلورة التاسعة تسمح لبدله بأأن يمل ابلتجارب املهمة لسائر
ادلول ا ألعضاء يف الويبو اليت تعود بفوائد كبية اإذ ميكن اس تخداهما كامنذج من جانب بدلان أأخرى .و أأكد أأن أأنشطة املساعدة
التقنية والتدريب اليت تقدهما الويبو يف س ياق معل جلنة الإنفاذ يه أأنشطة أأساس ية ابلنس بة اإىل ادلول ا ألعضاء .و أأحاط علاما
بأأن تكل ا ألنشطة تساعد عىل تكوين الوعي يف اجملمتع خبصوص دور امللكية الفكرية يف تمنية البدلان الاقتصادية والعلمية
والثقافية والاجامتعية وعىل الهنوض ابحرتام أأفضل حلق املؤلف وابإنفاذه .و أأهنيى لكمته معر ااب عن أأمهل حتديد جدول زمين
منتظم لجامتعات جلنة الإنفاذ بتفضيل عقد دورتني يف الس نة.
 .109وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وقال اإن اجملموعة ل تزال تعلق أأمهية
كربى عىل العمل عىل اإذاكء الاحرتام حلقوق امللكية الفكرية وإاذاكء وعي امجلهور هبا و أأعرب عن تطلعه اإىل تكثيف العمل يف
ذكل اجملال حيث تس تطيع جلنة الإنفاذ حتقيق القمية املضافة ويتس ى لدلول ا ألعضاء يف الويبو التعمل بعضها من البعض
ومشاطرة املامرسات .و أأحاط علاما بأأن أأحد أأمه أأهداف املنظمة ينبغي أأن يمتثل يف تبادل املعلومات عرب احلدود عن أأثر حالت
التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية من الناحيتني الاجامتعية والاقتصادية .ويف ذكل املضامر ،ذكر أأن اجملموعة تؤيد الاقرتاح
اذلي قدمه ممثل الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بشأأن بند اإضايف دامئ يف جدول ا ألعامل يتصل ابلعروض الطوعية
ل ألطر الوطنية املعنية اخلاصة ابإنفاذ امللكية الفكرية .ور أأى أأن مثل ذكل البند من شأأنه مواصةل حتسني معل اللجنة مكنرب
لنرش املعارف بشأأن أأفضل املامرسات يف جمال الإنفاذ وإاذاكء وعي امجلهور .و أأعرب مع ا ألسف عن عدم ارتياحه لتأأثر معل
اللجنة بشلك سليب ابملناقشات املصطنعة اخلارجة عن نطاق ولية اللجنة الرئيس ية .واختمت بيانه قائ اال اإنه يظل ملزتم اا بعمل
اللجنة أأشد الالزتام عىل حنو بناء وفعال وطالب اا اإىل مجيع الوفود النظر يف اإماكنيات اللجنة.
 .120وشكر وفد ترينيداد وتوابغو ا ألمانة عىل دمعها ومساعدهتا لبدله يف وضع مرشوع من مرشوعات ’اإذاكء الاحرتام
للملكية الفكرية‘ .و أأعرب أأيضا عن امتنانه لدلعوة اليت تلقاها لتقامس التجارب يف وضع وتنفيذ أأجزاء من املرشوع يف ادلورة
التاسعة للجنة .وقال اإن ذكل احملفل اكن مفيدا للغاية لتقامس طرق اإبداعية ملواهجة حتدايت مماثةل أأمام اإنفاذ امللكية الفكرية.
