A

WO/GA/50/15

األصل :ابإلنلكزيية
التارخي 7 :ديسمرب 2018

اجلمعية العامة للويبو
الدورة اخلمسون (الدورة االستثنائية السابعة والعشرون)

جنيف ،من  24سبمترب إىل  2أكتوبر 2018

التقرير

اذلي اع متدته امجلعية العامة للويبو

 .1تناولت امجلعية العامة للويبو البنود التالية اليت تعنهيا من جدول األعامل املو ّحد (الوثيقة  1 :)A/58/1و 2و 4و 5و6
و 10و "1"11و "3"11و 12و 13و 14و 15و 16و 17و 18و 19و 20و 25و 29و.30
 .2وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة ،فامي عدا البنود  10و "1"11و "3"11و 13و 14و 15و 16و 17و 18و19
و 20و ،25يف التقرير العام (الوثيقة .)A/58/11
 .3وترد التقارير اخلاصة ابلبنود  10و "1"11و "3"11و 13و 14و 15و 16و 17و 18و 19و 20و25
يف هذه الوثيقة.
.4

وترأس الاجامتع السفري دونغ-يش دونغ (فييت انم) ،رئيس امجلعية العامة للويبو.
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البند  10من جدول األعامل املو ّحد
تكوين جلنة الربانمج واملزيانية
.5

استندت املناقشات إىل الوثيقتني  WO/GA/50/12و.WO/GA/50/14

 .6وذكّر الرئيس ابلقرار املعمتد يف مجعيات العام السابق ،واذلي مفاده أن رئيس امجلعية العامة للويبو سيتوىل إجراء
مشاورات بشأن جلنة جامعة وشفافة وفعاةل ،مع مراعاة اعتبارات من بيهنا المتثيل اجلغرايف ،من أجل اختاذ قرار يف امجلعية
العامة للويبو يف دورهتا امخلسني يف  .2018وقال يف هذا الصدد إنه تشاور بنشاط حول املسأةل منذ امجلعيات السابقة،
وأجرى عدة مشاورات غري رمسية بغرض إجياد سبيل للميض قدما .وأبدى تقديره حيال الزتام لك الوفود املعنية قائال إن لك
وفد معل بأمانة وبطريقة بنّاءة .غري أنه أعرب للوفود عن أسفه من عدم التوصل إىل أي توافق يف اآلراء قبل انعقاد
امجلعيات احلالية.
 .7وحتدث وفد إندونيس يا ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ وذكّر بأنه مضت أكرث من  10س نوات منذ أن نُظر
آخر ّمرة يف ختصيص مقاعد األعضاء املكونة للجنة الربانمج واملزيانية (جلنة املزيانية) حبسب اجملموعات اإلقلميية .وأضاف أن
التخصيص احلايل ملقاعد اجملموعات اإلقلميية يف جلنة املزيانية ليس عادال ابلنظر إىل جحم ونس بة تمثيل اجملموعات اإلقلميية يف
الويبو .وذكّر ،يف هذا الصدد ،ابقرتاحه اخلاص بتكوين جلنة املزيانية كام هو وارد يف الوثيقتني WO/GA/49/20
و WO/GA/49/20 Corr.املؤرختني  4و 6أكتوبر  ،2017عىل التوايل ،وبأن ذكل الاقرتاح ُقدم من جديد إىل ادلورة
احلالية للجمعيات يف الوثيقة  ،WO/GA/50/14يك تنظر فيه ،وهو لزوم أن تكون جلنة املزيانية مفتوحة أمام مجيع ادلول
األعضاء املهمتة لمتكيهنا من املشاركة فهيا مشاركة اتمة .وأوحض ذكل قائال إن القرارات اليت تتخذها جلنة املزيانية ،ابعتبارها من
أ ّه هيئات الويبو الرئاس ية ،لها أثر مبارش عىل لك ادلول األعضاء .ومىض يقول إنه ينبغي ،بناء عليه ،متكني لك األعضاء
املهمتة من املشاركة بشلك اكمل ،ألن الك من نظام الويبو ادلاخيل واملبادئ التوجهيية السارية ال يوفر أساسا قانونيا للحدود
الراهنة بشأن عدد املقاعد يف جلنة املزيانية وال لتخصيص املقاعد للك مجموعة إقلميية .وأعرب عن اس تعداد اجملموعة إلبداء
ما يلزم من روح بنّاءة ومرونة يف املناقشة مضن بند جدول األعامل بغرض إجياد حل خالل هذه امجلعيات لضامن جلنة جامعة
وشفافة وفعاةل ،دون إغفال رضورة أن تعكس اللجنة أيضا بشلك صيح عضوية الويبو وجحم لك مجموعة من مجموعات
الويبو اإلقلميية.
 .8وذكّر الرئيس بأن هذه املسأةل اكنت موضوع مناقشات طويةل يف مجعيات العام السابق وأثناء املشاورات غري الرمسية
اليت عُقدت منذ ذكل الوقت .وأعلن أنه من الواحض أن البند  ،10شأنه شأن البند  ،9ال ميكن أن ُيتمت يف هذه املرحةل.
وأشار كذكل إىل أن منسقي اجملموعات أبدوا رغبهتم يف احلصول عىل مزيد من الوقت إلجراء مشاورات غري رمسية وأنه يو ّد
أن يقرتح ،بناء عىل ذكل ،العودة إىل بند جدول األعامل يف اجللسة العامة يف أقرب وقت ممكن .وأبدى ،ابلنظر إىل الوضع
السائد ،تفضيهل أن تديل الوفود ببياانهتا عند الرجوع للبند يف وقت الحق.
 .9وعاد الرئيس إىل بند جدول األعامل وأشار إىل أن الوفود ظلّت تتشاور بنشاط حول املسأةل وشكر لك املشاركني
يف تكل املشاورات من منسقني ووفود عىل تعاوهنم.

WO/GA/50/15
3

 .10وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب والمتس تعليق بند جدول األعامل ألن املشاورات
اكنت جارية بشأنه .وعلّق الرئيس البند.
 .11وعاد الرئيس إىل بند جدول األعامل وذكّر بأن البند افتُتح يف األس بوع السابق وافتُتح جمددا يف اليوم السابق .وقال
إن الوفود ظلّت تتشاور بنشاط حول املسأةل طيةل امجلعيات.
 .12وحتدث وفد إندونيس يا ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ وقال إنه مضت ،كام جاء يف بيان مجموعته من قبل،
أكرث من  10س نوات منذ أن نُظر آخر ّمرة يف تكوين جلنة املزيانية .وذكّر بأن مجموعته قدمت ،يف امجلعية العامة للويبو
يف العام السابق ،اقرتاحا بشأن تكوين جلنة املزيانية عىل النحو الوارد يف الوثيقتني WO/GA/49/20
و ،WO/GA/49/20 Corr.وأن ذكل الاقرتاح ُقدم من جديد يف الوثيقة  ،WO/GA/50/14ولكنه مل يُناقش بعد
يف ادلورة احلالية للجمعية العامة للويبو .وأعرب ،مع ذكل ،عن مرونة مجموعته واس تعدادها إلبداء روح بنّاءة يف املناقشة
حول اقرتاحات اجملموعة بشأن املسأةل ،وذكل هبدف التوصل إىل حل ودي يف مجعيات العام املقبل.
 .13واقرتح الرئيس أن تواصل الوفود مشاوراهتا مبارشة بعد امجلعيات هبدف التوصل إىل نتيجة بشأن املسأةل
يف الاجامتع املقبل.
ّ .14قررت امجلعية العامة للويبو أن تنظر يف تكوين جلنة الربانمج واملزيانية؛ ويف هذا الس ياق ،س يجري رئيس
امجلعية العامة للويبو مشاورات بشأن جلنة برانمج ومزيانية شامةل وشفافة وفعاةل ،مع مراعاة اعتبارات عدة مهنا المتثيل
اجلغرايف ،بغرض اختاذ قرار خالل امجلعية العامة للويبو يف دورهتا احلادية وامخلسني يف عام .2019

البند  11من جدول األعامل املو ّحد
تقارير عن التدقيق والرقابة
" "1تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
 .15استندت املناقشات إىل الوثيقتني  WO/GA/50/1و.A/58/6
 .16وأدىل رئيس جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ابلبيان التايل:
أصاب السعادة،
املندوبون املوقرون،
"إنين ممنت إلاتحة الفرصة يل ألقدم لمك التقرير الس نوي للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة .ويغطي التقرير الفرتة
املمتدة من  7يوليو  2017إىل  5يوليو  ،2018حيث عقدت اللجنة أربعة اجامتعات فعلية ،وتلقت عدداً كبرياً من
الرسائل اإللكرتونية املتبادةل لتناول املسائل امللحة بني الاجامتعات الفعلية.
"وامسحوا يل أن أقدم لمك موجزاً لبعض األنشطة الرئيس ية للجنة.
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"الرقابة ادلاخلية :اس تعرضت اللجنة عىل مدار الس نة التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل ،استناداً إىل التقارير
الفصلية لألنشطة اليت أعدها مدير شعبة الرقابة ادلاخلية .وأعربت اللجنة عن ارتياهحا للتقدم العام احملرز بشلك عام
يف تنفيذ اخلطة ،والتغطية الرقابية احملققة واجلودة اإلجاملية للنتاجئ اليت مت التوصل إلهيا .وتالحظ اللجنة أن ذكل حتقق
رمغ صعوبة تعيني املوظفني اليت واهجهتا شعبة الرقابة ادلاخلية خالل الفرتة حيث اكن هناك العديد من املناصب
الشاغرة واكنت أحيا ًان معليات التعيني لبعض هذه املناصب طويةل بعض الشئ.
"املراجعة اخلارجية للحساابت :خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،عقدت اللجنة اجامتعاً عرب الفيديو مع مراجع احلساابت
اخلاريج املنهتية واليته ،أي املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند .وشكرت اللجنة مراجع احلساابت اخلاريج
عىل املراجعة اخلارجية اليت قام هبا عىل مدار الس نوات وعىل مساهامته يف تعزيز احلومكة يف الويبو .وأعربت اللجنة
عن رضاها إلبداء مراجع احلساابت اخلاريج رأ ًاي غري مشفوع بتحفظ فامي يص بياانت الويبو املالية وأثنت عىل
اإلدارة لتحقيقها لتكل النتيجة .واجمتعت اللجنة مرتني مع مراجع احلساابت اخلاريج اجلديد من مكتب التدقيق
الوطين ابململكة املتحدة ،اذلي أطلع اللجنة عىل أنشطة التوظيف األولية والمتس مهنا معلومات عن الاسرتاتيجية
اليت تعمتدها ملراجعة احلساابت وعن خمطط التدقيق اخلاص هبا .كام انقشت اللجنة مع مراجع احلساابت اخلاريج
التعديالت املقرتح إدخالها عىل اختصاصاهتا فامي يتعلق ابملراجعة اخلارجية للحساابت.
"مكتب األخالقيات :ما تزال اللجنة تواجه حتد ًاي يك تضطلع باكمل واجباهتا فامي يص األخالقيات ،ومن مث لتجنب
أي التباس أو سوء فهم يف املس تقبل ،تقرتح اللجنة توضيح دورها ومسؤولياهتا فامي يتعلق بوظيفة األخالقيات
وتويص امجلعية العامة بإدخال التعديالت املناس بة عىل اختصاصاهتا.
"واضطلعت اللجنة خالل الفرتة ،ابملهام التالية الرئيس ية فامي يتعلق ابألخالقيات:
"ترصد اللجنة تنفيذ التوصيات املنبثقة عن تدقيق إطار األخالقيات لعام  .2016والحظنا مع القلق أنه وفقاً
لسجالت شعبة الرقابة ادلاخلية ،جتاوزت معظم التوصيات املعلقة اترخي التنفيذ األويل املقرر لها بل إهنا جتاوزت يف
إحدى احلاالت اترخي التنفيذ املنقح.
"وأعربت اللجنة عن رسورها ملالحظة أن الس ياسة بشأن اإلفصاح املايل وإعالن املصاحل ،اليت متت مواءمهتا مع
س ياسات اإلفصاح املايل يف املنظامت األخرى التابعة لألمم املتحدة ،تتضمن رشوط الكشف للمعايري احملاسبية ادلولية
للقطاع العام (معايري إيبساس) ،وتشمل ضامانت مالمئة محلاية الرسية.
"التعديالت املقرتح إدخالها عىل اختصاصات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة :خضعت اختصاصات اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة للتعديل آلخر مرة يف أكتوبر  .2015ووفقاً لالختصاصات ذاهتا ،قامت اللجنة
ابس تعراض النسخة احلالية وشاركت التعديالت املقرتحة مع ادلول األعضاء واألمانة للتشاور بشأهنا .وتركز التعديالت
املقرتحة عىل مراجعة القسم ابء ابلاكمل اذلي يقدم وصفاً لوظيفة اللجنة ومسؤولياهتا وذكل بغية حتسني بنية القسم
وتبس يطه وتوضيحه يف ضوء التجربة السابقة.
"ومبا أن بعض التعديالت املقرتحة عىل الاختصاصات س يكون لها تأثري يف ميثاق الرقابة ادلاخلية ،فقد رأت اللجنة
أنه من املس تحسن تقدمي التعديالت املقرتحة عىل لكتا الوثيقتني يك تنظر فهيا جلنة الربانمج واملزيانية يف الوقت نفسه
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وتوافق علهيا امجلعية العامة بشلك هنايئ .فقد أجريت يف السابق مراجعة دورية لهاتني الوثيقتني يف س نوات خمتلفة مما
أدى إىل عدم تطابقهام بشلك اكمل.
"ويسعدين بعد إذن الرئيس أن أرد عىل أي تساؤالت أو تعليقات مقدمة من ادلول األعضاء.
"أشكرمك جزيل الشكر".
 .17وشكر وفد السلفادور ،ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب ،اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل التقرير،
وعىل مشورهتا املتخصصة املس تقةل ومساعدهتا للجمعية العامة للويبو ،وعىل امتثالها لواليهتا .وكررت اجملموعة ما رصحت به
يف جلنة الربانمج واملزيانية قبل أس بوعني ،ال س امي فامي يتعلق ابملكتب اإلقلميي ألمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب،
واملشار إليه يف الفقرة  18من التقرير ،وأعربت عن تقديرها لعمل املكتب اإلقلميي يف تنس يق األنشطة وتنظميها من أجل دمع
املنطقة ،ودلمع البدلان اليت تتحدث اإلس بانية واإلنلكزيية عىل حد سواء ،كام اتضح يف همنية املوظفني وديناميهتم ومراعاهتم
حلساس يات لك دوةل عضو .ورمغ اإلقرار بأن من املمكن أداء لك هممة عىل حنو أفضل ،والاعرتاف برضورة وجود آليات
رقابة داخلية يف لك مؤسسة ،أعربت اجملموعة عن قلقها بشأن التقيمي حىت يتس ىن مراعاة ذكل يف العمل املقبل للجنة،
وكذكل حتسني والية الرقابة داخل املنظمة ،مما س يؤدي بدوره إىل إحداث تأثري إجيايب عىل معل املنظمة .وأشارت إىل أن
بدلان املنطقة قدمت ادلمع ألنشطة التقيمي وشاركت فهيا بفعالية ،كام ذكر التقرير ،لكن مل تتح الفرصة للمجموعة يك تنظر يف
النتاجئ األولية وتعلق علهيا ،نظراً ألهنا تلقت التقرير الهنايئ حيث مل يعد ممكناً تغيري النتاجئ الواردة فيه .وأوحضت أن اجملموعة
اكنت س تكون شاكرة لو اكن قد أتيح لها املشاركة ليس فقط يف الصياغة وإمنا أيضاً الحقاً ،نظراً ألنه اكن من املمكن أن
تستند بعض نتاجئ التقيمي عىل املتطلبات ادلاخلية للك دوةل عضو ،اليت ميكن أن ختتلف بشلك كبري من دوةل ألخرى .ورأت
أن بعض التوصيات الرامية إىل حتسني ادلراسة تقرتح تعزيز التوحيد من خالل الربوتوكوالت اليت ستشلك ،لألسف ،بسبب
العمليات ادلاخلية القامئة يف لك دوةل عضو ،حتد ًاي كبرياً حيث أهنا قد ال تس تويف ابلرضورة الرشوط املتعلقة مبرونة الهيئات
اخلاضعة للتقيمي وقدرهتا عىل التكيف .وأضاف أن وحدات أخرى من الويبو شاركت يف األنشطة اليت نسقها املكتب وأن
نتاجئ هذه اإلجراءات أو األنشطة يف تكل الوحدات طبقت عىل املكتب دلى التقيمي ،وقالت اجملموعة إنه س يكون من املالمئ
إذا وهجت بعض التعليقات والتوصيات الصادرة للمكتب إىل الوحدات املسؤوةل ،أو ارتقت إىل مس توى أعىل ،حبيث ميكن
توحيد التغيريات وهيلكهتا وتطبيقها عىل املنظمة بأمكلها .واغتمنت اجملموعة الفرصة إلعادة التأكيد عىل تكل التعليقات حىت
يتس ىن مراعاهتا يف التقياميت اليت س تجرى يف املس تقبل داخل املنظمة.
 .18وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء ،وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق ،وقاال إهنام
أجال اإلدالء ببياانهتام حىت الانهتاء من البنود الثالثة الفرعية.
 .19وأعرب وفد الوالايت املتحدة األمريكية عن تقديره للعمل القمي اذلي اضطلعت به اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير وأعرب عن تأييده للتغيريات اليت أدخلت يف الاختصاصات ويف ميثاق الرقابة ادلاخلية ،حيث
رأى أهنا سزتيد من توضيح األدوار والعمليات ،وس تضفي كذكل الاتساق عىل الواثئق .وأقر الوفد ابدلمع املتواصل للجنة
ومبشورهتا املفيدة اليت تقدهما لدلول األعضاء بشأن املسائل املتعلقة ابلرقابة واملسائل املالية ،معر ًاب عن تقديره اللزتام األمانة
يف هذا الصدد .وتطلع إىل أن تواصل الك من اللجنة واألمانة العمل لتيسري هذا الالزتام.
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 .20وأعرب وفد أسرتاليا عن تقديره لعمل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ودورها يف تقدمي املشورة املتخصصة
املس تقةل وتوفري الرقابة للمنظمة ،معر ًاب عن سعادته ألنه قرأ يف تقرير اللجنة أهنا راضية بوجه عام عن العديد من جماالت
العمل ،مبا يف ذكل الرقابة ادلاخلية ،والتدقيق اخلاريج ،واإلبالغ املايل .وقال الوفد إنه ابعتبار دور مكتب األخالقيات يف
الويبو أساس ياً ونظراً ألن اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة تضطلع بدور استشاري همم بشأن هذه الوظيفة ،فإنه يرحب
ابلتعاون بني اللجنة ومكتب األخالقيات دلمع أفضل معليات املامرسة .واعترب معل اللجنة من األولوايت ورأى أن من املهم
توفري ما يكفي من املوارد لهذه الوظيفة ،مع مراعاة رضورة احلفاظ عىل اس تقالل اللجنة.
 .21وأكد وفد الربازيل أيضاً عىل ادلور املهم اذلي تضطلع به اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة من أجل املنظمة معر ًاب
عن تقديره النفتاح اللجنة جتاه ادلول األعضاء .وقال الوفد إنه يوافق عىل اس تعراض الاختصاصات وميثاق الرقابة ادلاخلية
يف آن واحد ،وعىل التعديالت املقرتحة بشأن اختصاصات اللجنة ،اليت س تحقق املواءمة بني الك الوثيقتني .ورأى الوفد أن
التعديالت املقرتحة تعكس املامرسات احلالية فامي يص املعايري ادلولية بشأن التدقيق مما يتيح الرقابة الفعاةل للويبو هبدف
حتسني الفعالية ،دون فرض أنشطة ذات أعباء ثقيةل غري رضورية .وشكر الوفد اللجنة عىل املبادرة وكذكل ادلول األعضاء
عىل تعليقاهتا خالل ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية.
 .22وشكر وفد الاحتاد الرويس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل إعداد التقرير معر ًاب عن تقديره للصيغة اجلديدة
اليت تعمل من خاللها اللجنة ،مشرياً إىل أنه يرى أن اللجنة متارس حالياً وظائف الرقابة ادلاخلية عىل حنو مرض رمغ
الصعوابت والتحدايت اليت تواهجها ،ال س امي ابإلشارة إىل بعض املسائل اخلاصة ابملوظفني .ورحب الوفد خبارطة الطريق
املعدة من أجل إدارة اخملاطر وأحاط علامً بتناقص عدد التوصيات اليت مل يكمتل تنفيذها .وأعرب الوفد عن أمهل يف
الاضطالع يف املس تقبل بعمل فعال لتنفيذ مجيع التوصيات .ورحب الوفد ابالختصاصات اليت أخذت يف الاعتبار التعليقات
الواردة يف ادلورة السابقة للجنة الربانمج واملزيانية.
 .23أحاطت امجلعية العامة للويبو علام مبضمون "تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة"
(الوثيقة .)WO/GA/50/1
" "3تقرير مدير شعبة الرقابة ادلاخلية
 .24استندت املناقشات إىل الوثيقة .WO/GA/50/2
 .25وعرض مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ،وفقا مليثاق الرقابة ادلاخلية ،أنشطة الرقابة اليت اضطلعت هبا الويبو أثناء الفرتة
املشموةل ابلتقرير ،أي من  1يوليو  2017إىل  30يونيو  .2018وأوحض أن التقرير مدرج يف الوثيقة .WO/GA/50/2
وأضاف أن خطة الرقابة اليت وضعهتا الشعبة لعام  2018أ ِعدت مبراعاة عدد من العوامل مهنا :تقيمي اخملاطر ،واجلدوى ،واألثر
عىل الصعيد القطري ،ودورة الرقابة ،واآلراء النقدية إلدارة الويبو وادلول األعضاء ،واملوارد املتاحة .وأفاد بأنه وفقا
للفقرة (26أ) من ميثاق الرقابة ادلاخلية ،وقبل وضع الصيغة الهنائية خلطة العملُ ،قدِّم مرشوع خطة الرقابة أيضا إىل اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة الس تعراضه وتقدمي املشورة بشأنه .وأعلن أن الشعبة متكّنت ،يف اترخي إعداد التقرير ،من تنفيذ
خطة الرقابة لعام  2017ابلاكمل ،وأهنا بصدد تنفيذ خطة العمل لعام  .2018وذكر اجملاالت التشغيلية الرئيس ية اليت مشلهتا
معليات التدقيق والتقيمي اليت قامت هبا الشعبة أثناء الفرتة املشموةل ابلتقرير ،ويه إدارة املناس بات اليت تنظمها/تس تضيفها
الويبو ألطراف اثلثة؛ وإدارة أصول الربامج احلاسوبية؛ والتوظيف؛ وشعبة اللغات؛ وإدارة السفر؛ والاتصاالت املؤسس ية
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يف الويبو وإسهاماهتا يف العالمة التجارية للويبو ومسعهتا؛ واملكتب اإلقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب؛ والربانمج  18بشأن
امللكية الفكرية والتحدايت العاملية؛ وتمنية الكفاءات واملهارات يف جمال امللكية الفكرية؛ وتقرير التثبيت بشأن تقرير أداء
الربانمج للثنائية  .17/2016ومىض يقول إن الفرتة املشموةل ابلتقرير شهدت تسجيل  40حاةل حتقيق جديدة وإغالق
 42حاةل .وأضاف أن  12حاةل ظلّت عالقة حىت  30يونيو  .2018وأوحض أنه من مضن مجموع احلاالت العالقة ،فُتحت
مخس حاالت يف عام  ،2018وست حاالت يف عام  ،2017وحاةل واحدة يف عام  .2016وقال إن الوقت املس تغرق
ورصح بأن الشعبة واصلت إدارة التوصيات وإعداد التقارير بشأهنا من
للتحقيق يف احلاالت بلغ يف املتوسط  7.1أشهرّ .
خالل النظام الش بيك  ،TeamCentralاذلي يتيح إقامة حوار تفاعيل بني مديري الربامج ومندوبهيم ومراجع احلساابت
اخلاريج حتقيقا للفعالية يف متابعة تنفيذ التوصيات املفتوحة .واس تطرد قائال إن مجموع التوصيات املفتوحة بلغ ،يف اترخي إعداد
التقرير 180 ،توصية مهنا  96توصية ذات أولوية عالية و 84توصية ذات أولوية متوسطة .وأوحض أن توصيات الشعبة
تس تأثر بنس بة  74يف املائة من مجموع توصيات الرقابة املفتوحة .وذكر أن الشعبة اس هتلت وأهنت املرحةل األوىل من مرشوعها
اخلاص مبعلومات األعامل اذلي ميكّن من حتسني اإلبالغ عن التوصيات وتزويد اإلدارة مبعلومات وجهية عن التوصيات من
ورصح بأن ُ ّ
ُسل ،خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،إغالق توصيتني دون تنفيذ ،حيث
خالل لوحات معلومات األعاملّ .
وافقت اإلدارة عىل اخملاطر املرتبطة هبا .وقال إن األوىل تتعلق ابلتعديالت اليت اقرتحهتا اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
بشأن نظام املوظفني العتبار إجراء حتقيق مبثابة رشط أسايس الختاذ تدابري تأديبية؛ وإن الثانية تتعلق برضورة أمتتة معلية
خروج املوظفني .وقد اس ُتنتج أنه نظرا الخنفاض معدل املغادرة ،ستتجاوز تلكفة التنفيذ الفائدة .وذكر أن الشعبة وافقت عىل
ذكل الاس تنتاج .وأضاف أن الشعبة اس مترت ،إضافة إىل معلها الرقايب اخملطط هل ،يف إسداء املشورة املهنية بشأن
الس ياسات واإلجراءات املؤسس ية وإدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية .وقال إن الشعبة قدمت ،مضن إدارة ختطيط الربامج
وخص ابذلكر ،يف ذكل الس ياق ،ادلمع اذلي تقدمه الشعبة
والشؤون املالية ،مشورة بشأن أنشطة الوقاية من خماطر الغشّ .
لتدريب أ ِعد عرب اإلنرتنت عن "تفادي الغش وإساءة الاس تعامل يف الويبو" ،اذلي سيُتاح ملوظفي الويبو يف النصف الثاين
من عام  .2018ومىض يقول إن الشعبة تدمع أيضا ممارسة تقيمي خملاطر الغش .وأفاد بأن الشعبة واصلت التفاعل مع اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة ،ومناقشة نتاجئ الرقابة معها ،واس تفادت بقدر كبري مما قدمته لها تكل اللجنة من مشورة ودمع مبا
مكّن من حتسني سري معل الشعبة معوما ونوعية معلها .واس تطرد قائال إن الشعبة حافظت عىل عالقة معل جيدة مع مراجع
ورصح بأن
احلساابت اخلاريج من خالل عقد اجامتعات منتظمة عن حاالت التدقيق والضوابط ادلاخلية وإدارة اخملاطرّ .
الشعبة اجمتعت مبراجع احلساابت اجلديد القادم ،وهو مكتب التدقيق الوطين ابململكة املتحدة ،واطلعت عىل خطة العمل
الس نوية وميثاق الرقابة ادلاخلية واسرتاتيجية التدقيق ادلاخيل ومذكرة عن العمل التدقيقي املس متر ،من بني أمور أخرى ،بغية
ضامن فعالية التغطية الرقابية وتفادي أي ازدواجية حممتةل أو عبء رقايب مفرط .وقال إن الشعبة تعاونت بشلك وثيق مع أمني
املظامل ورئيس مكتب األخالقيات لضامن التنس يق اجليد وتاكمل ادلمع .وأضاف أن الشعبة اس مترت ،مضن هجودها الرامية
إىل توضيح وظيفة الرقابة ادلاخلية وادلفاع عهنا ،يف التواصل مع الزمالء داخل الويبو من خالل تقدمي عروض للموظفني
اجلدد يف إطار التدريبات المتهيدية ،وإصدار النرشة اإلخبارية للشعبة ولوحات البياانت اخلاصة ابلشعبة ،وتقدمي عروض
للمديرين ومسؤويل اإلدارة العليا عند الاقتضاء .وأفاد بأن الشعبة المتست تعقيبات من الزمالء حول نوعية معلها الرقايب من
خالل اس تقصاء رضا الزمالء املعنيني عقب لك هممة .وقال إن حتليل مجموع نتاجئ الاس تقصاء يشري إىل نس بة رضا تناهز
 85يف املائة فامي يص اس تقصاءات ما بعد املهمة ،و 76يف املائة فامي يص الاس تقصاءات املنجزة بعد س نة من املهمة.
وأوحض أن نتاجئ الاس تقصاءات أاتحت فرصة لتقيمي أثر معل الشعبة عىل التحسينات املدخةل عىل األنظمة والس ياسة العامة
واإلجراءات والعمليات .وأوحض قائال إن التعليقات اإلضافية اليت أرسلهتا الوحدات اخلاضعة للتدقيق/التقيمي من خالل
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الاس تقصاءات ساعدت الشعبة عىل حتديد إماكنيات التحسني .ومىض يقول إن الشعبة اس مترت ،أثناء الفرتة املشموةل
وخص ابذلكر مشاركة
ابلتقرير ،يف التواصل والتعاون بشلك نشط ومفيد مع سائر منظامت وكياانت منظومة األمم املتحدةّ .
الشعبة بنشاط يف الاجامتعات الس نوية ملمثيل دوائر التدقيق والتقيمي والتحقيق يف األمم املتحدة .وأشار إىل مزيانية الثنائية
اليت ُخ ّصصت للشعبة لمتكيهنا من تأدية هماهما وقال إهنا بلغت  5.136مليون فرنك سويرسي ،أي بنس بة  0.73يف املائة من
مزيانية الويبو .وأوحض أن املوارد اكنت اكفية معوما يك تغطي الشعبة بفعالية اجملاالت ذات األولوية العالية احملدّدة يف خطط
معلها .واسرتسل قائال إن التغيريات يف التوظيف عىل مس توى الشعبة قد أديرت بفعالية من أجل التقليل إىل أدىن مس توى
ممكن من أثرها عىل أنشطة الرقابة اخملطط لها .وقال ،يف هذا الصدد ،إن رئيس قسم التقيمي ع ُّني والتحق ابملنظمة يف
املعني بدأ همامه يف
 1سبمترب  .2017وأضاف أن معلية تعيني رئيس قسم التدقيق ادلاخيل اس ُتمكلت وأن الشخص ّ
 1أغسطس  .2018وأفاد بأن حمققا مؤقتا برتبة ف 3-ع ُّني والتحق ابملنظمة يف  1أبريل  .2018وتطرق إىل التطور املهين
املتواصل ،وقال إن موظفي الشعبة حرضوا أنشطة تدريب خمتلفة الكتساب معارف وهمارات تقنية وكفاءات جديدة لزايدة
الفعالية والكفاءة التشغيلية للشعبة عند الاضطالع مبهام رقابية .وأوحض أن الك من موظفي الشعبة حرض ،يف املتوسط10 ،
أايم من التدريب مشلت اجملاالت التالية :ماكحفة الغش واكتشافه ،وتقنيات البحث التحقيقي ،وحتليل البياانت ،وتطبيق
تصور البياانت يف جداول ،واألمن اإللكرتوين ،وإدارة الزناعات ،وتقيمي س ياسات العمل والابتاكر ،وتقيمي جودة التدقيق
ادلاخيل ،وتدقيق معليات الرشاء ،والعقود ،والاس تعانة جبهات خارجية .وأخريا ،شكر مدير الشعبة الوفود عىل حسن
اس امتعها وأبدى اس تعداده لإلجابة عىل أية أس ئةل أو تلقي أية تعليقات.
 .26وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب وأبدى تقديره للعمل املهم اذلي تقوم به شعبة
الرقابة ادلاخلية .وتطرق إىل التقيمي الوارد يف الفقرة  52من الوثيقة  ،WO/GA/50/2حتت البند  "3"11من جدول
األعامل ،وأشار إىل البيان اذلي أدىل به مضن البند  "1"11من جدول األعامل.
 .27وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة دول أورواب الوسطى والبلطيق وأبدى تقديره من جديد للعمل املنجز من قبل
مراجع احلساابت اخلاريج واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وشعبة الرقابة ادلاخلية ،وشكر تكل الهيئات عىل ضامن رقابة
جادة للمنظمة .كام أثىن ،نيابة عن اجملموعة ،عىل األمانة لتحقيقها رأاي غري مشفوع بتحفظ من قبل مراجع احلساابت اخلاريج
بشأن البياانت املالية الس نوية .وقال إن مجموعته تبدي ،مرة أخرى ،رضاها عن معل املراقب املايل ومراجع احلساابت العام
للهند بصفته املراجع اخلاريج حلساابت الويبو خالل الس نوات الست املاضية ،وتمتىن لك التوفيق ملكتب التدقيق الوطين
ابململكة املتحدة يف الاضطالع هبذه املهمة األساس ية .وأضاف أن مجموعته تعرتف بأن التوصيات الصادرة عن هيئات الرقابة
اخلارجية وادلاخلية أ ِعدت بغرض حتسني فعالية املنظمة وكفاءهتا ،وتش ّجع األمانة عىل مواصةل العمل من أجل حتقيق
ذكل الغرض.
 .28وشكر وفد الوالايت املتحدة األمريكية شعبة الرقابة ادلاخلية عىل معلها وعىل التقرير اإلعاليم .وأعرب عن تقديره
للجهود اليت تبذلها األمانة والشعبة من أجل تنفيذ توصيات التدقيق وإغالقها .وأبدى تطلعه إىل مواصةل التعاون مع املديرين
املسؤولني لضامن إغالق تكل التوصيات يف الوقت املناسب .وقال إن مدير الشعبة قدم املزيد من التفاصيل يف هذا الشأن،
ولكنه اكن يفضّ ل لو قدم بعض التوضيحات خبصوص بعض املسائل اليت ميكن مناقش هتا معه يف وقت الحق .مث تطرق إىل
التحقيقات وقال إنه اكن حي ّبذ احلصول عىل توضيحات بشأن عدد احلاالت املفتوحة مقابل عدد احلاالت اجلديدة املشموةل
بتقرير الفرتة  .2018/2017وتساءل أيضا عام إذا اكنت أي من تكل احلاالت من فرتة ما قبل عام  .2017وأشار إىل تسجيل
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زايدة كبرية يف عدد الادعاءات خالل الفرتة  2018-2017مقابل فرتات اإلبالغ السابقة .وأبدى تفهمه الحامتل أن يكون ذكل
العدد انجام عن عدة عوامل ،ولكنه المتس رشوحا من الشعبة حول سبب تكل الزايدة .وتساءل أيضا عام إذا اكن القلق
يساور الشعبة حيال زايدة مُسجةل يف الادعاءات يف أي من فئات الشاكوى ،مثل "العصيان والسلوك غري الالئق" ،أو
"الغش أو اإلساءة للحصول عىل مس تحقات" .وأخريا ،قال الوفد إن ادلليل أقمي عىل  5حاالت فقط من مضن  42حاةل،
وتساءل عام إذا اكن ذكل العدد املنخفض للحاالت املثبتة مقابل عدد الادعاءات ميث ّل ،يف رأي الشعبة ،ظاهرة مألوفة أو
مدعاة للقلق.
 .29وشكر وفد الربازيل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية عىل تقريره املقدم إىل امجلعية العامة للويبو .وأكّد أمهية معل الشعبة
يف املنظمة وأبدى دمعه لبيان مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب بشأن تقيمي املكتب اإلقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب.
وأضاف أن التقرير الس نوي يربز مس توى الرضا العايل ألصاب املصلحة والزابئن إزاء اخلدمة اليت يقدهما املكتب .مث تناول
األجزاء املهنجية منه ورأى أنه ميكن إدخال بعض التحسينات مبراعاة لزوم إخضاع لك ماكتب الويبو اإلقلميية للتقيمي من
حيث املعلومات املتاحة للوفود.
 .30وشكر وفد الصني اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج وشعبة الرقابة ادلاخلية عىل
تقاريره وأبدى تقديره ملس توى أداهئم وروهحم املهنية .ورأى الوفد أن حتسني أنشطة التدقيق والرقابة اليت يضطلع هبا لك
من شعبة الرقابة ادلاخلية واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت ،فضال عن سائر آليات الرقابة ادلاخلية
واخلارجية ،من األمور األساس ية ابلنس بة للمنظمة لتحسني نوعية اإلدارة وبلوغ األهداف اإلمنائية الاسرتاتيجية وتعزيز
الشفافية .وأبدى أمهل يف أن تواصل اإلدارة واألمانة اعامتد تدابري لتنفيذ التوصيات السلمية الواردة يف تكل التقارير.
 .31وهنّأ وفد الهند اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية عىل تقريرهيام املفصلني والشاملني.
وأشاد جبهود الشعبة فامي يص برامج التدريب اإللكرتوين والربانمج اخلاص بتقيمي خماطر الغش .وأعرب عن تقديره للتفاعل
بني شعبة الرقابة ادلاخلية واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج من أجل ضامن تنس يق سلس
وإدارة بأداء أفضل .وشدّد عىل أن تقرير مدير الشعبة قدم توصيات قيّمة تامتىش وأحاكم ميثاق الرقابة ادلاخلية .وأعرب عن
ثقته يف أن تسعى املنظمة إىل إغالق التوصيات املفتوحة يف أقرب وقت.
 .32أحاطت امجلعية العامة للويبو علام مبضمون "التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية"
(الوثيقة .)WO/GA/50/2
 .33وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء وقال إن ليس دليه أي اعرتاض ،بل يرغب فقط يف اإلدالء ببيان اجملموعة ابء
حول البند  11والتقارير الثالثة بشأن التدقيق والرقابة .وأعرب عن امتنان اجملموعة ابء لعمل وهجود اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة وشعبة الرقابة ادلاخلية ومراجع احلساابت اخلاريج فامي يص لك أنشطة الرقابة املعروضة .وأكّد ابمس مجموعته
أن ضامن نظام رقابة يؤدي همامه بشلك جيد أمر أسايس للحفاظ عىل فعالية املنظمة وكفاءهتا وأمهيهتا .وأعرب عن شكر
مجموعته للمراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند عىل اخلدمات اليت قدهما خالل الفرتة  ،2017-2012وتطلّعها إىل ارتاكز
مكتب التدقيق الوطين ابململكة املتحدة عىل معيار امتياز مماثل .وقال إنه مجموعته تش ّجع األمانة عىل أن تنفذ يف الوقت
املناسب التوصيات الصادرة عن هيئات التدقيق ادلاخلية واخلارجية ،وأن تواصل التعاون املنتظم مع املديرين املسؤولني
بشأن تكل التوصيات .وأضاف أن مجموعته الحظت الزايدة املسجةل يف اإلبالغ عن سوء السلوك يف التقرير الس نوي لشعبة
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الرقابة ادلاخلية وأهنا تلمتس املزيد من املعلومات عن سبب تكل الزايدة ،معراب عن تفهمها الحامتل أن تكون انمجة عن
التغيريات املدخةل مؤخرا يف الس ياسة العامة أو هجود التوعية اليت تبذلها الشعبة.

