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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( االستثنائية السادسةواألربعون )الدورة  الثامنةالدورة 
 2016 أأكتوبر 11اإىل  3من جنيف، 

 
 

 التقرير

 اذلي اعمتدته امجلعية العامة

 4و 3و 2و 1(: A/56/1 اليت تعنهيا من مرشوع جدول الأعامل املوّحد )الوثيقة العامة البنود التالية تناولت امجلعية .1
 .31و 30و 29و 23و 18و 17و 16و 15و 14و 13و 12و 11و 10" و3"9" و1"9و 8و 6و 5و

 18و 17و 16و 15و 14و 13و 12و 11" و3"9" و1"9و 8وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة، فامي عدا البنود  .2
 (.A/56/17 التقرير العام )الوثيقة، يف 29و 23و

يف  29و 23و 18و 17و 16و 15و 14و 13و 12و 11" و3"9" و1"9و 8وترد التقارير اخلاصة ابلبنود  .3
 الوثيقة. هذه

، وانتخب الس يد خوان راوول ابلنيابة وانتخب الس يد السفري اينيس اكرلكينس )لتفيا( رئيسا للجمعية العامة للويبو .4
 .هرييداي أأكوس تا )املكس يك( انئبا للرئيس ابلنيابة

  



WO/GA/48/17 
2 
 

 من جدول الأعامل املوّحد 8البند 

 ادلورة الانتخابية اجلديدة لأعضاء ماكتب امجلعية العامة

ىل الوثيقة .5  ..WO/GA/48/14 Rev استندت املناقشات اإ

لعمل احلكويم ادلويل اتعزيز  القرتاح يهلالفكرة الرئيس ية  يقة( أأنّ الاقرتاح الوارد يف الوث  مقّدموأأوحض وفد لتفيا ) .6
يف فرتة خدمة  حدثأأمه  يعين مضنا أأنالاقرتاح جوهر الوفد أأن  أأضاف. و لإعداد لجامتعات امجلعية العامة للويبواوحتسني 
ورأأى الوفد أأن الاقرتاح احلال يف الوقت الراهن. هو  ، كامهتايف بداي يف هناية مدة خدمهتم ل يجر يس   املكتب،أأعضاء 

لعقد أأفضل  دمهو بذل قصارى هجل خشصيا  ادافع س يعطهيممة، و اعية العوقتا اكفيا للتحضري لجامتع امجل  يهب ئ ح للرئيس وانتيي س  
ن  .العامةجمعية ممكن لل اجامتع  جتطرح حتدايت عيات امجل خالل  ير جتاملناقشات اليت وقال الوفد اإ رائية مثل املسائل تقنية واإ
يرونه الويبو،  املتابعني لجامتعاتاملندوبني عين أأن مما ي ة،مكو واملسائل املتعلقة ابملزيانية أأو احل حتاداتالاو ن اللجانعالناش ئة 

ىل ادل ظمة اترخيها.نامل يف قضية لك جلنة ولك ل أأضاف أأنبة. و و صعالس نوية واحدا من أأكرث اللقاءات  ضافة اإ اخلاصة يناميات اإ
قلمييةللك  معليات صنع القرار ييّّس سهل بناء توافق يف الآراء و سي الرئيس للجمعية العامة الوفد أأن اس تعداد . ورأأى جامعة اإ

ذ من خالل. أأكرب فعاليةب . وفهمه فهام أأفضل لويبول ت، ميكن للرئيس معرفة تعقيدات العمل احلكويم ادلويلللجمعياالتحضري  اإ
عقد  أأعلن أأنهو . امجلعية العامة للويبولأعضاء مكتب  نتخابيةالاورة ادل عديلاله، اقرتح وفد لتفيا تذكورة أأعلأس باب امللو 

ن جولتني من املشاورات غري الرمسية مع الوفود املهمتة. و  ىل تعديل الااملشاورات قال اإ عىل النحو املبنّي  قرتاح الأويلأأّدت اإ
معظم وأأن  خالل تكل املشاورات، أأي اعرتاضات عىل الاقرتاح من حيث املبدأأ  تلقمل ي يف الوثيقة املنقحة. وذكر الوفد أأنه 

ىلالأس ئةل  وضع  ثّ من بدأأ و امل التفاق أأول عىل التاليتني، وهام طوتني اخل الوفداقرتح . وابلتايل، الاقرتاح تنفيذ تطّرقت اإ
. ويف اخلتام، أأعرب 2017عام لمجعيات الويبو  يفاعامتدها من أأجل  ،تنفيذاخلاصة ابل والتدابري الإجرائية  التقنيةرتتيبات ال

 يف الوثيقة. مرشوع القرار الوارد ةية العامامجلع تدمع عن أأمهل يف أأن الوفد 

وكذكل  للويبو، تعديل ادلورة الانتخابية لأعضاء مكتب امجلعية العامةبشأأن  هاقرتاحعىل تفيا وفد لوشكر وفد بولندا  .7
حتسني بغية قرتاح الأأعرب الوفد عن تأأييده لو . املنطق الاكمن وراء الاقرتاحلرشح ت أأجرياليت  العملية التشاوريةعىل 

جراءات املنظمة مبا يضمن تنظمي امجلعيات تنظامي   .عىل حنو كبري امجلعياتزايدة كفاءة يف سهم ي ن شأأنه أأن م جيدااإ

ورة ادلتعديل  هاقرتاحعىل وفد لتفيا  والبلطيق،وفد لتفيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى شكر و  .8
ن  وقال. املنطق الاكمن وراء الاقرتاحلرشح ت أأجريعضاء املكتب العملية التشاورية اليت لأ  يةنتخاب الا رأأت  اجملموعةالوفد اإ

جراءات املنظمة مبا يضمن عقد مجعيات منظمة ومعّدة بشلك اإىل حتسني الرايم القرتاح املزااي ل كثريا من واتبع ابلقول جيد. اإ
ن للويبو، كأي  ن الاقرتاح من شأأنه أأن يسمح أأ ، ورأأي الوفد للغاية، ديناميات حمددة ومناقشات تقنية أأخرى منظمة دوليةاإ

 وأأضافاجامتعات امجلعيات.  جودة من أأعىلنتاجئ اس تخالص ضمن وتسهيلها مبا يملية التحضريية الع توجيه ب عضاء املكتب لأ 
 تنفيذ الاقرتاح.تدابري بنشاط يف  الوفد أأنّه سيشارك

ن املعروض الاقرتاحعىل  وفد املكس يك وفد لتفيا شكرو  .9 ذ س تعود ب ، ة مزاايهامبادر يرى أأن لل ، وقال اإ جيايب تأأثري اإ اإ
يبارش أأن ب ة،قرتحاملامرسة امل وأأضاف الوفد أأن. وتعززه معل الرئيسسهل ست  امجلعيات لأهناعىل معليات املنظمة وخاصة 

للعمل مع الأمانة العامة ومجيع اجلهات س نة اكمةل  ا يتيح  ه أأو لهاادلورة العادية مبهناية فقط بعد  معهل امةرئيس امجلعية الع
اليت دة الأطراف الأخرى تعدامل يف العديد من املنظامت يه ممارسة مس تخدمة  ،الفاعةل الأخرى لإعداد امجلعية العامة التالية

أأن ب هداعتقأأعرب الوفد عن ا اعمتدت امجلعية الاقرتاح،حال  يف وسائهلو طرق تنفيذ الاقرتاح وفامي يتعلق ب .هامزااي رأأت
ىل اتفاق. و سبيال  ادلول الأعضاء س تجد  مسامهة بشلك بناء يف هذه املهمة.اس تعداده لل  الوفد أأبدىللتوصل اإ
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املشاورات غري الرمسية و  املعروضني والتفسري قرتاحعىل الاوفد لتفيا  ،بصفته الوطنية تحداثا ، م وشكر وفد ش ييل .10
أأفضل طريقة  ادلول الأعضاء ددحتيك  سا  هذا الاقرتاح، وتأأييده لس مترار احلوارلأ  رهيتقدوأأعرب عن ت. يجر أأ اليت 

نه  هذا الشأأن. وقال الو وتقيمي القرارات اليت ميكن اختاذها يف التنظمي معله ىل  س تعدم فد اإ آراء لالس امتع اإ الوفود واجملموعات أ
 الاقرتاح.بشأأن  لأخرىا

ملشاورات واي طرحه قرتاح اذلعىل الاعن شكره لوفد لتفيا وأأعرب وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية،  .11
نوراء الاقرتاح. و الاكمنة  فكرةرشح البغية ت عقداليت  وهجات  قد برزتالاقرتاح و يف  نظرتاجملموعة الأفريقية  قال الوفد اإ

أأى البعض وررتاح مع النظام ادلاخيل، قتعارض حممتل لال بعض أأس ئةل خبصوص أأيلل  فتبادرتنظر خمتلفة داخل اجملموعة: 
ذكر الوفد أأن  وذلكل،يف الاقرتاح املطروح. الواردة الثغرات  سدّ ل  ااكفيعىل النحو القامئ النظام احامتل أأن يظل الآخر 
ىل اجملموعة بداء  الراغبة يفادلول الأعضاء يف اجملموعة الأفريقية من  ف مشرتك بشأأن هذه القضية، وطلبموق مل تتوصل اإ اإ

 أأخذ اللكمة للتعبري عهنا.بم التكرّ وهجة نظرها 

آ مل يطلب وفد  وملّا .12 ن اكنت يفامجلعية العامة رئيس اللكمة، سأأل ال خرأ  ،وثيقةاليف  املبني  القرارتبين ولهاوضع خي مّعا اإ
 عىل النحو التايل: ،لإعداد لجامتعات امجلعية العامة للويبوالعمل احلكويم ادلويل وحتسني اتعزيز من أأجل 

حبيث ، الرئيسالرئيس وانئيب ة، ابية لأعضاء مكتب امجلعية العامتعديل ادلورة الانتخ" 1"قررت امجلعية العامة: "
الرشوع يف مشاورات غري رمسية، بتيسري من " و 2؛ "تبتدئ وليهتم يف هناية ادلورة العادية للجمعية العامة للويبو

 ".2017خالل امجلعية العامة للويبو لعام  قرار املذكور أأعاله بغية اعامتدهالبشأأن  عامة أأو من يعّينهرئيس امجلعية ال

متهيد يف  دفههبقرتاح ورحب عىل الاعن شكره للرئيس ووفد لتفيا موعة ابء، اليوانن، متحداث ابمس اجمل وفدوأأعرب  .13
دخال   امجلعية العامة للويبوسري العمل يف وأأعرب  املبادرة تمتتع ابجلدارة، أأنالوفد بعض التغيريات عىل ولية رئيسها. ورأأى ابإ
ن من املهم للمجموعة أأ ، لكن. و بشلك عام قرتاحعن تأأييده لال دخال قال الوفد اإ ىل  الصدد أأي تغيري يف هذاّل يؤدي اإ ري تغياإ

ر الوارد يف اقر واقرتح تعديل فقرة القلق اجملموعة القرار يعكس  أأنالوفد النظام ادلاخيل. وطلب 
 ،لإعداد لجامتعات امجلعية العامة للويبوالعمل احلكويم ادلويل وحتسني اتعزيز من أأجل  .WO/GA/48/14 Rev الوثيقة

ماكنية 1"قررت امجلعية العامة: ": تايلعىل النحو ال  ة، أأي ابية لأعضاء مكتب امجلعية العامتعديل ادلورة الانتخ" دراسة اإ
جراء  ،حبيث تبتدئ وليهتم يف هناية ادلورة العادية للجمعية العامة للويبو، الرئيسالرئيس وانئيب  ماكن اإ أأي تغيري رشيطة اإ

تقدمي ب  الوفد أأعرب عن سعادةيف وثيقة العمل، و  وردتكام تظّل  "2"الفقرة وأأضاف الوفد أأن ". تغيري النظام ادلاخيلدون 
قلميية اجملموعات ملنسقي يك يتس ىن كتابة قرتاح الا  .الوقت الاكيف للنظر فيهوالوفود الإ

ىل الرئيس وأأشار  .14 ىل أأيرييش أأن الاقرتاح ل ضاف. وأأ "2" فقرةيتفق مع ما جاء يف ال ابءموعة اقرتاح اجملأأن اإ  ة اإ
جرائيةتدابري  وأأ انتقالية ترتيبات  ىل  ،اإ ىل ادلخو  ادلول الأعضاءول يطلب اإ دخال ل يف مشاورات غري رمسية لكنه هيدف اإ اإ
 .رتتيبات والتدابريناقشة المن ّث فقط الانتقال مل و  ،من حيث املبدأأ عىل التعديل نتخابية والتفاق الاورة عىل ادلتعديل 

وأأضاف  ابء.عن اجملموعة ابلأصاةل حتدث وفد اليوانن أأن  فهم هناإ  ،متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية ،وقال وفد نيجرياي .15
ل تزال اليت بشأأن هذه املسأأةل  اقرار الاجامتع أأّل يتخذ  هنا تأأملأأ و  ،الاقرتاح خطيايف أأن يقّدم  ترغباجملموعة الأفريقية أأن 

ماكنية نتاجئها احملمتةل  دلراسةاجملموعة الأفريقية مضن  قيد املناقشة دخال ادلورة الانتخابية دون  تعديلوالنظر يف اإ  أأي تغيرياإ
 .الحق هفيا لينظر الاقرتاح خطيالوفد طلب تقدمي  وكررالنظام ادلاخيل. عىل 

نه مل يسمع أأي اعرتاض عىل اإ قال  لكن،يف تكل اللحظة؛ و  الاقرتاح بشأأن اءتوافق يف الآر غياب ال  وأأشار الرئيس اإىل .16
ماكنية التوصلةل املشاورات غري الرمسية، مواصفقد طلب من وفد لتفيا  ،الاقرتاح. وذلكل بالغ و  ىل أأي اتفاق،اإ  لتحديد اإ اإ

اختاذ قرار من اجملمتعون  يمتكنيف أأن عن أأمهل الرئيس نتاجئ هذه املشاورات. وأأعرب  نة العامة يف اليومني املقبلني عاجللس
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آخرسيبقى البند من جدول الأعامل هذا  أأن ذكر. و بعد ذكل بشأأن هذا املوضوع شعار أ ر انتظيف ا مفتوحا حىت اإ
 املشاورات. نتاجئ

ىل البندوبعد  .17  رمسية، اعمتد القرار التايل:الشاورات غري امل  عقب انهتاء العودة اإ

عداد لجامتعات امجلعية العامة للويبو،  زا للعمل احلكويم ادلويل وحتسيناتعزي .18  :لعامةامجلعية ا قّررتلالإ

تعديل ادلورة الانتخابية لأعضاء مكتب امجلعية العامة )الرئيس وانئبا الرئيس( حبيث تبدأأ وليهتم يف  "1"
 هناية ادلورة العادية للجمعية العامة للويبو.

 واعامتد املادة اخلاصة التالية من النظام ادلاخيل للجمعية العامة للويبو: "2"

 املكتبأأعضاء : 6"املادة 

يُنتخب رئيس امجلعية العامة وانئباه يف الاجامتع الأول من امجلعية اليت تنظر يف املوافقة عىل  (1)
 برانمج ومزيانية الثنائية، ملدة س نتني، وتبدأأ مدة وليهتم عقب الاجامتع الهنايئ لتكل امجلعية.

العامة اليت تنظر  ويظل أأعضاء املكتب امجلعية العامة يف مناصهبم حىت الاجامتع التايل للجمعية (2)
 يف املوافقة عىل برانمج ومزيانية الثنائية.

ول حيق للرئيس وانئبيه املنهتية وليهتم الرتحش فورا بعد ذكل لشغل مناصب أأعضاء املكتب  (3)
 اليت شغلوها."

ىل ادلورة الانتخابية اجلديدة، سيتوىل أأعضاء مكتب امجلعية العامة لعام "3"  2016 ولتيسري الانتقال اإ
 .2017 رئاسة اجامتع امجلعية العامة لعام

 من جدول الأعامل املوّحد 9البند 

 مسائل التدقيق والرقابة

 جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة "1"

ىل الواثئق  .19  Corr WO/GA/48/16وWO/GA/48/16 و WO/GA/48/1استندت املناقشات اإ
 .A/56/12 و

ليه فامي بعد ابلرئيس(  افتتح الرئيس  .20 ىل أأنه  "1"9البند ابلنيابة )املشار اإ  نيموضوع يشملمن جدول الأعامل، وأأشار اإ
تعديالت عىل ميثاق الرقابة لإدخال ؛ واقرتاح )اللجنة الاستشارية( : تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةهام

لس يد غابور ابرحب الرئيس و . تلو الأخرى يس تعرضان واحداس ضوعني اللجنة الاستشارية. وأأضاف أأن املو  هتادلاخلية قدم 
آمون، رئيس   .WO/GA/48/1 ودعاه لتقدمي التقرير الوارد يف الوثيقة اللجنة الاستشاريةأ
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 تقريره عىل النحو التايل:اللجنة الاستشارية  م رئيسقدّ و  .21

فيق والنجاح يف هذا وأأمتىن لمك التو  ،العامةخفامة الرئيس، امسحوا يل أأن أأهنئمك عىل انتخابمك لرئاسة امجلعية "
 .الهام ادلور

يف  عىل ادلول الأعضاء )"اللجنة"( الاستشارية املس تقةل للرقابةلجنة ل  التقرير الس نوي عرض"
الفرتة اللجنة الاستشارية يف  مل أأششطةلاك وجزةم صورة شامةل ومقدّ ت يتال WO/GA/48/1 الوثيقة
ىل  2015 سبمترب 1 من  .2016يونيو  30اإ

ىل ثالثة من بنود " قد سعدت و  .أأششطة شعبة الرقابة ادلاخلية هاأأول عىل وجه اخلصوص، و ، التقريرأأوّد التطرق اإ
ابلعمل عايل اجلودة اذلي قدمته شعبة الرقابة ادلاخلية خالل هذه الفرتة، ونود أأن ششكر القامئ  اللجنة الاستشارية

اللجنة الاستشارية  ادلول الأعضاء أأن أأبلغأأن  ، يف هذا الصدد،ويّسين .املهامبأأعامل املدير عىل هجوده يف قيادة 
 ّ جلنة  تقررن اإ  شعبة الرقابة ادلاخلية،املدير اجلديد ل لتعيني  قبل املدير العام. وحنن نتطلع هقرتحااذلي املرحش  تدأأي
 .هحيرش  تلتنس يق تأأييد ا

توصيات  تمششطة املنظمة وقدلأ مراجعة  رقابة ادلاخليةأأجرت شعبة التوصيات املراجعة بشلك عام:  وفامي خيص"
بناء عىل ادلرو  و هود الإدارة لتنفيذ هذه التوصيات. ب  تقرّ أأن  تود اللجنة الاستشاريةو مفيدة وقابةل للتنفيذ، 

ننا حنّث املس تفادة من  احملرز  دملتوصيات، ولكن عىل التقاعدد ادلول الأعضاء عىل عدم الرتكزي عىل جلنة املزيانية، فاإ
تنفيذ عدل معن  اهارضعن  اللجنة الاستشاريةوتعرب خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير.  ديدةاجلتوصيات وتنفيذ ال 

 التوصيات. هذه

بطريقة فعاةل ويف أأجريت التحقيقات  بلغ ادلول الأعضاء بأأنت أأن اللجنة الاستشارية  يسعد :وابلنس بة للتحقيقات"
من فقط  اياثالثة قض 2016عام يف  ششأأت، شعبة الرقابة ادلاخلية اإحصاءاتوفقا لأحدث و  .الوقت املناسب

 .، وهو رمق تفتخر به أأي منظمة دوليةقضية مفتوحة 14 بني

مكتب  ةرئيسحتّل و  مؤخرا ابلواجبات املتعلقة ابلأخالقيات. اللجنة الاستشارية تفلكّ وكام تذكرون، "الأخالقيات: 
اللجنة وتتابع . املتعلقة ابلأخالقيات، وتعرض ابنتظام أأحدث الأششطة لجنةال عات يف اجامت منتظام الأخالقيات ضيفا

هذه نتاجئ لتلقّي ونتطلع اليت جتري مراجعهتا حاليا،  اته،اسرتاتيجيو مكتب الأخالقيات أأششطة عن كثب  الاستشارية
ومراقبة  املتعلقة ابلأخالقياتششطة الأ س متر يف متابعة ن ، س وتوصياهتا هذه املراجعة وبناء عىل نتاجئ .ةراجعامل

 .الأششطة هذه

لهذه الأسايس هدف وحّدد ال قرتاح تعديالت عىل امليثاق. اب جلنة املزيانية تناف لكّ وقد "ميثاق الرقابة ادلاخلية: 
اتحة التعديالت ىل التقارير اليت نفاذ ا يف اإ لت ملدلول الأعضاء اإ  ،نشورة(امل غري نقحة و التقارير امل قبل )من  هياصل اإ
دارة ال  العملية، هذه  متاملإ حمدود جدا وقت للجنة الاستشارية أأتيح لسوء احلظ، و كبار املسؤولني. حبق تحقيقات واإ

عداد السبب،  لهذاو  ناقشات ادلول الأعضاء. مل نقطة انطالق  وقد يشلك نيةتق من الناحية ال متني  حاقرت اقرران اإ
ىل املشاركة ادلول الأعضاء ع ثّ حنذلكل وحيد، ول الليس احل ه، ولكنحّل بديل واحد يه املنفّصةل ناحات اقرت وا

ىل توافق يف الآراء بشأأن ميثاق الرقابة والتغيريات. ت من أأجل ابنشاط يف املناقشا وقد علمت اللجنة لتوصل اإ
ول ملناقشات غري الرمسية بني ادلس يضطلع بدور ميّّس اامجلعية العامة، سفري املكس يك، أأن انئب رئيس  الاستشارية
ىلالأعضاء، و  لأعضاء من خالل تقدمي ملساعدة ادلول امس تعّدان وأأان الاستشارية انئب رئيس اللجنة  أأن أأنّوه اإ
 هذه املسأأةل املعقدة. بشأأننية تق املشورة ال 



WO/GA/48/17 
6 
 

أأن تبلغ ادلول الأعضاء بأأن نظام الرقابة داخل الويبو يعمل بشلك فعال وقادر عىل  اللجنة الاستشاريةومعوما، يّس "
 اللجنة الاستشاريةيف معل  ن ساعدلّك مغتمن هذه الفرصة لأشكر ونيابة عن اللجنة، أأود أأن أأ  فا  عىل املنظمة.احل

 القامئ بأأعامل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية".س امي لووالإدارة، والأمانة  ، ومن بيهنم املدير العامخالل هذه الفرتة

تعديالت مقرتحة عىل ميثاق عىل ما قدمته من  لجنةخالص تقديره ل وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن  .22
الوفد عرب أأ  وذلكلمن الوقت لس تكامل هذه املهمة، للجنة متسعا  دعمل يجلنة املزيانية أأن قرار بالوفد وأأقّر الرقابة ادلاخلية. 

توصيات مدروسة  مطرهحب دلول الأعضاءلمنظمة واوها ل قدماليت  اجلليةلدمة اللجنة الاستشارية عىل اخل لأعضاء هامتنانعن 
نظمة حنو جعل امل  املزيانيةجلنة  توّجهتتفق مع بنظرة مس تقبلية  عنارص هامة ربزالتعديالت تورأأى الوفد أأن . وقت قصرييف 
ن لبدله ووأأكرث شفافية. و منعة  شدأأ   دارلإه اجتنبو التعديالت املقرتحة.  بشأأنقرتحات بعض املأأخرى دلول هممتة قال الوفد اإ
 .توافقية اعامتد وثيقة هنائيةبغية  ةغري رمسيعقد مناقشات لقرتاح  أأييدهمثني يف اجللسة العامة، أأعرب الوفد عن تال وقت ال

دخالها عىل مي  املقرتحلتعديالت ابب وفد سويّسا ورحّ  .23 . WO/GA/48/16 الواردة يف الوثيقةثاق الرقابة ادلاخلية و اإ
مع تقارير التحقيق  ،مس تقبال، بكيفية التعامل املرتبطةتكل  أأي، الوجهيةامليثاق أأحاكم تعزيز  يةأأمه بوأأعرب عن اعتقاده 

من  برهةيف  تهلعمل املمتاز اذلي أأجنز اللجنة الاستشارية عىل ارفيعي املس توى. وشكر الوفد ني سؤولمب  املتعلقةالهنائية 
يف غاية اكنت رباء ورأأى الوفد أأن املشورة اليت قّدهما اخل. ، مبا يف ذكل أأس ئةل سويّساعىل أأس ئةل الوفود هاوردّ  ،الزمن
ىل  الأمهية سهامات ، وأأن التعقيد ةالبالغاملسأأةل  طبيعةابلنظر اإ ىل أأن . و يف هذا املضامر رضوريةبدت  ءاخلربااإ التقرير أأشار اإ
عن وفد وأأعرب ال. 13و 7و 6و 5 يف الفقرات تكل الواردة مثل، الاحتفا  هبا اليت ينبغي ةالهامعددا من املبادئ تضّمن 

ل مراجعة من أأجل اس تكام ،رئيسالوانئب اللجنة الاستشارية  الأخرى، جنبا اإىل جنب معاملهمتة ابلعمل مع الوفود  همالت ا
 .ميثاق الرقابة ادلاخلية

جراءات الرقابة ادلاخليةاملنظامت ح وفد أأسرتاليا بأأن الويبو يف طليعة ورصّ  .24  .فامي يتعلق بتطوير وحتسني قواعد واإ
يف الوقت املناسب  هتااس تجاب اللجنة الاستشارية عىل أأعضاهئا. وشكر الوفدللويبو و  ه الصدارة يه ذخرهذوأأضاف أأن 
ىل العمل مع ه تطلععن الوفد أأعرب ، املزيانيةش يا مع قرار جلنة ا. ومتوتعزيزه مواصةل العمل اجليداملزيانية بشأأن لطلب جلنة  اإ

يف داخل منظومة الأمم املتحدة حيتذى به منوذجا ادلاخلية للويبو الرقابة ميثاق  علجلواللجنة الاستشارية الوفود الأخرى 
 لكفاءة والاس تقاللية والشفافية يف معليات التحقيق.حتقيق ا

ذه ورحب هب ،ميثاق الرقابة ادلاخليةبشأأن  مقرتحاتما أأعّدته من  اللجنة الاستشارية عىلوشكر وفد كندا  .25
جيابية حنو توضيح  ااعتربهو  املقرتحات ّ  الوظائفخطوة اإ يف  والشفافيةاجليدة  ةمكو احلترس يخ مبادئ د الوفد واملسؤوليات. وأأي

جراءات موّحدة و منظومة الأمم املتحدة و  يف املشاركة يف مزيد من العمل واحملاداثت  اهامتمهالوفد أأبدى . و ومرتقبةاحضة وضع اإ
 ق.حول امليثا

املزيانية يف العمل عىل تنفيذ توصيات جلنة هبا ت جاد اليتجلهود اللجنة الاستشارية عىل اوشكر وفد املكس يك  .26
قرتاح وس يةل جيدة يف الاالوفد  رأأىيف فرتة قصرية جدا من الزمن. و وثاق الرقابة ادلاخلية، ت عىل مي عديالقرتاح تاب

جراءات التحقيق يف الادعاءات ضد مسؤويل املنظمة، وفقا لروح الاس تقاللية والشفافية والكفاءة. وأأعرب عن  لتحسني اإ
لقاء  من املناسب ناعتقاده أأ  الهيئات الإدارية عرب القضااي عىل عاتق ادلول الأعضاء،  اختاذ القرارات يف هذه ةمسؤولياإ
 هوتيسري لتكل الهيئات وللجنة الاستشارية أأيضا ملشورة بتقدمي الرئيس ا الوفد رّحب. و ، وذكل حتقيقا ملصلحهتاللمنظمة
 يف املشاورات غري الرمسية املقرتحة. االيت س يديل هببعض الاقرتاحات أأن دليه الوفد  أأشار. و لعملها

الوقت يف  عىل ميثاق الرقابة ادلاخليةاملقرتحة وثيقة التعديالت تقدميها  اللجنة الاستشارية عىلوشكر وفد الربازيل  .27
املاضية، عىل النحو املبني دورة جلنة املزيانية ادلول الأعضاء يف  هتاطلب مابعد وجزيةيف فرتة أأعّدت  الوثيقةد أأن املناسب، وأأكّ 

جراءات  ضبطاعامتد قواعد جديدة ت ف. مدفوع بسبب حمددطلب تصحيح القواعد احلالية أأضاف أأن و  .جلنة املزيانيةيف قرار  اإ
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ن السببحتس نا. وس يكون املاضية، دورة جلنة املزيانية خالل  هتارضور  ابنتتوضيح جوانب بغية التحقيق،   اتبع قائال اإ
توفري اليقني حسب رأأى الوفد، يف  ،الوثيقةوقد جنحت  ،توفري اليقني القانوين للأطراف املعنيةهو قواعد الوضع لالرئييس 
 يف هذا الشأأن.لإحراز تقّدم اإىل حد كبري. وأأعرب الوفد عن رغبته يف مواصةل العمل مع الوفود الأخرى املطلوب القانوين 

28.  ّ بعقد د وفالب نظمة من شأأنه تعزيز الشفافية واملساءةل والازاهة. ورحّ امل  تضطلع بهد وفد نيجرياي أأي ششاط وأأي
 مشاورات غري رمسية بشأأن النص.

جراءات التحقيقات، وخصوصا عىل اللجنة الاستشارية عىل وشكر وفد ابكس تان  .29 هجودها الرامية اإىل حتسني اإ
مشاورات غري رمسية بعقد ب الوفد رحّ و خطوة أأساس ية حنو تعزيز املساءةل والشفافية. يف ذكل الوفد  رأأىمس توى عال، و 
 بشأأن النص.

آرائهنه أأعرب عن اإ الوفد  قال. و اليت أأعّدهتا التقاريرعىل و  امعلهاللجنة الاستشارية عىل  تركياوشكر وفد  .30 يف ادلورة  أ
جراءات التدقيق والرقابة مفيدة لدلول الأعضاء جيعل  مباعمل يف جمال التدقيق والرقابة ال بتأأييد، السابقة للجنة املزيانية اإ

التوزيع  بشأأنرؤية تعليقات  وقعأأنه يتويه اكن قد ذكرها يف جلنة املزيانية د نقطة د الوفة. وأأكّ يالرقاب  هتاوظيفلالضطالع ب
 عدة س نوات.منذ قيد املناقشة ل تزال مسأأةل هممة لأهنا والرقابة، التدقيق  اجلغرايف يف تقارير

أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام بتقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة و  .31
 (.WO/GA/48/1 ة)الوثيق

قرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية ابالرئيس  ذكّرشارة اىل التعديالت املقرتحة عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية، اإ يف و .32
ن مشاورات مفتوحة. و أأي مضن لعمل عىل الوثيقة، اب الوفود املهمتةتضم سائر  واصل مجموعةبأأن ت هذا الاقرتاح قال الرئيس اإ

ىل عدد من الوفود. وأأضاف أأنه طلب لىق تأأييد  معلية  يسريؤول هرييداي أأكوس تا )املكس يك( ت االسفري الس يد خوان ر اإ
الرئيس الوفود  وحثّ . عابلطبس يحرض تكل الاجامتعات  اللجنة الاستشاريةرئيس وذكر أأن . هذه صياغة احلكومية ادلوليةال 

اللمسات الأخرية عىل النص يوم امجلعة. واختمت الرئيس وضع  س تحسنن من امل لأ  عىل امليض قدما يف أأقرب وقت ممكن،
ىل اجللسة العامة يك تعود بدعوة السفري هرييداي أأكوس تا لإطالق معلية تشاورية غري رمسية  نص متفق ب الوفود اإ

 ابلرتايض. عليه

ن امجلعية العامة للويبو قّررت: .33  اإ

 اعامتد ميثاق الرقابة ادلاخلية املراَجع الوارد نصه يف املرفق؛ "1"

والالامت  من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن تعّد، ابملساعدة التقنية من الأمانة وبعد التشاور  "2"
دخالها عىل املناس بة الطرائق والإجراءات مع ادلول الأعضاء،  نظام )مبا يف ذكل أأية تعديالت رضورية يُقرتح اإ

اليت  املساراتاملنطبقة عىل  تكل، مبا يف ذكل ةوفقا للنسخة املراَجعة من ميثاق الرقابة ادلاخلي (املوظفني
 ملقبةل.ا جلنة التنس يق، يك تنظر فهيا جلنة التنس يق وتعمتدها يف دورهتا تتبعها

 تقرير مدير شعبة الرقابة ادلاخلية "3"

ىل الوثيق  .34  .A/56/12و WO/GA/48/2 تنياستندت املناقشات اإ

 38وفقا للفقرة  ،الرئيس والوفود عىل الفرصة املتاحة أأمامه لتقدمي حملة عامةابلنيابة وشكر مدير شعبة الرقابة ادلاخلية  .35
خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ة شعبة الرقابة ادلاخلي نفذهتامن ميثاق الرقابة ادلاخلية، عن أأششطة الرقابة اليت 
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ىل  2015 يوليو 1 من الس ياسات والإجراءات، وأأوحض أأن شعبة الرقابة ادلاخلية حلديث عن وبدأأ اب .2016يونيو  30اإ
التقياميت اخلارجية توصيات تامتىش مع املامرسات اجليدة و يك  الس ياسات والإجراءات من خالل مراجعهتا، سنيواصلت حت 

ن .بشأأن وظيفيت التقيمي والتحقيق للجودة أأعّدت و حمّدثة ية أأصدرت س ياسة تقيمي شعبة الرقابة ادلاخل  وقال املدير ابلنيابة اإ
دارة الويبو واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  تفاعليةمشاورات بعد  ت هذه الواثئقعدتقيمي جديد. وقد أأ  دليل مع اإ

  املشورة واملساعدة بشلك أأكرثميقدمن تاعامتد س ياسة التقيمي اجلديدة شعبة الرقابة ادلاخلية س ميكّن و . وادلول الأعضاء
ىل برامج الويبو اليت  جراء تقياميت لمركزية أأو ب  ااس تعدادتبدي ششاطا ومهنجية اإ  لإجراهئا. ااس تعداد تبديتلكيف الغري ابإ

ىل أأن  شعبة خضعت لتقيمي جودة خاريجلل أأن وظيفة التحقيق شعبة الرقابة ادلاخلية اإىل  توأأشار  التحقيق أأششطة خلص اإ
وخلص تقرير تقيمي . أأفضل تصنيف ميكن احلصول عليه وهو معوما مع املعايري"،  تامتىش"اليت تقوم هبا شعبة الرقابة ادلاخلية 

ىل اجلودة  وأأضاف أأنه لأغراض التحقيق،  معلت عىل أأسا  قانوين متني وسلمي وأأجنزت وظيفهتا وفقا للمعايري.الشعبة أأن اإ
العمل ق علّ ي اذل ،لتحقيق وكتيب التحقيقعدد كبري من توصيات تقيمي اجلودة اخلاريج من خالل مراجعة س ياسة ا نفّذسي 
أأعدت  2016لعام  ةأأن خطة الرقابابلنيابة وأأكد املدير  وضع صيغة هنائية مليثاق الرقابة ادلاخلية.بأأو  ،التطوراتنتيجة  عليه

 ،الويبو اإىل جسالت خماطر الرشاكت دلىأأيضا لنظر ابعىل أأسا  عىل أأسا  تقيمي اخملاطر اخلاص بشعبة الرقابة ادلاخلية و
من الإدارة العليا للويبو اليت وردت فعل التعليقات وردود ال وبناء عىل  ،ميثاق الرقابة ادلاخليةمن  24ش يا مع الفقرة اوذكل مت

بلغ الأعضاء بتنفيذ مجيع الأششطة ي من دواعي رسوره أأن . وأأضاف أأن واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وادلول الأعضاء
عداد التقريراكن جاراي عىل املسار الصحيح 2016تنفيذا اكمال وأأنه تنفيذ خطة العمل  2015اخملططة لعام  وأأوحض  .، وقت اإ
أأن أأعامل الرقابة اليت تقوم هبا شعبة الرقابة ادلاخلية خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير قد مشلت اجملالت التشغيلية املدير ابلنيابة 

دارة اس مترارية ا فرادو  ؛خدمات معالء الويبوو  ؛لأعاملالرئيس ية التالية: اإ دارة اخلدمات التعاقدية للأ دارة أأداء املوظفنيو  ؛اإ ؛ اإ
ومساعدة  ؛حق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛ و املشاريع والابتاكرات الصغرية واملتوسطة؛ و حلول الأعامل ملاكتب امللكية الفكريةو 

ىل أأن شعبة الرقابة ادلاخلية جسلت خالل الفرتة املدير ابلنيابة  أأشارعىل صعيد همام التحقيق، و  الويبو للبدلان الأقل منوا. اإ
 2016يونيو  30واعتبارا من . حاةل يف نفس الفرتة 32حاةل اس تقصائية جديدة يف التحقيق وأأغلقت  31املشموةل ابلتقرير 

ادلاخلية س بعة تقارير  شعبة الرقابة . وأأصدرتقضية مفتوحة 14عن يف ذكل اليوم أأبلغ و  ،حاةل مفتوحة 17 اكنت هناكل
داري. ساءة اس تعامل السلطة  دير ابلنيابةوأأضاف امل حتقيق وأأربعة تقارير تورط اإ أأن شاكوى التحرش املزعوم أأو المتيزي أأو اإ

ن .حالت التحقيقوكذكل ممارسات الاحتيال أأو املامرسات الفاسدة أأو املسيئة شلكت أأكرث من نصف  متوسط  وقال اإ
بعض دوراي أأن شعبة الرقابة ادلاخلية تقدم  روذك س تة أأشهر.يف الوقت احلايل يقارب ل التحقيق الوقت الالزم لس تكام

صدار النرشات الإخبارية مرتني يف الس نة أأهنا تالعروض يف شلك تدريبات تعريفية للموظفني اجلدد، و   لطالعواصل أأيضا اإ
رشاديةضعت مؤخرا لوحة وذكر املدير ابلنيابة أأن الشعبة و  .هتاوأأششطالشعبة الويبو عىل أأخبار يف زمالء ال بعض توفر  اإ

نعىل موقع الويبو. و 2016و 2015 عايم الوحتتاح املعلومات عن أأششطة الرقابة وت  الشعبة أأرسلت، بغرض  اتبع ابلقول اإ
. معل الشعبة ودقّة توقيته ودةب رأأهيمزمالء الويبو ومعرفة  تتبع رىضاس تبياانت الرىض ل ، هتاوكفاءمعل الشعبة  قيا  فعالية

ىل متوسط معدل رضاء بلغ  س ناد املهام ويف املائة يف  84وأأشار حتليل النتاجئ اجملمعة اإ يف املائة عن س نة  74اس تبيان ما بعد اإ
النظم عىل  تنفيذها، وأأثرها بعدرؤية أأثر توصياهتا، س تبياانت للشعبة تكل الاوقد أأاتحت  .الاس تبيانواحدة بعد 

أأنه فتوحة، امل توصيات ال النظر يف متابعة فامي خيص ابلنيابة  املدير . وذكرا علهياحتسيناهتأأو  ياسات والإجراءات والعملياتوالس  
وأأشار املدير  ذات أأولوية عالية.توصية  93مفتوحة مهنا  ةتوصي 161 كلهنا ت، اكن2016يونيو  30 ففي. دوري ششاط
 عن معلياتة انمج ،توصية جديدة 96أأّن د أأكّ و . طاملا أأهنا اكنت أأششطة جارية ريكثعدد التوصيات ل يعين ال  أأنابلنيابة 

ىل قاعدة بياانت التوصيات، أأضيفت التدقيق ادلاخيل واخلاريج  119من كام جرى يف الفرتة ذاهتا التحقق . يف الفرتة ذاهتا اإ
ىل و  تنفيذها.بعد  هاق غالاإ توصية و  فريق" لإدارة مركز السمى "ت أأهنا تس تخدم برجميات عىل ش بكة الإنرتنت أأشارت الشعبة اإ

متاح للوصول للك  "مركز الفريقاملس متر عىل مدار الس نة لأن "و اية هذا احلوار التفاعيل للغقد جرى و  متابعة التوصيات.
ىل دير ابلنيوأأشار امل. شعبة الرقابة ادلاخلية وزمالء الويبو ومراجع احلساابت اخلاريجمن  واصلت دورها الشعبة  أأنابة اإ

دارة اخملاطر وقضااي الامتثال.جمالت دارة املشورة يف لالإ ت قّدمو  الاستشاري ت أأصدر أأهنا  الشعبةدت وأأكّ  احلومكة واإ
جراءاهت امعليات الأعامل التجارية اجلديدة وس ياساهتو النظام اجلديد  نفيذت  نعتعليقات  ا، ونظرت الإدارة يف هذه واإ
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ُوضعت للحد من اخملاطر الرئيس ية احملمتةل قبل  الضوابط الرئيس يةأأن لتأأكد من قد ساعدت التعليقات عىل او التعليقات. 
مزيانية شدد املدير ابلنيابة أأن وفامي يتعلق مبوارد شعبة الرقابة ادلاخلية، . التنفيذ الهنايئ لأي نظام جديد أأو س ياسة جديدة

اكنت املوارد و  من تلكفة موظفي الويبو. يف املائة 0.97من مزيانية الويبو و ئةيف املا 0.74شعبة الرقابة ادلاخلية مثلت 
وقد  البرشية واملالية اكفية لأن تغطي شعبة الرقابة ادلاخلية املناطق ذات الأولوية الكبرية عىل النحو املوحض يف خطط معلها.

مع مراجع احلساابت اخلاريج فضال عن حتقق ذكل بفضل تبادل خطط الرقابة والتنس يق املس متر لأششطة الرقابة 
وعىل  اخملاطر. واطنالاس تخدام الفعال لأدوات تكنولوجيا املعلومات لتحقيق مس توى أأعىل من الكفاءة والفعالية يف تغطية م

دف ، مت التعامل مع التغريات غري املتوقعة يف موظفي شعبة الرقابة ادلاخلية بشلك فعال هبالفرتة املشموةل ابلتقرير مدار
شعبة من توظيف موظفني مؤقتني الاكفية ال املوارد املالية مكّنت  وقد التقليل من تأأثريها عىل الأششطة اخملطط لها.

 قد عنّي . فأأحدث التطورات يف التوظيف بشعبة الرقابة ادلاخليةاملدير ابلنيابة عن أأبلغت و  لالضطالع ابلأششطة اخملطط لها.
ومن يف مرحلهتا الهنائية.  P4توظيف كبري حمققني مؤقت يف مس توى معلية  ت، واكنP3حمقق جديد مؤقت يف مس توى 

ذاكء ح املزيد من الوقت لأششطة يت ي و للشعبة عزز أأششطة التحقيق يشأأن ذكل أأن  الغش  اكحفةالوعي مثل أأششطة ماإ
أأن ابلنيابة دير قال املو  التقيمي.يف  اهتالتعزيز قدر  P3مس توى  يفمؤقت مي مسؤول تقيالشعبة  تعينوقد . غريهاوالكشف و 

شعبة أأضاف أأن ال و . 2017عام ومن املتوقع أأن ختتمت يف أأوائل  تقد بدأأ  P5مس توى  يفقسم التقيمي ل معلية توظيف رئيس 
مراجع احلساابت اخلاريج مع شعبة ال التقت قد و  عىل عالقة همنية ممتازة وتعاون مع مراجع احلساابت اخلاريج.حافظت 

النظر حول اخملاطر اليت تواجه الويبو وكذكل ملناقشة توقيت معليات املراجعة واجملالت اليت يتعني ابنتظام لتبادل وهجات 
أأكّد املدير ابلنيابة و  تضميهنا يف خطط الرقابة، من أأجل جتنب أأي تداخل ولتحسني التغطية الرقابية للمجالت عالية اخملاطر.

شعبة ال واصلت كام  الأخالقيات لتجنب ازدواجية اجلهود.مكتب س بشلك وثيق مع أأمني املظامل ورئي بة تعاونتشع أأن ال 
جراء  مشورهتا القمية، مما ساعد عىل دمعها املتواصل و مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واس تفادت من مس متر حوار اإ

 .جودة معلهاكذكل و  ،حتسني وظائف شعبة الرقابة ادلاخلية بوجه عام

معهل. وذكر الوفد أأنه يقدر اجلهود اليت تبذلها هيئات شعبة الرقابة ادلاخلية ابلواكةل عىل ر وفد تركيا رمسيا مديوشكر  .36
ت حول التعديالت ظرااملناو  نه اتبع عن كثب املناقشاتاإ الوفد  وقال. ةالكبري  بدارهتا أأقرّ و  ،الرقابة والتدقيق والتحقيق

جراءات التدقيق، و املقرتحة  طار معل أأفضل. اإىل وضع فرصة للتوصل فهيا  رأأىعىل ميثاق الرقابة ادلاخلية واإ ذكر الوفد أأنه و اإ
 ناقشاتتسلط الضوء عىل امل من شأأهنا أأن الرقابة والتدقيق عىل اقتناع بأأن أأعامل  أأنّهو  ،س متر يف قراءة تقارير الرقابةي س 
 .مس تقبال ،يف الويبو، مثل التوزيع اجلغرايف اريةاجل

رسوره  دىوأأب. ية عن تقديره للجهود الكبرية اليت بذلهتا شعبة الرقابة ادلاخليةوأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريك  .37
عددا من التوصيات الوفد أأن  ولكن، ذكرخالل العام، وشكر الأمانة عىل تكل اجلهود.  تجنز أأ التوصيات اليت  كّ لرؤية 

اتحة معلومات عن ، و 2014و 2013و 2011ام و عأأ  ذالقدمية ل تزال مفتوحة من  تنفيذ هذه التوصياتعدم  أأس بابحبّذ اإ
نه يمثّنوفد اتبع الو ذات أأولوية عالية.ت عىل أأهنا ، وخاصة تكل اليت حددحىّت الآن مزيد من املعلومات احلصول عىل  ابلقول اإ

كيفية حتميل مدراء الربانمج املسؤولني عن تنفيذ التوصيات املسؤولية عن مقدار الوقت اذلي ظلت خال ه التوصيات عن 
بقاء . ورأأى الوفد أأن ةحمفتو  يشلك خطرا عىل أأمر يثري القلق، لأنه التوصيات ذات الأولوية مفتوحة ملدة مخس س نوات اإ

تحميل مدراء ل الأداء  تمثل التامات العمل وتقياميأأدوات ىل النظر يف اس تخدام عالوفد الأمانة  ذلكل، حثّ املنظمة. و
 .ةية عن مقدار الوقت اذلي ظلت خال ه التوصيات مفتوحالربانمج املسؤولني عن تنفيذ التوصيات املسؤول 

ماكن الشعبة أأن ابلنيابة د املدير أأكّ و  .38 ني تاثن  نين توصيتقال اإ و املذكورة، التوصيات عن  مزيد من املعلومات ريتوفابإ
ىل ما قبل  جيابياس يكون أأمرا  تقيمي أأداء املديرينبعملية توصيات ال فق عىل أأن ربط تنفيذ وا. و 2013فقط تعودان اإ  .اإ

. واتبع املسؤوةل عن تنفيذهايه توصيات والإدارة ال  اإصدارن املدقق ادلاخيل هو املسؤول عن اإ املدير العام  وقال .39
ىل ما ذكر  افيض املدير العام ابلقول، م  ن أأقدم  هاإ ملسائل اجلارية، مثل تنفيذ ابتتعلق غالبا ما توصيات ال املدقق ادلاخيل، اإ
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شاركة وفد الولايت املتحدة مب عد تسن الأمانة س وأأضاف أأ . طويال تنفيذها وقتا ويه مسأأةل يس تغرق الإجراءات الأمنية،
. وأأشار املدير العام، عىل النحو اذلي اقرتحه املدير تنفيذه جيريما و نفّذ مهنا النظر يف التوصيات الفردية وما يف الأمريكية 

ىل ة، نيابابل   .للميض قدما الأداء س يكون خطوة مفيدة جدا تقيميبعملية توصيات ال أأن ربط تنفيذ اإ

وأأحاطت امجلعية العامة للويبو ابلوثيقة املعنونة "التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية"  .40
 (.WO/GA/48/2 )الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 11لبند ا

 اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةتقرير عن 

ىل الوثيقةاستندت  .41 ىل الوثيقةWO/GA/48/3 املناقشات اإ  .A/56/INF/6 . وأأشري اإ

". ورشح أأن لسوق العاملية للمحتوايت الرمقيةل  2016مؤمتر حلصيةل نظرة وقّدم املدير العام لرشيط فيديو بعنوان " .42
وحتفظ توّزع وتس هتكل عرب العامل. حزي احملتوى الرمقي شهد تطورات كربى لها تداعيات عىل الطريقة اليت تُبتكر هبا املصنفات 

هو سرب تكل التطورات لتكوين فكرة أأوحض عن ما حيدث يف السوق. ووصف املدير العام بعض الهدف من املؤمتر اكن و 
ن العائدات العاملية من عامل املوس يقى والأفالم  التوهجات امللحوظة يف أأسواق احملتوى الرمقي يف الس نوات املاضية. وقال اإ

ذاعي ازدادت خالل الس نة واملاضية ر م أأن تطّور مس توى العائد مل يكون اثبتا يف الس نوات الأخرية. وشهد قطاع والبث الإ 
يرادات العاملية  لقطاع النرش عىل مس تواها س نة بعد س نة. املوس يقى أأّول زايدة يف الإيرادات منذ عرشين عاما. وظلت الإ

اجلديدة يف احمليط الرمقي تبلغ مس توى النضج وحتقّق أأرابحا. ويف الوقت ومعوما، من املشجع أأن نرى بعض مناذج الأعامل 
ىل أأشساق احملتوى الرمقي، ومع حتّول مصدر العائدات  ذاته، لحظ املدير العام قطيعة كبرية يف الانتقال من ادلعامات املادية اإ

ىل الرمقي. وفامي تزداد الأرابح الرمقية معوما، يالحظ انعدام الشفافية يف حتّول العائدات من املبدعني  والأرابح من املادي اإ
ىل منصات توزيع احملتوى الرمقي. وذكر املدير العام أأن هذه املسأأةل تناقش فامي يتعلق بميع أأمناط  واملنتجني والنارشين اإ

معان.  زهاء أألف مندوب،  وشارك يف املؤمترالوسائل الرمقية ومن بني أأهداف املؤمتر اس تخراج مزيد من املعلومات وحبهثا ابإ
 من بيهنم من شارك عرب الإنرتنت. وعرض الرشيط لقطات من النقاشات مع تسجيل لبعض الأحداث البارزة فيه.

، تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة WO/GA/48/3 وأأوحضت الأمانة أأن الوثيقة .43
ت حول حامية هيئات البث، والتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات حق املؤلف(، توفر حتديثا عن وضع املناقشا )جلنة

ودور احملفوظات، والتقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث، والتقييدات والاس تثناءات لفائدة 
ن اللجنة عاقات أأخرى غري الإعاقة البرصية. وتناولت موضوع حامية هيئات البث وقالت اإ أأحرزت تقدما  الأشخاص ذوي اإ

كبريا يف توضيح بعض القضااي وتقليص نطاقها خالل الاجامتعني الذلين عقدهتام هذا العام. وأأفادت بأأن رئيس اللجنة قد أأعد 
عداد شسخة أأخرى  ىل اإ نصا موحدا مراجعا حول التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها، وأأنه ُدعي من قبل اللجنة اإ

ن ادلورة الثانية والثالثني للجنة مل تمتكّن، ابلر م من التقدم احملرز، لأغراض ادلورة الثال  ثة والثالثني للجنة. ومضت تقول اإ
ىل عقد مؤمتر  ىل امجلعية العامة خبصوص اخلطوات الالزم اختاذها من أأجل ادلعوة اإ ىل قرار حول توصية تقدهما اإ من التوصل اإ

ىل موضوع التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات، وذكرت أأن ادلول  دبلومايس. وتطرقت بعد ذكل اإ
وانقشت موضوعي املكتبات ودور احملفوظات  الأس تاذ كينيت كروزالأعضاء قد اس تلمت النسخة احملدثة دلراسة أأعدها 

ىل وثيقة اللجنة بشأأن هذا املوضوع. وتناولت بعد ذكل مسأأةل التقييدات  والاس تثناءات لفائدة الواردين يف مصفوفة تستند اإ
ىل أأن  ن اللجنة رّحبت بدراسة أأجراها الأس تاذ دانييل سينغ يف هذا الصدد. وأأشارت اإ مؤسسات التعلمي والبحث وقالت اإ

جراء دراسة نطاق خبصوص  هنا المتست أأيضا اإ عداد وثيقة ملناقشة هذا املوضوع، واإ جلنة حق املؤلف قد المتست من رئيسها اإ
عاقات أأخ رى. وأأعلنت أأن ادلورة الثانية والثالثني للجنة حق املؤلف مل تمتكّن، ابلر م من التقدم الكبري الأشخاص ذوي اإ

ىل امجلعية العامة حول التقييدات  اذلي أأحرز يف دراسة القضيتني ومناقش هتام، من اختاذ قرار بشأأن توصية تقدهما اإ
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نه اقرُتح، أأثناء الاجامتعات الق  ليةل املاضية، تضمني جدول أأعامل جلنة حق املؤلف والاس تثناءات. واس تطردت قائةل اإ
موضوعني نوقشا حتت بند "مسائل أأخرى"، وهام اقرتاح بشأأن حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية تقدمت به مجموعة بدلان 

نه مل تُتخذ أأي قرارات  أأمرياك الالتينية والاكرييب، واقرتاح بشأأن حق تتبع الإاتوات تقدم به وفدا الس نغال والكونغو. وقالت اإ
ىل الوثيقة دراج املوضوعني املذكورين يف جدول أأعامل اللجنة. وأأشارت اإ ماكنية أأو كيفية اإ هنا  A/56/INF/6 بشأأن اإ وقالت اإ

عضوا يف تكل املعاهدة. وأأبدت الأمانة رسورها  11 تورد ملخصا عن وضع معاهدة بيجني منذ عدة شهور سابقة يبنّي وجود
عضوا عند اختتام  15عضوا وأأهنا أأخِطرت من قبل ادلول الأعضاء بأأن ذكل العدد سيبلغ  13الآن ابلإعالن أأن للمعاهدة 

امجلعيات. واس تنتجت من ذكل أأن معلية احلصول عىل حالت التصديق والانضامم يه يف منتصف مسارها حنو نقطهتا 
 عضوا يك تدخل املعاهدة حزي النفاذ. 30املنشودة ويه 

ه خالل الس نوات القليةل املاضية، معلت جلنة حق املؤلف عىل اعامتد معاهدتني رئيس يتني ورّصح وفد املكس يك أأن .44
هام معاهدة مراكش ومعاهدة بيجني. ورأأى الوفد أأنه يف حال واصلت اللجنة معلها ادلؤوب متحلية بروح بناءة ومرنة 

آخذة يف الاعتبار مصاحل مجيع الأطراف املعنية وواقعها الفعيل، ف حراز املزيد من التقدم ومتفتحة، وأ اإن ذكل س يتيح لها اإ
ىل حّد الآن، واليت ل تزال مضن جدول أأعاملها. وأأيد الوفد القضااي اليت نظرت فهيا جلنة حق  بشأأن القضااي اليت مل تبت فهيا اإ

اذلي املؤلف وأأعرب عن أأمهل يف أأن تبقى الروح املتجددة اليت ورثهتا عن معاهديت مراكش وبيجني سائدة يف العمل 
س تضطلع به اللجنة من الآن فصاعداا. وأأكد الوفد جمدداا عىل التامه بأأن يشارك مشاركةا فّعاةلا وبنّاءة يف املفاوضات بشأأن 

 املوضوعات املوجودة حالياا مضن جدول الأعامل. 

حق املؤلف وأأكّد جمدداا  وأأحاط وفد لتيفا نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق علاما ابلتقرير املتعلق بلجنة .45
عىل الأمهية القصوى اليت يولهيا لعمل اللجنة، ول س امي معاهد حامية هيئات البث. وارتأأى الوفد رضورة تكييف تكل املعاهدة 

مع وقائع القرن احلادي والعرشين. فاملعاهدة اليت ل تأأخذ يف احلس بان التطورات التكنولوجية احلاصةل واحلاجات الراهنة 
ت البث لن توفر مس توى امحلاية املرجو، وس تكون ابلتايل دلى اعامتدها معاهدة قد عفا علهيا الزمن. وعرّبت اجملموعة لهيئا

ليه املعاهدة، بغية فهم توهجها ومنح ادلول الأعضاء  عن اعتقادها برضورة حتديد رؤية واحضة ومشرتكة للهدف اذلي تصبو اإ
نه قبل تنظمي مؤمتر دبلومايس جيب رؤية واقعية عن النتاجئ اليت ميكن حتقيق  طار معل اللجنة. واسرتسل الوفد قائالا اإ ها يف اإ

تركزي املناقشات عىل القضااي الرئيس ية اليت مل يُنظر فهيا بعد. وأأعربت اجملموعة عن اس تعدادها ملواصةل املناقشات بشأأن 
العاملي أأاتح ابلفعل تنفيذ التقييدات والاس تثناءات عىل  التقييدات والاس تثناءات، علاما أأن الإطار القانوين القامئ عىل الصعيد

 الصعيد الوطين.

اللجنة ورأأى أأن امية هيئات البث. حوفد اليوانن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، دمعه للمفاوضات بشأأن معاهدة وأأكّد  .46
ىل ينبغي أأن  آراءتواصل الاس امتع اإ . معطياهتا القامئةامللكية الفكرية و احتياجات مبا يالمئ تس تجيب وأأن أأحصاب املصلحة،  أ
الوفد شكر  ونقلرتكزي عىل التحدايت احلالية واملس تقبلية. الب مالحقة أأهداف عفا علهيا الزمن، و جتنّ عىل اللجنة  وأأضاف أأن
حماوةل لتوضيح النص وتعريف  رأأى يف الاقرتاح. و SCCR/32/3 رئيس اللجنة عىل اقرتاحه الوارد يف الوثيقةمجموعته ل

يف دورهتا الثالثة والثالثني  تطلب أأشار الوفد أأن اللجنةالعمل بشأأن حامية هيئات البث. و قدما يف  امليضو صطلحات امل
أأعرب الوفد عن  ،التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظاتمبسأأةل . وفامي يتعلق صشسخة منقحة من الن

ماكنية التوصل اإىل قاعدة مش تهع مجموع توقّ  ن ادلملواصةل معل اللجنة. رتكة اإ كروز كينيث الربوفيسور اليت أأعّدها راسة وقال اإ
صنع الس ياسات ل  مرجع مفيد يهادلول الأعضاء يف املنطقة، و  اليت وضعهتاأأفضل جملموعة واسعة من التدابري فهامأأاتحت 

ه ادلراسة ميكن أأن هذرأأى أأن . و قانونيةهبدف اعامتد الاس تثناءات والتقييدات واحرتام الاختالفات الثابتة يف نظمها ال
شرتكة امل  عىل القوامس بنيتاليت و وفد الولايت املتحدة الأمريكية، اليت اقرتهحا تكل ك ، أأهداف ومبادئبوثيقة  تس تمكل
مؤسسات لفائدة لتقييدات والاس تثناءات ل  أأّما ابلنس بة. حاليا العمل املعياريبشأأن لجنة ال راء داخل يف الآ توافق لغياب 

ىل أأن ، الأخرى التعلمي والبحوث والأشخاص ذوي الإعاقات ىل  الثانية والثالثني ات خالل دورهتس متعاللجنة افأأشار الوفد اإ اإ
مرشوع ادلراسة املتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لأغراض الأششطة يف مناقشات بشأأن  تعرض وشارك
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 تومزيدا من ادلول الأعضاء. وأأشاد حمّدثةشمل معلومات ي ل املرشوع عدل س ي، و غس ن ليالربوفيسور داني أأعّدها  التعلميية
كيفية  عن ار فاكأأ م ي قدّ واذل ،2016ي عقد يف أأبريل اذلمؤمتر الويبو املعين ابلسوق العاملية للمحتوايت الرمقية تنظمي ة ب اجملموع
ق التوازن السلمي بني مصاحل املس هتلكني يوحتق  ةاملياملس مترة والّسيعة يف السوق العللتطورات لف ؤ أأنظمة حق املتلبية 

 احملتوى واملوزعني. بدعيم و 

يف اعامتد عدد من املعاهدات  تاللجنة ادلامئة جنحبأأن  ورصح وفد نيجرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، .47
ايل احلاللجنة ادلامئة طرح تساؤلت عن جعز  طويرالتهذا  ورأأى أأن. اتدرجييقانون حق املؤلف اليت تديرها الويبو لتطوير 

حراز ت، اتشار الإ تعزيز أأعاملها املعيارية يف جمال حامية هيئات البث الإذاعي والبث الكبيل من قرصنة  نع يف ملمو  قدم واإ
ن من غري املربر أأّل تمتكن اللجنة ادلامئة،  ات.ديقي ت الاس تثناءات وال  بشأأن هامعل  اذلي غريت فيه عومل امل نايف عامل وقال الوفد اإ

حراز تقدم بشلك كبري ىل املعرفة وشرشها واس تخداهماعصول التكنولوجيا طرق ووسائل احل تيسري ل ه وجّ املمعلها يف ، من اإ
ىل الىل املعرفة واملعلومات جملموعة واسعة ومتنوعة من املس تخدمني. وطلبت اجملموعة الأفريقية عصول احل املمتثّل هدف ال عودة اإ
هدف ال و ات، شار الإ مي هيئات البث الإذاعي والبث الكبيل من قرصنة حتأأن  امن شأأهن ةمناس ب ةدولي ةقانونييقة وث وضع يف 

املؤسسات لمكتبات ودور احملفوظات و ابلنس بة ل ىل املعرفة عصول من شأأهنا تسهيل احل الاكمن وراء وضع وثيقة أأو واثئق
ىل اتفاق بشأأن اجامتعات ما بني ادلورات تطلّ وأأعرب عن البحثية والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. و  التعلميية ع اجملموعة اإ

قلميية  حلقاتجامتعات و اتفاق بشأأن الااملقرتحة بشأأن حامية هيئات البث، و  الاس تثناءات  املعنية مبسأأةلالعمل الإ
 اعن تطلعهاجملموعة  تأأعربسامه يف بناء تفامه مشرتك وتوافق للميض قدما. و ست  هذه الآليات ورأأت اجملموعة أأنوالتقييدات. 

ملؤسسات التعلميية والبحثية، وكذكل لفائدة ا اتديقي ت داة لرتكزي العمل عىل الاس تثناءات وال مسّخرة كأ الرئيس خطط لرؤية 
امجلعية العامة اجملموعة لأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. ودعت فائدة التقدمي دراسة شامةل عن الاس تثناءات والتقييدات ل

ط قضااي جديدة عىل جدول أأن تدرج للجنة  مبا يتيحقضااي احلالية طويةل الأمد، الار زمين واحض للجنة ادلامئة دلمع لإعطاء اإ
 .ملؤلفحق ا بشأأنالنقاش  تقّدم يفوت  ا،أأعامله

ن مجموعة مرياك الالتينية والاكرييبوحتّدث وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأ  .48 ودولها  مرياك الالتينية والاكرييببدلان أأ  فقال اإ
الأعضاء دمعت مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات وواحدة من أأبرز نتاجئ معل اللجنة، أأي معاهدة مراكش، منذ البداية. 

بأأن نظاماا متوازانا للملكية الفكرية يأأخذ يف الاعتبار لك املعامل  مرياك الالتينية والاكرييبوأأعرب الوفد عن قناعة مجموعة بدلان أأ 
ب داع، فضالا عن تطوير املعارف وتعزيزها. وأأضاف أأن عىل جلنة حق املؤلف أأن تتبع الرؤية نفسها. وأأشار اخلاصة لعملية الإ

ىل أأن مجموعة بدلان أأ  تدمع مواصةل العمل بربانمج متوازن بشأأن الاس تثناءات والتقييدات  مرياك الالتينية والاكرييبالوفد اإ
والبحثية وهيئات البث، واقرتاهحا حتليل قضية حق املؤلف يف العامل  لصاحل املاكتب ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية

ىل مسأأةل البث فاعترب أأنه ل بّد من العمل مبزيد  الرمقي لفتح مواضيع جديدة والتصدي لتحدايت جديدة. وتطرق الوفد أأخرياا اإ
 من املرونة لختتام هذا البند من جدول الأعامل يف أأقريب وقت ممكن. 

آس يا واحمليط الهادئمجملهند ابمس وحتّدث وفد ا .49 فشّدد عىل أأن جلنة حق املؤلف جلنة هممة من جلان الويبو  وعة بدلان أ
تتناول ثالثة مواضيع حامسة الأمهية ابلنس بة لدلول الأعضاء وللمجموعة: حامية هيئات البث والاس تثناءات والتقييدات 

املؤسسات التعلميية والبحثية والأشخاص ذوي الإعاقات لصاحل  لصاحل املاكتب ودور احملفوظات والاس تثناءات والتقييدات
ىل اتفاق حول كيفية مواصةل معلها بشأأن هذه  الأخرى. ىل أأن جلنة حق املؤلف تواجه صعوابت يف التوصل اإ وأأشار الوفد اإ

ن اجملموعة تعترب أأن هذه املسائل مل تلَق املس توى نفسه من الالت  ام والفهم لأمهيهتا بسبب البنود من جدول الأعامل. وقال اإ
التفاوت يف مس توى التمنية الاجامتعية والاقتصادية بني ادلول الأعضاء. واعترب أأن الشمولية والتفامه أأساس يان لإحراز تقدم. 
ىل نتيجة مقبوةل من امجليع بشأأن املسائل الثالث. وأأضاف  وجددت اجملموعة التاهما مبشاركة بنّاءة يف املفاوضات للتوصل اإ

ىل ولية امجلعية العامة الصادرة يف الو  جناز معاهدة متوازنة بشأأن حامية هيئات البث استناداا اإ ىل اإ فد أأن اجملموعة تتطلع اإ
لالس تثناءات والتقييدات دور  لتوفري حامية تستند اإىل هنج قامئ عىل الإشارة ابملعىن التقليدي. وأأعلن الوفد أأن 2007 عام

ىل املعارف. واعترب أأن ما يعيق ذكل يف الكثري من البدلان النامية هو تعّذر الوصول  همم يف احلصول عىل التعلمي  والوصول اإ
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فراد وللتمنية امجلاعية جملمتعات  ىل مواد التعلمي والبحث الالزمة. ورأأى أأن الاس تثناءات والتقييدات رضورية للأ  مس تنرية.اإ
رادة فعلية ملناقشة موضوعي الاس تثناءات والتقييدات وادلفع هبام قدماا قبل أأن  وأأعرب الوفد يف اخلتام عن أأسفه لغياب اإ

ىل حائط مسدود بشأأن هذه املواضيع الثالثة.  تصل اللجنة اإ

ىل حامية هيئات ولحظ وفد الاحتاد الرويس العمل الإجيايب جداا اذلي أأجنزته جلنة حق املؤلف وأأيد مواصةل العمل ع .50
ىل النص املعدل بشأأن حامية حقوق  البث ومسأأةل التقييدات والاس تثناءات من أأجل حتقيق نتيجة مقبوةل ومتوازنة. وأأشار اإ

ن العمل عىل مرشوع املعاهدة ياكد ينهتيي غري أأن املواقف املتباينة بني أأعضاء اللجنة بشأأن بعض  هيئات البث. وقال اإ
امئة. ورأأى أأنه ينبغي للجمعية العامة أأن تقدم تعلاميت أأوحض بشأأن املهل الزمنية وس بل تعجيل العمل تزال ق القضااي احملددة ل

لعامتد معاهدة شديدة الأمهية  2018أأو  2017من أأجل الوفاء ابملهل. وأأعرب عن أأمهل أأن يعقد مؤمتر دبلومايس يف عام 
آلية للعمل عىل مرشوع الوثيقة مع مراعاة الاجتاهات اجلديدة الراهنة يف جمال  محلاية هيئات البث. وأأبدى رغبته يف اقرتاح أ

البث والتجارب يف الترشيع الوطين. وأأكد أأن الاس تثناءات والتقييدات تعد عنرصاا هماما جداا يف حتقيق التوازن بني مصاحل 
لس تثناءات والتقييدات، أأشار اجملمتع ومصاحل أأحصاب احلقوق. وأأخذاا يف احلس بان التجارب والترشيعات الوطنية املتصةل اب

اإىل رضورة تعجيل العمل عىل الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومعاهد البحث والتعلمي. وأأعرب 
 عن اس تعداد بدله للمشاركة النشطة يف العمل اذلي ينبغي الاضطالع به ومشاطرة جتاربه.

ن تكل املناقشات  وشارك وفد الاحتاد ادلويل مشاركة ششطة يف .51 املناقشات بشأأن املعاهدة محلاية هيئات البث. وقال اإ
تكتيس أأمهية كبرية ابلنس بة اإىل الاحتاد وينبغي أأن تليب يف هناية املطاف احتياجات هيئات البث يف الوقت احلايل ويف 

عداد النص بشأأن  ىل  حلقوق املزمع منحهاالتعاريف وموضوع امحلاية وااملس تقبل. وشكر رئيس جلنة حق املؤلف عىل اإ وأأشار اإ
مناقشة املسائل املعقدة اليت تتطلب فهاما متعمقاا خالل اجامتعي اللجنة الأخريين. وأأعرب عن أأمهل أأن يتس ىن وضع خارطة 

ىل عقد مؤمتر دبلومايس يف أأرسع وقت ممكن معلياا وعن توقعه أأن جيسد قرار امجلعية العامة ذكل املوقف. وعرب  طريق تؤدي اإ
لتام الاحتاد مبناقشة التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث عن ا

عاقات أأخرى وذكر أأن الإطار ادلويل احلايل حلق املؤلف ميكن ادلول الأعضاء من اعامتد التقييدات  والأشخاص ذوي اإ
حمللية بشلك جمدي بيامن تواصل ضامن حفز الإبداع واملاكفأأة عليه عن والاس تثناءات اليت ميكن أأن تليب احتياجاهتا وتقاليدها ا

ن املناقشات س تكون أأكرث فائدة  طريق حق املؤلف واحلفا  عىل تكل التقييدات والاس تثناءات وحتديهثا. واسرتسل قائالا اإ
طا ذا ركزت عىل الس بل اليت تسمح بتطبيق التقييدات والاس تثناءات عىل أأفضل وجه ممكن يف اإ ر املعاهدات ادلولية اإ

طارها القانوين ابلعامتد عىل  ن الاحتاد يرى أأنه ينبغي لدلول الأعضاء يف الويبو حتمل املسؤولية عن اإ الراهنة. ومىض يقول اإ
دمع تبادل الأفاكر واملبادئ التوجهيية وأأفضل املامرسات وأأنه ل ينبغي ختصيص العمل يف اللجنة لتتبع وضع القواعد واملعايري 

ذ لن حيظى ذكل بتوافق الآراء يف اللجنة. وأأحاط أأيضاا علاما مبناقشة بعض بنود جدول هبد ف التوصل اإىل صك ملزم قانوانا اإ
أأعامل اللجنة خالل فرتة زمنية ل يس هتان هبا دون حتقيق نتيجة ملموسة بيامن قدمت يف الوقت ذاته اقرتاحات للنظر يف 

دراج حق التتبع يف جدول أأعامل اللجنة. وارتأأى رضورة حتديد القضااي جدول الأعامل املقبل. ويف ذكل الس ياق، أأ  يد اإ
ن الاحتاد يفيد مبواصةل معهل من أأجل ضامن مجموعة حديثة ومتوازنة من قواعد حق  املشرتكة بشلك ملمو . وأأردف قائالا اإ

ن املفوضية الأوروبية اعمتدت يف  وعة ترشيعية بعيدة املطمح تشمل مجم 2016سبمترب  14املؤلف يف س ياق السوق الرمقية واإ
ىل احملتوايت يف سوق واحدة وحتديث الاس تثناءات يف جمال البحث والتعلمي  أأربعة اقرتاحات هتدف اإىل حتسني النفاذ اإ
ىل اقرتاحني هيدفان اإىل ضامن  والرتاث والإعاقة وبيان القواعد لتعزيز فعالية السوق وشفافيهتا لصاحل امجليع. ولفت النظر اإ

ال ترشيعات الاحتاد الأورويب لاللتامات مبوجب معاهدة مراكش وأأداء عالقات التبادل مع البدلان الأخرى امتث
 املعاهدة. مبوجب

52.  ّ ىل أأن، ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ش ييليان اذلي أأدىل به وفد د وفد الأرجنتني الب وأأي  وأأشار اإ
نتيجة أأضاف أأن الرئيس أأعّد، عىل مدى الس نوات القليةل املاضية. و امية هيئات البّث يف مسأأةل حأأحرزت تقدما كبريا  اللجنة

املواقف اخملتلفة يف اللجنة بشأأن وبنّي فيه  ،نصا موحدا بشأأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها، تقدمهذا ال ل 
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ن تكل املواضيع.  مدى مالءمة و الإنرتنت، عرب  بثابل عاهدة فامي يتعلق املعىل نطاق حامية  ركزتاملناقشات الأخرية وقال اإ
دراج  عادة الإرسال املتامن أأو ش به املتامن و ي مجيع التقنيات، تغطو يدة من الناحية التكنولوجية تعاريف حمااإ عادة و حامية اإ اإ

ىل أأنالوفد . وأأشار بناء عىل الطلباخلدمات و  الإرسال املتأأخر أأو  رضورة حامية الإشاراتالآراء عىل توافق يف وجود  اإ
اللجنة عىل أأن و  أأحرزتقدما ملحوظا وذكر أأن . حبق املؤلف أأساسامحمي  هنلأ  املنقولتوى حامية احمل الإرسال، ولكن ليس عىل 

ىل اقرتاح ل يس ية، الأحاكم الرئ  بشأأنادلامئة تّسيع معلها عىل النص املعدل املوحد  ملعاهدة بشأأن حامية  أأسايسلتوصل اإ
 .2017عام الثاين من نصف عقد مؤمتر دبلومايس يف ال و  هيئات البث

تقارير أأن تساعد ال وأأعرب عن أأمهل يف  وأأيّد وفد زمبابوي البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية. .53
يف مناقشات راط الاخن عىلاحملفوظات، ادلول الأعضاء دور املكتبات و وكذكل لفائدة حاكم للأغراض التعلميية عن دراسة الأ 

ناجامتعات اللجنة. يف  مركزة تقدم كبري يف  لإحرازه لبدلان النامية. وأأعرب عن تطلعهمّمان ل  نياجملال ينهذ وقال الوفد اإ
 دولية يف هذين اجملالني.وضع واثئق  بشأأن توافقال 

يران )مجهورية  .54 آس يا واحمليط الهادئ.متحداث ابمس مجم وفد الهندأأدىل به الإسالمية( البيان اذلي  -وأأيّد وفد اإ  وعة أ
ن اللجنة ادلامئة تنظر يف مسائل  د دمعه لأهداف تكل املعاهدة.وأأكّ حزي النفاذ معاهدة مراكش الوفد بدخول ب رحّ و  وقال اإ

مواصةل العمل بشأأن حامية قامئة عىل الإشارة لهيئات البث ابملعىن  فامي خيص حامية هيئات البّث، أأبدى الوفد دمع بدلهو هممة. 
طار قانوين 2007التقليدي تتفق مع ولية امجلعية العامة عام  حامية هيئات البث ضد قرصنة وأأضاف الوفد أأن  .حنو وضع اإ

ينبغي أأن تعريف البث د أأن رأأى الوف ذلكل،. وهيئات البث والبث الكبيل ابملعىن التقليدي قترص عىلينبغي أأن ت  الإشارة
ىل نطاق  ددأأن حيالتقليدية، و  عن هيئات البث صادرع الإرسال الانو أأ  ىمأأن حتينبغي كام  ،التعريف التقليدي يستند اإ
طار املعاهدة املقرتحة ينبغي  .عىل أأساسها املعاهدة أأن حتمي وأأعرب الوفد عن اعتقاده الراخس بأأن احلقوق املكفوةل يف اإ

عادة الإرسال غري املرصح به لالإشارات احلية الإشارات الصاد رة بشلك قانوين من هيئات البث، مبا يف ذكل احلق يف حظر اإ
دراج البث الش بيكل يؤيد بأأنه الوفد وأأفاد  عرب ش باكت احلاسوب أأو أأي منصات رمقية أأو انرتنت أأخرى. طار  اإ يف اإ
أأّل  اللجنةجيب عىل  هالوفد أأن . وأأضافأأن البث ابملعىن التقليدياملعاهدة، لأنه ليس جزءا من ولية امجلعية العامة للويبو بش

ىل نفاذ اجمل من  من شأأنه أأن حيد خالل الإطار القانوين املقرتحتؤسس ملس توى اثين من امحلاية لهيئات البث من  متع احلر اإ
ن  .املعلوماتاملعرفة و  وأأشار  بث واجملمتع بصفة عامة.وهيئات ال  حل أأحصاب احلقوقامصجيب أأن توازن بني املعاهدة وقال اإ

ىل أأن ضافية  من حق املؤلفأأمنت  منح حقوقهو أأن الشاغل الرئييس  الوفد اإ لإعادة الإرسال واحلقوق اجملاورة أأو حقوق اإ
ىل البث يف البدلان النامية. يزيد من تاكليف اخلدمات ذات الصةل و يقد  اسوب،ش باكت احلعىل  ورأأى ؤثر عىل الوصول اإ

سد الفجوة ب كبريا  حتمل يف طياهتا أأمالوالأهجزة النقاةل  اسوبتوى عرب ش باكت احلاحمل ديدة لتقدمي اجلاملمكنة  س بلال الوفد أأن 
ماكنية تطبيق حقوق امللكية حتديد الأسايس  ذلكل منعرفية والفجوة الرمقية؛ وامل . وكيفية تطبيقها لبثابفامي يتعلق كرية الفاإ
ىل املعرفة وحرية عاهدة املقرتحة عىل طلب ار خمتلف عنارص املتقيمي أأثورة أأشار الوفد اإىل رض  يف هذا الس ياق،و لوصول اإ

آاثر املعاهدة املقرتحة  دراسة من الرضوريوأأضاف الوفد أأن  .من قبل امجلهور التعبري ناين الأداء حقوق املؤلفني وف عىل أ
آخر ستنظر ف همم وضوع ة احلامسة ملمهيعىل الأ د الوفد أأكّ و  واملس تخدمني.  ات،ديقي ت الاس تثناءات وال  ووه ،اللجنة ادلامئةيه أ

 يف توفري احلق يف التعلميات ديقي ت الاس تثناءات وال عىل أأمهية  وشّددامجلاعية وتنوير اجملمتعات. التمنية و من أأجل الأفراد 
ىل املعرفة  .والوصول اإ

وساند وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأعرب عن خيبة أأمهل لأن اللجنة  .55
ليه العديد من الوفود الأخرى، رّصح الوفد بأأنه  حراز تقدم ملمو  يف بنود جدول الأعامل. ومثلام أأشارت اإ مل تمتكن من اإ

حلس بان احلقائق املوجودة عىل أأرض الواقع فامي خيص معاهدة البث وأأن تضمن بأأهنا يتعني عىل ادلول الأعضاء أأن تأأخذ يف ا
لن تس متر يف العمل بأأسلوب عفا عليه الزمن، بل جيب أأن تزاول معلها مبزيد من العزم لالنهتاء من سن صك قانوين يامتىش 

لهيا عام  هري بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة . والأمر ذاته ينطبق عىل العمل اجلو 2007مع الولية اليت ُأس ندت اإ
نه  املكتبات ودور احملفوظات، واذلي اضطلع بدور أأسايس يف تيسري التقامس املنصف للمعلومات. واس تطرد الوفد قائالا اإ
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طار معل قانوين يتيح لها اإجن از يتعني عىل اللجنة متكني املكتبات بوصفها اجلهة الوصية عىل حق املؤلف وحاميته، وتوفري اإ
معلها عرب احلدود ادلولية. فبالاكد اكن حتديث الاس تثناءات والتقييدات الوطنية اكفياا يف هذا الس ياق. وبغية جتس يد الوعد 
ىل املعارف الأساس ية اليت ل غىن  سقاط تكل احلواجز القدمية اليت تعرقل النفاذ اإ الاكمل للثورة الرمقية، جيب عىل اللجنة اإ

مم. وعالوة عىل ذكل، ينبغي عىل ادلول الأعضاء أأن تبقى متشبثة عىل ادلوام ابلتاهما ابلتعلمي من عهنا لتحقيق ازدهار الأ 
من أأهداف التمنية املس تدامة "ضامن التعلمي اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّّل مدى احلياة  4الهدف خالل 
ىل مساندة السعي وراء حتقيق ودعا الوفد ادلول الأعضاء املنضوية حتت لواء  ".للجميع منظومة الأمم املتحدة اإ
 املس تدامة. التمنية

وأأعرب وفد الياابن عن تقديره للمناقشات اجملدية اليت أأجريت خالل دورات جلنة حق املؤلف منذ ادلورة الأخرية  .56
ىل هيئات البث، للجمعية العامة. وأأجرت اللجنة مناقشات ممثرة بشأأن مسائل جوهرية، عىل غرار مسأأةل توفري امحل اية اإ

ىل النص املوحد اذلي حرّضه الرئيس، وأأحرزت بعضاا من التقدم  ىل تفامه مشرتكاستناداا اإ ىل أأن حنو التوصل اإ . ونظراا اإ
ىل اعامتد معاهدة البث يف أأقرب فرصة ممكنة، عرب وفد الياابن عن أأمهل يف حتقيق املزيد من التقدم يف  اللجنة اكنت تتوق اإ

قد مؤمتر دبلومايس من أأجل اعامتدها. وأأعرب الوفد عن اس تعداده للمسامهة يف حتقيق املزيد من التقدم هذا الصدد، وع
نه من الرضوري ضامن حتقيق  اجلوهري لبلوغ هدف مشرتك. وفامي خيص مسأأةل التقييدات والاس تثناءات، قال الوفد اإ

ىل امل  ماكنية النفاذ اإ صنفات، وجيب أأن تُمنح لك دوةل من ادلول الأعضاء مواطن التوازن املالمئ بني مصاحل أأحصاب احلقوق واإ
طار العمل ادلويل القامئ مبا يامتىش مع الوضعية ادلاخلية للبدل. وسينصب اهامتم تكل املناقشات  جراءات مضن اإ مرونة لختاذ اإ

 عىل جتارب تقامس العمل عىل الصعيد الوطين وممارساته. 

ن بدله وفد الصني وقال  .57 امية هيئات البث حب تعلقةصةل مناقشة املوضوعات امل مواعىل   اللجنة ادلامئةدمعيس متر يف س اإ
ىل  يفوأأعرب عن أأمهل  عن أأمهل يف حتقيق تقدم يف الوفد معاهدة يف أأقرب وقت ممكن. كام أأعرب عىل  اتفاقالتوصل اإ

ن . و 2016 سبمترب 30نفاذ معاهدة مراكش يف ببدء الصني  بيرح نقل الوفد تالتقييدات والاس تثناءات. و  موضوع قال اإ
ىل ات معلية املوافقة و  تعّجلحكومته  ىل أأن معاهدة ب تطلع اإىل الانضامم اإ  تجتاز س  جنييملعاهدة يف أأقرب وقت ممكن. وأأشار اإ

ىل  عضاءالوفد ادلول الأ . ودعا ذافنحزي ال  هال و دخمما يقّرب اترخي  عضو 15عتبة  قريبا معاهدة  تّسيع معلية التصديق عىلاإ
 الهامة.بيجني 

هيئات وفامي خيص  لالتينية والاكرييب.أأمرياك امجموعة بدلان وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل نيابة عن  وأأيّد .58
ديث للمشاركة بشلك بناء يف املفاوضات الرامية اإىل حت ادهس تعدأأبدى االبث، رأأى الوفد جدارة يف اقرتاح اللجنة ادلامئة و 

ىل  وأأشارحقوق هيئات البث.  عىل  عملتادلول الأعضاء أأن أأولوية و ذات  مسأأةلس تثناءات والتقييدات للمكتبات أأن الااإ
ةل دلورة املقباملدرجة عىل جدول أأعامل ا مجيع املواضيعبشأأن ناقشات امل أأن ب بدله أأعرب عن ثقةمصفوفة اقرتهحا الرئيس. و 

لتقييدات ال سينغ بشأأن يالربوفيسور داني ذلي قّدمه اعرض ابلر الوفد ذكّ لدلول الأعضاء. و  ةهاممعلومات  س تتيحللجنة 
ىل مواصةل امل تطلّ و  الأخرى، مؤسسات التعلمي والبحوث والأشخاص ذوي الإعاقاتلفائدة والاس تثناءات  وأأشار . ةشق انع اإ

ىل أأن  ىل اللجنةقّدمت قضااي أأخرى اإ تجارية ال امنذج لمن ا البيئة الرمقيةونظراا ملا تقّدمه . سابقنذ اجامتع امجلعية العامة ال م  اإ
مبا  التوازن الصحيح يف النظام،حتقيق  مني احلكومينيمن الصعب عىل املنظّ  رأأى الوفد أأنيف الواقع املتغري، املمكنة ديدة اجل

ن مجموعتهيف هذا الس ياق، و. حتصيل ماكفأأة منصفة لأحصاب احلقوقيضمن  ادية والثالثني قدمت يف ادلورة احل قال الوفد اإ
جراء دراسة احا للجنة اقرت  اح، وأأعرب عن أأمهل هذا الاقرت بدله يؤيّد  وأأضاف الوفد أأناملؤلف يف البيئة الرمقية.  ية حلقحتليل ابإ
 اللجنة.جدول أأعامل يف  بند دامئك  درجييف أأن 

 عالإبدا متوازن ياكئففكرية نظام ملكية وضع الويبو الرامية اإىل بهود  ،متحداث بصفته الوطنية ،وفد ش ييل وذكّر .59
ماكنية الوفّ وي ىل الثقافة واملعرفةو ر اإ آن معا صول اإ ينبغي اللجنة ادلامئة  م احملرز يفتقدال أأن ، ورأأى الوفد . ويف هذا الصدديف أ

ن يع القضااي املطروحة عىل جدول الأعامل. أأن يكون متوازان أأيضاا ابلنس بة مجل  ت ودّل  اتديقي ت قضية الاس تثناءات وال وقال اإ
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ىل أأنللجمعيات بدء نفاذ معاهدة مراكش يف الأس بوع السابق مثال رضبللمنظمة. ونتاجئ ملموسة   ،اقرتح ه. وأأشار اإ
دراج مسأأةل التقييدات والاس تثناءات يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة2004 عام احلوار عىل  منذ ذكل احلني عززأأنّه و و  ،، اإ

ىل مواصةل مناقشة متوازن. ة نظام ملكية فكري بوضعسمح ت قبلية س أأسا  أأن املعاهدات املس ت  ودعا الوفد ادلول الأعضاء اإ
جيابية، ومن مضهنا املناقشات  املكتبات ودور  بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدةبنود جدول الأعامل الأخرى ابنفتاح واإ

 .بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي والبحث كذكل املناقشاتو  ،احملفوظات

وفد الولايت املتحدة الأمريكية املداخةل اليت أأدىل هبا وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء. وأأعرب الوفد عن تأأييده وأأيّد  .60
ىل اتباع هنج قامئ عىل  2007وفقاا للولية الصادرة يف عام حتديث حامية هيئات البث  عن امجلعية العامة للويبو اليت دعت اإ

ومتاش ياا مع هذه الولية، رأأى الوفد أأنه جيب أأن تكون هذه  الهيئات ابملعىن التقليدي.الإشارات لتوفري امحلاية لأششطة تكل 
ىل امجلهور  . واعترب أأن أأبرز املشالك اليت تواهجها هيئات البث اليوم يهامحلاية ضيقة النطاق شارات البث اإ رسال اإ عادة اإ اإ

ىل أأنه يعي يف الوقت عينه أأن التحولت . لكن دون ترصحي عىل أأي نوع من أأنواع املنصات، مبا فهيا الإنرتنت الوفد أأشار اإ
التكنولوجية الّسيعة اليت تشهدها صناعات قطاع البث تطرح حتدايت مجة أأمام وضع معايري دولية. وبناءا عىل هذه 

ىل توافق عىل مسائل أأساس ية كغرض امحلاية واحلقوق اليت ةاملعطيات، نّبه وفد الولايت املتحد  اإىل صعوبة التوصل اإ
س متنحها املعاهدة. ور م ذكل، أأعرب الوفد عن مواصةل التامه ابلتعاون مع ادلول الأعضاء الأخرى يف الويبو لتعميق فهم 

ىل أأن الولايت املتحدة الأمريكية اضطلعت  املشالك وصقل نص املعاهدة وفق أأحاكم ولية امجلعية العامة. والتفت الوفد اإ
وأأهنا تضّم صوهتا اإىل صوت مجيع الوفود  2013اذلي تُّوج ابعامتد معاهدة مراكش يف عام  بدور رايدي يف املؤمتر ادلبلومايس

الأخرى اليت رّحبت ابعامتدها. لكنه أأفاد بأأن الولايت املتحدة ل تدمع امليض يف أأعامل وضع املعايري اليت تتطلب من البدلان 
لالس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف  ر ادلويل احلايلاعامتد اس تثناءات وتقييدات عىل حق املؤلف. واعترب أأن الإطا

مينح البدلان املرونة املالمئة لعامتد اس تثناءات وتقييدات تدفع س ياساهتا الوطنية الاجامتعية والثقافية والاقتصادية قدماا وفق 
املس توى لتحسني اس تثناءات  وأأيد الوفد مواصةل العمل يف جلنة حق املؤلف عىل وضع مبادئ رفيعةمعايري دولية راخسة. 

دلول الأعضاء التعاون وضع هذه املبادئ، س يتس ىن ل بعدو  حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات والهيئات التعلميية.
ىل تعزيز فهم الاس تثناءات والتقييدات الوطنية عىل حتسني قوانيهنا الوطنية وحتديهثا. عىل  وأأبدى الوفد دمعه للعمل الرايم اإ
عاقات أأخرى غري معايق حق طار جلنة حق املؤلفاملؤلف لفائدة الأشخاص ذوي اإ اقرتاح تلكيف  مبا يف ذكل ، البرص، يف اإ

عداد دراسة عن هذا املوضوع ىل أأنه .الويبو ابإ قامة أأية صةل بني مرشوع املعاهدة املقرتح بشأأن  يعارض ث أأشار الوفد اإ اإ
قطع شوطاا يف معاهدة هيئات البث  املنجزالعمل  ورأأى أأن حق املؤلف. هيئات البث وبني التقييدات والاس تثناءات عىل

 النظر فيه بصورة منفصةل. جيدرأأنه و مقارنة ابملوضوع الثاين كبرياا 

ىل أأن خُيصص وقت  .61 واعترب وفد الهند أأن املواضيع الثالثة املطروحة للنقاش مواضيع ابلغة الأمهية. وأأعرب عن تطلعه اإ
ىل امجلعية  اكٍف وأأن تدور مناقشة بنّاءة يف مسأأليت الاس تثناءات والتقييدات وحامية هيئات البث، بغية تقدمي توصيات اإ

نه ملتم العامة بشأأن صك دويل مالمئ للك موضوع. وق ن الوفد اتبع بتأأٍن املناقشات بشأأن معاهدة حامية هيئات البث واإ ال اإ
عداد معاهدة دولية حتّدث حامية  ؛ وهو هيئات البث والبث الكبيل ابملعىن التقليديابلمتثال للهنج القامئ عىل الإشارة لأجل اإ

رسال الإشارات ما يتوافق وولية امجلعية العامة. وأأعلن الوفد أأنه يُبدي مرونة يف دمع عادة اإ  مسأأةل أأن تغطي املعاهدة مسأأةل اإ
 دون ترصحي عىل ش باكت الإنرتنت رشط أأن يكون لهيئات البث حق يف مضمون البث اذلي حتمهل الإشارة.

ورحب وفد نيجرياي ابلتقرير عن معل جلنة حق املؤلف. وأأعرب عن مساندة بدله لبيان اجملموعة الأفريقية وتأأييده التام  .62
طار حامية حقوق املبدعني يف س ياق احمليط الرمقي. وقال لعمل  عادة تقيمي اإ اللجنة املتصل بوضع القواعد واملعايري مبا يف ذكل اإ

ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة محلاية هيئات البث من قرصنة الإشارات يف أأرسع وقت  ن بدله يتطلع يف الواقع اإ اإ
ىل الارتقاء بّسعة بعمل الل  جنة املتصل ابلس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات ممكن واإ

طار زمين معيل. ورأأى أأنه من املهم أأن تشارك ادلول الأعضاء مشاركة بناءة مما  عاقات أأخرى يف اإ التعلمي والأشخاص ذوي اإ
قلميية حراز التقدم مثل الاجامتعات الإ املقرتحة بشأأن الاس تثناءات والتقييدات  يسمح للجنة ابلضطالع بأأششطة تس هتدف اإ
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لأن أأوجه املشاركة من ذكل القبيل س تيّس تعزيز تقارب الآراء يف دورات اللجنة القادمة. وأأشار اإىل الاعرتاف بقطاع 
رب عن ثقته الإبداع كحدود لالقتصاد العاملي الأخرض اذلي يمنو منواا تصاعدايا وخصوصاا يف البدلان النامية مبا فهيا نيجرياي. وأأع

ىل املعارف واملعلومات لفائدة أأحصاب املصلحة يف حتقّق بأأن الويبو س تظل  جيابية يف القطاع وتعزز العمل عىل النفاذ اإ نتاجئ اإ
 أأفريقيا وتعد الأششطة اخلاصة ابملبادرات املقرتحة للمساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف قطاعات الإبداع يف البدلان الأفريقية.