و أأشار اإىل أأنه عىل الرمغ من أأن اللجنة ليست جلنة لوضع القواعد واملعايي ،فاإهنا تقدم اإشعارا مس بقا عن التحدايت اجلديدة
ُوس بال للحلول وخربات مس متدة من خمتلف ا ألعضاء .و أأضاف أأن ا ألمه من ذكل هو أأهنا تتيح ا ألمل يف اإماكنية حتقيق
جناحات يف جمال قرصنة امللكية الفكرية ،اذلي يشهد تفامقا كبيا يف بعض ا ألحيان .و أأوحض أأن ذكل يكتيس قدرا مماثال من
ا ألمهية تقريبا ابلنس بة ألحصاب احلقوق واملصاحل الاقتصادية اليت تكفلها حقوق امللكية الفكرية .ويف هذا الصدد جشّع الوفد
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اإاتحة املزيد من الفرص لدلول ا ألعضاء لتقامس جتارهبا يف اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية وتناول مسأأةل الإنفاذ بطريقة اإبداعية
من خالل حلول جامعية ُمس متدة من احلمكة الرتامكية.
 .125ور أأى وفد الربازيل أأن للجنة دورا همام يف تعزيز التعاون ادلويل عىل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،كام هو منصوص
عليه يف مؤرشات النتا ج احملدّدة فامي خيص الهدف الاسرتاتيجي السادس املندرج يف خطة الويبو الاسرتاتيجية ل ألجل
املتوسط  .1051-1050و أأكّد الوفد عىل أأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ل يقترص عىل اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .ويف
هذا الصدد ،اعرب عن أأسفه من أأن التقرير مل يكن مفصال مبا يكفي بشأأن املناقشات اليت جرت خالل ادلورة التاسعة
للجنة بشأأن معلها املقبل .و أأشار مع ا ألسف اإىل الاقرتاحني املنبثقني عن املشاورات غي الرمسية اليت توىل الرئيس تيسيها،
ل س امي لتقيمي وحتليل ما أأجنز يف جمال املساعدة التقنية والترشيعية وتعزيز أأنشطة اإذاكء الوعي كوس يةل لإذاكء الاحرتام للملكية
الفكرية ،وقال يف هذا اخلصوص اإن الاقرتاحني املذكورين مل حيظيا بقبول وفد واحد .ور أأى الوفد أأن الاقرتاحني يضمنان
توازان جيدا بني ا ألنشطة الكفيةل ابملساعدة عىل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية وميكّنان من قطع شوط كبي يف تنفيذ ولية
اللجنة .و أأبدى الوفد أأمهل اخلالص يف أأن حيظى الاقرتاحان ابلقبول يف ادلورة العارشة.
 .121واعترب وفد اإيران (مجهورية  -ا إلسالمية) اللجنة حمفال قامي لتبادل التجارب و أأفضل املامرسات يف جمال اإنفاذ امللكية
الفكرية .وقال اإن لك املوضوعات والعروض اليت مت تناولها يف ادلورات السابقة اكنت قيّمة ومفيدة من حيث املعلومات.
و أأكّد رضورة أأن تلزتم اللجنة بتوصية جدول أأعامل التمنية امخلس وا ألربعني اليت تنص عىل ما ييل" :انهتاج اإنفاذ امللكية الفكرية
يف اإطار الاهامتمات الاجامتعية ا ألوسع والانشغالت املعنية ابلتمنية بصفة خاصة ،حبيث تسهم حامية حقوق امللكية الفكرية
وإانفاذها يف تشجيع الإبداع التكنولويج ونقل التكنولوجيا ونرشها حتقيقا للمنفعة املتبادةل ملنتجي املعارف التكنولوجية
وللمنتفعني هبا وعىل حنو يؤدي اإىل الرفاهية الاجامتعية والاقتصادية وإاىل حتقيق التوازن بني احلقوق والالزتامات ،مبا يتفق
مع املادة  1من اتفاق تريبس ".و أأضاف أأنه من املهم أأن تسعى اللجنة ،يف أأنشطهتا املس تقبلية ،اإىل اس تكشاف اإماكنية اإنفاذ
حقوق امللكية الفكرية يف جمال املعارف التقليدية و أأشاكل التعبي الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية ،ممّا سيسهم يف اإثراء
مداولت اللجنة يف املس تقبل.