البند  13من جدول األعامل املو ّحد
فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو
 .34استندت املناقشات إىل الوثيقة .WO/GA/50/11
 .35وقدم الرئيس بند جدول األعامل مشريا إىل أن هذا البند يشمل فتح املاكتب اخلارجية للويبو وال يتعلق ابملاكتب
اخلارجية الراهنة ،واليت انقش هتا جلنة الربانمج واملزيانية مضن تقرير أداء الويبو .وذكر الرئيس أن األمانة س تحيط الوفود املهمتة
مبس تجدات معل املاكتب اخلارجية ،خالل اجللسة اليت س تعقد يف األس بوع اجلاري .ولفت الانتباه إىل قرار امجلعية العامة
للويبو يف  ،2017واذلي ورد فيهّ " :قررت امجلعية العامة للويبو أهنّ ا ستنظر ،يف دورهتا لعام  ،2018يف فتح ما يبلغ أربعة
ماكتب خارجية للويبو ألغراض الثنائية  ،2019/2018مبا يف ذكل يف كولومبيا ".وقال إنه قد بدأ التشاور إثر امجلعيات العامة
يف  ،2017وعقد عددا من املشاورات غري الرمسية الثنائية وامجلاعية من أجل التعرف إىل س بل امليض قدما .وأعرب عن
تقديره لاللزتام اذلي أبدته لك الوفود املعنية ،وخاصة مهنا وفود البدلان املرتحشة .وأشاد ابلطريقة البناءة اليت انهتجها امجليع.
واس تدرك قائال إن ادلول األعضاء جعزت عن التوصل إىل توافق يف اآلراء .وأفاد الرئيس أن اجملموعات اإلقلميية قد عربت
خالل أحدث املشاورات عن اس تعدادها للمشاركة يف نقاشات غري رمسية خالل امجلعيات اجلارية .وأعلن نيته تعيني ميرس
يرشف عىل النقاشات املذكورة .ووعد الرئيس بإبقاء اجللسة العامة عىل اطالع .ويف هذا الس ياق ،دعا الوفود إىل تقدمي
بياانهتا بشأن هذا البند من جدول األعامل الحقا خالل الوقت اخملصص للبند املذكور .ولفت الانتباه إىل أن اجللسات العامة
يف الس نوات السابقة انقشت هذا املوضوع مطوال وأن تقارير ادلورات السابقة تضمنت آراء الوفود يف هذا اجملال .وأكد
الرئيس للوفود أهنا س تحظى ابلوقت الاكيف لتقدمي بياانهتا عند العودة إىل هذا البند يف وقت الحق من هذا الاجامتع.
 .36وعاد الرئيس لتناول بند جدول األعامل وقال إنه ،ويف ضوء املشاورات غري الرمسية اليت أجريت بعد ظهر ذكل
اليوم ،س يعطي اللكمة للسفري مصطفي األمني (من السودان) ،ميرس املشاورات املذكورة.
 .37وذكّر امليرس بأن الوفود ستنظر يف مسأةل تعيني املاكتب اخلارجية األربعة اجلديدة من مضن املرتحشني العرشة اذلين
سيمت النظر يف طلهبم .وقال إنه قد اقرتح يف اليوم السابق عىل امجلعية العامة للويبو إجراء تصويت غري رمسي عىل هذه
املسأةل من أجل معرفة آراء األغلبية داخل امجلعية .وأفاد أن امجلعية مل تؤيد هذا الاقرتاح .ولفت الانتباه إىل مدى التعقيد
اذلي يتسم هبا الوضع وأن امجلعيات قد بلغت يوهما األخري ،وأن النقاشات غري الرمسية قد اس مترت لساعات ،وأعرب عن
رغبته يف تقدمي اقرتاحني .وأوحض أنه يفضل الاقرتاح األول ولكنه س يقدم الاقرتاح الثاين إن مل حيظ األول ابملوافقة .وأوحض
أن الاقرتاح األول يستند إىل القرار اذلي اختذته امجلعية العامة للويبو يف العام املايض ،بشأن فتح أربعة ماكتب ،مبا يف ذكل
يف كولومبيا .وأكد أن مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب تساند بشدة الاقرتاح املتعلق بفتح مكتب خاريج يف كولومبيا.
وقرأ امليرس نص الاقرتاح األول ،وهو كام ييلّ " :قررت امجلعية العامة للويبو أهنّ ا س تفتح مكتبا خارجيا يف كوملبيا خالل
الثنائية  ،2019/2018وأن تلمتس من الرئيس أن يواصل املشاورات ألغراض تقدمي توصية للجمعية العامة يف دورهتا لعام
 ،2019بشأن فتح ثالثة ماكتب خارجية خالل الثنائية ".2019/2018
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 .38وشكر وفد عامن امليرس عىل الاقرتاح اذلي قدمه ،ورأى أن الاقرتاح معيل جدا ،وأعرب عن تأييده هل.
 .39وشدد وفد مجهورية كوراي عىل أنه ينبغي حسب رأيه أن يشمل القرار من انحية املبدأ املاكتب اخلارجية األربعة
املتبقية مجيعا ،ويف نفس الوقت .وقال إنه فهم من املشاورات غري الرمسية اليت عقدت بعد ظهر ذكل اليوم ،أنه ميكن
الاختيار بني اخليارين األول والثاين ،مثلام ورد يف لكمة امليرس .والتفت الوفد إىل الاقرتاح اذلي يعرض حاليا عىل امجلعية
العامة للويبو ،و ّبني أنه مل يتلق أية تعلاميت ،نظرا لفارق الساعة بني جنيف وعامصة بدله .وأعرب عن أسفه لعدم قدرته عىل
امليض قدما يف هذا الاقرتاح ،وانتظاره للخيار الثاين.
ّ .40
وعرب وفد اإلمارات العربية املتحدة عن تقديره للجهود املبذوةل وعن شكره اخلاص للميرس .وشدد عىل أنه ال ميكنه
تأييد الاقرتاح احلايل.
 .41وشكر وفد إيران (مجهورية  -اإلسالمية) امليرس عىل الاقرتاح اذلي قدمه وأفاد أنه ،ومثلام رصح بذكل يف السابق،
يفضل اختاذ القرار بشأن املاكتب األربعة معا .وذكر أن النقاش قد تطرق للخيار املقرتح بشلك شامل سواء يف دورة العام
املايض ،أو بعد ظهر ذكل اليوم دون أن يفيض النقاش إىل أي توافق يف اآلراء بذكل الشأن.
 .42وأعرب وفد الهند عن شكره للميرس عىل الاقرتاحني الذلين قدهمام .وشدد عىل أن النقاش غري الرمسي اذلي دار بعد
ظهر ذكل اليوم اكن مطوال ،وأفاد أنه ال يعارض منح مكتب ألي مرتحش جديد ،واس تدرك قائال إن ّه يرى من األسمل اختاذ
قرار بشأن مجيع املاكتب اخلارجية معا .وأفاد أنه ال ميكنه املوافقة عىل الاقرتاح األول يف الوقت الراهن.
 .43وذكر الرئيس أن الاقرتاح اذلي تاله امليرس مل حيظ ابلتوافق يف اآلراء ،وأعطى اللكمة من جديد للميرس من أجل
تقدمي اقرتاح آخر بشأن املسأةل املذكورة.
 .44وتال امليرس اقرتاحه الثاين ،وهو كام ييلّ " :قررت امجلعية العامة للويبو أن تلمتس من رئيس اجللسة العامة للويبو أن
يواصل املشاورات ألغراض تقدمي توصية للجمعية العامة يف دورهتا لعام  ،2019بشأن فتح أربعة ماكتب خارجية للويبو
خالل الثنائية  ،2019/2018مبا يف ذكل يف كوملبيا".
 .45وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب ،وشكر امليرس عىل الاقرتاح اذلي قدمه ،وقال
إنه يود تقدمي مسامهتني قبل النظر يف الاقرتاح الثاين اذلي قدمه امليرس .وأعرب عن رغبة مجموعته يف صياغة الاقرتاح
بشلك أدق وأوحض ،يك يعكس الاتفاق احلاصل يف العام املايض يف صيغته ابللغة اإلس بانية ،واقرتح أن تكون الصياغة كام
ييل ..." :مبا يف ذكل مكتب يف كوملبيا" .وطلبت اجملموعة أن يعدل الاقرتاح يك يعكس هذا التغيري.
 .46وشكر الرئيس وفد السلفادور وأرسل الاقرتاح بصيغته املعدةل للجمعية العامة للويبو يك تنظر فيه.
 .47وقال وفد اإلمارات العربية املتحدة إنه ال ميكنه املوافقة عىل هذا الاقرتاح.
 .48واس تفرس الرئيس من وفد اإلمارات العربية املتحدة إن اكن يرفض الاقرتاح بصيغته املعدةل أو ابلصيغة اليت تالها
امليرس.
 .49وأكد وفد اإلمارات العربية املتحدة أنه ال يقبل الاقرتاح كلك.
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 .50وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب ،وأعرب عن شكره للرئيس وللميرس عىل اجلهود
اليت بذلها يف سبيل حتقيق بعض النتاجئ بشأن هذا البند من جدول األعامل .وقال إنه يفضل الاقرتاح األول .وشدد عىل أن
املرونة يه جوهر مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب ،وطلب عدم تغيري املهنجية ،وأنه من الواحض أنه لن يمت تعيني أي
مكتب خاريج .وأعرب عن امتنانه للوفود األخرى عىل موقفها البناء ،والشبيه ابملوقف اذلي تتخذه اجملموعة منذ س نوات.
 .51وأفاد وفد عامن أنه يفضل الاقرتاح األول اذلي قدمه امليرس ،وأنه قد يوافق عىل الاقرتاح الثاين ،انطالقا من مبدأ
املرونة .واس تدرك قائال إنه يفضل أن يعكس الاقرتاح نفس الصياغة الواردة يف قرار امجلعية العامة لعام  ،2017بدل الصياغة
اليت تناقش حاليا.
 .52وأخذ وفد رومانيا اللكمة وطلب بعض التوضيحات .وأعلن أنه مل يكن عىل عمل ابالختالف الوارد يف صيغة القرار
ابللغة اإلس بانية وسأل األمانة إن ورد هذه التأويل اخلاطئ يف الرتمجة بلغات العمل األخرى للويبو.
 .53وذكر وفد عامن أنه مل يطلع عىل صيغة القرار ابللغة اإلس بانية وأنه قد استند يف معهل حرصا عىل الصيغة ابللغة
الانلكزيية .وطلب الوفد توضيح إن اكن هذا اخلطأ قد ورد يف اللغات األخرى.
 .54وأوحض الرئيس أن صياغة الاقرتاح الراهن قد استندت إىل قرار  2017بصيغته ابللغة اإلنلكزيية.
 .55وأفاد وفد رومانيا أنه ال يرغب يف تعطيل أي قرار .وأضاف أنه ما فهمه هو أن وفد السلفادور قد رصح ،ابمس
مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب ،بأن صيغة القرار ابللغة الاس بانية تضمنت لكمة "مكتب".
 .56واقرتح الرئيس تعليق النقاش بشأن هذا البند ملدة  10دقائق أو  15دقيقة لمتكني الوفود من التشاور .وأعلن أنه
س يعطي اللكمة قبل ذكل لوفد اإلمارات العربية املتحدة.
 .57وأثىن وفد اإلمارات العربية املتحدة عىل اجلهود املبذوةل ومدى الالزتام اليت اتسمت هبا ادلورة احلالية للجمعية العامة
للويبو ،وأعرب عن تقديره للمشاورات والنقاشات اليت عقدت .ولفت الانتباه إىل أن أي قرار يتخذ يف النظام املتعدد
األطراف ينبغي أن يستند إىل التوافق يف اآلراء أو التصويت أو إىل حل وسط .وقال إن امليرس اذلي مت تعيينه ،أجرى
خالل ادلورة اجلارية للجمعية العامة للويبو العديد من املشاورات والنقاشات الس ياس ية من أجل جتاوز امجلود الراهن .و ّبني
أنه صار من املؤكد أن مجيع البدلان العرشة ال ترغب يف الانسحاب طوعيا وأن ذكل قد حال دون التوصل إىل قرار يستند
إىل التوافق يف اآلراء .ولفت الانتباه إىل املبادئ التوجهيية بشأن فتح املاكتب اخلارجية اجلديدة واليت اعمتدت يف عام .2015
وأفاد أن فتح املاكتب اجلديدة مثل لس نوات مشلكة دامئة خالل امجلعيات ،وأشار إىل حمدودية الوقت املتاح ،وذكر أن قرار
امجلعية العامة للويبو لعام  ،2015ينص استنادا إىل الفقرة  22من املبادئ التوجهيية ،عىل رضورة اس تعراض املاكتب
اخلارجية وتقيميها حبلول  .2021وأضاف الوفد أن فتح املاكتب اخلارجية للويبو ال يندرج مضن جدول أعامل الويبو املعياري،
وأن املسأةل قد حتولت إىل معلية اختيار س ياس ية حبتة .وطلب الوفد ،بناء عىل النظام ادلاخيل للويبو ومرفقه ،وخاصة
القاعدتني  25و 28منه ،إجراء اقرتاع رسي من أجل التصويت عىل املاكتب اخلارجية العرشة املقرتحة ،ويه :أذربيجان
والهند وإيران (مجهورية ـ اإلسالمية) ورومانيا ومجهورية كوراي وعامن واململكة العربية السعودية وتركيا واإلمارات العربية
املتحدة وكوملبيا .ورأى أن ذكل كفيل بفتح أربعة ماكتب خارجية جديدة خالل امجلعية للويبو يف دورهتا القادمة لعام .2019
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 .58وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب ،وأعرب عن تأييده لالقرتاح اذلي قدمه الرئيس
بشأن تعليق النقاش.
 .59وشكر وفد البحرين الرئيس وامليرس عىل العمل الشاق اذلي قاما به ،وعرب عن دمعه لالقرتاع الرسي حسب ما ورد
يف الاقرتاح اذلي قدمه وفد اإلمارات العربية املتحدة.
 .60وأعرب وفد مرص عن رغبته يف اس تعراض األس باب اليت أدت ابلنقاش إىل هذه النقطة .وأشار إىل أن ادلول
األعضاء قد اتفقت خالل األعوام القليةل املاضية عىل مبدأ فتح بعض املاكتب اخلارجية اجلديدة ،وعىل عدد تكل املاكتب
واملبادئ التوجهيية اليت س تعمتد الختيار هذه املاكتب أو اختيار مواقعها .وعرب عن أسفه لعدم توصل ادلول األعضاء إىل
اتفاق بشأن املواقع .وقال إن عدم التوصل إىل قرار توافقي بشأن مواقع املاكتب اخلاريج حيول دون تنفيذ الوالية اليت
أس ندهتا ادلول األعضاء يف وقت سابق لتكل املاكتب اخلارجية .ورأى أن اللجوء إىل التصويت كحل أخري يف ظل امجلود
املس متر منذ س نوات ،هو السبيل الوحيد لتنفيذ الوالية املذكورة .وخمت الوفد قائال إنه يدمع الاقرتاح اذلي قدمه وفد
اإلمارات العربية املتحدة بشأن دعوة امجلعيات خالل دورهتا التاسعة وامخلسني إىل التصويت عىل فتح املاكتب
اجلديدة املذكورة.
 .61وشكر وفد الهند الرئيس وامليرس عىل اجملهودات اليت بذالها يف حماوةل التواصل مع املرتحشني اجلدد وادلول األعضاء
األخرى من أجل التوصل إىل حل بشأن هذه املسأةل العالقة منذ فرتة طويةل .وأعرب عن أسفه لعجز امجلعية العامة للويبو
عن التوصل إىل حل هبذا الشأن .وذكر أن املبادئ التوجهيية صيغت يف  2015من أجل توجيه امجلعية العامة عند اختاذ قرار
بشأن إحداث املاكتب اخلارجية اجلديدة .وذكر أن مجيع النقاشات املتعلقة هبذا البند من جدول األعامل ركزت لألسف عىل
عدد من املواضيع اليت حادت مجيعها عن املبادئ التوجهيية .وأضاف أن العديد من األفاكر قد طرحت عىل امتداد الشهور
القليةل املاضية وأن العديد من التعديالت قد أدخلت عىل تكل األفاكر .واس تدرك الوفد قائال إن ادلول األعضاء مل حترز يف
الهناية أي تقدم .وانتقد ما يرى أنه رغبة شديدة يف الابتعاد عىل النقاشات املتعلقة ابلهنج التقين القامئ عىل اجلدارة ،وأوحض
أن هذا هو الهنج اذلي نصت علهيا املبادئ التوجهيية .وأعرب عن اعتقاده بأن ادلول األعضاء ينبغي أن تفهم أن فتح املاكتب
اخلارجية للويبو اجلديدة يسهم بشلك كبري يف حتسني اخلدمات اليت تسدهيا الويبو وفعاليهتا مكنظمة .وأفاد أن ادلول األعضاء
جربت وتباحثت واس تزنفت ،خالل األايم القليةل املاضية ،مجيع اخليارات واألفاكر اإلبداعية املمكنة املتعلقة هبذا املوضوع.
وعرب عن إميانه ابلعرف املتواصل منذ فرتة طويةل يف الويبو والقامئ عىل اختاذ القرارات بناء عىل التوافق يف اآلراء ،وأقر بأن
ادلول األعضاء قد جعزت إىل حد اآلن عن بلوغ توافق يف اآلراء بشأن هذا املوضوع .ورصح أن الفكرة السائدة يه أن
الس ياسة قد طغت عىل هذه املسأةل وغيبت البعد التقين .ودعا امجلعية العامة للويبو للعمل بطريقة بناءة من أجل كرس هذا
امجلود .وأضاف أنه ،إذا جعزت ادلول األعضاء عن التوصل إىل توافق يف اآلراء ومل تؤمن ابلهنج التقين القامئ عىل اجلدارة ،فقد
حان الوقت للتفكري يف حل املشلكة الس ياس ية عرب معلية س ياس ية ودميقراطية .وأعرب عن اس تعداده للنقاش هبذا الشأن.
 .62وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق وأيد الاقرتاح اذلي قدمه الرئيس بشأن تعليق
النقاشات ملدة  10دقائق.
ّ .63
وعرب وفد مجهورية كوراي عن تقديره العميق للرئيس وامليرس الذلين سعيا للميض قدما ابملفاوضات .وأشار الوفد إىل
النقاشات اليت أجراها امليرس ،وقال إنه عىل اس تعداد ملسايرة اخليار اذلي نص عىل تعيني كوملبيا مضن املاكتب األربعة
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املتبقية .وأعرب عن أسفه لعدم المتكن من بلوغ حل خالل امجلعية العامة للويبو يف دورهتا لهذا العام .وأوحض أنه ينبغي ،تبعا
ذلكل ،انتظار النقاشات اليت س تعقد خالل العام املقبل من أجل اختاذ القرار .وذكر الوفد أنه من خالل جتربته فإن حل هذه
املسائل س يحتاج إىل مهنجية حمددة .وقال إنه ينبغي حتديد املهنجية قبل انتقاء بدل معني الحتضان أحد املاكتب اخلارجية.
ولفت الانتباه إىل الاقرتاح اذلي قدمه ،رفقة وفدي الهند واإلمارات العربية املتحدة ،خالل النقاشات غري الرمسية اليت
عقدت يف وقت سابق يف ذكل اليوم ،واذلي ينص عىل تعيني مقمي خاريج يقدم توصية بشأن املاكتب اخلارجية .وشدد عىل
أن احلل املذكور يعد السبيل العميل والواقعي الوحيد من أجل التوصل إىل قرار بشأن هذه املسأةل العالقة منذ فرتة طويةل.
وأكد احلاجة إىل حتديد املهنجية الكفيةل بتحقيق املبادئ التوجهيية واختاذ القرار الهنايئ.
 .64وأشار وفد ابكس تان إىل أقواهل السابقة ،وأعرب عن اعتقاده أن فكرة التصويت تعد هنجا عدائيا .وذكر أن الويبو
اختذت مجيع قراراهتا يف السابق بناء عىل التوافق يف اآلراء ،وأفاد أن املسؤولية امجلاعية تقع عىل عاتق مجيع ادلول األعضاء يف
هذا اجملال .وشدد عىل امتعاضه من املناورات اإلجرائية أو أي هنج آخر يتعارض مع املعايري املؤسس ية للويبو .ورأى أنه ال
ميكن منح أي دوةل عضو صالحيات ال حمدودة متنحها عددا من الفوائد الس ياس ية عىل حساب أي دول أعضاء أخرى ،عرب
اس تغالل فكرة مارقة تنص عىل التصويت الرسي أو غري الرمسي .وأكد أن ذكل س يتسبب يف عواقب مؤسس ية وخمية عىل
الويبو وشدد عىل أنه لن يساند ذكل أبدا .وتساءل الوفد عن سبب انتقاء قضيتني بعيهنام طاملا أن املسعى هو إجراء
التصويت .ورأى أنه من األفضل يف تكل احلاةل فتح الباب عىل مرصاعيه مجليع الاحامتالت وإجراء تصويت بشأن مجيع
املسائل ،أو عدم التصويت بشأن أي مهنا.
 .65وأعرب وفد كوملبيا عن شكره للرئيس عىل قيادة النقاش بشأن املاكتب اخلارجية .ورحب ابلبيان اذلي ألقاه وفد
السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب ،وشكر اجملموعة عىل ادلمع اذلي قدمته .وأفاد أنه قد صاغ عىل امتداد
األعوام الثالثة املاضية سلسةل من الاقرتاحات املالية املس تدامة .وأضاف أن املصفوفة اليت أعدها للمكتب اخلاريج يف كوملبيا
تتوافق مع مصاحل الويبو ،وعليه تتوافق مع مصاحل دولها األعضاء .وأوحض أن مجموعة بدلان أمرياك الالتينية أجرت إثر ذكل
اختيارا أوليا داخل اجملموعة ،من أجل النظر يف اخليارات القمية األخرى .وقال إن اجملموعة قد قررت ،عىل الصعيد اإلقلميي،
تعزيز النظام املؤسيس اذلي س ميكن ادلول األعضاء من التوصل إىل توافق يف اآلراء .وأشاد ابلهنج البناء واملرن اذلي اعمتدته
اجملموعة طيةل معلية الاختيار األويل .وأعرب عن قلقه ألن عددا من الوفود ترى أن املبادئ التوجهيية غري اكفية وحتول دون
توصل ادلول األعضاء إىل حل ممثر .وأقر بأنه ال يشك بأن البدلان املؤيدة ذلكل الرأي تشجع املاكتب اخلارجية رمغ لك
يشء .ولفت الانتباه إىل العيوب اليت صارت تشوب معلية الاختيار .وشدد عىل غياب الرغبة ،خالل النقاشات ،يف معاجلة
هذا البند من جدول األعامل .وأعرب عن خشيته من أن تؤثر هذه القضية عىل عدد من النظم اليت قد تفيد املنظمة يف
املس تقبل .وأضاف أن قضية املاكتب اخلارجية اكنت معوما تشغل ادلول األعضاء خالل الثنائيتني 2017/2016
و 2019/2018عن عدد من القضااي األخرى اليت اكن ينبغي أن حتل قبل ذكل .وأكد أن الوفود املذكورة تتقامس نفس
املصلحة املشرتكة ويه أن تضم مجموعهتم اإلقلميية مكتبا خارجيا ،ودعا األمانة إىل تشجيع تكل الوفود عىل السعي إىل التوافق
يف اآلراء .وانشد املنظمة أن تتخذ اخلطوات الرضورية يف هذا اجملال ولفت الانتباه إىل املسار اذلي اعمتدته مجموعة بدلان
أمرياك الالتينية والاكرييب وقال إن ذكل املسار ميكن أن يعمتد مكثال يف املس تقبل .وشدد عىل أمهية مواصةل النقاش بني
ادلول األعضاء ،وأعرب عن اعتقاده أن عدم اختاذ قرار يف هذا اجملال س يرض ابملنظمة .ودعا الوفد اجملموعات اإلقلميية إىل
اتباع نفس اخلطوات اليت قامت هبا مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب وحل هذه القضية داخل مجموعاهتم اخلاصة هبم.
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 .66وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء ورأى أن القاعة يسودها قدر كبري من الارتباك .وأعرب عن تأييد اجملموعة ابء
لالقرتاح اذلي قدمه وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب وقدمته مجموعة بدلان أورواب الوسطى
والبلطيق وآخرون وطلبوا فيه تعليق اجللسة العامة لبعض ادلقائق ومتكني اجملموعات من التشاور داخليا.
 .67وأخذ وفد الياابن اللكمة وألقى بياان بشأن فوائد فتح املكتب اخلاريج يف كوملبيا .ولفت الانتباه إىل أن الياابن
تس تضيف مكتبا خارجيا ،وشدد عىل األمهية البالغة اليت تكتس هيا اس تضافة املكتب اخلاريج يف بدل معني .وأفاد أن الياابن
أجرت ،منذ إنشاء مكتب الويبو يف الياابن ،عددا من األنشطة الرتوجيية ألنشطة الويبو العاملية للملكية الفكرية ،من سبيل
عقد الندوات وزايرة الرشاكت واملشاركة يف املعارض .وأوحض أن مكتب الويبو يف الياابن ،مل ميثل من الناحية املالية أي
عبء إضايف عىل الويبو .وأضاف أن املكتب واصل دمع البدلان النامية من خالل الصناديق الائامتنية للياابن .وأعرب الوفد
عن اعتقاد حكومته وأصاب املصلحة والرشاكء أن أنشطة املكتب اخلاريج اكنت مفيدة جدا وأحدثت قمية إضافية هائةل
وزادت الفاعلية.
ّ .68
وعرب وفد قطر عن شكره للرئيس وامليرس عىل اجلهود اليت بذالها وأشار إىل أن امليرس قدم للجمعية العامة للويبو
اقرتاحني ميكنان ادلول األعضاء من امليض قدما .وأعلن أنه سيساند أي اقرتاح حيظى ابلتوافق يف اآلراء .وذكر أن الاقرتاح
األول س مينح كوملبيا مكتبا خارجيا وأعرب عن رغبته يف حتقيق ذكل .واس تدرك قائال إن بعض الوفود قد عربت عن بعض
التحفظات بشأن هذا الاقرتاح .وأضاف أن الاقرتاح الثاين يامتىش مع الصياغة السابقة متاما .وأقر بأن الويبو واهجت مجودا
يف وضعيات سابقة وشدد عىل أن اختاذ القرارات اكن يستند دامئا إىل التوافق يف اآلراء .ورأى أن التصويت س تكون عواقبه
النظامية وخمية عىل القضااي األخرى ،وعارض بشدة اعامتد التصويت همام اكن نوعه .وعرب عن رغبته يف املشاركة يف أي
مشاورات قد تعقد هبذا الصدد.
 .69وأعرب وفد عامن عن شكره للرئيس وللميرس عىل الاقرتاحات اليت قدهما .وأيد ما قالته بعض الوفود اليت حتدثت
قبهل ،وأكد أن اختاذ القرارات داخل املنظمة يستند دامئا إىل التوافق يف اآلراء .ورفض اللجوء إىل التصويت ورأى أن ذكل
س يكون سابقة يف اترخي املنظمة .وقال إنه إذا اعمتد التصويت كهنج جديد يف ترصيف أعامل املنظمة ،فلعهل من األحرى
اعامتد التصويت الختاذ قرار بشأن بعض القضااي األخرى ،من سبيل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد
الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (جلنة املعارف) ،ومعاهدة قانون التصاممي ،اللتني تس متر النقاشات بشأهنام منذ
س نوات .وأعرب عن تأييده للتوجه حنو العمل امجلاعي قصد التوصل إىل توافق يف اآلراء مثلام هو احلال بشأن القضااي
األخرى.
 .70وحتدث وفد إندونيس يا ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ وعرب عن تأييده للطلب اذلي قدمته اجملموعة ابء
ومجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق خبصوص تعليق اجللسة ملدة  10دقائق أو  15دقيقة من أجل المتعن يف آخر
املس تجدات.
 .71وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب وأعاد التذكري بنقطة النظام وطلب تعليق
الاجامتع ملدة  10دقائق أو  15دقيقة .وأوحض أن ادلول األعضاء ليست بصدد النظر يف قضية جديدة ،وأن املواقف داخل
اجملموعات اإلقلميية يفرتض أن تكون واحضة .وشدد عىل رضورة التشاور مع مجموعته من أجل مواصةل النقاش ادلائر.
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ّ .72
وعرب وفد إيران (مجهورية  -اإلسالمية) عن تعاطفه مع وفد كوملبيا ومجموعة بدلان أمرياك الالتينية واحمليط الهادئ،
وعن تفهمه لإلحباط اذلي عربا عنه .وأكد الزتامه ابلتوصل إىل حل يضمن إحداث مكتب يف كوملبيا ويريض البدلان املرتحشة
األخرى .وأعلن اس تعداده ملسايرة الاقرتاح الثاين اذلي قدمه امليرس .ورأى أن ادلول األعضاء ينبغي أن ترسع العملية وأن
تفحص مجيع اخليارات األخرى من أجل اختاذ القرار األفضل ،وأعرب عن أمهل يف أن يمت ذكل قريبا .والتفت إىل األفاكر اليت
طرحت مؤخرا ،وشدد عىل أن القرارات الصادرة عن مجيع هيئات الويبو وجلاهنا اكنت تستند دامئا إىل املعيار املؤسيس
للويبو والقامئ عىل التوافق يف اآلراء .وقال إنه ينبغي منع أي اقرتاح قد يتعارض مع قاعدة التوافق يف اآلراء ،وابلتايل قد يرض
مببدئ الشفافية.
 .73و ّبني الرئيس أنه من اجليل للجميع أن الاقرتاحات اخملتلفة ال حتظى بتوافق يف اآلراء يف هذه املرحةل .وعليه ،أعلن
الرئيس تعليق الاجامتع من أجل إجراء املزيد من املشاورات غري الرمسية .والمتس من املنسقني اإلقلمييني التشاور ،أوال ،مع
مجموعاهتم ملدة  15دقيقة .وأعلن أن امليرس س يعقد ،إثر ذكل ،مشاورات غري رمسية مع الوفود املهمتة ابتداء من الساعة 7.15
مساء يف القاعة  .NB 0.107وإثر ذكل علق الرئيس الاجامتع.
ميض
 .74وعاد الرئيس لتناول بند جدول األعامل وأعرب عن اعتذاره ألنه مل يدع إىل عقد املشاورات غري الرمسية بعد ّ
 15أو  20دقيقة مثلام وعد ،وأوحض أنه قد تواصل فعال مع الوفود املهمتة .وأعطى الرئيس اللكمة للميرس.
 .75وقال امليرس إنه من اجليل أن التوصل إىل حل بشأن هذه القضية لن يكون ممكنا ،رمغ اآلمال السابقة يف التوصل إىل
تعيني أربعة ماكتب خارجية من بني املرتحشني العرشة ،أو عىل األقل التوصل إىل حل جزيئ لهذه املسأةل خالل هذه ادلورة.
ورأى أنه من اجليل من املداخالت أن الاقرتاح الثاين قد حيصل عىل التأييد وأنه قد حيظى ابلتوافق يف اآلراء .والمتس
امليرس من وفد اإلمارات العربية املتحدة تأجيل اقرتاهحا من أجل التوصل إىل توافق يف اآلراء .وأعرب عن شكره لوفد
اإلمارات العربية املتحدة لقبوهل تأجيل اقرتاحه وعدم تقدميه يف هذا العام ،وعليه ،المتس امليرس من الوفود املوافقة عىل اخليار
الثاين واذلي مياثل الصياغة اليت اعمتدت العام املايض وأعاد قراءة نص اخليار املقرتح .وأوحض امليرس أن الصياغة املعمتدة نقلت
عن القرار الصادر يف دورة العام املايض .وعرب عن أمهل يف أن تؤدي الصياغة املذكورة إىل إهناء هذه القضية ،وقال إن أي
حل آخر س يحول يف اعتقاده دون إهناء هذا املوضوع.
 .76وشكر الرئيس امليرس عىل مسامهته وقدم الاقرتاح الثاين للجمعية العامة للويبو ،اليت مل تعرتض عليه.
ّ .77قررت امجلعية العامة للويبو أن تطلب من رئيس امجلعية العامة للويبو مواصةل املشاورات بغرض تقدمي توصية
إىل امجلعية العامة لعام  2019بشأن فتح ما يبلغ أربعة ماكتب خارجية للويبو يف الثنائية  ،2019/2018مبا يف ذكل
يف كولومبيا.