مرص البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية خبصوص العمل املبارش يف اللجنة واملتصل  وأأيد وفد .63
املتعلقة مبواصةل املناقشات بشلك بناء  2007أأساساا مبسأأةل هيئات البث. وأأعرب عن التامه بولية امجلعية العامة لس نة 

حراز التقدم بشأأن نص امحلاية ابعامتد هنج قامئ  عىل الإشارات. وفامي يرتبط ببند جدول الأعامل اخلاص ابلس تثناءات واإ
والتقييدات، رأأى أأنه ينبغي هتنئة اللجنة عىل النجاح احملقق ابعامتد معاهدة مراكش ودخولها حزي التنفيذ مما يبني الإرادة 

نضامم اإىل تكل املعاهدة وأأنه خيضع الس ياس ية والالتام ابلعملية. وأأفاد بأأن بدله اختذ القرار الس يايس الرايم اإىل الا
لالإجراءات الترشيعية من أأجل بلوغ تكل الغاية. وأأفصح عن التام البدل ابلتعاون مع الويبو لتحويل النصوص العربية اإىل صيغ 

لهيا. واس تدرك قائالا اإ الإعاقات الأخرى يف قراءة املطبوعات ميكن للمكفوفني ومعايق البرص والأشخاص ذوي  نه يعترب النفاذ اإ
ذكل جزءاا واحداا فقط من الصورة الأكرب جلدول الأعامل املتصل ابلس تثناءات والتقييدات. وأأعرب عن تأأييده لعامتد هنج 

مشويل وعن رغبته يف أأن يرى اللجنة حترز املزيد من التقدم فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور 
متام ذكل البند من جدول الأعامل باكمهلاحملفوظات ومؤسسات البحث  عاقات أأخرى بغية اإ أأو اس تكام ه.  والأشخاص ذوي اإ

وأأحاط علاما ابس تعداد ادلول الأعضاء الأخرى للمشاركة يف املناقشات يف ذكل اجملال واعامتد قوانني وطنية تمتىش مع تطلعاهتا 
ن الس ياق الوطين ل  ميكن أأن يكفي لتوفري املعايري ادلنيا الالزمة للنفاذ يف ذكل الصدد ورحب بذكل. واس تدرك قائالا اإ

اتحة النفاذ عىل الصعيد ادلويل واحلث ابلتايل عىل اعامتد معايري دولية ملزمة قانوانا يف ذكل اجملال.  واإ

املاليني من الأشخاص املكفوفني والأشخاص معايق البرص نفاذ أأن  (WBU) وذكر ممثُل الاحتاد العاملي للمكفوفني .64
ىل أأكرب  ّسبي  وقال املمثل . ، هو حدث يس تحق الاحتفال بهمعاهدة مراكشنتيجة بدء رساين  ها،أأنواع  املطبوعة بلكواد املاإ
ن لأشخاص ذوي الإعاقة يف مجيع أأحناء العامل، فائدة ال ، أأىت بعد كفاح طويل،اترخيي حلقوق الإشسان نرصاملعاهدة يه  اإ

دف  هبقواي احتالفتصوغ  حركة عابرة للحدودقادرة عىل تشكيل يد اجل تنظمي ال ذات اجملمتع املدين  تودليل عىل أأن محال
وضع ال شامل. وأأشار املمثل اإىلمن بدلان ال اجلنوب ضد معارضة أأولية من عدد قليل من الأعضاء  بدلانمشرتك بني 
ذ اكنت وقهتا املتناقض  عاهدة. يف بدلان ل ترغب ابمل متوافرةالكتب واكنت الكتب يف بدلان تنقص فهيا  مطلوبةاملعاهدة اإ

ن حتقيق املعاهدة لأهدافها يس تدعي  عىل املعاهدة  تصديق الولايت املتحدة الأمريكية والاحتاد الأورويبوقال املمثل اإ
الولايت املتحدة مثل امل وحّث ميّسة لضعاف البرص. أأشساق ب صنفاتمن امل  اكبري  اجزءلأهنام ميلاكن ، فهياالاكمةل  هتامومشارك

ىل ا  .حتفاليكمتل الا يكعاهدة امللأمريكية والاحتاد الأورويب عىل الانضامم اإ

ذاعة ممثل مجعية أأمرياك الشاملية  وأأيّد .65 ومجموعة وفود نيابة عن اجملموعة الأفريقية الهبا  تاليت أأدل (NABA) البياانتلالإ
تأأييدا  نيجرياي والاحتاد الرويسوفدي  بياين أأيّدو  ،مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقو  أأمرياك الالتينية والاكرييببدلان 
وضع اللمسات الأخرية عىل بغية  2007عام لولية امجلعية العامة لحلصول عىل حتديث ايف  تهرغب وأأعرب عن . خاصا
ىل املس تقبل وهيعىل أأسا  هنج  نقّحالنص املوحد امل بشأأن ناقشات امل  عقد مؤمتر دبلومايس يف النصف الثاين اإىل دف يرنو اإ

بني ادلورات من أأجل حل أأي أأو أأكرث عقد اجامتع خاص بأأن يأأذن للجنة ادلامئة كام أأعرب عن رغبته يف ، 2017من عام 
 لزم الأمر. ناإ عالقة مسأأةل هنائية حممتةل 

نه و . ة مراكشمعاهد اليت صادقت عىلادلول الأعضاء  (TWN)ث وهنأأ ممثل ش بكة العامل الثال .66 عىل ينبغي قال اإ
جراءات ملموسة لتحقيق ا ورأأى أأن بنوعية التعلمي.  ةتعلقتكل امل ، وخاصة أأهداف التمنية املس تدامةدلول الأعضاء أأن تتخذ اإ

ن ا قالخطوة هامة لتحقيق هذه الأهداف. و  ىل املعرفةعصول تيسري احل وضع قوانني حق  شعرت بأأمهيةدلول الأعضاء اإ
ىل املعرفة بيئهتئي لف اليت ؤ امل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة مؤسسات التعلمي  وامليض قدماة مواتية للوصول اإ
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عاقات أأخرى  وأأشار املمثل الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات. وكذكل والبحث والأشخاص ذوي اإ
ىل  ن اكن اس تخدام ما  نحمك صدر مؤخرا عن احملمكة العليا يف دلهيي، الهند، بشأأ اإ عىل نطاق للنسخ الضويئ جامعة دلهيي اإ

ليس النسخ الضويئ أأن  ةمكوقّررت احملاملنصوص علهيا يف قانون حق املؤلف.  اتديقي ت قع مضن الاس تثناءات وال يصغري 
ىل لف ؤ حق امل أأن، و اجرم ىل تقليهل زايدة حصاد املعرفةهيدف اإ ىل ، ل اإ ىل املعرفة وتوس يع كام يريم اإ  املكلتسهيل الوصول اإ

املرونة لتوس يع نطاق مواطن اس تخدام عىل تشجع أأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو ينبغي ورأأى الوفد أأن العام. 
 احمللية.ؤلف يف قوانني حق امل اتديقي ت الاس تثناءات وال 

معاهدة مراكش حزي التنفيذ. ورّصح أأنه مل يمت بدخول  (KEI) املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفةورحب ممثل  .67
ىل اتفاق يف الآراء بشأأن معاهدة البث وينبغي حذفها من جدول أأعامل جلنة حق املؤلف تفادايا لإجراء مناقشات  التوصل اإ

نه ل ميكن دمع مث ل هذه املعاهدة تتناول مرشوعاا مل يكن جاهزاا ل لوضع قواعد ومعايري بشأأنه ول ملواءمته. واس تطرد قائالا اإ
ذا اكنت تعاجل مسأأةل القرصنة و  ّل اإ عادة الإرسالاإ املؤسسة احملدودة ورمبا حامية الأحداث الرايضية أأيضاا، ولكن  حقوق اإ

عارضت طبقة من حقوق هيئات البث يف جمال املصنفات غري الرايضية. واتفق املمثل مع بعض  ادلولية لإيكولوجيا املعرفة
حق الفنان ي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب، اليت مفادها أأن العمل عىل وضع القواعد واملعايري يف جمال الأجزاء من البيان اذل

عادة البيع يران ومرص وش ييل والهند مفيدا وممثر من شأأنه أأن يكون  يف اإ ا، ومع بياانت وفود لك من جنوب أأفريقيا والربازيل واإ
ن العمل عىل حتقيق التوازن والنفاذ اإ  ىل الثقافة واملعارف همم للغاية. وأأضاف أأنه ميكن وضع القواعد واملعايري يف جمال القائةل اإ

املعايري ادلنيا بشأأن الاس تثناءات املتعلقة ابملصنفات جمهوةل الامس واحلفظ والصون. أأّما يف اجملالت الأخرى املتعلقة 
حلقوق املؤلف لتس تعني به البدلان النامية، سواء  ابلس تثناءات، ارتأأت اللجنة أأنه من املفيد حتديث قانون توشس المنوذيج

 مشل التحديث القانون برمته أأو تكل الأقسام اليت تُعىن ابلس تثناءات فقط.

الباحثني أأنه اكن يُتوقع من املكتبات أأن تزود  (eIFL.net) مجعية املعلومات الإلكرتونية للمكتباتورّصحت ممثةل  .68
ىل أأن اس تثناءات غري اكفية وغري متوافقة ل ابملعلو  العاملني يف خمتلف التخصصات مات اليت حيتاجوهنا ولكن الأدةل تشري اإ

ادلراسة بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور تزال قامئة عىل الصعيد الوطين. وأأشارت 
عضاء ل متكل يف قانوهنا الوطين حلق املؤلف يف املئة من ادلول الأ  17( أأن SCCR/30/3احملفوظات: حمدثة ومنقحة )الوثيقة

أأية أأحاكم بشأأن املكتبات، يف حني أأن حوايل نصفها تقريبا ل ميكل رصاحة اس تثناءات لأغراض البحث وادلراسة. ويف 
 البدلان اليت أأدخلت تعديالت عىل قانون حق املؤلف اخلاص هبا خالل الس نوات امخلس املاضية، ُمنع النسخ الرمقي رصاحة

ن الس ياق الوطين ل يكفي.  وخالل ادلورة الثانية والثالثني للجنة يف ثُلهثا، ولو لأغراض احلفظ. ومثلام ذكر وفد مرص، فاإ
ىل  أأمناء مكتبات وأأمناء حمفوظاتحقوق املؤلف، قّدم  منظمة وميثلون الآلف من املؤسسات عرب العامل أأدةل  14ينمتون اإ

ىل ومعلومات مس تفيضة عن الاس تثناءات ا خفاق الرتاخيص. ولفت املمثل النظر اإ ليت توقفت عىل احلدود أأو عن حالت اإ
 يف شهر سبمترب بشأأن اليت أأطلقهتا املفوضية الأوروبية الإصالح أأن الاحتاد الأورويب أأقر ابملشلكة عرب احلدود. ولكن معليات

لزامية عرب احلدود يف ثالثة وأأعرب املمثل عن رضاه لضّمها حق املؤلف اكنت تشوهبا الكثري من العيوب.  اس تثناءات اإ
والتعلمي عرب  اس تخراج النصوص والبياانتجمالت رئيس ية يه معلية احلفظ اليت تقوم هبا املؤسسات املعنية ابلرتاث الثقايف و 

 ضامن مرشوعية أأنواع معينة من الاس تخدامات يف هذه اجملالت، مبا يف ذكل عربش بكة الأنرتنت. والغرض من ذكل هو "
ىل أأن "نقص الاتساق اذلي ميزي قانون حق املؤلف يف الوقت الراهن عرب الاحتاد الأورويب يؤثر يف احلدود " ويعزى ذكل اإ

ذ بلغت املزيانية الإجاملية لعام  التقدم العلمي، مع العّل أأن الاحتاد الأورويب يستمثر الكثري من الأموال يف هذا الصدد". اإ
طار معل الاحتاد الأ  2020 ىل أأن القدرة التنافس ية عىل الصعيد العاملي حظيت ابلتأأمني  88ورويب يف اإ مليون يورو. ونظراا اإ

الالزم، عرّب املمثل عن اقتناعه أأن نظام تعددية الأطراف جيب أأن يضطلع أأيضاا مبعاجلة القضااي يك ل تتوسع الفجوة الرمقية 
جياد حل معياري عاملي هو وحده كفيل بوضع أأسا  معي اري لالس تثناءات يف مجيع الولايت القضائية؛ فالعمل أأكرث. واإ

ىل ادلول الأعضاء دلمع عقد  اتحة التبادل عرب احلدود عىل النحو السلمي. وُوهجت ادلعوة اإ ادلويل هو وحده القادر عىل اإ
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قلميية والعمل عىل بلوغ ت قلميية هبدف اس تعراض نتاجئ ادلراسة احملدثة وحتديد الأولوايت الإ وافق يف الآراء بشأأن اجامتعات اإ
ىل نصوص.  حلول تستند اإ

ذاعة ) قالو  .69 اكن كفيال بصدور  ول الأعامل املعياريجدعىل وضع  عاما 20مرور  ناإ ( EBUممثل الاحتاد الأورويب لالإ
سات خالل اجلل أأضاف أأن الاحتاد بنّي، مجيع ادلراسات املمكنة وحتليلها. و  جانتامعاهدة البث، و  بشأأنمجيع البياانت احملمتةل 

ىل امجلهور.  ةس تخدممل شارات االإ التقنيات و  ،امئةاللجنة ادلدلورات العامة والأحداث اجلانبية  أأن العمل  ورأأىللوصول اإ
ىل معاهدة جمدية و لالنت مس تقبالنص عىل ال  وضع ملسات أأخريةاملتبقي هو جمرد   20ميّض بعد ف مؤمتر دبلومايس.  عقدقال اإ

حلاحا. املعياريةيه أأكرث القضااي  قضيةهذه ال ن عاقل أأ ينكر ل عاما،   اإ

نتاج وتوزيع الأفالماإ ( MPA) مجعية قطاع الأفالم السيامنئيةوقال ممثل  .70 والربامج التلفزيونية  الرتفيه املازيلبرامج و  ن اإ
احملتوايت وموارد كبرية لتطوير مجموعة واسعة من طائةل  اهجود  رّ امجلعية تك ثلهامت الرشاكت اليت وذكر أأن . يعاملششاط 

نرتنت. ومن مضهنا  ،ة من وسائل الإعالمنوعمجموعة مت  ابس تخداموخمتلفة أأشاكل بلرتفهيية واخلدمات ا عن تأأييده وأأعرب الإ
ىل منظومة حلق املؤلف تتصف ابلتواز  أأيضا تتضمن حرصية قوية فقط، بل  احقوق تتيحن والتوجه العميل، ول للتوصل اإ

وأأعرب املمثل عن يف كثري من الأحيان.  من التقييدات والاس تثناءاتنتجني ينتفعون وأأضاف أأن امل  .اتاس تثناءات وتقييد
يقاف  هأأسف ن عند تكل النقطة. جدول أأعامل اللجنة ادلامئة لإ معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن وقال اإ

 برت قتأأن اللجنة مل لكن، رأأى و  ضاء الويبو؛أأعمجيع يفتخر به  اإرثيه  ومراكش يجنيب  يتمعاهدو  الأداء والتسجيل الصويت
ىل س نة،  15ر م ميّض  يف الوقت احلايل، أأضاف أأن مما اكنت عليه يف املايض. و أأكرث  بشأأن هيئات البثمعاهدة وضع اإ

 واقع العاملمع وأأقل متاش يا ذور يف املايض اجل ةرباضتبدو  يف الوقت الراهنلأن املعاهدة املطروحة عىل الطاوةل  تفامقالوضع قد 
ن. املعارص ىل  يف البدلان الصناعية والناميةهيئات البّث  واتبع قائال اإ عىل  ةقامئمنصفة حمّدثة و معاهدة سعت ولزالت اإ

ىل مسعة الويبو ئياحلايل مؤسف للغاية ويس  ورأأى أأن امجلود شارة.أأسا  الإ  وضع عمل عىل امجلعية لل وأأعرب عن دمع .اإ
نه ل حاجة ملنتاجئ املس تقبلية بشأأن الاس تثناءات والتقييدات. كون لبنة يف بناء ال تمبادئ   يف الوقت الراهن عاهدةوقال اإ

مقارابت  ابتّباعح سممبا ي  املرونةمواطن  تتيح قدراّ اكفيا منأأدوات الويبو احلالية  وأأضاف أأنج الصحيح. هنال يستل أأهنا و 
جدول أأعامل اللجنة ادلامئة حتميل  رأأى املمثل أأن، احلايل لوضعل انظر تثناءات عىل املس توى الوطين. و س  بشأأن الامعقوةل 
 .أأمر غري مس تحبّ  جديدةمشاريع بأأعباء 

ن املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف تؤدي دوراا  (IFLA) ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدهاوقال  .71 اإ
ذ أأهنا تدفع عرشات مليارات ادلولرات لأحصاب احلقوق لك عام وتكفل يف الوقت  حيوايا وموازانا يف نظام حق املؤلف، اإ

وات عدة. عينه أأل تكون القراءة والبحث حكراا عىل الأثرايء. وقد رشع الاحتاد يف مفاوضات مع جلنة حق املؤلف منذ س ن
وقدم الاحتاد خالل تكل الفرتة، ول س امي يف الساعات القليةل الأخرية، أأمثةل ملهمة عن ادلور اذلي تؤديه مؤسس ته يف حتقيق 

الأهداف الرتبوية والاقتصادية وأأهداف التمنية عامة. لكنه يف املقابل أأعطى العرشات من الأمثةل عن العوائق اليت تواهجها 
ماكنياهتا. وأأشار ممثل الاحتاد املكتبات ومس تخدموه ا بسبب قواعد حقوق املؤلف غري املالمئة اليت متنعها من اس تخدام لك اإ

ىل القوانني الأساس ية اليت حتتاهجا خلدمة جممتعاهتا. كام لحظ توّسع الهوة  ىل أأنه رأأى كيف تفتقر املكتبات يف بعض البدلان اإ اإ
وما حيق للمكتبات تقدميه قانوانا. ومبوازاة ذكل، التفت  ابلتكنولوجيا الرمقية منيلاملبني تطلعات القّراء والباحثني واملبتكرين 

ىل أأن هذا الأخري ملس تنايم عدد املواقع اليت تعرض مضامني متعدية تليب الطلب عىل املعارف اذلي يتعّذر  ممثل الاحتاد اإ
ىل أأن الرتخيص وحده ليس  حالا انجعاا، وأأضاف أأن جلنة حق املؤلف قادرة عىل عىل املكتبات تلبيته. ونّبه ممثل الاحتاد اإ

ن اجملموعة الأفريقية ومجموعة بدلان أأ  قد هّمدا الطريق أأمام صك دويل قانوين،  مرياك الالتينية والاكرييبالترّصف. ومىض قائالا اإ
ول حمراكا وطنياا أأكرث  وشّدد عىل أأن صاكا كهذا رضوري ليك تمتكن املكتبات من أأداء دورها املوازن يف نظام حق املؤلف.

ذا وافقت عىل الاس تثناءات والتقييدات العابرة  فعالية من ذكل لالإصالحات الوطنية حيث احلاجة لها. واعترب أأن الويبو اإ
للحدود تكون قد حققت غرضها وقدمت عالجاا للتعقيد اذلي دّل عليه املدير العام يف مالحظاته الافتتاحية. والتفت ممثل 

ىل  لزامية عابرة للحدود. ويتيعن عىل الاحتاد اإ أأنه ميكن للجنة أأن تس تلهم ابلحتاد الأورويب اذلي اقرتح مؤخراا اس تثناءات اإ
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جلنة حق املؤلف أأن تنّظم جدول أأعاملها بشلك منصف لتحقيق هذا الغرض. فال ينبغي أأن يس تحوذ العمل املتعلق ابلبث 
ة ترض ابلرفاه. ويف اخلتام رّحب ممثل الاحتاد ابلعمل اجلاري يف عىل قسط كبري من الوقت، ول أأن يضيف تعقيدات جديد

جمالت التعلمي والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى وحق املؤلف يف العامل الرمقي، ويه مواضيع تُناقش وفقاا دلرجة نضجها. 
اليت تواجه املكتبات ودور ورّحب ممثل الاحتاد أأيضاا ابلقرتاحات اليت تقدمت هبا البدلان لتعرف املزيد عن التحدايت 

احملفوظات عىل املس توى الإقلميي. واعترب ممثل الاحتاد أأن حق املؤلف ينبغي أأن يعمل بشلك يعزز الرفاه الاجامتعي 
ل أأقىص حد، اليوم ويف املس تقبل، ليك يكون مس تداماا وفعالا ومرشوعاا. ولن يتحقق هذا الغرض ل  والاقتصادي اإ

ن منحهتا اللجنة الأدوات الالزمة.ل ابنت وخبصخصة املعارف   شار التعدي. أأما املكتبات ودور احملفوظات فميكهنا ذكل اإ

بوصفه منظمة للمؤلفني والنارشين يف  (IFRRO) الاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخورحب ممثل  .72
د ادلويل بأأن املعاهدة ستسهم يف حتسني قطاع النصوص والصور بدخول معاهدة مراكش حزي التنفيذ. وأأعرب عن ثقة الاحتا

عاقات أأخرى يف قراءة  ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ ماكنية النفاذ اإ اإ
ن الاحتاد ادلويل يسلط الأضواء أأيضاا عىل أأمهية  يف حتسني توافر شسخ املصنفات يف  احتاد الكتب امليّسةاملطبوعات. وقال اإ

احتاد الكتب شسق ميّس وتوس يع نطاقه. وأأبدى اعتام الاحتاد ادلويل مواصةل التعاون مع سائر أأحصاب املصلحة يف س ياق 
. وفامي يتعلق مبوضوع الاس تثناءات والتقييدات، أأفاد بأأن الاحتاد ادلويل يالحظ أأنه حيبذ أأن تعمتد نتيجة مناقشات امليّسة

ليه يف عدة اجامتعات للجنة أأي تبادل املعلومات واملامرسات يف جلنة حق املؤلف عىل ثالثة عنارص رئي  س ية حس امب أأشار اإ
اتحة برانمج للمساعدة التقنية تقوده الويبو ويقوم عىل الطلبات وميكن تنس يقه عىل املس تويني الإقلميي ودون  املقام الأول واإ

قلميية الأفري الإقلميي من جانب منظامت حكومية دولية مثل  وجامعة ادلول العربية وغريها ويقرتح قية للملكية الفكرية املنظمة الإ
الاحتاد ادلويل املسامهة فيه حسب الاقتضاء يف املقام الثاين واس تخدام خدمات الويبو مثل التعاون مع احلكومات خبصوص 

س تثناءات والتقييدات التطوير الترشيعي يف املقام الثالث. ولفت النظر اإىل وجوب تركزي العنرص الأخري عىل تنفيذ مجيع الا
ليه ادلراسات  الراهنة لأن ادلول الأعضاء دلهيا أأساساا اس تثناءات وتقييدات مالمئة يف قوانيهنا الوطنية حس امب تشري اإ

 يف اللجنة. املقدمة

ىل س يلفي فوربني، الس يدة يف قطاع حق املؤلف والصناعات الإبداعيةودعا الرئيس النائبة اجلديدة للمدير العام  .73 ، اإ
 أأخذ اللكمة لالإدلء مبالحظات موجزة.

وشكرت الس يدة فوربني املدير العام، الس يد فراشسس غري، عىل لكامته الرقيقة وما أأبداه من ثقة هبا. وأأعربت أأيضاا  .74
غري عن رغبهتا يف شكر ادلول الأعضاء عىل تعبريها عن ثقهتا هبا ابملوافقة عىل تعييهنا. وشكرت مجيع اجلهات مبا فهيا املنظامت 

لهيا. وأأفصحت عن رغبهتا يف  جتربهتا يف ادلبلوماس ية والصناعة بغية الهنوض تسخري احلكومية عىل العبارات املشجعة املوهجة اإ
يف القطاع الثقايف عىل نطاق الويبو يف جمال التمنية والتعاون وتنفيذها مبا يعود ابلفائدة عىل مجيع أأحصاب املصلحة بأأهداف 

تيان ب يف الأسايس امللكية الفكرية العامل. واعرتفت بدور  بداع الثقايف يف احمليقمية الإ . واتفقت مع ادلول ط الرمقيكربى لالإ
ن  هنا دلى اللجنة الأعضاء اليت قالت اإ من أأجل طاقة كربى ستسّخر أأعاملا كثرية ينبغي مبارشهتا. وأأهنت لكمهتا قائةل اإ

آمال كربى عىل أأن تمتكن اللجنة   من حتقيق الأهداف اليت حددهتا ادلول الأعضاء.الأهداف املشرتكة وتعلّق أ

ن  .75  يفحات املقدمة اقرت عدد الاتر م و . WO/GA/48/3رد يف الوثيقة يختاذ قرار الوقت قد حان لوقال الرئيس اإ
 اختاذ القرارالرئيس قرتح ا ت حمددة للقرار، وابلتايل،أأي صياغاقرتح مل ت، بعناية علام الأمانةهبا  حاطتأأ اليت  املناقشات،
 ،اا واثني ؛بتقرير اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةعلام ، أأحاطت امجلعية العامة للويبو . أأولا ةالتاليابلصيغة 
ىل اللجنة ادلامئة أأرشدت  اجللسة من الرئيس . وطلب WO/GA/48/3يف الوثيقة الواردة  لها فامي يتعلق ابلقضاايمواصةل مع اإ
ن أأمكن هذا القرار عامتدا العامة  .اإ
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ن وفد الأرجنتني  وقال .76 هيئات حامية  بشأأنلعمل اتحقيق نتيجة ل بهتا يف تّسيع معل اللجنة أأعربت عن رغ عدة وفود اإ
ختصيص مزيد  يرغب يفرشوع قرار ملمو ، اقرتاح م غياب  عىل الر م منأأضاف الوفد أأنه، ، و البث يف أأقرب وقت ممكن

 من الوقت للنظر يف هذه املسأأةل.

ن .77 ىل ميّّس لالضطالع ابلأمر، نظرا لوجود اوقال الرئيس اإ . جيري العمل علهيا ابلتوازي اليتلعديد من القضااي ه حباجة اإ
آراء امجع  وفد الأرجنتنيالرئيس اإىل وطلب  مرشوع القرار، لتضاف اإىل حممتةل  دةجديلوفود املعنية اخملتلفة وصياغة عنارص أ

 .ممكنظهر يوم امجلعة لختاذ قرار والعودة بعد 

جراء مشاورات غري رمسية حول البند  .78 نه المتس من وفد الأرجنتني اإ من جدول الأعامل واملتعلق  11وقال الرئيس اإ
ىل اإطالع الاجامتع عىل النتاجئ.  ابلتقرير عن جلنة حق املؤلف، فدعا الوفد اإ

ىل املنسقني الإقلمييني مرشوع قرار قامئ عىل ما أأعّدته و وفد الأرجنتني اللكمة أأخذ ف .79 أأخرب أأن أأحد مندوبيه أأرسل اإ
ضافة الفقرة الفرعية " نه أأراد خارطة طريق واحضة 3الأمانة مع اإ "، اليت أأضيفت بغية التقدم يف معل اللجنة. وقال الوفد اإ

قلميية ومع بعض الوفود املهمتة. وذكر أأن بعض املعامل وحمّددة املواعيد، فأأدرى مشاورات ثنا ئية مع منسقي اجملموعات الإ
ىل القرار اذلي س بق  نه عىل اس تعداد للرجوع اإ جيابية، وأأعربت أأخرى عن قلقها. وذلكل، قال الوفد اإ اجملموعات أأدلت بردود اإ

 وأأن اقرتحه علهيم الرئيس الأس بوع املايض.

ن ذكل معناه أأن مرشوع القرار هو ني وأأحاط الرئيس علام برغبة وفد الأرجنت .80 يف حسب الاقرتاح للعمل أأكرث. وقال اإ
ومن املمكن اعامتده يف الوقت املناسب. وشكر الرئيس مندوف وفد الأرجنتني  WO/GA/48/3ذاك الوارد يف الوثيقة 

 اذلي أأجرى املشاورات. 

ىل اختاذ القرار بشأأن ال  .81 ماكن الاجامتع الانتقال اإ من جدول الأعامل "تقرير عن اللجنة  11بند ورأأى الرئيس أأن ابإ
ن الاقرتاح املطروح هو ذاك الوارد يف الوثيقة  . WO/GA/48/3ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة". وقال اإ

ن وفد الأرجنتني، بعد املشاورات اليت أأجراها، حسب التعديل اذلي اقرتحه يف البداية. وشكر الوفد  وأأوحض ما س بق قائال اإ
الوارد يف الوثيقة عىل اجلهد اذلي بذلوه حبثاا عن قرار أأحسن. وسأأل الرئيس هل امجلعية العامة عىل اس تعداد لعامتد القرار 

WO/GA/48/3من جدول الأعامل. 11س أأي اعرتاض فأأعلن أأنه تقّرر ذكل وأأقفل البند . ومل يالحظ الرئي 

ن امجلعية العامة للويبو: .82  اإ

أأحاطت علام بوثيقة "تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة "  "1"
 (؛WO/GA/48/3 )الوثيقة

املشموةل ابلتقرير الوارد يف  ووهّجت جلنة حق املؤلف مبواصةل معلها فامي يتعلق ابملسائل "2"
 .WO/GA/48/3 الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 12لبند ا

 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءاتتقرير عن 

ىل الوثيقة .83  .WO/GA/48/4 استندت املناقشات اإ

جلنة تقريرا عن معل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ) ت تضمنيت، الWO/GA/48/4قدمت الأمانة الوثيقة و  .84
ىل(. الرباءات الثالثة والعرشين والرابعة  نيورتادليف اليت جرت التقدم احملرز يف املناقشات  تصف وثيقةال أأن وأأشارت اإ
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ىل  30من  يف الفرتة قداتعُ  تنيل ال  ،والعرشين ن اإ  وقالتعىل التوايل.  2016 يونيو 30 اإىل 27من و ، 2015ديسمرب  4نومفرب اإ
الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق  "1املوضوعات امخلسة التالية: " النظر يفخالل هاتني ادلورتني،  ،اللجنة واصلت
بني  التصالتورسية  "4والرباءات والصحة؛ " "3وجودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض؛ " "2الرباءات؛ "

هيم؛ "مستشاري الرباءات وم ىل الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة ودعتونقل التكنولوجيا.  "5ولّكِ  .امجلعية العامة اإ

رئاسة هاتني  اذلي اتسمت بهتنظمي ال عىل  جلنة الرباءات ةشكر رئيسو حتدث وفد اليوانن، ابمس اجملموعة ابء، و  .85
ويف كام شكر الأمانة عىل اجلهود الكبرية اليت بذلهتا خالل العام املايض، مبا يف ذكل التحضري لهذه امجلعية العامة.  ،ادلورتني

ن ،جلنة الرباءاتامخلسة املدرجة عىل جدول أأعامل  معرض تناو ه للموضوعات  ياجملموعة هممتة بتحقيق تقدم يف موضوع قال اإ
هيم التصالترسية و الاعرتاض،رباءات، مبا يف ذكل أأنظمة ال جودة ىل أأنه جيب  ،بني مستشاري الرباءات ومولّكِ مشريا اإ
اللجنة  لإخفاقأأعرب عن أأسفه و جترى فيه مناقشات تقنية تفيد مجيع اخلرباء احلارضين.  منتدىأأن تكون  جلنة الرباءاتعىل 

ىل اتفاق بشأأن معل  يف التوصل ليه تفاق لا أأن رأأىع ذكل، الثالثة والعرشين. وم هتادور يف املقبل هااإ يف اذلي مت التوصل اإ
شارة عىل ما ميكن  يف املس تقبل هامعل  بشأأنادلورة الرابعة والعرشين  ، مشريا ةك يف مناقشات بناء  رت لوفود حتقيقه عندما تشلاإ

ة اللجنة بوصفها أأمهي واضعة نصب عينهيا ات املطروحة أأماهما،أأن تواصل النظر يف املوضوعادلامئة ينبغي للجنة  هأأن اإىل
قال يف جمال امللكية الفكرية ويه الرباءات. ويف اخلتام، هامة جوهرية  مسأأةلاملنتدى الوحيد املتعدد الأطراف اذلي يتناول 

ن الهدف من جلنة الرباءات هو تيسري التنس يق وتقدمي التوجيه بشأأن التطوير التدرجيي ادلويل لقانون الرباءات، مبا يف ذكل  اإ
العمل وانشد مجيع ادلول الأعضاء  ،بأأششطة اللجنةس تواصل الالتام جوانب قانون الرباءات. وأأكد أأن اجملموعة  تنس يق مجيع
 حتقيق هذا الهدف. معا صوب

 يوضوعمبخاص بشلك  عن اهامتمهأأعرب و ، والاكرييب حتدث وفد ش ييل، ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينيةو  .86
ىل جانبرباءات والصحة، ال وأأيضا ،رباءاتالقوق حلالاس تثناءات والتقييدات  مدرجة عىل جدول أأعامل  موضوعات أأخرى اإ

نه رباءات، القوق حل والتقييداتوفامي يتعلق مبوضوع الاس تثناءات  .اللجنة ىل الوثيقة قال اإ  ،الأمانة اليت س تعدهايتطلع اإ
الاس تثناءات هذه فعالية ب املتعلقةالعملية  ماهتخرب بشأأن  جلنة الرباءات ومراقيب ،عضاءالأ  ادلول مقدمة منمعلومات  وحتتوي

اءات والصحة، أأعرب الوفد عن أأمهل يف لرب ، ل س امي يف معاجلة قضااي التمنية. وفامي يتعلق ابهبا والتقييدات والتحدايت املرتبطة
رباءات املتعلقة ابلصحة من املرونة يف ال بوانبادلول الأعضاء التجارب الوطنية املتعلقة ابلنتفاع  فهياتبادل ت جلسة  عقد

هبدف اس تكشاف املسائل اليت يتعني حبهثا يف دراسة  املطروحة،أأجل الهنوض بأأهداف الصحة العامة أأو مواهجة التحدايت 
ن .ادلورة السادسة والعرشين للجنة ادلامئةتُقدم اإىل   وجيب أأن تظل مدرجة يفللبدلان النامية،  البنود هممةهذه  وقال اإ

 .نة الرباءاتجل جدول أأعامل 

أأششطة  اليت أأحرزهتا نتاجئابل  والتاهمام شكر الرئيس والأمانة عىل تفانهيامو ابمس اجملموعة الأفريقية،  حتدث وفد نيجريايو  .87
، مبا يف ذكل اعامتد 2015 يف امجلعية العامةانعقاد هبا اللجنة منذ  اضطلعتلأششطة اليت ابيف املايض. ورحب  جلنة الرباءات
املس تقبل أأكرث يف عىل برانمج معل  لك احلرصن اجملموعة الأفريقية حريصة اإ  وقالسة. املوضوعات امخل  بشأأنبرانمج معل 

عىل وجه  رباءات والصحةوالونقل التكنولوجيا،  ،رباءاتالقوق حلالاس تثناءات والتقييدات  موضوعات بشأأنطموحا 
ُ  . وأأعرب عن أأمهل يف أأن يوفر اقرتاح اجملموعة الأفريقيةاخلصوص مث بشأأن الرباءات والصحة، حد  امل ىل ادلورة الرابعة  املُقد  اإ

املس تدامة اليت  التمنيةأأهداف يف ضوء وخباصة  املناقشات حول هذا املوضوع، ملواصةلوالعرشين للجنة ادلامئة، أأساسا جيدا 
تنقيح القانون المنوذيج للويبو ل يب قرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكريلدمعه  كام أأعرب عنمدت مؤخرا. اعتُ 
متطور نظام براءات دويل  ابلعمل لوضعكرر الوفد التام اجملموعة وختاما، للبدلان النامية بشأأن الابتاكرات.  1979 لعام

ليه، و    البرشية واجملمتعية.التمنية حتقيق يراعي يسهل الوصول اإ

بوصفها  هتاأأمهي وأأكد ،جلنة الرباءاتعمل برحب و البلطيق، حتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى و و  .88
نه من دواعي رباءات. التقامس أأفضل املامرسات يف جمال قانون ت و  التجارب،دلول الأعضاء فيه اتبادل ت منتدى  رسور وقال اإ
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ىل اتفاق بشأأن برانمج معل يف ادلورة السابقة للجنة ىل  ،اجملموعة التوصل اإ يف  توازن دقيقأأنه جرى التوصل اإىل مشريا اإ
قلميية.  ةشكر رئيسو  هذا الشأأن. رباءات ورسية الجودة  هممتة مبوضوعي اجملموعة وأأضاف أأناللجنة ومجيع اجملموعات الإ
هيم.  التصالت ذ  ؛رباءاتالحتسني جودة  بغيةمواصةل العمل  ه من الأمهية مباكنأأن ورأأىبني مستشاري الرباءات ومولّكِ اإ

ىل  وييّس ،عزز التعاون ادلويليُ لجنة ال أأيضا أأن معل  وأأضاف بأأمكهل،نظام الرباءات  د ذكل ابلنفع عىلس يعو  حل التوصل اإ
 لتحدايت العابرة للحدود.ل 

ليه بشأأن و الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه،  ابمسحتدث وفد سلوفاكيا، و  .89 رحب ابلتفاق اذلي مت التوصل اإ
امخلسة.  ابملوضوعاتتبادل وهجات النظر فامي يتعلق  مواصةل منن اللجنة مما مك   ؛لسابقة للجنة ادلامئةيف ادلورة ا املقبلالعمل 
قلمييةأأن  ورأأى حلفا  عىل مباكن االأمهية  من، وأأنه والأوليات العاملية املنظومة اللكية بشأأن العمل املقبل تعكس املصاحل الإ

ىلأأنه ر م أأن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه  وأأشار اإىلهذا التوازن ادلقيق.  مجيع املوضوعات املدرجة عىل  تنظر اإ
نه يالقدر من الأمهية، بذات جدول الأعامل  مما  ؛ املعرفة مبتطلبات الرباءاتحتسنيالتعاون ادلويل و  تعزيزكرر رغبته يف فاإ

 مواءمة شؤون الرباءات عىل الصعيد ادلويل. ثحبس يضمن نظام براءات أأكرث كفاءة وفعالية وجودة للجميع، وكذكل 

نه يويلكام وردت يف ملخص الرئيس.  املطروحة وأأيد وفد الاحتاد الرويس املبادرات .90  .عمل اللجنةلأأمهية كبرية  وقال اإ
طرق رسيعة  التوصل اإىليف هذا الصدد،  ،أأنه س يكون من املفيد ورأأىرباءات. الوشدد عىل أأمهية مناقشة موضوع جودة 

تطور الطب والصحة العامة يف مجيع أأحناء العامل.  تشلك عائقا أأمامالتجدد ادلامئ للرباءات"، اليت "ل مشلكة ما يسمى حل
رباءات والصحة، ونقل التكنولوجيا، الدراسة قضااي هبدف  عن تقديره الشديد للجهود اليت تبذلها اللجنة ابلإعرابواختمت 
هيم، فضال عن تبادل  بني مستشاري الرباءات التصالتورسية   والتقييداتيف جمال اس تخدام الاس تثناءات  التجاربومولّكِ

عىل حنو رباءات أأحصاب اللعالقة بني أأحصاب اجملمتع و التنظمي  ةفاهمييامل أأيضا لالعتباراترباءات. وأأعرب عن تأأييده القوق حل
 متوازن.

نه يُويل وفد الس نغال  وقال .91 ن ادلول الأعضاء يف الويبو متكِّ أأن ، من وهجة نظرهجيب، أأمهية خاصة للجنة ادلامئة، اليت اإ
عن أأعرب و رباءات. لعزز النظام العاملي لي أأن شأأنه، وهو ما من املرونةجوانب لتطبيق  الالزمة الأدوات من احلصول عىل

للبدلان النامية بشأأن  1979تنقيح القانون المنوذيج للويبو لعام ل قرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ل تأأييده
 وتريته. مواصةل العمل املفيد للجنة وتّسيع عىل معلهم، وأأعرب عن أأمهل يف جلنة الرباءات ةالابتاكرات. وهنأأ الأمانة ورئيس

آس يا واحمليط الهادئ،  ابمسحتدث وفد الهند، و  .92 التوازن  حتقيقيف ابلغة  ذو أأمهيةمعل اللجنة  وقال اإنمجموعة بدلان أ
 وجوانبيف جمال الصحة العامة، ونقل التكنولوجيا،  لس اميرباءات واملصلحة العامة الأوسع نطاقاا، الأأحصاب  بني حقوق

رباءات احمللية الصياغة قوانني يف  لصانعي الس ياسات ذات أأمهية ابلغةهذه املرونة  عىل أأن ، مؤكدااملرونة املتعلقة ابلرباءات
أأخذت املرونة يف اتفاق تريبس  جوانبالاجامتعية والاقتصادية. ورأأى أأن  والوقائعية وفقا لأولوايت التمنية الوطن  ومواءمهتا

ا يف حتقيق التوازن املطلوب ،تكل الاختالفات يف احلس بان ا همما  يف البدلان اميحيث أأاتحت للحكومات، ل س  ،وأأدت دورا
عرب عن أأمهل يف أأن وأأ . هبتاكر يف الوقت نفسالصحية ودمع الا ااحملدودة املوارد، حزي الس ياسة املطلوب لتلبية احتياجاهت

تقدمي عن  جلنة الرباءاتفعالية الاس تثناءات والتقييدات يف  بشأأن واحلالت الإفراديةتجارب لل تبادل ادلول الأعضاء يُسفر 
الأمانة مبواصةل حتديث راعي الاحتياجات املتنوعة. وطالب ي مباالإرشاد الالزم لتحسني كفاءة نظام الرباءات احلايل وتعزيزه 

ىل  أأيضاودعا  يف ادلورات املقبةل، ادلراسة مؤسسات البحث ومنظامت اجملمتع املدين والصناعات احمللية يف البدلان النامية اإ
قوق الرباءات يف حلتقييدات ال الس تثناءات و لال الاس تخدام الفعّ  بشأأنالعملية  جتارهبا تقامسمن  متكيهنا معلومات، بغيةتقدمي 
ومعاجلة املسائل املتعلقة بدوى الكشف عن  ،الأمانة مراجعة دراسة اجلدوى والمتس منالترشيعات القومية املعنية.  ظل

فكرة وأأيد . الأسامء معروفة ملودع الطلبهذه اصة عندما تكون خبيف طلبات الرباءات، و  الأسامء ادلولية غري مسجةل امللكية
ىل  . وأأكد جمددا رضورة التوصلجدول الأعاملبنود همم من  بند اأأهنعىل  اشددم ، الاعرتاضنظمة لأ اللجنة مناقشة   فهماإ
جودة تعين  مطلبات الرباءات، أأ  معاجلةعين كفاءة ماكتب الرباءات يف ت هلرباءات": ال جودة" بعبارة املقصود بشأأنمشرتك 
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أأمور أأخرى، براءات مشكوك يف  مضنمتنح،  لاكتب هذه امل، أأي التأأكد من أأن اليت متنحها ماكتب الرباءاتالرباءات 
ىل الأمانة تقد ىل  معلومات ميحصهتا. وطلب الوفد اإ نتاجئ طلبات الرباءات املقّدمة يف  حولادلول الأعضاء بشلك منتظم اإ

 1979بو لعام تنقيح القانون المنوذيج للوي ل اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب  وأأيدالولايت القضائية اخملتلفة. 
ىل(، SCP/22/5)الوثيقة  للبدلان النامية بشأأن الابتاكرات براز اخليارات الترشيعية أأ  مشريا اإ ن هذا التنقيح من شأأنه اإ

 والس ياس ية لدلول الأعضاء.