 .120وقال وفد الكونغو ،يف س ياق تعزيز امللكية الفكرية وتنفيذ جدول أأعامل التمنية من قبل جلنة الإنفاذ ،إان عدة وفود
قدّمت منذ  1050عروضا عن العواقب الاقتصادية والاجامتعية للقرصنة التقليد وما تقوم به من تدابي للقضاء عىل تكل
ااخمالفات .وتريم تكل التدابي إاىل تعزيز ماكحفة التقليد والقرصنة ،واس تخدام ا ألحاكم القانونية غي املقيّدة ،وتعزيز التعاون من
أأجل تصفية أأفضل لعروض السلع املقدلة ،وإانشاء أأنواع معينة من ال آليات الطوعية لتسوية املنازعات .وتكل الآليات اخلارجة
عن نطاق القضاء لها دور أأسايس يف تنفيذ حقوق امللكية الفكرية وميكن أأن تكون مناذج تستند اإلهيا املبادرات اليت ميكن أأن
تظهر مس تقبال .وفامي يتعلق اب ألنشطة ا ألخية للويبو يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،ر أأى الوفد أأن هناك حاجة اإىل
املساعدة التقنية والترشيعية وإاىل التدريب .بيد أأن تكل ا ألنشطة املوهجة للبدلان النامية تراجعت بشلك كبي .وفامي خيص
جدول أأعامل التمنية  ،قال الوفد إان جلنة الإنفاذ جيب أأن تستند يف معلها اإىل التوصية  21ليك حيقق التعاون ادلويل هدفه
املمتثل يف ضامن هنج متوازن بني ادلول املتقدمة والنامية  -وهذا الوئام اذلي طال انتظاره يظل بعيد املنال .ويف ا ألخي،
يعتقد الوفد أأن توصيات جدول أأعامل التمنية امخلس وا ألربعني جيب أأن توجه هنج الويبو حنو اإنفاذ امللكية الفكرية ،مبا يامتىش
مع املصلحة العامة والاعتبارات الإمنائية عىل وجه اخلصوص.
 .122ومثن وفد السودان أأو ال اجلهود الكبية اليت قامت هبا جلنة الإنفاذ وقال اإن ذكل س يضع مجيع معاهدات الويبو عىل
احملك .ول س امي أأن اللجان اليت تطبق هذه التفاقيات ظلت تتابع بشلك كبي املس تجدات يف حاةل التطبيق م الاس تجابة
الكبية واملتواترة للتقنيات احلديثة خاصة يف عهد قواعد البياانت والسامرت تكنولويج .وقال اإن اجلهود اليت قامت هبا ادلول
واملقدمة خالل الاس تعراض أأكدت عىل بعض قصص النجاح اليت ينبغي أأن تعمم وينبغي كذكل أأن ينظر اإلهيا يف اإطار برامج
التمنية حىت تس تجيب لبعض ادلول الواقعة يف اإطار ادلول ا ألقل منو اا لتس تفيد من الاس تجاابت الكبية من الناحية التطبيقية
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يف هذه اجملالت عىل وجه ادلقة .و أأضاف أأن هناكل جانب غاية يف ا ألمهية ويه اجلهود املتعلقة ابتفاقية تريبس خباصة وأأن
لك ادلول مل توقع عىل التفاقية أأو مل تس تمكل هجودها يف اتفاقية منظمة التجارة العاملية ،مما يشلك عبئ اا عىل هذه ادلول
عندما تتطرق للمعاهدات اليت تطبقها الويبو خباصة اجلوانب املتعلقة ابملعارف التقليدية .و أأوحض أأن الصناعات الإبداعية تقع