البند  14من جدول األعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 .78استندت املناقشات إىل الوثيقة  .WO/GA/50/3وأشري إىل الوثيقة .A/58/INF/6 Rev.
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 .79وسلطت األمانة الضوء عىل املعلومات الواردة يف الوثيقة  WO/GA/50/3املعنونة "تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة" .وعىل امتداد العام املايض ،أحرزت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
(جلنة حق املؤلف) تقدماً هائ ًال يف حماوةل التوصل إىل فهم لبعض العنارص الرئيس ية يف البث اإلذاعي .ومعلت اللجنة عىل
نص الرئيس ،اذلي حيتوي عىل خمتلف عنارص املعاهدة املقرتحة .وأاتح هذا النص للجنة إماكنية وضع أساس متني من الفهم
املشرتك بفضل روح التعاون املتجددة بني ادلول األعضاء ودمع املنظامت غري احلكومية .وتبني التقدم احملرز يف اتفاق اللجنة
بشأن توصية ّ
توهجها إىل امجلعية العامة للويبو ،األمر اذلي مل يكن ممكنا للعديد من األعوام .ودعيت امجلعية العامة إىل اختاذ
تدابري يف اجتاه عقد مؤمتر ديبلومايس ،رشيطة التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن بعض املسائل األساس ية .وواصلت اللجنة
الرتكزي أيضا عىل حق املؤلف يف مناقشاهتا حول التقييدات والاس تثناءات اخلاصة مبجموعة من املواضيع مهنا املكتبات ودور
احملفوظات واملتاحف ومؤسسات التعلمي والبحث واألشخاص ذوي إعاقات أخرى .ووافقت اللجنة عىل خطيت معل بشأن
التقييدات والاس تثناءات تدرج طائفة من األنشطة مهنا وضع تصنيفات وإجراء دراسات وتنظمي معليات الستثارة األفاكر
واجامتعات إقلميية .وقد يتمت العمل مبوجب خطيت العمل بعقد مؤمتر عن التقييدات والاس تثناءات يف هناية عام .2019
واختذت اللجنة أيضاً خطوات للتصدي لقضااي جديدة وانش ئة تتعلق حبق املؤلف حتت بند "قضااي أخرى" يف جدول
األعامل .وفامي يص "حق التتبع للفنانني" ،اذلي اقرتح وفدا الس نغال والكونغو إضافته إىل جدول أعامل جلنة حق املؤلف،
اتفقت اللجنة عىل إنشاء فرقة معل تتألف من أعضاء وأصاب مصلحة لتعميق فهم العنارص العملية املتصةل حبق التتبع
للفنانني .وفامي يتعلق "ابالقرتاح لتحليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية" (الوثيقة  ،)SCCR/31/4قررت اللجنة إجراء
دراسة تركز عىل أنشطة تتصل خبدمات املوس يقى الرمقية ،مع إماكنية أن تلهيا الحقا دراسات تمكيلية عن املصنفات السمعية
البرصية واألدبية .واتفقت اللجنة أيضاً عىل القيام بدراسة بشأن حقوق مديري املسارح ،عىل النحو اذلي اقرتحه وفد الاحتاد
الرويس .وعرضت األمانة موجزا عن آخر املس تجدات يف وضع معاهدة بيجني بشأن األداء السمعي البرصي .وحس امب جاء
يف الوثيقة  ،A/58/INF/6 Revارتفع عدد ادلول األعضاء اليت انضمت إىل املعاهدة .وانضم ما مجموعه  20بدلا إىل املعاهدة
واختذت العديد من ادلول األعضاء األخرى خطوات حثيثة لتصبح أطراف متعاقدة .واكن ال بد من تقدمي  30وثيقة تصديق
أو انضامم لتدخل املعاهدة حزي النفاذ .وتتطلع األمانة للعمل مع دول أعضاء حىت تدخل املعاهدة حزي النفاذ
يف املس تقبل القريب.
 .80وحتدث وفد اكزاخس تان ابمس مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية وأشاد بعمل جلنة حق املؤلف.
ودمعت اجملموعة اقرتاح وفد الاحتاد الرويس بإدراج مسأةل تعزيز حامية حقوق مديري املسارح يف جدول أعامل جلنة حق
املؤلف .ويؤدي مديرو املسارح دورا همام يف احلياة الثقافية للعديد من البدلان .غري أنه مل تمت اإلشارة إلهيم مكس تفيدين يف
املعاهدات ادلولية السارية بشأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة .واكن من الرضوري الاضطالع بدراسة شامةل للتجارب
واملامرسات ادلولية يف جمال حامية حقوق مديري املسارح وادلفاع عهنا للمتكن من مناقشة املسأةل مع مراعاة الهنج املتبعة يف
خمتلف البدلان من أجل إرساء هذه احلقوق وممارس هتا.
 .81وحتدث وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية وأحاط علامً ابلتقرير اذلي قدمته األمانة الوارد يف
الوثيقة  .WO/GA/50/3وأعربت اجملموعة األفريقية عن شكرها لألمانة ورئيس اللجنة وانئبيه عىل الزتاهمم وحتلهيم بروح
همنية .وتكتيس مسأةل التقييدات والاس تثناءات أمهية كربى وتعني إعطاؤها األولوية يف جدول أعامل جلنة حق املؤلف.
ورحبت اجملموعة خبطط العمل املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات والعمل اذلي جيب إجنازه إىل حني انعقاد ادلورة التاسعة
والثالثني للجنة .وميكن أن تس تخدم نتاجئ خطيت العمل هذه كقاعدة للنقاش حول اس تحداث صكوك قانونية خمتلفة طبقا
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للتلكيف الصادر عن امجلعية العامة لعام  .2012ورحبت اجملموعة األفريقية ابالتفاق اذلي مت التوصل إليه خالل ادلورة
السابقة للجنة حق املؤلف بشأن عقد مؤمتر ديبلومايس من أجل حامية هيئات البث .واقتىض األمر وضع خارطة طريق
حمددة لرصد ما حتقق من تقدم يف مسائل املعاهدة املهمة هذه بطريقة دقيقة .وفامي يص بند "قضااي أخرى" ،جشعت اجملموعة
ادلول األعضاء عىل تأييد الاقرتاح املتعلق حبق التتبع .وتتطلع اجملموعة إىل التقرير اذلي س يعرضه فريق خرباء يف ادلورة
املقبةل للجنة حق املؤلف.
 .82وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق وتقدم ابلشكر للرئيس واألمانة عىل معلهام املمتاز.
والزتمت اجملموعة ابلسعي إىل عقد مؤمتر ديبلومايس بشأن معاهدة حامية هيئات البث .ومثة حاجة إىل معاهدة معارصة تأخذ
يف احلس بان خمتلف أنواع البث القامئة عىل تكنولوجيا تتطور برسعة وتضم أحاكما تطلعية .وتصبو مجموعة بدلان أورواب
الوسطى والبلطيق إىل وضع صك قانوين مناسب وفعال .وحتبذ الهنج اذلي يعطي نفس امحلاية ألي نوع من أنواع اإلرسال
اذلي تقوم به هيئات البث عرب ش باكت احلاسوب واليت تعكس الواقع التكنولويج املعارص والبيئة الرمقية الرسيعة التطور.
ورحبت اجملموعة ابلتقدم احملرز يف ادلورات السابقة للجنة وترتقب املشاركة يف املناقشات خبصوص الوثيقة ،SCCR/36/6
املعنونة "نص موحد ومرا َجع بشأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها وقضااي أخرى" ،خالل ادلورة القادمة.
وابلنس بة لعمل اللجنة بشأن الاس تثناءات والتقييدات ،أعربت مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق عن تقديرها العامتد
خطيت العمل الواردتني يف الوثيقة  SCCR/36/7بشأن التقييدات والاس تثناءات املتعلقة ابملكتبات ودور احملفوظات
واملتاحف ومؤسسات التعلمي والبحث واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى .وفامي يص تنفيذ خطيت العمل هذه ،تتطلع
اجملموعة إىل إجراء مناقشات بناءة وقامئة عىل األدةل .ويف ما يتعلق مبوضوع "قضااي أخرى" ،أيدت اجملموعة إدراج حق التتبع
كبند دامئ يف جدول أعامل اللجنة مبا أن هذا املوضوع يكتيس أمهية ابلغة ابلنس بة لوالية جلنة حق املؤلف.
 .83وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء وأعرب عن امتنانه للرئيس واألمانة .وال تزال اجملموعة ابء تعلق أمهية عىل
املفاوضات بشأن معاهدة محلاية هيئات البث .والويبو ،ابعتبارها واكةل متخصصة للملكية الفكرية ،تتحمل مسؤولية مسايرة
الركب من خالل حتديث اإلطار ادلويل املعمول به ،مع مراعاة التطورات التكنولوجية وأصوات أصاب املصلحة .وال أحد
يشكك يف القمية العالية للبث ،وال يف احلاجة إىل حامية هذه القمية .ومع مراعاة هذا الهدف املشرتك ،جيب أن تتفادى ادلول
األعضاء السعي إىل حتقيق أهداف أصبحت متجاوزة والتصدي للتحدايت الراهنة واملس تقبلية .وخالل ادلورة السابقة
للجنة ،حققت جلنة حقوق املؤلف تقدما يف عدد من املسائل املوضوعية اليت تتعلق حبامية هيئات البث .ورحبت اجملموعة ابء
هبذا التقدم وذكرت بتوصية اللجنة إىل امجلعية العامة من أجل النظر يف اختاذ اإلجراء املناسب بغرض ادلعوة إىل عقد مؤمتر
دبلومايس العامتد معاهدة بشأن حامية هيئات البث ،برشط التوصل إىل توافق يف اآلراء خبصوص القضااي األساس ية ،مبا فهيا
أهداف امحلاية ونطاقها احمل ّدد وموضوعها .وتقدمت اجملموعة ابلشكر للرئيس عىل نصه احملدث الوارد يف الوثيقة
 ، SCCR/36/6املعنونة " نص موحد ومرا َجع بشأن التعاريف وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها وقضااي أخرى".
واجملموعة ابء مس تعدة ملواصةل العمل بشأن هذا املوضوع خالل ادلورات القادمة للجنة حق املؤلف .وفامي يص التقييدات
والاس تثناءات ،رحبت اجملموعة ابء ابعامتد خطيت معل واردتني يف الوثيقة  SCCR/36/7بعنوان "التقييدات
والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية والبحثية ،وكذكل األشخاص ذوي اإلعاقات األخرى".
وتتطلع اجملموعة إىل إعداد التصنيفات وادلراسات املشار إلهيا يف خطيت العمل هذه ويه مس تعدة ملواصةل املناقشات حول
هذا املوضوع .وفامي يتعلق ابملواضيع املناقشة حتت بند "قضااي أخرى" ،أقرت اجملموعة ابحلاجة إىل مزيد من املعلومات.
وتصبو اجملموعة ابء إىل حبث األساليب املزمع اتباعها إلجراء ادلارسات ومس تعدة ملواصةل النقاشات حول هذا املوضوع.
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 .84وحتدث وفد الاحتاد األورويب ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه وتقدم ابلشكر للرئيس واألمانة عىل العمل
املنجز طوال هذا العام .واس متر الوفد يف املشاركة بنشاط يف املناقشات بشأن املعاهدة محلاية هيئات البث .ولهذا املوضوع
واملناقشات ادلائرة حوهل أمهية ابلغة ويتعني أن تسفر يف هناية املطاف عن صياغة معاهدة هممة ،تس تجيب بطريقة فعاةل
لالحتياجات الراهنة واملس تقبلية لهيئات البث .وأعرب الوفد عن شكره للرئيس عىل الوثيقة بشأن التعاريف وموضوع امحلاية
واحلقوق املزمع منحها وقضااي أخرى ،وأعرب عن دمعه لتوصية امجلعية العامة للويبو بشأن هذا املوضوع .ومن أجل حتقيق
تعني تسليط الضوء عىل قامئة من املسائل العالقة إىل جانب وضع خطة واحضة تتعلق
تقدم يف هذه املسأةل الطويةل األمدّ ،
ابلعمل املس تقبيل بشأن هذه املعاهدة .وأعرب الوفد عن أمهل يف أن حتقق اللجنة التقدم الالزم ابجتاه التوصل إىل توافق يف
اآلراء ونضج يف النص عىل حنو قد يفيض إىل عقد مؤمتر دبلومايس .وخبصوص مسأةل الاس تثناءات والتقييدات ،الزتم وفد
الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه بإجراء مناقشات ممثرة حول هذا املوضوع .وهنأ الوفد الرئيس عىل اعامتد خطيت العمل
للعمل حتت بنود جدول األعامل اخلاصة بلك مهنا .وس متثل خطتا العمل قاعدة جيدة لتعميق فهم اللجنة للتحدايت اليت
تواهجها املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ،فضال عن املؤسسات التعلميية والبحثية واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى،
وس تكون مبثابة أداة وإطار مفيدين للعمل املس تقبيل .وليس الغرض من خطيت العمل هو الاضطالع بأي معل معياري.
وابالستناد إىل مناقشات اللجنة ،مل يمت التوصل إىل توافق يف اآلراء لتحقيق هذا الهدف .وقد تكون واحدة من النتاجئ املهمة
لهذا العمل حتت إطار بنود جدول األعامل هذه يه تقدمي اإلرشاد لدلول األعضاء فامي يتعلق بأفضل املامرسات ،مع الاس تفادة
من مرونة اإلطار القانوين ادلويل حلق املؤلف من أجل اعامتد الاس تثناءات الوطنية اليت تس تجيب بطريقة مالمئة
لالحتياجات والتقاليد احمللية أو احملافظة علهيا أو حتديهثا .وذكّر الوفد بأن بعض بنود جدول أعامل جلنة حق املؤلف نوقشت
لفرتة طويةل من الزمن دون حتقيق نتاجئ ملموسة .وعىل هذه اخللفية ،يؤيد الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه إىل جانب
العديد من الوفود األخرى إدراج موضوع "حق التتبع للفنانني" يف جدول األعامل ادلامئ للجنة حق املؤلف .وفامي يتعلق جبدول
األعامل املس تقبيل للجنة ،يتعني حتديد مسائل حتظى ابهامتم مشرتك بطريقة ملموسة وجيب الاتفاق عىل الهدف املبتغى من
مناقشات اللجنة لضامن أفضل فرص للنجاح .وخالل ادلورة السابقة للجمعية العامة ،أعلن الوفد عن اقرتاحني ترشيعيني
لتيسري النفاذ إىل املصنفات املنشورة لفائدة األشخاص املكفوفني أو معايق البرص أو ذوي إعاقات يف قراءة املطبوعات .وقد
يدخل الاقرتاحان الترشيعيان حزي النفاذ يف  12أكتوبر  ،2018وبناء عليه ،أعرب الاحتاد األورويب عن رسوره ألنه سيمتكن
رمسياً من إيداع وثيقة لالنضامم إىل معاهدة مراكش يف س ياق انعقاد مجعيات عام .2018
 .85وحتدث وفد إندونيس يا ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ وتقدم ابلشكر لألمانة عىل التقرير الوارد يف
الوثيقة  .WO/GA/50/3وأفاد الوفد بأن موضوع حامية هيئات البث اس تجابة للتطورات التكنولوجية خضع للمناقشة يف
جلنة حق املؤلف وأنه مت إحراز تقدم يف هذا اجملال .وفامي يتعلق مبسأةل التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور
احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلمية والبحثية واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى ،رحب الوفد مبوافقة اللجنة عىل
الصيغة الهنائية خلطيت العمل بشأن هذه املواضيع؛ اخلطتان اليت ميكن أن تس تخدهما اللجنة من أجل مواصةل معلها وحتقيق
تقدم فامي يص مسأةل الاس تثناءات والتقييدات .وأقر الوفد ابلتقدم احملرز يف مسأةل حق التتبع وحق املؤلف يف البيئة الرمقية
وحامية حقوق مديري املسارح .وأعرب الوفد عن أمهل يف أن توجه امجلعية العامة للويبو جلنة حق املؤلف حنو مواصةل معلها
خبصوص هذه القضااي فضال عن مسأةل الاس تثناءات والتقييدات املهمة .وابلنس بة لتوصية اللجنة بشأن البث اإلذاعي اليت
قدمهتا يف دورهتا السادسة والثالثني ،سيشارك الوفد بطريقة بناءة يف املناقشات خالل امجلعية العامة للويبو بشأن اخلطوات
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املالمئة الواجب اختاذها لعقد املؤمتر ادليبلومايس من أجل اعامتد املعاهدة بشأن حامية هيئات البث ،رشيطة التوصل إىل
توافق بشأن قضااي أساس ية.
 .86وأعرب وفد الصني عن شكره لألمانة عىل اجلهود املمثرة اليت تبذلها دلمع جلنة حق املؤلف يف امليض قدما يف
مناقشاهتا .وأيد الوفد املناقشات بشأن حامية هيئات البث والتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات
واملؤسسات التعلميية والبحثية واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى .وأعرب عن أمهل يف أن تتوصل اللجنة إىل اتفاق بشأن
معاهدة محلاية هيئات البث يف أقرب وقت ممكن .وس يواصل الوفد املشاركة يف املناقشات اليت تدمع إجراء حتقيقات
ودراسات شامةل من شأهنا تيسري املفاوضات املوضوعية .والوفد عن أمهل يف أن تواصل ادلول األعضاء دمع وتعزيز دخول
معاهدة بيجني حزي النفاذ يف أقرب اآلجال وأن تعي ادلول األعضاء أمهية املعاهدة ابلنس بة لعمل جلنة حق املؤلف.
 .87وأعرب وفد إيران (مجهورية  -اإلسالمية) عن امتنناه لرئيس جلنة حق املؤلف واألمانة .وفامي يتعلق مبسأةل حامية
هيئات البث ،اكتىس تويخ حتقيق توازن حذر بني املصاحل املرشوعة مجليع األطراف وأصاب املصلحة يف اجملمتع أمهية ابلغة
ابلنس بة لدلول األعضاء واكن يتعني أن يتجسد يف منت معاهدة البث اإلذاعي .ومبا أن والية امجلعية العامة للويبو لعام 2007
اكنت نقطة انطالق هذه املفاوضات ،ال ينبغي أن تنحرف مناقشات اللجنة عن هذه الوالية ،وال س امي فامي يتعلق بنطاق
امحلاية .وأحاط الوفد علام بتوصية اللجنة إىل امجلعية العامة للويبو من أجل النظر يف اختاذ اإلجراء املناسب بغرض ادلعوة إىل
عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأن حامية هيئات البث ،رشط التوصل إىل توافق يف اآلراء خبصوص القضااي
األساس ية .وخبصوص مسأةل الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية
والبحثية واألشخاص ذوي اإلعاقات اخلرى ،شدد الوفد عىل أمهية وجود نظام تقييدات واس تثناءات فعال ومتوازن خدمة
ملصلحة ماليك احلقوق وعامة امجلهور .ويؤمن الوفد إمياان راخسا بأن الهدف من معل اللجنة ليس التوصل إىل فهم مشرتك بني
ادلول األعضاء حفسب ،بل أهنا لكفت أيضا مبهمة وضع إطار قانوين لالس تثناءات والتقييدات .وارتأى الوفد أن وضع املعايري
هو السبيل الوحيد لضامن أن ادلول األعضاء يف الويبو توفر مس توى أسايس من التقييدات والاس تثناءات املتسقة .واكن
اعامتد خطيت العمل املدرجة يف ادلورة السادسة والثالثني للجنة حق املؤلف خطوة يف الاجتاه الصحيح ويتطلع الوفد إىل
تنفيذ هاتني اخلطتني .وفامي يتعلق ابملواضيع الواردة حتت بند جدول األعامل بشأن "قضااي أخرى" ،أي إجراء حتليل حلقوق
املؤلف املتصةل ابلبيئة الرمقية وحق التتبع وحامية حقوق مديري املسارح ،فإن الوفد مس تعد ملتابعة املناقشات.
 .88وأعرب وفد األرجنتني عن شكره لألمانة عىل تقرير جلنة حق املؤلف الوارد يف الوثيقة  .WO/GA/50/3وأعاد
الوفد تأكيد اهامتمه جبميع املواضيع الواردة يف جدول أعامل جلنة حق املؤلف ودمع مواصةل النقاش بشأن هذه البنود .وفامي
يتعلق ابالس تثناءات والتقييدات ،اكن اعامتد خطيت العمل إجنازا همام من إجنازات اللجنة .وأعرب الوفد عن رسوره بشأن
التقدم احملرز يف موضوع حق املؤلف يف البيئة الرمقية .واكتيس موضوع حتديث املعاهدة لفائدة هيئات البث أمهية كبرية
ابلنس بة للوفد .ورمغ التقدم الكبري احملرز يف املسائل التقنية ،ال تزال بعض القضااي احلساسة عالقة .وساه الوفد بشلك بناء
يف املناقشات من خالل تقدمي اقرتاحات ميكهنا أن توفّق بني خمتلف املواقف وحتافظ يف اآلن ذاته عىل هدف صياغة معاهدة
من شأهنا تقدمي حامية فعاةل لهيئات البث يف مواهجة التغريات التكنولوجية .وأعلن الوفد عن تقدميه لوثيقة جديدة نرشت عىل
موقع الويبو عىل الصفحة اخملصصة لدلورة السابعة والثالثني للجنة حق املؤلف واليت تدرج اقرتاحا منقحا ومبسطا بشأن
اإلرساالت املؤجةل .ويف إشارة إىل توصية جلنة حق املؤلف إىل امجلعية العامة املتعلقة بعقد مؤمتر ديبلومايس ،أفاد الوفد بأن
التدابري املالمئة عىل حنو ما جاء يف هذه التوصية قد تكون اعامتد خطة معل أو برانمج معل هبدف اختتام العمل املتعلق
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بنص معاهدة البث خالل الاجامتعني الالحقني للجنة حىت ميكن عقد املؤمتر ادليبلومايس يف هناية عام  .2019وينبغي أن
يكون هدف خطة العمل املقرتحة هو وضع اللمسات األخرية عىل املسائل العالقة يف ادلورة السابعة والثالثني للجنة حق
املؤلف يف نومفرب  ،2018بغية إعداد اقرتاح أويل جاهز ليك تنظر فيه ادلول األعضاء ،خالل الاجامتع األول للجنة يف عام
 .2019وذكر الوفد بأن خطة العمل املقرتحة س متكن اللجنة من إعداد اقرتاح أويل بشأن اترخي وماكن انعقاد املؤمتر
ادلبلومايس خالل ادلورة الامثنية والثالثني للجنة حق املؤلف ،يف ادلورة األوىل يف عام  .2019وس يكون الاقرتاح هو عقد
املؤمتر ادليبلومايس س تة أشهر بعد انهتاء ادلورة .وس تؤكد امجلعية العامة للويبو موعد وماكن انعقاد املؤمتر ادليبلومايس يف عام
 .2019واكن الوفد عىل يقني بأنه ميكن تنفيذ خطة العمل املقرتحة ابلنظر إىل الوضع احلايل للمفاوضات ،رشيطة ختصيص ما
يكفي من الوقت خالل ادلورة السابعة والثالثني ملوضوع البث اإلذاعي .ويف هناية ادلورة السابعة والثالثني ،يف حاةل وجود
أية مسائل عالقة ،ستنظر اللجنة يف التخطيط لتنظمي دورة إضافية بعد انعقاد ادلورة الثامنة والثالثني .وس ُتخصص ادلورة
الثامنة والثالثون لرتتيبات املؤمتر ادليبلومايس ،وحاةل انعقاد هذه ادلورة اإلضافية ،فإن املؤمتر ادليبلومايس س يعقد س تة أشهر
بعد انهتاهئا .وأعرب الوفد عن أمهل يف أن تقدم ادلول األعضاء ردودها عىل اقرتاحه بروح بناءة .ويف حاةل ما إذا تعني اعامتد
خطة العمل ،س ميكن ذكل اللجنة من بلوغ هدفها األخري ،املمتثل يف صياغة معاهدة بشأن حامية هيئات البث.
 .89وأثىن وفد الهند عىل اللجنة ملا أجرته من مناقشات وأحرزته من تقدم يف مجيع املسائل العالقة يف جدول أعاملها.
ور َّحب ابملناقشات املستندة إىل النص بشأن مرشوع معاهدة حامية هيئات البث .وقال إنه يويل أمهية كربى ملسائل حامية
هيئات البث ،والتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،والتقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات
التعلمي والبحث واألشخاص ذوي إعاقات أخرى .وأعرب عن أمهل يف أن حتصل املسائل الثالث املذكورة ابالهامتم نفسه يف
إطار جلنة حق املؤلف .وأبدى تطلعه إىل اس تكامل نص متوازن محلاية هيئات البث بعد حتقيق توافق اآلراء بشأن
املسائل الرئيس ية.
 .90وأعرب وفد الاحتاد الرويس عن تقديره لعمل جلنة حق املؤلف اذلي مشل األفاكر اجلديدة الرامية إىل تطوير حامية
امللكية الفكرية .وقال إنه جيب أن تكون أحد التوهجات الرئيس ية للجنة إمتام مرشوع املعاهدة بشأن حقوق هيئات البث.
وأيد املشاورات اليت أجريت يف ادلورة السابقة .وأضاف أنه ينبغي أن تراعي اللجنة ،يف إعداد نص املعاهدة ،التحدايت
اجلديدة الناش ئة عن البيئة الرمقية .وينبغي عدم النظر يف اعامتد أي وثيقة تكون متقادمة يف اترخي اعامتدها .وذكر الوفد أنه
ينبغي للجنة إجراء دراسات بشأن البيئة الرمقية وحق إعادة البيع نظراً إىل أمهيهتام ابلنس بة لعمل اللجنة .وأعرب الوفد عن
تقديره البالغ لعمل اللجنة عىل مسأةل الاس تثناءات والتقييدات لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقات األخرى .إذ تتطلع مؤسسات
البحث واملكتبات ودور احملفوظات إىل صدور صك يرشد وميكِّن التنفيذ الفعال ألي إجراءات مقرتحة من أجل رفاهية
امجلهور .وأعرب الوفد عن امتنانه للجنة وادلول األعضاء دلمعها فكرة حامية حقوق مديري املسارح .وقال الوفد إنه جمال همم
أيضاً لعمل اللجنة يف املس تقبل .ولعل اعامتد ذكل احلق وتنفيذ التوصيات املنبثقة عن ادلراسات بشأن خمتلف املوضوعات
سريهتن مبصاحل لك البدلان املعنية .وأعرب الوفد عن امتنانه لألمانة لتنظمي اجللسات اإلعالمية املواضيعية ّإابن ادلورة
السادسة والثالثني للجنة وإعداد جداول أعامل ادلراسات .وأكد الوفد إميانه بأن ادلول األعضاء ستمتكن من حل شواغلها
إزاء حامية حقوق هيئات البث خالل املؤمتر ادلبلومايس وأن ادلول األعضاء ستمتكن يف هناية املطاف من اعامتد معاهدة
بشأن البث.
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 .91وأعرب وفد السلفادور عن تقديره لعمل رئيس اللجنة واألمانة .وقال إنه يويل أمهية كربى لعمل اللجنة وال س امي
توازن املناقشات .وأيد اقرتاح وفد األرجنتني بشأن خطة معل إضافية تمكِّل التوصية اليت اعمتدهتا اللجنة يف دورهتا السابقة.
وأبدى أمهل يف أن تنظر الوفود األخرى يف ذكل الاقرتاح خالل ادلورة اجلارية.
 .92وأيد وفد الس نغال البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية .وأعرب عن امتنانه لألمانة اليت تولت
املبني يف ذكل التقرير واألمهية الكربى اليت
صياغة تقرير جلنة حق املؤلف وتقدميه .وأكد اهامتمه الكبري بوالية اللجنة ومعلها َّ
يولهيا للعمل عىل مسأةل الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات فض ًال عن مؤسسات التعلمي والبحث
واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى .ورحب خبطط العمل املقرتحة بشأن تكل املوضوعات مؤكداً أن جدول أعامل اللجنة
ينبغي أن يساه يف إرساء مفهوم التوازن املنصف بني مصاحل أصاب احلقوق ومصاحل امجلهور العام .وأعلن الوفد الزتام
مجموعته حبامية حقوق هيئات البث وال س امي عن طريق معاهدة .وأبدى أمهل يف أن تفيض امجلعية العامة للويبو لعام 2018
مفصةل أكرث بشأن مسأةل البث حىت يتس ىن للجنة امليض قدماً حنو عقد مؤمتر دبلومايس حبلول هناية عام
إىل خطة معل َّ
 .2019ور َّحب الوفد بفكرة تنظمي دورة خاصة ملدة ثالثة أايم خالل النصف الثاين من عام  2019من أجل زايدة فرص
جناح املؤمتر ادلبلومايس .وأكد الوفد األمهية الكربى اليت يولهيا القرتاحه املشرتك مع وفد الكونغو بشأن إدراج مسأةل حق
إعادة البيع يف جدول أعامل اللجنة ،متطلعاً إىل اس تنتاجات اخلرباء اذلين سيتولون دراسة ذكل املوضوع .إذ س يمكِّل معل
هؤالء اخلرباء العمل اذلي أجنزه الربوفيسور غرادي والربوفيسور فاريش بشأن حق إعادة البيع .وشكر الوفد مجيع البدلان
اليت أيدت الاقرتاح اخلاص حبق إعادة البيع وأبدى اهامتمه ابملوضوعات األخرى وال س امي اقرتاح وفد الربازيل بشأن البيئة
الرمقية واقرتاح وفد الاحتاد الرويس بشأن مديري املسارح .ويف اخلتام ،أعرب الوفد عن تطلعه إىل ادلراسات اخلاصة بتكل
املوضوعات.
 .93وأعرب وفد املكس يك عن امتنانه لألمانة والرئيس .وقال إنه يويل أمهية كربى لعمل اللجنة ،مؤيداً البياانت اليت
أدلت هبا ادلول األعضاء بشأن رضورة بذل املزيد من اجلهود من أجل امليض قدماً يف املفاوضات عىل حامية حقوق هيئات
البث .ونظراً إىل التقدم احملرز ،ينبغي إيالء عناية خاصة ذلكل املوضوع .ونظراً إىل أن املفاوضات جارية منذ أكرث من
 20س نة ،يتعني عىل ادلول األعضاء أن تكثف هجودها من أجل امليض قدماً يف إبرام معاهدة بشأن ذكل املوضوع .وأفاد
الوفد بأنه من املمكن إعداد صك يوفر حامية إلشارات البث .وذلكل ،ينبغي للجنة أن تنظر يف اخليارات املتعلقة بصياغة
صك يكون مفتوحاً مجليع التطورات التكنولوجية اجلديدة .وفامي يص احلقوق املعزتم منحها ،ينبغي الاعرتاف ابحلق
الاس تئثاري لهيئات البث يف السامح بإعادة بث إشاراهتا احلامةل للربامج عىل امجلهور بأي طريقة ممكنة ،مما يعين رضورة
توس يع نطاق املعاهدة .وأقر الوفد بتنوع املواقف يف هذا الصدد قائ ًال إنه ميكن التوفيق بيهنا ابلنظر إىل أهداف املعاهدات
للمرشع الوطين .ومن مث ،يتعني عىل اللجنة النظر يف إماكنية إدراج بعض
ادلولية اليت تنص عىل معايري عامة وترتك التفاصيل ِّ
البياانت املتفق علهيا يف نص املعاهدة .وذكَّر الوفد بأن اللجنة قد اتفقت ،يف دورهتا السادسة والثالثني ،عىل أن تويص
امجلعية العامة للويبو ابختاذ التدابري املالمئة لدلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس من أجل إعداد معاهدة بشأن حامية هيئات البث
رهناً بتحقيق توافق اآلراء حول املسائل األساس ية .وبناء عىل ذكل ،رأى الوفد أن الوقت قد حان إلعداد برانمج معل دقيق
وحمدد ميكِّن اللجنة من حتقيق ذكل الهدف واختتام املفاوضات بشأن صك قامئ عىل اإلشارة مث عقد مؤمتر دبلومايس يف
أقرب فرصة ممكنة .ويف اخلتام ،أكد الوفد دمعه للعمل املهم اذلي تؤديه اللجنة وانشد مجيع الوفود الاهتداء بروح املرونة اليت
أبدهتا يف بيجني ومراكش وتكثيف هجودها وإرادهتا الس ياس ية.
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 .94وأيد وفد تونس البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية .وأعرب عن امتنانه للرئيس وانئبيه واألمانة.
وأكد أمهية مواصةل املفاوضات عىل التقييدات والاس تثناءات من أجل التوصل إىل صك ملزم قانو ًان .وأيد الوفد خطط
العمل اليت من شأهنا أن متكن اللجنة من امليض قدماً بطريقة معقوةل ودون تأخري يف حتقيق تكل األهداف .وفامي يص مسأةل
البث ،أفاد الوفد بأنه من األمهية مباكن حامية حقوق هيئات البث ،مؤكداً دمعه لعقد مؤمتر دبلومايس دلى حتقيق توافق
اآلراء بشأن املسائل األساس ية .ويف اخلتام ،أيد الوفد إدراج مسأةل حق إعادة البيع يف معل اللجنة يف املس تقبل.
 .95وأيد وفد أوغندا البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية .وقال إنه يويل أمهية كبرية لعمل اللجنة
وال س امي فامي يص موضوعات الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ،والاس تثناءات لفائدة
مؤسسات التعلمي والبحث واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى .ونظراً إىل أن املناقشات بشأن تكل املوضوعات اكنت
مفتوحة العضوية ،فقد جشَّع الوفد اللجنة عىل اعامتد جداول زمنية واحضة للتقدم من املناقشات البحثية اجلارية إىل مفاوضات
قامئة عىل نص إلعداد صك دويل ملزم قانو ًان وفقاً لقرار امجلعية العامة للويبو يف عام  .2012ويكتيس البث ألغراض املصلحة
العامة أمهية حمورية يف هجود الوفد الرامية إىل ضامن وصول امجلهور إىل املعلومات واملعارف .وعليه ينبغي ملعاهدة البث أن
توازن بني حقوق هيئات البث واحلقوق املرشوعة حلصول امجلهور عىل املعلومات مبقابل معقول .وأيد الوفد عقد مؤمتر
دبلومايس إلبرام معاهدة بشأن حامية هيئات البث ،رهناً بأن تتوصل جلنة حق املؤلف إىل اتفاق عىل املسائل اجلوهرية.
وذكَّر بأن اللجنة اكدت أن تصل إىل اتفاق عىل نص بشأن البث عندما ُقلِّص نطاق ذكل النص لتغطية حامية هيئات البث
ابملعىن التقليدي فقط .أما توس يع املناقشات إلدراج أشاكل اإلرسال اليت تمت عرب الش باكت احلاسوبية ،فقد أدى إىل تعقد
األمور وإطاةل املناقشات .وال ينبغي ملعاهدة البث أن تنشئ طبقة جديدة من احلقوق عىل املواد اليت بثت عرب الهواء
ابإلضافة إىل حقوق املؤلف القامئة يف ذكل اجملال .وفض ًال عن ذكل ،قد تؤدي تكل احلقوق إىل عرقةل اس تخدام املواد اليت مل
ختضع قط محلاية حق املؤلف مثل املصنفات احلكومية .وقال الوفد إنه سيس متر يف املشاركة بروح بناءة يف املناقشات حول
مسأةل البث ،مش ِّجعاً جلنة حق املؤلف عىل ترسيع معلها يف ذكل اجملال .وأما عن بند املسائل األخرى ،فقد جشَّع الوفد
اللجنة عىل مواصةل العمل عىل وضع برانمج معل متوازن يراعي مصاحل مجيع ادلول األعضاء وأن تساوي بني مجيع بنود
جدول األعامل يف الرتكزي والوقت .إذ يتعني عىل اللجنة أن ترسع مناقش هتا مجليع الاقرتاحات الرامية إىل توس يع معل اللجنة
يف املس تقبل.
 .96وأعرب وفد الربازيل عن امتنانه للرئيس واألمانة ،مؤكداً الزتامه بعمل اللجنة .وأثىن عىل العمل املنجز يف ادلورة
السابقة للجنة بشأن إعداد نسخة موحدة من النص بشأن البث اذلي َّ
وحض العديد من املشالكت التقنية العالقة وشدد عىل
الهدف املشرتك املنشود وهو ماكحفة قرصنة اإلشارات وصون مصاحل هيئات البث الوطنية .ونظراً إىل التطورات
التكنولوجية ،شدد الوفد عىل رضورة حتديث اتفاقية روما .وجشَّع ادلول األعضاء عىل دمع اقرتاح وفد األرجنتني .وقال إن
امجلعية العامة للويبو قد أاتحت الفرصة إلمتام جدول زمين يرسع العمل الرايم إىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد املعاهدة.
وأشار الوفد إىل خطط العمل املتفق علهيا بشأن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ،معر ًاب عن أمهل
يف أن تمتكن اللجنة من امليض قدماً يف تكل املهمة اليت عُهدت إلهيا خالل امجلعية العامة للويبو لعام  .2012وشدد الوفد عىل
أمهية البيئة الرمقية وتفاعلها مع حق املؤلف ،وال س امي الصعوبة ابلنس بة لهيئات التنظمي احلكومية يف حتقيق التوازن السلمي
وضامن املاكفأة العادةل .وذكَّر الوفد بأن مجموعته قد قدمت ،يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة حق املؤلف ،اقرتاحاً لتحليل
مسأةل حق املؤلف يف البيئة الرمقية .واكن جوهر الاقرتاح ضامن مراعاة احلصة املزتايدة من األعامل التجارية املنجزة يف البيئة
الش بكية يف ماكفأة العاملني يف مصمي نظام حق املؤلف أي املؤلفني وفناين األداء .وأعرب الوفد عن تطلعه إىل مناقشات عن
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ادلراسات املوافق علهيا خالل ادلورة السابقة للجنة واليت ستساعد يف توضيح سلسةل القمية وهيلك توزيع اإليرادات وسلسةل
احلقوق اخلاصة بامنذج التجارة الرمقية .وسرتشد ادلراسة أيضاً اللجنة يف عقد مناقشات حممكة ومتوازنة حول هذه املسأةل
املهمة .إذ قدَّمت اللجنة عىل مدى الس نوات السابقة الكثري من األفاكر بشأن مسأةل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عن
طريق الاس تعانة خبرباء .ويف اخلتام ،أثىن الوفد عىل اللجنة لتناولها تكل املسائل.
 .97وأيد وفد جنوب أفريقيا البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية ،معر ًاب عن امتنانه لألمانة للتقرير
الشامل اذلي أعدته بشأن وضع املسائل اليت خضعت للمناقشة عىل مدى الس نة .وأكد الوفد األمهية الكربى اليت يولهيا للك
بنود جدول أعامل اللجنة والزتامه ابملشاركة فهيا بروح بناءة .وأبدى أمهل يف الاس تفادة من معل اللجنة يف إصالح القوانني
الوطنية حلق املؤلف يف بالده .وفامي يص معاهدة حامية هيئات البث ،رأى الوفد أن اللجنة قد حققت تقدماً كبرياً حنو التفاه
عىل نطاق املعاهدة وموضوعها .وقال إن العمل املنجز ٍ
اكف وحان الوقت ألن تضع اللجنة خارطة معل لعقد مؤمتر دبلومايس
متاش ياً مع الوالية املناطة هبا يف عام  2007بشأن الهنج القامئ عىل اإلشارة واذلي راعى مسأةل البث ابس تخدام أي منصة
تكنولوجية .وقد أصبح قطاعا البث والسيامن حمركني للمنو يفتحان فرصاً جديدة للعمل والتمنية الاجامتعية – الثقافية يف العديد
من البدلان النامية .ومع ذكل ،يواجه القطاعان خطر قرصنة اإلشارات اذلي قد هيدد وجودهام إن مل يمت التصدي هلام عىل
وجه الرسعة .وتقدِّر جنوب أفريقيا ،بوصفها بدلاً انمياً ،أمهية الانتفاع ابلتعلمي واملعلومات ألمهيهتام احملورية يف حتقيق التمنية.
وقال الوفد إن املكتبات واملتاحف ومؤسسات التعلمي والبحث تؤدي دوراً حاسامً يف إاتحة الوصول إىل املعلومات ونرش
املعرفة ومتكني األفراد من اختاذ قرارات مس تنرية .وذلكل يتعني عىل اللجنة أن تراعي ادلراسات السابقة بشأن التقييدات
والاس تثناءات املتعلقة حبق املؤلف واليت أاتحت رؤية شامةل للمامرسات احلالية يف ادلول األعضاء يف الويبو وحددت
الثغرات اليت ينبغي للجنة أن تسعى إىل معاجلهتا.
 .98وأعرب وفد إكوادور عن تقديره للعمل املنجز يف إطار اللجنة ،مشرياً إىل أن القضااي اليت تناولهتا اللجنة هممة ابلنس بة
للوفد .ور َّجح الوفد اعامتد رؤية متوازنة لألمور وأعرب عن اهامتمه ابالس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور
احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى .وذكَّر بأنه قدم عدة اقرتاحات يف ذكل الشأن،
مضيفاً أنه هممت مبواصةل اللجنة مناقشاهتا بطريقة مفتوحة ورصحية .وأقر بقمية خطط العمل اليت وافقت علهيا اللجنة واعمتدهتا
ّإابن دورهتا السابقة .وأبدى أمهل يف أن تنفَّذ تكل اخلطط بفعالية حىت تؤدي إىل وضع معايري تقمي التوازن املالمئ بني أصاب
احلقوق واملس تخدمني عىل املس توى ادلويل .ومن شأن ذكل أن يساعد عىل ضامن احلقوق األساس ية مثل الانتفاع ابلتعلمي
واملعلومات واملعرفة .وقال الوفد إن مسأةل حق املؤلف يف البيئة الرمقية هتمه كام هتم مجيع ادلول األعضاء .وس توفر نتاجئ
ادلراسة املنتظرة معلومات هممة جداً ملناقشات اللجنة .إذ توجد مجموعة واسعة جداً من املبدعني اذلين يتطلعون إىل نتاجئ تكل
املناقشات وس يتيح أي تقدم يف هذا املوضوع لدلول األعضاء ضامن املاكفأة املناس بة لألعامل اإلبداعية.
 .99وأعرب وفد الياابن عن تقديره للمناقشات الهادفة اليت جرت خالل ادلورة السادسة والثالثني للجنة ،مبا يف ذكل
التقدم احملرز بشأن حامية هيئات البث .وذكَّر الوفد بتوصية اللجنة إىل امجلعية العامة للويبو وفا ًء ابلوالية اليت أولكهتا لها
امجلعية العامة للويبو لعام  ،2007ويه ادلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس بعد الاتفاق عىل املسائل األساس ية ،ما مل يتحقق
بعد .وأبدى أمهل يف أن ختوض اللجنة يف مزيد من املناقشات عىل أساس الوالية اليت أس ندهتا لها امجلعية العامة للويبو
لعام  2007بغرض التوصل إىل توافق يف اآلراء حول تكل املسائل األساس ية .وفامي يص مسأةل الاس تثناءات والتقييدات،
يتعني حتقيق التوازن املالمئ بني مصاحل أصاب احلقوق وامجلهور .ومن هذا املنطلق ،يع ّد اختبار اخلطوات الثالث إطاراً
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متواز ًان ومالمئاً خملتلف الس ياقات الاجامتعية والثقافية للبدلان .وينبغي أن تركز املناقشات يف هذا الصدد عىل تبادل اخلربات
والتجارب واملامرسات الوطنية.
 .100وأيد وفد مالزياي البيان اذلي أدىل به وفد إندونيس يا ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ .وأشار إىل معل اللجنة
يف جمال حامية هيئات البث والاس تثناءات والتقييدات وحق إعادة البيع فض ًال عن التوصية اليت وهجهتا امجلعية العامة للويبو
إىل اللجنة ابلتوصل إىل اتفاق عىل املسائل اجلوهرية ملعاهدة البث مثل تعريف موضوع امحلاية واحلقوق املمنوحة وغريهام.
ُوطلب من اللجنة ترسيع معلها عىل مسأةل الاس تثناءات والتقييدات ،وال س امي لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات
املبني يف خطط العمل املعمتدة ّإابن ادلورة السادسة والثالثني للجنة
التعلمي والبحث واألشخاص ذوي اإلعاقات ،عىل النحو َّ
حق املؤلف .وتتيح معاهدة مراكش مثا ًال جيداً لتوحيد الاس تثناءات من أجل تيسري نقل املصنفات عرب احلدود لفائدة معايق
البرص .ويف اخلتام ،أعرب الوفد عن امتنانه ملا قدمته الويبو من دمع يف إطار ندوة وطنية عُقدت يف أغسطس .2018
 .101وشكر وفد مالوي الرئيس وانئبيه واألمانة عىل إعداد واثئق ادلورة .وأيد البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس
اجملموعة األفريقية معر ًاب عن حتمسه الختتام املناقشات من أجل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  2019رشيطة التوصل إىل
اتفاق عىل املسائل األساس ية .ور َّحب الوفد خبطط العمل اليت استند إلهيا العمل يف جمال الاس تثناءات والتقييدات لفائدة
املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى .ويف اخلتام ،أبدى الوفد اهامتمه
مبناقشة مسائل أخرى مهنا احلق يف إعادة البيع.
 .102وأعلن وفد الوالايت املتحدة األمريكية أن جملس النواب األمرييك قد وافق ابإلجامع عىل ترشيع لتنفيذ معاهدة
مراكش ،ويه خطوة كبرية يف معلية التصديق عىل املعاهدة .وأعرب الوفد عن تأييده للبيان اذلي أدىل به وفد سويرسا ابمس
اجملموعة ابء بشأن جدول أعامل جلنة حق املؤلف .وفامي يص حامية هيئات البث ،أكد الوفد دمعه للتلكيف اذلي أصدرته
امجلعية العامة للويبو يف عام  .2007إذ ينبغي للحامية أن تكون ضيقة النطاق وتركز عىل املشلكة الرئيس ية إلعادة البث غري
املرصح به إلشارة البث عىل امجلهور عرب لك املنصات مبا يف ذكل اإلنرتنت .وقال الوفد إن التغريات التكنولوجية الرسيعة يف
قطاع البث تطرح حتدايت جس مية أمام وضع قواعد ومعايري دولية حمددة؛ وذلكل أعلن الوفد أنه س يقدم نصاً جديداً قد يوفِّق
بني مواقف ادلول األعضاء من أجل حتقيق توافق اآلراء بشأن األهداف املشرتكة .ويف حال عدم الاتفاق عىل اترخي حمدد
للمؤمتر ادلبلومايس ،يتعني التقدم يف إعداد نص موحد ملرشوع املعاهدة يضمن جناح املفاوضات املقبةل .وفامي يص مسأةل
الاس تثناءات والتقييدات ،أكد الوفد اقرتاحه وضع مبادئ وأهداف عامة لالس تثناءات والتقييدات الوطنية عىل حق املؤلف
لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي .وأبدى الوفد أمهل يف أن يؤدي ذكل الهنج إىل إعداد اتفاق دويل بشأن
اجملاالت اليت تريد ادلول وضع اس تثناءات أو تقييدات وطنية مالمئة بشأهنا .وحىت توضع تكل املبادئ ،يتعني عىل األمانة
وادلول األعضاء أن تتعاون عىل حتسني وحتديث القوانني الوطنية عن طريق ندوات وحلقات معل فض ًال عن املساعدات
التقنية املقدَّمة لتحسني الترشيعات الوطنية .ومن شأن ذكل الهنج أن يكون أكرث فائدة من وضع قواعد ملزمة ألن اإلطار
ادلويل يتيح هامشاً مالمئاً من املرونة املعتادة للبدلان يك تنفذ الاس تثناءات والتقييدات عىل أساس س ياساهتا الاجامتعية
والثقافية والاقتصادية .وأيد الوفد العمل الرايم إىل حتسني فهم اللجنة بشأن التقييدات والاس تثناءات الوطنية لفائدة ذوي
اإلعاقات غري معايق البرص .وأفاد بأنه ينبغي تغطية لك موضوع من موضوعات اللجنة حق التغطية مع وضع خطة معل
للثنائية التالية .ويف اخلتام ،أشار الوفد إىل التقدم الكبري احملرز يف العمل عىل إعداد معاهدة البث مقا نر ًة بغريه من البنود
املدرجة يف جدول أعامل اللجنة.
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 .103وأعرب وفد كولومبيا عن امتنانه لألمانة ورئيس جلنة حق املؤلف .وأيد البيان اذلي أدىل به وفد السلفادور ابمس
مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب ،وال س امي فامي يتعلق حبامية هيئات البث .واستندت املناقشات حول هيئات البث إىل
الوثيقتني  SCCR/35/12و SCCR/36/5ومشلت مناقشات تقنية حيث اختذت الوفود مواقف خمتلفة بشأن موضوعات
حمددة .ومن مث ،مفن األمهية مباكن البت يف برانمج معل شامل يكون متواز ًان ويراعي التقدم احملرز يف املناقشات .وأعرب
الوفد عن تأييده لوضع وثيقة ملزمة محلاية هيئات البث وشدد عىل رضورة التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن النص من أجل
عقد مؤمتر دبلومايس .وأيد الوفد خطط العمل وشدد عىل أمهية الاس تثناءات والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات
ومؤسسات التعلمي والبحث واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى .وفامي يص املعاهدات القامئة ،شدد الوفد عىل رضورة
الامتثال الختبار اخلطوات الثالث.
 .104وأيد وفد نيجرياي البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية .وأعرب عن امتنانه للرئيس وانئبيه واألمانة
إلعداد الوثيقة  .WO/GA/50/3وفامي يتعلق مبسأةل هيئات البث ،حث الوفد ادلول األعضاء عىل مواصةل الرتكزي عىل
قرصنة اإلشارة حسب تلكيف امجلعية العامة للويبو ،وأشار إىل توصية اللجنة ابالنتقال إىل مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة
بشأن حامية هيئات البث .وأشاد ابجلهود اليت تبذلها اللجنة يف مسأةل التقييدات والاس تثناءات واعامتد خطط العمل .وجشع
الوفد عىل إجراء مناقشات َّ
منظمة وقامئة عىل النصوص مع إطار أوحض من أجل التوصل إىل نتيجة مناس بة .ويف اخلتام ،أكد
الوفد الزتامه بعمل اللجنة.
 .105وأيد وفد كوت ديفوار البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية .وأشار الوفد إىل الاهامتم املزتايد اليت
توليه بالده للموضوعات اليت تناقشها اللجنة ،وال س امي الاس تثناءات والتقييدات وحامية حقوق هيئات البث .وقال الوفد إنه
متحمس للتقدم احملرز يف اللجنة وأعرب عن أمهل يف أن تكون ادلورات التالية ممثرة وحيوية أكرث .وأعرب الوفد عن رسوره
للروح املهنية اليت أبدهتا األمانة وأعرب عن ثقته يف هجود األمانة لالس تجابة ملصاحل البدلان النامية.
 .106وشكر وفد مجهورية كوراي األمانة ورئيس اللجنة وانئبيه عىل إدارهتم احلكمية وتفانهيم .وأشار الوفد إىل الرضورة امللحة
لتحديث حقوق هيئات البث وفقاً لألوقات والظروف املتغرية ،مبا يف ذكل مدة حامية هيئات البث يف ظل البيئة الرمقية.
وأبدى أمهل يف أن يتس ىن ،بعد النظر يف آراء لك األطراف املهمتة وزايدة توضيح املفاهمي ،التوصل إىل توافق يف اآلراء
بشأن القضااي األساس ية للمعاهدة املقرتحة .وفامي يتعلق مبسأةل الاس تثناءات والتقييدات ،أعرب الوفد عن اهامتمه اخلاص
ابدلراسات اليت أجرهتا األمانة بشأن املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى .وقال
إن من األمهية مباكن أن تضع اللجنة نظاماً مالمئاً ومتواز ًان حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة عن طريق مناقشات بناءة وتبادل
التجارب واخلربات بني ادلول األعضاء.
 .107وأعرب وفد كوس تارياك عن امتنانه لألمانة وعن تقديره الشديد لدلمع اذلي تلقته بالده يف جماالت متنوعة مهنا الربامج
واألنشطة يف جمال حق املؤلف وختطيط الاجامتعات وحلقات العمل والندوات يف املنطقة .وخص ابذلكر األنشطة اليت نفذهتا
األمانة من أجل إقامة منتدايت للتفاوض بغية ضامن تطوير اإلطار القانوين ادلويل للملكية الفكرية .وسلط الضوء عىل أن
أولوايت كوس تارياك الوطنية تتضمن أنشطة تدريب للمؤسسات العامة واخلاصة ونرش املعارف واملعلومات بشأن حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة عىل امجلهور .وقال إن تدريباً خمصصاً قد قدِّم إىل احلكومة املركزية بشأن اللواحئ الوطنية اليت ِّ
تنظم إجازة
الربجميات وكذكل املبادئ العامة حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وشدد الوفد عىل أمهية الربانمج الوطين
" "MIS CREACIONES VALENاذلي بدأ تنفيذه قبل ثالث س نوات ومن املزمع اس متراره ملدة مخس س نوات
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أخرى والرايم إىل الرتكزي عىل أمهية التواصل مع األطفال والش باب ومؤسسات التعلمي واملربني واملعلمني واألساتذة ،وإذاكء
الاحرتام للملكية الفكرية .ويف اخلتام ،أكد الوفد أن الاعرتاف بعمل املبدعني وحقوقهم أمر ابلغ األمهية.
 .108وأشار ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها ( )IFLAإىل األمهية املزتايدة للمعرفة وحقوق الانتفاع
والاس تخدام ،وإىل أن غياب تكل احلقوق قد يؤدي إىل اتساع الفجوة التمنوية واملعرفية بني البدلان .وأضاف أن  20غاية يف
أهداف التمنية املس تدامة قد مكَّنت احلكومات من الاعرتاف بأمهية الوصول إىل املعلومات واس تخداهما .وقبل الاحتفال
مبرور  70عاماً عىل اعامتد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،جشَّع الوفد اللجنة عىل النظر يف س بل ضامن حق لك فرد يف
احلصول عىل املعلومات والتعلمي واملشاركة يف احلياة الثقافية والاس تفادة من التقدم العلمي .وأردف قائ ًال إن الاس تثناءات
والتقييدات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ومؤسسات التعلمي والبحث واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى من
تيرس التعاون عرب احلدود دون ترجيح كفة عىل أخرى .فهيي ممكةل لألسواق املنصفة والعامةل بشلك جيد واستامثر
شأهنا أن ِّ
يف جيل الغد من القراء واملبدعني واملبتكرين واملس هتلكني .وميكن للويبو أن حتدث فرقاً عن طريق خطط العمل اليت تتيح
الفرصة ملراعاة الاحتياجات العملية امليدانية .وأبدى املمثل تطلعه إىل اس تنتاجات اللجنة ومناقشاهتا املس مترة واجملدية،
وال س امي حول اقرتاح وفد األرجنتني .ويف اخلتام ،أشار املمثل إىل أن اإلدراج احملمتل ملدة حامية غري حمدودة يف نص معاهدة
البث من دون اس تثناءات وتقييدات معقوةل قد يرض كثرياً ابلتعلمي والبحوث وأنشطة الرتوجي الثقايف للمكتبات ودور
احملفوظات.
وعني الرئيس ،رئيس جلنة حق املؤلف –
 .109وأعلن الرئيس أنه يتعني إجراء مشاورات غري رمسية بشأن موضوع البثَّ .
ميرساً لتكل املشاورات ابلنيابة عنه.
الس يد دارين اتنغ – ِّ
 .110وشكر امليرس األمانة عىل تفانهيا من أجل تقدمي واثئق العمل والتقدم يف املناقشات .ويف هذا املقام ،طلب امليرس
إجراء مشاورات غري رمسية تشمل منسقني إقلمييني وادلول األعضاء املهمتة.
 .111ورجوعاً إىل البند املعين من جدول األعامل ،أفاد امليرس بأن األعضاء متكّنوا من حتقيق توافق يف اآلراء بفضل املرونة
اليت أبدهتا ادلول األعضاء واملنسقون اإلقلمييون خالل املشاورات غري الرمسية.
 .112إن امجلعية العامة للويبو:
" "1أحاطت علام مبضمون "تقرير عن اللجنة ادلامئة حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة"
(الوثيقة )WO/GA/50/3؛
ّ
ووهجت جلنة احلق املؤلف إىل ما ييل:
""2
(أ) بذل لك ما يف وسعها من هجود بغرض التوصل إىل توافق يف اآلراء حول القضااي العالقة
املتصةل ابملعاهدة املقرتحة بشأن حامية هيئات البث خالل ادلورتني السابعة والثالثني
والثامنة والثالثني للجنة حق املؤلف؛