ىل الوفود املؤيدةوفد مرص  وانضم .93 تياح شعر ابلر  أأنه وأأقراجملموعة الأفريقية.  ابمسلبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ل  اإ
ىل برانمج معل من ا جلنة الرباءات لمتكن نذكل،  ومع. بعد امجلود التاملتوصل اإ قامة  أأكرب من جمردطموحات اكنت ال قال اإ اإ

رد جمل لاملعايري القواعد و وضع ل معوما يتسع لجان الويبواخملوةل ل الولية أأن نطاق ، مشريا اإىلداخل اللجنة للمناقشةمنتدى 
قامة  ن اكن بادل وهجات النظر. ورأأى أأنمنتدى للنقاش وت اإ حرازوس يةل  هذا املنتدى واإ لكنه يظل دون تقدم،  لالس مترار واإ

التامه  جمددا، أأكد جلنة الرباءاتعىل جدول أأعامل  املدرجة واملسائل. وفامي يتعلق بربانمج العمل احدود الولية املنوطة هب
وفامي  .رباءات والصحةالنقل التكنولوجيا و  فضال عناملتعلقة ابلرباءات،  والتقييداتاملرونة والاس تثناءات جوانب  مبناقشة

، ارباءات والصحة، أأكد أأنه يشلك جزءا من تقيمي تأأثري نظام الرباءات عىل اعتبارات الصحة العامة واحتياجاهتاليتعلق مبوضوع 
ىل أأن  أأجندةمع توصيات  امتىشمبا ي جياد التمنية. وأأشار اإ جلنة الهدف من مناقشات  وهوللملكية الفكرية،  نظام متوازناإ

ىل تنس يق القوانني وأأنظمة امللكية الفكريةالرباءات الفوارق  اتلقائي يرفضأأن هذا النوع من املواءمة ، موحضا ، لن يؤدي اإ
وأأشار اإىل حة العامة. احتياجات التمنية واملصل كام أأنه ل ينظر يف ،جانباينحهيا قامئة بني مس توايت التمنية بني البدلان أأو ال

ماكنية خمتلف  ، والربط بنياملس تدامة التمنيةأأهداف عامتد اب ذكل سيسمح شدد أأنو جنة ادلامئة، ل نطاق احملدود ل جتاوز ال  اإ
 هانفس يه  ؛ ذكل أأهناادلولية بتعهداهتا تفيادلول الأعضاء أأن  جيب عىلأأنه  واتبع مؤكدا ،يف هذا اجملال الويبوجمالت معل 

القضااي ذات الصةل داخل  مناقشة جيب أأن يكون هناك اتساق عند هأأن ورأأىاملس تدامة.  التمنيةأأهداف  ل اليت اعمتدتادلو 
نه جيب عىلواختمت  .جلنة الرباءاتا جلان الويبو، مبا فهي سهاما  ،نظام امللكية الفكرية مواءمةف اس هتدا جلنة الرباءات بقو ه اإ اإ

لفية مهنا  .يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ

اجملموعة الأفريقية. وشدد عىل أأمهية معل  ابمسأأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي و  .94
نه من دواعيمعاجلة قضااي الس ياسة العامة.  ته يفوفعالي  ،رباءاتالوانب هامة من نظام ب نظرا لرتباطه ؛اللجنة  وقال اإ

سهاماأأن  امن شأأهن اتتوفري توجهيو هيلك لوضع د اللجنة خطة معل ملموسة رسوره اعامت وسع نطاقا الأ عمل يف ال امقي   تسهم اإ
رباءات القرتاح لأأمهية كبرية  وأأوىل. جلنة الرباءاتاليت طال أأمدها يف  ائلعاجلة املسمببه الويبو. وأأكد التامه  تضطلعي اذل
فهم أأفضل  لتيسري موضع التنفيذ جلنة الرباءاتمعل وضع جملموعة الأفريقية، وأأعرب عن رغبته يف اذلي قدمته اصحة الو 

املرونة املتعلقة ابلرباءات يف جمال من جوانب اكمةل  اس تفادةالبدلان النامية  حتول دون اس تفادةاليت  والعقباتللتحدايت 
مجليع ادلول الأعضاء،  وأأهنا الشغل الشاغلقوق الإشسان، جزء أأسايس من ح وشدد عىل أأن احلق يف الصحة .الصحة العامة
ىل أأن اجملمتع ادلويل أأكد جمددا أأمهية الصحةعىل حد سواء الناميةو املتقدمة مهنا  قراره بأأمهية. وأأشار أأيضا اإ تيسري  ، من خالل اإ
يكتيس أأمهية  3الهدف  ورأأى أأن، 2030من خطة التمنية املس تدامة لعام  3لصحة العامة من خالل الهدف ا احلصول عىل

وبأأوجه تفاوت حصية واحضة داخل البدلان  ،بوجود احتياجات حصية غري مس توفاة يف البدلان املتقدمة والنامية لإقراره خاصة
جناز ئمس   تتحملوذلا رأأى أأن مجيع املنظامت التابعة للأمم املتحدة  ؛نفسها الهدف. هذا ولية العمل املشرتك للمساعدة عىل اإ

توفري و ىل ادلواء ع للحصولحبزم  هتامعاجلالعقبات اليت تفرضها امللكية الفكرية، و حتديد يف  حاسام ادور تؤديويبو ال ورأأى أأن
ىل العمل  وتطلعجميع . ل حياة أأفضل ل  رباءات الوجودة  والتقييداتالأخرى، مثل الاس تثناءات  البنود املقبل بشأأنأأيضا اإ

ساعدة يف حتقيق تطلعات هذه البدلان ابمل  وأأكد التمهالبدلان النامية.  بل قدراتلقيود اليت تك ل والتصدي  ،ونقل التكنولوجيا
 وضامن عدم تأأّخر أأي مهنا عن الركب. ،يف جمال التمنية

ىل الأصوات املؤيدةوفد الربازيل  ومض .95 أأمرياك الالتينية مجموعة بدلان  ابمسلبيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل ل  صوته اإ
ىل أأنوالاكرييب.  موضوعات بعيدة  لتناولها نظرا ؛س تقطب اهامتما كبريا من ادلول الأعضاءتُعد منتدى ي  جلنة الرباءات وأأشار اإ
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جيابية فامي يتعلق بأأهداف نظام الرباءات. أأسفرت عن  جلنة الرباءات اليت اختذهتالقرارات وأأن ا املدى،  وأأضاف أأننتاجئ اإ
ىل اتفاق بشأأن العمل ، من ال ةالقديرة للرئيس التوجهياتبفضل  ،اللجنة متكنت  جمددا . وأأكداملقبلتوصل يف دورهتا السابقة اإ

تطلع و . املقبل اللجنة يف معل املُدرجةثرية لالهامتم امل عنارص ال لعديد من اب املتعلقةجيابية يف املناقشات ابإ سهام الإ الربازيل  عزم
ىل املناقشات اليت  أأن العالقة بني نظام  يف رأأيه،و. بشأأنه اقرتاحا اجملموعة ي قدمتاذل ،رباءات والصحةالموضوع  س تتناولاإ
 ،حوافز لالبتاكر تقدممللكية الفكرية، مبعىن أأن احلكومات جمال ا املقايضة يفأأيضا صورة واحضة عن  تقدم الرباءات والصحة

ق التوازن املناسب بني احلقوق املمنوحة يق حت  وتضمن ،الآاثر السلبية احملمتةل عىل املنافسة الوقت نفسه عىل يف تس يطربيامن 
 مع الأخذ يف الاعتبارا، هتاقش مندلول الأعضاء ل ينبغي حموريةقضية  فهيي يف رأأيه وذلكل؛ املنتجات احلصول عىل وسهوةل

 ادلورة قدم اإىلن الوثيقة اليت س تُ القائةل اإ نظر ال وهجة  وأأيدالالزمة لضامن فعاليهتا.  عقدةوامل واسعةالالإجراءات احلكومية 
آخر  وأأشار اإىلوفر أأساسا جيدا ملواصةل املناقشات. س تاملقبةل   التقييدات وهو ،الربازيل ابهامتم هتابعت موضوع أ

املقدمة  املعلوماتلجنة أأن تس تخدم ل ينبغي  ورأأى أأنهة، يدس نوات عدل  ظل قيد املناقشةأأن اقرتاحه ب وذك ر ،والاس تثناءات
وثيقة جتمع تكل وتقدمي  ،ملداولتاباملاضية للجنة للميض قدما  ادلوراتعضاء واملراقبني والأمانة خالل ادلول الأ من 

لدلول الأعضاء يف  امرجع يصلح ،املامرسات. ووفقا لقرتاح الربازيل، جيب أأن تأأخذ هذه الوثيقة شلك دليل غري شامل
نه يعرتف بتفاوتالويبو.  جيابية لنظام الرباءات،  ورأأىرباءات، النظر حول موضوع ال وهجات  وقال اإ أأن هذه الاختالفات اإ

ىل الصعوابت اليت تكتنفها مبا يتناسب مععىل معاجلة املسأأةل  توساعد ،عضاءالأ امات العديد من هس اإ لأهنا مجعت  . وأأشار اإ
ماكتب الرباءات  هقدم فيتنظام براءات متوازن ل ، مثل الآاثر الإجيابية اجملالتبعض  تواصل اس تكشافأأن للجنة ميكن أأنه 

ىل أأنه من بني اجملالت .رباءاتالفحص طلبات ب فامي يتعلقخدمة عالية اجلودة  ادلول  اليت تتفق علهياخرى الأ  وأأشار اإ
ىل  توازن بني مصاحل أأحصاب احلقوق ومصاحل اجملمتع فامي يتعلق ابلتمنية الاجامتعية والاقتصادية.  حتقيقالأعضاء احلاجة اإ

هذه العديد من لرتباط  نظرا ؛املس تدامة التمنيةأأهداف للجنة ادلامئة  املقبةل ناقشاتتراعي امل هل يف أأن وأأعرب عن أأم
 .عمل اللجنةارتباطا مبارشا بالأهداف 

اللجنة الكثري من  بتقامس ورحب ابء.اجملموعة  ابمسوأأعرب وفد الياابن عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن  .96
ادلول الأعضاء  ملا أأبدته تقديره معراب عن ،املعلومات حول خمتلف القضااي خالل ادلورتني الثالثة والعرشين والرابعة والعرشين

ىل أأنه يويل أأمهية  وأأشار .مرونة يف هذا الصددمن  بني  التصالترباءات ورسية المناقشات بشأأن جودة لل  كبريةاإ
هيم. وفامي يتعلق مبوضوع جودة مستشاري الرباءات  العنارص اخملتلفة لإجراءات منح  حبثرباءات، شدد عىل أأمهية ا لومولّكِ

ىل  ؛رباءاتالدة جلودة معيل، مبا يف ذكل ممارسات حفص الرباءات والعوامل احملدِّ  منظورالرباءة من  جلسة عقد ذلكل، تطلع اإ
املثال ل ، عىل سبيل تتضمن الابتاكري النشاطتقيمي ب  تتعلقأأمثةل وحالت  رك، يمت فهيا تشاادلامئةللجنة ادلورة املقبةل  خالل
ّسية التصالت بني مستشاري الرباءات ب . وفامي يتعلق 8، الفقرة SCP/24/8املوضوعات املقرتحة يف الوثيقة  ،احلرص

هيم،  عزز اس تقرار ت سوفرباءات ال ودهما مستشار قيرسية املشورة اليت ابحرتام  عىل املطالبةقدرة المفاده أأن  رأأاي أأيدومولّكِ
ىل أأن هذا ي سواءعىل حد البدلان النامية و نظام امللكية الفكرية يف البدلان املتقدمة  سهم يف حامية مصاحل مجيع ، مشريا اإ

ادلول الأعضاء أأمهية  تتشارك وأأن ،القضيةهذه  مناقشة جلنة الرباءاتأأن تواصل . وأأعرب عن أأمهل يف املعنيةالأطراف 
 املقبل اللجنة الهنج املتبع يف معل أأن. ويف هذا الس ياق، رأأى ومولكهيمرباءات ال يمستشار بني حامية رسية التصالت 

عداد ،احملاك بشأأن هذه املسأأةل أأماملقضااي املعروضة لالأمانة  مجعأأي  ؛املعمتد مواصةل  وأأيد بقوةالأفضل. الهنج  هووثيقة،  واإ
ضافة اإىل ذكل، عن التامه  ،أأعربو . جلنة الرباءاتيف رباءات العاملية القضااي  مناقشة  بشأأناء يف املناقشات البن   ابلإسهاماإ
 رباءات الهامة.القضااي 

يران )مجهورية  وانضم وفد .97 ىل تأأييد الإسالمية(  -اإ آس يا واحمليط الهادئ.  ابمسالبيان اذلي أأدىل به وفد الهند اإ مجموعة أ
البدلان  تعرتضلتحدايت اليت افهم  ستساعد اللجنة عىل جلنة الرباءاتيف  اليت جتري عتقاده بأأن املداولتوأأعرب عن ا

نظام الرباءات  ملواءمة أأفضل كام ستساعد عىل حتري س بل، عىل حنو أأمعق لتمنية الاقتصادية والاجامتعيةل  يف سبيلهاالنامية 
أأنه ل ميكن لأي دوةل عضو أأن تس تفيد من التنس يق ادلويل لقانون الرباءات ما مل  ورأأىيك يليب احتياجات التمنية الوطنية. 
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القامئة بني ادلول يف مس توايت التمنية الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية. وفامي خيص  للتفاواتت الاعتبار الواجب تُويل
جلنة دقيق ملواصةل مناقشة املسأأةل يف عىل حنو  "جودة الرباءات" عبارةتعريف جمددا أأمهية موضوع جودة الرباءات، أأكد 

امي خيص وف .اكمال فهاماملسأأةل ذه هب ةاملتعلق اتّس فهم الاقرتاحتي تعريف، لن ي هذا ال ورأأى أأنه يف حال عدم وجود  ،الرباءات
 ابلغة أأمهيةمسأأةل تكتيس  ميسورةاحلصول عىل الأدوية الأساس ية بأأسعار أأعرب عن قناعته بأأن قضية الرباءات والصحة، 

ىل أأنى دل دراج هذا البند  يتوقع همجيع البدلان النامية. وأأشار اإ جيادجدول أأعامل اللجنة  يفمن اإ يع مجل  للتصديس بل معلية  اإ
املرونة جوانب نظر يف فعالية ال من الأمهية مباكن أأنه  ورأأىرباءات يف جمال الصحة. النظام  عن جنمتالتحدايت اليت 

 لصاحل البدلان النامية. ممكنأأقىص قدر بتطبيقها و  فعليةوتقدمي مقرتحات  ،ات ادلوليةاملمنوحة مبوجب التفاق

أأيد البيان اذلي أأدىل به كام  ،لبيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابءاوفد الولايت املتحدة الأمريكية  وأأيد .98
نهوفد الياابن.  قرتاح وفد الربازيل اب وفامي يتعلق. 2016ويتطلع اإىل الاجامتع القادم يف ديسمرب  ،جلنة الرباءاتيؤيد  وقال اإ

نهبشأأن تنقيح القانون المنوذيج،   ،أأن القانون المنوذيج ، معراب عن وهجة نظر مفادهادمع هذا الاقرتاحيل ميكن أأن  قال اإ
ن اكن  العديد  الراهنوضعت يف الوقت قد الويبو  فاإن. ملغري حمدد املعافيه نظام الرباءات ادلويل اكن ضع يف وقت قد وُ واإ

رأأى أأن كل، ، ذلاحتياجاهتا احمللية مبا يليبتطبيق الإطار ادلويل  عىلادلول الأعضاء  ادىمة ملساعدة فر من الربامج املصم  
غي أأن تكون بناء عىل طلب املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو ينب القوانني المنوذجية ليست أأداة فعاةل للبدلان النامية، وأأن

ىل أأن برامج مشريا  ، مس توايت التمنية يف ادلول الأعضاء وأأن تراعي اختالف، لتلبية احتياجاته لبدل املعين وخمصصةا اإ
من  اذلي يلمتسوفامي يتعلق ابقرتاح وفد الهند  .النسقبع هذا ت الويبو لدلول الأعضاء ت اليت تقدهما املساعدة التقنية احلالية 

نهرباءات يف خمتلف الولايت القضائية، الابلتامات  املتعلقةالويبو مجع قرارات احملاك  أأمانة أأن  عضولك دوةل ميكن ل قال اإ
اختاذ قرار يف بغرض  عضو دوةل لأيأأي اقرتاح  ورأأى أأن. لكن ذكل س يكون مرهقا للغايةتقدم املعلومات اخلاصة هبا، 

 .كتابة جيب أأن يُقدم امجلعية العامة

املدى  عىل ملموسةو  ةخطة معل متوازن تضعاملقبل، أأن  هافامي يتعلق بعمل  ،لجنة ادلامئةل وذكر وفد كواب أأنه ينبغي  .99
ىل مواصةل النظر يف ادلراسات و التمنية.  أأجندةمع  وتتفقتوافق الآراء يف اللجنة،  تعرب عناملتوسط  رأأى أأن اللجنة حباجة اإ

عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد أأيضا أأعرب و رباءات والصحة. الوالاس تثناءات و  ييداتوالتق املتعلقة بنقل التكنولوجيا 
 للبدلان النامية بشأأن الابتاكرات. 1979تنقيح القانون المنوذيج للويبو لعام و  ،أأمرياك الالتينية والاكرييب ابمس بدلانش ييل 

جلنة  ةاجملموعة الأفريقية. كام هنأأ رئيسابمس اي دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجريعن وأأعرب وفد الاكمريون  .100
املقبةل. وفامي يتعلق ابلتوجه  ادورهت يف جلنة الرباءاتأأمام  اليت س ُتطرحاءة بشأأن القضااي البنّ  اهتاتوجهيعىل  الرباءات

لبدلان النامية ل  يتس ىنحىت  فعلية،حات اقرت ا وتقدمي ،عمقبرباءات القانون  ةناقشم  رأأى رضورةالاسرتاتيجي للجنة، 
ىل أأن ذكل من شأأنه أأن ينقذ  ،العامةالأدوية و  احملمية برباءةىل الأدوية ع أأكرث سهوةلأأن حتصل ب والبدلان الأقل منوا  مشريا اإ

 ناإ  قالولية تقع عىل عاتق مجيع ادلول الأعضاء. أأما ابلنس بة ملسأأةل نقل التكنولوجيا، ؤ أأن هذه املسو كثري من النا ، ال حياة 
 .يف التمنية نقل التكنولوجياسهم ي وأأن يف هذا الصدد، هود اجل  لبذل حان قدالوقت 

نهاجملموعة الأفريقية.  ابمسدمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي عن وأأعرب وفد السودان  .101 وىل اهامتما كبريا ي وقال اإ
ىل أأمهية احلفا  عىل التوازن بني مصاحل الصحة العامة ونقل التكنولوجيا. وأأشار أأي يف جمايل ةأأمهي ملا  ه من ؛لعمل اللجنة ضا اإ

 أأحصاب احلقوق وامجلهور.

ىل الوفود املؤيدة ل وفد رومانيا  وانضم .102 الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، ابمس لبيان اذلي أأدىل به وفد سلوفاكيا، اإ
لثناء احلار ل عن امتنانه  أأيضاأأعرب و طيق. وكذكل البيان اذلي أأدىل به وفد لتفيا نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبل 

طوال  اذلي قدمتهشكر مجيع الوفود عىل ادلمع والتعاون و . جلنة الرباءات ةعنه عدة وفود فامي يتعلق بأأعامل رئيس تي أأعرباذل
ىل اتفاق بشأأن برانمج معل  التوصل  ه أأبلغ الأثر يف اكنمما ، جلنة الرباءاتجلسات  . وعالوة املقبةلادلورة يف  جلنة الرباءاتاإ
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ن من تشجيع الابتاكر والإبداع، ل لويبو ا اذلي تضطلع بهعىل ذكل، شدد عىل ادلور الفريد  جناز وقال اإ قامة لويبوا اتأأمه اإ  اإ
ىل  ،رباءاتللنظام دويل سلمي  لتقدم الّسيع يف ارباءات النظام  يك يواكب الاء وفعّ بنّ  عىل حنوابلعمل  رضورة الالتاممشريا اإ

نه يؤيد متاما اإ  قالذلكل،  ؛ابلرباءات فامي يتعلقمجيع ادلول الأعضاء  فيه شواغلعاجل عىل منتدى تُ  واحملافظة ،ال التكنولوجياجم
 من خالل تبادل أأفضل املامرسات.ا هبدف تعميق فهم املوضوعات املدرجة عىل جدول أأعامله ؛جلنة الرباءاتبعمل  امليض قدما

ىل الث ممثل ش بكة العامل الث وأأشار .103 هناك أأداة لتعزيز الابتاكر؛ ومع ذكل،  بأأنهربر يُ اكن رباءات كثريا ما الأأن احتاكر اإ
آاثر سلبية عىل الابتاكر.  قدرباءات الالأدةل عىل أأن املزيد واملزيد من  نه وفقا لتقرير الفريق الرفيع املس توى اإ  وقاليكون لها أ

آلياهتلاملعين ابحلصول عىل الأدوية التابع للأمني العام للأمم املتحدة، ميكن  لصحة العامة ذات الصةل اب اقواعد امللكية الفكرية وأ
الربوفيسور  ما ذكرهىل . وأأشار اإ العامةالابتاكر وأأولوايت الصحة  املوهجة حنو امنذجالبني القامئ  اخللل معاجلةأأن تساعد عىل 

ابلتجارة  املتصةلامللكية الفكرية حقوق اتفاق جوانب ن نظام الرباءات و أأ  ،احلائز عىل جائزة نوبل ،جوزيف ستيغليت
منالبتاكر، اب ل يتعلقان (تريبس اتفاق) ىل تناول دعا املمثل الأمانة وادلول الأعضاء  ،حتاكر الر.ح. ويف هذا الصدداب واإ اإ

يالء ،ومدروسةرباءات بطريقة متوازنة ال موضوع . وأأوحض عددهازايدة ل لودة الرباءات املمنوحة جلم قدر أأكرب من الاهامت واإ
ىل تدين مس توى جودة لل الأهلية تطبيق معايريعدم أأن  ىل تراك الرباءات، الرباءات قد أأدى اإ قامة حواجزرباءات، واإ أأمام  واإ
عاقة  ملطافلك ذكل يف هناية اوقد أأفىض التقايض،  وزايدة معدلتتراك الإاتوات  ، فضال عنالأسواقاإىل خول ادل ىل اإ اإ
ىلالتجاري. عىل املس توى لبحث والتطبيق ا آخر وتطرق اإ البدلان  اليت تتعرض لهاالضغوط الس ياس ية وهو ، همم شاغل أ

ىلادلول والرشاكت  جلوءتحديد وأأكد عىل وجه ال املرونة. جوانب س تخدم ل ت  يكالنامية   ةوالاقتصادي ةط الس ياس يو الضغ اإ
ىلحتمي الصحة العامة،  قداليت  ،املرونةجوانب نع احلكومات من اس تخدام مل  ةربراملُ  غري الفريق الرفيع تقرير أأن  منوها اإ

رصحية الهتديدات العن لكف ابأأكد أأن التقرير أأوىص احلكومات والقطاع اخلاص و . تناول هذه احلقيقةاملس توى للأمم املتحدة 
تريبس. لتفاق املرونة جوانب يف اس تخدام  البدلانض حق يتقو شأأهنا  منضمنية، والتكتياكت والاسرتاتيجيات اليت ال أأو 

فهيا تطوير قاعدة بياانت دولية ميكن البحث ذات الشأأن ل بتعاون الويبو مع اجلهات  اوأأضاف أأن التقرير أأوىص حتديد
امء ادلولية غري مسجةل امللكية ( الأس2( الأسامء ادلولية القياس ية الشائعة للمنتجات البيولوجية؛ )1ما ييل: ) تتضمنبسهوةل، 

ىل دعا املمثل الأمانة و . واترخي انقضاهئا الرباءة منح اترخي( 3) ؛بعد منح الرباءة مأأ  تقدمي الطلبلمنتجات سواء يف مرحةل ل  اإ
ىل  يف الهناية وأأشارتنفيذ هذه التوصيات يف أأقرب وقت ممكن.  مبا يامتىش مع  جلنة الرباءاتمناقشات  رضورة سري أأناإ

جلنة شجع ت أأن رضورة أأكد أأيضا و بتأأثري نظام الرباءات.  املتعلقةشواغل التمنية  وأأن تأأخذ يف احلس بانالتمنية،  أأجندةتوصيات 
نه. الشواغلاملرونة يف نظام الرباءات ملعاجلة هذه جوانب اس تخدام  الرباءات ىل برانمج معل  وقال اإ قضااي الهامة، لليتطلع اإ
 للجنة ادلامئة. املقبل جامتعيف الا املس تدامة التمنيةأأهداف لصحة العامة ونقل التكنولوجيا و مثل ا

يكولوجيا املعرفية الاو  .104 ثقرتاح أأيد ممثل املؤسسة ادلولية لالإ  ورأأىلمجموعة الأفريقية بشأأن الرباءات والصحة، ل املُحد 
أأكد و لخرتاعات الطبية. ؛ نظرا لتعلقه ابوالإنصاف والنفاذلبتاكر ابنية دمع العديد من امجلاعات املع حيظى بممتاز، و اقرتاح  أأنه

 والنفاذلبتاكر املتعلقة ابقضااي ال وأأنه جيمع –مسأأةل حياة أأو موت ابلنس بة للكثريين وأأنه  –هذا موضوعل  الأمهية الكبرية
أأنه س يكون من املفيد النظر يف العالقة بني قامئة الأدوية الأساس ية ملنظمة الصحة العاملية  وأأضافالعداةل والإنصاف. و 
والاحتاكرات القانونية  الأدويةارتفاع أأسعار عن دافع النا  يعندما  هذه يه النقطة اليت غالبا ما تُثار لأن ؛رباءاتالو 

 من الناحيةالقامئة املذكورة ملنظمة الصحة العاملية  لحظ أأنو. مضلةل وهو ما رأأى أأنه فكرةابلطب،  للأدوية، نظرا لرتباطها
ىل القامئةرخيصة الالأدوية  ل تضم سوى، ةتارخييال  ىل ادللعالج الفقراء.  اليت أأضيفت اإ لعالقة حول ا ة اليت أأجراهاراسوأأشار اإ

ن هذه القامئة امتلأت ، 2011لّسطان وقامئة الأدوية الأساس ية ا أأدويةبني  رسطان من العقود بأأدوية عديد والعديد للوقال اإ
 يفرباءة ب محميةمضادة للّسطان  أأدوية لعدم وجودووفقا للممثل، السبب الوحيد اترخييا  ل ختضع لنظام الرباءات.قدمية جدا 

ان اليت يف البدلاحلصول علهيا النظم الصحية  ، اليت يتعذر عىلدويةلهذه الأ  هو التلكفة العاليةقامئة الأدوية الأساس ية 
خرى الأ يناميات ادلوأأيضا فهم بعض  املعلومات الأساس ية،أأنه من املهم مناقشة هذه  ورأأىتس تخدم قامئة الأدوية الأساس ية. 

ذا اكن سيمت حياول  منعواقب ذكل عىل ، و رباءةال محمية مبوجب أأدويةقامئة منظمة الصحة العاملية لتشمل تنقيح  بشأأن ما اإ
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نتاج تكل  صدار الرتاخيص الإجبارية واإ ىل أأن فريق الأمم املتحدة الأدويةاإ ل أأراد ا. وأأشار اإ فك ب يهس تكشاف ما يشار اإ
ىل الأسعار.  أأو زايدةحتاكر الاحق البحث والتطوير دون منح أأششطة متويل ب  املتعلق الارتباط الاقرتاحات بعض وأأشار اإ

 وأأوحض أأن ،يف الوقت الراهن هو متبع عام ختتلفولكن بطريقة ، هذا الارتباط فكيف رباءات دورا تؤدي فهيا ال اليت
آلية الارتباط سيناريوهات فك  يف متثل رباءاتال آت مالية كبرية. الأدوية مب صانعي ووس يةل ملطالبة ،الاحتاكرملنع أ ورأأى اكفأ
املس توى الوطين املواتية عىل نوع البيئة القانونية  ،أأمعقعىل حنو فهم، أأن ت يف مرحةل ما قد يكون من املفيد للجنة ادلامئة  أأنه
ىل صفحة ويب الارتباطمن أأجل تنفيذ سيناريوهات فك  ،بدلانال يف  قامئة  تضم ،delinkage.org بعنوان. وأأشار اإ
 الارتباط، وجشع عىل زايرة هذه الصفحة.فك هذا  مؤيدي هنجمن ها وغري  يةالأاكدمي الهيئات ملنظامت و اب

ىل  ممثةل تولفت .105 قمية  يف احلفا  عىليف مساعدة اخملرتعني  ل يمتثلرباءات الدور أأن مبادرة تصورات الابتاكر الانتباه اإ

منا يه ادلعامات الأساس يةأأفاكرمه  ىل وأأشارتنقل التكنولوجيا. ل  حفسب، واإ  احلجم أأن الرشاكت الصغرية واملتوسطة اإ
ىل حلول أأو   واعدةطور أأحبااثا قد تُ لتعاون، نظرا لأهنحنو ابشلك خاص  موهجةالبحث  ومؤسسات  ،متخصصةقد تصل اإ

ىل املوارد واخلربات معتفتقر  الكهن ىل أأن للتوسع الالزمة ذكل اإ يف البحوث، رشاكء تيّس عدم تدخل ال  رباءاتال. وأأشارت اإ
اتحهتا هاصقل ومن ث   اتحهتا التكنولوجيةلول يف تطوير احل متايدة حمورية يكتىس أأمهيةأأن التعاون  تذكر و لمس تخدمني. ل  واإ  واإ
ىل. وأأوحضت أأن احلل اوحتسيهن  أأن، ايف رأأهيوحتياجات ماكن معني بفعالية. ا تلبيةلضامن  تكيُّف غالبا ما يكون حباجة اإ
مع مرور  أأمثرأأن التعاون  ت. وأأضافاملعين الس ياق احمليل منجزءا ل يتجزأأ يشلكون  مه اذلين احللول من يُطورأأفضل 
جملموعة  لمنوا خمطط وهو ما تناو هبناء القدرات الاستيعابية، ل بني الرشاكء  معارف فنية ابلغة الأمهية تقامس عنالوقت 
أأحصاب الأعامل احلرة من ادلول الناش ئة من  10 مضمؤمتر  فقد شاركت يف،  حفسبنظراي ليسأأن ذكل  تأأكدو . العرشين
لهيا احللول لطرح جاءوا ىل الطلباتلت ، اختُ لممثةلل ائية املس تدامة. ووفقا لأهداف الإمنل حتقيقا اليت توصلوا اإ ، طلبا 40 اإ
ىل جنيف. وأأشار مهنم  10 تلقى ذكل،  ويك يمت، معلهم للحصول عىل متويل لتوس يع نطاق يسعونأأهنم  اإىل تدعوة للحضور اإ

 املصنِّعنيلتعاون مع ا فرصةلعديد من الرشاكت الناش ئة أأاتحت ل رباءاتالأأن  تأأكدو أأدوات امللكية الفكرية. ب متت الاس تعانة
آخرين دون  جنازأأنب وذك رت. اأأفاكره يف القدرة عىل التحمك فقدانورشاكء أ  يف نقل التكنولوجيا بشأأنبعض العمل  ه مت ابلفعل اإ

اجلهات تطوير أأنواع وأأجحام خمتلفة من يف رباءة الأأدوات  فادة منالاس ت طرقحتديد وأأيدت رأأاي مفاده أأن ، جلنة الرباءات
جراء تطلب ي  بدعةامل  خمتلف أأم يف  ،يف خمتلف القطاعات يف الاقتصادسواء  للوقوف عىل س بل حتقيق ذكلحتليل أأمعق اإ

 أأحناء العامل.

 .(WO/GA/48/4وأأحاطت امجلعية العامة للويبو علام بتقرير اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )الوثيقة  .106

 من جدول الأعامل املوّحد 13لبند ا

 اجلغرافيةواملؤرشات اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية تقرير عن 

ىل الوثيقة .107  .WO/GA/48/5 استندت املناقشات اإ

بداء توّد  طى الرئيس اللكمة للوفود اليتوأأع .108 اليت تتضمن تقرير اللجنة  WO/GA/48/5خالت خبصوص الوثيقة ادماإ
 نون العالمات التجارية.ادلامئة املعنية بقا

عداد ال شكر الأمانة عىل ، ف وحتدث وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .109 معل اللجنة عن تقرير اإ
ىل اتفاق بشأأن معاهدة قانون التصيف  ل اجملموعةعرب عن أأمأأ ادلامئة. و  عىل أأمهية حامية أأسامء  هاتأأكيد، و ممياالتوصل اإ

ضافية عرب لعالمات املمزية للبدل ا لإعطاءفرصة  حتتيالبدلان، اليت  صة ابلنس بة خاو اس تخدام العالمات التجارية، قمية اإ
 ،SCT/32/2وفد جاماياك والوارد يف الوثيقة من  مقدّ ملناقشات بشأأن الاقرتاح املاهامتهما اب اجملموعة دتبأأ للبدلان النامية. و 
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ة، املؤرشات اجلغرافي بشأأنناقشات تس متر امل أأن عن أأملها يف اجملموعة  أأعربتس مترار العمل عىل حامية أأسامء البدلان. و ابو
 مجيع اجلوانب. غطيمبا ينظم اخملتلفة للحامية ال دراسة عن طريق  ،2015عام ل قرار امجلعية العامةب معال

ن اجملموعة أأحاطت علامابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقمتحداث  لتفيا،وفد  وقال .110 بتقرير اللجنة ادلامئة،  ، اإ
ىل امل   وأأعربتتجارية وحامية أأسامء البدلان. يف جمال العالمات ال  اإىل ذكل احلنيت أأجريثرية لالهامتم اليت امل ناقشات وأأشار اإ

ىل ةاجملموع جراء  عن تطلّعها اإ ّ أأ و هتا ادلول الأعضاء فامي يتعلق حبامية أأسامء البدلان. عمتديت اج اخملتلفة الحتليل الهنُ اإ دت ي
 ء البدلان يف نظام أأسامءاملؤرشات اجلغرافية وأأسامحامية به عدد من ادلول الأعضاء بشأأن  تاجملموعة الاقرتاح اذلي تقدم

ع نظام توسّ ب التكنولوجية و  لتطوراتاب رتبطاملهذا التحدي اجلديد  ةعاجلماللجنة ادلامئة من واجب أأن  احلقول، ورأأت
 .قولاحل أأسامء

نه يدرك  .111 وأأحاط وفد الصني علاما بتقرير جلنة العالمات وأأعرب عن تقديره للعمل املنجز خالل العام املايض. وقال اإ
ضافية مع سائر أأعضاء اللجنة. وأأيد الفكرة اليت  حامية أأسامء البدلان وأأبدى اس تعداده للمشاركة يف مناقشات ودراسات اإ

اء اكمالا بشأأن أأنظمة حامية البياانت اجلغرافية يف خمتلف البدلان. وفامي يتصل مفادها أأن جتري اللجنة دراسة اكمةل أأو اس تقص
جراء البحوث وادلراسات كأسا  لختاذ  نظام أأسامء احلقول،حبامية املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان يف  رأأى أأنه ميكن اإ

ضافية خبصوص تكل املسأأةل. وأأكد أأمهية املعاهدة بشأأن قانون التص جراءات اإ اممي لتحسني أأنظمة قوانني التصاممي يف خمتلف اإ
نه من املهم ذلكل  البدلان وأأعرب عن اعتقاده أأن املعاهدة س تؤدي دوراا هماما يف صناعات التصاممي الوطنية. وأأضاف قائالا اإ

بداء روح بناءة يف الارتقاء ابملناقشات خالل امجلعيات احلالي ىل الأعضاء اإ ىل اتفاق وطلب اإ  ة.السبب التوصل اإ

وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وشكر الرئيس ونواب الرئيس يف اللجنة والأمانة عىل العمل ادلؤوب عىل  .112
ن اجملموعة ترى أأن القضااي املطروحة للمناقشة تكتيس أأمهية كبرية. ورأأى أأن هناك عىل ما يبدو  مدى الس نة املاضية. وقال اإ

جنة وذكر عىل سبيل املثال املناقشات املتعلقة ابملعاهدة بشأأن قانون التصاممي. ومىض ثغرة من حيث الشمول يف مناقشات الل 
ذا أأخذ يف احلس بان تنوع الأعضاء يف الويبو وأأولوايهتا املتنوعة. وأأفاد بأأن  ن اتباع ذكل الهنج ل يعزز التقدم وخصوصاا اإ يقول اإ

  الأعضاء اعامتد الهنج ذاته. اجملموعة س تواصل مشاركهتا البناءة يف اللجنة وطلب اإىل مجيع

ىل التق الاحتاد الرويسوأأشار وفد  .113 يالء الأولوية ابرتياح اإ ىل أأنه ينبغي اإ رير بشأأن معل جلنة العالمات ولفت النظر اإ
ىل اس تكامل العمل املنجز بشأأن  ، مع أأخذ املس توى الرفيع من الاس تعداد ملرشوع النص يف معاهدة قانون التصاممي املقرتحةاإ

، واذلي مت التوصل اإىل حل وسط بشأأنه لىق قبولا واسع النطاق. وأأيد الوفد عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد املعاهدة، احلس بان
وعرّب عن اقتناعه بأأن ذكل من شأأنه أأن يساعد عىل تسجيل التصاممي يف مجيع أأحناء العامل وأأن يصب يف مصلحة امللكية 

ته جلنة العالمات فامي يتعلق حبامية أأسامء البدلان، وجدوى العمل اذلي أأجنز  الفكرية بشلك عام. وخّص الوفد ابذلكر أأمهية
وأأكد مساندته للعمل اذلي سيُنجز مس تقبالا يف هذا اجملال. وأأبدى الوفد اهامتماا ابلغاا ابدلراسة اليت تُعىن ابلأنظمة الوطنية 

 املؤرشات اجلغرافية.محلاية التصاممي وأأعرب عن مساندته لإجراء املزيد من ادلراسات بشأأن 

ورحب وفد الياابن بعمل الأمانة فامي خيص اس امترة الاس تبيان اليت تستند اإىل الاقرتاح اذلي قدمته وفود لك من  .114
رسائيل والياابن واملعنون " التصممي الصناعي والتقنيات الناش ئة: أأوجه التشابه والاختالف يف  الولايت املتحدة الأمريكية واإ

ىل أأن نتيجة اس امترة الاس تبيان تكل س تكتيس أأمهية ل تقدر بمثن من لتكنولوجية اجلديدةحامية التصاممي ا ". وأأشار الوفد اإ
براز أأوارص العالقة اليت جتمع بني التصاممي الصناعية والتقنيات الناش ئة، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تُناقش هذه املسأأةل  حيث اإ

 خالل ادلورة املقبةل للجنة العالمات.

يران )مجهورية وأأحاط وفد .115 ىل الأمانة عىل حتضريها لتكل   -اإ الإسالمية( علاما بتقرير جلنة العالمات وتقدم ابلشكر اإ
الوثيقة. ومع تأأكيده عىل الأمهية البالغة اليت يكتس هيا معل جلنة العالمات فامي خيص حامية أأسامء البدلان، رّصح الوفد أأن 

ىل ادلراسة اليت أأجرهتا الويبو، واليت مجعت بني  ىل  أأنالقوانني واملامرسات الوطنية بشأأن هذه املسأأةل، أأشارت اإ هناك حاجة اإ



WO/GA/48/17 
30 
 

جراء مناقشات يف جلنة العالمات بشأأن كعالمات جتارية أأو اس تخداهما تسجيل أأسامء البدلانحترك دويل ملنع  . وجّشع الوفد اإ
لبدلان عىل تنظمي اس تخدام العالمات السبيل اذلي من شأأنه أأن يكفل عدم اس تخدام العالمات التجارية لتقييد قدرة ا

 ملصلحة الصحة العامة. املنتجات الضارةالتجارية أأو أأسامء العالمات عىل 

ن  يبيمرياك الالتينية والاكر وأأيّد وفد ترينيداد وتوابغو البيان اذلي أأدلت به ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأ  .116 جلنة وقال اإ
قدمي توجهيات مفيدة ومعززة. واعترب أأن مسأأةل حامية أأسامء البدلان ل واصلت منذ ادلورة السابقة للجمعيات ت العالمات

ىل تنويع بتزال تكتيس أأمهية خاصة ابلنس بة لبدلان منطقة البحر الاكري  يب، ول س امي ابلنس بة لرتينيداد وتوابغو اليت تسعى اإ
يطرح حتدايت يف جمال حامية امللكية الفكرية، وذكل بسبب الطابع العاملي  نظام أأسامء احلقولاقتصادها. وارتأأى الوفد أأن 

لش بكة الانرتنت وما  ه من تداعيات، اكلتسجيل واس تخدام أأسامء احلقول املرتبطة حبقوق العالمات التجارية بسوء نية. 
ىل أأمهية اتباع هنج دولية ملعاجلة هذه املسأأةل حتس باا لهذه التطورات معاهدة . وأأضاف الوفد أأن مناقشات والتفت الوفد اإ

ىل اتفاق لهاي. ومتىن الوفد  قانون التصاممي متام التفاق املبديئ لالنضامم اإ هتّم ترينيداد وتوابغو بشلك خاص وأأهنا تتوقع اإ
ىل أأن تبادل الواثئق بني املاكتب سيسامه مسامهة كبرية خدمة الويبو للنفاذ الرمقياحلصول عىل معلومات عن  يف زايدة  نظراا اإ

ىل أأن اس تطالع تدابري فعاةل ملاكحفة سوء اس تخدام  الفعالية عرب توفري وسائل أأرسع من ذي قبل لنقل الواثئق. وأأشار الوفد اإ
موضع اهامتم خاص ابلنس بة لرتينيداد  تشغيل نظام أأسامء احلقولاملؤرشات اجلغرافية وغريها من الأسامء اجلغرافية املهمة يف 

ه الأمهية عىل وجه اخلصوص يف تشجيع املنتجات احمللية مثل الاكاكو اذلي يمتتع بسمعة دولية جتعهل منتجاا وتوابغو. وتمكن هذ
ىل أأن حكومة ترينيداد وتوابغو تتعاون بّد مع  فاخراا يُس تخدم يف صناعة أأجود أأنواع الشوكول يف العامل. والتفت الوفد اإ

يداع طلبات للم نه يوّد الإشادة ابدلمع واملساعدة اللتني قدمهتام مزارعي الاكاكو ملساعدهتم عىل اإ ؤرش اجلغرايف. وقال الوفد اإ
يداع 2016الويبو لتحرير لواحئ العالمات التجارية لعام  ىل أأن اللواحئ تنص عىل اقرتاح يتيح اإ . وخمت ابلإشارة اإ

 الكرتونياا. الطلبات

( يف ICSIDاملركز ادلويل لتسوية منازعات الاستامثر ) ىل قراراإ انتباه ادلول الأعضاء  ولفت ممثل ش بكة العامل الثالث .117
اليت اختذهتا واصفات امل يف اثنني من تدابريالرشكة فقد طعنت  روغواي.وحكومة أأو للتبغ فيليب موريس  قضية بني رشكة

طار اتفاقية منظمة الصحة العاملية الإطارية ملاكحفة التبغ. وكخطوة أأوأأوروجواي  أأوروغواي ىل، منعت كجزء من التاماهتا يف اإ
 الطرفنييف املائة من  80م اس تخدارشاكت التبغ من أأوروغواي  تب، طل ةاثنيويف خطوة . للسجائر الإعالن رشاكت التبغ من
أأن برشكة فيليب موريس واحتجت ن اخملاطر الصحية للتدخني. عحتذيرية لعلبة السجائر لوضع صور  الأمايم واخللفي

أأن أأوروغواي مل حترم ورأأى املركز ولكن احملمكة رفضت ادلعوى.  ،ب اتفاق الاستامثرمبوج اأأوروغواي انهتكت حقوقه
. صحيةال س ياسة لل  لتحقيق مصاحل مرشوعة سنّتتدابري هذه ال  التجارية لأنّ  اهتقوق عالمفيليب موريس من اس تخدام ح

ىل ادلول الأعضاء املمثل  ادعو  آاثر العالمات التجاريةاإ يف جمال لأدوية ابعىل الس ياسات العامة املتعلقة  بدء مناقشات بشأأن أ
 مسأأةلأأسامء البدلان بة املرتبطحامية العالمات التجارية ذكر املمثل أأن و . أأخرى فئاتمن بني  املنتجات املوهجة للأطفال،

بشأأن  ثل أأن الاقرتاحد املم أأكّ و القادمة للجنة ادلامئة.  ادلوراتبشلك فعال يف  هاعاجل أأن تادلول الأعضاء عىل هممة، وينبغي 
عداد زيد من املعلومات و امل سيتطلبس ياق الرمقي ال ممي يف احامية التص ذ أأي قرار اختاقبل  ،دراسة عن الآاثر املرتتبة عليهاإ

 بشأأن وضع املعايري.

صناعية "بتقرير اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي ال علام وأأحاطت امجلعية العامة للويبو  .118
 (.WO/GA/48/5)الوثيقة  واملؤرشات اجلغرافية"

 من جدول الأعامل املوّحد 14لبند ا

 مسائل تتعلق ابدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي

ىل الوثيقة .119  .WO/GA/48/6 استندت املناقشات اإ
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بدلان أأوراب الوسطى والبلطيق فأأعرب عن خيبة أأمهل لعدم توصل جلنة العالمات اإىل  ابمس مجموعة لتفياوحتدث وفد  .120
اتفاق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس. وشكر الرئيس عىل اجلهود اجلبارة اليت بذلها لتيسري املناقشات وعىل الاقرتاح اذلي تقدم 

جراءات التسجيل ومواءمهتا، وأأن ذكل من شأأنه به، مذكراا بأأن الغاية من اعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي يه تبس ي ط اإ
ىل املناقشات اليت أأجريت خالل ادلورتني السابقتني للجنة  شارة منه اإ أأن خيدم مصلحة املصممني يف مجيع أأحناء العامل. ويف اإ

معاهدة  يفرشط من هذا القبيل يُوَضع العالمات واليت تناولت رشط الكشف، رّصح الوفد أأنه ل يزال غري مقتنع بأأن 
ىل أأن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق  رشوط شلكية وأأن من شأأنه أأن ييّس تسجيل التصاممي. وأأشار الوفد اإ

ىل  اس متعت حبرص للشواغل املنبثقة عن ذكل الاقرتاح وتقدمت بعدد من الاقرتاحات ملعاجلهتا، ولحظ أأنه مل يمت التوصل اإ
ىل أأن نص مرشوع املعاهدة املقرتحة بشأأن قانون التصاممي قد بلغ ابلفعل صيغته الهنائية منذ  أأي اتفاق يف هذا الصدد. ونظراا اإ

بضع س نوات، حّث الوفد املؤيدين عىل حسب الاقرتاح وذكل من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس. ورأأى الوفد أأن اللجنة 
يدية واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف احلكومية ادلولية يه احملفل املالمئ لإجراء مجيع املناقشات بشأأن املعارف التقل 

التقليدي. ولفت الوفد النظر اإىل أأن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق مس تعدة للخوض يف مناقشات رمسية وغري 
ئل بأأنه يف رمسية بشأأن معاهدة قانون التصاممي خالل امجلعية العامة هبدف عقد مؤمتر دبلومايس. وأأكّد جمدداا عىل موقفه القا

حال أأخفقت امجلعية العامة يف اختاذ قرار يف هذا الس ياق، فاإن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق تعارض أأن تُطرح 
 تكل املسأأةل جمددَا عىل جلنة العالمات، مبا أأن القيام ابملزيد من العمل لن يكون رضورايا حيهنا عىل حد تعبريه.

ة ابء وذك ر ابلتارخي الطويل للمسأأةل قيد املناقشة، وأأبدى أأسفه لأن اعتبارات خارجة وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموع .121
عن نطاق املعاهدة حتول دون اس تفادة املنتفعني من تبس يط الإجراءات الشلكية لنظام التصاممي الصناعية. وذك ر الوفد أأيضاا 

حاةل الوثيقة 2014بأأن مجموعته قد أأعلنت اس تعدادها، خالل امجلعية العامة لعام  ىل مؤمتر  SCT/31/2، للموافقة عىل اإ اإ
مة خالل ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة العالمات 2015دبلومايس يف عام  . وأأعرب الوفد عن تقديره للتوضيحات املقد 

 بشأأن مدى اس تصواب رشط الكشف املقرتح، معلناا أأن اجملموعة ابء مل تقتنع برضورة ذكل الرشط.

حتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وشكر رئيس جلنة العالمات عىل ما بذ ه وحتدث وفد الا .122
من هجود حثيثة خالل دورات اللجنة للميض قدماا حنو عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي تعود 

جراءات تسجيل التصاممي وتبس يطها  ابلفائدة عىل املصممني يف ش ىت أأحناء العامل. وذك ر بأأن تكل ىل مواءمة اإ املعاهدة هتدف اإ
ىل أأن وقتاا طويالا قد مىض منذ الاس تقرار عىل  لفائدة املنتفعني والأعضاء يف الويبو عرب مجيع مس توايت التمنية. وأأشار الوفد اإ

راا بتأأييد الاحتاد الأورويب وادلول  2014الأحاكم املوضوعية للمعاهدة يف عام  الأعضاء فيه، خالل امجلعية العامة مذكِّ
، لعقد مؤمتر دبلومايس استناداا اإىل ذكل النص املالمئ، ونوه بأأن املسأأةل العالقة الوحيدة يف تكل املرحةل يه مسأأةل 2014 لعام

دراج رشط  املساعدات التقنية وتكوين الكفاءات. وأأضاف أأن اللجنة قد انقشت مناقشة مس تفيضة الاقرتاح بشأأن اإ
. 2015من املعاهدة خالل دورتهيا الرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني معالا بقرار امجلعية العامة لعام  3يف املادة  الكشف

ن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه مل يقتنعا بدوى ذكل الاقرتاح فامي خيص التصاممي الصناعية لأنه لن  وقال الوفد اإ
جراءات تسجيل  ىل تبس يط اإ بعاداا أأكرب عن هدف يؤدي اإ التصاممي احلالية أأو مواءمهتا. وأأضاف أأن الاقرتاح يبعد النص اإ

ن  التبس يط والتنس يق لالإجراءات الشلكية لتسجيل التصاممي. وحتدث الوفد عن صةل رشط الكشف بنظام الرباءات قائالا اإ
الشأأن. وأأقر ابلتقدم اذلي أأحرزته اللجنة  اللجنة احلكومية ادلولية يه احملفل املناسب ملناقشة القضااي العالقة يف ذكل

احلكومية ادلولية فامي خيص املوارد الوراثية، ورأأى أأن مناقشات ذكل العام اكنت ممثرة ومثرية لالهامتم. وذك ر الوفد مبا قدمه 
اح معيل بشأأن رشط الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه من مساهامت بناءة وجليةل يف تكل املناقشات ول س امي تأأكيد اقرت 

الكشف فامي خيص املوارد الوراثية يف الرباءات. وذك ر أأيضاا بأأن رشط الكشف الوارد يف اقرتاحه يتضمن بعض الضوابط لأن 
اعامتد رشط كشف يعرقل الانتفاع بنظام الرباءات أأو خيلق حاةل من عدم اليقني القانوين لن يصب يف صاحل أأي طرف من 

دراج رشط الكشف يف معاهدة بشأأن قانون التصاممي حسب اقرتاهحم  الأطراف. وبناء عىل ما تقدم، انشد الوفد مؤيدي اإ
طار اللجنة، ورأأى أأنه يتعني عىل  اخلارج عن نطاق املعاهدة. وذكر الوفد أأن املسأألتني العالقتني قد نوقش تا ابس تفاضة يف اإ
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ون التصاممي. وأأضاف أأنه، يف غياب ذكل التفاق، تنعدم امجلعية العامة أأن تبت يف هاتني املسأألتني ويف مصري معاهدة قان
طار جلنة العالمات ابلنس بة اإىل الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء  فائدة مواصةل املناقشات بشأأن معاهدة قانون التصاممي يف اإ

لتوفري املساعدة التقنية فيه. وفامي خيص املساعدة التقنية، أأعرب الوفد عن تأأييد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه 
وأأششطة تكوين الكفاءات لتنفيذ معاهدة قانون التصاممي، واس تعداده للنظر يف اخليارات املقرتحة. ويف اخلتام، شدد الوفد 

 عىل أأنه ينبغي أأن يصب اخليار املتفق عليه، أأايا اكن ذكل اخليار، يف مصلحة املس تخدمني الهنائيني.