يف اإطار تكل ادلول ويف اإطار قوانيهنا الوطنية ،ولكن ل جتد النفاذ ابلشلك التام اإىل التكنولوجيات اجلديدة .وعليه ،ينبغي
الانتباه ذلكل يف الاسرتاتيجيات اليت تطورها الويبو الآن مع ادلول ااخمتلفة يف القطاعات ااخمتلفة من أأجل توفي فرص النفاذ
اإىل السوق .وشكر الوفد الويبو واللجنة عىل كيفية الاس تجابة جلزء من هذا الطرح .وشكرا أأيضا املدير العام اذلي أأشار اإىل
ذكل يف أأكرث من فقرة من بيانه الافتتايح وقال اإنه يمتى هل لك التوفيق .ومىض يقول اإن هناكل جوانب أأخرى ينبغي أأن يمت
فهيا شلك من أأشاكل الاس تقصاء ويه اجلوانب املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات وإاماكنية النفاذ ،موحضا أأنه لبد للويبو من
أأن تقدم بروفايل لدلول لالس تفادة من هذا اجلانب والإدماج خاصة يف جمال التمنية .واسرتسل مشيا اإىل أأن جزء من تكل
التطورات أأصبح الآن اتفاقيات موهجة خلدمة امجلهور و أأوحض أأنه يقصد هنا اتفاقية مراكش ا ألخية بشأأن فاقدي البرص.
و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن حيرز تقدم جتاه ا ألعامل اليت ميكن أأن ختدم امجلهور و أأن يوجد هناكل شلك من أأشاكل التفهم
يف النفاذ ملثل هذه التفاقيات .ورشح الوفد أأن هناكل دول مثل الولايت املتحدة ا ألمريكية وادلول ا ألوروبية اليت دلهيا
املعارف وس بل التنفيذ .ورشح الوفد أأنه ينبغي تبادل الترشيعات وتقامس التجارب ،مما سيساعد البدلان عىل النفاذ اإىل تكل
التكنولوجيات والطرق .وأأكد أأن العربة يف الهناية ابلتطبيق وليس ابلالكم.
 .121و أأبدى ممثل جامعة ادلول العربية امتنانه للجهود اليت تقوم هبا جلنة الإنفاذ وملا حققته من نتا ج .واكن من دواعي رسوره
أأن يشارك يف الاجامتع ألن جامعة ادلول العربية قدمت وثيقة معل بشأأن حقوق امللكية الفكرية وماكحفة التقليد .ومىض يقول
اإن جامعة ادلول العربية أأعدت فيلام قصيا مدته أأربع دقائق يوحض كيفية احرتام حقوق املؤلف .وشارك يف ذكل الفيمل بشلك
طوعي ودون مقابل ممثلون مرصيون ،مبن فهيم ممثل مرصي مشهور جدا .وبُث الفيمل يف مجيع القنوات العربية من أأجل تعزيز
احرتام حقوق امللكية الفكرية .وتلقى املمثلون املشاركون يف الفيمل جوائز وحظي الفيمل بدمع من هيئات البث العربية املشاركة.
و أأشارت املمثل اإىل أأنه لبد للجميع من بذل هجد كبي ،ول س امي لفهم أأمهية امللكية الفكرية كلك وا ألهداف الاسرتاتيجية
للويبو ،فضال عن التعاون ادلويل يف جمال امللكية الفكرية .و أأهنيى املمثل لكمته مؤكدا أأن جامعة ادلول العربية تؤيد مجيع
اجلهود اليت تبذلها الويبو.