WO/GA/50/15
28

(ب) وتقيمي التقدم احملرز يف ادلورة الثامنة والثالثني للجنة حق املؤلف والقيام ،يف حال حتقّق توافق
يف اآلراء حول القضااي العالقة ،ابقرتاح توصية للجمعية العامة للموافقة عىل اترخي وماكن انعقاد مؤمتر
دبلومايس العامتد املعاهدة؛
ّ
ووهجت جلنة حق املؤلف إىل مواصةل معلهيا بشأن القضااي األخرى املُبلّغ عهنا يف
""3
الوثيقة .WO/GA/50/3

البند  15من جدول األعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات
 .113استندت املناقشات إىل الوثيقة .WO/GA/50/4
 .114وذكرت األمانة أن الوثيقة تصف التقدم احملرز يف املناقشات خالل ادلورتني السابعة والعرشين والثامنة والعرشين
للجنة الرباءات ،اليت عقدت يف ديسمرب  2017ويوليو  2018عىل التوايل .وخالل هاتني ادلورتني ،واصلت جلنة الرباءات
تناول املوضوعات امخلسة التالية "1" :الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات "2" ،وجودة الرباءات ،مبا يف ذكل
أنظمة الاعرتاض "3" ،والرباءات والصحة "4" ،ورسية الاتصاالت بني مستشاري الرباءات وزابئهنم؛ " "5ونقل
التكنولوجيا .وشددت األمانة بوجه خاص عىل أن ادلول األعضاء شاركت بشلك استبايق يف معل اللجنة من خالل تقامس
املعلومات وإعداد عروض وتقدمي اقرتاحات واملشاركة يف املناقشة بروح بناءة .وقادت هجوده ومساهامهتم إىل اعامتد مجموعة
اكمةل من األنشطة اخلاصة ابلعمل املس تقبيل للجنة الرباءات خالل ادلورات األخرية للجنة .ودعت األمانة أيضا إىل أن حتيط
امجلعية العامة للويبو علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة.
 .115وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء وتقدم ابلشكر لرئيس جلنة الرباءات عىل رئاس ته هاتني ادلورتني ،وإىل األمانة
عىل معلها ادلؤوب طوال العام املايض ،مبا يشمل إعداد واثئق امجلعية العامة للويبو .وفامي يتعلق بإدراج املوضوعات امخلسة يف
جدول أعامل جلنة الرباءات ،أعرب الوفد عن تقدير اجملموعة جلهود اكفة ادلول األعضاء وعزميهتا خالل ادلورتني السابعة
والعرشين والثامنة والعرشين للجنة الرباءات اليت أفضت إىل الاتفاق عىل برانمج معل متوازن .ورحب الوفد أيضا بروح
التعاون السائدة بني ادلول األعضاء اليت أسفرت عن تقدمي ثالثة اقرتاحات مشرتكة بني األقالمي وأفاد بأن ذكل أظهر ازدايد
انفتاح ادلول األعضاء عىل العمل جنبا إىل جنب ،األمر اذلي اكن يف مصلحة مجيع الوفود .وإذ الحظ بأن جلنة الرباءات يه
منتدى متعدد األطراف يف جمال الرباءات ،أعرب الوفد عن اعتقاده القوي بأنه تقع عىل عاتق جلنة الرباءات مسؤولية فسح
اجملال أمام عقد مناقشات تقنية بشأن مسأةل قانون الرباءات املوضوعي متاش يا مع والايهتا .واس تطرد الوفد قائال إن معل
اللجنة ينبغي أن يكون مفيدا ابلنس بة للحياة اليومية املتغرية مبا يف ذكل ماكتب امللكية الفكرية واملبتكرين ومس تخديم
الرباءات وغريه من مس تخديم نظام الرباءات .وذكر الوفد ،عىل سبيل املثال ،بأن الربامج الرامية لتحسني نوعية نتاجئ معل
ماكتب امللكية الفكرية هبدف اس تخدام تقامس العمل وغريه من أشاكل التعاون التقين لتشجيع بيئة الابتاكر بطريقة سلمية
ينبغي أن تمثر فوائد معلية ابلنس بة مجليع املاكتب بغض النظر عن جحمها أو مس توى خربهتا .وأعرب الوفد عن اعتقاده بأنه
ينبغي أن تس متر اللجنة يف الاعامتد عىل األمهية اليت تعلقها ادلول األعضاء عىل العمل املرتبط مبواضيع تقنية من شأهنا املسامهة
يف حتسني نوعية معاجلة الرباءات ومعليات حفص الرباءات األصلية عىل الصعيد الوطين والرباءات املمنوحة .وابلتايل ،ذكر
الوفد بأن موضوع جودة الرباءات وكذكل رسية الاتصاالت بني مستشاري الرباءات وزابئهنم ،ال يزال حيظى ابألولوية يف
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جدول األعامل ابلنس بة جملموعته .واختمت الوفد لكمته قائال إن هدف جلنة الرباءات هو تيسري التنس يق وتقدمي املشورة فامي
يتعلق بوضع قانون براءات بطريقة تدرجيية عىل الصعيد ادلويل ،مبا يشمل التنس يق بني القوانني واإلجراءات الوطنية .وشدد
الوفد عىل أن اجملموعة ابء ال تزال تلزتم بأنشطة اللجنة ،ودعا مجيع ادلول األعضاء إىل العمل يدا بيد من أجل حتقيق هذا
الهدف.
 .116وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق وأعرب عن شكره لرئيس جلنة الرباءات عىل
توجهيه معل اللجنة طوال ادلورتني السابعة والعرشين والثامنة والعرشين .وعرب عن امتنانه أيضاً لألمانة عىل ما أجنزته من
أعامل عىل امتداد العام املايض ،مبا يف ذكل التحضري للجمعية العامة للويبو .وشدد الوفد عىل أمهية جلنة الرباءات ابعتبارها
منتدى ميكن أن تتبادل فيه ادلول األعضاء التجارب وتتقامس أفضل املامرسات يف جمال قانون الرباءات ،فضال عن احلصول
عىل معلومات وإجراء مناقشات بشأن خمتلف املواضيع املهمة ،ال س امي يف جمال قانون الرباءات املوضوعي .وأعرب الوفد عن
رسوره ابملشاركة البناءة للوفود اليت مكنت من حتقيق تقدم ملموس يف املناقشات بشأن املوضوعات امخلسة والتوصل إىل
اتفاق بشأن برانمج معل مس تقبيل متوازن .والحظ الوفد أيضا أن اجملاالت الرئيس ية اليت ينصب علهيا اهامتم اجملموعة يه
جودة الرباءات ورسية الاتصاالت بني مستشاري الرباءات وزابئهنم .ويف نظره ،اكن من احلامس مواصةل معل جلنة الرباءات،
ابالستناد إىل أمور من بيهنا ،الاقرتاح اذلي قدمته وفود امجلهورية التش يكية وكينيا واملكس يك وس نغافورة واململكة املتحدة
(الوثيقة  .)SCP/28/8وذكر الوفد بأن هذا العمل س يحسن نوعية الرباءات ويكون مفيدا لنظام الرباءات برمته .وأفاد الوفد
أيضا بأن معل اللجنة عزز التعاون ادلويل ويرس احللول بشأن التحدايت املطروحة عرب احلدود .ويف اخلتام ،ذكر الوفد بأنه
يتطلع للمشاركة يف معل بناء مقبل بشأن خمتلف املوضوعات املهمة الواردة يف برانمج معل اللجنة.
 .117وحتدث وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية وأحاط علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة  .WO/GA/50/4وتقدم
ابلشكر لرئيس جلنة الرباءات وانئبيه ،وكذكل األمانة عىل تفانهيم وحتلهيم بروح همنية .وإذ الحظ أن جلنة الرباءات اكنت
منتدى متعدد األطراف ملناقشة املسائل املتعلقة ابلرباءات ،أفاد الوفد بأن مجموعته ال تزال تعلق أمهية كبرية عىل معلها.
واس تطرد قائال إن معل اللجنة رضوري من أجل وضع نظام براءات واس تخدامه بشلك متوازن أكرث وأنه ميكنه لعب دور
همم يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية لدلول األعضاء ،ال س امي يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا .وذكر الوفد أيضا أن
مجموعته تعترب أيضا أن املناقشات بشأن موضوع الرباءات والصحة حامسة من أجل تعزيز نظام براءات متوازن أكرث .وإذ ذكّر
هبدف التمنية املس تدامة الثالث ،املمتثل يف "ضامن متتّع امجليع بأمناط عيش صية وابلرفاهية" ،شدد الوفد عىل أن موضوع
الرباءات والصحة اكن من أولوايت مجموعته .وابإلضافة إىل ذكل ،أشار الوفد إىل اقرتاحه املتعلق بربانمج العمل بشأن
الرباءات والصحة ،الوارد يف الوثيقة  .SCP/24/4وذكر بأن الاقرتاح اكن قاعدة ممتازة للمناقشات بشأن اجملاالت ذات
األولوية يف س ياسات الصحة العامة واقرتح حلوال للمشالك الصحية والرباءات .وأخريا ،رحب الوفد ابلتقدم احملرز يف ادلورة
السابقة للجنة الرباءات وشدد عىل أن ادلول األعضاء متكنت من الاتفاق عىل برانمج معل مس تقبيل متوازن أكرث.
 .118وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب وأعرب عن شكره لألمانة عىل عرضها الوثيقة
 ،WO/GA/50/4ولرئيس جلنة الرباءات عىل قيادته وعىل ما أسداه من توجيه يف سبيل حتقيق تقدم داخل اللجنة.
ورحب الوفد ابس مترارية املواضيع قيد ادلرس .والحظ الوفد أن تبادل املعلومات ووفرة املعلومات املنتجة داخل اللجنة اكان
إجيابيني للغاية .وشدد الوفد أيضا عىل أمهية معل اللجنة ألنه تصدى لقضااي أحدثت أثرا كبريا عىل بدلاهنا .ويف اخلتام ،الحظ
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الوفد أن موضوعات اس تثناءات حقوق الرباءات والتقييدات املفروضة علهيا والرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا هممة بوجه
خاص ابلنس بة جملموعته.
 .119وحتدث وفد إندونيس يا ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ وتقدم ابلشكر لرئيس جلنة الرباءات وانئبيه عىل ما
قدموه من توجيه عند ترأس اللجنة ،ولألمانة عىل العمل املمتاز اذلي أجنزته يف إعداد الوثيقة  .WO/GA/50/4وأعرب
الوفد عن رغبته يف اإلشارة إىل أن اللجنة اتفقت عىل أن يقترص معلها يف ادلورة املقبةل عىل تقيص احلقائق دون أن يؤدي
ذكل إىل مواءمة يف تكل املرحةل .وذكر الوفد أيضا عىل أن مجموعته دمعت أن تواصل اللجنة معاجلة موضوعات الاس تثناءات
والتقييدات عىل حقوق الرباءة ،وجودة الرباءات ،والرباءات والصحة ،ورسية التواصل بني مستشاري الرباءات ّ
ومولكهيم،
ونقل التكنولوجيا .ورحب الوفد مبرشوع الوثيقة املرجعية بشأن الاس تثناء املتعلق بإجراءات احلصول عىل املوافقة التنظميية
من السلطات ،والردود احملدّثة عىل الاس تبيان بشأن مصطلح "جودة الرباءات" والتعاون بني ماكتب الرباءات يف جمايل
البحث والفحص .ويتطلع الوفد إىل إعداد مرشوع الوثيقة املرجعية بشأن الاس تثناء ألغراض البحث والرتخيص اإللزايم.
وانتظر الوفد طويال أيضا أن تعقد جلسات تشاركية بشأن ُالهنج اليت تس تخدهما الوفود لضامن جودة معلية منح الرباءات
داخل ماكتب امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل أنظمة الاعرتاض .ورحب كذكل ابالتفاق عىل إجراء دراسة أخرى بشأن النشاط
الابتاكري .وتتطلع اجملموعة أيضا إىل املؤمتر حول قواعد البياانت املتاحة للعموم بشأن وضع معلومات الرباءات والبياانت
املتعلقة ابألدوية واللقاحات املزمع عقده خالل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الرباءات .ويف اخلتام ،أكد الوفد الزتامه بعمل
اللجنة.
ّ .120
وعرب وفد الصني عن دمعه لربانمج العمل املقبل بشأن املوضوعات امخلسة الواردة مضن جدول أعامل جلنة الرباءات.
وأعرب عن تقديره البالغ لدلول األعضاء األخرى عىل ما تبذهل من هجود لدلفع قدما ابملناقشات بشأن هذه املواضيع .وذكر
الوفد بأنه سيس متر يف املشاركة بنشاط يف معل اللجنة.
 .121وحتدث وفد المنسا ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه وأعرب عن شكره لرئيس جلنة الرباءات عىل رئاس ته
اجليدة جدا والفعاةل طوال ادلورتني السابقتني .والحظ الوفد مع التقدير أن مداوالت مفيدة للغاية وواقعية وموضوعية أدت
إىل إحراز تقدم هائل فامي يتعلق جبميع املوضوعات امخلسة املندرجة حتت جدول أعامل اللجنة .وأفاد الوفد أيضا أن اجللسات
التشاركية برهنت عىل أهنا أداة قمية إلعطاء حملة أمعق عن الوضع يف خمتلف ادلول األعضاء .وبوجه خاص ،وفامي يتعلق
مبوضوع جودة الرباءات ،مبا يف ذكل أنظمة الاعرتاض ،أبدى الوفد رغبته يف التشديد عىل أن براءات ذات جودة عالية قد
تكفل التوازن املناسب بني مصاحل اخملرتعني وأصاب املصلحة اآلخرين .وذكر الوفد بأهنم سيس مترون يف املسامهة يف هذا
العمل اذلي يمتثل يف أمور من بيهنا ،العمل املقبل بشأن النشاط الابتاكري عىل النحو اذلي اقرتحه وفد إس بانيا ،وضامن
جودة معلية منح الرباءات كام ورد يف الاقرتاح اذلي قدمته وفود امجلهورية التش يكية وكينيا واملكس يك وس نغافورة واململكة
املتحدة .وأفاد الوفد أيضا بأنه ،بغض النظر عن اجلودة التقنية الرصفة للرباءات ،ال زال يعتقد أنه ينبغي أيضا أن تفسح اللجنة
املاكن لعقد مناقشات بشأن الاختالفات املوجودة بني أنظمة الرباءات وقانون الرباءات املوضوعي يف املس تقبل .وفامي يتعلق
ابلرباءات والصحة ،رحب الوفد ابملناقشات اليت تستند إىل حقائق ،ال س امي يف جمال ازدايد الشفافية وتيسري ترخيص
الرباءات املرتبطة ابلصحة .وذكر الوفد بأن الاضطالع بأي معل إضايف يف هذا اجملال ينبغي أن يكون متوازان ويأخذ يف
الاعتبار خمتلف العوامل اليت تكتيس أمهية ابلنس بة للرباءات والصحة .غري أنه شدد عىل رضورة حتديد نطاق هذا النقاش
مضن إطار والية جلنة الرباءات والويبو وأنه ينبغي ترك العوامل األخرى املتصةل ابلوصول إىل األدوية حملافل أخرى أنسب.
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وأضاف الوفد قائال بأنه حظر اجللسة التشاركية حول رسية الاتصاالت بني املستشارين ومولكهيم ابهامتم ويتطلع ملناقشة هذا
املوضوع يف اجللسة القادمة .وذكر أيضا بأن جلسة تبادل املعلومات اخلاصة بنقل التكنولوجيا اكنت هممة للغاية ابلنس بة
جملموعته .وفامي يص موضوع اس تثناءات حقوق الرباءات والتقييدات املفروضة علهيا ،الحظ الوفد بعني الرىض املناقشات
املفيدة جدا ايل دارت ابالستناد إىل وثيقة ممتازة وموضوعية أعدهتا األمانة بشأن إجراءات احلصول عىل املوافقة التنظميية من
السلطات .وقال الوفد إنه فامي ارتأى الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه أن مجيع املواضيع متساوية من حيث األمهية،
أعرب عن رغبته يف اإلشارة إىل أن املوضوع املتصل بتعزيز التعاون ادلويل وحتسني املعارف التقنية بشأن رشوط األهلية
للحصول عىل براءة يكتيس أمهية خاصة ابلنس بة جملموعته .واس تطرد الوفد قائال إن ضامن نظام براءات أكرث كفاءة وفعالية
ويمتتع جبودة أعىل يف مجيع ادلول األعضاء اكن أداة قمية إلزاةل احلواجز التجارية يف عامل موحد بقدر أكرب ،األمر اذلي سيسهم
يف حتقيق الرفاه الاقتصادي .وأخريا ،أفاد الوفد بأنه شعر برسور عارم لتوصل اللجنة إىل اتفاق بشأن برانمج متوازن للعمل
املقبل .وأضاف الوفد أن الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه تتطلع إىل مواصةل مساهامهتا يف معل جلنة الرباءات وأعرب
عن أمهل يف أن حتقق اللجنة املزيد من النتاجئ يف املس تقبل.
 .122والحظ وفد الاحتاد الرويس بعني الرىض النتاجئ اإلجيابية للجنة .ورحب ابدلراسات املتعلقة بتقيمي النشاط
الابتاكري .وابإلضافة إىل ذكل ،أعرب الوفد عن اهامتمه مبوضوع الكشف عن األسامء ادلولية غري املس ّجةل امللكية يف طلبات
الرباءات والرباءات .وعرب الوفد عن أمهل يف القيام بعمل بناء بشأن موضوع اس تثناءات حقوق الرباءات والتقييدات املفروضة
علهيا ،وال س امي ،بشأن موضوع الرتخيص اإللزايم .وجشع الوفد أيضا تبادل اخلربات بني ادلول األعضاء بشأن املواضيع
املذكورة أعاله .وذكر أنه يتطلع أيضا إىل مؤمتر يدوم نصف يوم حول قواعد البياانت املتاحة للعموم بشأن وضع معلومات
الرباءات والبياانت املتعلقة ابألدوية واللقاحات ،س يعقد خالل ادلورة الالحقة للجنة الرباءات.
 .123وأعرب وفد الهند عن شكره لألمانة عىل إعداد التقرير عن معل جلنة الرباءات ،الوارد يف الوثيقة
 .WO/GA/50/4وأفاد بأن النقاشات داخل جلنة الرباءات دارت حول األسس احلقيقية لنظام الرباءات .وأعرب الوفد
عن تقديره لقرار اللجنة بأن يقترص معلها يف ادلورة الالحقة عىل تقيص احلقائق دون أن يؤدي ذكل إىل املواءمة .ورصح
الوفد بأن املناقشات داخل اللجنة ال ينبغي أن تؤدي إىل مواءمة من منط حل واحد يناسب امجليع ،فذكل لن ينجح بسبب
تنوع القضااي اليت تواهجها خمتلف البدلان وال س امي البدلان النامية والبدلان األقل منواً .وأضاف الوفد بأن الويبو بصفهتا الهيئة
الرئيس ية لوضع القواعد واملعايري حتمل عىل عاتقها مسؤولية هائةل يف ضامن حتقيق توازن دقيق بني الابتاكر واألولوايت
اإلمنائية الاجامتعية والاقتصادية .وشدد الوفد عىل أمهية مروانت الرتيبس يف تصممي قوانني الرباءات .وأفاد الوفد أيضا أن
ضامن جودة الرباءات هو العنرص األسايس يف معاجلة الرباءات وأن أي براءة سيئة النوعية دلهيا تلكفة اجامتعية عالية ،األمر
اذلي هل تداعيات خطرية ابلنس بة لدلول النامية والبدلان األقل منوا .واس تطرد الوفد قائال إن لعملية حفص الرباءات وأنظمة
الاعرتاض دور همم يف ضامن جودة الرباءات ،و ّأن وجود نظام اعرتاض واحض املعامل س يضيف قمية إىل معلية حفص الرباءات
كعامل ردع وضامن للجودة يف مطالبات الرباءة .وفامي يتعلق ابلرباءات والصحة ،أعرب الوفد عن رغبته يف تسليط الضوء عىل
تقرير الفريق الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل األدوية التابع لألمني العام لألمم املتحدة اذلي أوىص بأن تس تفيد البدلان
اس تفادة اكمةل من احلزي املتاح للس ياسات مبوجب املادة  27من اتفاق تريبس لتجنب التجدد ادلامئ للرباءات مع األخذ يف
الاعتبار أولوايت الصحة العامة .وأبرز الوفد أيضا أمهية إحراز تقدم يف موضوع نقل التكنولوجيا وعالقته بنظام الرباءات.
وذكر الوفد أن العمل يف هذا اجملال ال يزال يف بداايته ،وهناك حاجة لالنتقال من ادلراسات األولية حنو إحراز تقدم ملموس
يف هذا املوضوع.
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 .124وأعرب وفد أوغندا عن دمعه للبيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية .وتقدم الوفد ابلشكر لرئيس
جلنة املعايري عىل تكريس نفسه لعمل اللجنة ولألمانة أيضا عىل إعدادها تقرير اللجنة .وعلق الوفد أمهية كبرية عىل معل اللجنة
ابعتبارها املنتدى املتعدد األطراف الوحيد يف جمال الرباءات .وأفاد بأن نظام الرباءات أاتح فرصة لرفع التحدايت الراهنة يف
جماالت الصحة العامة وتغري املناخ ونضوب املوارد الطبيعية من بني جماالت أخرى .واتبع الوفد قائال إن نظام الرباءات همم
ابلنس بة لتحقيق توازن بني مصاحل اخملرتعني واملصاحل العامة من خالل تقدمي حوافز ملبدعي املعارف ،وضامن وصول العامة
إلهيا .وفامي يتعلق ابلعمل املقبل للجنة ،أعطى الوفد األولوية للنقاش حول موضوع الرباءات والصحة واس تثناءات حقوق
الرباءات والتقييدات املفروضة علهيا ونقل التكنولوجيا .وأعرب الوفد عن رسوره البالغ التفاق اللجنة عىل برانمج العمل املقبل
اذلي اكن مثرة لتوفيق يف اآلراء بني ادلول األعضاء .غري أن الوفد شعر ابإلحباط إزاء عدم إحراز تقدم يف املواضيع اليت
تكتيس أمهية كبرية ابلنس بة للبدلان النامية .وحث اللجنة عىل السعي جاهدة للتوصل إىل توافق يف اآلراء من أجل
الاضطالع بعمل يتجاوز جمرد عقد دورات لتقامس املعلومات إىل إجراء مناقشات موضوعية ميكهنا املسامهة بقدر كبري يف
تعممي نظام الرباءات تدرجييا مسرتشدة يف ذكل مببادئ جدول أعامل الويبو للتمنية .وأعرب الوفد عن اعتقاده الراخس بأنه ينبغي
أن تواصل اللجنة مناقشاهتا بشأن هذه املسائل ومسائل عاملية أخرى من أجل مصلحة امجليع.
 .125وأعرب وفد إيران (مجهورية  -اإلسالمية) عن تقديره للعمل اذلي أجنزته األمانة يف سبيل التحضري لدلورتني السابعة
والعرشين والامثنية والعرشين للجنة الرباءات .وفامي يتعلق ابلرباءات والصحة ،ذكّر الوفد بأهداف خطة التمنية املس تدامة لعام
 .2030وابلتحديد ،الهدف الثالث الرايم لضامن متتّع امجليع بأمناط عيش صية وابلرفاهية يف مجيع األعامر .ورأى الوفد ،بوجه
خاص ،أن هدف التمنية املس تدامة الثالث يشري إىل التغطية الشامةل ابخلدمات الصحية ،مبا يف ذكل النفاذ إىل األدوية
األساس ية واللقاحات اآلمنة والفعاةل وذات اجلودة واللكفة امليسورة .ويف هذا الصدد ،ذكر الوفد بأن احلق يف الصحة هو
حق إنساين أسايس .وفامي يتعلق ابالس تثناءات والتقييدات ،أعرب الوفد عن اعتقاده أن اس تثناءات حقوق الرباءات
والتقييدات املفروضة علهيا آلية أساس ية لضامن نظام براءات وملكية فكرية متوازن ،قادر عىل حتقيق هدف تعزيز الابتاكر
واحرتام حقوق مجيع أصاب املصلحة املعنيني ومصاحلهم .ورحب الوفد ابلوثيقة املرجعية بشأن الاس تثناء املتعلق بإجراءات
احلصول عىل املوافقة التنظميية من السلطات (الوثيقة  )SCP/28/3اليت ُأعدت بصيغة أفضل .ورأى الوفد أنه ينبغي أن
تتقدم جلنة الرباءات يف معلها هبدف إعداد واثئق مرجعية بشأن اس تثناءات وتقييدات أخرى خاصة حبقوق الرباءات .وفامي
يتعلق جبودة الرباءات ،أكد الوفد موقفه من جديد بأنه ال ينبغي اعتبار هذا املوضوع كأداة لتنس يق قوانني الرباءات أو وضع
معايري يف املس تقبل .وأفاد الوفد بأنه ال ميكن الفصل بني نقل التكنولوجيا ودور نظام الرباءات يف تيسري املعرفة وحتفزي
الابتاكر .وابلتايل ،ويف رأيه ،يُنتظر بأن تناقش اللجنة مسأةل كيف ميكن أن تكون الرباءات حاجزا أمام نقل التكنولوجيا.
ويف اخلتام ،أعرب الوفد عن أمهل يف أن حترز اللجنة تقدما همام يف ادلفع إىل األمام ابملناقشات بشأن مسائل تكتيس أمهية
خاصة ابلنس بة ملصاحل ادلول األعضاء.
 .126وأعرب وفد الوالايت املتحدة األمريكية عن شكره ألمانة جلنة الرباءات عىل إعداد ادلورتني السابعة والعرشين
والثامنة والعرشين للجنة ،وعىل العمل الشاق اذلي أجنزته من أجل التحضري لالجامتع .ورحب الوفد بروح التعاون السائدة
يف جلنة الرباءات اليت مكنت من أن تتفق ادلول األعضاء عىل برامج العمل املقبةل بشأن موضوعات اجلدول األعامل امخلسة.
ويف يتعلق جبودة الرباءات ،أحاط الوفد علام ابلتقدم اذلي حتقق يف هذا املوضوع .ورأى الوفد أن هذا العمل س يعزز الس بل
العملية لتيسري معل ماكتب الرباءات .وابإلضافة إىل ذكل ،الحظ الوفد أن املناقشات بشأن جودة الرباءات وحصانة العالقة
بني وكيل الرباءة ّ
ومولكه ،س تأيت بفوائد ملموسة ابلنس بة مجليع ادلول األعضاء اليت أعربت عن اهامتهما يف تيسري معل ماكتهبا
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للملكية الفكرية .وأعرب الوفد عن رسوره ملالحظة أن اقرتاحاته السابقة أدرجت يف خطة معل جلنة الرباءات .وأعرب عن
رغبته يف أن تُنجز دراسة إضافية بشأن برامج جلنة املعايري لتقامس العمل عىل الصعيد ادلويل .وأعرب الوفد عن إميانه بأن
برامج تقامس العمل داخل جلنة الرباءات س تكون مفيدة جدا ابلنس بة ملاكتب الرباءات لدلول األعضاء .والحظ الوفد أن
برامج تقامس العمل فعاةل بوجه خاص ابلنس بة ملاكتب الرباءات ذات املوارد احملدودة .ورأى الوفد أن اعامتد الربامج من قبيل
املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات اكن يف مصلحة مجيع البدلان .وأعرب عن ثقته يف أن إجناز معل إضايف بشأن نوعية الرباءات
سيساعد عىل حتسني فهم احتياجات العديد من ماكتب الرباءات .وزايدة عىل ذكل ،دمع الوفد اقرتاح وفد إس بانيا (الوثيقة
 )SCP/28/7إلجراء املزيد من ادلراسات بشأن جودة الرباءات .ويف اخلتام ،أعرب عن دمعه للبيان اذلي أدىل به وفد
أسرتاليا ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه فامي يتعلق ابلنظر مس تقبال يف قانون الرباءات املوضوعي داخل اللجنة.
 .127وسلط وفد كندا الضوء عىل النربة اإلجيابية واجلو البناء السائدين يف جلنة الرباءات .وعالوة عىل ذكل ،أعرب الوفد
عن اهامتمه ابلعمل املشرتك بني األقالمي بشأن مجموعة من املسائل املرتبطة ابلرباءات اليت انقش هتا اللجنة .ويف هذا الصدد،
أحاط الوفد علام ابالقرتاح اذلي أدلت به وفود الربازيل وكندا وسويرسا (الوثيقة  )SCP/28/9وأعرب عن أمهل يف أن تنظر
ادلول األعضاء إجيابيا يف هذا الاقرتاح يف ادلورة املقبةل للجنة الرباءات .ويف هذا الشأن ،رأى الوفد أن الاقرتاح س ميثل
خطوة هممة يف ضامن أن تستند املناقشات بشأن الرباءات والوصول إىل اخلدمات الصحية إىل حبوث ذات جودة عالية.
 .128ودمع وفد امجلهورية ادلومنيكية البيان اذلي أدىل به وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب.
ورأى الوفد أن مسأةل جودة الرباءات ختدم الابتاكرات احلقيقية وينبغي النظر فهيا مع أخذ معل جلنة الرباءات يف احلس بان.
وابإلضافة إىل ذكل ،الحظ الوفد ازدايد اهامتم القضاة مبسائل امللكية الفكرية .ويف هذا اجملال ،أكد الوفد من جديد عىل
أمهية األحاكم القانونية بشأن الرباءات .ورأى الوفد أن األحاكم القضائية أعطت تفسريا هنائيا للمعايري األساس ية من أجل
حامية الرباءات ،من قبيل املوضوعات القابةل للحامية برباءة والبداهة والنشاط الاخرتاعي ،إىل آخره .وطلب الوفد بذكل
من اللجنة تقيمي إماكنية توحيد الاجهتادات الفقهية يف هذا الصدد .وأعرب عن اعتقاده أن ذكل األمر س يكون أداة تعلميية
ومرجعية ممتازة ابلنس بة جملمتع امللكية الفكرية .وأضاف أن هذه اجملموعة ستسخر ألغراض إعالمية وليست ملزمة.
 .129وأيد وفد جنوب أفريقيا البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية .ورأى أن برانمج العمل املقبل املتفق
عليه س يتيح هنجا متوازان إزاء مصاحل مجيع ادلول األعضاء .وابإلضافة إىل ذكل ،شدد الوفد عىل أمهية احملافظة عىل حقوق
املبتكرين ،من انحية ،وإاتحة النفاذ إىل التكنولوجيا واألدوية امليسورة التلكفة ،من انحية أخرى .وأعرب عن رسوره التفاق
ادلول األعضاء عىل وثيقة مرجعية بشأن اس تثناءات حقوق الرباءات والقيود املفروضة علهيا .وارتأى الوفد أن هذا املوضوع ال
يزال ميثل واحدا من التحدايت الرئيس ية اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان األقل منوا .وأفاد بأنه متت مناقشة العوائق اليت
تواهجها البدلان النامية والبدلان األقل منوا يف اس تخدام مروانت الرباءات اس تخداما اكمال يف العديد من املنصات ادلولية.
ويتطلع الوفد الس تالم تقرير األمانة عن التحدايت اليت تواهجها ادلول األعضاء يف تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات .كام ذكر أن
الرباءات والصحة العامة ال تزال متثل مسأةل رئيس ية ابلنس بة للوفد .ويف هذا الصدد ،الحظ الوفد أن العديد من الفقراء غري
قادرين عىل احلصول عىل األدوية األساس ية .وابإلضافة إىل ذكل ،طلب بأن تعد األمانة مرشوع وثيقة مرجعية تتعلق
ابلرتخيص اإللزايم .ويف هذا الشأن ،المتس الوفد بأن يُوىل اهامتم خاص للفقرة  20من الوثيقة  ،SCP/24/4من أجل
مساعدة البدلان النامية عىل اس تخدام مروانت الرتيبس بطريقة أمثل ،والمتتع بقدرة تنافس ية أكرب وتيسري نقل التكنولوجيا
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والنفاذ إىل األدوية .ويف الهناية ،أعرب الوفد عن أمهل يف أن توافق اللجنة عىل خطة معل أكرث طموحا متاش يا مع اقرتاح
اجملموعة األفريقية يف هذا الصدد.
 .130وأعرب وفد نيجرياي عن تقديره للعمل اذلي أجنزه رئيس جلنة الرباءات وانئبيه .وتقدم ابلشكر أيضا لألمانة عىل
العمل الشاق وادلمع الذلين قدمهتام من أجل التحضري لالجامتع .ودمع الوفد البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة
األفريقية .ورحب ابجلهود املتواصةل ملعاجلة املسائل اليت تكتيس أمهية ابلغة داخل جلنة الرباءات .وأحاط الوفد علام ،يف هذا
اجملال ،بأن برانمج معل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الرباءات ،اليت عقدت يف يوليو  ، 2018اكن اخلطوة الصحيحة يف
هذا الاجتاه .كام شدد الوفد عىل األولوية اليت تكتس هيا املسائل املتعلقة ابلرباءات والصحة .ويف هذا الصدد ،جشع الوفد عىل
إعداد برانمج معل أكرث طموحا يف هذا اجملال .وس يواصل الوفد العمل جنبا إىل جنب مع مجيع أصاب املصلحة هبدف
الاتفاق عىل برانمج معل مس تقبيل همم للجنة الرباءات.
 .131وشدد وفد الربازيل عىل تقديره للعمل املمتاز اذلي أجنزه رئيس اللجنة واألمانة .ودمع أيضا البيان اذلي أدىل به وفد
السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب .وأحاط علام مبا بذلته جلنة الرباءات من هجود للتوفيق يف اآلراء بشأن
برانمج معل متوازن ،ال س امي ،فامي يتعلق ابس تثناءات حقوق الرباءات والتقييدات املفروضة علهيا ،والرباءات والصحة وجودة
الرباءات ،مبا يف ذكل أنظمة الاعرتاض .وفامي يتعلق ابالس تثناءات والتقييدات ،قدمت جلنة الرباءات وثيقة مرجعية غري
حرصية بشأن اس تثناءات حقوق الرباءات والتقييدات املفروضة علهيا اليت ستس تفيد مهنا مجيع ادلول األعضاء ،وبوجه
خاص ،البدلان النامية .ورأى الوفد أن صيغة الوثيقة  SCP/28/3اكنت متوازنة وتامتىش مع أهداف الاقرتاح .ويتطلع
الوفد إىل الوثيقة القادمة بشأن الاس تثناء ألغراض البحث والرتخيص اإلجباري .ورأى أن هذه الواثئق س تقدم املشورة
لدلول األعضاء من أجل اعامتد قوانني براءات متوازنة وأكرث فعالية وحامية حقوق أصاب الرباءات .ويف رأيه ،ساه هذا
التوازن يف تعزيز مصداقية نظام الرباءات وجشع عىل قبوهل عىل نطاق واسع كأداة هممة من أجل تعزيز الابتاكر واإلبداع
والتمنية .وفامي يص الرباءات والصحة ،أعرب الوفد عن اعتقاده بأن الابتاكر ،مدعّام بنظام الرباءات ،أنتج عددا همام من
التكنولوجيات اليت حسنت النتاجئ الصحية يف مجيع أحناء املعمورة .وارتأى الوفد أنه ،رمغ حتقيق تقدم كبري ابلفعل ،ينبغي
الاعرتاف ابس مترار وجود جفوات كبرية يف الصحة والابتاكر والنفاذ .وأحاط الوفد علام  ،عىل سبيل املثال ،ووفقا ملنظمة
الصحة العاملية والبنك ادلويل ،ابفتقار  400مليون خشص يف مجيع أحناء العامل للرعاية الصحية ،مبا فهيا احلصول عىل األدوية
واللقاحات واألهجزة الطبية  ،وأن ثالثة أرابع مهنم يعيشون يف البدلان املتوسطة ادلخل .وعالوة عىل ذكل ،أفاد الوفد بأن
حوايل  1.7مليار خشص يف  185بدلا حيتاجون إىل عالج ورعاية صية من األمراض الاس توائية املهمةل .ويف هذا الصدد،
حاول الوفد ،إىل جانب دول أعضاء أخرى ،املسامهة من أجل التصدي لبعض التحدايت يف جمال الرباءات والصحة .ويف
هذا املضامر ،أشار الوفد إىل الاقرتاح اذلي قدمته وفود الربازيل وكندا وسويرسا (الوثيقة  .)SCP/28/9وذكر بأن هذا
الاقرتاح س ُييرس النفاذ إىل املعلومات ذات الصةل ابملوضوع األمر اذلي من شأنه تقدمي املشورة لدلول األعضاء هبدف وضع
نظام براءات دويل متوازن وفعال .وابإلضافة إىل ذكل ،دمع الوفد الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  ، SCP/28/10اذلي س يتيح
لدلول األعضاء إماكنية حتديث قواعد البياانت اخلاصة بوضع الرباءات بطريقة منتظمة .ورأى الوفد أن قواعد البياانت هذه
س تدرج معلومات حمددة بشأن وضع الرباءات ومساعدة صانعي الس ياسات عىل اختاذ قرارات مس تنرية ومرشوعة .وأعرب
الوفد عن إميانه بأن هذين الاقرتاحني س يقلصان أوجه التفاوت بني مناذج الابتاكر اليت تسعى إىل حتقيق الرحب وأولوايت
الصحة العامة .وجشع ادلول األعضاء األخرى عىل الانضامم إليه دلمع هذين الاقرتاحني.
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 .132وأعرب وفد غابون عن شكره لألمانة عىل معل اللجنة وعىل التقرير .وعرب عن دمعه للبيان اذلي أدىل به وفد املغرب
ابمس اجملموعة األفريقية .وأحاط الوفد علام بأن النقاشات ادلائرة داخل اللجنة تكتيس أمهية كبرية الس امي ابلنس بة لدلول النامية.
وعالوة عىل ذكل ،ذكر الوفد بأن هذه املناقشات تامتىش مع هدف التمنية املس تدامة الثالث .وشدد أيضا عىل أمهية املناقشة
بشأن نقل التكنولوجيا والرباءات والصحة .ورأى الوفد أنه ينبغي العثور عىل السبيل الوسط بني ضامن جودة الرباءات ،من
انحية ،واحلصول عىل األدوية ،من انحية أخرى.
 .133ور ّحب وفد الياابن بتبادل قدر كبري من املعلومات حول مسائل خمتلفة من خالل املناقشات اليت أجريت يف
ادلورتني السابعة والعرشين والثامنة والعرشين للجنة الرباءات ،وبمتكّن اللجنة من التوصل يف دورهتا السابقة إىل اتفاق بشأن
معلها املقبل .وأبدى تقديره جلهود األمانة ومرونة ادلول األعضاء يف هذا الصدد .وشدد عىل أن املسألتني األ ّه هام جودة
الرباءات ورسية الاتصاالت بني مستشاري الرباءات ّ
ومولكهيم .ورأى أن من األمهية مباكن النظر يف جودة الرباءات من
زاوية معلية وأكّد أن مثة عوامل خمتلفة تؤث ّر يف جودة الرباءات ،مثل ممارسات حفص الرباءات وإجراءات الاعرتاض فضال
عن إجراءات منح الرباءات .وأشار الوفد أيضا إىل وجود فهم مشرتك بني العديد من البدلان وهو أن أنشطة تقامس العمل
تسهم يف حتسني جودة الرباءات .وتطرق بعد ذكل إىل رسية الاتصاالت بني مستشاري الرباءات ّ
ومولكهيم ورأى أن متكني
مستشاري الرباءات من املطالبة بتكل الرسية سيسهم يف تعزيز موثوقية نظام امللكية الفكرية واس تقراره ،سواء يف البدلان
املتقدمة أو يف البدلان النامية ،ويف حامية مصاحل لك األطراف املعنية .وأبدى أمهل يف أن تتواصل مناقشة تكل املسأةل
يف ادلورة التالية للجنة الرباءات ،حىت تمتكّن ادلول األعضاء من الاتفاق بشأن أمهية حامية الاتصاالت بني مستشاري
الرباءات ّ
ومولكهيم .وأبدى اعتقاده الراخس بلزوم أن تواصل جلنة الرباءات مناقشة املسائل العاملية اخلاصة ابلرباءات .وأعرب،
ابإلضافة إىل ذكل ،عن الزتامه ابالس مترار ،كام دأب عليه ،يف اإلسهام بطريقة إجيابية يف مناقشة املسائل املهمة
املتعلقة ابلرباءات.
 .134وشدد وفد كوس تارياك عىل العمل املنجز فامي يتعلق ابملوقع اإللكرتوين ملنتدى اللجنة .وأعرب الوفد عن اعتقاده أن
التحديث املنتظم ملوقع منتدى اللجنة عىل اإلنرتنت اكن مصدرا همام للمعلومات بشأن قانون الرباءات الوطين واإلقلميي ،من
قبيل التقنية الصناعية السابقة ،واجلدة ،والنشاط الابتاكري ،وفرتة اإلهمال ،وكفاية الكشف ،واملوضوعات املستبعدة من
امحلاية برباءة ،والاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق .وابإلضافة إىل ذكل ،أحاط الوفد علام بأمهية العمل اذلي قامت به
اللجنة فامي يص املساعدة التقنية املقدمة لفاحيص الرباءات ،مبا يف ذكل أنشطة التدريب بشأن البحث والفحص واحللقات
ادلراس ية املتصةل بقاعدة البياانت  ،WIPO CASEوبرامج الويبو للتعلمي عن بعد ،مثل برانمج " DL-318البحث عن
املعلومات املتعلقة ابلرباءات" والتدريب الوطين بشأن تصنيف الرباءات ادلولية ) .(IPCورأى أن أنشطة املساعدة هذه
اكنت جتربة قمية لتقامس املعلومات ،لعبت دورا حيواي يف حتسني نظام الرباءات وس تودل شعورا أكرب ابلرىض بني صفوف
مس تخديم ماكتب الرباءات الوطنية .وعالوة عىل ذكل ،رحب الوفد ابجلهود اليت بذلهتا األمانة فامي يص إجراء املزيد من
ادلراسات بشأن النشاط الابتاكري ،اليت اكنت أدوات تشاور هممة ابلنس بة ملكتهبا الوطين من أجل حتسني خدماته بقدر
كبري .وفضال عن ذكل ،الحظ الوفد أن هجود اللجنة اليت شاركت فهيا املاكتب الوطنية مضن إطار معلية ممثرة الستثارة
األفاكر بشأن أحاكم قانون الرباءات ستساعد عىل نقل فعال للتكنولوجيا .ويف اخلتام ،أعرب الوفد عن اس تعداده للمسامهة
يف معل اجلنة بطريقة مفيدة.
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 .135أحاطت امجلعية العامة للويبو علام مبضمون "تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات"
(الوثيقة .)WO/GA/50/4