بشأأن القضااي  توافقحتقيق عن أأمهل يف مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب،  وأأعرب وفد ش ييل، متحداث ابمس .123
 امهنلأ أأمهية حيوية،  الكفاءات تكوينقنية و ملساعدة الت جملايل اأأن عىل  كد من جديدأأ و . مبعاهدة قانون التصاممياملعلقة املتصةل 

دراج حمك بشأأن املساعدة التقنية، بغض لإ  هديي تأأ أأعلن الوفد و منوا، الأقل البدلان الفعال مع البدلان النامية و  التعاون نكفالي
بلومايس العام ادلؤمتر امليف  ةطشاركة ششمب بناء يف املفاوضات و وقف التامه مبعىل  ابلتشديدوفد الاختمت و النظر عن طبيعهتا. 

ناملقبل،   .هدعق عىلوافقت امجلعية العامة  اإ

يران )مجهورية  .124 ن مرشوع معاهدة قانون التصاممي هو حماوةل لوضع القواعد واملعايري ل بد الإسالم  –وقال وفد اإ ية( اإ
رساء قاعدة جيدة لفهم ذكل التوازن عرب ادلراسة اليت  لها من حتقيق التوازن الواجب بني التاكليف والفوائد. ىل اإ ونظراا اإ

ن ادلراسة اعرتفت ببعض  أأعدهتا الأمانة عن الأثر احملمتل لعمل جلنة العالمات عىل قانون التصاممي الصناعية وممارساته، قال اإ
ورأأى  املتطلبات املتعلقة ابملساعدة الإدارية واملهارات القانونية والتدريب والاستامثر يف البىن التحتية لفائدة البدلان النامية.

دراج املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف املعاهدة يف شلك حمك ملزم قانوانا  لأن ذكل الأمر س ييّس انضامم  أأنه ينبغي اإ
ىل املعاهدة اجلديدة ويساعدها عىل الانتفاع الفعال ابملعاهدة. وعالوة عىل ذكل، أأعرب  البدلان النامية والبدلان الأقل منواا اإ

دراج رشط الكشف القرتاح لعن تأأييده  ىل اإ  تاالوفد أأن لك ورأأى مرشوع املعاهدة.  يفعن املعارف التقليدية ادلاعي اإ
واختمت بيانه مشرياا اإىل رضورة حل القضااي املعلقة قبل مرشوع املعاهدة. حاكم حمددة مضن نص تدرجا كأ  ينبغي أأن تنيي القض 

 عقد مؤمتر دبلومايس لأن التسوية املس بقة لأوجه الاختالف س تكفل جناح املؤمتر.

ىل دفع عىل اجل  جلنة العالماتوحتّدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية فشكر رئيس  .125 هود ادلؤوبة اليت بذلها ساعياا اإ
ىل اتفاق بشأأن معاهدة قانون التصاممي. وأأعربت اجملموعة الأفريقية عن أأسفها لأن دوريت جلنة  ادلول الأعضاء للتوصل اإ

ىل اتفاق يف هذا الشأأن، كام أأشارت امجلعية العامة يف  ، 2015عام العالمات الرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني مل تتوصال اإ
واعتربت أأن تكل املناقشات مل تُنجز بنجاح. لكن الوفد رأأى أأن فرص مقاربة هذه املسأأةل بأأسلوب بنّاء ل تزال متاحة، مع 

مراعاة الأولوايت اليت حددهتا اجملموعات الأخرى. وأأعاد الوفد التأأكيد عىل التام اجملموعة الأفريقية مبوضوع الكشف عن املوارد 
عارف التقليدية وأأشاكل التعبري التقليدي الثقايف اذلي يس تخدم للتصاممي الصناعية، واعترب أأن رشط الكشف ل الوراثية وامل

يتناىف مع مرشوع معاهدة قانون التصاممي. ورفضت اجملموعة الأفريقية ابعتبارها مكّونة من دول ذات س يادة أأن مينع أأي صك 
ىل أأهنا غري مس تعدة للقبول بأأي نتيجة هنائية متنع خيارات وأأشارت  خيارات الس ياسات الوطنية.دويل مقرتح  اجملموعة اإ

ىل أأنه اجملموعة أأبدت املرونة الالزمة ورشحت الأسا  املنطقي لإدراج رشط  الس ياسات الوطنية. والتفت الوفد أأيضاا اإ
ىل اجملموع ىل الترصف ابملثل واكتفوا ابلطلب اإ ة الأفريقية حسب اقرتاهحا. ورأأى الكشف يف النص، لكن الطالبني مل يُبادروا اإ

ىل التحيل مببادئ النظام املتعدد الأطراف.  جيابية. ودعا الوفد طاليب السحب اإ الوفد يف ذكل هنجاا غري بناء لن يأأيت بنتيجة اإ
ن اجملموعة الأفريقية ل تزال منفتحة عىل مزيد من النقاش، مبا فيه املشاورات غري الرمسية، وأأ  هنا تتطلع اإىل وخمت الوفد قائالا اإ

ىل توافق بشأأن مسأأليت الكشف واملساعدة التقنية العالقتني.   التوصل اإ

آس يا واحمليط الهادئوحتدث وفد الهند ابمس مجموعة  .126 ن جلنة العالمات معلت عىل ردم الهوة اليت تفصل  بدلان أ فقال اإ
عتقاده بأأن تنفيذ معاهدة قانون التصاممي بني ادلول الأعضاء يف موضوع نص معاهدة قانون التصاممي احملمتةل. وأأعرب عن ا

ينبغي أأن يواكبه تعزيز لقدرات ادلول الأعضاء ليتس ىن لها الوفاء ابلتامات اجلديدة. ورأأى ابلتايل أأنه ينبغي أأن تتضمن 
ن ُأريد لها أأن حتقق النتاجئ املنشودة، أأحاكماا مناس بة بشأأن تكوين الكفاءات داخل البنية  التحتية للملكية املعاهدة املقرتحة، اإ
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دراج أأحاكم بشأأن املساعدة التقنية تأأيت يف  الفكرية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواا. وأأعاد الوفد التشديد عىل دمعه اإ
شلك بند من بنود معاهدة قانون التصاممي، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يُعمتد قرار يف هذا املوضوع ملصلحة الأعضاء اكفة. 

ىل أأن معظم أأعضاء مجموعةوالتفت الوفد  آس يا واحمليط الهادئ اإ أأعربوا عن دمعهم ملبدأأ الكشف عن املصدر، ورأأى أأن  بدلان أ
أأن تتحىل مبرونة تسمح بتضمني املعاهدة مكوانت تعترب هممة لإجراءات حامية  عىل ادلول الأعضاء ذات الس يادة يف الويبو

. ويف الأخري، رّحب الوفد بقرار امجلعية العامة التصاممي التصاممي الصناعية يف أأنظمهتا القانونية، وذكل كجزء من معايري أأهلية
توصل اإىل حل بنّاء وشامل للك املسائل العالقة، مبا معاهدة قانون التصاممي وأأعاد التأأكيد عىل التامه ال  بشأأن 2015لعام 

 يسمح بعقد مؤمتر دبلومايس.

وأأعرب وفد مرص عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية، وذك ر بأأن ادلول الأعضاء قد  .127
ىل اتفاق بشأأن  عنرصين من اقرتاح اجملموعة الأفريقية. وأأشار اتفقت يف العام السابق عىل حث جلنة العالمات عىل التوصل اإ

ىل أأن توافق الآراء رشط أأسايس للميض قدماا حنو مؤمتر دبلومايس. وأأعلن يف هذا الصدد أأنه ينبغي متكني ادلول  الوفد اإ
بداء شواغلها وحتديد أأولوايهتا ومراعاة ذكل يف أأششطة وضع القواعد واملعايري اليت تضطلع هبا الوي  بو. ورأأى الوفد الأعضاء من اإ

أأن وصف العنارص اليت اقرتحهتا اجملموعة الأفريقية بأأهنا غري وجهية وغري مفهومة يمن عن عدم احرتام بعض الوفود لأولوايت 
 الوفود الأخرى.

وحتدث وفد بنغالديش ابمس مجموعة البدلان الأقل منواا وأأعرب عن تأأييده الشديد لإدراج مادة عن املساعدات التقنية  .128
 معاهدة قانون التصاممي. يف نص

وأأيد وفد اجلزائر البيان اذلي قدمه وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وشكر رئيس جلنة العالمات عىل مشاركته  .129
دراج مسأأليَت املساعدات التقنية ورشط الكشف الإلزايم يف أأحاكم حمددة من  احلثيثة يف هذا الشأأن. ورأأى أأنه جيب اإ

ص مبعاهدة قانون التصاممي ونص املعاهدة ذاته. وذك ر الوفد بأأن امجلعية العامة قد قررت يف الاقرتاح الأسايس اخلا
ىل أأن  2015 عام عقد مؤمتر دبلومايس عقب انهتاء املناقشات بشأأن املساعدة التقنية ورشط الكشف الإلزايم. وأأشار الوفد اإ

عالن انهتاء املناقشات يف هذا الصدد.املادتني ل تزالان بني قوسني مربعني وتتطلبان املزيد من امل   ناقشات ومن ث ل ميكن اإ

طار جلنة العالمات، وعن تأأييده للبيان اذلي قدمه وفد نيجرياي  .130 وأأعرب وفد السودان عن تقديره لعمل الرئيس يف اإ
 ابمس اجملموعة الأفريقية.

ىل رئيس جلنة العالمات عىل هجوده ومعهل، مؤيداا  .131 بيان وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء  وتوجه وفد فرشسا ابلشكر اإ
جراءات تسجيل التصاممي  وبيان الاحتاد الأورويب. وذكر الوفد أأن نص معاهدة قانون التصاممي، الرايم اإىل تبس يط اإ

 يرى ومواءمهتا، مكمتل تقريباا؛ وعليه فاإن بالده تويل أأمهية كربى لعامتد املعاهدة عىل مدى الأشهر املقبةل. وأأعلن الوفد أأنه ل
سبباا اكفياا لإرجاء عقد املؤمتر ادلبلومايس جمدداا وأأبدى أأمهل يف حتقيق توافق الآراء خالل امجلعية. وفضالا عن ذكل، ذك ر 

ىل أأن املسائل املتعلقة برشط الكشف ينبغي مناقش هتا يف  الوفد بأأنه أأبدى مرونة يف املناقشات بشأأن املساعدة التقنية مشرياا اإ
طار اللجنة احل  كومية ادلولية أأو عىل الصعيد الوطين.اإ

ىل املوقف  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوأأيد وفد كواب البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل ابمس  .132 وأأشار جمدداا اإ
دراج املساعدة التقنية يف مادة من مواد النص الرئييس للمعاهدة.  اذلي مفاده أأنه ينبغي اإ

ىل عقد وساند وفد جنوب أأفريقيا ال  .133 بيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وأأبدى اس تعداده لالنتقال اإ
دراج حمك عن الكشف يف املادة  من مرشوع املعاهدة بشأأن قانون  3مؤمتر دبلومايس. وأأكد لدلول الأعضاء أأن الهدف من اإ

التصاممي عىل أأحاكم محلاية املعارف التقليدية ابلمتثال  التصاممي هو السامح لدلول الأعضاء اليت تنص قوانيهنا الوطنية بشأأن
ىل املعاهدة. وفامي يتصل ابملساعدة التقنية، رأأى الوفد أأن تكل املسأأةل  ملتطلبات الإيداع يف ترشيعاهتا الوطنية دلى الانضامم اإ
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املسأأةل قبل عقد مؤمتر  تكتيس أأمهية ابلنس بة اإىل مجيع ادلول الأعضاء وكرر موقفه بشأأن شلك احلمك ورضورة تسوية
ىل الإرادة والفهم الس ياس يني. ن هناك حاجة اإ  دبلومايس. واختمت بيانه قائالا اإ

وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس ماكتب امللكية الفكرية يف بدلان مجموعة بريكس وعرب عن تأأييده لإدراج مادة  .134
لزامية متعلقة ابملساعدة التقنية يف نص املعاهدة بشأأن قانون  التصاممي. وأأعلن بصفته الوطنية مساندته للمعاهدة ولعقد مؤمتر اإ

برام املعاهدة  2017دبلومايس لعامتد املعاهدة يف عام  يف موقع ينبغي أأن حتدده اللجنة التحضريية يف وقت لحق. ورأأى أأن اإ
يداع طلبات التصاممي وتسجيلها من حيث التلكفة واجلود جراءات اإ ة والكفاءة الزمنية. وأأخرياا، أأعرب س يؤثر تأأثرياا مفيداا يف اإ

عن أأمهل أأن خيتمت العمل عىل القضااي العالقة املتصةل ابملعاهدة يف وقت قريب وأأبدى جمدداا اس تعداده للمشاركة يف 
جياد حل يقبهل امجليع.  املشاورات هبدف اإ

جراء مناقشوحّث  د نيجرياي بيان اجملموعة الأفريقية،فأأيّد و و  .135 ات بناءة، هبدف حل القضااي العالقة ادلول الأعضاء عىل اإ
زاءعرب عن قلقه أأ و  معاهدة قانون التصاممي.يف مرشوع  أأعلن أأنه لن يقدم و ، املعاهدة تطلبات يفامل طبيعة املغلقة لقامئة ال  اإ

 قوانيهنامع  تامتىشالوطنية أأو  هتامصلحتصّب يف  اختاذ قراراتيف فظ احلقوق الس يادية لدلول الأعضاء حي ل لعملادلمع 
 بناء بشأأن هذه القضااي.ال  عملالوفد اس تعداده ملواصةل ال دىبأأ لكن، الوطنية. و 

ّ و  .136 آس يا واحمليط الهادئ، ورأأ بدلان ندونيس يا البيان اذلي أأدىل به وفد الهند ابلنيابة عن مجموعة اإ وفد د أأي املؤمتر ى أأن أ
تكوين املساعدة التقنية و يف حال أأدرج بند بشأأن ط ينبغي أأن يعقد فقمعاهدة قانون التصاممي ادلبلومايس بشأأن اعامتد 

ىل أأن انظر يف مرشوع النص. و  الكفاءات التمنية، أأجندة  تنفيذ توصياتابلنس بة ل  اليقني القانوينمن شأأنه أأن يوفر  هذا البند اإ
التعبري الثقايف اكل أأشو  املعارف التقليديةعن لكشف الإلزايم اب حكامشمل ت ينبغي أأن يرى أأن املعاهدة  نهاإ قال الوفد 
 .ةممي الصناعياالتص طلباتاملوارد الوراثية يف و التقليدي 

قل الأ البدلان وفد الاحتاد الرويس، وأأكد عىل أأن املساعدة التقنية للبدلان النامية و  بيانوفد الهند عن تأأييده ل وأأعرب  .137
ىل أأن من معاهدة قانون التصاممي. جانب همم يهمنوا  بعد مداولت ة الربيكس طلبت، و بدلان مجموع وأأشار الوفد اإ

دراج  مس تفيضة، دراج بند يف مرشوع املعاهدة. املساعدة التقنية، عن طريق تقدمياملعاهدة ب  تعهدات ملزمة يفاإ  اإ

ىل  غيةوفري خيارات للنص ب يف تاملبذوةل  هوداجل والأمانة عىل  عالماتوشكر وفد كولومبيا رئيس جلنة ال .138 التوصل اإ
ىل أأنهاشأأ و  ،ف التقليدية واملوارد الوراثيةتصمميه عىل حامية املعار الوفد  أأكّددبلومايس. و اتفاق وعقد مؤمتر   أأبدى مواقف ر اإ

ىل احلد من الشلكيات وخفعاهداخملتلفة، ورّصح بأأن املواملنتدايت  العملفرق  يفمماثةل  عىل التاكليف أأعباء ض ة هتدف اإ
ظهار اإ عىل وفد مجيع البدلان ال ملصممني. وحثّ ا  ملرونة.التحيل ابرادة س ياس ية واحضة و اإ

ورأأى أأن الربيكس، بدلان مجموعة  د الاحتاد الرويس ابلنيابة عندمعه للبيان اذلي أأدىل به وفوأأعرب وفد الصني عن  .139
سهاما معاهدة قانون التصاممي قد جيابيا يف حتسني الأنظمة الوطنية محلاية  تسهم اإ ، ةلذات الص الصناعات تعزيز تمنيةو  ممياتصال اإ
ىل التقدم  املعاهدةتعمتد وأأعرب عن أأمهل يف أأن  الفات اخل ر ميف املناقشات، احملرز يف أأقرب وقت ممكن. وأأشار الوفد اإ

أأن  متىّن اخلالفات. و هذه حد من للمعلها  امجلعية العامةتكثّف أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن كام شديدة بشأأن قضااي حمددة. ال 
ىل توافق و يف املناقشات مرونة ظهرالأخرى وت  اندلبمجيع الأطراف خماوف ال تراعي  مالمئة  ظروف هتيئة، من أأجل التوصل اإ

 .2017لعقد مؤمتر دبلومايس يف النصف الأول من عام 

، وذكل اذلي أأدىل به مرياك الالتينية والاكرييبوأأيّد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأ  .140
ىل أأن تنفيذ معاهدة قانون التصاممي سيتطلب تعاوانا تقنياا لتكييف مجموعة بريكسويس ابمس وفد الاحتاد الر  ، ث أأشار اإ

املامرسات والإجراءات القانونية الوطنية مع متطلبات املعاهدة. واعترب الوفد أأنه من الرضوري أأن تؤمن الأحاكم املتعلقة 
رشادات واحضة وأأن تتيح  للأعضاء فتمتكن الأمانة من تنفيذ أأششطة التعاون يف ظل حوار  القانويناليقني ابملساعدة التقنية اإ
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وثيق مع البدلان املتلقية. وشّدد الوفد عىل أأمهية هذه املسأأةل، متش ياا مع توصيات املدير العام، واعترب أأنه من الأصلح التعبري 
ىل مواصةل املن ىل اتفاق. عن هذه الأحاكم يف شلك بند. وأأعلن الوفد كذكل أأنه يتطلع اإ  اقشات بغية التوصل اإ

دراج املساعدة التقنية يف  .141 آراهئا لصاحل اإ وأأعلن وفد مجهورية كوراي ادلميقراطية الشعبية أأنه يدمع الوفود اليت عرّبت عن أ
 نص معاهدة قانون التصاممي وعقد اجامتع دبلومايس لعامتد هذه املعاهدة. 

جرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وأأعرب عن دمعه لحامتل عقد مؤمتر وأأيّد وفد الس نغال البيان اذلي أأدىل به وفد ني .142
دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي. وشّدد الوفد عىل متّسكه بوجود بند عن الكشف وبند عن املساعدة التقنية وأأعرب 

ىل معاهدة قانون التصاممي، كرشط ل نصاملنت الرئييس ل عن رغبته يف أأن تُدرج املسأألتان يف  عقد مؤمتر دبلومايس، استناداا اإ
 القرار اذلي اختذته امجلعية العامة يف دورهتا اخلامسة وامخلسني. 

دراج أأحاكم بشأأن  .143 وأأيّد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بريكس وكرر طلب اإ
 املساعدة التقنية والكشف الإلزايم يف املعاهدة. 

ىل أأن مسأأةل املساعدة التقنية ترتك فسحة للمرونة. واقرتح الوفد عقد وأأحاط ا .144 لرئيس علاما بتبادل الآراء والتفت اإ
ىل رئيس جلنة العالمات الس يد عادل املاليك تيسري هذه املشاورات.   مشاورات غري رمسية وطلب اإ

ومتعددة الأطراف بتيسري من رئيس جلنة وأأطلع الرئيس اجللسة العامة أأن البند اكن حمطّ مشاورات غري رمسية ثنائية  .145
ىل أأنه مل حيرز أأي تقدم يف املوضوع. و   قرار، فمت اعامتدها.فقرة اقرتح العالمات. وأأشار اإ

ن امجلعية العامة للويبو قّررت أأهنا س تواصل، يف دورهتا املقبةل يف أأكتوبر  .146 ىل عقد 2017اإ ، النظر يف ادلعوة اإ
م يف هناية النصف الأول من س نة مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون ا  .2018لتصاممي، يُنظ 

 من جدول الأعامل املوّحد 15لبند ا

 التمنية أأجندةاللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات عن قرير ت

ىل الواثئق .147  .WO/GA/48/13و WO/GA/48/8و WO/GA/48/7 استندت املناقشات اإ

طار هذا البند من جدول الأعامل أأي الوثيقة املعنونة " .148 تقرير ولحظت الأمانة أأن هناك ثالث واثئق قيد النظر يف اإ
( WO/GA/48/7 " )الوثيقةعن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية

( والوثيقة WO/GA/48/8" )الوثيقة ة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةقرار بشأأن املسائل املتعلقوالوثيقة املعنونة "
. (WO/GA/48/13 )الوثيقة "التمنية أأجندةيف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات  املعنية سامهة هيئات الويبومل وصف املعنونة "

ن جلنة التمنية عقدت اجامتعني منذ ادلورة السابعة والأربعني للجمعية العامة املعقودة يف  وحتدثت عن الوثيقة الأوىل وقالت اإ
وشهر أأبريل من العام احلايل  2015. وذكرت بعقد ادلورتني السادسة عرشة والسابعة عرشة للجنة يف نومفرب 2015أأكتوبر 

ن الوثيقة تتضمن ملخص الرئيس لهاتني ادلورتني حس امب اتفقت عليه اللجنة وتقرير امل دير العام عىل التوايل. ومضت تقول اإ
هنا تتناول  التمنية أأجندةعن تنفيذ  ولية تنفيذ اذلي انقش ته اللجنة يف دورهتا السابعة عرشة. أأما عن الوثيقة الثانية، فقالت اإ
آليات التنس يقاللجنة و  عداد التقاريرو  تنفيذ أ جراءات الرصد والتقيمي واإ ن اللجنة تطلب مضن تكل الوثيقة اإ . وأأوحضت قائةل اإ

من امجلعية العامة أأن تسمح لها مبواصةل املناقشة عن هاتني املسأألتني أأثناء دورتهيا الثامنة عرشة والتاسعة عرشة ورفع تقارير 
ىل امجلعية العامة يف عام آلية الت 2017 اإ ن الوثيقة الثالثة تتناول أأيضاا تنفيذ أ نس يق وتشمل التقرير عن اللجنة . وأأضافت قائةل اإ

من الوثيقة  11و 10احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور أأي الفقرتني 
WO/GA/48/9  ىل  31الفقرات من  أأي تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةوال من  35اإ
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ىل الإحاطة  WO/GA/48/3 ةالوثيق ن امجلعية العامة مدعوة اإ   WO/GA/48/13الوثيقة علاما ابملعلومات الواردة يفواإ
ىل  حالهتا اإىل جلنة التمنية. وأأشارت أأيضاا اإ اذلي ستنظر جلنة التمنية يف  التمنية أأجندةاملس تقل لتنفيذ توصيات  الاس تعراضواإ

 400اذلي حشد  لكية الفكرية والتمنيةالأضواء أأيضاا عىل جناح املؤمتر ادلويل بشأأن امل  التقرير عنه يف دورهتا املقبةل. وسلطت
 مشارك عرب البث الش بيك. 600مشارك يف املوقع و

وسلط الأضواء عىل أأمهية جلنة التمنية ابلنس بة اإىل  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوحتدث وفد ش ييل ابمس  .149
ىل التمنية عىل رضورة تعممي بعد التمنية يف معل الويبو وعىل أأمهية بذل اجلهود لتنفيذ أأجندةالبدلان النامية. وشدد  . وأأشار اإ

( اذلي ينبغي مناقش ته يف ادلورة CDIP/18/7)الوثيقة  لتمنيةل  أأجندة الويبو املس تقل لتنفيذ الاس تعراضالتقرير بشأأن 
ىل أأهداف التمن  ن تكل الأهداف متثل اجلهود اليت يتوقع أأن يبذلها الثامنة عرشة للجنة. ولفت أأيضاا النظر اإ ية املس تدامة وقال اإ

ن تكل الأهداف تريم اإىل حشد اجلهود العاملية لتطبيق  اجملمتع ادلويل يف الس نوات امخلس عرشة القادمة. وأأوحض قائالا اإ
ن الويبو بوصفها الأبعاد الثالثة للتمنية املس تدامة يف الواقع أأي اجلوانب الاقتصادية والاجامتعية وا لبيئية. واسرتسل قائالا اإ

واكةل متخصصة من واكلت الأمم املتحدة تمتتع ابلقدرة التقنية الالزمة لأداء دور ششط يف املناقشات والإجراءات املتصةل 
ىل جانب اجلهات الفاعةل املعنية الأخرى أأن تشارك مشاركة ششطة نه ينبغي للمنظمة اإ يف حتقيق  بأأهداف التمنية املس تدامة واإ

ىل الطبيعة القانونية لتفاق عام  املربم بني الأمم املتحدة والويبو وأأحاكم القرار اذلي اعمتدته امجلعية  1974تكل الأهداف نظراا اإ
ن اجملموعة ترى أأن حبث دور الويبو يف تنفيذ أأهداف A/RES/70/1)الوثيقة  2015سبمترب  25العامة يف  (. ومىض يقول اإ

ة يكتيس أأمهية كبرية وتتوقع اس مترار املساهامت القادمة يف اجتاه العمل اجلاري اذلي تضطلع به املنظمة. التمنية املس تدام
 .لكية الفكرية والتمنيةواختمت بيانه معرابا عن تقديره لتنظمي املؤمتر ادلويل بشأأن امل 

نه ينبغي الاضطالع بميع أأعامل الو  .150  التمنية يبو اليت تشمل أأجندةوحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء وقال اإ
ىل  املس تقل  الاس تعراضابلمتسك هبدف املسامهة يف حتقيق أأغراض الس ياسات واخلدمات اليت ترتكز علهيا املنظمة. وأأشار اإ

ليه مبزيد من التفصيل يف ادلورة املقبةل للجنة التمنية. وفامي يتصل ابلو  التمنية أأجندةلتنفيذ توصيات  نه سيتطرق اإ ثيقة وقال اإ
دراج بند دامئ بشأأن امللكية الفكرية والتمنية يف WO/GA/48/8الثانية املطروحة للمناقشة )الوثيقة  (، ذكر جمدداا أأن اإ

طار بند خاص يف جدول  ذ ميكن اقرتاح أأي مسأأةل لها صةل ابملوضوع ومناقش هتا يف اإ جدول الأعامل أأمر غري رضوري اإ
اا، ذكر ابختالف الآراء بشأأن ملخص الرئيس لدلورة السابعة عرشة للجنة )الوثيقة الأعامل عىل النحو املتبع حىت الآن. وأأخري 

CDIP/17/SUMMARYواس تطرد ملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون( فامي يتعلق اب .
ن الآراء اخملتلفة تتجىل يف مرشوع التقرير عن ادلورة السابعة عرشة  (. .CDIP/17/11 Provللجنة )الوثيقة قائالا اإ

 وأأعرب عن تطلع اجملموعة اإىل حسم املسأأةل يف ادلورة الثامنة عرشة املقبةل للجنة.

يف شهر  لكية الفكرية والتمنيةوحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وهنأأ املنظمة عىل عقد املؤمتر ادلويل بشأأن امل  .151
ن املؤمتر اس تطاع أأن يبلور بعض العقبات اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان الأقل منواا يف أأبريل من العام احلايل. وقال  اإ

الانتفاع ابمللكية الفكرية يف جمال التمنية. وأألقى أأيضاا الضوء عىل بعض الأفاكر اليت حيمتل أأن تس تخدهما املنظمة وادلول 
ملرشوعات وأأششطة التعاون املضطلع هبا يف س ياق جلنة التمنية يف عدة الأعضاء للحد من الثغرات. وسلط الأضواء عىل أأمهية ا

ل أأنه دعا اإىل تّسيع وترية املناقشات اليت طال أأمدها بشأأن عدد من القضااي وخص ابذلكر تنفيذ الركن الثالث  عوامص أأفريقية اإ
آلية التنس يق واملساعدة التقنية يف جمال التعاون لأغرا  التمنية ض التمنية ونقل التكنولوجيا وتعممي أأجندةمن ولية جلنة التمنية وأ

منائية بل واكةل ن اجملموعة ل تعترب الويبو واكةل اإ  يف معل الويبو واحلومكة يف الويبو. وفامي يتصل بأأهداف التمنية املس تدامة، قال اإ
لواكلت الأمم املتحدة ولها دورها يف  من واكلت الأمم املتحدة تقع عىل عاتقها املسؤولية عن حتقيق الرؤية والأغراض العاملية

نه يتوقع من جلنة التمنية والويبو كلك الاضطالع بدور حامس يف املسامهة يف حتقيق تكل  حتقيق ذكل. وعليه، مىض يقول اإ
ن مجيع ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة قد قطعت ذكل الالتام عىل املس توى املتعدد الأطراف. وأأكد أأن ادلو  ل الأهداف واإ
ىل مناقشة  الأعضاء واجلهات صاحبة املصلحة الأخرى س تيّس املناقشات يف ذكل املضامر. وأأهنيى لكمته معرابا عن تطلعه اإ

 يف ادلورة الثامنة عرشة للجنة. لتمنيةل  أأجندة الويبو املس تقل لتنفيذ الاس تعراض
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ابلتقرير عن جلنة التمنية وهنأأ اللجنة عىل وأأحاط علاما  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوحتدث وفد لتفيا ابمس  .152
عداد التقارير هوتقيمي تنفيذ تكل التوصيات رصدو  التمنية هجودها املبذوةل يف تنفيذ توصيات أأجندة بشأأنه. وأأشاد أأيضاا  واإ

كية الفكرية. وقال ابجلهود اليت تبذلها الأمانة يف تنفيذ املرشوعات والأششطة املوهجة حنو التمنية اليت تشمل مجيع جمالت املل 
ن اجملموعة ترى أأن أأجندة آلية التنس يق قد نُفذت وأأن هيئات  التمنية اإ أأصبحت جزءاا ل يتجزأأ من معل الويبو. وأأفاد بأأن أ

 الويبو املعنية تعد تقارير منتظمة عن الأششطة املوهجة حنو التمنية.

آس يا واحمليط الهادئوحتدث وفد الهند ابمس  .153 لكية ضواء عىل تنظمي املؤمتر ادلويل بشأأن امل وسلط الأ  مجموعة بدلان أ
ىل اتسام املؤمتر بفائدة  الفكرية والتمنية وتنوع مجموعة املتحدثني من خمتلف الس ياقات اذلين حشدمه الاجامتع. ولفت النظر اإ

نه ينبغي تركزي أأششطة التعاون بني بدلان اجلنوب يف الويبو عىل ت عزيز الانتفاع الاكمل وطابع تثقيفي شديدن يف الواقع. وقال اإ
آلية حتديث قاعدة بياانت الويبو  بأأوجه مرونة امللكية الفكرية يك تمتكن الويبو من حتقيق الأهداف الإمنائية. وتناول مسأأةل أ
ن اجملموعة ترى أأنه ينبغي لدلول الأعضاء أأن تبلغ عن حالت حتديث أأحاكهما الوطنية املتعلقة  بشأأن أأوجه املرونة وقال اإ

ىل بأأوجه امل ىل قاعدة البياانت. وأأما عن أأهداف التمنية املس تدامة، فقد أأعرب عن تطلعه اإ رونة اليت تضاف نتيجة ذلكل اإ
حبث اخلطوات املهمة اليت ينبغي اختاذها بشأأن س بل مسامهة امللكية الفكرية يف حتقيق تكل الأهداف خالل ادلورات املقبةل 

ن اجملموعة حتث مج  طار تعدد الأطراف وحتقيق للجنة التمنية. ومىض يقول اإ قلميية الأخرى عىل العمل يف اإ يع اجملموعات الإ
آلية نة التمنيةبشأأن املسائل املتعلقة بلج امجلعية العامة قرار توافق الآراء من أأجل تسوية  . وذكر بأأن القرار يشمل مسأأةل تنفيذ أ

ىل املناقشات بشأأن جلنة الربانمج واملزيانية و  بوصفهام هيئيت الويبو املعنيتني  املعنية مبعايري الويبواللجنة التنس يق وأأشار اإ
ىل أأعضاء اجملموعة التمنية لإعداد التقارير عن تنفيذ أأجندة ىل مسأأةل املساعدة التقنية اليت تعترب جمالا هماما ابلنس بة اإ . والتفت اإ

نه ينبغي تصممي ورأأى أأن فعالية تكل املساعدة تعمتد عىل توفريها يف الوقت املناسب وعىل حنو فعال  ومتسق. وأأردف قائالا اإ
ىل مسأأةل  آلية مؤسس ية لتجنب الازدواج وتوجيه املوارد عىل أأمثل وجه. وتطرق اإ املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت أ

ىل توحيد العملية واملامرسات الراهنة املت  تقدهما الويبو يف جمال التعاون بعة يف جلنة لأغراض التمنية وأأبدى رغبته يف التوصل اإ
التمنية وحتسني تنظميها ووضوهحا بفضل املناقشات. وارتأأى أأنه ينبغي مواصةل تكل املناقشات عىل أأسا  الاقرتاح املقدم من 

ىل اللجنة. وأأشار أأيضاا اإىل رضورة تقيمي  التمنية مجموعة أأجندة واجملموعة الأفريقية بوصفه الاقرتاح الرمسي الوحيد املقدم اإ
طار  التمنية املاكسب احملققة عن طريق املرشوعات املنجزة يف ظل أأجندة وحتديد جمالت التاكمل والعمل التمكييل يف اإ

مانة أأن  تقدم جتميعاا للبياانت وتقرتح أأششطة جديدة حممتةل تنظر فهيا ادلول املسائل املطروحة. وذكر جمدداا أأنه ينبغي للأ
 الأعضاء.

 التمنية وحتدث وفد بنغالديش ابمس مجموعة البدلان الأقل منواا وأأظهر التطورات الفعلية الطارئة فامي يتصل بتنفيذ أأجندة .154
يف الربامج اخملتلفة عىل النحو اذلي أأقرته جلنة  التمنية يف خمتلف هيئات الويبو ومدح اجلهود املبذوةل لتعممي توصيات أأجندة

نه من الأسايس  ن التجربة تثبت أأن احلقوق واملسؤوليات مرتابطة يف حاةل امللكية الفكرية والتمنية واإ الربانمج واملزيانية. وقال اإ
املس تقل  الاس تعراضوالتفت اإىل الاعرتاف ابلبتاكر والهنوض به يك تعود امللكية الفكرية ابلفوائد عىل البدلان الأقل منواا. 

جراء مناقشات خالل ادلورة الثامنة عرشة للجنة التمنية. ورحب أأيضاا  التمنية أأجندةلتنفيذ توصيات  ىل اإ وأأعرب عن تطلعه اإ
" ةمرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصاديابملرشوعني اجلديدن املوافق علهيام أأي "

مع معاهد التدريب القضايئ يف البدلان والتمنية التعاون عىل التعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية ومرشوع "
". وأأشار اإىل رضورة التكييف حسب احتياجات البدلان الأقل منواا التدريبية املرتبطة مبجال امللكية النامية والبدلان الأقل منواا 

دراج الابتاكر وتنفيذ امللكية الفكرية وأأوجه الفكرية وما يع  نه ينبغي اإ نيه من املسائل حس امب تقتضيه الويبو. وأأضاف قائالا اإ
ىل  ىل مشاركة الويبو مع املنظامت ادلولية الأخرى. وابلنس بة اإ املرونة املتفق علهيا يف املضمون والأسلوب. وأأشار أأيضاا اإ

آن الأ  نه أ وان لتقامس الأششطة الاجامتعية والاقتصادية اخملتلفة والإملام هبا والارتقاء هبا. التعاون بني بدلان اجلنوب، قال اإ
ىل مواصةل توطيد أأششطة التعاون بني بدلان اجلنوب يف الويبو وتنفيذها يف البدلان الأقل منواا. واسرتسل  وأأفصح عن تطلعه اإ

ن التطورات القادمة يف س ياق التعاون بني بدلان اجلنوب ينب غي أأن تشمل انتفاع البدلان الأقل منواا بأأوجه مرونة قائالا اإ
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 يوأأشاكل التعبري الثقايف التقليدامللكية الفكرية احلالية مبوجب اتفاق تريبس وحامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
متام  والتقييدات والاس تثناءات يف ميادين امللكية الفكرية املتعددة والإجراءات اخلاصة الأخرى. وسلط أأيضاا الأضواء عىل اإ

حراز تقدم  تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان الأفريقيةاملرحةل الأوىل من مرشوع  ابإ
نه ينبغي دمع املرحةل الثانية بتخصيص موارد مالية اكفية لضامن اس تدامهتا. ولفت النظر  ىل التفاؤل. واس تطرد قائالا اإ يدعو اإ

ىل تنفيذ  أأيضاا  تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية من مرشوع  املرحةل الثانيةاإ
منائية حمددة ىل مشاركة الويبو مع املنظامت ادلولية حمددة حال لتحدايت اإ ىل أأهداف التمنية املس تدامة وأأشار اإ . وتطرق اإ
نه يتوقع أأ  ن تكون مشاركة الويبو واسعة النطاق وتتسم ابلتنوع وتركز عىل التوازن بني احلقوق الأخرى. ومىض يقول اإ

واملسؤوليات. وأأعرب عن تقدير اجملموعة للحصول عىل ملخصات منتظمة خبصوص مشاركة الويبو يف خمتلف الأششطة 
ىل هيئات الويبو املعنية لإعداد التقا ، قال التمنية أأجندةتوصيات رير عن تنفيذ املتصةل بأأهداف التمنية املس تدامة. وابلنس بة اإ

ن جلنة الربانمج واملزيانية و  هام يف اعتباره هيئيت الويبو املعنيتني يف ذكل الصدد. وحث ادلول  اللجنة املعنية مبعايري الويبواإ
ىل توافق يف الآراء بشأأن املوضوع.  الأعضاء عىل بذل هجود دؤوبة للتوصل اإ

اد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأعرب عن تأأييده املتواصل لتنفيذ توصيات وحتدث وفد سلوفاكيا ابمس الاحت .155
ن التقرير الأخري للمدير العام عن املسأأةل يبني أأن عدة مرشوعات وطائفة من الأششطة قد اس هتلت منذ التمنية أأجندة . وقال اإ

تجزأأ من معل الويبو. وهنأأ الأمانة عىل اجلهود وأأن تكل الأجندة أأصبحت يف احلقيقة جزءاا ل ي  التمنية اعامتد توصيات أأجندة
املبذوةل لتحقيق الأهداف اليت حددهتا ادلول الأعضاء يف الويبو وعرب عن تقديره ملسامههتا القمية يف معل اللجنة. وأأضاف 

رساء  ن اإ منائية املنحى  للملكية الفكريةراخسة ومتوازنة بنية حتتية قائالا اإ تدمعها تدابري اكفية لتكوين الكفاءات ومقرونة بثقافة اإ
ن أأششطة جلنة التمنية تهنض ابمللكية الفكرية  سهاماا كبرياا يف حتقيق الأهداف الإمنائية واإ للملكية الفكرية أأمر ميكن أأن يسهم اإ

دراج أأمهية امللكية العديدة. واسرت  التمنية عىل الصعيد العاملي حس امب يتضح من مرشوعات أأجندة نه من الأسايس اإ سل قائالا اإ
الفكرية ووجاههتا يف مبادرات دولية رئيس ية كأداة للتمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية ومن املهم أأيضاا تشجيع الابتاكر 

نتاج اليت تس هتدف حتق  يق التمنية املس تدامة. والإبداع عىل املس توى احمليل والاستامثر ونقل التكنولوجيا وتعزيز مناذج الإ
عين بتسخري العّل املواكلت الشرتك بني امل الأمم املتحدة فريق معل وأأبدى ابلتايل ابلغ تقديره ملشاركة أأمانة الويبو يف 

 اخالآلية التكنولوجية لتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املنو  والتكنولوجيا والابتاكر لأغراض أأهداف التمنية املس تدامة
ىل مواصةل التام الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه القمة العاملية جملمتع املعلوماتو  حراز املزيد من . واختمت بيانه مشرياا اإ ابإ

 عىل حنو مالمئ وموجه اإىل حتقيق توافق الآراء. التمنية التقدم يف امليدان بغية تنفيذ توصيات أأجندة

ن الويبو بذلت هجود .156 اا جبارة بوصفها واكةل هممة من واكلت الأمم املتحدة لتعممي التمنية يف معلها منذ وقال وفد الصني اإ
ن توصيات أأجندة التمنية اعامتد أأجندة نُفذت بتحقيق نتاجئ ممثرة والعودة بفوائد ملموسة جداا عىل البدلان النامية.  التمنية واإ

وتنفيذها وعن رسوره ملالحظة ما أأحرزته جلنة التمنية  التمنية دةوأأعرب عن ابلغ تقديره ملسامهة الأمانة املهمة يف الهنوض بأأجن
ىل التطور املهم املتعلق اب جيابية يف الس نوات املاضية. وأأشار اإ ملراجعة اخلارجية للمساعدة من تقدم ملحو  وحققته من نتاجئ اإ

يد ملا أأبدته لك ادلول الأعضاء من مرونة لأغراض التمنية وأأفصح عن تقديره الشد التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون
جيايب يف املشاورات. ورأأى أأن التقرير يكتيس أأمهية كبرية للهنوض ابملساعدة التقنية وأأن املناقشات بشأأن املوضوع  وموقف اإ

لفكرية لكية اينبغي أأن تس متر عىل ذكل الأسا  يف جلنة التمنية. وسلط أأيضاا الأضواء عىل جناح املؤمتر ادلويل بشأأن امل 
طار أأجندة2016اذلي عقد يف أأبريل  والتمنية ن املؤمتر ميد املناقشة بشأأن العمل املقبل يف اإ بزمخ قوي.  التمنية . ومىض يقول اإ

ىل أأهداف التمنية املس تدامة ورأأى أأن املناقشات أأخذت تتعمق تدرجيياا. وذكر أأن عدداا من ادلول الأعضاء مبا فهيا  والتفت اإ
ن أأهداف التمنية املس تدامة متثل يف اعتباره الأهداف املشرتكة  الصني قدم اقرتاحات يف ذكل الصدد. واسرتسل قائالا اإ

ن الويبو بوصفها منرباا متعدد الأطراف ميكن أأن تؤدي دوراا فريداا وهماما يف تنفيذ مجيع  للبدلان النامية والبدلان املتقدمة واإ
عرشة املقبةل. وأأهنيى لكمته معرابا عن تقديره للويبو لرتمجة الواثئق املعدة يف  أأهداف التمنية املس تدامة يف فرتة الس نوات الأربع

" )الوثيقة دليل تسويق امللكية الفكرية" مثل "ملؤسسات الوطنيةفائدة ارشوع بنية دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا لم س ياق "
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CDIP/16/INF/4نه سيهن ىل لغات الأمم املتحدة الست الرمسية وقائالا اإ طار ( اإ ض بتكل الواثئق وحيِسن اس تخداهما يف اإ
 أأعام ه القادمة.

كوادور البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل ابمس  .157 . وأأعرب جمدداا عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوأأيد وفد اإ
ن اللجنة يه حمفل مثايل وليس حرصايا لبحث التمني ة يف الويبو والإجراءات دمعه للعمل املضطلع به يف جلنة التمنية. وقال اإ

نه  امللموسة اليت حيمتل أأن تتخذها املنظمة هبدف دمع ادلول الأعضاء فهيا والسامح لها بتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة واإ
أأجندة  املس تقل لتنفيذ الاس تعراض. ورأأى أأن التمنية س يتبع عن كثب نتيجة ذلكل معل اللجنة يف تنفيذ توصيات أأجندة

والتقارير اليت أأعدهتا الأمانة عن مبادرات الويبو الرامية اإىل شرش التكنولوجيا مبثابة مساهامت شديدة الأمهية يف  لتمنيةا
امللكية الفكرية والس ياحة  رشوعالأششطة اليت ستنفذ يف املس تقبل. وشكر الويبو عىل التعاون مع بدله ابختياره كبدل رائد مل 

(. .CDIP/15/7 REV)الوثيقة  والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان الناميةوالثقافة: دمع الأهداف الإمنائية 
يف كيتو  لقضاة واملّدعني العامنيوأأفاد بأأن بدله متكن بفضل دمع الويبو من تنظمي املؤمتر الوطين بشأأن حقوق امللكية الفكرية ل

 ئب املدير العام يف قطاع التمنية عىل مشاركته ودمعه.يف شهر سبمترب املايض مما يعد حداثا هماما. وشكر أأيضاا ان

يران  .158 آس يا واحمليط الهادئالبيان اذلي أأدىل به وفد الهند ابمس  الإسالمية( - )مجهوريةوساند وفد اإ . مجموعة بدلان أ
قيق بعض النتاجئ. وحت  التمنية ورأأى أأن جلنة التمنية أأحرزت تقدماا ملحوظاا يف الس نوات الأخرية يف تنفيذ بعض أأجزاء أأجندة

نه ل نه ينبغي للجنة  التمنية يزال هناك شوط بعيد ينبغي قطعه لتنفيذ توصيات أأجندة واس تدرك قائالا اإ ابلاكمل. ومىض يقول اإ
ن  رادهتا الس ياس ية لتوطيد ما حققته ومواصةل الاستناد اإىل ذكل وتتصدى لأوجه القصور الراهنة واإ أأن تظل تبدي التاهما واإ

رية يف ذكل الصدد تمتثل يف تقليص الهوة املعرفية بني البدلان النامية والبدلان املتقدمة والانتفاع الأقىص بأأوجه الأهداف الأخ
املرونة الراهنة يف معاهدات امللكية الفكرية وتعزيز فرص احلصول عىل التعلمي وخدمات الصحة والأدوية وحامية املوارد 

مكرشوع حمدد الأجل  التمنية واملعارف التقليدية. ورأأى أأنه ل ينبغي اعتبار أأجندة يدوأأشاكل التعبري الثقايف التقليالطبيعية 
ن جلنة  بل كعملية جيب املواظبة عىل تعمميها يف مجيع أأششطة الويبو وجلاهنا. وتطرق اإىل جمال وضع القواعد واملعايري وقال اإ

نه ينبغي للجنة يف ذكل املضامر التمنية يه هيئة تس تكشف س بل الانتفاع ابمللكية الفكرية كوس يةل ل  تحقيق أأهداف التمنية واإ
ىل املعارف ونقل التكنولوجيا هبدف املسامهة يف نقل التكنولوجيا وشرشها  عادة الرتكزي عىل أأششطهتا وتعزيزها يف جمال النفاذ اإ اإ

 وحتقيق التوازن بني احلقوق والواجبات.