 .126وانشد ممثل ش بكة العامل الثالث ) (TWNا ألمانة ابحرتام جدول أأعامل التمنية فامي تضطلع به من أأنشطة يف جمال اإنفاذ
حقوق امللكية الفكرية .وقال اإن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ميكن أأن يؤدي عادة اإىل رفض النفاذ اإىل ا ألدوية واملعارف .وقد
رفض العديد من احملامك الوطنية اإصدار أأوامر قضائية مبدئية يف قضااي التعدي عىل الرباءات .ورصح بأأن احملامك مسحت ملن
يطلق علهيم امس املتعدين مبواصةل اس تخدام الرباءات بعد أأن تقيض احملامك بوقوع تعد عىل الرباءات .و أأردف املمثل قائال اإن
الرئيس أأوابما يف الس نة املاضية اس تخدم حق الفيتو ضد أأمر صادر عن جلنة التجارة الفيدرالية مبصادرة منتجات رشكة أآبل
يف قضية تعد عىل حقوق رشكة سامسونغ .وقال املمثل اإنه يرى أأن من املهم لدلول ا ألعضاء مناقشة هذه التطورات املتعلقة
ابلتعدي عىل امللكية الفكرية يف جلنة الإنفاذ .ومىض يقول اإن ا ألمانة ينبغي أأن تقدم أأيضا املساعدة التقنية ملساعدة البدلان
النامية عىل الانتفاع مبواطن املرونة املتعلقة إابنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،اإل أأنه يرى أأن أأنشطة ا ألمانة عادة ما حتيد عن
مسارها وتقرتح اتباع مقاربة مشولية جتاه اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .ورصح بأأن مجموعات ا ألدوات الس ياس ية الوطنية يف
جمال امللكية الفكرية تقرتح جدول أأعامل مشويل رصاحة ومضنا جتاه اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .وقال املمثل اإنه يعتقد أأن هذه
الوثيقة تدعو اإىل اختاذ تدابي حدودية شامةل تغطي مجيع السلع اليت تتعدى عىل امللكية الفكرية وتتخطى مقتضيات اتفاق
تريبس .و أأضاف أأن اتفاق تريبس ينص عىل اختاذ تدابي حدودية فقط يف حاةل السلع املقدلة للعالمات التجارية والسلع
املقرصنة حلق املؤلف .ولحظ املمثل أأيضا أأن الوثيقة تدعو أأيضا اإىل اإقامة حمامك خاصة وواكةل اإنفاذ متخصصة لإنفاذ حقوق
امللكية الفكرية ،ما خيالف نص جدول أأعامل التمنية وروحه .وانشد املمثل ا ألمانة بعدم اتباع جدول أأعامل مشويل فامي يتعلق
حبامية حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها.
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 .121و أأعرب ممثل برانمج الصحة والبيئة ) (HEPعن تقديره لتبادل الآراء يف جمال احرتام امللكية الفكرية يف جلنة الإنفاذ
هبدف الوقاية .وقال اإن املامرسات الشفافة واملثالية ل تزال تطرح حتداي كبيا يف العمل عىل الامتثال والوقاية ،وخاصة فامي
يتعلق بتقامس املنافع .ورصح املمثل بأأنه يؤمن بأأن من الرضوري املسامهة ابس مترار يف مسأأةل ماكحفة القرصنة الطبية اليت ل
تزال مطروحة عىل الصعيد ادلويل .ومىض يقول اإن من الرضوري أأيضا تعزيز الوعي والتعلمي من خالل ندوات التدريب.
و أأفاد بأأن تقامس املعارف من شأأنه أأن يتيح ماكحفة قرصنة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .128و أأوحضت ا ألمانة أأهنا أأحاطت علام مع العناية ابلتعليقات والاقرتاحات .وشددت عىل أأن جدول أأعامل التمنية وخاصة
التوصيات وعددها  21توصية ترشد أأعامل الربانمج اذلي يتناول شؤون جلنة الإنفاذ ،وتتعلق بأأنشطة املساعدة التقنية،
وشددت عىل أأن البدلان اليت تعاون معها الربانمج ميكن أأن تشهد عىل ذكل .وشكرت ا ألمانة ادلول ا ألعضاء عىل أأشاكل
التعبي عن ادلمع ألعامل اللجنة ،ودعت مجيع ادلول ا ألعضاء اإىل املشاركة بفعالية يف أأعامل اللجنة ألهنا يه املنتدى احلكويم
ادلويل الوحيد اذلي ميكن أأن تناقش يف مسائل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.