البند  16من جدول األعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية
 .136استندت املناقشات إىل الوثيقة .WO/GA/50/5
 .137وذكرت األمانة أن الوثيقة  WO/GA/50/5تشري إىل ادلورتني اللتني عقدهتام اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات
التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية (جلنة العالمات) خالل الفرتة قيد النظر .وفامي يتعلق ابلعالمات التجارية،
واصلت اللجنة معلها بشأن حامية أسامء البدلان .و ِّنظمت جلسة إعالمية عن أسامء البدلان يف ادلورة التاسعة والثالثني للجنة
العالمات .وإضافة إىل ذكل ،نظرت اللجنة يف اقرتاحني جديدين من أعضاهئا ،وتقرير عن العالمات التجارية واألسامء ادلولية
غري املسجةل امللكية للمواد الصيدالنية ( )INNsفض ًال عن أحدث املس تجدات يف نظام أسامء احلقول ( .)DNSوفامي يص
التصاممي الصناعية ،نظرت جلنة العالمات يف وثيقة تلخص النقاط الرئيس ية املنبثقة عن اجللسة اإلعالمية اخلاصة بتصاممي
واهجات املس تخدم املصورة واأليقوانت واحملارف/اخلطوط ،واليت عُقدت خالل دورهتا الثامنة والثالثني ،وقررت أنه من
املس تحسن إجراء املزيد من العمل عىل " "1رشط وجود صةل بني التصاممي املذكورة واملادة أو املنتج "2" ،واألساليب اليت
تسمح هبا املاكتب لتصوير التصاممي املتحركة .وفامي يص املؤرشات اجلغرافية ،اعمتدت اللجنة خطة معل بشأن املؤرشات
اجلغرافية ونظرت يف قامئة من األس ئةل اليت اقرتهحا األعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة
مراقب بشأن املوضوعات املشار إلهيا يف خطة العمل املذكورة .ونظرت اللجنة أيضاً يف ادلراسة الاس تقصائية للحاةل الراهنة
للمؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية األخرى يف نظام أسامء احلقول .ويف اخلتام ،طلبت اللجنة من
األمانة أن تصدر لألعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقب اس تبيانني بشأن
املؤرشات اجلغرافية.
 .138وحتدث وفد إندونيس يا ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ وشكر األمانة عىل التقرير الوارد يف
الوثيقة  ،WO/GA/50/5وكذكل رئيس اللجنة وانئبيه .ور َّحب ابلتقدم احملرز يف اللجنة مبا يف ذكل برانمج العمل املتفق
عليه بشأن القضااي الثالث اليت تتناولها اللجنة .وتطلع إىل التقدم يف العمل عىل واهجات املس تخدم املصورة واأليقوانت
واحملارف/اخلطوط وإجراء املزيد من املداوالت بشأن حامية أسامء البدلان .ور َّحب أيضاً خبطة العمل اليت اتفقت علهيا اللجنة
بشأن املؤرشات اجلغرافية .وأبدى أمهل يف أن تو ِّجه امجلعية العامة للويبو جلنة العالمات إىل مواصةل معلها ،مؤكداً الزتامه
بعمل اللجنة.
 .139وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق وأحاط علامً بتقرير جلنة العالمات وشكر رئيس
اللجنة عىل توجيه أعامل اللجنة .واعرتافاً بأمهية العمل اذلي قامت به اللجنة وقمية املناقشات حول خمتلف املوضوعات خالل
ادلورتني السابقتني ،شكر الوفد األمانة عىل التقرير وعىل التحضري جللسات اللجنة .وأعرب عن تقديره للمناقشات اليت
عُقدت خالل ادلورات السابقة للجنة بشأن حامية أسامء البدلان من التسجيل والاس تخدام بصفة عالمات جتارية ،وكذكل
للتبادالت القمية بني الوفود بشأن املامرسات اخملتلفة واجلهود املبذوةل لتوضيح املسائل العملية والاقرتاح التوفيقي اجلديد بشأن
قضااي التنفيذ .وأعرب عن تطلعه إىل مواصةل مناقشة تكل املسائل يف إطار اللجنة .وإضافة إىل ذكل ،أقر ابملعلومات القمية
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املقدمة عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أسامء احلقول وعن العالمات التجارية واألسامء ادلولية غري املسجةل
امللكية للمواد الصيدالنية ( .)INNsوفامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية ،أشار إىل عدم ظهور احلل التوفيقي املتوقع بشأن
معاهدة قانون التصاممي بعد .ومن مث ،أبدى أسفه لعدم القدرة عىل التوصل إىل اتفاق بشأن عقد مؤمتر دبلومايس العامتد
معاهدة قانون التصاممي اليت اس ُتمكل نصها منذ عدة س نوات .ورأى أنه ال ينبغي إعادة العمل إىل جلنة العالمات وإمنا ينبغي
للجمعية العامة للويبو أن تبت يف عقد مؤمتر دبلومايس عىل أساس النص القامئ .وفامي يص املؤرشات اجلغرافية ،أكد أن
اللجنة ال ينبغي أن تفرس أو تراجع أحاكم وثيقة جنيف التفاق لش بونة بشأن تسميات املنشأ واملؤرشات اجلغرافية .ور َّحب
ابالتفاق عىل برانمج العمل املتعلق ابملؤرشات اجلغرافية ،وأبدى تطلع مجموعته إىل مناقشة الردود عىل الاس تبيان اخلاص
ابملؤرشات اجلغرافية اذلي ُأع ّد وقدِّم إىل الوفود بنجاح .وأيد تبادل اخلربات والتجارب واملامرسات بشأن خمتلف نظم حامية
املؤرشات اجلغرافية ،وكذكل بشأن حامية املؤرشات اجلغرافية عىل اإلنرتنت واملؤرشات اجلغرافية وأسامء البدلان يف نظام
أسامء احلقول.
 .140وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب وشكر األمانة عىل التقرير ورئيس اللجنة عىل
قيادته .وفامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية ،أكد الوفد رضورة أن تتناول ادلول األعضاء تكل املسأةل بروح معلية وأن تتحىل
ابإلرادة الس ياس ية واملرونة الالزمتني لتجاوز حاةل الركود اليت تشهدها معاهدة قانون التصاممي .وفامي يص العمل عىل تصاممي
واهجات املس تخدم املصورة واأليقوانت واحملارف/اخلطوط ،قال إن مجموعته س تواصل الرتكزي عىل العمل اذلي ميكن إجنازه
مع مراعاة التطورات الرسيعة يف التكنولوجيات الابتاكرية وما تطرحه من حتدايت ملس تخديم نظام امللكية الفكرية واجلهات
القامئة عىل اإلدارة .وشدد عىل أمهية أسامء البدلان كأداة قمية وفرصة للبدلان لالس تفادة وتوليد القمية مهنا من خالل اس تخدام
نظام امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل وضع عالمة جتارية ُقطرية .ومن مث ،أعرب عن قلقه من عدم وجود هنج موحد عىل الصعيد
ادلويل محلاية أسامء البدلان .وأكد الزتام مجموعته مبواصةل املناقشات بشأن حامية أسامء البدلان متاش ياً مع الاقرتاح اذلي قدمه
وفد جاماياك يف خمتلف الواثئق .ور َّحب ابالقرتاحات الواردة يف هذا الشأن مؤكداً اس تعداد مجموعته للنظر فهيا .ويف اخلتام،
أقر الوفد ابجلهود املبذوةل لتنفيذ برانمج العمل اخلاص ابملؤرشات اجلغرافية ،وأعرب عن اس تعداده للمشاركة مشارك ًة بناءة
يف مناقشة هذا البند.
 .141وقال وفد الصني إنه اهمت حبامية أسامء البدلان واألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدالنية ( .)INNsوذكر
أنه مس تعد ملواصةل املناقشات بشأن تكل املوضوعات يف اللجنة .وأضاف أنه مس تعد ملواصةل مناقشة املسائل املتعلقة
ابملؤرشات اجلغرافية.
 .142وحتدث وفد الاحتاد األورويب ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه ور َّحب ابلتقدم الكبري احملرز خالل
ادلورتني السابقتني للجنة العالمات وأشار مع التقدير إىل املناقشات املمثرة اليت عقدهتا اللجنة يف مجيع جماالت معلها .وأبدى
أمهل يف أن يفيض هنج التقدم خطوة خبطوة القامئ عىل خطة العمل املتفق علهيا بشأن املؤرشات اجلغرافية إىل نتاجئ واحضة
ومعلية تندرج يف نطاق اختصاص اللجنة وإطار معلها وتعود بآاثر إجيابية عىل مجيع األطراف املعنية .وأكد أنه ينبغي أال
تسعى اللجنة إىل تفسري أو مراجعة أحاكم اتفاق لش بونة بشأن حامية تسميات املنشأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل وال وثيقة
جنيف التفاق لش بونة نظراً إىل أن ادلول األعضاء يف احتاد لش بونة يه وحدها اخملوةل سلطة تعديل أحاكم وثيقة جنيف.
وأعرب عن تقديره للمس تجدات القمية اليت عُرضت يف إطار اللجنة بشأن اجلوانب املتعلقة ابلعالمات التجارية يف نظام أسامء
احلقول فض ًال عن العالمات التجارية واألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدالنية ( .)INNsوفامي يص التصاممي
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الصناعية ،ذكَّر بأن مسأةل معاهدة قانون التصاممي وعقد مؤمتر دبلومايس ختضع للمناقشة منذ وقت طويل وبلغت مرحةل
امجلود الس يايس .ومن مث ،رأى أنه ينبغي عدم مناقشة معاهدة قانون التصاممي يف إطار اللجنة وأن تبت امجلعية العامة للويبو
يف عقد مؤمتر دبلومايس العامتد املعاهدة عىل أساس مرشوع نص ميكن أن حيقق توافق اآلراء .مث التفت الوفد إىل مسأةل
تلكلت مناقش هتا بنجاح أكرب يف جمال التصاممي الصناعية ويه تصاممي واهجات املس تخدم املصورة واأليقوانت
واحلروف/احملارف ،وذكَّر بأن جلسة إعالمية قد ِّنظمت ّإابن ادلورة الثامنة والثالثني للجنة وأن اللجنة قد أبدت تعليقاهتا
عىل حتليل منقح للمامرسات الراهنة ُأع ّد ألغراض ادلورة .وأشار إىل وجود اختالف كبري عىل املتطلبات اإلضافية أو اخلاصة
للتصوير واملوضوعات املؤهةل للحامية بوصفها واهجات مس تخدم مصورة ،والحظ اختالف نطاق حامية واهجات املس تخدم
املصورة ابختالف البدلان وال س امي من حيث منح امحلاية بغض النظر عن املنتج املعين .وذكر أن اللجنة قد حققت إجنازاً همامً
يف دورهتا التاسعة والثالثني ابالتفاق عىل تركزي معلها املقبل يف جمال واهجات املس تخدم املصورة .و ذكَّر ،يف هذا الصدد،
بأنه قد نظر يف اقرتاحات العمل املقبل ورأى أن اللجنة قد أولت األولوية ملواصةل العمل عىل العالقة بني املنتج والتصممي
وتأثرها يف نطاق امحلاية .ور َّحب بأن اللجنة س تقف عىل رشط وجود صةل بني واهجات املس تخدم املصورة واملنتج
وستبحث ممارسات املاكتب اخلاصة بتصوير التصاممي املتحركة .وأعرب عن تأييده لقرار اللجنة معاجلة القضااي املتعلقة بتصاممي
"العرص اجلديد" يف مرحةل الحقة .وفامي يص املؤرشات اجلغرافية ،فقد ر َّحب بتوافق اآلراء بشأن برانمج معل املؤرشات
اجلغرافية ّإابن ادلورة الثامنة والثالثني للجنة ،ورأى أن برانمج العمل املذكور اذلي ُأع ّد بفضل الروح البناءة اليت أبدهتا مجيع
الوفود إجناز كبري يف هممة اللجنة .وذكَّر بأنه قد ساه بنشاط يف جتميع الاس تبياانت اخلاصة ابملؤرشات اجلغرافية وأنه سعى
مع غريه من الوفود ،خالل ادلورة التاسعة والثالثني للجنة ،إىل مساعدة األمانة يف هجودها الرامية إىل دمج قامئة األس ئةل
املقرتحة من أجل الوصول إىل جحم مناسب ،وأثىن الوفد عىل اللجنة ألهنا جنحت بفضل تكل اجلهود يف احلد كثرياً من عدد
األس ئةل وتكييف الاس تبيان بزايدة شفافيته .وأشار إىل أن ذكل الهنج قد مكَّن اللجنة من التقدم وفقاً خلطة معلها ونطاق
واليهتا وإطار معلها ،وأعلن أنه ،حتضرياً لدلورة التالية للجنة يف نومفرب  ،2018قدَّم الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه
ردودهام عىل غالبية األس ئةل الواردة يف الاس تبيانني املتعلقني ابملؤرشات اجلغرافية .وأبدى تطلعه إىل مناقشة الوثيقة اليت
س تعدها األمانة وس تجمع فهيا الردود عىل الاس تبيانني يك تنظر فهيا اللجنة ّإابن دورهتا التالية .وأعرب الوفد عن تقديره
الشديد للتوهجات اإلجيابية احملققة قائ ًال إن الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه ملزتمان مبواصةل العمل بنشاط يف اجملاالت
الثالثة الرئيس ية للجنة.
 .143وشكر وفد سويرسا األمانة عىل التقرير والوفود األخرى عىل تعاوهنا يف إطار اللجنة ،وأعرب عن رضاه عن اجللسة
اإلعالمية اخلاصة بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة واأليقوانت واحلروف/احملارف قائ ًال إهنا اكنت مثرية جداً لالهامتم
وأظهرت فائدة حامية تكل املنتجات .وذكَّر بأن غالبية ادلول األعضاء أيّدت مواصةل العمل عىل ذكل املوضوع ،مشدداً عىل
أن املس تجدات املطردة يف ذكل اجملال تس تدعي مراعاة الاحامتالت القامئة فض ًال عن احلفاظ عىل هامش املرونة والانفتاح
الالزم الستيعاب أي تطور مقبل .وفامي يص العالمات التجارية ،ذكر الوفد أن سويرسا تويل أمهية كربى محلاية أسامء البدلان
واألسامء اجلغرافية ذات األمهية الوطنية مشرياً إىل أن التجارب املعروضة خالل املائدة املس تديرة املعقودة ّإابن ادلورة التاسعة
والثالثني للجنة قد أظهرت تشابه بعض املامرسات عىل الرمغ من اختالف الهنوج وممارسات حفص العالمات التجارية ،وال
س امي أنه ال ميكن أن ّ
يشلك امس بدل أو امس جغرايف مشهور جداً عالمة جتارية يف حد ذاته ألن هذه العالمة س تفتقر للطابع
املمزي .وأضاف أن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  SCT/39/8واذلي قدِّم خالل ادلورة التاسعة والثالثني للجنة قد هدف من
ابب األولوية إىل اإلقرار بذكل املبدأ وعدم إنشاء الزتامات جديدة .ونص الاقرتاح عىل أن تظل ادلول األعضاء حرة متاماً يف
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البت ،حبسب ترشيعاهتا الوطنية ،يف متطلبات تسجيل أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية ذات األمهية الوطنية بوصفها
عالمات جتارية .وشدد عىل أن الاقرتاح ال ينطبق فقط عىل العالمات التجارية وإمنا عىل أسامء احلقول أيضاً ،وأبدى قلقه
عىل حامية األسامء اجلغرافية يف إطار اجلوةل الثانية من منح احلقول العليا املكونة من أسامء عامة ،وذكَّر بأن قواعد منح تكل
األسامء يف املس تقبل ختضع للمناقشة يف إطار هيئة اإلنرتنت لألسامء واألرقام اخملصصة (اإلياكن) .وأعرب عن شواغهل من
عدم احلفاظ عىل القواعد املتصةل حبامية األسامء اجلغرافية ،اليت سادت يف المتديد األول يف عام  ،2012خالل اجلوةل اجلديدة
من تعيني األسامء ،وذكَّر بأن اجللسة اإلعالمية بشأن املؤرشات اجلغرافية ،اليت ِّنظمت خالل ادلورة السابعة والثالثني
للجنة ،قد سلطت الضوء عىل تكل املسأةل أيضاً .وأبدى أمهل يف التقدم برسعة حنو حتقيق توافق اآلراء ،معر ًاب عن تطلعه إىل
مواصةل املناقشات بشأن حامية أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية يف إطار اللجنة وال س امي الاقرتاح الوارد يف الوثيقة
 .SCT/39/8ويف اخلتام ،الحظ الوفد أن تبادل املعلومات بشأن أنظمة امحلاية الوطنية للمؤرشات اجلغرافية قد اس متر
خالل ادلورات السابقة للجنة بطريقة بناءة عىل الرمغ من تعقيده .ور َّحب مبواصةل تكل التبادالت عن طريق الرد عىل
الاس تبيانني اخلاصني ابملؤرشات اجلغرافية واللتني أعدهتام اللجنة يف دورهتا السابقة من أجل حتسني الفهم املتبادل ألعضاء
اللجنة بشأن األنظمة الوطنية املتنوعة.
 .144وأيد وفد الربازيل البيان اذلي أدىل به وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب وشدد عىل التقدم
اإلجيايب يف املناقشات خالل ادلورتني السابقتني للجنة مشرياً إىل أن الفجوة بني خمتلف الاقرتاحات اخلاصة حبامية أسامء
البدلان يف إطار موضوع العالمات التجارية ختتفي تدرجيياً عىل ما يبدو .وذكر الوفد أن قانون امللكية الفكرية يف بالده ال
ينص عىل إجراءات حمددة لتسجيل أسامء البدلان أو املؤرشات اجلغرافية غري أن أسامء ادلول مس تثناة من التسجيل بصفة
عالمة جتارية ألهنا وصفية وقد تكون مضلةل ملنشأ السلع أو اخلدمات .وأعلن اس تعداده ملواصةل تقيمي س بل التوفيق بني
املبني يف الوثيقة  ،SCT/39/8قائ ًال إنه سيس متر يف
القوانني الوطنية للملكية الفكرية وبعض العنارص الواردة يف الاقرتاح َّ
املشاركة مشارك ًة بناء ًة من أجل تيسري الاتفاق بني ادلول األعضاء يف هذا الشأن .وأبدى اهامتمه اخلاص مبسأةل املؤرشات
اجلغرافية ،مشرياً إىل المنو املطرد يف تسجيالت املؤرشات اجلغرافية يف الربازيل عىل مدى الس نوات السابقة .إذ ُُسِّل أول
مؤرش جغرايف يف عام  2002ويوجد حالياً  68مؤرشاً جغرافياً مسج ًال .ومن مث ،نظراً إىل األمهية املزتايدة ذلكل املوضوع يف
الربازيل ،قال الوفد إنه س يواصل املشاركة مشارك ًة بناءة يف املناقشات وأن مكتب الربازيل الوطين يبذل قصارى هجده
لتوفري الردود عىل الاس تبيان بشأن نظام املؤرشات اجلغرايف عىل الصعيدين الوطين واإلقلميي .وأكد األمهية اليت يولهيا محلاية
أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية يف نظام أسامء احلقول .ويف اخلتام ،أعرب عن تطلعه إىل التعاون مع ادلول األعضاء األخرى
عىل إعداد وتنفيذ اقرتاح متوازن يراعي املصاحل املتنافسة للبدلان وتسجيالت أسامء احلقول وادلوائر العامة ملس تخديم
يبني موقفه دلى تناول بند جدول األعامل املعين.
اإلنرتنت .وفامي يص معاهدة قانون التصاممي ،أشار إىل أنه س ِّ
 .145وشكر وفد إيران (مجهورية – اإلسالمية) األمانة عىل هجودها املس مترة يف التحضري دلورات اللجنة وتنظميها ،وكذكل
الرئيس ملا أبداه من روح همنية وقيادة حكمية .وذكَّر الوفد بأنه يويل أمهية كربى لعمل اللجنة واملناقشات اجلارية حول
املوضوعات املدرجة يف جدول األعامل .وفامي يص معاهدة قانون التصاممي ،رأى أن الوصول إىل أي قرار يرهتن يف هناية
املطاف ابالعرتاف بلك أولوايت ادلول فض ًال عن اعامتد مجيع ادلول هنجاً بنا ًء وإجيابياً .ومن مث ،مع مراعاة القرار اذلي اعمتدته
امجلعية العامة يف الس نة السابقة ،حث الوفد لك ادلول األعضاء عىل العمل بروح من الاحرتام املتبادل من أجل التغلب
عىل الاختالفات املتبقية وإحاةل مرشوع صك إىل مؤمتر دبلومايس .وفامي يص واهجات املس تخدم املصورة ،قال الوفد إن
اإلطار ادلويل احلايل يوفر هامشاً مالمئاً من املرونة لضامن حامية التصاممي التكنولوجية اجلديدة ومن مث ينبغي حرص
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املناقشات اإلضافية يف تبادل اخلربات بني الوفود وينبغي أن حتافظ ادلول األعضاء عىل الهامش الس يايس الالزم العامتد
املتطلبات القانونية الوطنية حبسب احتياجاهتا وأولوايهتا .وفامي يص العالمات التجارية ،ذكَّر بأن الافتقار محلاية أسامء
البدلان عىل املس توى ادلويل ثغرة يف النظام ادلويل للملكية الفكرية ،مؤكداً األمهية القصوى محلاية أسامء البدلان .وأضاف أنه
من الرضوري مواصةل املناقشات بشأن ذكل املوضوع من ابب األولوية ووضع إطار ملنع لك تسجيل أو اس تخدام من دون
وجه حق ألسامء البدلان بصفة عالمات جتارية .وفامي يص املؤرشات اجلغرافية ،أكد أنه ال ينبغي للجنة أن تفرس أو تراجع
أحاكم اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف التفاق لش بونة بأي طريقة اكنت .وأردف قائ ًال إنه يرى أن اللجنة ينبغي أن تلزتم بنطاق
واليهتا وأن تتفادى الازدواجية مع العمل اذلي تغطيه اللجنة أو غري ذكل من املعاهدات واألنظمة القامئة اليت تديرها الويبو.
 .146وأحاط وفد الهند علامً ابجلهود املبذوةل لتحقيق توافق اآلراء بني ادلول األعضاء يف جمال حامية أسامء البدلان .ويف ذكل
املقام ،ذكَّر بتأييده حلظر اس تخدام أسامء البدلان عالمات جتارية ألن ذكل يقمي صةل مع منشأ املنتج أو اخلدمة ويؤثر يف
س يادة ادلول .ومن مث ،رأى أنه ال ينبغي اس تخدام أسامء البدلان إال بعد احلصول عىل إذن السلطات املعنية حسب
األصول.
 .147وأعرب وفد الاحتاد الرويس عن اهامتمه مبواصةل العمل عىل لك بنود جدول أعامل اللجنة ،ورحب بعقد مناقشات
شامةل عن حامية أسامء البدلان ومنع اس تخداهما بصفة عالمات جتارية .وأعرب عن رضاه عن نتاجئ اجللسة اإلعالمية بشأن
تصاممي واهجات املس تخدم املصورة واأليقوانت واحلروف/احملارف إذ تتيح اجللسات اإلعالمية الفرصة لتبادل اخلربات
والتجارب بني البدلان .وأبلغ بأن برملان الاحتاد الرويس يناقش مرشوع قانون ملنح امحلاية القانونية للمؤرشات اجلغرافية عن
طريق التسجيل يف مكتب امللكية الفكرية ،قائ ًال إن الربملان قد راعى النتاجئ املوضوعية للجلسة اإلعالمية بشأن املؤرشات
اجلغرافية يف إعداد ذكل القانون .ويف اخلتام ،أبدى الوفد أمهل يف أن تس متر ممارسة تنظمي جلسات إعالمية لتبادل املامرسات
الفضىل بني ماكتب امللكية الفكرية.
 .148وشكر وفد الوالايت املتحدة األمريكية األمانة عىل معلها ورحب بروح التعاون اليت سادت اللجنة واليت أاتحت
التقدم يف موضوعات العالمات التجارية والتصاممي واملؤرشات اجلغرافية .مث التفت إىل مسأةل تصاممي واهجات املس تخدم
املصورة واأليقوانت واحملارف/احلروف وغريها من التكنولوجيات الناش ئة قائ ًال إنه يؤيد العمل عىل ذكل املوضوع وإنه قد
اس تجاب دلعوة األمانة وقدَّم تعليقات وأس ئةل بشأن املوضوعني التاليني( :أ) رشط وجود صةل بني التصاممي املذكورة واملادة
أو املنتج( ،ب) واألساليب اليت تسمح هبا املاكتب لتصوير التصاممي املتحركة .وأبدى تطلعه إىل أن تعمم األمانة اس تبيا ًان أو
ورقة معل فض ًال عن مواصةل تبادل اآلراء بشأن املوضوعات األخرى مبا فهيا التصاممي التكنولوجية اجلديدة .مث حتدث الوفد
عن خدمة الويبو للنفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية ( )DASقائ ًال إنه يرحب ابس مترار الرتكزي عىل ذكل املوضوع يف إطار
اللجنة ،مبا يف ذكل تقيمي املشاركة يف اخلدمة واس تخداهما ألغراض التصاممي .وأعرب عن اهامتمه ابلتعرف عىل أحدث
املس تجدات يف ادلول األعضاء األخرى يف اللجنة بشأن اس تخدام اخلدمة املذكورة ألغراض التصاممي ،وأعلن أن الوالايت
املتحدة األمريكية ستنضم إىل مجموعة ادلول األعضاء اليت تعمل بصفة ماكتب إيداع وماكتب نفاذ بشأن واثئق أولوية التصاممي
عن طريق اخلدمة املذكورة اعتباراً من  1أكتوبر  .2018وأكد تأييده املس متر لزايدة املشاركة يف اخلدمة املذكورة ألغراض
واثئق أولوية التصاممي لفائدة املس تخدمني واملودعني ،وأعلن اس تعداده لعرض خربته وجتربته عىل الوفود األخرى اليت تنظر يف
املشاركة يف املس تقبل القريب .وأكد دمعه لتبس يط اإلجراءات الشلكية واإلدارية لإليداع عىل مودعي طلبات التصاممي
الصناعية ،قائ ًال إن حتديد القوامس املشرتكة واملامرسات الفضىل يف تكل اإلجراءات اإلدارية والشلكية من شأنه أن ييرس عىل
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املبتكرين والرشاكت الصغرية واملتوسطة واألفراد املعنيني ابلتصاممي اتباع إجراءات اإليداع املعقدة محلاية التصاممي .وذكَّر
ابالتفاق القدمي والواسع يف إطار اللجنة عىل األحاكم اجلوهرية ملعاهدة قانون التصاممي ،وأبدى أمهل يف أن يتس ىن امليض قدماً
بتكل األحاكم املتفق علهيا لفائدة مودعي طلبات التصاممي حول العامل وال س امي الرشاكت الصغرية واملتوسطة وفرادى املصممني
اذلين ينتظرون تطبيق املعاهدة بفارغ الصرب .ونظراً إىل ما خصص من وقت ومناقشات إلجياد حل بشأن اقرتاح إدراج
رشط الكشف ،ذكَّر الوفد بأن رئيس اللجنة قد عرض مجموعة من الاقرتاحات الرامية إىل امليض قدماً مبرشوع معاهدة قانون
التصاممي حنو مؤمتر دبلومايس .وأبدى أسفه ألن طاليب تكل األحاكم اجلديدة مل يصلوا إىل مرحةل تأييد الانتقال إىل مؤمتر
دبلومايس من دون إدراج األحاكم بشأن رشوط الكشف ،وأكد قلقه من تكل األحاكم وال س امي ألهنا تفتقر ألي صةل
مبوضوع حامية التصاممي الصناعية إذ إن املوارد الوراثية ليست مسأةل ت ُطرح يف س ياق تقيمي الشلك الزخريف للمواد املصنعة
املودعة دلى ماكتب امللكية الفكرية .ورأى أن تكل األحاكم تتجاوز نطاق معاهدة قانون التصاممي  -وهو مرشوع اتفاق عىل
اإلجراءات الشلكية املرتبطة ابلتصاممي .ويف اخلتام ،أعرب عن شواغهل من أن تؤدي تكل األحاكم إىل تقويض الهدف
اجلوهري من معاهدة قانون التصاممي وهو تبس يط وتيسري اإلجراءات الشلكية اخلاصة ابلتصاممي عىل املودعني ،وال س امي
الرشاكت الصغرية واملتوسطة وفرادى املصممني .وأردف قائ ًال إنه عوضاً عن تبس يط وتيسري اإلجراءات اخلاصة بطلبات
التصاممي ،س تؤدي األحاكم املتصةل برشط الكشف إىل زايدة عدم اليقني وتفرص أعباء إضافية عىل مودعي طلبات التصاممي
الصناعية .وس تكون الرشاكت الصغرية واملتوسطة وفرادى املصممني األكرث ترضراً من تكل األعباء نظراً إىل أهنام أقل فئات
املودعني حصو ًال عىل مشورة قانونية متقدمة من أجل استيفاء الرشوط اإلضافية املنصوص علهيا يف األحاكم املقرتحة .وذكَّر
الوفد بأن العديد من الوفود قد شددت خالل املناقشات عىل أن األحاكم املتعلقة ابلكشف تتناىف وهدف معاهدة قانون
التصاممي وحتد من الهدف املشرتك املتفق عليه وهو تبس يط إجراءات طلبات التصاممي الصناعية عىل املودعني ،مؤكداً أن
تكل األحاكم س ترض ابملودعني ،وال س امي الرشاكت الصغرية واملتوسطة ،عوضاً عن مساعدهتم .وذلكل ،قال الوفد إنه لن يؤيد
أي نص ملعاهدة قانون التصاممي يتضمن أحاكماً تقوض الغرض من املعاهدة بوضوح وترض مبصاحل مودعي طلبات التصاممي.
 .149وأعلن وفد جاماياك تأييده للبيان اذلي أدهل به وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب .وشكر
الوفد األمانة عىل التقرير وعىل تيسري اجللسة اإلعالمية املفيدة جداً بشأن حامية أسامء البدلان واليت عُقدت ّإابن ادلورة
التاسعة والثالثني للجنة .وذكَّر الوفد برأيه  -اذلي يؤيده عدد مزتايد من أعضاء اللجنة  -وهو أن امحلاية املتاحة نظر ًاي ألسامء
البدلان يف قوانني العالمات التجارية القامئة تكون حمددة بظروف معينة وتتيح فرصاً كثرية ليك ييسء األفراد الطبيعيون
واملعنويون اس تخداهما ويس تفيدون دون حق ابلسمعة الطيبة المس البدل .ومن مث ،الحظ أن امحلاية القامئة نظر ًاي ألسامء
البدلان عن طريق قانون العالمات التجارية القامئ حبمك التفسري واملامرسة غري اكمةل وال مالمئة وال اكفية .وذلكل ،جشع ادلول
األعضاء عىل اس تعراض الوثيقة  SCT/32/2والتوصية املشرتكة بشأن أسامء البدلان من أجل الاتفاق عىل صيغة حممتةل
تغطي جماالت التوافق ،سعياً إىل كفاةل حامية جامعية وفعاةل ألسامء البدلان من التسجيل والاس تخدام بصفة عالمات جتارية.
وأبدى أمهل يف أن تفيض املناقشات املس مترة يف إطار اللجنة إىل س بل فعاةل محلاية أسامء البدلان عىل أساس توافق آراء
ادلول األعضاء يف الويبو.
 .150أحاطت امجلعية العامة للويبو علام مبضمون "تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي
الصناعية واملؤرشات اجلغرافية" (الوثيقة .)WO/GA/50/5
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البند  17من جدول األعامل املو ّحد
مسائل تتعلق ابدلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأن قانون التصاممي
 .151استندت املناقشات إىل الوثيقة .WO/GA/50/6
ورصحت ،فامي يتعلق ابدلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأن قانون التصاممي،
 .152وعرضت األمانة البند ّ
بأن بندين ال يزالان عالقني منذ فرتة ،وهام املساعدة التقنية والكشف عن منشأ أو مصدر املعارف التقليدية أو أشاكل
التعبري الثقايف التقليدي أو املوارد الوراثية املس تعلمة يف التصممي الصناعي .وأضافت أن هاتني املسألتني نوقش تا يف امجلعية
العامة للعام السابق ،ولكن الوفود مل تتوصل إىل اتفاق لدلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  .2018ومضت تقول إن
امجلعية العامة للعام السابق ّقررت ،بناء عىل ذكل ،أهنا س تواصل يف دورهتا املقبةل يف عام  ،2018النظر يف ادلعوة إىل عقد
مؤمتر دبلومايس بشأن معاهدة قانون التصاممي يف هناية النصف األول من عام  .2019وأوحضت أنه طبقا ذلكل القرار،
ُطرحت املسأةل جمددا عىل جدول أعامل امجلعية العامة للويبو لهذا العام .وأشارت إىل أن جلنة العالمات عقدت،
منذ مجعيات العام السابق ،دورتني اثنتني هام ادلورة الثامنة والثالثني وادلورة التاسعة والثالثني .وقالت إن املسأةل اكنت
مطروحة رمسيا عىل جدول أعامل ادلورتني ،ولكن املندوبني مل يناقشوها بطريقة نشطة .وأفادت بأن رئيس جلنة العالمات
خلص ،يف ادلورة الثامنة والثالثني لتكل اللجنة ،إىل أنه عىل الرمغ من أن معاهدة قانون التصاممي ستبقى عىل جدول أعامل
اللجنة ،إال أنه ينبغي للجنة أن تلزتم بقرار امجلعية العامة .وأضافت أن رئيس جلنة العالمات انهتيى إىل اخلالصة ذاهتا يف هناية
ادلورة التاسعة والثالثني للجنة العالمات ،وأشار أيضا إىل أن الفجوات املتبقية يف املواقف إزاء ادلعوة إىل عقد مؤمتر
دبلومايس تقلّصت أكرث يف امجلعية العامة للويبو لعام ّ ،2017
وحث لك ادلول األعضاء عىل بذل هجود متضافرة وإبداء
املرونة الالزمة بغرض تذليل تكل العقبات الهنائية.
 .153ورأى الرئيس أن البند يقتيض إجراء املزيد من املشاورات ،وع ّني الس يدة ماراي إينيس رودريغيس (األرجنتني)
ميرس ًة لتكل املشاورات .ووعد بأن يطلع اجللسة العامة عىل أي مس تجدات يف هذا الشأن .وبناء عىل ذكل ،دعا الوفود إىل
تقدمي بياانهتا عن هذا البند من جدول األعامل عند إعادة فتحه الحقا .وذكّر الرئيس بأن تكل املسأةل اكنت حم ّل نقاش طويل
مدونة يف تقارير ادلورات السابقة .وأكّد للوفود أنه سيُتاح لها الوقت
يف اجللسات العامة يف األعوام السابقة وأن آراء الوفود ّ
الاكيف لتقدمي بياانهتا ّمرة أخرى عند إعادة فتح هذا البند يف وقت الحق من الاجامتع.
 .154وعاد الرئيس لتناول بند جدول األعامل وتقدم ابلشكر إىل امليرسة عىل وقهتا وعىل مجيع اجلهود اليت بذلهتا إلجراء
املشاورات يف أشاكل خمتلفة ،وكذكل إىل مجيع املنسقني اإلقلمييني واملندوبني املشاركني يف املشاورات غري الرمسية
عىل تعاوهنم.
 .155وأبلغت امليرسة اجللسة العامة بأن بعض الوفود أشارت إىل أهنا حتتاج إىل مزيد من الوقت للنظر يف البند وأنه مت
التوصل إىل اتفاق للرجوع إىل هذا املوضوع يف العام املقبل .ومع تقدمي الشكر لاكفة الوفود عىل تعاوهنا ،أشارت امليرسة إىل
أن الوفود اتفقت عىل مرشوع القرار التايل:
" ّقررت امجلعية العامة للويبو أهنا س تواصل ،خالل دورهتا القادمة يف عام  ،2019النظر يف ادلعوة إىل عقد مؤمتر
دبلومايس بشأن معاهدة قانون التصاممي يف هناية النصف األول من عام ".2020
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 .156وعرض الرئيس فقرة القرار اليت قرأهتا امليرسة عىل نظر امجلعية العامة للويبو.
 .157وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء وأعرب عن شكره للرئيس عىل ادلورتني الثامنة والثالثني والتاسعة والثالثني
للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية (جلنة العالمات) ،وإىل األمانة ،عىل
العمل الشاق اذلي قاما به طوال العام املايض ،مبا يف ذكل التحضري للجمعية العامة للويبو .ويف معرض اإلشارة إىل السجل
الطويل للمسأةل قيد املناقشة ،أعرب الوفد عن أسفه لكون الاعتبارات اليت خترج عن نطاق املعاهدة متنع حاليا املس تخدمني
من الاس تفادة من تبس يط لإلجراءات يف نظام التصاممي الصناعية .وذكر الوفد أيضا بأنه ،خالل امجلعية العامة للويبو لعام
 ،2014اكنت اجملموعة ابء مس تعدة للموافقة عىل إرسال الوثيقتني  SCT/31/2.Revو SCT/31/3إىل مؤمتر ديبلومايس
يعقد يف عام  .2015وذكّر الوفد امجلعية العامة للويبو بأنه ،خالل ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة العالمات ،اكنت اجملموعة
ابء مس تعدة أيضا لالنضامم إىل توافق يف اآلراء من أجل إرسال اقرتاح الرئيس ،رشيطة حذف املالحظة  ،3.8كإطار
للتفاوض من أجل املؤمتر ادليبلومايس .وأشار الوفد ،مع اإلعراب عن شكره للميرسة عىل اجلهود اليت تبذلها يف حماوةل
للتوصل إىل توافق يف اآلراء وعىل تقدمي اقرتاح ملموس خالل امجلعيات احلالية ،إىل أن اجملموعة ابء مس تعدة لإلسهام بطريقة
بناءة يف هذا الاقرتاح .ومع اإلعراب عن أسفه ،أحاط الوفد علام بأن بعض الوفود مل تكن مس تعدة للمشاركة بطريقة مفيدة
يف املسأةل قيد النظر ،أو حىت أهنا مل تكن مس تعدة للمشاركة يف املناقشة .وقال الوفد إن اجملموعة ابء تأمل يف التوصل إىل
حل مرض للجميع خالل امجلعية العامة املقبةل للويبو ،يمتثل هدفه الهنايئ يف الانهتاء من صياغة النص دون إدراج أي إشارة
إىل متطلبات الكشف.
 .158وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة أورواب الوسطى ودول البلطيق وقدم شكره للميرسة عىل هجودها الرامية إلجياد حل
وسط وقال إنه يود تسجيل ما أعرب عنه أعضاء اجملموعة من أسف .وقد س بق الانهتاء من صياغة نص املعاهدة يف األعوام
القليةل املاضية وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن املصممني من مجيع أحناء العامل سيس تفيدون من املعاهدة بشأن اإلجراءات
الشلكية .ورمغ أن اجملموعة برهنت عىل حتلهيا بروح بناءة خالل العملية ،أحاط الوفد علام ،مع ذكل ،بأن بعض الوفود من
مجموعة إقلميية واحدة مل تكن مس تعدة للمشاركة يف املناقشات ابالستناد إىل النص اذلي اقرتحته امليرسة .وأعرب الوفد عن
أسفه ألن امجلعية العامة للويبو مل تكن قادرة عىل امليض قدما ابجتاه اختاذ قرار بشأن ادلعوة إىل عقد مؤمتر ديبلومايس .وأكد
الوفد من جديد الزتامه ابملشاركة بطريقة بناءة يف معلية ادلفع إىل األمام ابملفاوضات خالل امجلعية العامة املقبةل للويبو ويتوقع
أن تتبع ادلول األعضاء األخرى نفس الهنج .وأعرب الوفد عن أمهل يف أن تكون احللول بشأن القضااي العالقة امل تربطة ابدلعوة
إ اىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأن قانون التصاممي يف متناول اليد.
 .159وحتدث وفد إندونيس يا ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ وأشار إىل القرار اذلي أرشد ادلول األعضاء إىل
النظر ،خالل امجلعية العامة للويبو لعام  ،2019يف عقد مؤمتر ديبلومايس من أجل اعامتد املعاهدة بشأن قانون التصاممي يف
هناية النصف األول من عام  .2020وبعد أن هنأ اكفة ادلول األعضاء واجملموعات اإلقلميية عىل مساهامهتا اإلجيابية يف
املناقشات بشأن املعاهدة اخلاصة بقانون التصاممي خالل امجلعية العامة للويبو ،أعرب الوفد عن تقديره للعمل املمتاز اذلي
قامت به امليرسة من أجل جعل العملية سلسة ودمع وضع اقرتاح ملموس .واختمت الوفد لكمته بإعادة التأكيد عىل الزتامه
مبواصةل العمل بطريقة بناءة يف سبيل إجياد حل اكمل مجليع القضااي العالقة حىت يتس ىن النظر يف قرار بشأن ادلعوة إىل عقد
مؤمتر ديبلومايس.
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 .160وحتدث وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية وأعرب عن شكره لرئيس امجلعية العامة للويبو ،ورئيس جلنة املعايري
وانئبيه وكذكل امليرسين ،الس يد املاليك والس يدة رودريغيس ،عىل حتلهيم بروح همنية والقيادة وعىل اجلهود الرامية لدلفع إىل
األمام ابملفاوضات بشأن املعاهدة اخلاصة بقانون الرباءات .وإذ تقر ابدلور املهم اذلي تؤديه التصاممي الصناعية يف الابتاكر
وأمهية حيازة صك دويل بشأن إجراءات التسجيل اخلاصة هبذا النوع من حقوق امللكية الفكرية ،أعربت اجملموعة من جديد
عن أسفها لعدم توصل امجلعية العامة للويبو لعام  ،2017وكذكل امجلعية العامة الراهنة للويبو ،إىل اتفاق بشأن ادلعوة إىل
عقد مؤمتر ديبلومايس هبدف اعامتد املعاهدة بشأن قانون الرباءات .ومع اإلعراب عن أسفها لعدم تناول املوضوع خالل
ادلورات السابقة للجنة املعايري ،وفقا لقرار امجلعية العامة للويبو لعام  ،2017أعرب الوفد عن اعتقاده بأن املفاوضات مضن
إطار هذه ادلورات ستساعد الوفود عىل التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن املسائل العالقة .ويف معرض ترصحيه جمددا بأنه
البد من اتباع هنج شامل من أجل أخذ شواغل مجيع األطراف يف احلس بان ،ارتأى الوفد أن نص مرشوع املعاهدة اخلاصة
بقانون التصاممي ،يف صيغته احلالية ،غري متوازن وغري شامل وابلتايل ال يس تجيب ملصاحل جزء كبري من ادلول األعضاء يف
الويبو .ولهذا السبب ،أكد الوفد مرة أخرى موقفه ،اذلي دمعته العديد من ادلول األعضاء ،الرايم إىل إدراج حمك خاص
بعدم اإلفصاح حتت املادة  3من املعاهدة اخلاصة بقانون التصاممي ووضع حمك ملزم بشأن املساعدة التقنية ،حىت تمتكن
البدلان النامية والبدلان األقل منوا من الاس تفادة ابلاكمل من تنفيذ املعاهدة اخلاصة بقانون التصاممي .ويف إشارة إىل أن
اجلهود اإلضافية اليت تبذلها مجيع ادلول األعضاء ستسهم يف دفع العملية إىل األمام وس متكّن من إحراز تقدم موضوعي بشأن
القضااي املعلقة ،أفادت اجملموعة بأهنا ال تزال متفائةل بشأن إماكنية التوصل إىل حل تتفق عليه مجيع األطراف يأخذ هذه
الشواغل يف احلس بان .وأخريا ،أعرب الوفد عن أمهل يف أن يمت التوصل ،يف املس تقبل القريب ،إىل توافق من أجل ادلعوة
إىل عقد مؤمتر ديبلومايس ،مع مراعاة الشواغل املرشوعة واجلوهرية للبدلان النامية.
 .161وحتدث وفد الاحتاد األورويب ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه ،وأعرب عن شكره للمي ّرسة عىل ما بذلته
من هجود و عن أسفه ألنه ،رمغ الاس تعداد للمشاركة يف املناقشات من أجل تيسري النص ،مل يُتخذ مرة أخرى هذا العام أي
قرار لدلعوة لعقد مؤمتر ديبلومايس من أجل اعامتد املعاهدة اخلاصة بقانون التصاممي .وعليه ،يدمع الاحتاد األورويب وادلول
األعضاء فيه القرار القايض بأن تواصل امجلعية العامة للويبو النظر يف البند قيد البحث يف دورهتا القادمة يف عام .2019
 .162وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب وأعرب عن أسفه لعدم التوصل إىل اتفاق بشأن
للميرسة ،رمغ ذكل ،عىل ما بذلته من هجود وقدمته من دمع يف حماوةل
البند من جدول األعامل قيد ادلرس .ومع تقدمي الشكر ّ
للتوصل إىل قرار بشأن املسأةل ،قال الوفد إن مجموعة بدلان أمرياك الالتينية وحبر الاكرييب مس تعدة للتعاون هبدف ادلعوة إىل
عقد مؤمتر ديبلومايس من أجل اعامتد املعاهدة اخلاصة بقانون التصاممي.
للميرسة عىل
 .163وأيد وفد جنوب أفريقيا البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية ،وأعرب عن شكره ّ
هجودها .ورأى الوفد أن الكثري قد قيل من أجل دمع إدراج مادة بشأن عدم اإلفصاح يف النص الرئييس للمعاهدة خالل
األعوام املاضية .وهيدف احلمك املقرتح إىل متكني البدلان اليت دلهيا أحاكم محلاية املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي واملوارد الوراثية يف قوانيهنا الوطنية ،من الامتثال لالشرتاطات الوطنية والالزتامات ادلولية وقت الانضامم إىل
املعاهدة اخلاصة بقانون التصاممي .ويكتيس هذا األمر أمهية ابلغة ،حيث أن املادة  3من مرشوع املعاهدة اخلاصة بقانون
التصاممي تورد قامئة حمددة لالشرتاطات الالزمة لتسجيل التصاممي .وارتأى الوفد بأنه س يكون من الصعب للغاية ابلنس بة
للعديد من البدلان التوقيع عىل معاهدة ال تضم حكام من هذا القبيل ،وقال إنه مت عرض جحج اضطرارية من أجل إدراج حمك
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بعدم الكشف فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف مرشوع املعاهدة اخلاصة
بقانون التصاممي .ومع ادلعوة إىل اإلرادة الس ياس ية والتفهم ،أعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل املفاوضات حبسن نية ،وعن
أمهل يف أن تقتدي به وفود أخرى.
 .164وأعرب وفد مرص عن دمعه للبيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية وقال إن مرص تشارك مشاركة
اكمةل يف مجيع املناقشات اليت قد تسفر عن التوصل إىل تفاه بشأن عقد مؤمتر ديبلومايس .وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن
مرشوع املعاهدة هو وثيقة تكتيس أمهية قصوى قد تكون مفيدة للغاية ابلنس بة للبدلان النامية والبدلان األقل منوا ،بسبب
الالزتامات والواجبات املرتتبة علهيا.
 .165وأيد وفد نيجرياي متاما مداخالت وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية ،وأعرب عن أسفه لعدم اختاذ أي قرار بشأن
ادلعوة إىل عقد مؤمتر ديبلومايس من أجل اعامتد املعاهدة اخلاصة بقانون التصاممي .وأعرب الوفد عن أمهل ،يف أن تكون مجيع
األطراف مس تعدة ،خالل امجلعية العمة القادمة للويبو ،لالس امتع إىل بعضها البعض وإجياد حل معيل وذي مغزى ابلنس بة
مجليع الوفود واملناطق .ورأى الوفد أن فكرة مطالبة مجموعة إقلميية واحدة بإسقاط طلب أو التخيل عن موقف ،اليت مت
تفسريها بتعمق وتفصيلها بوضوح عىل امتداد ادلورات العديدة للجنة املعايري ،ليست هنجا معليا وينبغي إعادة النظر فهيا أمام
امجلعية العامة للويبو.
ّ .166قررت امجلعية العامة للويبو أهنا س تواصل ،خالل دورهتا القادمة يف عام  ،2019النظر يف ادلعوة إىل عقد
مؤمتر دبلومايس بشأن معاهدة قانون التصاممي يف هناية النصف األول من عام .2020