. ورأأى أأن تنفيذ مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبمس وأأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل اب .159
بداعات الفكر  التمنية أأجندة توصيات امخلس والأربعني أأمر أأسايس لضامن رشعية املنظمة وأأن مبدأأ املاكفأأة العادةل عىل اإ

ن املؤمتر ادلويل البرشي يقرتن برضورة ضامن احلق يف الصحة والثقافة واحلصول عىل املعارف واملعلومات والتعلمي . وقال اإ
ن الفكرة  2016اذلي عقد يف النصف الأول من عام  لكية الفكرية والتمنيةبشأأن امل  يريس أأساساا ممتازاا لإجراء املناقشات واإ

عامل  العامة اليت عرب عهنا املشاركون مفادها أأن هُنج احلل الوحيد املناسب مجليع احلالت ليست اكفية ملواهجة زايدة تعقيد اإ
ن رضورة احلفا  عىل حزي البدلان الس يايس لتعديل ترشيعاهتا يه اس تنتاج طبيعي  حقوق امللكية الفكرية. وأأردف قائالا اإ
ن رضورة حتقيق التمنية أأمر جيب أأخذه يف احلس بان يف مجيع أأعامل الويبو. ونظراا اإىل جناح املؤمتر أأعرب عن تطلعه اإىل  واإ

مناقشة. ورأأى أأنه ينبغي للويبو أأن تسامه مسامهة كبرية يف تنفيذ أأهداف التمنية مواصةل اس تكشاف القضااي املطروحة لل 
املس تدامة بوصفها واكةل متخصصة من واكلت الأمم املتحدة وأأن ولية جلنة التمنية تدرج بشلك طبيعي موضوع أأهداف التمنية 

ن املس تدامة يف مناقشات اللجنة دون املسا  بميع جلان الويبو الأخرى. ومىض لأششطة الويبو طريق الخارطة  يقول اإ
( تتضمن معلومات مفيدة غري أأنه اقرتح تعزيز الصةل بني CDIP/17/8)الوثيقة  املس تدامة لتمنيةاأأهداف املتعلقة بتنفيذ 

لعامة. وخصوصاا يف جمايل امللكية الفكرية والصحة ا التمنية أأششطة الويبو املتعلقة بتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة وأأجندة
تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة جزءاا ل يتجزأأ من اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط وارتأأى أأيضاا أأنه اكن ينبغي أأن ميثل 

ىل مواصةل الإسهام يف املناقشة. 2021-2016 للفرتة ن اعامتد هنج متاكمل . وأأفاد بأأن بدله قدم وثيقة هتدف اإ وأأضاف قائالا اإ
ىل فهم شامل لعالقة الرتابط الشديد بني أأهداف التمنية  2030هو نقطة هممة تعترب جوهر اخلطة لعام  وينبغي أأن تفيض اإ
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نه  نه جيب عىل الويبو أأداء دور ششط هبدف دمع تنفيذها. واس تطرد قائالا اإ املس تدامة الس بعة عرش والغاايت املقرتنة هبا واإ
عداد ي   الاس تعراضتوقع أأن تمتكن جلنة التمنية من حفز املعاجلة املالمئة والشامةل للموضوع. وأأخرياا، شكر اخلرباء عىل اإ

. وقدم توصيات مثرية لالهامتم يك تفكر فهيا ادلول الأعضاء وشدد عىل أأمهية النقاش التمنية أأجندةاملس تقل لتنفيذ توصيات 
القضااي املس تجدة املرتبطة حبقوق امللكية الفكرية. وأأعرب عن تطلعه اإىل حبث املسأأةل يف دورة الرفيع املس توى لالحتياجات و 

 اللجنة املقبةل.

ولحظ وفد الاحتاد الرويس النتاجئ العالية املس توى اليت حققهتا جلنة التمنية خالل دورتهيا السادسة عرشة والسابعة  .160
جزأأ من معل هيئات الويبو وأأن املقميون قميوا تقياميا جيداا املرشوعات املنفذة. تعد جزءاا ل يت التمنية عرشة. ورأأى أأن أأجندة

ىل تنفيذ عدد كبري من املرشوعات. ودمع هجود الويبو املبذوةل لالضطالع بنشاط معيل يف تنفيذ أأجندة  التمنية وأأشار اإ
 وحتسني أأساليهبا. وأأعرب عن تأأييده ملواصةل العمل البناء يف اللجنة.

فد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية. وشكر الويبو عىل تنظمي مؤمتر وساند و  .161
ن معايل وزير التجارة والصناعة جلنوب أأفريقيا ذكر يف  عاليم ششط وممزي بشأأن امللكية الفكرية والتمنية يف جنيف. وقال اإ اإ

ن س بعة من البدلان العرشة الأرسع منواا يف الاقتصاد العاملي يه بدلان البيان الرئييس اذلي أأدىل به خالل املؤمتر م ا ييل: "اإ
ن أأفريقيا تسجل حالياا أأعىل عائد لالستامثر من أأي منطقة يف الاقتصاد العاملي. وتتيح موارد أأفريقيا الطبيعية الوافرة  أأفريقية واإ

وخصائصها ادلميغرافية املواتية الفرص لتحقيق المنو الاقتصادي والقوة الاس هتالكية املتنامية للطبقة املتوسطة الناش ئة فهيا 
ىل اقتصاد قامئ عىل املعارف يقرتن  ل أأن المنو املس تدام من اقتصاد قامئ عىل السلع الأساس ية اإ املس تدام عىل نطاق القارة اإ

ن الابتاكر والإبداع يكتس يان ابلتصنيع الواسع النطاق للتصدي للتحدايت الفريدة اليت تواهجها أأفريقيا". واسرتسل قائالا   اإ
ن أأجندة تعد أأداة حامسة لتلبية الاحتياجات الإمنائية. وأأفاد بأأن جلنة  التمنية أأمهية حمورية يف أأي اقتصاد قامئ عىل املعارف واإ

حراز التقدم بفض ل الإرادة التمنية أأحرزت تقدماا بطيئاا جداا يف الس نتني املاضيتني غري أأنه أأعرب عن اعتقاده أأنه ينبغي اإ
ن من دواعي تفاؤ ه الشديد ادلمع املتنايم ملفهوم امللكية الفكرية من أأجل التمنية وليس جملرد  الس ياس ية والفهم. ومىض يقول اإ

ىل املشاركة يف التقارير عن  املس تقل لتنفيذ  الاس تعراضامللكية الفكرية والتمنية. ويف ذكل الصدد، أأعرب عن تطلعه اإ
ىل اتفاق بشأأن تنفيذ  منيةالت  ندةأأج توصيات  املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما يف الاجامتع القادم والتوصل اإ

دارة لأغراض التمنية. وبلغ احلضور بأأنه اقرتح مرشوعاا عنوانه " الويبو يف جمال التعاون : ونقل التكنولوجياامللكية الفكرية اإ
طار تكل املساهامت البناءة CDIP/18/6" )الوثيقة البدلان الناميةو فعال يف الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حن ( يف اإ

ىل احلصول عىل التأأييد الاكيف  ه. لهيا. وأأفصح عن تطلعه اإ  يف الويبو والتوجهيات املقدمة اإ

بأأن أأهداف التمنية  . وذكرمجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوأأيد وفد بريو البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل ابمس  .162
ىل اعامتد عدد من التدابري من أأجل أأجندة للتمنية  ليه عىل أأرفع مس توى س يايس يؤدي اإ املس تدامة يه اتفاق متوصل اإ
ىل تدابري وأأهداف خاصة ينبغي حتقيقها عىل مدى امخلس عرشة س نة القادمة. ومع ذكل، أأعرب عن  ضافة اإ املس تدامة اإ

متد عىل رضورة مشاركة مجيع اجلهات الفاعةل اليت تضم الويبو. ورأأى أأنه ينبغي بذل اجلهود اعتقاده أأن حتقيق تكل الأهداف يع 
يف جلنة التمنية وسائر الهيئات املعنية لتحديد اجملالت اليت ينبغي للمنظمة تكثيف مسامههتا فهيا وأأن ذكل الأمر يتخطى نطاق 

ششاء منصة ملتابع9و 17الهدفني  ة الإجراءات اليت تتخذها املنظمة وتقدير فعالية تكل الإجراءات. . واقرتح أأيضاا النظر يف اإ
منائية تهنض هبا املنظمة.  وأأشار اإىل رضورة أأن تكون أأهداف التمنية املس تدامة جزءاا ل يتجزأأ من أأي خطة اإ

الويبو املطرد وأأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء. وأأعرب عن تقديره الشديد لعمل  .163
. وعلق أأمهية كربى عىل أأششطة التمنية مبا فهيا املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات. وقال التمنية من أأجل تنفيذ توصيات أأجندة

نه قدم أأشاكلا خمتلفة من املساعدة عن طريق صندوق الويبو الاستامئين اذلي س يحتفل ابذلكرى الس نوية الثالثني لإششائه  اإ
آس يا واحمليط يف العام التا ن الصندوق يس هتدف ادلول الأعضاء يف أأفريقيا والبدلان الأقل منواا وادلول الأعضاء يف منطقة أ يل واإ

قلميية والوطنية  قلميية ودون الإ ن أأششطة الصندوق تشمل تنظمي الندوات وحلقات العمل الإ الهادئ. وأأضاف قائالا اإ
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رامج املنح ادلراس ية عىل املدى الطويل. وأأفاد بأأنه دمع من خالل تكل وادلورات التدريبية وبعثات اخلرباء الاستشارية وب
القنوات عدداا من املرشوعات والأششطة اليت تديرها الويبو وشاطر جتربته يف الانتفاع ابمللكية الفكرية لتكوين الرثوات 

ىل التمنية وتعزيز القدرة التنافس ية وتمنية الاقتصاد. وأأعرب عن اعتقاده الراخس أأن حتسني نظام  امللكية الفكرية س يؤدي اإ
 الاقتصادية املس تدامة يف البدلان النامية ويسهم أأيضاا يف تمنية الاقتصاد العاملي.

. وشكر الأمانة مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوحتدث وفد ش ييل بصفته الوطنية وأأيد البيان املدىل به ابمس  .164
منذ  التمنية اذلي شارك فيه. وأأعرب عن التامه الراخس بأأجندة لكية الفكرية والتمنيةامل  عىل حسن تنظمي املؤمتر ادلويل بشأأن

عىل أأفضل وجه وأأنه تقع عىل عاتق الأعضاء  التمنية تأأسيسها. ورأأى أأنه ينبغي لدلول الأعضاء والويبو الاس تفادة من أأجندة
عداد التقارير عام تضطلع به من أأعام ل خاصة ابلأجندة من خالل تنفيذ الأجندة يف بدلاهنا أأيضاا املسؤولية الكربى عن اإ

ن تكل يه رؤية املعهد  عداد التقارير عن أأششطة جلنة التمنية. وقال اإ ىل جانب الطلب من الأمانة اإ وماكتهبا للملكية الفكرية اإ
ويعتم تطوير نظام  يةالتمن  الوطين للملكية الفكرية أأي مكتب ش ييل للملكية الفكرية اذلي أأخذ يف الاعتبار أأهداف أأجندة

يالء العناية أأيضاا لنقل التكنولوجيا وشرش املعلومات.  امللكية الفكرية ليس من خالل امحلاية والتسجيل حفسب بل عن طريق اإ
ىل وجود شعبة  وأأشار اإىل وجود شعبة معنية بنقل املعارف مضن الشعب املعنية ابلعالمات والرباءات يف املعهد الوطين واإ

جراء رصد شامل لتوصيات أأجندةمعنية ابلس يا ن تكل الشعب تضطلع بمةل من املهام مهنا اإ  التمنية سات أأيضاا. وأأوحض قائالا اإ
ن الأمر نفسه ينطبق عىل أأهداف التمنية املس تدامة. وساند البيان اذلي أأدىل به وفد الصني  امخلس والأربعني. وأأضاف قائالا اإ

طار مع ذ لحظ التقدم امللحو  احملرز يف اإ ل جلنة التمنية وكون اللجنة حمفالا معلياا للغاية يس تخدم مهنجية حصيحة عىل الر م اإ
ن بدله اقرتح التعاون يف  ميانه الراخس ابلتعاون بني بدلان اجلنوب وقال اإ ماكنية حتسيهنا عىل ادلوام. وأأعرب أأيضاا عن اإ من اإ

ن بدله سيشارك بّسور عظمي س ياق التعاون بني بدلان اجلنوب. وأأبدى اس تعداده لتوس يع نطاق تعاو  نه. واختمت بيانه قائالا اإ
اذلي توىخ فائق ادلقة يف الاطالع عليه سرييس قاعدة  املس تقل الاس تعراضيف دورة اللجنة املقبةل ومعرابا عن اعتقاده أأن 

 جيدة لعمل اللجنة يف املس تقبل.

وحتدث وفد نيجرياي بصفته الوطنية وساند البيان املدىل به ابمس اجملموعة الأفريقية. وعلق أأمهية كربى عىل معل جلنة  .165
التمنية ووضع يف اعتباره أأثر مفاوضات اللجنة واتفاقاهتا عىل الاحتياجات الإمنائية لبدلان انمية مثل بدله. ويف ذكل املضامر، 

حقوق التمنية و التعاون عىل التعلمي والتدريب املهين يف جمال من البدلان الرائدة ملرشوع  أأعرب عن تقديره لختياره كبدل
(. وأأهنيى .CDIP/16/7 Rev)الوثيقة  امللكية الفكرية مع معاهد التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواا 

ىل تنفيذ نه جيري املشاورات ومعرابا عن تطلعه اإ  املرشوع بسالسة. لكمته قائالا اإ

ولحظ ممثل ش بكة العامل الثالث أأنه يتعني عىل الويبو بوصفها واكةل متخصصة من واكلت الأمم املتحدة أأن تدرج  .166
ن أأجندة يف الويبو ازدادت وجاهة ابعامتد أأهداف الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة. وأأبرز  التمنية التمنية يف مصمي أأعاملها. وقال اإ

زاء قرص بعض مواطن الض ىل تنفيذ الأجندة عرب املرشوعات. وأأعرب عن قلق الش بكة اإ عف يف تنفيذ الأجندة. ولفت النظر اإ
نه غالباا ما يبدو يف الواقع  الأجندة عىل أأششطة املساعدة التقنية احملضة بدلا من تنفيذ تغيريات هيلكية يف الويبو. وأأوحض قائالا اإ

لهيا أأن الويبو تواصل أأعاملها اكملعتاد يف جم ىل النتاجئ اجليدة اليت خلصت اإ نفاذها. وأأشار اإ ال تعزيز حامية امللكية الفكرية واإ
ىل املتابعة ولىق حىت  ن تنفيذ النتاجئ افتقر اإ عدادها يف عدد من احلالت واس تدرك قائالا اإ ادلراسات أأو التقارير امللكف ابإ

ن جلنة التمنية جعزت أأيضاا عن تنفيذ ق رارات امجلعية العامة ابلاكمل بشأأن الركن الثالث من وليهتا املقاومة. ومىض يقول اإ
ىل ما قررت امجلعية العامة تناو ه. وأأردف  ضافة اإ لبحث القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية عىل النحو اذلي أأقرته اللجنة اإ

ن اللجنة مل تدرج تكل املسأأةل كبند دامئ من جدول الأعامل. ولفت الانتب زاء انعدام الآليات قائالا اإ ىل قلق الش بكة اإ اه اإ
جراء اس تعراض مس تقل ابلستناد  طار املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو. وأأفاد ابإ املناس بة لتيسري الشفافية واملساءةل يف اإ

ن معظم التوصيات ابس تثناء التعديالت الظا ىل اقرتاحات ادلول الأعضاء من البدلان النامية واس تدرك قائالا اإ ىل اإ هرية يريم اإ
آليات الشفافية واملساءةل  ن عدم تنفيذ أ آليات املساءةل قد أأغفلت. وأأضاف قائالا اإ ن أ دخال تعديالت أأكرث مهنجية ونوعية واإ اإ

زال غري حمقق. وأأحاط علاما بأأن الش بكة تطلب من ادلول الأعضاء السعي  يعين أأن جانباا ل يس هتان به من أأجندة التمنية ما
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جراء اإصالحا ىل اإ ت مهنجية للمساعدة التقنية وحتث البدلان املتقدمة عىل عدم مقاومة تكل احملاولت. وأأخرياا وجه جمدداا اإ
دارة الويبو حنو اتباع  عادة توجيه اإ ىل اإ دارة املنظمة من أأجل تنفيذ أأجندة التمنية عىل حنو فعال واإ ىل اإصالح هيلك اإ دعوته اإ

بني أأششطة الويبو اخلاصة ابخلدمات وأأششطهتا يف ضع حواجز ينبغي و هنج يس هتدف حتقيق التمنية. ورأأى بوجه خاص أأنه 
 .تضارب املصاحل جمال وضع القواعد واملعايري لتجنب

ن امجلعية العامة للويبو: .167  اإ

تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ " أأحاطت علام ابلوثيقة املعنونة )أأ(
 ؛(WO/GA/48/7 )الوثيقة" التمنية أأجندةتوصيات 

قرار بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية املعنونة " WO/GA/48/8 وفامي خيص الوثيقة )ب(
للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية مبواصةل مناقشة القرار املعمتد يف ادلورة "، مسحت وامللكية الفكرية

ويبو بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة، خالل دورتهيا الثامنة عرشة والتاسعة والأربعني للجمعية العامة لل الثالثة
ىل امجلعية العامة للويبو يف عام  .2017 عرشة، وتقدمي تقرير وتوصيات حول املسأألتني اإ

وصف ملسامهة هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات وأأحاطت علام ابملعلومات الواردة يف " )ج(
ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية(، وأأحالت WO/GA/48/13 الوثيقة" )ةأأجندة التمني رير االتق اإ
لهي  .الوثيقة تكليف  ااملشار اإ

 من جدول الأعامل املوّحد 16لبند ا

 التقليديةاملسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف تقرير عن 
 والفوللكور

ىل الوثيقة .168  .WO/GA/48/9 استندت املناقشات اإ

نه اللثنائية  اللجنة احلكومية ادلوليةة وليوقالت الأمانة فامي يتعلق ب .169 ىل امجلعية اللجنة مس من لتُ احلالية اإ أأن ترفع اإ
عاليم ل غري، تقريرا وقائعيا عن معلها ن التقرير الوقائعي يرد يف الوثيقة العامة، لغرض اإ  WO/GA/48/9. ومضت تقول اإ

ن تكل الوثيقة تتضمن تقريراا عن دورات اللجنة اليت عقدت حىت ذكل احلني يف عام  يت اللجنة التاسعة دورومشلت  2016واإ
 تناولت موضوع املعارف التقليدية( والثالثني )اللتني تناولتا موضوع املوارد الوراثية( ودورهتا احلادية والثالثني )اليت نوالعرشي

ن  آخر مشاريع النصوص املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية قيد التفاوض يف اللجنة. واس تطردت قائةل اإ وترفق هبا أ
ذ توصيات الوثيقة تتضمن أأيضاا البياانت اليت أأدلت هبا الوفود يف دورة اللجنة احلادية والثالثني عن مسامهة اللجنة يف تنفي

. وذكرت أأن امجلعية العامة 2016أأجندة التمنية وتقريراا عن الندوة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية اليت عقدت يف مايو 
ىل الإحاطة علاما مبضمون الوثيقة   .WO/GA/48/9مدعوة ببساطة اإ

آس يا واحمليط الهادئوحتدث وفد الهند ابمس  .170 ملس توى متفاوت يف حامية املعارف  وأأعرب عن تأأييده مجموعة بدلان أ
ن ذكل الهنج س يتيح فرصة لتحقيق توازن مثايل بني احلقوق واملصاحل لأحصاب  التقليدية ابس تخدام "هنج متدرج". وقال اإ

ن وضع مس توايت خمتلفة للحقوق عىل أأسا  خصائص املعارف  املصلحة العامة الأوسعاملعارف التقليدية ومس تخدمهيا و  واإ
ىل التقليدية مي كن أأن يكون سبيالا للميض قدماا من أأجل تضييق الفجوات القامئة بتويخ الهدف الأخري املمتثل يف التوصل اإ

ضافة اإىل حامية املوارد الوراثية  اتفاق بشأأن صك قانوين دويل واحد أأو أأكرث يضمن امحلاية املتوازنة للمعارف التقليدية اإ
ذا اكنت هن التقليدي التعبري الثقايفوأأشاكل  اك حالت ل ميكن أأن تنسب فهيا املعارف التقليدية اإىل جممتع حميل مبارشة. اإ

ن اجملموعة تؤيد منح أأقىص حامية ممكنة للمعارف التقليدية اململوكة عىل نطاق واسع لأن  وتناول مسأأةل نطاق امحلاية وقال اإ
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نه جيب أأن تكل املعارف وخصوصاا معارف الطب الشعيب لها قمية جتارية كبرية. واسرتسل قا يكون هناك شلك من ئالا اإ
نه ينبغي  أأشاكل احلقوق الاقتصادية املتدفقة مثل فرض رسوم املس تخدمني عىل النحو اذلي تقرره الأطراف املتعاقدة واإ
دراج املفاهمي الراخسة اكملوافقة  قت ذاته والنفاذ وتقامس املنافع بتوفري امحلاية يف الو  املس بقة املس تنرية والرشوط املتفق علهيااإ

ىل مسأأةل التقييدات والاس تثناءات ورأأى  للمعارف التقليدية اململوكة عىل نطاق واسع يف حال البحث والتطوير. والتفت اإ
أأنه من الأمهية مباكن النظر يف الأحاكم عىل حنو يضمن التوازن بني احلالت احملددة للك دوةل عضو واملصاحل الأساس ية 

دماج مبدأأ امحلاية املتفاوتة للمعارف التقليدية يف نص الصك لأحصاب املعارف التقليدية. وعل  نه ينبغي بيان اإ يه، أأضاف قائالا اإ
)أأو الصكوك(. وأأعرب عن تقدير اجملموعة لقيادة رئيس اللجنة، الس يد اين غو ، وانئيب الرئيس يف دورات اللجنة السابقة. 

 عات اللجنة.وشكر أأيضاا شعبة املعارف التقليدية عىل دقهتا يف حتضري اجامت

وشكر الأمانة عىل التقرير ورئيس اللجنة ونواب  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوحتدث وفد ش ييل ابمس  .171
ن اجملموعة شاركت مشاركة ششطة يف دورات اللجنة منذ اجامتع امجلعية العامة يف س نة   2015الرئيس عىل معلهم. وقال اإ

ن اجملموعة ترى أأنه من احليوي وجوب الانطالق وسوف تواصل تنفيذ برانمج معل الل  بداء التام راخس. ومىض يقول اإ جنة ابإ
ىل فهم مشرتك للقضااي اجلوهرية. وذكر جمدداا أأن الهدف  من العمل اذلي أأجنزته اللجنة هبدف تضييق الفجوات والتوصل اإ

ىل اتفاق بشأأن صك دويل قانوين وا حد أأو أأكرث متعلق ابمللكية الفكرية يضمن امحلاية املنشود وفقاا لولية اللجنة هو التوصل اإ
ن اجملموعة س تظل التقليدي التعبري الثقايفاملتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل  . وأأهنيى لكمته قائالا اإ

 تعمل بشلك بناء من أأجل حتقيق ذكل الهدف.

اللجنة عىل توجهيه والتامه املتواصلني وعىل هجوده اليت ل تلك وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء وشكر رئيس  .172
ن اجملموعة تعرتف بأأمهية حتقيق حصيةل متوازنة وفعاةل فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف  للميض قدماا بعمل اللجنة. وقال اإ

ن املوارد الوراثية ودورة بشأأن املعارف . وأأفاد بأأن اللجنة عقدت دورتني بشأأ التقليدي التعبري الثقايفالتقليدية وأأشاكل 
ابلرتكزي عىل تضييق الفجوات القامئة عقب القرار املتخذ خالل اجامتع امجلعية العامة يف س نة  2016التقليدية وندوة يف مايو 

ىل فهم مشرتك للقضااي اجلوهري2015 ة مبا يف . وأأعرب عن اعتقاده أأن حمور الرتكزي الأسايس للعمل ينبغي أأن يظل التوصل اإ
اكنت مفيدة للمساعدة عىل وصف التجارب امللموسة  2016ذكل أأهداف معل اللجنة. ورأأى أأن الندوة اليت عقدت يف مايو 

لهيا  ىل فهم مشرتك للقضااي الأساس ية اليت أأشري اإ ىل أأمهية التوصل اإ ومواصةل التفكري فهيا. ويف ذكل الصدد، لفت النظر اإ
ضافة اإىل ذكل، أأشار اإىل مشاطرة معلومات مفيدة خالل جلسات اللجنة غري الرمسية. مراراا وتكراراا يف مفاوضات اللج  نة. واإ

ىل فهم مشرتك للقضااي اجلوهرية  ن التجارب امللموسة والفعلية سامهت وينبغي أأن تظل تسامه يف التوصل اإ وأأردف قائالا اإ
 فاوضات بروح بناءة واسترشافية.وحتقيق هدف الولية املذكور. وأأبدى التام اجملموعة ابملشاركة يف امل

وأأحاط علاما ابلتقرير ورحب ابملناقشات اليت دارت  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوحتدث وفد لتفيا ابمس  .173
ىل التبادلت املثرية لالهامتم اليت  2016خالل دورات اللجنة الثالث اليت عقدت عام  طار الولية اجلديدة. وأأشار اإ يف اإ

ن وفد جرت بشأأن ا ملوضوعني املطروحني للنقاش أأي املوارد الوراثية واملعارف التقليدية. وفامي يتعلق ابملوارد الوراثية، قال اإ
الاحتاد الأورويب قدم اقرتاحاا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه بشأأن رشط الكشف اذلي ينطبق عىل نظام 

ن اجملموعة تؤيد ذكل الاقرتاح. و  رأأى أأن الاقرتاح يتناول القضااي املعروضة يف ولية اللجنة أأي توفري حامية فعاةل الرباءات واإ
يف س ياق نظام امللكية الفكرية. وأأفاد بأأن اجملموعة حبثت حبثاا دقيقاا الاقرتاحات املقدمة بشأأن املعارف التقليدية. وأأخذاا يف 

أأن القضااي اجلوهرية عىل النحو الإجيايب ذاته اذلي اتبعته احلس بان مدى تعقيد القضية، رأأى أأنه ينبغي مواصةل املناقشات بش
ىل التعمق يف فهم القضااي أأثناء الندوة  ادلول الأعضاء خالل دورة اللجنة احلادية والثالثني. وأأعرب عن تطلع أأعضاء اجملموعة اإ

 املقبةل بشأأن املعارف التقليدية.

س اللجنة ونواب الرئيس وامليّسين عىل معلهم ادلؤوب ووقهتم وشكر رئي وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية .174
املكر  وهجودمه املتسقة املبذوةل لإحراز التقدم يف مفاوضات اللجنة. وشكر أأيضاا الأمانة عىل حتضريها املمتاز دلورات 
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عداد التقرير. وشكر كذكل الويبو عىل أأششطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات امل  تاحة للبدلان الأفريقية. وقال اللجنة وعىل اإ
ىل الأولوية املمنوحة ملفاوضات اللجنة وترحب بزمخ املفاوضات اجلارية  ن اجملموعة تشري جمدداا اإ ىل النصوصاإ وتسّل  املستندة اإ

ن العمل حراز التقدم. ومىض يقول اإ  ابملصاعب الراهنة املصادفة وتالحظ يف الوقت ذاته وجود فرص ساحنة لتوافق الآراء واإ
ن حصيةل ادلورة الأوىل بشأأن املعارف التقليدية جنحت يف تكوين  التقين احلامس قد أأجنز فامي يتعلق بنص املوارد الوراثية واإ
حراز التقدم املتواصل بشأأن نص املعارف التقليدية وعن  ىل اإ فهم مشرتك وتضييق الفجوات. وأأعرب عن تطلع اجملموعة اإ

من  18. وذكر ابلتوصية  2016/2017لبناءة فامي تبقى من برانمج معل اللجنة للثنائية اعامتدها عىل مشاركة ادلول الأعضاء ا
الإرساع يف مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية توصيات أأجندة التمنية اليت حتث اللجنة عىل "

ماكنية وضع صك دويل واحد أأ  ن اجملموعة و أأكرثوالفوللكور، من غري اإخالل بأأي نتاجئ مبا فهيا اإ ". ويف ذكل الس ياق، قال اإ
نفاذ من أأجل تعزيز  عداد صك دويل ملزم قانوانا وممتثل للمعايري ادلنيا وقابل لالإ تطلب من اللجنة أأن تتلكل مفاوضاهتا ابإ

طار امللكية شفافية النظام ادلويل للملكية الفكرية وفعاليته وحامية املعارف والإبداعات والابتاكرات التقليدية والهنوض هب ا يف اإ
النظر عن الانتفاع التجاري هبا( وضامن منافع اقتصادية منصفة وحقوق معنوية، عند الاقتضاء،  الفكرية احلديث )بغض

ومسامهة حمورية للجنة يف تنفيذ  لوضع القواعد واملعايرياملعارف مما يعد حصيةل أأكيدة لربانمج معل الويبو احلايل  لأحصاب تكل
ن اجملموعة س تواصل العمل عىل حنو بناء يف اللجنة وتطلب من ادلول الأعضاء ومجيع توصيات أأجندة  التمنية. وأأضاف قائالا اإ

رادهتا الس ياس ية اللتني متكنان اللجنة من حتقيق النجاح.  اجلهات صاحبة املصلحة أأن تبدي مرونهتا واإ

رساء نظام دويل محلاي .175 ة املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل ورأأى وفد الصني أأن اللجنة تضطلع بدور همم يف اإ
ن اللجنة عقدت دورتني بشأأن املوارد الوراثية ودورة بشأأن املعارف التقليدية يف ظل وليهتا التقليدي التعبري الثقايف . وقال اإ

ن ادلول الأعضاء تبادلت تبادلا اتماا جتارهبا الوطنية وسعت جاهدة  2016/2017اجلديدة للثنائية  اإىل الارتقاء ابملناقشات واإ
بشأأن صك دويل واحد أأو أأكرث مما يبني متاماا هنج ادلول الأعضاء الاستبايق وحسن نيهتا خالل تكل الاجامتعات بتنس يق 

الأمانة. وأأعرب عن اعتقاده أأن تكل املناقشات احملورية املتعمقة مفيدة جداا لإحراز تقدم ملحو  يف املفاوضات. وأأيد اجلهود 
ىل اتفاق بشأأن صك دويل املتواصةل حراز تقدم ملحو  خبصوص التوصل اإ  اليت تبذلها ادلول الأعضاء اكفة للحث عىل اإ

 .التقليدي التعبري الثقايفيضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل  واحد أأو أأكرث ملزم قانوانا 

ندونيس يا ابمس  .176 ورحب ابلتقرير عن اللجنة. ورأأى أأنه أأحرز تقدم ملحو  يف  التفكريالبدلان املتشاهبة وحتدث وفد اإ
اللجنة خبصوص املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا خالل دوريت اللجنة التاسعة والعرشين والثالثني ولحظ 

ني. وأأعرب عن تطلعه اإىل حتقيق نتاجئ أأيضاا التقدم احملرز فامي يتعلق ابملعارف التقليدية خالل دورة اللجنة احلادية والثالث
جيابية بشأأن املعارف التقليدية خالل دورة اللجنة الثانية والثالثني. وشدد جمدداا عىل رضورة منع سوء اس تخدام املوارد  اإ

حيول دون  . وعرب عن اعتقاده أأن وضع صك ملزم قانوانا ميكن أأنغري املرشوع هامتلك الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا و 
ذ أأحاط علاما ابلتقدم احملرز خالل دوريت اللجنة التاسعة  آلية لالمتثال التام. واإ املشالك عرب الوطنية ويتصدى لها عن طريق أ
والعرشين والثالثني بشأأن حامية املوارد الوراثية لحظ أأن النص اجلديد يف ذكل الصدد يتيح خيارات واحضة لتنظر ادلول 

تتضمن رشطاا للكشف الإلزايم. ورأأى أأنه ميكن  املوحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثيةن الوثيقة الأعضاء فهيا. وقال اإ 
آن الأوان لتضع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة الصيغة الهنائية للوثيقة  جيايب بشأأنه وأأنه أ للجنة اقرتاح ذكل املوقف لختاذ قرار اإ

ن دوريت اللجنة  ذ تتضمن املوحدة. وأأضاف قائالا اإ التاسعة والعرشين والثالثني قد ضيقتا شقة مجيع اخلالفات يف الآراء اإ
ىل ما بدا تعبرياا عن صادق رغبة أأغلبية  جيابية جداا ابلنس بة اإ الوثيقة املوحدة حالا ممكناا. ولحظ أأن أأجواء الاجامتعات اكنت اإ

ىل نتيجة. وطلب من ادلول الأعضاء أأن تتح آلية ادلول الأعضاء يف التوصل اإ ىل ابملرونة وجتد حالا مفيداا للجميع هبدف وضع أ
ذ يتطلب الأمر تسوية قضيتني أأو  ن معظم ادلول الأعضاء يف وضع ميكهنا من تأأييد نص توافقي اإ لالمتثال التام. وأأوحض قائالا اإ

نه يتعني عىل جناز العمل التقين. وأأردف قائالا اإ ىل اإ  اللجنة امليض قدماا ثالث قضااي فقط عىل املس توى الس يايس. وأأشار اإ
ىل احلصول عىل الالتام الس يايس. وأأعرب أأيضاا عن ثقته بأأنه سرتفع أأيضاا  بشأأن املوارد الوراثيةابلوثيقة املوحدة  والسعي اإ

ىل اجامتع امجلعية العامة يف س   التقليدي التعبري الثقايفتقارير عن النتاجئ اجليدة للمناقشة بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل  نة اإ
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برام صك واحد أأو أأكرث ملزم قانوانا 2017 يقاف برانمج العمل لوضع القواعد واملعايري من أأجل اإ نه ل ميكن اإ . واسرتسل قائالا اإ
بطال املسار املس هتل منذ عام  نه ل ميكن اإ غفال التقدم احملرز. ومىض يقول اإ عندما  2001دون أأس باب وجهية ول ميكن اإ

ىل النصوص منذ عام أأششئت اللجنة والتقدم احملرز  نه ينبغي مواصةل املفاوضات  2010عن طريق املفاوضات املستندة اإ واإ
ىل النصوص.  املستندة اإ

وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه واعرتف بأأمهية العمل املنجز يف اللجنة.  .177
اكنت ممثرة ومثرية لالهامتم ابلتأأكيد.  2016ة اليت دارت خالل عام وأأعرب عن اعتقاده أأن املناقشات بشأأن املوارد الوراثي

وذكر مبساهامت الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه امللحوظة والبناءة يف تكل املناقشات مبا يف ذكل تأأكيد اقرتاح ملمو  
ضع رشط للكشف يثين عن املتصةل ابملوارد الوراثية يتضمن ضامانت معينة لأن و  الكشف يف الرباءاتبشأأن رشوط 

ىل املعارف  شاكا قانونياا بشأأنهاس تخدام نظام الرباءات أأو يقوض ذكل النظام أأو يودل  لن يكون يف مصلحة أأحد. وابلنس بة اإ
التقليدية لفت النظر اإىل رضورة تسوية عدد كبري من القضااي املهمة أأساساا. ويف ذكل املضامر، ذكر ابلقرتاح اذلي قدمه 

ات دراسة عن التجارب الوطنية والترشيعات واملبادرات احمللية املعمتدة مؤخراا خبصوص حامية املعارف بشأأن اختصاص
ىل عقد دورة اللجنة الثانية  رساء قاعدة متينة للمناقشات بشأأن املعارف التقليدية. وأأعرب عن تطلعه اإ التقليدية هبدف اإ

 والثالثني اليت س تعقب تنظمي ندوة.

ابمس مجموعة البدلان الأقل منواا وذكر بأأن البدلان الأقل منواا تزخر ابملوارد الوراثية واملعارف وحتدث وفد بنغالديش  .178
ن  التقليدي التعبري الثقايفالتقليدية وأأشاكل  ىل القدرة عىل اس تغاللها لفائدة شعوهبا لأس باب اترخيية. وقال اإ غري أأهنا تفتقر اإ

نه يتوقع أأن تمتكن  تكل البدلان معرضة للخسارة يف ذكل النظام غري املتوازن نتيجة لس مترار المتكل غري املرشوع ملواردها واإ
ىل اتفاق أأو مجموعة من التفاقات بشأأن القضااي الثالث املطروحة أأي املوارد الوراثية واملعارف التقليدية  اللجنة من التوصل اإ

قرتح يف وقت قريب وبعمل اللجنة من أأجل حتقيق ذكل . وأأوىص بعقد املؤمتر ادلبلومايس املالتقليدي التعبري الثقايفوأأشاكل 
ن جتربة البدلان الأقل منواا تفيد بأأن مواردها لن متنح امحلاية الفعاةل دون وجود اتفاق ملزم قانوانا.  الهدف. وأأضاف قائالا اإ

ىل منع سوء اس تخدام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأ  ىل احلاجة امللحة اإ  التقليدي التعبري الثقايفشاكل وأأشار جمدداا اإ
املرتبطة هبا ومتلكها غري املرشوع بغية حامية مصاحل شعوب تكل البدلان والهنوض هبا. ولحظ أأن اللجنة أأحرزت تقدماا 
رادة س ياس ية فقط للسري قدماا. وحث مجيع ادلول  ىل اإ ن اللجنة يف حاجة اإ ملحوظاا بشأأن وضع النصوص. ومىض يقول اإ

بد اء النضوج واجلدية لس تكامل صك دويل واحد أأو أأكرث ملزم قانوانا يف أأرسع وقت ممكن. وختاماا، شكر الأعضاء عىل اإ
 شعبة الويبو املعنية ابملعارف التقليدية ورئيس اللجنة عىل مجيع الأعامل ادلؤوبة املضطلع هبا.

نه يتعني عىل اللجنة . واس تد2016وأأشار وفد الاحتاد الرويس اإىل رضورة مالحظة التقدم احملرز يف عام  .179 رك قائالا اإ
ىل النصوص يف س ياق الولية املتجددة. ورأأى أأنه من املهم زايدة تقارب املواقف بشأأن  جراء مفاوضات جوهرية مستندة اإ اإ

جياد حلول حممكة التوازن. ولحظ فائدة الندوات اليت تنظمها الويبو.  عدد من القضااي مثل املس تفيدين ونطاق امحلاية واإ
نه ينبغي لأي نص معمتد يف أأي حال أأن يتسم ابملرونة والوضوح الاكيف وأأعرب  عن تفضيهل لوضع نصوص منفصةل. وقال اإ

من توصيات أأجندة التمنية، أأيد برانمج العمل  19و 17و 16ويتضمن التعاريف واحلدود. وأأخذاا يف احلس بان التوصيات 
  الشامةل.املعمتد مبا يف ذكل ثالث ندوات حمورية وفكرة حبث القضااي

نه اثبر عىل حتقيق ولية  .180 وساند وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية. وقال اإ
. واتساقاا مع أأجندة الويبو للتمنية، وجه جمدداا ادلعوة بناء عىل 2000اللجنة عىل غرار ما فعل عندما أأششئت اللجنة يف س نة 

للتمنية املس تدامة اإىل حتقيق التوازن يف نظام عاملي منصف للملكية الفكرية يتكيف مع مجيع املصاحل  أأهداف الأمم املتحدة

ىل اتفاق بشأأن صكوك قانونية دولية  حراز التقدم خبصوص التوصل اإ ن اإ املرشوعة لدلول الأعضاء يف الويبو. واس تطرد قائالا اإ
ميان ادلول الأعضاء وثقهتا ابلويبو.  التقليدي التعبري الثقايفأأشاكل من أأجل حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و  س يعزز اإ

ورأأى أأن ولية اللجنة قدمت رشحاا اكفياا لأس باب احلاجة اإىل صك دويل واحد أأو أأكرث ملزم قانوانا محلاية املوارد الوراثية 
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اليت تعتقد أأن النصوص مل تبلغ مس توى النضوج يه  وأأن ادلول الأعضاء التقليدي التعبري الثقايفواملعارف التقليدية وأأشاكل 
آراهئا. وأأفاد بأأن بدله واصل وضع الترشيعات  ادلول اليت مل تأأخذ عىل عاتقها املسؤولية عن تقدمي أأدةل أأو معايري اكفية دلمع أ

ىل تقدمي مرشوع القانون بشأأن دارهتا. وأأشار اإ معارف الشعوب  محلاية معارف الشعوب الأصلية والهنوض هبا وتطويرها واإ
ن اللجنة الربملانية اخملتصة س تعقد جلسة علنية متينة كآخر خطوة من أأجل سن  ىل الربملان. واختمت بيانه قائالا اإ الأصلية اإ

 مرشوع القانون.

والبيان اذلي أأدىل به  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوأأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل ابمس  .181
ندونيس يا ابمس  مهنا اجامتعان  2016. وذكر بأأن اللجنة عقدت ثالثة اجامتعات ممثرة جداا يف عام البدلان املتشاهبة التفكريوفد اإ

بشأأن املوارد الوراثية واجامتع بشأأن املعارف التقليدية. ورأأى أأن النص املوحد اجلديد بشأأن املوارد الوراثية يشمل خيارات 
ىل احامتل تنفيذ قواعد دولية تريم اإىل حامية التنوع البيولويج يف نظام امللكية الفكرية. وأأبدى رسوره معيارية ميكن أأن تؤدي اإ 

لتحديد خيار بشأأن رشوط الكشف الإلزايم يف نظام الرباءات. وأأعرب عن اس تعداده وحتمسه لبحث مسأأةل عقد مؤمتر 
 النص املتعلق ابملعارف التقليدية. وأأعرب عن أأمهل أأن . وأأشاد بتحسني2017دبلومايس خالل اجامتع امجلعية العامة لس نة 

 تس متر اللجنة يف دورهتا الثانية والثالثني يف املسار ذاته من أأجل وضع وثيقة مبسطة.

يران  .182 عن تقديره لرئيس اللجنة وامليّسين. وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد  الإسالمية( - )مجهوريةوأأعرب وفد اإ
ندونيس يا ابمس  آس يا واحمليط الهادئوالبيان اذلي أأدىل به وفد الهند ابمس  املتشاهبة التفكريالبدلان اإ نه مجموعة بدلان أ . وقال اإ

ينبغي دون شك تطوير النظام ادلويل للملكية الفكرية عىل حنو متوازن لضامن اس تدامته. وعرب عن أأسفه لفتقار الأششطة 
لتوازن وخصوصاا يف جمالت املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل اجلارية لوضع القواعد واملعايري يف الويبو اإىل ذكل ا

برام صك واحد أأو أأكرث ملزم قانوانا ميكن أأن يتدارك ذكل الأمر من خالل توفري امحلاية التقليدي التعبري الثقايف . ورأأى أأن اإ
من المتكل غري املرشوع مما يضمن اس تخداهما  يديالتقل  التعبري الثقايفالفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل 

قررت أأن تواصل اللجنة تّسيع معلها  2015املس تدام واملرشوع يف املس تقبل. وذكر بأأن امجلعية العامة املعقودة يف س نة 
ىل اتفاق عىل الرتكزي عىل تضييق الفجوات القامئة،  ابنفتاح والتام اتم، مع )صكوك قانونية صك قانوين دويل هبدف التوصل اإ

زاء بطء املفاوضات يف اللجنة. وعىل الر م من العمل املنجز حىت ذكل احلني أأفاد بأأن هناك . وأأعرب عن ابلغ (دولية قلقه اإ
تزال عالقة تتطلب عناية امجلعية العامة اليت ميكن أأن تتخذ قرارات مالمئة لتّسيع وترية معل اللجنة ودمع الصكوك  قضااي ل

ششاء اللجنة أأمر لتبلغ مس توى الن ن املقصود من اإ ضوج اذلي ميكن ادلول الأعضاء من عقد مؤمتر دبلومايس. واسرتسل قائالا اإ
نه من املهم أأن تتحىل مجيع ادلول الأعضاء ابملرونة وتشارك مشاركة بناءة  ن وليهتا واحضة. وأأهنيى لكمته قائالا اإ حمسوم واإ

 ر  ه.لضامن الوفاء بولية اللجنة دون أأي تأأخري ل مرب 

ثيوبيا البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد بنغالديش ابمس  .183 وساند وفد اإ
مجموعة البدلان الأقل منواا. وأأيد أأيضاا املدير العام، الس يد فراشسس غري، اذلي شدد يف خطابه الافتتايح عىل رضورة تركز 

ىل امجلعية العامة لس نة اجلهود عىل املس توى الس    .2017يايس هبدف رفع تقرير عن النتاجئ الإجيابية اإ

عداد صيغة مراجعة اثنية للوثيقة  .184 ىل اإ مانة لتقدمي تقرير شامل عن اللجنة. وأأشار اإ وأأعرب وفد الهند عن تقديره للأ
رفاقها ابلوثيقة  . WO/GA/48/9املوحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية عقب دوريت اللجنة بشأأن املوارد الوراثية واإ

سامهت يف تعزيز الوضوح وأأاتحت منرباا لفهم خمتلف وهجات النظر. ولحظ التقدم  2016وأأكد أأن الندوة املعقودة يف مايو 
الصيغة  احملرز خالل دوريت اللجنة التاسعة والعرشين والثالثني بشأأن املوراد الوراثية غري أأنه أأعرب أأيضاا عن قلقه لأن

ية مليئة ابلأقوا  املفتوحة ولأنه مل يتحقق توافق الآراء. املراجعة الثانية للوثيقة املوحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراث 
وشدد عىل أأمهية مشاركة مجيع ادلول الأعضاء يف املفاوضات عن حسن نية من أأجل ضامن املنافع املتبادةل. ولحظ أأن بدله 

نه ميكن شرش تكل املعارف عىل نطاق واسع برصف النظر عن اح امتل أأو عدم احامتل غين من حيث املعارف التقليدية. وقال اإ
آخراقتصارها عىل جممتع حميل معني واحامتل وجودها  ن يف أأنظمة معرفية مقننة أأو شفهية أأو يف أأي شلك أ . واسرتسل قائالا اإ
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ىل التدخل  تراث بدله من معارف الطب الشعيب  ه قمية اجامتعية وثقافية وجتارية عظمية وشدد ابلتايل عىل احلاجة امللحة اإ
اتحة احلزي والإطار الالزمني يف الوقت ذاته لتطوير املعارف التقليدية بنشاط وحامية تكل امل عارف من المتكل غري املرشوع ابإ

ذ تعترب حامية املوارد الوراثية  لفائدة املؤمتنني عىل تكل املعارف وسائر أأفراد اجملمتع. وعلق أأمهية كبرية عىل معل اللجنة اإ
ن  التقليدي ثقايفالتعبري ال واملعارف التقليدية وأأشاكل  من المتكل غري املرشوع مسأأةل ذات أأولوية يف بدله. وأأضاف قائالا اإ

وحتديداا ملعارف الطب الشعيب مبا  دفاعية للمعارف التقليديةحامية تعد مبادرة رائدة يف توفري  املكتبة الرمقية للمعارف التقليدية
املطالبات ابجلدة الواردة يف طلبات فاحيص الرباءات من حفص التقليدية القدمية ويف متكني  ا ويوغاأأيورفيدفهيا أأنظمة 

. وشدد عىل أأمهية وضع الصيغة الهنائية لصك قانوين دويل واحد أأو أأكرث بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية رباءاتال
ن عدم توفر صك واحد أأو أأكرث ملزم قانوانا التقليدي التعبري الثقايفوأأشاكل  من ذكل القبيل أأمر يسمح  . وأأوحض قائالا اإ

ىل اختالل التوازن يف النظام  ابس مترار المتكل غري املرشوع للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وقرصنهتا البيولوجية ويؤدي اإ
حامية  العاملي للملكية الفكرية. وذكر أأن القضااي اجلوهرية اليت حددها رئيس اللجنة خالل دورة اللجنة احلادية والثالثني بشأأن
املعارف التقليدية حتظى ابلتقدير وأأهنا ستساعد عىل تسوية القضااي العالقة. وأأيد "الهنج املتدرج" لنطاق امحلاية املمنوحة 
خملتلف أأشاكل املعارف التقليدية بناء عىل حتديد خصائص املعارف التقليدية واس تخداهما واحلقوق املعنوية والاقتصادية 

احلال. واختمت بيانه مسلطاا الأضواء عىل أأمهية ضامن احلقوق املعنوية والاقتصادية املالمئة املتفق علهيا حسب مقتىض 
 للمعارف التقليدية املتاحة عىل نطاق واسع وابجملان اليت تكون لها قمية جتارية كبرية وتتعرض للمتكل غري املرشوع.