 .129و أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام ابلتقرير عن معل اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ الوارد يف
الوثيقة .WO/GA/46/7 Rev.

البند  10من جدول ا ألعامل املو ّحد
مركز الويبو للتحكمي والوساطة ،مبا يف ذكل أأسامء احلقول عىل الإنرتنت
 .110استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/GA/46/8
 .115وفتحت الرئيسة ابب مناقشة البند  10عن مركز الويبو للتحكمي والوساطة ،مبا يف ذكل أأسامء احلقول عىل الإنرتنت.
و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن الوثيقة املعروضة عىل امجلعية العامة تعرض معل املركز عىل مدى الس نة املاضية يف ثالثة أأجزاء،
أأولها يف الفقرة من  0اإىل  50ويس تعرض أأنشطة املركز يف جمال الطرق البديةل لتسوية املنازعات أأمام احملامك ،وخاصة التحكمي
والوساطة ،وقرارات اخلرباء بشأأن املنازعات املقدمة مبوجب قواعد الويبو .و أأبرزت ا ألمانة أأن ا ألنشطة الواردة يف الفقرتني 6
و 1تتعلق بتعاون املركز مع ماكتب امللكية الفكرية يف وضع اإجراءات اختيارية بديةل لتسوية املنازعات بشأأن الاعرتاض
واملنازعات ا ألخرى املعروضة عىل تكل املاكتب.
 .111ويتعلق اجلزء الثاين من الوثيقة ،من الفقرة  55اإىل الفقرة  ،51ابإدارة املركز لقضااي أأسامء احلقول عىل الإنرتنت.
و أأفادت ا ألمانة بأأن س نة  1050شهدت ّ
تسمل املركز ملا يزيد عىل  1 181قضية اإضافية يف اإطار الس ياسة املوحدة لتسوية
املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول (الس ياسة املوحدة) ،ابإجاميل  19 000قضية معروضة عىل الويبو تغطي أأكرث من 12 000
امس حقل منذ عام .5999
 .110و أأشارت ا ألمانة كذكل اإىل أأن الفقرات من  58اإىل  22من الوثيقة تتناول تطورات الس ياسة العامة يف نظام أأسامء
احلقول ،ول س امي ما يتعلق ابس تحداث هيئة الإنرتنت املعنية اب ألسامء وا ألرقام املع ّينة (الإياكن) ،ويه الإدارة املسؤوةل عن
ا إلرشاف عىل نظام أأسامء احلقول ،حلقول عليا جديدة مكونة من أأسامء عامة .وقالت اإن اس تحداث أأسامء احلقول العليا
اجلديد املكونة من أأسامء عامة البالغ عددها  5 200امس حقل ،اذلي اس هتل يف الس نة املاضية ،يطرح شواغل حامية امللكية
الفكرية ،ولس امي فامي يتعلق ابلعالمات التجارية .و أأوحضت ا ألمانة أأن الوثيقة تعرض الآليات املتاحة ألحصاب احلقوق ملواهجة
تكل الشواغل ،مبا يف ذكل اإجراء الاعرتاض املتعلق ابحلقوق القانونية اذلي أأدار املركز يف اإطاره  69حاةل يف عام .1050
و أأفادت ا ألمانة بأأهنا ستبلغ امجلعية العامة يف الس نة املقبةل بأأية تطورات أأخرى ،و أأن جدول أأعامل جلنة العالمات حيتوي عىل
التحديثات الوجهية بشأأن اجلوانب املتعلقة ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول.

WO/GA/46/12
63

 .112و أأشارت الرئيسة اإىل عدم وجود أأي تعليق عىل هذه الوثيقة.
 .111و أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام مبضمون الوثيقة .WO/GA/46/8
[هناية الوثيقة]