البند  18من جدول األعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات أجندة التمنية
 .167استندت املناقشات إىل الوثيقتني  WO/GA/50/7و.WO/GA/50/13
 .168وذكر الرئيس أن هذا البند من جدول األعامل يضم وثيقتني مطروحتني للنظر فهيام وفقا ملا هو مذكور يف قامئة الواثئق
وهام "تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات أجندة التمنية" (الوثيقة )WO/GA/50/7
و"تقرير عن مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أجندة التمنية" (الوثيقة .)WO/GA/50/13
وذكرت األمانة ابإلشارة إىل الوثيقة األوىل ( )WO/GA/50/7بأن اللجنة املعنية ابلتمنية
 .169وعرضت األمانة الوثيقتنيّ .
وامللكية الفكرية اجمتعت مرتني منذ ادلورة األخرية للجمعية العامة للويبو يف أكتوبر  .2017واجمتعت اللجنة يف الفرتة من 27
نومفرب وحىت  1ديسمرب  ،2017والفرتة من  14إىل  18مايو  .2018وتضمنّت الوثيقة  WO/GA/50/7ملخص الرئيس
لهاتني ادلورتني عىل النحو اذلي وافقت عليه اللجنة .وتضمنت الوثيقة أيضا التقرير التاسع اذلي أعده "املدير العام بشأن
تنفيذ أجندة التمنية لعام " ،2017وانقش ته اللجنة يف دورهتا احلادية والعرشين يف شهر مايو .وتضمنت الوثيقة الثانية
( )WO/GA/50/13مسامهة هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أجندة التمنية .ويف هذا الصدد تضمنت الوثيقة
تقرير جلنة املعارف اذلي احتوته الوثيقة ُ ،WO/GA/50/8وطلب القسم اخلامس لإلحاطة ابملعلومات اليت حتتوي علهيا
الوثيقة  WO/GA/50/13وإرسالها إىل جلنة التمنية.
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 .170وأدىل السفري حسن لكيب (إندونيس يا) ببيان بصفته رئيس اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .وأحاط ابلتقرير
اذلي حتتوي الوثيقة  WO/GA/50/7عليه ،وأعرب عن شكره للسفري وليد دوديش (تونس) عن حسن قيادته للجنة
التمنية بصفته رئيس لها يف دورهتا العرشين .وقال إن ما أجنزته اللجنة يف دورهتا السالفة مل يكن ليتحقق لوال بناءها عىل
إجنازات ادلورات السابقة ،فضال عن ادلمع الاكمل من الويبو جتاه دمج جدول أعامل التمنية ومبادئه األساس ية يف معل
املنظمة .وال تزال امللكية الفكرية حمراك همام للتمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية .ومعل جلنة التمنية يف هذه ادلورة اكن
حموري لدلفع ابملناقشات بشأن املوضوعات املتعلقة بدور امللكية الفكرية والتمنية والتحدايت اليت يواهجها .واعرتف رئيس
اللجنة ابآلمال العريضة اليت اكنت ادلول األعضاء وأصاب املصلحة اآلخرين يعقدوهنا عىل جلنة التمنية وأعرب عن أمهل
إماكنية التوصل إىل حل مقبول ومتبادل بغية حتقيق هذه التوقعات .وانقشت جلنة التمنية يف دورهتا العرشين التقدم احملرز يف
جمال تنفيذ املرشوعات الس تة اخلاصة جبدول أعامل التمنية من مضن مسائل أخرى مع رصد التقدم احملرز بشأن تنفيذ مجيع
توصيات جدول أعامل التمنية وتقيميه .وانقشت اللجنة يف دورهتا العرشين أيضا وأحاطت علام "بتقرير عن املائدة املس تديرة
بشأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات :تبادل اخلربات واألدوات واملهنجيات" (الوثيقة  )CDIP/20/3يف إطار تنفيذ
اقرتاح من ست نقاط بشأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون من أجل التمنية اذلي أقرته اللجنة يف دورهتا
الثامنة عرشة .ونظرت جلنة التمنية يف دورهتا احلادية والعرشين ،اليت اكنت دورهتا األوىل للعام" ،تقرير املدير العام عن تنفيذ
أجندة التمنية" (الوثيقة  )CDIP/21/2و"التقرير الس نوي بشأن مسامهة الويبو يف تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة والغاايت
املرتبطة هبا" (الوثيقة  .)CDIP/21/10وانقشت جلنة التمنية يف دورهتا احلادية والعرشين موضوعات هممة يف إطار ثالثة
بنود دامئة أساس ية ويه )1( :رصد توصيات أجندة التمنية وتنفيذها ،و( )2النظر يف برانمج معل لتنفيذ التوصيات اليت
تعمتدها اللجنة ،و( )3بند جدول األعامل املعين ابلتمنية وامللكية الفكرية .وأبرز الرئيس أيضا بعض التقدم احملرز خالل هذه
املداوالت .وقررت اللجنة يف دورهتا احلادية والعرشين فامي يتعلق بإنشاء منتدى بشأن املساعدة التقنية أن تدعو إىل إجراء
حوار تفاعيل خبصوص املساعدة التقنية والمتست من األمانة توفري وثيقة عن جدوى إنشاء املنتدى اإللكرتوين .وسوف يُعقد
احلوار التفاعيل خالل ادلورة املقبةل للجنة التمنية يف نومفرب .وحث رئيس جلنة التمنية مجيع أعضاءها عىل الاتفاق عىل مذكرة
مفاهميية خاصة ابحلوار التفاعيل وأعرب عن تطلعه إىل مشاركهتم الفعاةل يف شهر نومفرب .وأقرت جلنة التمنية يف هذه ادلورة
أيضا طريقة تناول أهداف التمنية املس تدامة يف دوراهتا املقبةل .وقررت اللجنة أن أي نقاش بشأن أهداف التمنية املس تدامة
سوف جيري يف إطار البند ادلامئ من جدول األعامل اخلاص ابمللكية الفكرية والتمنية .واس تطرد رئيس جلنة التمنية قائال إن
اللجنة يف دورهتا احلادية والعرشين قد أقرت أيضا اإلجراءات املنظورة بشأن البند ادلامئ من جدول األعامل اخلاص ابمللكية
الفكرية والتمنية .ونظرت اللجنة أيضا يف جتميع مساهامت ادلول األعضاء وأقرت تناول موضوع املرأة وامللكية الفكرية يف
دورهتا الثانية والعرشين ،وأقرت تناول موضوع "امللكية الفكرية والتمنية يف البيئة الرمقية" يف دورهتا الثالثة والعرشين.
وابإلضافة إىل ذكل أقرت اللجنة أنه ينبغي أن تستند املوضوعات األخرى املتوقّع تناولها يف املس تقبل حتت بند جدول األعامل
امللكية الفكرية والتمنية إىل اقرتاح مقدم من ادلول األعضاء وفق موعد تقدمي املساهامت .وأقرت جلنة التمنية يف دورهتا احلادية
والعرشين فامي يتعلق مبرشوعات جدول أعامل التمنية "مقرتح مرشوع مقدم من وفود كندا واملكس يك والوالايت املتحدة
األمريكية بشأن تعزيز دور النساء يف الابتاكر واملقاوةل ،وتشجيع النساء يف البدلان النامية عىل اس تخدام نظام امللكية
الفكرية" (الوثيقة  .)CDIP/21/12 Rev.وفضال عن لك التقدم احملرز يف ادلورة احلادية والعرشين ،نتج عن هذه ادلورة
أيضا بعض املهام اليت ال بد من تناولها ورضورة التوصل إىل حلول بغية السري قدما .أولها الاقرتاح املقدم من اجملموعة
األفريقية بشأن تنظمي املؤمتر ادلويل اذلي يعقد لك س نتني حول امللكية الفكرية والتمنية .واثنهيا النقاش اخلاص ابلتوصيتني 5
و 11املنبثقتني عن الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات أجندة التمنية .ونوقش املوضوعات بتعمق يف ادلورة احلادية
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والعرشين واكدت اللجنة تصل إىل اتفاق بشأن كيفية السري قدما خبصوصهام .وأعرب الرئيس عن أمهل أن تمتكن ادلول
األعضاء من البناء عىل املداوالت األخرية ،بغية الوصول إىل حل مقبول بشلك متبادل فامي يص املسألتني يف ادلورة الثانية
والعرشين للجنة .وسوف تناقش اللجنة يف دورهتا الثانية والعرشين طرائق التوصل إىل التوصيات اليت اع ُتمدت بشأن
الاس تعراض املس تقل واسرتاتيجيات تنفيذها ،فضال عن اقرتايح مرشوع جدول أعامل التمنية املقدمني من وفد كينيا بشأن
اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات يف البدلان األفريقية ومن وفد بريو بشأن امللكية الفكرية والس ياحة وفن الطهيي
يف بريو .وأعرب عن ثقته أن األعضاء إن متكنوا من احلفاظ عىل الروح البناءة واإلجيابية اليت أبدوها يف ادلورات السابقة
للجنة ،فسوف تمثر ادلورة املقبةل نتاجئ إجيابية تلقى قبول مجيع ادلول األعضاء .واختمت بيانه ابإلعراب عن تقديره مجليع ادلول
األعضاء ملشاركهتا ومسامههتا الفعاةل ولألمانة لرتتيباهتا املمتازة يف ادلورة األخرية السابقة .وأعرب عن تطلعه إىل دورة ممثرة
أخرى يف شهر نومفرب.
 .171وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق واعرتف بأمهية العمل اذلي تضطلع جلنة التمنية به
وأحاط ابلتقرير املتضمن يف الوثيقة  .WO/GA/50/7وأعربت اجملموعة عن اعتقادها أن أجندة التمنية مشموةل يف معل
الويبو بصفهتا جزء ال يتجزأ منه .وأعرب الوفد عن تقديره العمل اذلي أدى إىل تنفيذ توصيات أجندة التمنية البالغ عددها 45
توصية ،وتناقش امللكية الفكرية واملسائل املرتبطة ابلتمنية .وتظل اجملموعة ملزتمة ابلعمل حنو تنفيذ توصيات أجندة التمنية
بأسلوب مناسب بل ويرصد التقدم احملرز يف هذا الصدد .وارتأى الوفد أن الويبو تؤدي دورا حموراي بل وينبغي علهيا
مواصلته يف جمال ضامن وجود نظام دويل عامل للملكية الفكرية متوازن وفعال يعزز اإلبداع والابتاكر .وحث ادلول األعضاء
عىل حسن الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية مع مواصةل األهداف اإلمنائية .ورحبت اجملموعة بنتاجئ ادلورتني السابقتني
للجنة التمنية اليت اعمتدت عددا من املرشوعات املهمة والهادفة ،وال س امي يف جمال نقل التكنولوجيا (الوثيقة CDIP/19/11
 )Rev.وبشأن املرأة يف امللكية الفكرية (الوثيقة  )CDIP/21/12 Rev.واكنت املرشوعات املدفوعة ابلطلب علهيا يه
األكفأ ،وحث ّت اجملموعة تقدمي املزيد من الاقرتاحات اليت من شأهنا الاس تجابة إىل الاحتياجات اخلاصة للبدلان .وأيدت
اجملموعة أن تبدأ اللجنة معلها مبوجب بند جدول األعامل بشأن امللكية الفكرية والتمنية ،وخصوصا موضوعا امللكية الفكرية
واملرأة وامللكية الفكرية والتمنية يف البيئة الرمقية ،فهذان املوضوعان يكتس يان أمهية كبرية يف الوقت احلارض .واكدت اللجنة يف
دورهتا األخرية أن تتوصل إىل حلول وسط فامي يتعلق ابقرتاح من اجملموعة األفريقية حول تنظمي مؤمتر دويل ّمرة لك س نتني
بشأن امللكية الفكرية والتمنية .وأعرب الوفد عن أمهل أن تسود روح احلل التوفيقي خالل ادلورة املقبةل للجنة التمنية وأن يتيح
األمر اعامتد قرارات مقبوةل عامليا بشأن القرارات اخلاصة مبسائل معلقة .ومتكنت اللجنة يف دورهتا األخرية من إغالق النقاش
بشأن التوصيتني  5و 11من الاس تعراض املس تقل .وأعربت اجملموعة عن اعتقادها أن التوصية  5قد نُفذت ابلفعل يف حني
مل توجد حاجة إىل املزيد من اإلجراءات بشأن تنفيذ التوصية  11اليت اع ُتربت اكفية .وأعربت اجملموعة عن أملها أن تمتكن
ادلول األعضاء من إغالق النقاش فامي يتعلق هبذا البند املس تقر خالل ادلورة املقبةل للجنة التمنية .وتظل اجملموعة ملزتمة بدمع
معل جلنة التمنية ،مع الانتباه عىل وجه اخلصوص إىل املرشوعات اليت يوهجها الطلب.
 .172وحتدث وفد اكزاخس تان ابمس مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية ،ورحب بعقد دورة مواضيعية
بشأن امللكية الفكرية والتمنية يف البيئة الرمقية خالل ادلورة الثالثة والعرشين للجنة التمنية عىل النحو اذلي اقرتحه وفدا
الربازيل والاحتاد الرويس .وأثر التحول الاقتصادي اذلي حفزه تطور الاقتصاد الرمقي واإلنرتنت عىل امللكية الفكرية .ويف
الس نوات األخرية ازداد عدد الطلبات املتعلقة ابلتكنولوجيا الرمقية زايدة ملحوظة .وأنشأت التكنولوجيات اجلديدة أساليب
جديدة لتحسني كفاءة ماكتب الرباءات .وأعربت اجملموعة عن أملها يف مسامهة ادلورة احلالية يف تبادل اآلراء بشأن
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الهنج اليت تتبعها ماكتب
اإلماكانت اليت تتيحها امللكية الفكرية والتمنية يف الاقتصاد الرمقي ،فضال عن تقيمي املنافع واخملاطر ،و ُ ُ
امللكية الفكرية بشأن اس تخدام التكنولوجيات اجلديدة.
 .173وحتدث وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية وأحاط علام مبضمون "مسامهة هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من
توصيات أجندة التمنية" (الوثيقة  .)WO/GA/50/13وارتأت اجملموعة أن معل جلنة التمنية يف غاية األمهية .وواصلت
اجملموعة دمعها معل اللجنة وأعربت عن أملها يف أن تمتكن من ضامن تنفيذ أجندة التمنية مع مراعاة مصاحل البدلان النامية.
ونقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات من املوضوعات املهمة للغاية ال للمنطقة األفريقية وحدها بل مجليع البدلان النامية وأقل
البدلان ًمنوا .وأعربت اجملموعة عن اعتقادها أن تعممي أجندة التمنية أمر همم .ومن الرضوري أيضا العمل يدا بيد مع مجيع
واكالت األمم املتحدة حنو كفاةل حتقيق أهداف التمنية املس تدامة .وعىل الويبو مواصةل توفري املوارد الرضورية لعمل أجندة
التمنية .وال بد من مواصةل تقدمي املساعدة التقنية بأسلوب يتسم ابلكفاءة والاتساق والامتسك .فأهداف التمنية املس تدامة
عاملية ومرتبطة ببعضها البعض .وينبغي أن تكون الويبو معنية جبميع أهداف التمنية املس تدامة وأن تؤدي دورا أساس يا يف
إجنازها .وينبغي مواصةل معل جلنة التمنية لكفاةل تنفيذ أجندة التمنية .وذكّرت اجملموعة بأن جلنة التمنية يف دورهتا التاسعة عرشة
تقدمت "ابقرتاح من اجملموعة األفريقية حول تنظمي مؤمتر دويل ّمرة لك س نتني بشأن امللكية الفكرية والتمنية"
(الوثيقة  .)CDIP/19/7وعرضت اللجنة الاقرتاح منقحا يف دورهتا العرشين (الوثيقة  .)CDIP/20/8وأعرب الوفد عن
أمهل يف أن ُيتمت النقاش بشأن اقرتاح اجملموعة األفريقية يف ادلورة املقبةل للجنة التمنية.
 .174وأحاط وفد الصني علام بإجنازات جلنة التمنية يف الس نة املاضية .وأعرب عن تقديره ملسامهة الويبو يف تنفيذ أجندة
التمنية وعن مرونهتا وروح التعاون فامي بني مجيع أعضاءها .وأشار الوفد إىل قرارات جلنة التمنية ملناقشة أهداف التمنية
املس تدامة مبوجب بند جدول األعامل اخلاص ابمللكية الفكرية والتمنية ابإلضافة إىل موضوعات حمددة أخرى .وأعرب الوفد
عن تطلعه إىل املشاركة الفعاةل يف هذه املناقشات مع ادلول األعضاء األخرى .وسوف يواصل الوفد اخنراطه املع ّمق والواسع
بروح متعاونة ومنفتحة يف مجيع أعامل الويبو الوجهية اليت تس هتدف تنفيذ أهداف أجندة التمنية وأهداف التمنية املس تدامة.
 .175وحتدث وفد المنسا ابمس الاحتاد األورويب ودوهل األعضاء وكرر الزتاهمم ودمعهم املس متر للعمل اذلي تؤديه جلنة التمنية
بناء عىل واليهتا املتفق علهيا يف عام  ،2008اليت تشمل من بني مجةل أمور الطلب من اللجنة وضع برانمج معل لتنفيذ
توصيات أجندة التمنية البالغ عددها  45توصية ومناقشة املسائل املرتبطة ابمللكية الفكرية واملسائل املرتبطة ابلتمنية .وأشار
الوفد أيضا إىل امللخصات اليت قدهما الرئيس واليت مثلت التقارير املرفوعة إىل مجعيات الويبو فضال عن تقرير املدير العام
بشأن تنفيذ أجندة التمنية لعام  .2017وأحاط الاحتاد األورويب ودوهل األعضاء ابلتقدم احملرز يف جمال تعممي أجندة التمنية
وأهداف التمنية املس تدامة عىل مس توى مجيع األهداف الاسرتاتيجية للويبو .وأعربوا عن تقديره للتنوع الكبري يف جمال
املساعدة التقنية وأنشطة تكوين الكفاءات .وأبرزوا ادلور املزتايد ألاكدميية الويبو يف إعداد أنشطة موهجة إىل التمنية منذ
تأسيس األاكدميية قبل  20عاما .وأكد الاحتاد األورويب ودوهل األعضاء عىل الزتاهمم بإجناز أهداف التمنية املس تدامة وأعرب
الاحتاد األورويب عن اعتقاده بأمهية ادلور اذلي أدته الويبو ،وينبغي علهيا مواصلته ،يف دمع ادلول األعضاء إلجناز أهداف
التمنية املس تدامة .وينبغي أن تركز الويبو عىل أهداف التمنية املس تدامة اليت تكتيس بأمهية أكرب يف إطار والية املنظمة.
وأعرب الاحتاد األورويب ودوهل األعضاء عن تطلعهم لبدء املناقشات مبوجب البند اجلديد جلدول أعامل التمنية بشأن امللكية
الفكرية والتمنية ،وال س امي بشأن موضوعي امللكية الفكرية واملرأة وامللكية الفكرية والتمنية يف البيئة الرمقية خالل ادلورتني
املقبلتني للجنة التمنية .وأقروا ابلمك الهائل من العمل اذلي ُأجنز ابلفعل فضال عن العمل املتبقي أمام جلنة التمنية .وكرر الاحتاد
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األورويب ودوهل األعضاء الزتاهمم ابملسامهة يف ادلفع ابلتقدم يف مجيع اجملاالت املتصةل بلجنة التمنية ،مع مراعاة والية الويبو
للهنوض حبامية امللكية الفكرية يف العامل ومن خالل التعاون فامي بني البدلان.
 .176وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب وأحاط ابلتقرير اذلي حتتوي الوثيقة
 WO/GA/50/7عليه .وقدم الوفد حملة عامة عن مجيع األنشطة يف الويبو اليت تدمج توصيات أجندة التمنية .وأبرز الوفد
أمهية تعممي مجيع توصيات أجندة التمنية البالغ عددها  45توصية يف معل املنظمة .وأوحض أن جلنة التمنية قد تناولت يف دورهتا
احلادية والعرشين موضوعا همام وهو أهداف التمنية املس تدامة .وأحاطت اجملموعة ابلعمل اذلي أجنزته الويبو حنو حتقيق
أهداف التمنية املس تدامة وأعربت عن أملها يف مواصةل مناقشة هذا املوضوع الحقا .وعرض العديد من أعضاء اجملموعة عددا
من املوضوعات ملناقش هتا مبوجب البند اخلاص ابمللكية الفكرية والتمنية وأعربت اجملموعة عن أملها يف النظر يف هذه
الاقرتاحات الحقا.
 .177وحتدث وفد جنوب أفريقيا ابمس الربازيل والاحتاد الرويس والهند والصني وجنوب أفريقيا (مجموعة الربيكس) ،ودمع
النقاش ادلائر يف جلنة التمنية بشأن امللكية الفكرية والتمنية يف البيئة الرمقية .وبناء عىل تبادل اآلراء واخلربات اذلي مت مؤخرا،
وعىل نتاجئ املؤمتر ادلويل حول التحول الرمقي حتت رعاية مجموعة الربيكس يف موسكو ،رحب الوفد ابملناقشات بشأن هذا
املوضوع بغية تبادل أفضل املامرسات يف هذا اجملال ،مبا يف ذكل النظر يف املقرتحات ذات الصةل اليت قدهما مس بقا وفدا
الربازيل والاحتاد الرويس من أجل تبادل أفضل املامرسات يف هذا اجملال.
 .178وأشاد وفد الهند بإجنازات جلنة التمنية يف دورتهيا العرشين واحلادية والعرشين .وأحاط برضورة وجود نظام فعال
ومتوازن للملكية الفكرية بغية رؤية أثره بنظرة شامةل .ومن الرضوري مراعاة منافع امللية الفكرية فامي يتعلق بدمع الابتاكر
والتاكليف اليت ترتتب عىل قدرة البدلان النامية والبدلان األقل منوا عىل الوفاء ابنشغاالت التمنية الاجامتعية والاقتصادية فهيا.
ويف جمال أهداف التمنية املس تدامة الس بعة عرش ،شدد الوفد عىل اس تحاةل حرص دور الويبو يف عدد حمدد من أهداف
التمنية املس تدامة ما دامت هذه األهداف ذات طبيعة عاملية ومتاكمةل وغري قابةل للتجزئة .وأعرب الوفد عن تقديره لتضمني
بند جدول األعامل امللكية الفكرية والتمنية ليكون بندا دامئا عىل جدول أعامل جلنة التمنية ،والختاذ اللجنة قرارا مبناقشة
أهداف التمنية املس تدامة مبوجب هذا البند .وأعرب الوفد عن ثقته يف أن املناقشات بشأن وثيقة املساعدة التقنية للويبو يف
جمال التعاون ألغراض التمنية من شأنه أن حيقق التوحيد والتنظمي األفضل فضال عن إضفاء الوضوح عىل العمليات
واملامرسات القامئة .ورحب الوفد بقرار اللجنة بعقد حوار تفاعيل بشأن املساعدة الفنية يف ادلورة التالية للجنة التمنية .ودمع
الوفد الاقرتاح املقدم من اجملموعة األفريقية خبصوص عقد مؤمتر دويل ّمرة لك س نتني بشأن امللكية الفكرية والتمنية وأعرب
الوفد عن تطلعه إىل مناقشة موضوع امللكية الفكرية واملرأة يف ادلورة املقبةل للجنة التمنية .وارتأى الوفد أن النقاش اخلاص
بنقل التكنولوجيا همم للغاية .ومع ذكل تظل املسأةل قيد النقاش منذ عقود دون إجراءات ملموسة يف املس تقبل .وذلكل يلزم
أن تناقش جلنة التمنية هذه املسأةل بأسلوب يتسم بقدر أكرب من التوجه العميل.
 .179وحتدث سويرسا ابمس اجملموعة ابء وشدد عىل موقفه القوي اذلي يؤيد رضورة أن تقود الويبو نظاما دوليا للملكية
الفكرية يتسم ابلتوازن والفعالية يُمكّن الابتاكر واإلبداع لفائدة امجليع .والهدف األسايس من ورائه هو الهنوض حبامية امللكية
الفكرية يف العامل مع اإلحاطة بأن الاعتبارات اإلمنائية شلكت جزءا ال يتجزأ من معلها ،ما مكن ادلول األعضاء من اس تخدام
امللكية الفكرية ابعتبارها أداة للتمنية .وأشارت اجملموعة ابرتياح كبري إىل اعامتد مرشوعات جديدة يف جمال نقل التكنولوجيا
وجمال "املرأة وامللكية الفكرية" يف ادلورة العرشين وادلورة احلادية والعرشين للجنة .وعالوة عىل ذكل ال تزال العديد من
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اقرتاحات املرشوعات قيد الاس تكامل .ورحبت اجملموعة هبذه الاقرتاحات القامئة عىل الطلب اليت بينت البدلان ملكيهتا
القوية لها .وأعربت اجملموعة عن أملها أن تمتكن جلنة التمنية من إغالق املناقشات املطوةل بشأن تنفيذ التوصيتني  5و11
لالس تعراض املس تقل خالل دورهتا املقبةل .وأعربت اجملموعة عن اعتقادها أن التوصية  5قد مت تنفيذها ابلفعل يف املامرسات
احلالية للمنظمة ،وأما التوصية  11مفن شأهنا أن ت ُثقل معل الويبو بشدة .وأعرب الوفد عن تقديره وثقته لرئيس اللجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية جلهوده املبذوةل لبناء اجلسور خالل ادلورة املقبةل للجنة.
 .180وحتدث وفد إندونيس يا ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ وذكر أن نظام امللكية الفكرية العادل واملتوازن أداة
هممة للتمنية الاقتصادية .ورحبت اجملموعة ابخلطوات املهمة اليت بدأهتا الويبو وادلول األعضاء يف تعزيز معل املنظمة املوجه
حنو التمنية .وجلنة التمنية جلنة هممة للغاية وينبغي أن تواصل اسرتشادها مببادئ تعممي التمنية يف مجيع أنشطة الويبو ويف جعل
التمنية جزء ال يتجزأ من معل املنظمة .ورحبت اجملموعة بتقرير املدير العام وتقرير هيئات الويبو املعنية بشأن تنفيذ أجندة
التمنية .ورحبت أيضا ابلتقرير اخلاص مبسامهة الويبو يف تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة واألهداف املرتبطة هبا .واش متلت نتاجئ
ادلورة العرشين وادلورة احلادية والعرشين للجنة التمنية عىل أسلوب تناول أهداف التمنية املس تدامة يف ادلورات املقبةل
ومهنجية تناول املوضوعات يف إطار بند جدول األعامل اخلاص ابمللكية الفكرية والتمنية .وأعربت اجملموعة عن تطلعها إىل
احلوار التفاعيل اخلاص ابملساعدة الفنية وعن أملها يف أن تمتكن ادلورة املقبةل للجنة التمنية من التوصل إىل حلول مقبوةل
متفق علهيا بشأن الاقرتاح املقدم من اجملموعة األفريقية املتعلقة بتنظمي مؤمتر دويل حول امللكية الفكرية والتمنية مرة لك س نتني
وبشأن التوصيتني  5و 11من الاس تعراض املس تقل .وأعربت اجملموعة عن أملها يف أن تمتكن امجلعية العامة للويبو من توجيه
جلنة التمنية ملواصةل معلها وأكدت جمددا عىل الزتاهما بدمع معل اللجنة.
 .181وذكر وفد املكس يك أن العنارص املدرجة عىل جدول األعامل والطريقة اليت ت ُنفذ هبا ،والطريقة اليت تُنفذ هبا أنشطة
الويبو مرتبطة خبطة التمنية املس تدامة لعام  2030وبأجندة التمنية ،بل وأثرت معل جلنة التمنية وأضفت عليه أمهية مزتايدة.
وأعرب عن اعتقاده أن أهداف التمنية املس تدامة هممة للغاية لعمل املنظمة وال س امي الهدف التاسع مهنا .وتعمتد العديد من
أهداف التمنية املس تدامة األخرى بطريقة ما عىل نرش التكنولوجيات املبتكرة .والابتاكر واإلبداع ال يشالكن غاية يف حد
ذاهتام بل هام وس يةل تؤثر عىل إجناز العديد من أهداف التمنية املس تدامة فضال عن البحث عن حلول مبتكرة للمشالكت
اخلاصة ابلتمنية .وحث الوفد الويبو ليك تكفل مواصةل تنفيذها أنشطة ملموسة للمساعدة عىل إجناز أهداف التمنية املس تدامة
ابلتعاون مع ادلول األعضاء .وعىل مدار الس نتني املاضيتني متكنت اللجنة من إحراز تقدم يف جمال تنفيذ أجندة التمنية وكفلت
إقامة الرابط بني التمنية وامللكية الفكرية .واعترب الوفد اللجنة منصة ميكن من خاللها لدلول األعضاء تبادل اخلربات
واملامرسات اجليدة يف اس تخدام أدوات امللكية الفكرية مثل العالمات امجلاعية وتسميات املنشأ .ومتكن من مشاركة بعض
خرباته من املايض .واعترب الوفد اللجنة منتدى حيث ميكن إجراء أنشطة ملموسة لضامن مساعدة هذه األنشطة يف تطوير
امللكية الفكرية يف خمتلف البدلان .ومن أه املرشوعات املرشوع اذلي تقدمت به الوالايت املتحدة األمريكية وكندا
واملكس يك بشأن تعزيز دور املرأة يف أنشطة تنظمي املشاريع .ويتطلب تشجيع املرأة يف البدلان النامية عىل اس تخدام نظام
امللكية الفكرية ضامن فهم املشالكت اليت تواجه النساء املبتكرات بشلك أوسع نطاقا ،وضامن إماكنية حسن اس تخداهمن
للملكية الفكرية يف تسويق اخرتاعاهتن وتطويرها ،فضال عن تبادل خرباهتن من خالل حتديد النساء اللوايت يرغنب يف العمل
موهجات يف إطار هذه الش باكت .وأعرب الوفد عن رضاه عن املشاركة يف املرشوع التجرييب وعن اعتقاده أن املرشوع من
شأنه أن يعود بنفع كبري عىل النساء يف العديد من البدلان .والقرار اآلخر اذلي أثىن الوفد عليه هو نية جلنة التمنية مناقشة
امللكية الفكرية واملرأة يف دورهتا املقبةل يف إطار البند اجلديد عىل جدول األعامل املعين ابمللكية الفكرية والتمنية .فدور املرأة
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همم يف مجيع اجملاالت .وال تزال أوجه التفاوت بني اجلنسني قامئة يف جمال امللكية الفكرية عىل الرمغ من التقدم اذلي احرزته
النساء يف ش ىت بقاع العامل .وأقرت املنظمة أن  30يف املائة فقط من طلبات احلصول عىل براءة يه اليت اش متلت عىل امرأة
واحدة خمرتعة عىل األقل ،ومن مث فالتحدي واحض للغاية .واملكس يك من بني هذه البدلان اليت اقرتحت أن تركز جلنة التمنية
عىل املرأة يف امللكية الفكرية والتمنية .وأعرب الوفد عن أمهل أن تمتكن ابيق ادلول األعضاء يف الويبو من تقامس خرباهتا فامي
يتعلق بدور املرأة يف امللكية الفكرية والتمنية .وأعرب الوفد عن رغبته يف أن حتافظ جلنة التمنية عىل الروح اإلجيابية اليت
سادت ادلورات املنعقدة مؤخرا وأن تمتكن ادلول األعضاء ابلتعاون مع األمانة من التوصل إىل معرفة وفهم أفضل للمجاالت
اليت ميكن تنفيذ العمل فهيا بغية إحراز تقدم يف اس تخدام امللكية الفكرية لفائدة التمنية.
 .182وأبرز وفد إكوادور العمل اذلي قامت به جلنة التمنية يف دورهتا العرشين واحلادية والعرشين .واتفق مع البيان اذلي
قدمه وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب .فالتمنية مسأةل هممة تمتزي بتداخل القطاعات وينبغي أن
توجه معل ادلول األعضاء .وذلا أعرب الوفد عن رغبته يف جتديد دمعه ألي معل يريم إىل تنفيذ التوصيات امخلس وأربعني
من توصيات أجندة التمنية .وشدد أيضا عىل ادلور اذلي تؤديه جلنة التمنية ،اليت تعترب منتدى مثاليا للحوار بشأن التقدم
احملرز يف الويبو حنو املسامهة يف أهداف التمنية املس تدامة ،وإن مل تكن املنتدى الوحيد .ومن هذا املنطلق أعرب الوفد عن
تطلعه إىل مواصةل املسامهة يف التصدي للمسائل املتعلقة بأهداف التمنية املس تدامة يف ادلورات املقبةل ،مع مراعاة مسهتا
العاملية واملرتابطة .وللجنة التمنية أمهية قصوى يف إجناز األهداف اليت معلت مجيع ادلول األعضاء من أجلها .وساعد اختيار
البدل من مضن البدلان التجريبية اليت شاركت يف املرشوع اخلاص ابلس ياحة والثقافة وامللكية الفكرية عىل متكني إنشاء العمل
ادلاخيل مع السلطات اخملتصة ،ما أدى بدوره إىل ادلفع بإنشاء األطراف ادلاخلية يف قطاع الس ياحة أصوال غري مادية.
وابإلضافة إىل ذكل ونتيجة لهذا اإلجراء وابلتعاون مع أاكدميية الويبو ،ميكن إضافة جمال امللكية الفكرية إىل املناجه ادلراس ية
اجلامعية ومناجه ادلراسات العليا وبرامج التعلمي املس متر .وتوحض املرشوعات من هذا القبيل أمهية امللكية الفكرية وتأثريها عىل
القمي اذلي تؤديه أاكدميية الويبو  .وساه تأسيس
خمتلف جماالت الاقتصاد واملعرفة عىل حنو أوسع .وأبرز الوفد أيضا العمل ّ
أاكدميية وطنية يف إنشاء إدارة جديدة يف إطار النظام الوطين تتوىل حرصاي مسؤولية إدارة امللكية الفكرية بغية الهنوض
ابالبتاكر وإجناز األهداف اإلمنائية للبدل.
 .183ورحب وفد إيران (مجهورية  -اإلسالمية) ابلعمل احملرز يف ادلورة العرشين واحلادية والعرشين للجنة التمنية بشأن
خمتلف بنود جدول األعامل وأقره .ومن أه جماالت والية الويبو وضع نظام دويل متوازن وسهل النفاذ للملكية الفكرية ياكئف
الابتاكر اإلبداعي وحيفزه ويسهم يف التمنية الاقتصادية .وينبغي أال يُنظر إىل تعممي التمنية يف خمتلف جلان الويبو ابعتباره هجدا
يبذل مرة واحدة .بل ارتأى الوفد أنه ينبغي أن تقدم مجيع جلان الويبو تقاريرا تفصيلية بشأن تنفيذ لك مهنا توصيات أجندة
التمنية .ودمع الوفد اجلهود املبذوةل لتنفيذ توصيات فريق الاس تعراض املس تقل ودعا إىل املزيد من اإلجراءات ومتابعة تنفيذ
هذه التوصيات .ودعا مجيع ادلول األعضاء إىل الاخنراط البناء يف املناقشات املتعلقة هبذه املسأةل ،وال س امي بشأن اعامتد
التوصيتني  5و .11واعتبارات التمنية وأهداف التمنية املس تدامة موضوعات شامةل ينبغي تعمميها يف مجيع األهداف
الاسرتاتيجية للويبو .فاالبتاكر أداة هممة للحلول اإلبداعية للتحدايت اليت تواجه التمنية ومن مث فإنه يؤثر عىل العديد من
أهداف التمنية املس تدامة .ورأى الوفد أنه ينبغي أن حتافظ األمانة عىل تعاوهنا مع واكالت األمم املتحدة األخرى يف اجملاالت
ذات الصةل بوالية الويبو وأن تواصل رصد خمتلف العمليات واملسامهة فهيا .واعترب الوفد اخنراط الويبو وأنشطهتا يف إطار
فريق املهام املشرتك بني الواكالت لألمم املتحدة مسامهة إجيابية يف تناول أهداف التمنية املس تدامة .واكن الهنوض بأنشطة
الويبو ومواردها املرتبطة بنقل التكنولوجيا من األمور ذات األمهية القصوى .وجشع الوفد األمانة ملواصةل الهنوض بأنشطة
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الويبو ومواردها املتعلقة بنقل التكنولوجيا  .وختاما كرر الوفد جمددا دمعه لتنظمي مؤمترات دورية تتعلق ابمللكية
الفكرية والتمنية.
 .184وأعرب وفد الاحتاد الرويس عن رغبته يف دمع البيان املقدم من منسق مجموعته اإلقلميية والبيان اذلي قدمه وفد
جنوب أفريقيا ابمس مجموعة الربيكس .وشدد عىل إنتاجية جلنة التمنية ،اليت أتت بامثرها يف جمال املعلومات اخلاصة بعملها
خالل ادلورة العرشين وادلورة احلادية والعرشين ،وابلطبع معلها يف جمال أجندة التمنية للويبو .وأعرب الوفد عن اعتقاده أن
أجندة التمنية جزء ال يتجزا من معل الهيئات الرئيس ية الاخرى للويبو وأعرب عن ارتياحه للتقيمي اإلجيايب للخرباء املس تقلني
بشأن خمتلف املرشوعات اليت تنفذها الويبو يف إطار أجندة التمنية .ودمع الوفد اجلهود اليت يبذلها الويبو لزايدة العمل
التطبيقي بشأن املرشوعات يف إطار أجندة التمنية ولتحسني أساليب العمل بناء عىل أسس تنفيذها .ودمع الوفد تنفيذ
مرشوعات يف جمال نقل التكنولوجيا واملساعدة التقنية .وأعرب الوفد عن رغبته يف ذكر النقاش البناء للغاية اذلي مت داخل
اللجنة خبصوص بند جدول األعامل اجلديد ،ورحب بقرار تنظمي جلسات عن املرأة وامللكية الفكرية وعن امللكية الفكرية
والتمنية يف البيئة الرمقية ،ت ُعقد خالل ادلورات املقبةل للجنة التمنية .وذكر الوفد أنه عىل واثق أن هذه املناقشات سوف تتحىل
ابإلجيابية والنفع.
 .185وأيد وفد ابكس تان البيان اذلي أدلت به مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ .وأدت جلنة التمنية دورا همام يف مساعدة
ادلول األعضاء عىل تيسري األهداف اإلمنائية املتصةل ابمللكية الفكرية .وأثىن الوفد عىل التقرير الس نوي اذلي أعده املدير العام
ورفعه إىل جلنة التمنية بشأن تنفيذ توصيات أجندة التمنية وتعمميها .وأوحض التقرير مبادرات إجيابية فضال عن تنفيذ أجندة
التمنية وتعمميها داخل برامج الويبو ومزيانيهتا .وأعرب عن اعتقاده أن تنفيذ الربامج واألنشطة لفائدة املنشآت الصغرية
واملتوسطة وقطاع البحوث جماال آخر من اجملاالت اليت ينبغي أن تعزز الويبو براجمها فيه .وينبغي أن ينظر التقرير الالحق
أيضا يف مسائل الوصول العادل وامليسور التلكفة إىل التكنولوجيات احملمية ابمللكية الفكرية من أجل التنفيذ الفعال ألهداف
التمنية املس تدامة بأبعادها الاكمةل .وحث الوفد الويبو عىل التوصل إىل خارطة طريق تضمن تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة
بأسلوب شامل وغري مفكك .واقرتح الوفد عىل األمانة أن تعد املزيد من األدوات يف إطار توصيات أجندة التمنية اليت تتعلق
بأوجه املرونة املرتبطة ابمللكية الفكرية ،والوصول إىل املعرفة ونقل التكنولوجيا ،وادلمع التقين اذلي يقوده الطلب ،والتعاون يف
جمال التمنية .وأعرب عن تطلعه إىل ادلورة املقبةل للجنة التمنية وعقد حوار تفاعيل عن ادلمع التقين .وأعرب عن أمهل يف
إماكنية أن تناقش اللجنة مرشوعات جديدة مناقشة بناءة خالل دورهتا املقبةل مع التوصل إىل حلول بشأن الاقرتاح بتنظمي
مؤمترات دولية يف جمال امللكية الفكرية والتمنية ،ألنه س يكون من املفيد عقد نقاش جوهري عن املرشوعات املقبةل بطريقة
مس تدامة .وأعرب عن تطلعه إىل النقاش اخلاص ابلتوصيتني  5و 11املنبثقتني عن الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات
أجندة التمنية.
 .186وأيد وفد مجهورية تزنانيا املتحدة البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية.
 .187وأيد وفد تونس البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية .ورحب ابلعمل اذلي مت يف جلنة التمنية يف
دورهتا األخرية ،واذلي اكمتل بفضل بناء توافق اآلراء والروح البناءة فامي بني ادلول األعضاء .وأعرب عن أمهل أن تس متر هذه
النوااي احلس نة خالل املناقشات املقبةل .وأعرب عن رغبته يف تكرار دمعه لالقرتاح املقدم من اجملموعة األفريقية بعقد مؤمتر
دويل عن امللكية الفكرية والتمنية .وكرر أيضا اهامتمه ابدلمع التقين وأنشطة تكوين الكفاءات .ورحب الوفد مببادرة الوالايت
املتحدة األمريكية واملكس يك وكندا ملناقشة مسائل املرأة يف قطاع األعامل واملرأة وامللكية الفكرية .وأعرب عن رغبته يف
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اإلشارة إىل رضورة تعزيز مسامهة الويبو يف إجناز أهداف التمنية املس تدامة ،وال س امي تكل اليت تركز عىل دور املنظمة يف
آليات الرتش يد املتفق علهيا اليت تنهتيي خبطة التمنية لعام  .2030وأعرب الوفد عن رغبته يف اإلشادة ابجلهود املبذوةل لوضع
تقرير خبصوص مسامهة الويبو حنو حتقيق أهداف التمنية املس تدامة ورحب ابجلهود املتواصةل يف هذا الصدد .وأبرز أيضا
ادلور األسايس اذلي تؤديه الويبو يف حتقيق أهداف التمنية املس تدامة وأحاط ابألنشطة واملبادرات اليت يُضطلع هبا يف
هذا اجملال ،وال س امي العدد الكبري للربامج املتعلقة بأهداف التمنية املس تدامة.
 .188وأيد وفد الس نغال البيان املقدم من وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية .وأشار إىل مرشوع من جلنة التمنية بعنوان
"مرشوع تعزيز وتمنية القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاصو وبعض ادلول األفريقية ".وبناء عىل اس تفادته من هذا
املرشوع وعقب املشاورات مع بدلان أخرى مس تفيدة ،أعرب الوفد عن رغبته يف تقدمي طلب رمسي مبد املرشوع ،ابلنظر
إىل النتاجئ اإلجيابية والتوقعات الكبرية دلى الناس يف القطاع السمعي البرصي يف هذه البدلان .وأعرب عن رغبته أيضا أن
يشهد دمج هذا املرشوع يف الربانمج النظايم ألنشطة الويبو .وسوف يتيح هذا األمر أيضا فرصة أمام البدلان األخرى
املعنية الاس تفادة من هذا املرشوع .ويُعزى جناح هذا املرشوع اذلي حظي بإدارة جيدة للغاية إىل الهنج املنسق والشامل
داخل القطاع السمعي البرصي والهنج التطبيقي عىل األرض .وقد جاء هذا املرشوع يف مرحةل حرجة للبدلان األفريقية  .ومل
يكن للقطاع السمعي البرصي يف غرب أفريقيا أن حيقق إماكانته اكمةل لو مل حيصل املشاركون فيه عىل التدريب املهين اذلي
حيتاجونه ،وما مل يؤخذ ادلور الاسرتاتيجي للملكية الفكرية يف الاعتبار .وبدون هذين العرصين لبقيت إدارة احلقوق امجلاعية
ضعيفة أو ملا اكنت موجودة ،واكن هذا ليؤدي إىل تقويض موقف أصاب احلقوق .ومع ظهور أشاكل رمقية جديدة إلدارة
الاقتصاد ،اكنت هذه ادلول س تظل أسرية حماوالت مس مترة للحاق ابلركب .وعالوة عىل ذكل اكن من الصعب عىل البدلان
األفريقية اس تخدام أصولها يف قطاع ميكنه أن حقق منافع كبرية القتصادها ،عىل الرمغ من الضعف العام لنظمها اإليكولوجية
الثقافية.
 .189وأيد وفد ش ييل البيان اذلي أدىل به وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب .وعلق أمهية كبرية
عىل تقرير املدير العام الصادر عام  2017بشأن تنفيذ أجندة التمنية .وأعرب الوفد عن اعتقاده بإحراز تقدم كبري يف تنفيذ
توصيات أجندة التمنية وجشع املنظمة عىل مواصةل معلها حنو تنفيذها .وأكد عىل أمهية توافق اآلراء اذلي مت التوصل إليه بشأن
بند جدول األعامل اجلديد خبصوص امللكية الفكرية والتمنية ،ما يشلك فرصة للنظر يف البعد اإلمنايئ يف الويبو ابملعىن األوسع
لللكمة .وأعرب الوفد عن اعتقاده بأمهية مناقشة جلنة التمنية أهداف التمنية املس تدامة مبوجب هذا البند من جدول األعامل.
فسوف يتيح هذا النقاش اس تكشاف طريقة مسامهة املنظمة يف حتقيق أهداف التمنية املس تدامة ،بل وسوف يوحض الطريقة
اليت ميكن أن تعمل هبا لتحقيق األهداف يف غضون امخلس عرشة س نة املقبةل .وأعرب الوفد عن اعتقاده أن املبادرات
املتعلقة بربانمج العمل اخلاص بتنفيذ توصيات أجندة التمنية تكتيس بأمهية قصوى .ومن هذا املنطلق أبرز الاقرتاح املقدم من
وفود الوالايت املتحدة األمريكية وكندا واملكس يك بشأن تعزيز دور املرأة يف جمال تنظمي املشاريع والابتاكر ،اذلي مشل
مسأةل ذات أمهية قصوى واليت سوف ترتتب عليه نتاجئ إجيابية ابلتأكيد .وأعرب عن أمهل يف تعممي هذا األمر يف أنشطة الويبو
ادلامئة .ويف نفس الس ياق اعترب الوفد أن العمل عىل موضوع املرأة وامللكية الفكرية اذلي سوف يناقش ابلتفصيل يف إطار
بند جدول األعامل بشأن امللكية الفكرية والتمنية أمر يف غاية األمهية .وأعرب الوفد عن توقعاته اليت يعقدها عىل التقرير اذلي
سوف تعده األمانة بشأن األنشطة اخلاصة هبذه املسائل خالل دورة جلنة التمنية يف شهر نومفرب.
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 .190وأيد وفد مالزياي البيان اذلي أدىل به وفد إندونيس يا ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ .وشغلت امللكية الفكرية
موقعا حموراي يف النظام الاقتصادي واعرتف الوفد بعالقهتا الوثيقة املزتايدة ابلتمنية ابعتبارها مسأةل شامةل عىل مس توى
الس ياسات تلمس احلياة اليومية .ودمع الوفد معل اللجنة اليت تؤدي دورا حموراي يف اتباع نظام عاملي متوازن للملكية الفكرية.
وأاتح تضمني امللكية الفكرية والتمنية كبند دامئ عىل جدول أعامل جلنة التمنية الفرصة أمام اللجنة لدلخول يف مناقشات مركزة
بدرجة أكرب عن دمج البعد اخلاص ابلتمنية يف أنشطة الويبو .وأدى هذا إىل إطالق مرشوع جترييب خاص بتحسني دور
املرأة يف الابتاكر وتنظمي املشاريع ،وهو هيم مالزياي .وجشع الوفد الويبو عىل مواصةل تعممي أهداف التمنية املس تدامة وأجندة
التمنية يف معلها .ورحب الوفد بقرار جلنة التمنية ابلتعامل مع أهداف التمنية املس تدامة مبوجب بند جدول األعامل ادلامئ
اخلاص ابمللكية الفكرية والتمنية وأعرب عن أمهل يف املزيد من املناقشات املوهجة حنو حتقيق النتاجئ .وأعرب عن اعتقاده أن
اللجنة سوف معل حنو إجياد حلول يقبلها امجليع بشان مجيع املسائل العالقة ،وخصوصا اقرتاح عقد مؤمتر دويل ّمرة لك س نتني
بشأن امللكية الفكرية والتمنية واعامتد التوصيتني  5و 11من الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات أجندة التمنية .وجدد الوفد
الزتامه بأمهية معل اللجنة وأعرب عن تطلعه إىل املزيد من املشاركة يف ادلورة الثانية والعرشين.
 .191وأيد وفد الربازيل البيان اذلي أدىل به وفد السلفادور نيابة عن مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب .وأوحض أن
التمنية بال شك تظل واحدة من أخطر التحدايت اليت تواجه اجملمتع ادلويل .ويظل إنتاج الرثوة دون توزيعها التوزيع العادل
من كربى املشالكت يف العامل ،ما أدى إىل تزايد معدل كراهية العوملة يف لك منطقة من العامل .ويف هذا الس ياق جيدر ابدلول
األعضاء جتديد الزتاهما ابلتعاون والتعددية والروح البناءة .فلكها أمور ملحة اآلن أكرث من أي وقت مىض .ومنذ تأسيس
امجلعية العامة للويبو عام  ،2007أصبحت أجندة التمنية مبثابة جحر أساس املنظمة .ومن مث أدت جلنة التمنية دورا أساس يا يف
تعممي أجندة التمنية يف مجيع أنشطة الويبو .ويف الواقع جتاوزت أمهية جلنة التمنية تنفيذ أجندة التمنية ،إذ اكنت املنتدى الوحيد
املتعدد األطراف اذلي دارت فيه مناقشات وتقياميت هادفة بشأن التفاعل بني امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية .ومل تتغري
وهجة نظر الوفد بأن إدخال البعد اإلمنايئ يف أنشطة الويبو عزز من مصداقية منظومة امللكية الفكرية وجشع قبول الهنوض
ابالبتاكر والتمنية عىل نطاق واسع بصفته أداة هممة .وشهدت ادلورة األخرية للجنة التمنية تقدما ملموسا يف بعض موضوعات
جدول األعامل .فعقب س نوات من النقاش متكنت اللجنة من التوصل إىل اتفاق بشأن وضع بند دامئ عىل جدول األعامل
عنوانه امللكية الفكرية والتمنية ،من شأنه أن ييرس تنفيذ الركن الثالث من أجندة التمنية ،مبا أنه يضفي قدرا أكرب من الشفافية
عىل املناقشات داخل اللجنة ،بل ويساعد عىل املشاركة يف مناقشات أكرث تركزيا وتوازان وتوهجا حنو النتاجئ لفائدة مجيع ادلول
األعضاء .وسوف تساعد املبادئ التوجهيية أيضا ادلول األعضاء عىل اس تكشاف خمتلف األبعاد والصالت فامي بني امللكية
الفكرية والتمنية ،اليت سوف تساعد ابلرضورة يف تصممي س ياسات أفضل يف اجملال لفائدة مجيع ادلول األعضاء .ومبا أن التمنية
والتضامن من العالمات املمزية للس ياسة اخلارجية يف الربازيل ،فقد اخنرطت الربازيل يف مناقشات اللجنة وقدمت أفاكرا
جوهرية تساعد عىل ترمجة توصيات أجندة التمنية إىل إجراءات ملموسة .وحصلت الربازيل والاحتاد الرويس عىل دمع
موضوع امللكية الفكرية والتمنية يف البيئة الرمقية اذلي سوف يناقش مبوجب بند جدول الاعامل امللكية الفكرية والتمنية خالل
ادلورة الثالثة والعرشين للجنة التمنية ،ويُعزى هذا إىل التنس يق الوثيق فامي بني دول مجموعة الربيكس والبدلان األخرى.
وظلت الربازيل أيضا داعام قواي لالقرتاح املقدم بشأن املرأة وامللكية الفكرية اذلي تقدمت به الوالايت املتحدة األمريكية
وكندا واملكس يك ،وأقرته اللجنة يف دورهتا األخرية .ويف حقيقة األمر يوافق هذا الاقرتاح وهجة نظر الربازيل بأن منظومة
امللكية الفكرة ميكهنا الاس تفادة من تزايد مشاركة النساء .وابلرمغ من التقدم اذلي أحرزته اللجنة فال يزال الطريق أماهما
طويال .فال تزال بعض األمور معلقة يف جلنة التمنية بيامن تظل اجلهود لإلبقاء عىل التمنية يف قلب املناقشات يف الويبو معلية
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مس مترة وال تنهتيي أبدا .وكام أبرز الوفد يف ادلورة األخرية للجنة ،أخفق تقرير املدير العام بشأن تنفيذ أجندة التمنية يف حتقيق
مبتغاه من حيث إماكانته وأن عيوبه الواردة يف التقرير السابق واليت أكدهتا العديد من ادلول األعضاء فضال عن الوفد مل يمت
تناولها بشلك صيح .وقدم وفد الربازيل يف الاجامتع األخري للجنة التمنية بعض الاقرتاحات امللموسة لتحسني التقرير وأعرب
عن أمهل يف أن يراها مدرجة يف النسخ املقبةل من التقرير .وكرر الوفد أيضا موقفه القائل إن الويبو ابعتبارها إحدى الواكالت
املتخصصة لألمم املتحدة ينبغي أن تقدم مساهامت جوهرية يف تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة .وينبغي أن تتحمل ادلول
األعضاء مبساعدة خربات املنظمة ومواردها البرشية مسؤولياهتا .وينبغي أن تؤدي دورا أكرث فعالية جتاه تعممي أهداف التمنية
املس تدامة ورأى أن جلنة التمنية يه املنتدى املناسب ذلكل .ومن التحدايت األخرى التحدي املتعلق ابلتوصيتني  5و 11من
الاس تعراض املس تقل ،اللتني مل تعمتدهام بعد ادلول األعضاء يف جلنة التمنية .والهدف من هاتني التوصيتني تقيمي فائدة أنشطة
الويبو اليت تضطلع هبا يف إطار تنفيذ أجندة التمنية فامي بني عايم  2008و 2015وفاعليهتا وأثرها واس تدامهتا وكفاءهتا  .وتؤدي
التوصيتان دورا حموراي يف تعممي توصيات أجندة التمنية يف معل الويبو من خالل ربط أنشطة الويبو ابلنتاجئ املتوقعة اليت
يش متل علهيا الربانمج واملزيانية يف املنظمة .ويف هذا الس ياق حث الوفد مجيع ادلول األعضاء عىل التحيل ابملرونة وإحراز
املزيد من التقدم بشأن الركن األول من أراكن جلنة التمنية .وأخريا أعرب الوفد عن رغبته يف التأكيد عىل دمعه القوي لالقرتاح
املقدم من اجملموعة األفريقية املتعلق بتنظمي مؤمتر دويل عن امللكية الفكرية والتمنية لك س نتني ،اذلي تتضمنه الوثيقة
 .CDIP/20/8فسوف يزيد هذا املؤمتر من فرص فتح ابب احلوار بني ادلول األعضاء ،وحتىل الزمالء األفارقة بقدر كبري
من املرونة من خالل تضمني معظم الاقرتاحات املقدمة من بدلان اجملموعة ابء .واكن من املتوقع أن تتحىل البدلان األخرى
بنفس القدر من املرونة .وسوف تساه الويبو من خالل تناول هذه املسائل احلرجة يف الوصول إىل منظومة شامةل ومتوازنة
وموهجة حنو التمنية تساعد عىل زايدة المنو الاقتصادي لفائدة ادلول األعضاء ومجيع قطاعات اجملمتع.
 .192وأيد وفد الوالايت املتحدة األمريكية البيان املقدم من وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء .وأحاط أيضا مبا أجنزته اللجنة
والويبو من جناح كبري يف تنفيذ توصيات أجندة التمنية .واكن لهذه األنشطة املتعلقة ابلتمنية أثرا إجيابيا يف البدلان اليت نُفذت
فهيا .وأوىص الوفد بأن تواصل الويبو هجودها للهنوض ابدلور اإلجيايب للملكية الفكرية يف التمنية .وميكهنا أن تؤدي هذا ادلور
مثال من خالل زايدة احلصول عىل معلومات تتعلق ابلرباءات ودمع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر واألاكدمييات الوطنية
للملكية الفكرية واملاكتب الوطنية للملكية الفكرية واملنشآت الصغرية واملتوسطة والصناعات اإلبداعية وتكوين الكفاءات يف
جمال حامية امللكية الفكرية وإدارهتا وتسويقها يف البدلان األقل منوا والبدلان النامية والبدلان املتحوةل .وواصل الوفد دمعه
تركزي الاقرتاحات اخلاصة ابملرشوعات القطرية املتعلقة بأجندة التمنية عىل اجلهود اليت قد تؤدي إىل منافع معلية وأثر مبارش
ومس تدام .وأعرب الوفد عن رسوره بأن أحد الاقرتاحات بشأن زايدة دور املرأة يف الابتاكر وتنظمي املرشوعات ،اذلي
يشجع النساء يف البدلان النامية عىل اس تخدام منظومة امللكية الفكرية ،واذلي يشارك يف تأييده لك من كندا واملكس يك
والوالايت املتحدة األمريكية ،قد حتمست ادلول األعضاء هل وأقرته يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة يف شهر مايو .وهدف
املرشوع إىل تشجيع النساء املبتكرات ودمعهن ومساعدهتن يف البدلان النامية عىل اس تخدام منظومة امللكية الفكرية محلاية
اخرتاعاهتن وتسويقها .وأعرب عن تطلعه تنفيذ الاقرتاح مبراحهل.
 .193وأيد وفد بريو البيان اذلي قدمه وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب .وأقر تقدميه مرشوعا عن
الس ياحة وفن الطهيي بغية الهنوض ابس تخدام منظومة امللكية الفكرية يف قطاعي الس ياحة وفنون الطهيي .وسوف يتيح هذا
األمر من انحية إماكنية تعزيز فن الطهيي يف بريو ،ومن انحية أخرى سوف يكفل اس تدامة العمل اذلي يقوم به شعب بريو.
وسوف يس متر املرشوع ملدة  36شهرا ويركز عىل اسرتاتيجيات العمل املشرتك فامي بني األطراف األساس ية يف قطاع
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الس ياحة وقطاع فن الطهيي وقطاع امللكية الفكرية ،هبدف إعداد مرشوع تطبيقي لتطوير الس ياحة وفن الطهيي من خالل
اس تخدام أدوات امللكية الفكرية .وسوف هيدف أيضا إىل إعداد تقرير عن وضع امللكية الفكرية يف قطاع الس ياحة وقطاع فن
الطهيي .وأحاطت جلنة التمنية ابملرشوع والمتست من وفد بريو مراجعته بدمع من األمانة ليك تدرسه اللجنة يف دورهتا املقبةل
يف شهر نومفرب .واكن الوفد يف انتظار التعليقات من البدلان األخرى ومن األمانة .وميكن التوسع يف املرشوع ليشمل بدلان
أخرى هممتة ابلتمنية واإلشادة بفنون الطهيي فهيا.
 .194ودمع وفد الصني البيان املقدم من وفد جنوب أفريقيا ابمس مجموعة الربيكس.
 .195وأعرب وفد الياابن عن تقديره الكبري لعمل الويبو املنتظم حنو تنفيذ توصيات أجندة التمنية .وأوىل أمهية كبرية ألنشطة
التمنية مبا فهيا املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات .واكن بدله يقدم خمتلف أنواع املساعدة من خالل الصندوق الاستامئين
املشرتك بني الويبو والياابن .ووجه متويل منه إىل ادلول األعضاء يف أفريقيا والبدلان األقل منوا .بيامن وجه متويل آخر إىل
ادلول األعضاء يف منطقة آس يا واحمليط الهادئ .ومشلت أنشطة الصندوق الاستامئين تنظمي ندوات وحلقات معل ودورات
تدريبية إقلميية ودون إقلميية ووطنية وبعثات استشارية للخرباء وبرامج زماالت طويةل األجل وترمجة ملواد الويبو املنظمة .ومن
خالل تكل القنوات دمعت الياابن عددا من املشاريع والانشطة اليت تديرها الويبو .واشرتكت خبربهتا فامي يتعلق ابس تخدام
امللكية الفكرية خللق الرثوة وتعزيز القدرة التنافس ية وتمنية الاقتصاد .وأعرب الوفد عن اعتقاده أن حتسني نظم امللكية الفكرية
من شأنه حتقيق التمنية الاقتصادية املس تدامة يف البدلان النامية فضال عن املسامهة يف تطوير الاقتصاد العاملي.
 .196وأيد وفد جنوب أفريقيا البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية .ومل تكن امللكية الفكرية وأية حقوق
مرتبطة هبا غاية يف حد ذاهتا أبدا ،ولكهنا اكنت تؤدي دورا يف الابتاكر مىت اكنت املنتجات والعمليات واخلدمات اجلديدة
اليت تدمج امللكية الفكرية ذات أثر جممتعي .وركزت ادلول األعضاء يف إطار والية جلنة التمنية عىل تنفيذ توصيات أجندة
التمنية .واكن عنوان الفئة ألف من هذه التوصيات املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات .وأحاط الوفد بأن املساعدة التقنية
تؤدي دورا همام يف العديد من البدلان النامية والبدلان األقل منوا .ومكّنت املساعدة التقنية من إرساء أساس .وابلفعل تطلب
ما يعرف ابمس احلد األدىن من البنية التحتية مبجرد تأسيسه تكوين كفاءات حمددة .وانطبق عىل الوضع املثل الصيين القائل:
"إن أعطيت رجال مسكة فقد كفيته قوت يومه ،أما إن علمته الصيد فقد منحته همنة يتكسب مهنا طيةل حياته ".وانترشت
املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات خالل مجيع مرشوعات جلنة التمنية اليت تتفق مع إحدى توصيات أجندة التمنية أو أكرث،
اليت ينبغي أن تواكب بدورها إحدى النتاجئ املرتقبة .ولو مل يكن لتوصية أجندة التمنية نتاجئا مرتقبة ،ملا اكن من املمكن تنفيذ
املرشوع إذ مل تكن ُلرتصد هل مزيانية .وأعرب الوفد عن انشغاهل لعدم إماكنية التوصل إىل اتفاق يف ادلورة احلادية والعرشين
للجنة التمنية بشأن التوصيتني  5و 11من الاس تعراض املس تقل .ويف أعقاب غياب التقدم احملرز بشأن هذا البند من
جدول األعامل املتعلق ابالس تعراض املس تقل ،مل يكن من املمكن إحراز أي تقدم بشأن اقرتاح اجملموعة األفريقية اخلاص
ابملؤمتر املراد عقده لك س نتني .وأكد الوفد عىل دمعه القوي لعقد مؤمتر لك س نتني ،ابعتباره منصة لتحقيق الركن الثالث من
والية جلنة التمنية اخلاص مبناقشة امللكية الفكرية واملسائل املرتبطة هبا .وذلكل أعرب الوفد عن تطلعه إىل إهناء املسألتني
خالل ادلورة التالية للجنة التمنية املزمع عقدها يف شهر نومفرب .وأعرب الوفد عن سعادته عىل وجه اخلصوص بشأن التقدم
احملرز فامي يتعلق ابملرشوع املقرتح من جنوب أفريقيا بعنوان "إدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :الرتوجي الس تخدام
امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية ".وأعرب عن
تطلعه أن تتسمل ادلول األعضاء آخر املس تجدات يف هذا الصدد .وختاما ،أعرب الوفد عن دمعه البيان املقدم من وفد
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جنوب أفريقيا ابمس مجموعة الربيكس وعن تطلعه إىل النقاش بشأن موضوع امللكية الفكرية والتمنية يف البيئة الرمقية خالل
ادلورة الثالثة والعرشين للجنة التمنية.
 .197ودمع وفد كوت ديفوار البيان اذلي قدمه وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية .وأعرب عن تقديره للنتاجئ امل ُرضية لعمل
جلنة التمنية وأجندة التمنية ،وال س امي املرحةل الثانية من مرشوع تعزيز وتمنية القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاصو وبعض
ادلول األفريقية .ويف إطار هذا املرشوع متكن العديد من األطراف املشاركني فيه من القطاع السمعي البرصي من احلصول
عىل تدريب بغية حتسني كفاءاهتم .وأعرب عن تقديره وجود قمية مضافة واحضة للقطاع السمعي البرصي يف هذا البدل.
والمتس مد املرشوع بغية ضامن اس تدامة إجنازاته اجلديدة .وتطلع إىل نتاجئ املرشوع املقدم من كندا والوالايت املتحدة
األمريكية واملكس يك ،اذلي هيدف إىل تشجيع املرأة عىل اس تخدام منظومة امللكية الفكرية.
 .198ودمع وفد غابون البيان اذلي قدمه وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية .وأعرب عن اعتقاده أن جلنة التمنية رضورية
لتمتكن الويبو من مواصةل تنفيذ أهداف التمنية املس تدامة ومن املشاركة يف اجلهود املتعددة األطراف يف هذا الس ياق .وأدرك
الوفد إجناز الكثري من األمور اليت تكفل تنفيذ توصيات أجندة التمنية ،وال س امي تكل اليت تتعلق ابلتدريب واملساعدة التقنية
بغية تأسيس هيالك إدارية تهنض ابمللكية الفكرية يف البدلان النامية .وجشع الويبو عىل مواصةل معلها عىل هذا املنوال .وأعرب
الوفد عن اعتقاده برضورة وضع نقل التكنولوجيا هدفا ألنشطة التعاون اليت تنفذها الويبو بغية إاتحة الفرصة أمام البدلان
النامية لتأسيس صناعات تؤدي إىل حتول أصولها وسلعها عىل أراضهيا .وهذا هو السبب اذلي جعل الوفد يدمع األنشطة
مبوجب البند اجلديد عىل جدول األعامل امللكية الفكرية والتمنية .وذكر الوفد أن تنظمي مؤمتر لك س نتني عن امللكية الفكرية
والتمنية من شأنه أن يكون منتدى همام ملناقشة أفاكر جديدة بشأن هذا املوضوع.
ّ .199
وعرب وفد كينيا عن تقديره العمل اجليد اذلي قامت به جلنة التمنية .وطاملا أيد الوفد أمهية مواءمة أجندة تمنية الويبو مع
جدول األعامل الوطين .وه ال يزالون يعملون جتاه حتسني كفاءات التصنيع وأضاف أن هذا لن حيدث دون مساعدة
املنشآت الصغرية واملتوسطة والصناعات الصغرية لبلوغ احلد األقىص من طاقهتا .ولهذا السبب اكن للويبو دورا تؤديه يف
مساعدة البدلان من قبيل كينيا عىل حتقيق أجندهتا الوطنية .وأعرب الوفد عن تطلعه احلصول عىل تكنولوجيات أقل تلكفة
ميكن تكييفها بسهوةل مع بيئة بالده .وأضاف أن حصول املنشآت الصغرية واملتوسطة عىل التكنولوجيا ال يزال حتداي .واكن
غياب الرابط األسايس بني املنشآت الصغرية واملتوسطة وقواعد البياانت اخلاصة ابلتكنولوجيا هو السبب األه وراء تراجع
معدالت نقل التكنولوجيا .وينبغي بذل املزيد من اجلهد بشأن الهنوض بأنشطة الويبو ومواردها املتعلقة بنقل التكنولوجيا وال
س امي للمنشآت الصغرية واملتوسطة .وأحاط الوفد بتقدير ابلغ بدمع الويبو املس متر ملرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر
بغية زايدة اإلماكنية دلى البدلان النامية يف احلصول عىل املعلومات العلمية والتقنية .ومن خالل حتسني فرص احلصول عىل
األدبيات البحثية من خمتلف جماالت العلوم والتكنولوجيا املتنوعة ،بلغ مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ماكنة رفيعة
يف دمع الباحثني يف البدلان النامية حنو إجياد حلول بل وابتاكرها للتحدايت التقنية اليت تواجه اجملمتع املرن يف حياته اليومية.
وواصلت حكومة كينيا تشجيع تأسيس مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر والهنوض هبا يف املؤسسات األاكدميية مبا يف ذكل
تكل املكرسة لألحباث والتمنية .ويوجد عدد مزتايد من املؤسسات اليت توقع مذكرات تفاه لتأسيس مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر .ورحب الوفد ابملزيد من املناقشات خالل دورات جلنة التمنية يف املس تقبل.
 .200إن امجلعية العامة للويبو:
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(أ) أحاطت علام مبضمون "تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات
أجندة التمنية " (الوثيقة )WO/GA/50/7؛
(ب) وفامي يص الوثيقة  WO/GA/50/13املعنونة "مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من
توصيات أجندة التمنية"،
" "1أحاطت علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة املعنونة "مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ
ما يعنهيا من توصيات أجندة التمنية" (الوثيقة )WO/GA/50/13؛
" "2وأحالت إىل جلنة التمنية التقرير املشار إليه يف تكل الوثيقة.