نه س يظل يشارك مشاركة ششطة وبناءة يف .185 ىل املشاركة وأأيد وفد كندا اللجنة وقال اإ  معل اللجنة. وأأعرب عن تطلعه اإ
ع عليه اللجنة يف  2017يف معل اللجنة يف عام  ىل فهم مشرتك للقضااي اجلوهرية وفقاا ملا تشج  ىل تركزي معلها عىل التوصل اإ واإ

طار وليهتا. وشدد عىل اس تخدام هنج قامئ عىل الأدةل لالس تفادة من حبث التجربة الوطنية وأأخذ الآاثر ا لعملية للهنج اإ
ن تبادل التجارب أأمر يكتيس أأمهية حامسة لزايدة وضوح  املقرتحة يف الاعتبار حيامث ل تتوفر التجربة الوطنية. ومىض يقول اإ
ن تبادل التجارب يعترب أأساس ياا لإحراز  معىن اخليارات اخملتلفة وليصبح ذكل جزءاا ل يتجزأأ من معل اللجنة. واس تطرد قائالا اإ

قيق أأهداف اللجنة. وأأهنيى لكمته معيداا تأأكيد التامه ابللجنة واعتامه مواصةل حبث القضااي املتعلقة حبامية املوارد التقدم يف حت 
وتعزيز الفهم املشرتك للقضااي اجلوهرية من أأجل بيان السبيل  التقليدي التعبري الثقايفالوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل 

 للميض قدماا.

ن عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء وعن تقديره لرئيس اللجنة والأمانة وأأعرب وفد اليااب .186
ىل املالحظات اليت  ن اللجنة أأجرت مناقشات ممثرة بشأأن القضااي اجلوهرية استناداا اإ للعمل ادلؤوب املضطلع به. وقال اإ

هنا  حترز تقدماا واحضاا بفضل اجلهود املمتزية اليت تبذلها ادلول الأعضاء أأعدها رئيس اللجنة هبدف تضييق الفجوات القامئة واإ
آراء خمتلفة ل ن هناك أ تزال قامئة بشأأن القضااي الأساس ية مثل الأهداف واملوضوع ورشوط الكشف.  اكفة. واس تدرك قائالا اإ

جراء دراسا نه وعليه، رأأى أأنه ينبغي للجنة زايدة التشديد عىل تبادل التجارب الوطنية واإ ت واقعية. واختمت بيانه قائالا اإ
 س يظل يشارك مشاركة بناءة يف دورات اللجنة املقبةل.

وأأيد وفد أأسرتاليا معل اللجنة. وشكر الأمانة عىل التقرير املفصل واملفيد. ورحب بوجه خاص ابلتقدم احملرز يف جمال  .187
وأأفاد بأأن ادلول الأعضاء أأحرزت التقدم يف تضييق املوارد الوراثية وهو أأول املوضوعات الثالثة اليت تناولهتا اللجنة. 

ىل القرار  الفجوات من خالل مشاركهتا البناءة وعن حسن نية وأأن اللجنة متكنت من التوصل يف ختام دورهتا الثالثني اإ
ىل ادل حاةل نص للتفاوض يتناول املوارد الوراثية اإ ىل اإ . 2017)دورة اللجنة الرابعة والثالثني( يف عام  تقيمييةال ورة ادلاعي اإ

ورحب بذكل التطور. ولحظ مع بعض القلق أأن صندوق الويبو للتربعات دلمع مشاركة الشعوب الأصلية فارغ يف الوقت 
سهام الشعوب الأصلية يف اللجنة. وحث ادلول الأعضاء عىل النظر يف املسامهة يف  احلايل. وأأعرب عن تقديره لأمهية اإ

 ندوق التربعات.ص 
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وساند وفد غاان البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية. ورحب ابلتقدم املتواصل احملرز يف اللجنة  .188
فامي يتعلق بوضع القواعد واملعايري اخلاصة بصك دويل واحد أأو أأكرث ملزم قانوانا محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

. وأأعرب عن أأمهل التفاق عىل القضااي العالقة بشلك متوازن من أأجل خدمة مصاحل مجيع التقليدي بري الثقايفالتع وأأشاكل 
 ادلول الأعضاء.

نه من  .189 وأأيد وفد نيجرياي البيان املدىل به ابمس اجملموعة الأفريقية. ورأأى أأن مفاوضات اللجنة قد طال أأمدها. وقال اإ
دلان الأقل منواا معارفها التقليدية. وحث اللجنة عىل اختتام املناقشات عىل وجه الّسعة املهم أأن حتمي البدلان النامية والب

التعبري ابعامتد صك دويل واحد أأو أأكرث ملزم قانوانا يضمن الهنوض ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل 
ىل العمل مع مجيع ادلول ا التقليدي الثقايف  لأعضاء من أأجل حتقيق تكل النتيجة.وحاميهتا. وأأعرب عن تطلعه اإ

ن املناقشات يف اللجنة تكتيس  .190 ىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا وقال اإ وأأشار وفد مجهورية كوراي اإ
ن هناك خالفات  ن تقامس املنافع العادل واملنصف ينبغي أأن حيظى ابحرتام شديد. واس تدرك قائالا اإ دون شك أأمهية كبرية واإ

ىل تعبري بعض املنتفعني أأن الطريقة الفعاةل بش محلاية تكل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. ولفت النظر اإ
ن من دواعي قلقه أأن يلقي رشط الكشف عبءاا عىل اجلهات الراغبة يف  وأأحصاب املصلحة عن شواغلهم. ومىض يقول اإ

نه ل ميكن أأخذ س ياسات امللكية الفكرية ونظام الانتفاع بنظام الرباءات اذلي يعد جوهر الا بتاكر ويعرقلها. وأأوحض قائالا اإ
نه من الرضوري ابلتايل جعل تكل الس ياسات والأنظمة أأشسب  الرباءات يف الاعتبار بشلك منفصل عن املنتفعني واإ

واملعارف التقليدية املرتبطة هبا يف أأنظمة للمنتفعني. وأأعرب عن اعتقاده الراخس أأن الشلك الأكرث فعالية محلاية املوارد الوراثية 
ششاء أأنظمة قواعد البياانت واس تخداهما. وأأفصح عن تفضيهل للصكوك غري  ا عن طريق اإ الرباءات هو منع منح الرباءات خطأأ

نه من الرضوري تكريس  امللزمة قانوانا. ورأأى أأنه ينبغي للجنة النظر يف مجيع جوانب الاقرتاحات واخليارات. وأأضاف قائالا اإ
يالء العناية لآراء الآخرين والأثر احملمتل عىل قطاع الصناعة وسائر املنتفعني  املزيد من الوقت للتعمق يف املناقشة والبحث ابإ

 املعنيني.

ن ما أأجنزته اللجنة خبصوص املوارد  .191 ىل النصوص دامت مثاين س نوات واإ ن املفاوضات املستندة اإ وقال وفد بريو اإ
نه ل يرى أأن هناك أأي قضااي تقنية أأخرى ينبغي  وصول املفاوضات التقنيةالوراثية بنّي احامتل  ىل هنايهتا. وأأضاف قائالا اإ اإ

ىل بلوغ نص املوارد الوراثية عىل  ن املسائل اليت جيب عىل اللجنة تناولها تعترب مسائل س ياس ية أأساساا. وأأشار اإ طرهحا واإ
 التقليدي التعبري الثقايفأأنه. أأما عن املعارف التقليدية وأأشاكل الأقل مس توى يسمح لدلول الأعضاء اختاذ قرار س يايس بش

ىل مس توى اكف من النضوج ميكن ادلول الأعضاء من اختاذ  فأأعرب عن أأمهل أأن تمتكن اللجنة من الارتقاء الاكيف ابلنصوص اإ
 .2017قرار هنايئ يف عام 

ن القضااي املطروحة يف اللجنة البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجمل كوت ديفواروساند وفد  .192 موعة الأفريقية. وقال اإ
تؤثر يف جمالت أأساس ية مثل الصحة والتمنية الاقتصادية والتمنية الاجامتعية. وأأعرب عن تأأييده لعامتد نص دويل واحد أأو 

ن التفاق عىل تكل الصكوك س يخطو ابلبرشية كلك خطوة عظمية اإ  ىل الأمام. وأأوحض قائالا أأكرث ملزم قانوانا. واسرتسل قائالا اإ
ن هناك عدة نبااتت لها مفعول طيب جعيب غري أأهنا ليست معروفة عىل نطاق واسع بسبب اس تحاةل تقامسها املنصف.  اإ

ن الشعوب الأصلية يف البدلان اليت تسعى اإىل حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل  التعبري وأأضاف قائالا اإ
. التقليدي الثقايف  فهيا ستس تطيع الارتقاء ابس تخدام تكل املوارد وتطويرها عن طريق صك دويل واحد أأو أأكرث ملزم قانوانا

ن املناقشات اجلارية يف اللجنة تعترب معلية هممة للتصدي للمتكل غري املرشوع للموارد  .193 وقال ممثل ش بكة العامل الثالث اإ
من جانب أأحصاب حقوق امللكية الفكرية. وأأفاد بأأن امجلعية  التقليدي التعبري الثقايفالوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل 

وطلبت من اللجنة مواصةل تّسيع  2016/2017مددت ولية اللجنة خالل ثنائية املزيانية  2015العامة املعقودة يف س نة 
ىل النصوص، هبدف  الرتكزي عىل تضييق الفجوات القامئة، مبا يف ذكل املفاوضات ابنفتاح والتام اتم، معمعلها  املستندة اإ
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ىل اتفاق  ىل عدم التقيد التام بولية اللجنة يف دورات  صك قانوين دويل )صكوك قانونية دولية( عىلالتوصل اإ ل أأنه أأشار اإ اإ
اللجنة الثالث الأخرية وخصوصاا يف ادلورتني بشأأن املوارد الوراثية أأي دوريت اللجنة التاسعة والعرشين والثالثني مما أأدى 

ىل توسع الفجوات بني مقرتيح صك واحد أأو أأكرث ملزم قانوانا محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل  التعبري اإ
واملعرتضني عىل ذكل الصك أأو تكل الصكوك. وأأعرب عن خيبة أأمهل لإدراج بعض القضااي يف النصوص  التقليدي الثقايف

ن الأسلوب املس تخدم لإعداد نصوص امليّسين بغرض عرقةل التقدم يف املفاوضات املستن ىل النصوص. وأأضاف قائالا اإ دة اإ
ىل النصوص. وطلب من رئيس اللجنة وادلول الأعضاء الوفاء  قد قىض فعالا عىل أأي فرص حممتةل لإجراء مفاوضات مستندة اإ

ىل النصوص وعىل تضييق الفجوات بولية اللجنة وحث رئيس اللجنة وادلول الأعضاء عىل الرتكزي عىل املفاوضات املستندة  اإ
 القامئة ابلعامتد عىل واثئق اللجنة الراهنة بدلا من النظر يف نصوص امليّسين.

عن اهامتم املؤسسة بطرق تأأثري الأنظمة املقرتحة يف اللجنة يف اقتصاد  املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفةوأأعرب ممثل  .194
دارة املعارف التقليدية واملوارد الورا ششاء حقوق اس تئثارية اإ ثية وحفظها وتقامسها. وأأفاد بأأن املؤسسة تعرتض معوماا عىل اإ

ن تقامس  ىل املعارف واملواد يف س ياق املعارف التقليدية واملوارد الوراثية. واس تدرك قائالا اإ ميكن أأن تعرقل الابتاكر والنفاذ اإ
تتيح عىل ما يبدو منوذجاا أأفضل وأأن املؤسسة جشعت  سؤوليةج قواعد امل هنُ املنافع ل يس تلزم منح حقوق اس تئثارية. وذكر أأن 

الصادر عن الربملان الأورويب واجمللس يف  EC/98/44يف املايض اللجنة عىل النظر يف هُنج توضع بناء عىل التوجيه 
املتبادل بني احلقوق اذلي أأششأأ نظاماا للرتخيص الإجباري  بشأأن امحلاية القانونية لالخرتاعات البيوتكنولوجية 1998 يوليو 6

ىل احامتل اتصال جوانب ذكل التوجيه  س تودلي النبااتتوالرباءات اخلاصة مل  عندما يس تخدم أأحدمه ابتاكرات الآخر. وأأشار اإ
ببعض التحدايت املواهجة يف تنفيذ مفهوم تقامس املنافع عندما يتعلق الأمر ابملعارف التقليدية أأو املوارد الوراثية. واختمت بيانه 

ن املؤسسة قدمت هنجاا حممتالا لقواعد املسؤولية بشأأن أأشاكل قا خالل  2013يوليو  17يف  التقليدي التعبري الثقايفئالا اإ
اجامتع اللجنة املعقود يف ذكل احلني من أأجل بعض احلالت احملدودة لالس تغالل التجاري مثل املصنفات أأو أأوجه الأداء 

يرادات ل يس هتان هبا.  الرتفهيية اليت تدر اإ

ولية املعنية ابمللكية الفكرية تقرير عن اللجنة احلكومية ادلوأأحاطت امجلعية العامة للويبو علاما ابلوثيقة املعنونة " .195
( وفقاا لولية اللجنة للثنائية WO/GA/48/9 " )الوثيقةواملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

 .2016ولربانمج معل اللجنة لعام  2016/2017

 من جدول الأعامل املوّحد 17لبند ا

 اللجنة املعنية مبعايري الويبوتقرير عن 

ىل الوثيقةاستندت املناقش .196  .WO/GA/48/10 ات اإ

ىل عامني.  ةباقر ، بعد انقطاع دام 2016مار   جمتعت يفعايري ااملوأأفادت الأمانة أأن جلنة  .197 حل اخلالفات وأأشارت اإ
. واملرونة اليت أأبدهتا دلول الأعضاءلبفضل املشاركة البناءة أأحد بنود جدول الأعامل قبل الاجامتع، وذكل العالقة بشأأن 

اخلاصة بتسلسل  ق بتقدمي البياانت الإلكرتونيةتعلأأوهلام ي ويبو: للاعمتدت معيارين جديدين جلنة املعايري نة أأن أأبرزت الأماو 
اخلاص لكرتوين الإ لنظام ل ملتطلبات التقنية ، واثنهيام يتعلق ابرباءةالمن طلب أأسايس جزء ك النوويدات واحلوامض الأمينية

يري وأأمكلت املرفقات التقنية ثالثة معا اللجنة نقّحتأأن  أأبلغت الأمانةو لتسجيل العالمات التجارية.  يةالصوت  اتعالمالدارة ابإ 
. وأأشارت الأمانة ، اذلي اعمتد مؤخرامعلومات امللكية الصناعيةق عىل مجيع أأنواع طبّ امل ت البياانبنية وشلك عيار امللحقة مب 
ىل أأن  بياانت احلاةل القانونية ب تعلق معيار ي مهنا ، 2017عام  املقبل هااجامتع يف بدأأت التحضري لوضع معايري جديدة  اللجنةاإ
ايري . وفامي يتعلق بتنفيذ معامللكية الصناعية رباءات الصادرة عن ماكتبلف الإدارة فامي خيص واثئق الومعيار يتعلق مب للرباءة

جراء  اللجنةالويبو، ذكرت الأمانة أأن  ماكتب امللكية الصناعية.  رسال اس تبياانت مجليعابإ  دراس تني اس تقصائيتنيوافقت عىل اإ
يف الفكرية، ول س امي ماكتب امللكية تواهجها يف الصعوابت اليت  أأحدى ادلراس تني تنظرالأفريقية، اجملموعة طلب بناء عىل و 
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ىل أأن الاس تبياان رت . وذكّ 2016أأكتوبر قبل هناية  عادأأن تُ  نبغيي  تالبدلان النامية، يف تنفيذ معايري الويبو. وأأشارت الأمانة اإ
 لجنةالجامتع املقبل ل يك يتس ىن ل بيانشاركة بشلك اكمل يف هذا الاس ت مل ابالبدلان النامية، مجيع ادلول الأعضاء، ول س امي 

جراء مناقشات مبنية عىل احلقائق  2017عام   للجنةا ، ذكرت الأمانة أأنماا اتية تعزيز تنفيذ معايري الويبو. وخ ممثرة حول كيف و اإ
يف  كوين الكفاءاتتساعدة التقنية و تقدمي امل يف جمال  نةالأمااليت اضطلعت هبا ختلف الأششطة أأحاطت علام، مع التقدير، مب 

 .هامعايري البنية التحتية التقنية و  جمال

عته لعمل وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشدد جمدداا عىل الأمهية اليت تولهيا مجمو  .198
جلنة املعايري. وذك ر الوفد بأأن العمل عىل املعايري املشرتكة يدمع البعد العاملي للملكية الفكرية وييّس معل ماكتب امللكية 

لس تئناف اجامتعات تكل اللجنة املهمة.  الفكرية يف ش ىت أأحناء العامل. وأأعرب عن رسوره لتفاق ادلول الأعضاء عىل حلٍ 
. تيسري املفاوضاتانئب رئيس اللجنة، والأمانة عىل هجودمه احلثيثة يف  بصفتهسفري بامن، ل  ن شكرهع الوفد أأعرب ذلكلو

ىل  من أأجلبناءة ومرونة  روحوشكر أأيضاا ادلول الأعضاء عىل ما أأبدته من  أأبدى الوفد تفاق. ويف اخلتام، ذكل الالتوصل اإ
 .اللجنة عن معلهاول الأعضاء تباين مواقف ادل يعوق وأأل كرر ذكل الوضعأأمهل يف أأل يت

ىل  21من املمتدة وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء وأأقر ابس تئناف اجامتعات جلنة املعايري يف الفرتة  .199  24اإ
نت اللجنة من امليض قدماا . ث شكر لك الأطراف عىل مشاركهتا البناءة اليت مك  2014بعدما عُلقت يف مايو  2016 مار 

يف توحيد الواثئق  ملا لها من دور حموريأأن ماكتب امللكية الفكرية والويبو تس تخدم معايري الويبو  يف معلها. وأأضاف
ن معايري الويبو  أأيضاا يف العديد من منتجات الويبو، ومهنا نظام  مدجمةواملعلومات املتصةل ابمللكية الصناعية. وأأردف قائالا اإ

أأمتتة امللكية الصناعية، اليت يزداد اس تخداهما يف ماكتب امللكية الفكرية الصغرية واملتوسطة وخباصة يف البدلان النامية. وعليه، 
ب الوفد ابس تئناف  ىل املعايري املهمة  دوراترح  ب أأيضاا ابقيد الاعامتداللجنة نظراا اإ لتقدم احملرز يف تكل ادلورة مشرياا . ورح 
ىل أأن التقدم اذلي  بعض أأفرقة معل جلنة املعايري س ميكهنا من النظر يف معايري جديدة أأو مراَجعة خالل ادلورة  ستشهدهاإ

، الصناعيةالتالية. وذك ر الوفد بأأن اللجنة قد اعمتدت اس تبيانني خيص أأحدهام اس تخدام معايري الويبو يف ماكتب امللكية 
جراء  يف جمايَل ويتصل اثنهيام ابملامرسات السابقة  مانة اإ ترقمي الطلبات وطلبات الأولوية. وأأقر بأأن الاس تبيانني أأاتحا للأ

اّبن ادلورة التالية للجنة املعايري. وشدد عىل أأن اللجنة تؤدي دوراا هماما يف وضع املعايري  دراسات اس تقصائية وتقدمي نتاجئها اإ
سامه  معل اللجنةمللكية الصناعية واليت ميكن اتباعها يف املاكتب الوطنية للملكية الفكرية. وأأكد الوفد أأن ملعلومات ا املنظمة

انشد الوفد ابيق الوفود يف اخلتام، و معالا تقنياا. فاكن بذكل، يف جوهره،يف تعزيز التبادل ادلويل للواثئق والبياانت 
جناز معلها بنجاح وعاد ابلفائدة عىل مجيع اذلي مك  و ادلورة السابقة  واجملموعات أأن تواصل الهنج البناء املعمتد يف هنا من اإ
 املاكتب الوطنية للملكية الفكرية والويبو.

وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وشكر الرئيس عىل عقد ادلورة الرابعة للجنة املعايري وأأعرب عن رسور  .200
طار املفاوضات اخلاصة بوضع املعايري لفائدة ماكتب ب وأأقر. وراتتكل ادلمجموعته ابلتفاق عىل اس تئناف  أأششطة اللجنة يف اإ

طبيعة اللجنة كهيئة معنية بوضع القواعد واملعايري هو  امللكية الفكرية يف ش ىت أأحناء العامل بغية تيسري التواصل بيهنا. وأأوحض أأن
ىل المتسك بأأن تكون  السبب اذلي دفع اجملموعة الأفريقية آلية التنس يق  لجنةال اإ يف تنفيذ  امسامههتوتبلغ عن جزءاا من أ

ىل تقدمي املساعدة التقنية اإىل ماكتب امللكية الفكرية بغية تعزيز  توصيات أأجندة التمنية. وأأيدت اجملموعة الأفريقية ادلعوة اإ
لوفد عىل اختالف مس توايت قدرهتا عىل اس تخدام املعايري قيد الاس تحداث بل فهم تكل املعايري يف بعض احلالت. وشدد ا

طار جلنة  التمنية بني ادلول الأعضاء ومن ث عىل رضورة اعامتد هنج شامل يعزز الاخنراط يف معاجلة املسائل اخلالفية يف اإ
ىل توافق يف الآراء  ىل بشأأن املعايري. وشكر الوفد اللجنة عىل التوصل اإ ع عىل ادلول الأعضاء. وأأبدى تطلعه اإ الاس تبيان املوز 

ن اللجنة من تناول مسأأةل اس تخدام املعايري قيد الاس تحداث وفهم أأبعادها لردود عىل ذكل الاس تبيان اذلي رأأى أأنه س ميكِّ ا
آاثرها فامي خيص املاكتب الوطنية للملكية الفكرية القامئة يف العديد من البدلان الأفريقية.  وأ
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مانة ومنسقي اجملم .201 وعات عىل اجلهود اليت بذلوها لعقد مشاورات غري وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن امتنانه للأ
أأن جتمتع جمدداا. وسلّط الوفد الضوء عىل أأن العمل التقين يف اجملالت  املعنية مبعايري الويبورمسية حبيث يتس ىن للجنة 

اجعهتا ومعاجلة املسائل أأحرز تقدماا ل ميكن نكرانه مثل تطوير معايري الويبو ومر  اللجنة املعنية مبعايري الويبوالأساس ية لعمل 
جراء دراسة اس تقصائية عن اس تخدام معايري  الأخرى املرتبطة مبعلومات امللكية الفكرية وواثئقها. وأأيّد الوفد قرار اللجنة اإ
الويبو وخاصة لرصد املشالك اليت تواهجها ماكتب امللكية الفكرية يف التنفيذ العميل ملعايري الويبو. وأأيّد الوفد كذكل قرار 

عرض قوامئ تسلسل النوويدات والأحامض الأمينية ابس تخدام لغة الرتمزي بشأأن " ST.26تنفيذ معيار الويبو اجلديد أأجيل ت
ىل (XMLاملوسعة ) ىل معيار الويبو اجلديد  ST.25حني موافقة اللجنة عىل توصيات الانتقال من معيار الويبو " اإ . ST.26اإ

املراجع املستشهد هبا "بشأأن  ST.14ومعيار الويبو  ST.3من التنفيذ املنتظم ملعيار الويبو وأأقّر الوفد ابلفوائد العملية املتأأتية 
املنشورة بلغات غري اللغة  س ندات غري الرباءات"، ول س امي التوصيات املعمتدة مؤخراا بشأأن ذكر ال يف واثئق الرباءات

معاجلة "  ST.96الإنلكزيية أأو لغات غري اللغة املس تخدمة يف تقرير البحث. وأأيّد الوفد مواصةل العمل املرتبط مبعياري الويبو
قة البياانت الببليوغرافية املتعلبشأأن " ST.60و" XMLاملعلومات املتعلقة ابمللكية الصناعية ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة 

متام ابلعالمات "، فضالا عن تطوير معايري جديدة للويبو بشأأن بياانت الوضع القانوين وملفات الإدارات اليت س تتيح تقيمي اإ
دليل حفظ ادلراسات الاس تقصائية املنشورة يف اجملموعات الوطنية من واثئق الرباءات املنشورة. ورّحب الوفد مببادرة 

وأأعرب عن تقديره للجهد اذلي بذلته الأمانة لتوفري  وحتديهثا ملتعلقة ابمللكية الصناعيةالويبو بشأأن املعلومات والواثئق ا
 مشورة ومساعدة تقنيتني لتكوين الكفاءات ذات الصةل بولية اللجنة يف ماكتب امللكية الصناعية. 

دداا بعد تأأجيل دام عامني. متكنت من الاجامتع جم اللجنة املعنية مبعايري الويبووأأعرب وفد الربازيل عن ارتياحه لأن  .202
ىل أأنه ل يفرق  واعترب الوفد أأن اللجنة تتناول مسائل تقنية هممة وأأن أأداءها السلمي حيوي ابلنس بة للمنظمة. والتفت الوفد اإ

وانب بني الهيئات التقنية وغري التقنية. وأأعرب الوفد عن قناعته بأأن مجيع املناقشات املتعلقة ابمللكية الفكرية تشمل حكاما ج
ن املنظمة يه يف الوقت نفسه منظمة تعمل حتت مظةل الأمم املتحدة وأأن أأهداف التمنية ينبغي أأن تكون  تقنية. وخمت قائالا اإ

 جزءاا من معلها.

يران )مجهورية وفد  أأعربو  .203 بعد لك هذه اجلهود واملساعي اليت و  ،ن بعض البدلانالعميق لأ  عن قلقهالإسالمية(  –اإ
الأعضاء والأمانة لتعممي البعد الإمنايئ يف ش ىت أأحناء معل املنظمة وأأششطهتا، ل تزال تنفي طبيعة معل جلنة بذلهتا ادلول 

ن و . املعايري عىل مراعاة الشواغل الإمنائية يف معلها وخباصة يف جمال املساعدة التقنية تنص ولية جلنة املعايري قال الوفد اإ
ىل أأن امل  ووضع املعايري.  .همة الرئيس ية للجنة املعايري يه اس تحداث ووضع معايري لفائدة ماكتب امللكية الفكريةوأأشار الوفد اإ

طاينبغي أأن هذا املسار أأضاف أأن و  التمنية وأأن يراعي أأساساا احتياجات البدلان أأجندة  ر الفئة ابء من توصياتيندرج يف اإ
التمنية واقع ورضورة،  جندةأأن أأ ب القبولوفد مجيع ادلول الأعضاء عىل وجشع ال النامية وأأولوايهتا واختالف مس توايت التمنية.

آلية فعاةل وبس يط متّكِن جلنة املعايري  وعىل املشاركة مشاركةا بناءة يف هذا املسار وعىل التحيل ابملرونة الالزمة لالتفاق عىل أ
تعممي  اذلي تضطلع به جلنة املعايري يفور مهية ادللأ  نظراو  التمنية امتثالا اتماا. جندةلها مبا يمتثل لتوصيات أأ من حتديد أأعام

لجنة أأن تقدم تقريرا عن فرأأى الوفد أأن عىل ال ، أأجندة التمنية تنفيذا فعال معل املنظمة وتنفيذأأجندة التمنية مضن توصيات 
ىل امجلعية العامة هتامساهام ، وكذكل تكوين الكفاءاتو التقنية املساعدة  يف جمايل اتوصياهتب ، وخاصة فامي يتعلق مبارشة اإ

 وضع املعايري.بالتوصيات املتعلقة 

ن امجل  .204  علام "ابلتقرير عن اللجنة املعنية مبعايري الويبو" تحاطقد أأ عية العامة للويبو اإ
 (.WO/GA/48/10 )الوثيقة
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 من جدول الأعامل املوّحد 18لبند ا

نفاذتقرير عن   اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

ىل الوثيقةاستندت املناقشات  .205  .WO/GA/48/11 اإ

نفاذعرضت الأمانة الوثيقة اليت تشمل تقريراا عن ادلورة العارشة  .206  23اليت ُعقدت من  للجنة الاستشارية املعنية ابلإ
ىل  ىل  5، وادلورة احلادية عرشة اليت ُعقدت من 2015نومفرب  25اإ ممارسات  . وتناولت ادلورة العارشة "2016سبمترب  7اإ

والإجراءات أأو التدابري الوقائية أأو التجارب الناحجة لس تكامل ؛ زعات امللكية الفكرية وطرق معلهاالأنظمة البديةل لتسوية منا
نفاذ اجلارية بغية تقليص جحم سوق السلع املقدّلة أأو املقرصنة تبادل املعلومات  ". أأما ادلورة احلادية عرشة فتناولت "تدابري الإ

جارب الوطنية اخلاصة بأأششطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بني حول الت
تبادل املعلومات حول و امجلهور معوما والش باب خصوصا، طبقا لأولوايت ادلول الأعضاء التعلميية وغريها من الأولوايت؛ 

آليات تسوية التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ي نفاذ امللكية الفكرية، مبا يف ذكل أ ة بشأأن س ياسات وأأنظمة اإ
تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابملساعدة الترشيعية و منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل؛ 

نفاذ الوطنية اليت تر  اعي مواطن املرونة ومس توى التمنية واختالف التقاليد اليت تقدهما الويبو، مع الرتكزي عىل صياغة قوانني الإ
نفاذ، مع أأخذ املصلحة الاجامتعية الأمع يف احلس بان وابلتوافق مع أأولوايت ادلول  جراءات الإ ساءة اس تعامل اإ القانونية واحامتل اإ

لأغراض تنفيذ أأششطة  تبادل القصص الناحجة بشأأن خدمات تكوين الكفاءات وخدمات ادلمع املُقدمة من الويبوو  الأعضاء؛
التمنية وولية  أأجندةالتدريب عىل الصعيدين الوطين والإقلميي لفائدة الواكلت واملوظفني الوطنيني طبقا للتوصيات املعنية من 

". وقد سهّلت عروض اخلرباء واملناقشات امجلاعية تبادل املعلومات يف ادلورتني. وقررت اللجنة يف دورهتا احلادية اللجنة
ىل الإحاطة علاما  عرشة أأن تواصل برانمج معلها احلايل يف دورهتا الثانية عرشة. وُدعيت امجلعية العامة اإ

 .WO/GA/48/11 ابلوثيقة

ن اجملموعة ابء  .207 وحتّدث وفد اليوانن نيابة عن اجملموعة ابء فشكر رئيس اللجنة وانئبيه عىل التاهمم املتواصل. وقال اإ
نفاذ للجنة الاستشاريةتعترب أأن ا ىل أأن  املعنية ابلإ نفاذ حقوق امللكية الفكرية، ابلغا الأمهية. والتفت الوفد اإ وموضوعها، أأي اإ

نفاذ فعاةل ومتوازنة.  آليات اإ حقوق امللكية الفكرية ل ميكن أأن حتقق هدفها الرئييس املمتثل يف تعزيز الابتاكرات من دون أ
ن عىل مجيع أأعضاء ا نفاذ، ويلتموا به ويعتربوه ومىض الوفد يقول يف هذا الصدد اإ لويبو أأن يتعاطوا بدية مع موضوع الإ

نفاذ الفعال غالباا ما تمكن يف تطبيقه، ل  مصلحة مشرتكة، بغض النظر عن مس توى التمنية. وأأقّرت اجملموعة ابء بأأن حتدايت الإ
جتارب الآخرين، وأأن اللجنة ماكن يتيح يف القوانني واللواحئ السارية. ورأأت اجملموعة أأنه من الرضوري اس تخالص الِعرب من 

للأعضاء القيام بذكل. وأأعربت اجملموعة ابء عن ارتياهحا لتوازن برانمج ادلورة الأخرية للجنة. وليست القامئة الطويةل من 
ل دلةل عىل اهامتم ادلول الأعضاء ومؤرشاا عىل روح الإجيابية اليت ميكن أأن تعمل يف ظلها اللجنة. ورحّ  بت العروض اإ

 اجملموعة ابء ابلتايل ابلفرصة املتاحة ملواصةل العمل عىل هذه املواضيع. 

دارة معل اللجنة وأأعرب عن  .208 وحتّدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية فشكر رئيس اللجنة وانئبيه عىل همنيهتم يف اإ
مانة ملا أأجنزته من معل لصاحل دورات اللجنة والتقرير املعروض وامل علومات املقدمة عن أأششطة الويبو الأخرية يف امتنانه للأ

قلميية للملكية الفكرية اليت قدمت قمية  ذاكء احرتام امللكية الفكرية. وشكرت اجملموعة كذكل ادلول الأعضاء واملاكتب الإ جمال اإ
ضافية لعمل اللجنة من خالل مناقشة جتارهبا وتنظمي العروض وتبادل املعلومات عن الآليات اخملتلفة ال يت تس تخدهما لإذاكء اإ

ىل أأن مس توايت التمنية اخملتلفة والفوارق يف الكفاءات بني  احرتام امللكية الفكرية. وقد س بق أأن أأشارت اجملموعة الأفريقية اإ
ادلول الأعضاء يف الويبو يعين حكاما أأن تطبيق هنج واحد عىل امجليع ليس بوس يةل فعاةل. واعتربت اجملموعة أأن اللجنة تتيح 

لكتساب مزيد من املعلومات عن املامرسات الفضىل الأشسب لحتياجات أأعضاء الويبو اخملتلفة. وأأفادت اجملموعة فرصاا 
ىل تعزيز امللكية  سهاب اإ ىل العروض اليت ستتطرق ابإ الأفريقية يف ما خيص العمل املس تقبيل للجنة بأأهنا تتطلع اإىل الاس امتع اإ
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ذاكعنرصين هممني من عنارص  ، بوصفهامومس توى الشمولية يف سلسةل القميةمي الفكرية لأجل المنو الاجامتعي، عرب التعل  ءاإ
ىل وأأشارت اجملموعة حتديداا  مللكية الفكرية.ااحرتام  ت اجملموعة وأأبد التمنية. أأجندةمن توصيات  45التوصية  يف هذا الصدد اإ
ذاكء الاحرتام للملكية ال اترحيهب يف اخلتام حتفزي الابتاكر والإبداع"، اذلي س ُيعقد يف  –فكرية ابملؤمتر ادلويل املعين "ابإ

ورأأت اجملموعة يف املؤمتر القادم منتدى لبناء املعارف وخلق فرص لإذاكء  .2016نومفرب  18و 17ش نغهاي ابلصني يويم 
ني عىل تنظمي ث شكرت اجملموعة الأفريقية الويبو وحكومة الص من خالل حتفزي الابتاكر والإبداع.احرتام امللكية الفكرية 

 املؤمتر.  هذا

ليعرب عن ترحيهبا بتقرير اللجنة. واعترب أأن اللجنة  مجموعة وسط أأورواب ودول البلطيقث حتّدث وفد لتفيا ابمس  .209
نفاذ. ورأأى الوفد أأن ادلول  منتدى دويل فريد ميكن أأن يتبادل فيه أأعضاء الويبو اخلربات واملامرسات الفضىل يف جمال الإ

ىل أأن  الأعضاء تواجه طار قانوين مالمئ وضامن التنفيذ الفعيل. وأأشار اإ عداد اإ نفاذ ترتاوح بني اإ حتدايت متعددة يف جمال الإ
جيابية عىل التمنية الاجامتعية والثقافية والاقتصادية. وأأعرب عن ارتياح  آاثر اإ نفاذ حقوق امللكية الفكرية  ه أ اجملموعة تعتقد أأن اإ

ىل ات فاق بشأأن معلها املس تقبيل وعن اعتقادها بأأن عىل اللجنة أأل خُتصص هذا المك من الوقت اجملموعة لأن اللجنة توصلت اإ
منا تؤكّد رضورة ختصيص معظم  لهذه املناقشات. ورأأت اجملموعة أأن عدد العروض اليت قدمت خالل ادلورة احلادية عرشة اإ

 الوقت للمناقشات املوضوعية. 

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقيةمجموعة بدلان ابمس وحتدث وفد طاجيكس تان  .210 ن الأثر املتنايم ل  أ لتعدايت وقال اإ
ىل أأن  عىل حقوق امللكية الفكرية عىل قطاع الأعامل وعىل املس هتلكني أأحضى معروفاا. وأأشارت اجملموعة انطالقاا من ذكل اإ

نفاذ امللكية الفكرية. اللجنة ماكن ميكن فيه تبادل اخلربات الوطنية والتحدايت اليت تواهجها احلكومات و  الرشاكت يف جمال اإ
نفاذ امللكية الفكرية عىل املس تويني الإقلميي والعاملي. وعىل الويبو أأن  واعترب الوفد أأن الويبو قادرة عىل أأداء دور حامس يف اإ

نفاذ امللكية الفكرية التدريب وتكوين الكفاءات، وأأن تعمل عىل توعية امجلهور مب  نفاذ هذه. توفر للسلطات املعنية ابإ سائل الإ
ىل أأنه ينبغي اتباع هنج يعزز نقل التكنولوجيا اذلي  نفاذ امللكية الفكرية يزيد الابتاكر. وأأشارت اإ ىل أأن تعزيز اإ ونهّبت اجملموعة اإ

ذاكء  من شأأنه أأن يزيد الرفاه الاجامتعي والاقتصادي بتوازن احلقوق والواجبات. ورّحبت اجملموعة ابملؤمتر املقبل بشأأن اإ
 رتام امللكية الفكرية اذلي س ُيعقد يف ش نغهاي وشكرت حكومة الصني والويبو عىل تنظميه. اح

ورّحب وفد الاحتاد الأورويب، متحداثا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ابملناقشات املمثرة اليت جرت يف  .211
ن اجلهود املكثفة اليت بذلهتا اللجنالوفد وقال  السابق داخل اللجنة. ة لبناء فهم مشرتك لوقع التعدايت عىل حقوق امللكية اإ

نفاذلو لالفكرية تعد دافعا رئيس يا لسرتاتيجيات فعاةل  ىل أأن الاحتاد الأورويب اكن قد رّحب خالل وأأشار . قاية والإ الوفد اإ
 نفاذ امللكية الفكرية.لإ  طر الوطنيةللأ  ةالطوعي العروضبشأأن  اا بند بدول الأعامل املتوازن اذلي تضمن ادلورة احلادية عرشة

ىل اهامتم أأعضاء الويبو  وأأضاف أأن عدداا كبرياا من املساهامت ورد بشأأن بند جدول الأعامل اذلي يركّز عىل ادلول، ما يؤرش اإ
دراج هذا البند عىل جداول الأعامل  هبذه املسأأةل. ذلا فاإن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه تدمع اللجنة يف مواصةل اإ

ن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه عىل ثقة بأأن التعاون املمثر بني الوفود سيس متر لتعزيز فعالية امل  قبةل. وقال ممثل الوفد اإ
ماكحفة التعدايت عىل امللكية الفكرية اليت ترض ابمجليع. ويعترب الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه أأن الويبو، بوصفها مركزاا 

نفاذ يف ادلول الأعضاء، مبا يكفل سالمة النظم مجليع قضااي ا مللكية الفكرية، ميكن أأن تؤدي دوراا أأمه يف تنس يق أأششطة الإ
 العاملية للملكية الفكرية عىل املدى البعيد. 

نفاذه .212 ا. وأأعاد وفد الربازيل التأأكيد عىل رضورة أأن يكون التوازن املبدأأ اذلي يوّجه معلية حامية حقوق امللكية الفكرية واإ
ن  ن هذه  اجمللس الوطين ملاكحفة القرصنة واجلرامئ املتعلقة ابمللكية الفكريةوقال اإ يتوىل تنس يق أأششطة الإنفاذ يف الربازيل واإ

ىل أأن هذا الهنج يراعي الطابع ادلينايم حلقوق امللكية  الأششطة جتمع بني تدابري ردعية وتدابري تثقيفية واقتصادية. والتفت اإ
ية أأكرث فعالية، وأأن لهذه الإجراءات الثالثية دور همم يف معاجلة مسأأةل امحلاية املتوازنة حلقوق امللكية الفكرية ويتيح حام

نفاذ حني تكون فعاةل تتيح حامية احلقوق املرشوعة لأحصاب  جراءات الإ الفكرية اليت ل ختلو من التعقيد. واعترب الوفد أأن اإ
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عاقة شرش املعارف. وشّدد الوفد  عىل رضورة أأل تغفل اللجنة يف مناقش هتا أأمهية جعل القرارات املرشوعة احلقوق دون اإ
 للتحقيق.  قابةل

ىل أأنه قّدم للجنة يف دورهتا احلادية عرشة وثيقتني هام: وثيقة عن  .213 برامج التوعية اليت تضطلع والتفت وفد ابراغواي اإ
نفاذ هبا املديرية الوطنية للملكية الفكرية يف ابراغواي اليت تعتربها  ماكحفة التقليد والقرصنةامللكية الفكرية و ، وأأخرى عن اإ

ذاكء  ابراغواي أأولوية قصوى. وأأضاف الوفد أأن ابراغواي س تواصل دمعها لعمل اللجنة وستشارك يف املؤمتر ادلويل بشأأن اإ
 . 2016احرتام امللكية الفكرية املزمع عقده يف الصني يف شهر نومفرب 

ن اجملموعة تتوقع أأن تراعي املساعدة التقنية اليت توفرها وحتّدث وفد الهند ابمس مجموعة  .214 آس يا واحمليط الهادئ فقال اإ أ
نفاذ امللكية الفكرية جوهر  ىل أأجندة التمنية اليت تدعومن توصيات  45التوصية الويبو بشأأن اإ طار  اإ نفاذ امللكية الفكرية يف اإ اإ

سهام حامية  قناعةوعرّب الوفد عن  خاصة.بصفة نطاقاا، ومشاغل التمنية الاهامتمات الاجامتعية الأوسع  ماكنية اإ مجموعته الراخس ابإ
نفاذها يف تعزيز الابتاكر التكنولويج،  يف نقل التكنولوجيا  أأهنا ستسهميف الوقت ذاته  واعتبارهحقوق امللكية الفكرية واإ

توازن بني احلقوق ال قتصادي، و ؤدي اإىل حتقيق الرفاه الاجامتعي والاويوشرشها مبا خيدم مصاحل املنتجني واملس تخدمني 
نفاذ حقوق امللكية الفكرية عىل حنو أأمشل لضامن  تُقارب، بناء عىل ذكل، أأن من الرضوريوأأفاد بأأنه  .والواجبات الويبو اإ

نفاذ مع أأهداف املادة  ليه التوصية  7متايش وسائل ذكل الإ  لتمنية.ل الويبو  أأجندةمن  45من اتفاق تريبس، كام تدعو اإ

نفاذوأأحاطت امجلعية العامة للويبو علاما "ابلتقرير  .215 " عن اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
 (. WO/GA/48/11 )الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 23لبند ا

 أأسامء احلقول عىل الإنرتنتا يف ذكل مركز الويبو للتحكمي والوساطة، مب

ىل الوثيقة .216  ..WO/GA/48/12 Rev استندت املناقشات اإ

ىل امجلعية العامة توفر معلومات حمدثة عن أأششطة املركز بصفته هجة دولية  .217 ىل أأن الوثيقة املقدمة اإ وأأشارت الأمانة اإ
أأن املركز يدير قضااي  وأأكّدت الأمانةتصدر حلول بديةل أأرسع وأأوفر من التقايض أأمام احملاك لتسوية منازعات امللكية الفكرية. 

ىل أأنالأمانة  أأشارتث  .خبرية فامي خيص احللول البديةل لتسوية املنازعات ويقدم خدمات قانونية وتنظميية الوثيقة توفر أأيضا  اإ
دارة املركز للمن  ل س اميازعات اخلاصة بأأسامء احلقول ومعلومات حمدثة عن أأششطة الويبو يف جمال أأسامء احلقول واليت تشمل اإ

يف ظّل الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول. وأأوحضت أأن الوثيقة تشمل املس تجدات املُسجةل يف جمال 
آليات حامية احلقوق اخلاصة  هيئة  أأجرتهلس ياسة املوحدة اذلي ااس تعراض و اجلديدة،  ابحلقولالس ياسة العامة، مبا يف ذكل أ

(، ووضع التوصيات الصادرة عن ادلول الأعضاء يف س ياق مرشوع الويبو ICANNصصة )الإنرتنت للأسامء والأرقام اخمل
 الثاين بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت.

ىل أأسامء احلقولة للويبو علام بوثيقة وأأحاطت امجلعية العام .218  مركز الويبو للتحكمي والوساطة، ابلإضافة اإ
 .(.WO/GA/48/12 Rev )الوثيقة

 عامل املوّحدمن جدول الأ  29لبند ا

 اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية

ىل الوثيقتني .219  .WO/GA/48/15و A/56/13 استندت املناقشات اإ
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ن البند املطروح عىل امجلعيات هو البند  .220 من جدول الأعامل وأأعرب عن أأمهل أأل تتكرر لك  29وقال الرئيس اإ
ميض علهيام زمن طويل. ودعا الرئيس السفري تشافزي، رئيس جلنة  املناقشات اليت دارت حول هذا املوضوع يف مناس بتني مل

ىل املنصة وذكّر بأأن البند   .س تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخليةيتعلق اب 29التنس يق اإ

ذ أأعطاه اللكمة بشأأن املداولت اليت أأجرهتا جلنة الويبو  .221 وعرّب رئيس جلنة التنس يق عن امتنانه لرئيس امجلعية العامة اإ
ن اللجنة اكنت اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخليةللتنس يق يوم امجلعة بشأأن  . وقال رئيس جلنة التنس يق اإ

رح تقريره عىل هذا الأسا  تسهيال ملهمة امجلعية العامة عند النظر يف ملكفة أأصال ابلنظر يف شؤون املوظفني وقد ط
ىل أأن جلنة التنس يق قد نظرت مرتني يف املسائل اليت تندرج مضن وليهتا وأأن الرئيس  29 البند من جدول الأعامل. وأأشار اإ

املعمتدة بتوافق الآراء أأثناء ادلورة  اذلي س بقه قد ُطلب منه أأن يقوم بتكل املهمة. ث ذكّر رئيس جلنة التنس يق ابلتفاقات
ىل الإحاطة علام ببياانت الرئيس  الاس تثنائية للجنة التنس يق يف سبمترب وشدد عىل أأهنا أأجرت مناقشات ممثرة وانهتت اإ
ابختاذ السابق والبياانت اليت أأدلت هبا ادلول الأعضاء. ورأأى أأن تبادل الآراء أأملّ بميع جوانب املوضوع واكن بنّاء مما مسح 

 القرار وطرحه من ث أأمام امجلعية العامة.

"وأأكّدت ادلورة الثالثة والس بعون )ادلورة العادية السابعة والأربعون( للجنة الويبو للتنس يق، جمددا، قرار دورهتا  .222
 الثانية والس بعني )ادلورة الاس تثنائية السادسة والعرشين( وأأوصت امجلعية العامة للويبو مبا ييل:

 حيب بتدقيق "الإطار الأخاليق"، اجلاري الاضطالع به من قبل شعبة الرقابة ادلاخلية؛الرت  (1")

الالامت  من الأمانة مراجعة الس ياسة اخلاصة ابملبلغني عن اخملالفات، مع مراعاة ادلرو  املس تفادة، والتطورات  (2")
والالامت  من اللجنة الاستشارية املس تقةل الأخرية يف هذا اجملال، وأأفضل املامرسات املُتبعة يف املنظامت الأخرى، 

 للرقابة اس تعراض تكل املراجعة املقرتحة والتعليق علهيا؛

والالامت  من رئيس مكتب الأخالقيات تضمني التقرير الهنايئ أأيضا معلومات عن أأي حالت قامئة من حالت  (3")
بالغ عن خمالفة، مب جراءات الويبو املنطبقة؛الانتقام ضد شهود يتعاونون مع حتقيق يف حاةل اإ  ا يتفق مع اإ

جراءات الويبو اخلاصة ابملشرتايت بعد  (4") والالامت  من مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اس تعراض س ياسات واإ
الاس تعراض اذلي جيريه املدير العام حاليا، بناء عىل توصية رئييَس امجلعية العامة وجلنة التنس يق، لضامن الوضوح 

ية الرشاء يف الويبو، حىت يتس ىن تقدمي الاس تنتاجات و/أأو التوصيات اإىل جلنة الربانمج واملزيانية والشفافية يف معل 
 يك تنظر فهيا ادلول الأعضاء."