البند  19من جدول األعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور
 .201استندت املناقشات إىل الوثيقة .WO/GA/50/8
 .202وذكرت األمانة أنه فامي يتعلق بوالية اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور (جلنة املعارف أو اللجنة) للثنائية احلالية ،فقد ُطلب إىل جلنة املعارف أن تقدم تقر ًيرا وقائع ًيا إىل امجلعية العامة
للويبو حول معلها حىت ذكل الوقت مع ذكر التوصيات .وقد ورد التقرير الوقائعي والتوصيات يف الوثيقة .WO/GA/50/8
وتضمنت الوثيقة تقر ًيرا عن دورات جلنة املعارف املعقودة حىت ذكل احلني يف عام  ،2018ويه دورات اللجنة اخلامسة
والثالثون والسادسة والثالثون والسابعة والثالثون ،وأرفق هبا آخر مشاريع النصوص املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي قيد التفاوض يف اللجنة .وتضمنت الوثيقة  WO/GA/50/8أيضً ا التوصيات
املتفق علهيا يف ادلورة السابعة والثالثني للجنة املعارف لرفعها إىل امجلعية العامة .كام تضمنت الوثيقة البياانت اليت أدلت هبا
الوفود يف ادلورة السابعة والثالثني للجنة املعارف حول إسهام اللجنة يف تنفيذ توصيات أجندة التمنية .وأخريًا ،أوردت الوثيقة
تقر ًيرا عن فريق اخلرباء اخملصص املعين ابملوارد الوراثية ،واذلي اجمتع يف يونيو  .2018ودُعيت امجلعية العامة للويبو إىل النظر
يف التقرير الوقائعي والتوصيات الواردة فيه.
 .203وحتدث رئيس جلنة املعارف ،إاين غوس ،فأشار إىل أن جلنة املعارف يف منتصف واليهتا احلالية ،وقال إن من املهم
ابلنس بة هل أن يقدم وهجة نظره بشأن معل اللجنة حىت ذكل الوقت ،مبا يف ذكل الوضع الراهن والتحدايت والفرص .وأكد أن
تعليقاته تعرب عن رأيه وحده وال يُقصد مهنا املساس بأي من مواقف ادلول األعضاء .وأضاف أنه جتدر اإلشارة إىل أن جلنة
املعارف قد بدأت مناقشاهتا يف  2001وأهنا بدأت يف  2010مفاوضاهتا بشأن وضع صك أو صكوك فامي يتعلق ابمللكية
الفكرية وحامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ومىض يقول إن املشهد ادلويل قد تغري
كثريًا مبرور الوقت داخل نظام امللكية الفكرية وخارجه .وأردف قائ ًال إنه عىل الصعيد املتعدد األطراف ،يوجد ،عىل سبيل
املثال ،إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ،وبروتوكول انغواي بشأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس
العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما امللحق ابتفاقية التنوع البيولويج (بروتوكول انغواي) ،واملعاهدة ادلولية بشأن
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ،واتفاقيتني اتبعتني لليونيسكو ،اتفاقية حامية وتعزيز تنوع أشاكل التعبري الثقايف لعام
 2005واتفاقية بشأن حامية الرتاث الثقايف غري املادي لعام  .2003وقال إن مثة منو كبري يف القوانني الوطنية واإلقلميية املتعلقة
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حبامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي داخل نظام امللكية الفكرية وخارجه .وقال إنه عىل
وجه اخلصوص ،أنشئ ما يربو عىل  25نظا ًما حمل ًيا للكشف عن الرباءات فامي يتعلق ابملوارد الوراثية وإهنا آخذة يف الزايدة.
ومىض يقول إنه يف غياب اتفاق عىل املس توى ادلويل ،تتباين هذه األنظمة احمللية ويف بعض احلاالت يكون التباين كبريًا.
حتداي للجنة املعارف .وقال إنه بعد حوايل 20
وأضاف أن هذه البيئة املتغرية عىل حنو رسيع ترسل رساةل واحضة ولعلها تشلك ً
ترسع وترية معلها وإال فإهنا س تكون عرضة للتخلف وراء اجلهود احمللية
عا ًما من العمل ،يتعني عىل جلنة املعارف أن ّ
والوطنية ،فض ًال عن احامتل ترشذم الس ياسة ادلولية والبيئة التنظميية .وأضاف أن من تبعات ذكل وجود أعباء وتاكليف
خاصة ابملعامالت والتنظمي ،وغياب اليقني القانوين ،ووجود حواجز أمام الوصول إىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع احامتل وجود آاثر سلبية عىل الابتاكر واإلبداع .وأسهب بقوهل إن هذا الترشذم من
احملمتل أن ميس هجود أصاب املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية ،يف إطار نظام امللكية
الفكرية ،محلاية مصاحلهم املعنوية والاقتصادية املرشوعة .وقال إنه من انحية الوضع الراهن بشأن معل اللجنة ،فإن األمانة قد
أعدت تقر ًيرا وقائع ًيا مع  3مسودات للنصوص اخلاصة بلك موضوع .وأشار إىل أن عددًا من ادلول األعضاء قد طرح
توصيات وواثئق معل ليك تنظر فهيا اللجنة .وقال إنه توجد أيضً ا ثروة من املواد اليت أعدهتا األمانة عىل مدى الس نوات
مؤخرا بشأن املعارف
الامثنية عرش املاضية ـ الكثري مهنا حتت إرشاف جلنة املعارف ـ مثل مرشوعي حتليل الثغرات احملدثني ً
التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،ومنشور الويبو املعنون "املسائل الرئيس ية املتعلقة برشوط الكشف عن الرباءات
فامي يص املوارد الوراثية واملعارف التقليدية" الصادر يف  .2017مث اس تعرض رئيس جلنة املعارف عىل وجه التحديد حاةل
لك موضوع والتحدايت القامئة والفرص املتاحة للميض قد ًما يف هذه املفاوضات .وقال إنه فامي يتعلق ابملوارد الوراثية ،أدرج
النص هنجني واسعني مل يُتفق علهيام بعد )1( :إدراج نظام الكشف اإللزايم؛ و( )2إدراج تدابري دفاعية فامي يص منح
الرباءات عن خطأ .ومىض يقول إنه فامي يتعلق هبذين الهنجني ،مثة دمع واسع لشلك من أشاكل نظام الكشف اإللزايم يف
نظام الرباءات .ومع ذكل ،ال تزال مثة اختالفات بني ادلول األعضاء اليت أيدت مثل هذا النظام فامي يتعلق بنطاق الكشف،
وطبيعة العقوابت ،والعالقة مع األنظمة ادلولية املتعلقة ابحلصول وتقامس املنافع .وقال إنه يف الوقت نفسه ،ذكر بعض ادلول
األعضاء علنًا أنه ال يدمع نظام الكشف اإللزايم بنا ًء عىل شواغل أعرب عهنا مراقبو الصناعة يف اللجنة .وهذه الشواغل يه ما
يتضمنه هذا النظام من معوقات حممتةل للوصول إىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا وزايدة العبء التنظميي
وارتفاع تاكليف املعامالت ،فض ًال عن ما يلقه النظام من عدم يقني قانوين وما يتبع ذكل من تأثريات سلبية عىل الابتاكر.
وأردف قائ ًال إنه للتصدي لهذه األمور وضعت هذه ادلول األعضاء هن ًجا مستندً ا إىل مجموعة من التدابري ادلفاعية ،عىل سبيل
املثال الاس تعانة بقواعد البياانت دلمع البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ومدوانت السلوك الاختيارية إخل .وأضاف
أن الهدف من املفاوضات األخرية اكن توفري قدر من الوضوح حول لك هنج ليك تس تطيع ادلول األعضاء أن تتخذ قرارات
مس تنرية حول أي هنج ،أو عدة ُ ُهنج ،تليب احتياجاهتا .وأسهب بقوهل إنه من انحية الوضوح خبصوص نظام الكشف ،فإنه
يرى أن اللجنة قد وصلت إىل نقطة تس تطيع عندها أن تضع اقرتا ًحا يمتتع بوضوح ٍ
اكف لمتكني واضعي الس ياسات وادلول
األعضاء اليت أعربت عن شواغل خبصوص هذا النظام من اختاذ قرارات مس تنرية خبصوص مزااي نظام الكشف وصالحيته
بناء عىل منوذج واحض ،وذكل رهنًا ابس تعداد أنصار نظام الكشف لتقدمي تنازالت حول بعض األمور .وقال إن المنوذج حياول
أن يوازن بني الشواغل املرشوعة ملس تخديم املعارف وأصاهبا فامي يتعلق ابلمتكل غري املرشوع للموارد الوراثية واملعارف
التقليدية املرتبطة هبا وغياب الشفافية داخل نظام امللكية الفكرية فامي يص الانتفاع ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
املرتبطة هبا .وقال إنه عىل سبيل املثال يشك يف أن شواغل مراقيب الصناعة وبعض ادلول األعضاء ُقدرت استنادًا إىل نظام
كشف مل يُطرح عىل طاوةل النقاش منذ زمن .وقال إنه فامي يص الهنج الثاين املستند إىل التدابري ادلفاعية ،فإن هذا الهنج
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ُمدرج أيضً ا يف توصيتني مشرتكتني من اقرتاح عدد من ادلول األعضاء .واسرتسل قائ ًال إن معظم هذه الاقرتاحات مل ّ
يتغري
بشلك كبري منذ طرهحا يف  .2012وقال إن هذه الاقرتاحات حىت اآلن مل حتظ بتأييد كبري داخل اللجنة ،بيد أن غالبية
ادلول األعضاء تقر بأن عددًا من الاقرتاحات هل مزااي ،مبا يف ذكل كتدابري تمكيلية لنظام الكشف .والتفت إىل كيفية امليض
قد ًما يف هذه املفاوضات مع وجود هنجني مطروحني عىل طاوةل النقاش وأشار إىل أنه يف ادلورة السادسة والثالثني للجنة،
مل تمتكن اللجنة من الاتفاق عىل إحاةل آخر تعديل ملرشوع النص املتعلق ابملوارد الوراثية إىل ادلورة األربعني للجنة للنظر
فهيا خالل دورة التقيمي ،رمغ أنه ورد يف تقرير ادلورة السادسة والثالثني للجنة املعارف .وقال إنه ألزم نفسه ـ يف حماوةل منه
للتغلب عىل الانقسام احلايل ـ بأن يُعد نص "الرئيس" بشأن املوارد الوراثية قبل ادلورة األربعني للجنة املعارف .وقال إن
النص س يحاول تقدمي اقرتاح ليك تنظر فيه ادلول األعضاء ،عىل أن يكون الاقرتاح مراع ًيا ملصاحل مجيع ادلول األعضاء ،مع
حماوةل حتقيق توازن بني مجيع أصاب املصاحل .وقال إنه يرى أن جلنة املعارف وصلت إىل النقطة اليت يتعني علهيا فهيا أن
تتخذ قر ًارا بشأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ،وإال فإهنا ستتخلف وراء املبادرات الوطنية واإلقلميية مع ما
يرتتب عىل ذكل من آاثر وخماطر .وأضاف أن عىل ادلول األعضاء أن تنظر إىل األمر وكأنه فرصة ساحنة ليك تأخذ الويبو
زمام املبادرة وتقولب الس ياسات يف هذا اجملال ،مستندة إىل التجارب عىل الصعيد الوطين ،بد ًال من ترك البت يف هذه
القضااي اخلاصة ابمللكية الفكرية يف أيدي منتدايت أخرى .وذكًر ابملوقف القوي املتخذ يف جملس تريبس وخالل مفاوضات
بروتوكول انغواي بأن الويبو يه املنتدى املالمئ ملناقشة قضااي امللكية الفكرية املتعلقة ابملوارد الوراثية مبا يف ذكل أنظمة
الكشف .وتطرق إىل املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي فقال إنه يف املقام األول تتسم املفاوضات ابلتعقيد
الشديد وتتضمن النظر يف احلقوق املعنوية والاقتصادية واآلاثر احملمتةل عرب اكمل نطاق حقوق امللكية الفكرية .وقال إنه
أطرا
ابإلضافة إىل ذكل فإن البيئات اليت تعمل الشعوب األصلية واجملمتعات احمللية من خاللها تعد متشعبة للغاية وتتضمن ً
قانونية خمتلفة ،وقال إنه ال ينبغي إغفال التحدي املمتثل يف كيفية معاجلة املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
املتاحة للجمهور ،خاصة تكل املتاحة دون موافقة مس بقة مس تنرية من أصاهبا .وقال إن من املهم أيضً ا أن تدرك جلنة املعارف
أن مثة جفوة مفاهميية وقانونية أساس ية فامي يتعلق بكيفية تفاعل أنظمة املعتقدات والقوانني واملامرسات العرفية اخلاصة ابلشعوب
األصلية مع س ياسات امللكية الفكرية وقوانيهنا وممارساهتا .وقال إن هذه الشعوب ترى أن مفهوم "امللكية" يف نظام امللكية
الفكرية التقليدي يتعارض مع مفاهمي املس ئولية والوصاية مبوجب القوانني واملامرسات العرفية .ومىض يقول إن تكل الفجوة
مدرجة أيضً ا يف مرشوعي حتليل الثغرات احملدثني حول املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال إهنام
يسلطان الضوء عىل شاغلني رئيس يني للشعوب األصلية واجملمتعات احمللية فامي يتعلق حبامية مصاحلها وحقوقها يف نظام امللكية
الفكرية ،مثل ملكية املصنفات املش تقة ،ورشط األصاةل ،وامللكية يف س ياق جامعي؛ ومدة امحلاية ،والقيود والاس تثناءات
اليت تسمح ابلوصول ويف بعض احلاالت منح احلقوق للغري دون موافقة حرة ومس بقة ومس تنرية من جانب الشعوب األصلية
واجملمتعات احمللية .واس تدرك قائ ًال إنه مع الاعرتاف هبذه القضااي ،يتعني عىل جلنة املعارف أيضً ا أن حتمي ادلور األسايس
اذلي يؤديه نظام امللكية الفكرية يف تعزيز الابتاكر ودمعه وكذا اإلبداع ونقل املعرفة ونرشها وحتقيق التمنية الاقتصادية لصاحل
امجليع .ومىض يقول إنه يف هذا الصدد ،يعد ضامن اليقني القانوين داخل نظام امللكية الفكري ،ودمع املكل العام امليرس من
العنارص الرئيس ية للحفاظ عىل سالمة نظام امللكية الفكرية .وقال إن ذكل لعهل التحدي األكرب ،أن نوازن بني هذه املصاحل.
واسرتسل قائ ًال إن العديد من الشعوب األصلية تفهم أهنا تعيش يف عاملني خمتلفني ،وقد أعربت عن ذكل يف كثري من
األحيان .وقال إن ذكل ليس ابلرضورة خيارها ،ولكنه واقعها .والتفت إىل املفاوضات بشأن املعارف التقليدية وأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي فقال إن مثة وثيقتا معل حول لك موضوع وإن الكهام أدرج عددًا من املواقف البديةل اليت تتضمن اآلراء
املتعددة فامي يتعلق بأهداف الصكوك ُوهنج تنفيذ األهداف ،مثل الهنج القامئ عىل احلقوق أو التدابري .واس تدرك قائ ًال إنه
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ابلرمغ من هذا الانقسام يف املواقف ،فقد حدثت حتوالت كبرية .وقال إن التوقعات فامي يص نطاق امحلاية قد اخنفضت،
وساعد عىل ذكل إدراج هنج متدرج معقول كأداة حتليلية حملاوةل اس تكشاف القضااي املركزية من خالل مثال معيل .وقال إنه
قدرا
قد حدث حتول حنو الواثئق اإلطارية اليت أسست مجموعة من املعايري (احلد األدىن واحلد األقىص) واآلليات اليت توفر ً
من املرونة للتنفيذ عىل الصعيد احمليل .وأضاف أن مثة  8واثئق إضافية أيضً ا ُقدمت من قبل بعض ادلول األعضاء ليك تنظر
فهيا اللجنة واليت تضمنت توصيات مشرتكة وطلبات إلجراء دراسات وإعداد واثئق إعالمية .وقال إنه كام أشار سابقًا فإن
التوصيات وطلبات إجراء ادلراسات مل حتظ بتأييد داخل اللجنة .بيد أهنا ال تزال مطروحة عىل الطاوةل للنظر فهيا .والتفت
إىل اخلطوات التالية وأشار إىل وجود  3دورات قادمة للجنة املعارف خمصصة للمعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي يف ظل الوالية احلالية ،وقال إنه يتعني عىل اللجنة أن تقبل مبوقف توافقي حول أهداف الس ياسة العامة مبا يراعي
احلاجة إىل حتقيق توازن بني املصاحل اكفة .وقال إن هذا األمر ميكن حتقيقه إذا توفرت النية الطيبة .وأضاف أن اللجنة ينبغي
أن تواصل تركزيها عىل إعداد صك (صكوك) إطاري قامئ عىل املبادئ .وقال إن هذا الصك ينبغي أن يتضمن توافقًا حول
القضااي اليت يكون الاتفاق فهيا ممكنًا وأن يرتك القضااي املعقدة ملزيد من النقاش والبت مبرور الوقت ،ورمبا يف شلك
أساسا للعمل املقبل .وقال إن هذا الصك جيب أن يقر أيضً ا
األويل ،واذلي س يوفر ً
بروتوكوالت ملحقة ابلصك اإلطاري ّ
ابلقضااي املعقدة وبواقع حتدايت الس ياسات ،خاصة ما يتعلق ابملوازنة بني مجيع املصاحل .وأردف قائ ًال إن من الواحض أن جلنة
املعارف دلهيا الكثري من العمل لتقوم به عىل مدار ادلورات الثالث القادمة ،وعىل الرمغ من ذكل فإنه يرى أن هذه فرصة
حتداي .وأكد رئيس جلنة املعارف عىل األمهية الكربى ملشاركة الشعوب األصلية يف معل اللجنة .ويف هذا الصدد
وليست ً
أشار إىل أن صندوق الويبو للتربعات قد نفد وحث ادلول األعضاء عىل النظر يف اإلسهام يف الصندوق أو النظر يف
التوصل إىل ترتيبات متويل بديةل أو الك األمرين كام هو مفصل يف التوصيات .وقال إن من األمهية مباكن اإلنصات إىل
أصوات الشعوب األصلية واجملمتعات احمللية ،انطالقًا من الالزتام بإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية.
وختا ًما ،شكر رئيس جلنة املعارف انئيب رئيس جلنة املعارف واملنسقني اإلقلمييني وأمانة جلنة املعارف.
 .204وحتدث وفد إندونيس يا ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ فشكر أمانة اللجنة عىل العمل املمتاز اذلي أجنزته
وإعداد الوثيقة  .WO/GA/50/8وقال إن اجملموعة تتوجه ابلشكر أيضً ا إىل رئيس اللجنة وانئيب الرئيس عىل قيادهتم.
وأشار إىل التقدم احملرز بشأن املوارد الوراثية يف ادلورتني اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني للجنة املعارف ،وأعرب
عن أمهل يف اإلبقاء عىل الروح اإلجيابية والبناءة يف النقاش بشأن املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،كام هو
احلال يف ادلورة السابعة والثالثني للجنة .وقال إن اجملموعة أحاطت عل ًما ورحبت ابالتفاق املتعلق بإنشاء أفرقة اخلرباء
اخملصصة يف ادلورتني اخلامسة والثالثني والسابعة والثالثني ،ويه تقدر مسامهة أفرقة اخلرباء يف مداوالت اللجنة .ورحب
بتوصيات اللجنة املرفوعة إىل امجلعية العامة للويبو .وأعرب عن أمهل يف أن تدعو امجلعية العامة للويبو جلنة املعارف إىل إعادة
تأكيد الزتاهما والتعجيل بعملها وفقاً لوالية جلنة املعارف .ومىض يقول إن اجملموعة هيمها أن تشهد الانهتاء من نص (نصوص)
لصك دويل (صكوك دولية) حيقق حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال إن
اجملموعة تؤكد من جديد الزتاهما بعمل جلنة املعارف وواليهتا.
 .205وحتدث وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية فقال إنه أحاط عل ًما ابلتقرير الوارد يف الوثيقة  WO/GA/50/8وأعرب
عن امتنانه لألمانة إلعداده .وشكر رئيس جلنة املعارف وانئيب الرئيس وامليرسين عىل هجوده ادلؤوبة خالل ادلورات الثالث
األخرية للجنة املعارف .وأسهب بقوهل إن معلهم مل يكن سه ًال ،لكهنم وصلوا بلجنة املعارف إىل نقطة حتققت عندها بعض
اإلجنازات .وشدد عىل األمهية الكبرية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال إن اجملموعة
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األفريقية شاركت يف املناقشات حول مجيع املوضوعات الثالثة .ورأى أن نظام امللكية الفكرية احلايل ال ميكن أن يوفر امحلاية
املناس بة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ومىض يقول إن غياب صك ملزم دول ًيا أدى
إىل اختالل التوازن يف نظام امللكية الفكرية حول العامل .وقال إن هدف جلنة املعارف ال يزال كام هو .وتوقع أن تتوصل جلنة
املعارف إىل اتفاق عىل نص (نصوص) لصك أو عدة صكوك دولية ملزمة قا ً
نوان تضمن حتقيق حامية فعاةل للموارد الوراثية
واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وأوحض أن والية جلنة املعارف للثنائية  2019/2018تشري بوضوح إىل
رضورة أن تتفاوض اللجنة بشأن صك دويل واحد أو عدة صكوك ملزمة قا ً
نوان لضامن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف
التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وأردف قائ ًال إن اجملموعة األفريقية الزتمت متا ًما حبسن نية بتكل املفاوضات حيث
قبلت املهنجية املتفق علهيا ملساعدة اللجنة عىل امليض قد ًما يف العمل .وقال إن اجملموعة تش يد ابلتقدم اذلي أحرزته اللجنة
حىت اآلن .ورحب ابلتوصيات املقدمة إىل امجلعية العامة للويبو ،واليت بدوهنا مل تكن اللجنة لتس تطيع التأكيد عىل الزتاهما
بتعجيل التوصل إىل اتفاق بشأن صك قانوين دويل (صكوك قانونية دولية) .وقال إن اجملموعة األفريقية ترحب حبقيقة أن
بعض ادلول األعضاء اكنت مرنة يف هنجها خالل اجامتعات اللجنة وعدّلت مواقفها بطريقة بناءة للغاية .وحث ادلول األعضاء
اليت ال تزال دلهيا آراء خمتلفة عىل إبداء املرونة .وأعرب عن أسفه اللزتام بعض ادلول األعضاء ابملفاوضات ،مث إناكرها
النتاجئ .وقال إنه ينبغي التحيل مبوقف إجيايب ،حبيث تمتكن اللجنة يف ادلورات املتبقية من حتقيق هدفها الهنايئ بطريقة فعاةل
ومعلية .وقال إن اجملموعة األفريقية حتث ادلول األعضاء عىل مواصةل معلية التفاوض اجلارية ،وأن تراعي الالزتام الاكمل
بإجراء املفاوضات عىل حنو منفتح .وقال إن الاتساق واملنطق رضوراين ليك تمكل اللجنة واليهتا وتبلغ امجلعية العامة للويبو
يف  2019بإماكنية إهناء معلها الطويل بعقد مؤمتر دبلومايس .ورأى أن اللجنة حباجة إىل إجياد آلية مناس بة إلرشاك الشعوب
األصلية واجملمتعات احمللية يف معلها ،ألن مشاركهتا تعد جوهرية إلضفاء الرشعية علهيا .وأعرب عن أمهل يف التوصل إىل حل.
 .206وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء فشكر رئيس جلنة املعارف عىل اس مترار تفانيه وهجوده لتعزيز معل اللجنة
وشكر انئيب الرئيس وصديق الرئيس وامليرسين عىل إسهاهمم الهام .وشكر أيضً ا األمانة عىل إعداد الواثئق يف الوقت
املناسب .وأقر ابلتقدم احملرز يف جلنة املعارف بشأن املوارد الوراثية خالل ادلورتني اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني
حس امب أشارت جلنة املعارف يف توصياهتا إىل امجلعية العامة للويبو .وأشار أيضً ا إىل التقدم اذلي أحرزته جلنة املعارف بشأن
املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي خالل ادلورة السابعة والثالثني للجنة املعارف .وقال إن اجملموعة ،مع
ذكل ،تؤكد عىل أنه يتعني القيام مبزيد من العمل من أجل تضييق الفجوات احلالية وللوصول إىل فهم مشرتك للقضااي
األساس ية املتعلقة هبذه املواضيع .وقال إن مثة  3دورات ابقية للجنة املعارف يف إطار الوالية احلالية .وأضاف أنه وفقًا لربانمج
العمل املتفق عليه ،سيُنظر يف املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي خالل مجيع ادلورات الباقية ،بيامن سيُنظر
يف املوارد الوراثية بعد ذكل يف دورة التقيمي خالل ادلورة األربعني للجنة .ومىض يقول إن من األمهية مباكن خالل ادلورات
ً
ملحوظا بنا ًء عىل طرق معل سلمية مدعومة بهنج قامئ عىل األدةل وشامل ويأخذ يف احلس بان
القادمة أن حترز اللجنة تقد ًما
إسهامات مجيع ادلول األعضاء .وقال إنه ينبغي للجنة ،وفقًا لواليهتا ،أن تس تمكل العمل القامئ مع الرتكزي عىل تضييق الفجوات
والوصول إىل فهم مشرتك بشأن القضااي الرئيس ية .وقال إن من األمهية مباكن إدراج مناقشات تتعلق ابلس ياق األوسع
للمقرتحات والتطبيق العميل لها واآلاثر املرتتبة علهيا ،أاي اكنت املقرتحات .وأكد عىل إميان اجملموعة الراخس بأن حامية املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ينبغي أن ت ُصمم بطريقة تدمع الابتاكر واإلبداع وتعرتف ابلطبيعة
واألمهية الفريدة لهذه املوضوعات الثالثة .كام أن اجملموعة تعرتف ابدلور القمي والرضوري مجليع املشاركني وأصاب املصلحة يف
معل اللجنة .وتقر عىل وجه اخلصوص بأمهية املشاركة النشطة للشعوب األصلية واجملمتعات احمللية يف معل اللجنة .وقال إن
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اللجنة أحاطت علام مع القلق بأن صندوق الويبو للتربعات قد نفد .وقال إهنا حيدوها األمل يف أن يتجدد الصندوق يف الوقت
املناسب .والتفت إىل توصيات اللجنة إىل امجلعية العامة للويبو ،وقال إن اجملموعة ال تزال منفتحة للنظر يف ترتيبات متويل
بديةل أخرى .وقال إن اجملموعة ابء ملزتمة ابملشاركة بشلك بناء يف حتقيق نتيجة مقبوةل من امجليع يف معل اللجنة.
 .207وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق فشكر رئيس اللجنة عىل معهل ادلؤوب من أجل
إحراز تقدم يف معل اللجنة بغية التوصل إىل نتاجئ إجيابية بشأن مجيع املوضوعات الثالثة خالل الثنائية احلالية .وقال إن
اجملموعة تقدر أيضً ا هجود انئيب الرئيس ،الس يد /يواك ليدس والس يد /فزيال شريي س يدهارات؛ وصديق الرئيس ،الس يد/
مارغو ابجيل؛ وامليرسين ،الس يد /بول كوروك والس يدة /ليليلكري بياليم .وقال إن اجملموعة تتوجه ابلشكر إىل األمانة عىل
تفانهيا يف معل اللجنة .وقال إن اجملموعة أحاطت عل ًما ابلتقدم اذلي أحرزته اللجنة بشأن املوارد الوراثية خالل ادلورتني
اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني للجنة .وعلق أمهية كبرية عىل النقاش خالل الاجامتعات بأنساقها اخملتلفة ،مبا يف ذكل
النسق املبتكر جملموعات الاتصال وأفرقة اخلرباء اخملصصة .وقال إنه ال تزال توجد وهجات نظر خمتلفة حول بعض القضااي
األساس ية .غري أن اجملموعة عىل ثقة بأن النقاش قد أفىض إىل فهم أفضل للحلول التوافقية املمكن التوصل إلهيا ونقاط
الالتقاء .وقال إنه بيامن سيُنظر يف املوارد الوراثية يف دورة التقيمي يف ادلورة األربعني للجنة املعارف ،إال أن اجملموعة أحاطت
عل ًما بنية رئيس جلنة املعارف أن يقدم النص اخلاص به حول املوارد الوراثية يف ادلورة األربعني للجنة املعارف .وقال إن
اجملموعة أحاطت عل ًما أيضً ا ابلتقدم احملرز خبصوص املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف ادلورة السابعة
والثالثني للجنة املعارف حيث شهدت تأيي ًدا جامع ًيا الس مترار العمل عىل أساس نصوص النسخة املعدةل الثانية ( )Rev. 2مما
أظهر التفاعل اإلجيايب لدلول األعضاء .واسرتدك قائ ًال إنه ال تزال مثة انقسامات مؤثرة بشأن قضااي أساس ية وأنه يتعني القيام
مبزيد من اجلهود يف هذا الصدد خالل ادلورات الثالث الباقية للجنة املعارف حتت الوالية احلالية .واسرتسل قائ ًال إن مجموعة
بدلان أورواب الوسطى والبلطيق تدمع اتباع هنج قامئ عىل األدةل وأساليب معل شامةل .وترى أن من املهم تقيمي مجيع التحدايت
واآلاثر املرتتبة عىل التطبيق العميل ألي اقرتاح .وتشدد عىل أن أي صك جديد ال ينبغي أن يقوض اإلبداع والابتاكر .وقال
إن اجملموعة تقر بأمهية املشاركة النشطة للشعوب األصلية واجملمتعات احمللية يف معل اللجنة ،وأهنا الحظت مع القلق أن
صندوق الويبو للتربعات قد استنفد ومن مث فهيي تأمل يف تقدمي تربعات إضافية للصندوق .وقال إهنا مس تعدة للنظر يف
خيارات متويل بديةل لضامن مشاركة ممثيل الشعوب األصلية واجملمتعات احمللية يف األعامل اإلضافية للجنة املعارف .ومىض يقول
إن اجملموعة س تواصل مشاركهتا البناءة يف معل اللجنة هبدف الوصول إىل نتيجة واقعية ومقبوةل للجميع يف إطار تنفيذ
الوالية احلالية.
 .208وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب فشكر األمانة عىل تقدمي التقرير ودمع معل جلنة
املعارف .وقال إن اجملموعة تشكر الرئيس عىل التقرير املفصل وعىل هجوده ادلؤوبة املبذوةل ليك تتقدم اللجنة إىل األمام
وللتقريب بني مواقف ادلول األعضاء .وشكر أيضا انئيب الرئيس الذلين شاراك بنشاط ،وامليرسين الذلين دعام اللجنة بعملهام
ادلؤوب .وقال إن اجملموعة تؤكد عىل اهامتهما ابلهنوض بعمل اللجنة لضامن حتقيق حامية متوازنة للموارد الوراثية واملعارف
التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل النحو املبني يف الوالية .وتكرر اجملموعة الزتاهما وتدعو مجيع الوفود إىل معاجلة
القضااي من خالل الانفتاح واملرونة لتضييق الفجوات ووضع أسس متينة للميض حنو األمام يف الفرتة املتبقية من الثنائية بغية
الوصول إىل نص (نصوص) حيقق تو ً
ازان بني مصاحل املس تخدمني وأصاب املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي.
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 .209وحتدث وفد الاحتاد األورويب ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه فأعرب عن تقديره لألمهية الفريدة للعمل
اذلي تضطلع به اللجنة .وقال إن الاحتاد يقر ويش يد ابلزتام رئيس اللجنة ،وانئيب رئيس اللجنة ،وامليرسين ،وصديق الرئيس،
بتعزيز التقدم يف اللجنة من خالل معلهم الشاق واملمتاز .كام شكر األمانة عىل دمعها المثني من خالل إعداد دورات اللجنة
وإدارهتا .وقال إن اللجنة قد عقدت جلس تني موضوعيتني خمصصتني للموارد الوراثية وفقاً للوالية وبرانمج العمل احلاليني.
ويف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة املعارف ،اس تحدث رئيس اللجنة تغيريًا يف املهنجية .وقال إنه أجريت ألول مرة جتربة
إنشاء مجموعات اتصال مصغرة ملناقشة القضااي الرئيس ية .واكن مثة عنرص جديد آخر يف مهنجية اللجنة وهو إنشاء فريق خرباء
خمصص معين ابملوارد الوراثية قبل ادلورة السادسة والثالثني للجنة ،يليه إنشاء فريق خرباء خمصص معين ابملعارف التقليدية
وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي قبل ادلورة الثامنة والثالثني للجنة .واسرتسل قائ ًال إنه مع الاعرتاف بقدرة النقاش يف هذا
النسق املصغر عىل سد الفجوات ،إال أن الشفافية والشمولية هام الشاغالن الرئيس يان لالحتاد .وقال إن من املهم إجياد حل
توافقي حبسن نية .وجيب أال تفقد النصوص املعدةل اإلحساس ابلنتاجئ القابةل للتحقيق بشلك واقعي واليت ميكن دمعها بإجامع
معقول وواقعي .والتفت إىل التقدم املوضوعي احملرز بشأن املوارد الوراثية ،وأعرب عن خيبة أمهل ألن النسخة املعدةل الثانية
( )Rev. 2مل ينظر إلهيا مجيع املشاركني يف اللجنة كأساس للعمل املس تقبيل .ومن هذا املنطلق رأى أن من الامهية مباكن
إجراء مناقشات يف ادلورة السابعة والثالثني للجنة املعارف حول التوصيات املمكن رفعها إىل امجلعية العامة للويبو .وفامي
يص العمل اإلضايف يف النصف الثاين من الوالية احلالية للجنة ،قال إن الاحتاد مس تعد الس تكامل النقاش حول املعارف
التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي غري احملسومة والقضااي املشرتكة بني عدة قطاعات،
والنظر يف اخليارات املتاحة ملرشوع صك قانوين (صكوك قانونية) .ورحب ابلتأييد العام يف ادلورة السابعة والثالثني للجنة
املعارف لواثئق النسخة املعدةل الثانية (  )Rev. 2كأسس للعمل املقبل .وتطلع إىل املشاركة يف فريق اخلرباء اخملصص املعين
ابملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف ادلورة السابعة والثالثية للجنة املعارف وكذكل يف ادلورات املقبةل
للجنة حول هذا املوضوع .وأعرب الوفد عن امتنانه ألن الوالية احلالية للجنة تضمنت هن ًجا قامئًا عىل األدةل يف مصمي مهنجيهتا.
وقال إنه يتطلع إىل اس تخدام خمتلف اإلماكانت املنصوص علهيا يف الوالية .وذكّر بأنه يف اآلونة األخرية أعاد تقدمي نسختني
معدلتني ً
قليال القرتاحني ليك تنظر فهيام جلنة املعارف .وأوحض أن الاقرتاح األول يتعلق بدراسة حول املعارف التقليدية أما
الثاين يتعلق بدراسة حول أشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال إنه ال يزال مقتن ًعا بأن هاتني ادلراس تني من املمكن أن يسهام
يف املناقشات اجلارية مع وجود أمثةل معلية وجتارب وطنية ملموسة يف س ياق القضااي املتعددة العالقة اليت ال تزال هبا ثغرات.
وقال إنه يف ضوء لك هذه الاعتبارات ،فإنه سيس متر يف مشاركته يف املفاوضات يف جلنة املعارف بشأن مجيع املواضيع
الثالثة.
 .210وحتدث وفد إندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري فشكر األمانة عىل معلها املمتاز املنجز وإعداد التقرير،
وأعرب عن امتنانه لرئيس اللجنة وانئيب الرئيس عىل قيادهتم .ومىض يقول إن ادلورة السابعة والثالثني رفعت توصية إىل
امجلعية العامة للويبو ليك تطلب من جلنة املعارف ،استنادًا إىل التقدم احملرز ،أن ترسع وترية معلها وفقًا لوالية جلنة املعارف
للثنائية  .2019/2018وقال إنه جيدر التذكري بأنه وفقًا للوالية احلالية ،يعد الهدف من املداوالت يف جلنة املعارف التوصل
إىل اتفاق حول صك قانوين دويل (صكوك قانونية دولية) ،دون إخالل بطبيعة النتيجة (النتاجئ) فامي يتعلق ابمللكية الفكرية مبا
يضمن امحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال إن اجملموعة توافق
عىل أن مجيع ادلول األعضاء مشاركون بفعالية يف املفاوضات .ولكن نواايها بدت متباينة .فاملشاراكت يف الغالب رمت إىل
سد الثغرات وامليض قد ًما وترسيع معل جلنة املعارف ليك حتقق هدفها .ولكن ،لألسف ،بعض املشاراكت تسبب يف آاثر