ىل أأن جلنة التنس يق قد كّرست ساعات عديدة خالل دورتني طويلتني للوصول  .223 ولفت رئيس جلنة التنس يق النظر اإ
ىل النتاجئ الهنائية املطروحة بشأأن امل  لهيا. وعقد رئيس جلنة التنس يق أأمهل مع أأمل رئيس امجلعية العامة عىل اإ سائل املرفوعة اإ

الاكتفاء ابلقدر املرصوف من الوقت والطاقة عىل تكل املسائل اليت انقش هتا ادلول الأعضاء ابس تفاضة وتوافقت حول نتاجئها 
 الآراء.

نة التنس يق وسأأل الوفود أأتريد أأن تأأخذ اللكمة قبل وشكر الرئيس رئيس جلنة التنس يق عىل تقريره وقيادته معل جل  .224
داء ابلبياانت بعد اعامتد مرشوع القرار.  اعامتد مرشوع القرار. وأأضاف أأن الباب س يظل مفتوحا لالإ

وحتدث وفد ش ييل ابلأصاةل عن نفسه وشكر رئيس جلنة التنس يق عىل تقريره وعىل النتاجئ اليت طرهحا عىل امجلعية  .225
سهاما كبريا لأجل املنظمة واس مترارية العامة. وأأكد الو  فد تقديره للطريقة اليت اتبعها الرئيس يف تنظمي الأمور وقيادهتا، مما سامه اإ

نه بذكل يؤيد متاما تقرير رئيس جلنة التنس يق املطروح عىل امجلعية العامة.  معلها. وقال اإ
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 ر عىل النحو التايل:ولحظ الرئيس أأن أأحدا مل يلمتس اللكمة بعد ذكل ث قرأأ مرشوع القرا .226

أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام بتقرير رئيس جلنة الويبو للتنس يق ووافقت عىل التوصيات الصادرة عن و  .227
 (.A/56/16و WO/CC/72/4ادلورتني الثانية والس بعني والثالثة والس بعني للجنة الويبو للتنس يق )الوثيقتان 

ابلتقدم احملرز يف الإصالحات املهمة املتفق علهيا أأثناء امجلعيات ولحظ أأن ورّحب وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .228
منا س تجعل من الويبو منظمة أأقوى وأأشد شفافية وأأكرث مساءةل للموظفني عىل مجيع املس توايت. وأأعرب  تكل الإصالحات اإ

سهام امجليع يف الوفد عن تقديره للجهود اليت بذلها لك من جلنة الرقابة املس تقةل وادلول الأعضاء يف  الويبو وأأمانة الويبو واإ
ن ادعاءات اخملالفات قد قّوضت من الثقة يف املنظمة وحتّول الرتكزي عن معلها املهم  التقدم املهم احملقق. ورّصح الوفد قائال اإ

كشفهم عام ادعوا أأنه وانتقص من املؤمنني بازاههتا. ويف مرات عدة، أأكد عدد من موظفي الويبو أأهنم تعّرضوا لأفعال انتقامية ل 
ن اخلربة قد أأظهرت أأن املنظامت اليت تشجع  من ابب اخملالفات وجلهرمه هبواجسهم لقيادات املنظمة. ومىض الوفد يقول اإ
احلوار الرصحي واملفتوح وتلتم مبعاجلة الهواجس بطريقة بنّاءة وشفافة يكون أأداؤها أأفضل من املنظامت اليت ل تفعل ذكل. 

ىل ماكنية املساءةل والوصول  أأنه اكن وما وخلص الوفد اإ زال ممتساك متساك شديدا ابلإصالحات من قبيل ما مّت اعامتده لضامن اإ
اإىل حلول عاجةل وعادةل للمنازعات والتبليغات عن اخملالفات. وشدد الوفد عىل أأن ادلول الأعضاء علهيا أأل تقف عند ذكل 

بتطبيق رسيع وضبط تكل الس ياسات وتدابري التنفيذ ابس مترار ليك  احلد وأأهنا مسؤوةل عن وضع س ياسات صارمة مصحوبة
ختلو املنظمة متاما من أأية خمالفة أأو فعل انتقايم. ورأأى الوفد أأن عىل ادلول الأعضاء مسؤولية جامعية جتنّب موظفي الويبو 

ملوقف اذلي اختذته ادلول الأعضاء وغريمه ممن سامه يف التحقيق الأخري وانكشفت أأسامؤمه أأية عاقبة وخمية من جراء ذكل. فا
منا حتدد اللون اذلي يرى به الآخرون، مبن فهيم موظفو  ورئاسة املنظمة والطريقة اليت اكن التواصل هبا عن تكل املسائل اإ
ىل العمل معاا من أأجل الهنوض بثقافة وبيئة يف الويبو تسودها  من الويبو، ادلول الأعضاء. وعليه، دعا الوفد مجيع الأطراف اإ

جديد الثقة والاحرتام ليصبحا الأسا  اذلي تقوم عليه العالقة بني قيادة الويبو وادلول الأعضاء يف الويبو وكذكل بني قيادة 
ىل تعزيز املساءةل والالتام بأأعىل املعايري الأخالقية وعلهيا أأن تضمن  الويبو واملوظفني. وأأعلن الوفد أأن ادلول الأعضاء حباجة اإ

رية التعبري عن هواجسهم وتقدمي اقرتاحات لتحسني أأمور املنظمة من غري خش ية التعرض لأعامل انتقامية أأو ملوظفي الويبو ح
عواقب وخمية تؤثر يف مساراهتم املهنية. وأأثىن الوفد عىل الإصالحات اليت اعمتدهتا ادلول الأعضاء ول س امي مراجعة ميثاق 

جراءات الويبو ادلاخلية اليت تزيد من الصعوابت اليت الرقابة ادلاخلية، ورحب هبا. ولحظ أأن الإصالحا آخذ يف اإ ت تعاجل مأ
تعرتض ادلول الأعضاء يف الهنوض مبسؤولياهتا الرقابية. ويف هذا الصدد، رأأى الوفد أأن من بواعث القلق أأن اختمت رئيسا 

ول الأعضاء من الاطالع عىل تقرير امجلعية العامة وجلنة التنس يق حتقيقا يف شأأن املدير العام من غري أأن يمتكن معظم ادل
مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية وأأن يس تعد عىل النحو الاكيف للخوض يف مشاورات مفصةل أأو جمدية يف ذكل الشأأن. 

ىل الوضوح قد زاد من الصعوبة يف  وابلر م من لك ما دليه من حسن النوااي وعزم لضامن املساءةل، رأأى الوفد أأن الافتقار اإ
ضااي معاجلة مبارشة ورصحية. وابختصار مل تعاجل القضااي املطروحة يف تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية معاجلة معاجلة الق

ن الوفد يظل حريصا عىل أأل تشهد  جيدة. ومع أأن معظم ادلول الأعضاء ترى أأن مواصةل النقاش ليس ابلأمر اجملدي، فاإ
فرتة املاضية. ويف ختام لكمته، شدد الوفد عىل أأن من واجبات مجيع الويبو يف املس تقبل ما شهدته من اضطراابت يف ال

آليات حامية املبلِّغني تنفيذا اكمال. ورّحب بقرار امجلعية العامة اليت طالبت فيه ابلتبلي غ الواكلت التابعة للأمم املتحدة أأن تنفذ أ
مبراجعة س ياساهتا بشأأن تبليغ اخملالفات لضامن  عن أأي فعل انتقايم ضد الشهود اذلين تعاونوا مع احملققني وطالبت الويبو

ن الولايت املتحدة الأمريكية ترى أأن ليس عىل قيادة الويبو مسؤولية أأكرب من اس تعادة  نفاذ. وقال الوفد اإ فعالية التنفيذ والإ
 مصداقية املنظمة ونزاههتا هبذه الطريقة ول س امي بعد هذا الفصل احلامس من اترخي الويبو.

للجنة التنس يق.  73و 72د سويّسا ابلقرار اذلي اختذته امجلعية العامة وابلتوصيات الصادرة عن ادلورتني ورّحب وف .229
وأأيد متام التأأييد مراجعة القواعد املعمول هبا يف الويبو وعرّب عن اقتناعه بأأن تكل املراجعة س تعزز احلومكة يف املنظمة. ورأأى 

لهيا تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية فضال عن تدابري رئييس أأن التدابري اليت أأخذت يف احلس بان النتاجئ  اليت خلص اإ
ىل أأن سويّسا علّقت دوما  ىل املس تقبل. وأأشار اإ جلنة التنس يق وامجلعية العامة من شأأنه أأن يسمح لدلول الأعضاء ابلتطلّع اإ
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ىل املطالبة بنرش التقرير  اهذا ما دفعهتقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية بشفافية، و أأمهية كربى عىل تناول  مبجّرد اإ
اتحة التقرير . وأأضاف أأنه قد رّحب اس تكام ه نه يود أأن معتربا ذكل فرصة ساحنوتوزيعه علهيا دلول الأعضاء لابإ ة. وقال الوفد اإ

زاء الانتقاد الهنايئ موقفه بديي  ليه  ةهجو امل اتاإ س امي  ولمكتب خدمات الرقابة ادلاخلية عن قضية امحلض النووي، يف تقرير اإ
وأأضاف أأنه بسبب جمّرد  ؛يف حاةل واحدة مشلكة تواصلبأأنه اكنت مثة الوفد  اعرتفو  عدم تعاون السلطات السويّسية.

غفال بأأن حكومة سويّسا قد حلظت هذه املشلكة مع  . وأأقرّ الامت  قدمهالرد عىل الرقابة ادلاخلية  خدماتمكتب يتلق  مل اإ
عقد اجامتع مع تيسري  2015 املكتب واس تدركهتا يف هناية سبمترب. وأأفاد الوفد بأأن املكتب اكن قد طلب من سويّسا يف عام

نه ل يعتم أأن حييد عن املوقف اذلي بلّغه ملدير شعبة التدقيق والرقابة  املدعي العام لاكنتون جنيف وأأن املدعي العام قال اإ
 ميكن أأن يُمنح طرفل  هناإ ، قال املدعي العام . ويف حينه2014 ادلاخلية يف الويبو ومكتب خدمات الرقابة ادلاخلية يف عام

ماكنية الاطالع عىل امللف  ادلعوىليس طرفا يف  اثلث لأن القانون السويّسي ل يسمح بذكل. وانتقل الوفد اإىل الانتقاد اإ
كتب حال من الأحوال أأن تكون عقبة حتول دون حصول امل  بأأين السلطات السويّسية مل حتاول الثاين مشددا عىل أأ 

جراء جنايئ أأو أأن  اموقف أأن تتخذفصل السلطات،  مبقتىض مبدأأ  للحكومة، حيقل  أأوحض أأنهاملذكور عىل املعلومات. و  من اإ
ذا الوفد أأنه أأضاف . و السلطة القضائيةالعمل عىل طريقة متيل  أأخذ عينات امحلض  جّراء ترّضروا من مأأهنموظفو الويبو  اعترباإ

 .العام املدعيخالل من بأأنفسهم  ميارسوا حقوقهم، فعلهيم أأن دون علمهم النووي

ىل موضوع تقرير وحتّدث وفد نيجرياي ابلأصاةل عن نفسه ورّحب ابلإص .230 الحات املعمتدة يف امجلعية العامة. ث انتقل اإ
مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية، وأأعرب من جديد عن أأسفه لطريقة تناول املوضوع برمته. وشدد الوفد عىل أأن الويبو 

نظمة ومساءلهتا منظمة تقودها ادلول الأعضاء ويف ذكل ما حيّمل ادلول الأعضاء مسؤولية جامعية ويه أأن تضمن نزاهة امل 
وأأن حتافظ علهيا. ورأأى الوفد أأن التدابري املتخذة يف امجلعية العامة الراهنة تأأيت جزءا من مسار مس متر حسب احلاجة لضامن 

ماكنية املساءةل يف الويبو.  أأعىل درجات الازاهة والشفافية واإ

ذ لحظ الرئيس أأن أأحد .231  البند من جدول الأعامل. هذايف مل يطلب اللكمة بعد ذكل، أأعلن اختتام النقاش  اواإ

[ييل ذكل املرفق]
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 ميثاق الرقابة ادلاخلية املراَجع كام اعمتدته امجلعية العامة للويبو

 أألف. املقدمة

طاراا لشعبة الرقابة ادلاخلية ) .1 (، وحيدد WIPO( التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )IODيضع هذا امليثاق اإ
وتقيمي معليات املراقبة وأأساليب العمل يف الويبو، بطريقة مس تقةل، من أأجل حتديد املامرسات اجليدة اختصاصاهتا: اختبار 

دارة تكفل لها أأداء هماهما بفعالية، فضالا عن  وتقدمي توصيات لتحسيهنا. وابلتايل، توفر شعبة الرقابة ادلاخلية ضامانت لالإ
ىل تعزيز املساءةل وحتقيق فعالية التلكفة مساعدهتا يف حتقيق رساةل الويبو وأأهدافها وغاايهتا . كام هيدف هذا امليثاق أأيضاا اإ

 والإرشاف والقيادة واملراقبة ادلاخلية والإدارة املؤسس ية داخل الويبو.

 تشمل وظيفة الرقابة ادلاخلية يف الويبو التدقيق والتقيمي والتحقيق عىل املس توى ادلاخيل. .2

 عايري الأداءابء. تعريف الرقابة ادلاخلية وم

(، يعد التدقيق ادلاخيل معلية مس تقةل وموضوعية IIAوفقاا للتعريف املُعمتد من قبل معهد التدقيق ادلاخيل ) .3
ضافة قمية لأعامل أأي منظمة والارتقاء هبا. كام تساعد املنظمة عىل حتقيق أأهدافها بتطبيق مهنج نظايم  ىل اإ واستشارية تريم اإ

جراء  ات تقدير اخملاطر وأأششطة املراقبة والإدارة الرش يدة وحتسني تكل الإجراءات والأششطة.منضبط لتقيمي فعالية اإ

تُنفذ وظيفة التدقيق ادلاخيل يف الويبو وفقا للمعايري ادلولية للمامرسات املهنية للتدقيق ادلاخيل ومدونة السلوك  .4
لتدقيق ادلاخيل ملنظامت الأمم املتحدة واملؤسسات ( واملعمتدة من ممثيل دوائر اIIAالصادرة عن معهد التدقيق ادلاخيل )

 (.RIASاملالية متعددة الأطراف واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية )

يَُعّرف التقيمي بأأنه معلية منتظمة وموضوعية وحمايدة لتقيمي الأعامل اجلارية أأو املشاريع املس تمكةل أأو الربامج أأو  .5
جراءات تصممي تكل  الربامج أأو الس ياسات وأأساليب تنفيذها والنتاجئ احملققة. وهيدف اإىل حتديد وجاهة الس ياسات أأو اإ

أأهداف الويبو، وفعالية وكفاءة تنفيذ تكل الأهداف وأأثرها واس تدامهتا. يسامه التقيمي يف تعّل خربات جديدة وتعزيز املساءةل 
ىل أأدةل، مبا يتيح دمج النتاجئ وال   توصيات يف مراحل صنع القرار يف الويبو.وتوفري معلومات موثوقة ومستندة اإ

تُنفذ أأششطة التقيمي داخل الويبو وفقاا للمعايري اليت ُوضعت وُاعمتدت من قبل فريق الأمم املتحدة املعين ابلتقيمي  .6
(UNEG.) 

ساءات السلوك  .7 اليت هتم  رىاخملالفات املزعومة الأخ وأأ يَُعّرف التحقيق بأأنه معلية تقّصٍ رمسي للحقائق للنظر يف اإ
ذا اكن الأمر كذكل، معرفة الشخص أأو الأشخاص  موظفي الويبو ذا اكنت قد وقعت، واإ أأو يف معلومات حولها ومعرفة ما اإ

آخرين أأو أأطراف  املس ئولني عن ذكل. وجيوز أأن تبحث التحقيقات أأيضاا اخملالفات املزعومة املرتكبة من جانب أأشخاص أ
 ويبو.كياانت أأخرى، اليت تعترب مرضة لل أأو

تُنفذ التحقيقات داخل الويبو وفقاا للمبادئ التوجهيية املوحدة للتحقيقات املعمتدة من مؤمتر احملققني ادلوليني، ووفقاا  .8
 لقواعد وأأنظمة الويبو ادلاخلية.
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 جمي. الاختصاص

والتحاليل والتقياميت توفر وظيفة الرقابة ادلاخلية لإدارة الويبو ابنتظام وبصفة مس تقةل وموضوعية الضامانت  .9
والتوصيات وادلرو  املس تفادة واملشورة واملعلومات من خالل القيام بأأعامل التدقيق والتقيمي والتحقيق عىل املس توى 

 ادلاخيل. وتتضمن أأهدافها:

ام حتديد الوسائل الكفيةل بتحسني درجة الكفاءة والفعالية والتوفري والرتش يد يف الإجراءات ادلاخلية واس تخد )أأ(
 املوارد؛

 تقيمي مدى الالتام بتطبيق ضوابط حتقيق فعالية التلكفة؛ و )ب(

تقيمي مدى الامتثال لنظام الويبو املايل ولحئته، وللقواعد وللنظام الأسايس للموظفني، ولقرارات امجلعية العامة  )ج(
لوك اخلدمة املدنية ادلولية، ابلإضافة ذات الصةل بعمل املنظمة، وللمعايري املطبقة يف جمال احملاس بة وقواعد مدونة س

ىل أأفضل املامرسات.  اإ

 دال. الصالحيات واملسؤوليات

ىل املدير العام، ولكنه ليس فرداا من الإدارة التشغيلية. يمتتع مدير الشعبة  .10 دارايا اإ يتبع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اإ
يأأخذ مدير الشعبة بنصيحة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  ابس تقاللية وظيفية وتشغيلية عن الإدارة يف أأداء واجباته.

عداد التقارير يف شأأهنا، وفقاا ملا يراه  جراءات وتنفيذها واإ يف ممارسة همامت وظيفته. وملدير الشعبة سلطة املبادرة ابختاذ أأية اإ
 رضورايا يف س ياق تنفيذ همام اختصاصاته.

قةل عن اكفة برامج الويبو وأأعاملها وأأششطهتا، بغية ضامن حيادية ومصداقية يعمل مدير الشعبة وموظفوه بصفة مس ت .11
 العمل املُضطلع به.

يؤدي مدير الشعبة وموظفوه أأعامل الرقابة ادلاخلية بأأسلوب همين حمايد ودون احنياز، ووفقاا للمامرسات واملعايري  .12
لية ملنظامت الأمم املتحدة، عىل النحو املُفّصل يف القسم ابء املذكور اجليدة والقواعد املقبوةل واملطبقة بوجه عام يف النظم ادلاخ 

 أأعاله.

يُتاح ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية، يف س ياق تنفيذ املهام، النفاذ غري املرشوط أأو احملدود واملبارش والّسيع اإىل مجيع  .13
ع الويبو أأايا اكن نوعها، وادلخول اإىل مجيع مباين الويبو جسالت الويبو والتصال ابملس ئولني أأو املوظفني املتعاقدين بأأي صفة م

لأداء واجباته. وملدير الشعبة التواصل مع رؤساء امجلعية العامة وجلنة التنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية واللجنة الاستشارية 
 املس تقةل للرقابة.

بشلك فردي، فضالا عن أأي شاكوى أأخرى حيدد مدير الشعبة ماكتب لس تالم الشاكوى املقدمة من املوظفني  .14
مة من أأي أأطراف داخلية أأو خارجية، بشأأن الإبالغ عن سوء سلوك أأو جتاوزات أأو خمالفات تتضمن عىل سبيل املثال  ُمقد 
ساءة اس تعامل السلطة وخمالفة قواعد ولواحئ  ساءة اس تخدام الامتيازات واحلصانة واإ ل احلرص: الاحتيال والفساد والتبديد واإ
الويبو. وخالفاا ملا تقدم، ل متتد اختصاصات مدير الشعبة يف الأحوال العادية اإىل تكل الانهتااكت الصادر يف شأأن النظر فهيا 
أأحاكماا منفصةل، ومن بيهنا املنازعات املتعلقة ابلعمل واملظامل وتظلامت املوظفني من القرارات الإدارية املرتبطة برشوط التعيني 

ذا اكنت مثل واملسائل اخلالفي ة املتعلقة بتقيمي الأداء الوظيفي وتقارير الكفاءة. يقع عىل عاتق مدير الشعبة مس ئولية حتديد ما اإ
ىل هيئات داخلية أأخرى. حالهتا اإ طار اختصاصات الشعبة أأو يتعني اإ  تكل الأمور تنطوي عىل خمالفات تدخل يف اإ
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مع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية وتزويده ابملعلومات، دون  يضمن املدير العام حق مجيع املوظفني يف التواصل رساا  .15
وذكل ويتعني عىل مجيع موظفي الويبو أأن يتخذوا اخلطوات املالمئة لضامن احلفا  عىل رسية تكل البالغات. خمافة أأي انتقام. 

تتضمن معلومات خاطئة  اتادعاءدون اإخالل ابلتدابري املنصوص علهيا يف نظام موظفي الويبو ولحئته فامي يتعلق بتقدمي 
هامل حتري دقة املعلومات املتضمنة هبا. أأو  مضلةل عن معد، أأو تقدميها مع اإ

يراعى مدير الشعبة الطابع الّسي لالتصالت مع الشعبة، وحَيُْول دون الإفصاح غري املرخص به عن أأية معلومات  .16
طار معليات التدقيق أأو التقيمي أأو الت  حقيق، ويتعني اس تخدام تكل املعلومات يف حدود ما هو رضوري ُمحّصةل أأو واردة يف اإ

 لأداء واجباته فقط.

جُيرى مدير الشعبة اتصالت منتظمة مع مجيع مقديم اخلدمات الرقابية الأخرى سواء ادلاخليني مهنم أأو اخلارجيني  .17
س ئول الانضباط(. كام جُيري مدير للتأأكد من التنس يق السلمي للأششطة )مراجع احلساابت اخلاريج، مس ئول اخملاطر، م 

 الشعبة أأيضاا اتصالت بصفة منتظمة مع رئيس مكتب الأخالق وأأمني املظامل.

 هاء. تعارض املصاحل

يف س ياق تنفيذ همام الرقابة، يتجنب مدير الشعبة وموظفو الرقابة ادلاخلية أأي تضارب مصاحل من املتصور حدوثه أأو  .18
بالغ عن أأي عائق جوهري يؤثر عىل اس تقاللية وموضوعية معل الشعبة، مبا يف ذكل تضارب ِفْعيِل. وعىل مدير الشعبة الإ 

 املصاحل، للنظر فيه من قبل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة.

وخالفاا ملا س بق، ويف احلالت اليت تتعلق ابدعاءات سوء السلوك ضد موظفي شعبة الرقابة ادلاخلية، يلمتس مدير  .19
 يف شـأأن الترصف الواجب. شعبة مشورة جلنة الويبو الاستشاريةال 

ىل املدير العام، واذلي يقوم  .20 ويف احلالت اليت تتعلق مبزامع لسوء سلوك ضد مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، يُرفع الأمر اإ
بالغ ر  ، يف أأقرب فرصة ممكنة ويف أأجل ل يتجاوز شهرا،بدوره اللجنة املشورة من الامت  جلنة التنس يق و  ئيسابإ

ىل نتاجئ الاستشارية املس تقةل للرقابة  زاء كيفية الترصف. ويتعني عىل اللجنة أأن تنجز تقياميا أأولياا أأو ترتب لإجنازه. واستناداا اإ اإ
حاةل املسأأةل غالق القضية أأو اإ ذا اكن يتعني اإ ىل املدير العام ورئيس جلنة التنس يق حول ما اإ ىل  التقيمي، تقدم اللجنة توصية اإ اإ

كيان خاريج مس تقل للتحقيق فهيا. ويف حاةل الإحاةل، يتعني عىل اللجنة أأن تقدم املشورة بشأأن اختصاصات التحقيق وبشأأن 
 كيان حمقق مالمئ.

بالغ  .21 ابدعاءات سوء السلوك الصادرة ضد موظفي الويبو عىل مس تويي انئب  مدير شعبة الرقابة ادلاخليةويتعني اإ
خطار املدير العام املدير العام ومساعد  املدير العام، ويتعني عليه أأن يقوم، يف أأقرب فرصة ويف أأجل ل يتجاوز شهرا، ابإ
 ورئيس جلنة التنس يق.

بالغ  .22 مدير شعبة  تعني عىلي و ضد املدير العام، ابدعاءات سوء السلوك الصادرة  مدير شعبة الرقابة ادلاخليةويتعني اإ
ىل رئييَس فورا  الأمر أأن يرفع الرقابة ادلاخلية اللجنة الاستشارية املس تقةل  أأن يلمتس مشورةجلنة التنس يق و و امجلعية العامة  اإ

زاء  للرقابة جراء تقيمي  س بل الترصف الواجب.اإ ذا اكن يتعني اإ ىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية حول ما اإ وتقدم اللجنة مشورة اإ
ىل رئيس امجلعية العامة أأويل أأو الرتتيب لإجرائه من قبل حمقق خاريج مس تقل. وبن اء عىل نتاجئ التقيمي، تقدم اللجنة توصية اإ

ىل  حاةل املسأأةل اإ غالق القضية أأو اإ ذا اكن يتعني أأن يطلب من مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اإ ورئيس جلنة التنس يق حول ما اإ
ذا اقرتحا عد ىل اتفاق أأو اإ ذا مل يتوصل الرئيسان اإ م الأخذ بتوصية اللجنة، يتعني اإرشاك كيان خاريج مس تقل للتحقيق فهيا. واإ

ىل  انئيب رئيس امجلعية العامة وانئيب رئيس جلنة التنس يق يف القرار. ويف حاةل الإحاةل، يتعني عىل اللجنة أأن تقدم املشورة اإ
 الرئيسني بشأأن اختصاصات التحقيق وبشأأن كيان حمقق مالمئ.
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سداء تكل املشورة يف غضون وحيامث اكنت مثة حاجة اإىل مشورة اللجنة الاستشار  .23 نه يتعني اإ ية املس تقةل للرقابة، فاإ
ذا اس تدعت درجة تعقيد املسأأةل مزيداا من الوقت. ل اإ  شهر، اإ

 واو. الواجبات وأأساليب العمل

 الأعضاء.تسهم وظيفة شعبة الرقابة ادلاخلية يف الإدارة الفّعاةل للمنظمة ويف التام املدير العام ابملساءةل أأمام ادلول  .24

جراء التدقيق والتقيمي والتحقيق. وينبغي لأنواع التدقيق أأن تشمل  .25 تتضمن اختصاصات مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اإ
 ما ييل، دون الاقتصار عىل ذكل: تدقيق الأداء والتدقيق املايل والتدقيق يف الامتثال.

 لع مدير الشعبة مبا ييل:ولتنفيذ همامت الرقابة ادلاخلية بفعالية يف الويبو، يضط .26

وضع خطط معل للرقابة ادلاخلية عىل املدى الطويل والقصري ابلتنس يق مع مراجع احلساابت اخلاريج.  )أأ(
جراء تقيمي س نوي عىل الأقل للمخاطر، عند الاقتضاء، وعىل أأسا  هذا التقيمي،  تتأأسس خطة العمل الس نوية عىل اإ

عداد خط ة العمل الس نوية، يلتم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ابلأخذ يف الاعتبار تتحدد أأولوايت العمل. يف س ياق اإ
اكفة الاقرتاحات اليت ترد من الإدارة أأو اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأو من ادلول الأعضاء. يرسل مدير 

ىل اللجنة الا ستشارية املس تقةل للرقابة الشعبة مرشوع خطة معل الرقابة ادلاخلية، قبل وضع الصيغة الهنائية لها، اإ
بداء الرأأي.  ملراجعهتا واإ

صياغة س ياسات لتنفيذ اكفة وظائف الرقابة ادلاخلية، واليت تشمل التدقيق ادلاخيل والتقيمي والتحقيق، وذكل  )ب(
ىل التقارير مع ضامن احلقوق يف اختاذ  جراءات النفاذ اإ ابلتشاور مع ادلول الأعضاء. توفر الس ياسات قواعد واإ

 الإجراءات القانونية عىل حنو سلمي واحلفا  عىل الّسية.

عداد دليل حيتوي عىل توجهيات للتدقيق ادلاخيل ودليل للتقيمي ودليل لإجراء التحقيق، وعرضها عىل اللجنة  )ج( اإ
ردي الاستشارية املس تقةل للرقابة لإبداء الرأأي. تتضمن هذه التوجهيات اختصاصات وظائف الرقابة عىل املس توى الف

 وجتميعاا لالإجراءات املعمول هبا. تُراجع تكل التوجهيات مرة لك ثالث س نوات أأو عىل فرتات أأقل من ذكل.

وضع أأنظمة للمتابعة وحتديهثا، هبدف التحقق من اختاذ التدابري الفّعاةل لتنفيذ توصيات الرقابة يف غضون همل  )د(
ىل مدير  يرس شعبة الرقابة ادلاخلية تقار زمنية معقوةل. يرفع رئي ىل ادلول الأعضاء واإ حتريرية بصفة دورية ومنتظمة اإ

ىل املدير العام بشأأن احلالت اليت مل تُنفّذ فهيا التدابري التصحيحية املالمئة يف  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واإ
 الوقت املناسب.

 ذ توصياته.التصال مبراجع احلساابت اخلاريج والتنس يق معه ورصد ومتابعة تنفي )ه(

وضع برانمج لضامن اجلودة وحتسيهنا والالتام بتنفيذه، عىل أأن يشمل لك جوانب التدقيق ادلاخيل والتقيمي  )و(
جراء مراجعات داخلية وخارجية منتظمة وتقيمي ذايت مس متر وفقا للمعايري املعمول هبا. ويتعنّي  والتحقيق، مبا يف ذكل اإ

جراء التقيمي اخلاريج املس تقل مرة  لك مخس س نوات عىل الأقل. اإ

يف املنظامت الأخرى التابعة ملنظومة الأمم املتحدة ويف املؤسسات املالية ة ادلاخليالرقابة التواصل مع دوائر  )ز(
 متعددة الأطراف، والتعاون معها، ومتثيل الويبو يف الاجامتعات املعنية املشرتكة بني الواكلت.
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 عبة الرقابة ادلاخلية:وعىل وجه اخلصوص، يقمّي مدير ش  .27

آليات الويبو للمراقبة ادلاخلية وفعاليهتا ونزاههتا. )أأ(  التحقق من موثوقية أ

التحقق من سالمة البىن التنظميية وأأنظمهتا ومعلياهتا وتقيميها، لضامن الاتساق بني النتاجئ اليت حتقّقها الويبو  )ب(
 والأهداف احملّددة.

جراء تقيمي لفّعالية الويبو )ج( يف الوفاء بأأهدافها وحتقيق النتاجئ وتوجيه ما تقتضيه احلاجة من توصيات واقرتاحات  اإ
 لأساليب أأفضل لتحقيق النتاجئ، مع مراعاة املامرسات اجليدة وادلرو  املس تفادة.

ىل التأأكد من الامتثال بقواعد الويبو ولواحئها وللس ياسات ادلاخلية ولالإجراءات )د(  مراجعة الأنظمة الرامية اإ
 املتبعة.

التأأكد من الاس تخدام الكفء والفّعال والاقتصادي ملوارد الويبو البرشية واملالية واملادية واحلفا  علهيا وتقيمي  )ه(
 ذكل.

دارة اخملاطر. )و(  حتديد مواطن تعّرض الويبو للمخاطر اجلس مية وتقيميها والإسهام يف حتسني اإ

جراء التحقيقات فامي يتعلق ابدعاءات سوء السلوك وغري ذكل من اخملالفات يتوىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأيضاا  .28 اإ
جراء حتقيقات بناء عىل اخملاطر احملّددة.  الأخرى. وملدير شعبة الرقابة ادلاخلية، من ابب الاستباق، أأن يقّرر اإ

عداد التقارير  زاي. اإ

الرقابة ادلاخلية تقريراا يوحض فيه أأهداف العملية يف أأعقاب أأي معلية تدقيق أأو تقيمي أأو حتقيق، يصدر مدير شعبة  .29
ونطاقها واملهنجية املس تخدمة والنتاجئ والاس تنتاجات والإجراءات التصويبية املتخذة أأو التوصيات اخلاصة ابلنشاط املعين 

ن أأمكن، توصيات لإجراء حتسينات وادلرو  املس تفادة من النشاط. ويكفل املدير استيفا جراءات احملدد، ويتضمن، اإ ء اإ
معليات التدقيق ادلاخيل والتقيمي والتحقيق والانهتاء مهنا يف التوقيتات احملددة ومراعاة مبادئ الانصاف واملوضوعية وادلقة 

عداد التقارير.  يف اإ

تُعرض مرشوعات تقارير التدقيق ادلاخيل والتقيمي عىل مرشيف الربامج وغريمه من املوظفني املعنيني املس ئولني  .30
لية مبارشة عن الربامج أأو عن النشاط اذلي خضع للتدقيق ادلاخيل أأو للتقيمي، وتتاح هلم فرصة الرّد يف غضون همةل مس ئو 

د يف مرشوع التقرير.  معقوةل حتد 

ن أأمكن، خطط معل  .31 تتضمن التقارير الهنائية للتدقيق ادلاخيل والتقيمي أأية تعليقات مفيدة من املس ئولني املعنيني، واإ
ة املعنية وتوقيتات التنفيذ. يف حاةل عدم اتفاق مدير الشعبة واملدير املس ئول عن الربانمج حول الوقائع الواردة يف الإدار 

براز رأأي لك من مدير الشعبة واملديرين املعنيني يف التقارير الهنائية.  مرشوعات تقارير التدقيق والتقيمي، يتعنّي اإ

ىل اللجنة يرفع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية  .32 ىل املدير العام وشسخة اإ التقارير الهنائية عن التدقيق ادلاخيل والتقيمي اإ
الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج. يُتاح ملراجع احلساابت اخلاريج احلصول عىل مستندات أأو واثئق 

 مؤيدة للتدقيق ادلاخيل وتقارير التقيمي بناء عىل طلبه.
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مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقارير التدقيق ادلاخيل والتقيمي، وتقارير عن دور الإدارة الناجتة عن التحقيقات،  نرشي  .33
 من اترخي صدورها. ولعتبارات حامية السالمة والأمن شهرعىل موقع الويبو الإلكرتوين عىل ش بكة الإنرتنت يف غضون 

ومع ذكل،  ، عدم الكشف عن بعض املعلومات أأو جحب أأجزاء من التقرير.هرتئيواخلصوصية، جيوز ملدير الشعبة، وفقا ملا ي
نه جيوز لدلول الأعضاء أأن تطلب الاطالع عىل التقارير غري املكشوف عهنا أأو عىل النسخة الأصلية من التقارير احملجوبة؛  فاإ

اتحة تكل الإماكنية حتت رشط الّسية يف ماكتب   .شعبة الرقابة ادلاخليةويتعني اإ

مع  يرفع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقارير التحقيقات الهنائية اإىل املدير العامما مل ينص امليثاق عىل خالف ذكل،  .34
دارة املوارد البرشية؛ ىل مدير اإ واللجنة الاستشارية املس تقةل  مراجع احلساابت اخلاريجويتعني أأن حيصل  توجيه شسخة اإ

 لطلب.للرقابة عىل تقارير التحقيق بناء عىل ا

الويبو من مس توى  ختص موظفي التحقيقات الهنائية اليت تقاريرويتعني عىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأن يقدم  .35
ىل انئب مدير عام أأو مساعد مدير عام ىل رئيس امجلعية العامة ورئيس جلنة التنس يق،  العام مع توجيه شسخ ديرامل اإ اللجنة و اإ

ويتعني عىل املدير العام أأن خيطر، يف أأقرب فرصة ممكنة، رئييَس مراجع احلساابت اخلاريج. الاستشارية املس تقةل للرقابة و 
امجلعية العامة وجلنة التنس يق، اإىل جانب اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج، ابلقرار البات يف 

هناء التعيني، من التشاور مس بقاا مع جلنة التنس يق. ويف  القضية والأس باب الاكمنة وراء ذكل. ومع ذكل ل بد، يف حاةل اإ
ماكنية الاطالع عىل التقارير مع تويخ  احلالت اليت تكون فهيا الادعاءات ُمثبتة، تُمنح لدلول الأعضاء، بناء عىل الطلب، اإ

 الّسية.

ىل ويتعني عرض تقارير التحقيقات الهنائية املتعلقة مبدير شعبة الرقابة ادلاخلية  .36 عىل املدير العام، مع توجيه شسخ اإ
ويتعني عىل املدير رئييَس امجلعية العامة وجلنة التنس يق، واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج. 

ىل جانب اللجنة الاستشارية املس تق ةل للرقابة العام أأن خيطر، يف أأقرب فرصة ممكنة، رئييَس امجلعية العامة وجلنة التنس يق، اإ
 يف القضية والأس باب الاكمنة وراء ذكل.لقرار البات ومراجع احلساابت اخلاريج، اب

ويتعني عرض تقارير التحقيقات الهنائية املتعلقة ابملدير العام عىل رئييَس امجلعية العامة وجلنة التنس يق، مع توجيه شسخ  .37
ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلسا  ابت اخلاريج ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية.اإ

ليه يف الفقرة  .38 ذا مل يثبت التحقيق املشار اإ نه يتعني عىل رئييَس امجلعية العامة وجلنة  37واإ الادعاءات الصادرة، فاإ
غالق ا لقضية. وبناء التنس يق، بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، الطلب من مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اإ

 عىل طلب املدير العام، يبلغ رئيس امجلعية العامة ادلول الأعضاء ابلقرار البات يف القضية.

ليه يف الفقرة ذا أأثبت التحقيق واإ  .39 نه يتعني عىل اللجنة أأو لكها ادعاءات سوء السلوكبعضا من  37املشار اإ ، فاإ
قلميية، بصدور تكل ادلول الأعضاء، من خالل منسقي اجملموعاالاستشارية املس تقةل للرقابة أأن ختطر، يف أأقرب فرصة،  ت الإ

 ويتعني عىل رئييَس امجلعية العامة وجلنة التنس يق: الاس تنتاجات و/أأو التوصيات. النتاجئ و/أأو

ه، ويُفّضل أأن يتوىل الكيان توصياته و اس تنتاجاتالتقرير و نتاجئ حمجوب عن تزويد ادلول الأعضاء مبلخص  )أأ(
ع  داده؛احملقق اإ

وتزويد أأي دوةل من ادلول الأعضاء، بناء عىل طلهبا، بنسخة اكمةل من تقرير التحقيق الهنايئ احملجوب،  )ب(
 ويُفّضل أأن يتوىل الكيان احملقق جحبه؛



WO/GA/48/17 
Annex 
7 
 

ماكنية الاطالع، حتت رشط الّسية، عىل تقرير التحقيق الهنايئ غري احملجوب  )ج( وختويل ادلول الأعضاء اإ
 واختصاصات التحقيق؛

والعمل، مبراعاة مشورة كتابية تقدهما اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، عىل توجيه توصية اإىل جلنة  )د(
جراء تأأدييب. غالق القضية أأو بدء اإ ىل اإ  التنس يق تدعو عىل أأسا  جحج مفّصةل اإ

غالق ودعوة جلنة التنس يق اإىل الانعقاد يف غضون شهرين من صدور التوصية من أأجل البت فامي  )ه( اكن يتعني اإ
جراء تأأدييب وامليض فيه.  القضية أأو بدء اإ

ومرشوعات النصوص واملواد والنتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات معامةل الواثئق  الهنائية تُعامل مجيع تقارير التحقيق .40
 أأو املدير العام. ةادلاخلي يرّصح ابلكشف عهنا مدير شعبة الرقابةمل ذات الّسية التامة، ما 

جيوز ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية، فامي يتعلق مبسائل الرقابة ذات الطبيعة الثانوية أأو الروتينية داخل الويبو واليت ل  .41
 تتطلب الإبالغ الرمسي، التصال ابملدير اخملتص أأو مراسلته بشأأن تكل املسأأةل.

الشعبة يف أأقرب فرصة، وبيان الإجراءات اليت يكون املدير العام مس ئولا عن ضامن الاس تجابة مجليع توصيات مدير  .42
اختذهتا الإدارة يف شأأن النتاجئ والتوصيات احملددة يف التقارير. يف حال اكنت اس تنتاجات و/أأو توصيات تقرير التحقيق تنطبق 

عضاء بأأن تكل عىل املدير العام، تعنّي عىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، يف أأقرب فرصة لها، أأن تبلغ ادلول الأ 
ت.  الاس تنتاجات و/أأو التوصيات قد ُأعد 

ىل املدير العام بشأأن تنفيذ توصيات مراجع احلساابت اخلاريج مع  .43 م مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقريراا س نوايا اإ يقّدِ
ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.  توجيه شسخة اإ

م مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ت .44 ىل امجلعية العامة للويبو، من خالل جلنة الربانمج واملزيانية يقّدِ قريراا س نوايا موجزاا اإ
)التقرير الس نوي(. يواىف املدير العام واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بنسخة من مرشوع التقرير الس نوي لإبداء الرأأي 

ي حملة عامة عن أأششطة الرقابة ادلاخلية اليت ُأجنزت خالل فيه، وتقدمي تعليقات وفقا ملقتىض احلال. يتناول التقرير الس نو 
الفرتة املشموةل ابلتقرير، مبا يف ذكل نطاق وأأهداف هذه الأششطة واجلدول الزمين للعمل املُنجز والتقدم املُحرز يف تنفيذ 

رسال تعليقات عىل التقرير الس نوي الهنايئ يف تقرير منفصل حسب ما يراه  توصيات الرقابة ادلاخلية. جيوز للمدير العام اإ
 مناس باا.

 يتضمن التقرير الس نوي عدة أأمور من بيهنا: .45

جراء بعينه، وصف  )أأ( دارة الويبو عامة أأو أأي برانمج أأو اإ للمشالكت الهامة وأأوجه القصور الرئيس ية املتعلقة ابإ
 واليت تظهر خالل الفرتة قيد النظر.

ن وجد، وصف )ب( ثباهتا مع ما صدر بشأأهنا من أأحاكم مثل ، مبا يف ذكل الوقع املايل اإ لقضااي التحقيق اليت مت اإ
نفاذ القانون وأأية عقوابت متّخذة أأخرى. ىل السلطات الوطنية لإ  التدابري التأأديبية والإحاةل اإ

للك توصيات الرقابة ادلاخلية ذات الأولوية العالية الصادرة عن مدير الشعبة أأثناء الفرتة املشموةل  وصف )ج(
 رير.ابلتق

 للك التوصيات اليت مل يوافق علهيا املدير العام، مع تضمني رشح لعدم موافقته. وصف )د(
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 حتديد التوصيات ذات الأولوية العالية يف تقارير سابقة واليت مل يُكمتل يف شأأهنا الإجراءات التصحيحية. )ه(

داري رئييس ل حيظى مبوافقة مدير شعبة الرق )و( ابة ادلاخلية، ويرى أأنه يشلك خطراا معلومات بشأأن أأي قرار اإ
 حقيقياا عىل املنظمة.

لأية حاةل شهدت تقييداا عىل السامح لشعبة الرقابة ادلاخلية ابلطالع عىل السجالت أأو التصال  لخصم )ز(
آت. ىل منشأ  بأأفراد أأو ادلخول اإ

ىل املدير العام بشأأن موقف تنفيذ توصيات مراجع  لخصم )ح( للتقرير املرفوع من رئيس شعبة الرقابة ادلاخلية اإ
 احلساابت اخلاريج.

ة الرقابة نطاق أأششط ومعلومات عن، من الناحية املؤسس ية التدقيق ادلاخيل تأأكيد لس تقاللية وظائف )ط(
 ة.وارد لتنفيذ الأغراض املنشوداملومدى كفاية  ادلاخلية

 حاء. املوارد

ىل ادلول الأعضاء، يأأخذ املدير العام بعني الاعتبار احلاجة اإىل ضامن  .46 عند تقدمي مقرتحات الربانمج واملزيانية اإ
اس تقاللية معل الرقابة ادلاخلية وتوفري املوارد الالزمة لضامن فّعالية معل مدير الشعبة وقدرته عىل حتقيق الأهداف املنشودة 

د املوارد املالية والبرشية، مبا يف ذكل الاس تعانة مبصادر داخلية أأو خارجية أأو من خالل التلك  يف الصادر للشعبة. وحُتَد 
مشرتكة لتقدمي اخلدمات املطلوبة، بصورة واحضة يف وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة، واليت س تأأخذ بعني الاعتبار رأأي 

 اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.

يتأأكد مدير شعبة الرقابة ادلاخلية من توفر موظفني ابلشعبة، معينني وفقا للنظام الأسايس ملوظفي الويبو ولحئته، مع  .47
متتعهم بشلك جامعي بقدر اكٍف من املعارف واملهارات وغري ذكل من الكفاءات املهنية الأخرى املطلوبة لتنفيذ همام الرقابة 

 زيز التطوير املهين املس متر للوفاء مبتطلبات هذا امليثاق.ادلاخلية. وأأن يعمل املدير عىل تع

قالته  طاء. تعيني املدير وتقيمي أأدائه واإ

ىل مسابقة دولية  .48 يكون مدير الشعبة خشصاا ذا كفاءات عالية ومتخصصاا يف همام الرقابة. يستند تعيني مدير الشعبة اإ
 ة الاستشارية املس تقةل للرقابة.مفتوحة وشفافة جيرهيا املدير العام ابلتشاور مع اللجن

بعد موافقة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وجلنة التنس يق. يُعني  مدير  يتوىل املدير العام تعيني مدير الشعبة .49
آ  خر الشعبة ملدة حمددة بست س نوات غري قابةل للتجديد. بعد انهتاء املدة احملددة ملدير الشعبة، ل يكون أأهالا لأي منصب أ

يف الويبو. وينبغي اختاذ اخلطوات، قدر الإماكن، لضامن أأن تكون بداية ولية مدير شعبة الرقابة ادلاخلية غري مطابقة لبداية 
 ولية مراجع احلساابت اخلاريج اجلديد.

قاةل مدير الشعبة عىل أأسا  أأس باب حمددة وموثّقة فقط، وبعد موافقة اللجنة الاستش .50 ارية جيوز للمدير العام اإ
 املس تقةل للرقابة وجلنة التنس يق.

 يتوىل املدير العام تقيمي أأداء املدير، بعد تلقي معلومات من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة والتشاور معها. .51
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 ايء. بند مراجعة امليثاق

ىل املراجعة من قبل مدير الشعبة واللجنة الاستشارية املس تقةل لل .52 رقابة مرة لك ثالث س نوات خيضع هذا امليثاق اإ
ذا ما اقتىض الأمر. وأأية تعديالت مقرتحة من الأمانة عىل امليثاق تُعرض عىل اللجنة  أأو عىل فرتات أأقل من ذكل اإ

 الاستشارية املس تقةل للرقابة واملدير العام وحُتال اإىل جلنة الربانمج واملزيانية للموافقة علهيا.

 []هناية املرفق والوثيقة