WO/GA/50/15
65

عكس ية ،اكلتأخري أو توس يع الثغرات أو حىت إعاقة التقدم ،وهو ما يتعارض مع والية جلنة املعارف والهدف مهنا .وقال إنه
كام ورد يف تقرير اللجنة السادسة والثالثني للجنة املعارف ( ،)WIPO/GRTKF/IC/36/11 Prov.فإن حدوث
اختالف يف اللحظة األخرية بشأن معامةل نتيجة املفاوضات ،وثيقة النسخة املعدةل الثانية ( ،)Rev. 2كأساس للعمل املقبل
منع جلنة املعارف من امليض قد ًما .وقد تضمنت وثيقة النسخة املعدةل الثانية ( )Rev. 2.اليت صيغت يف ادلورة السادسة
والثالثني للجنة املعارف ،التقدم احملرز والثغرات اليت ُض ّيقت .ومىض يقول إن الوثيقة تركز حال ًيا يف الغالب عىل نظام
الرباءات وانتقلت من رشط كشف موضوعي إىل رشط إداري .وقال إن الوثيقة تتضمن العديد من مواطن املرونة ومتتاز
بطابع بنًاء بغية الوصول إىل نتيجة تضيّق الثغرات وتليب التوقعات .ولكهنا لألسف ،لن تكون اكفية أب ًدا لتضييق الثغرات
وتلبية التوقعات ما مل يكن مجليع األطراف املشاركة يف املفاوضات نفس اإلميان ابلعملية .وقال إنه ال يوجد أي يشء مينع
البدلان املتشاهبة التفكري من بناء أنظمهتا اخلاصة ،الوطنية واملتعددة األطراف ،محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
املرتبطة هبا .وقال إنه مع أخذ ما س بق يف احلس بان ،فإن البدلان املتشاهبة التفكري اكنت تشارك حبسن نية وبثقة ومن منطلق
اعتقادها بأن لك دوةل عضو يف الويبو حترض اجامتع اللجنة وتشارك بطريقة بناءة يف مداوالت اللجنة وتستمثر وقهتا ومواردها
وطاقهتا لتحقيق نفس األهداف اليت اتفق مجيع الوفود علهيا يف والية اللجنة .وقال إنه ال يرغب يف فقدان ثقته ابللجنة ،ولكن
يتعني بذل الكثري من اجلهد إلعادة الثقة من أجل إجراء املفاوضات حبسن نية .وذكر الوفود بأن اللجنة ال حتتكر املبادرات يف
هذه املنظمة ،وقال إن ادلول األعضاء حباجة إىل تعاون بعضهام البعض يف اللجان األخرى .وأسهب بقوهل إنه ما مل تعاجل
شواغل امجليع ،فأن التعددية لن تزدهر .ومىض يقول إن ثقته ابللجنة قد تزعزعت .واسرتسل قائ ًال إن البدلان املتشاهبة
التفكري ترى أن ادلورات اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني والسابعة والثالثني أحرزت تقد ًما كبريًا ،خاصة عىل صعيد
املوارد الوراثية ،وذكل عىل النحو الوارد يف تقرير ادلورة السادسة والثالثني للجنة املعارف ،وقال إن مجموعته ال تقبل بفقدان
هذا التقدم .وقال إن جلنة املعارف أوصت بأن تدعو امجلعية العامة للويبو جلنة املعارف إىل ترسيع معلها لتحقيق هدفها.
ومىض يقول إن املسأةل الرئيس ية اليت عىل امجلعية العامة للويبو أن تعاجلها يه كيفية ترسيع معل اللجنة إذا اكن مثة توقعات بأنه
ال نتاجئ وال تقدم .وقال إنه من هذا املنطلق فإن البدلان املتشاهبة التفكري حتث امجلعية العامة للويبو عىل توجيه جلنة املعارف
بشأن كيفية امليض قد ًما وخاصة ليك تكون نتاجئ ادلورة السادسة والثالثني للجنة املعارف أساس النقاش املقبل .وأضاف أن
الوقت قد حان ليك تصل اللجنة إىل احملطة األخرية ،وقال إن البدلان املتشاهبة التفكري ملزتمة بأن تظل بناءة طاملا اكنت
التوقعات متسقة مع والية اللجنة وهدفها ،وذكل من أجل حتقيق حامية فعاةل ومتوازنة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية
وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال إنه مل يكن من املمكن وقف جدول األعامل املعياري إلبرام صك ملزم قانوان أو
صكوك .وقال إنه مل يكن ممكنًا جتاهل التقدم احملرز منذ  2001حيامن أنشئت جلنة املعارف والتقدم احملرز من خالل
املفاوضات القامئة عىل النصوص منذ .2010
 .211وأعرب وفد الربازيل عن تأييده للبيان اذلي أدىل به وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب
والبيان اذلي أدىل به وفد إندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري .وأكد عىل امتنانه وتقديره ألمانة اللجنة عىل معلها
الاس تثنايئ .وقال إن جلنة املعارف اكنت حمظوظة أيضً ا ابعامتدها عىل قيادة الس يد إاين غوس ،الرئيس امللزتم واحليوي
واخمللص ،وانئبيه الكفؤين ،الس يد يواك ليدس والس يد /فزيال شريي س يدهارات .وشكر امليرسين ،الس يد /بول كوروك
والس يدة /ليليلكري بياليم ،وكذكل صديق الرئيس ،الس يد /مارغو ابجيل .وقال إنه يود أن يعرب عن امتنانه بشلك خاص
للرئيسني املشاركني لفريق اخلرباء اخملصص املعين ابملوارد الوراثية ،الس يد بيدرو رويف والس يدة كريس تينا كوفاتش لعملها
املمتاز .وقال إن جلنة املعارف قد بدأت مفاوضاهتا منذ  20عا ًما تقري ًبا .وقال إن هذه املسأةل شديدة األمهية للبدلان اليت تمتزي
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بقدر كبري من التنوع البيولويج وعدد من اجملمتعات األصلية ،ولكهنا ال تقترص عىل البدلان النامية .وأضاف أنه حس امب ُذكر
مر ًارا وتكر ًارا ،فإن جلنة املعارف دلهيا دور اسرتاتيجي يف الويبو وقال إنه ال يتخيل املنظمة بدون جلنة املعارف .وقال إن
الوالية املتفق علهيا يف امجلعية العامة األخرية للويبو لكفت جلنة املعارف بترسيع مفاوضاهتا القامئة عىل النصوص وتقليل الثغرات
القامئة .وقال إن رئيس اللجنة وامليرسين يف لك جلسة بذلوا قصارى هجده إلعداد نصوص موحدة يف هذا املنحى .وقال إنه
شارك بفعالية يف هذه النقاشات بروح وسطية تريم إىل العثور عىل حل يصلح للجميع .وقال إنه حمبط لتعذر الوصول إىل
أرضية مشرتكة بشأن النص املوحد املعدل حول املوارد الوراثية .وقال إنه حتمس لالس امتع إىل بيان وفد الاحتاد األورويب
وادلول األعضاء فيه ،وحث مجيع الوفود عىل التحيل بروح بناءة للوصول إىل اتفاق حول هذا املوضوع ،وقال إنه يف حاةل
الفشل يف هذا األمر سينفتح الباب خليارات أخرى خارج نطاق البيئة املتعددة األطراف .ومىض يقول إن رشعية النظام
املتعدد األطراف وفعاليته تعمتدان عىل معاجلته لشواغل ادلول األعضاء .وأشار إىل خطاب القبول اخلاص ابملدير العام يف
 ،2008حيث قال فيه " :برزت احلاجة إىل إقرار رصحي مبا يقدّمه ذكل النتاج اإلبداعي والابتاكري امجلاعي واحملفوظ من
إسهام يف اجملمتع البرشي .لقد سلكت املنظمة مسارا طويال من احملاداثت واملفاوضات حول الوسائل الكفيةل بتلبية تكل
احلاجة .وأان أعتقد أن الوقت قد حان لالنتقال هبذا املسار إىل نتاجئ ملموسة فتتسع قاعدة الويبو من أصاب املصاحل وتَسمو
رسالهتا العاملية ".ودعا الوفد اللجنة إىل الاس تفادة من مجموعة املعارف واخلربات الهائةل اليت اكتسبهتا والتعمل من املفاوضات
الناحجة مثل بروتوكول انغواي ومعاهدة مراكش .وقال إن احلاجة إىل العمل ملحة .ورمغ اجلهود الوطنية املبذوةل ،فإن القرصنة
البيولوجية والمتكل غري املرشوع للمعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ال يزالان حيداثن .وأضاف أن وجود
صك قانوين دويل س يكون من شأنه ضامن التعاون بني البدلان وتقليل عدم اليقمي دلى أصاب املصلحة واحلد من األنشطة
غري املرشوعة فامي يص هذا املوضوع .وأسهب بقوهل إن إنفاذ قواعد دولية تريم إىل حامية التنوع البيولويج يف نظام امللكية
الفكرية أمر ممكن ،ومثة طرق لضامن أن هذا األمر لن يثقل أعباء ماكتب الرباءات عىل حنو غري مناسب .وقال إنه يف ادلورة
التالية للجنة املعارف ،س يقدم الوفد كتيب جديد يشمل ،بنسق واحض وخمترص ،لك يشء جيب معرفته للوصول إىل التنوع
البيولويج يف الربازيل .وقال إنه س يقدم أيضً ا أمثةل للرشاكت تس تفيد اس تفادة اكمةل من اليقني القانوين واإلجراءات املبسطة
اليت كفلها قانون التنوع البيولويج الربازييل لعام  .2015وقال إن الربازيل موطن العديد من امجلاعات األصلية ،ودلهيا ثقافات
ثراي ،كام يتضح من كرنفالها ،وموس يقاها وطعاهما .ومىض يقول إنه ابإلضافة إىل ذكل ،فإن
متنوعة .كام أن دلهيا تر ًااث أفريقيًا ً
الربازيل تعد بوتقة انصهر فهيا املهاجرون من مجيع أحناء العامل  -الربتغاليون واإليطاليون واألملانيون والبولنديون والسوريون
واللبنانيون والهيود والياابنيون وغريه  -وأسهموا يف خلق أشاكل تعبري أصلية متام األصاةل .وقال الوفد إنه ملزتم ابمحلاية الفعاةل
للمعارف التقليدية ـ سواء اكنت مرتبطة ابملوارد الوراثية أو ال ـ وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال إنه ملزتم ابلنفس
القدر ابحلفاظ عىل عامل تلتقي فيه الثقافات اخملتلفة وتتحاور وترثي بعضها بعضً ا ،أو لنقل ختصب بعضها بعضً ا .وأعرب عن
قناعته بأن أي تقدم ُحيرز يف جلنة املعارف س يعزز الرأي القائل إن قواعد امللكية الفكرية من املمكن أن تعمل لصاحل البدلان
وأصاب املصلحة اكفة .وأسهب بقوهل إن رؤيته معروفة للجميع ،ويه الوصول إىل اتفاق بشأن صك أو أكرث من الصكوك
الثالثة اخلاضعة للنقاش يف املس تقبل القريب ،وعقد مؤمتر دبلومايس وجعل جلنة املعارف جلنة دامئة .وقال إن من األمور
األكرث أمهية املعروضة أمام جلنة املعارف احلفاظ عىل صندوق الويبو للتربعات .وأعرب عن تقديره حلكومة اسرتاليا ومجليع من
أسهموا عىل مر الس نني يف الصندوق ،وحث ادلول األعضاء عىل اس تكشاف س بل الس مترار مشاركة امجلاعات األصلية يف
جلنة املعارف .وقال إن وجودها وتدخالهتا هممة ألنشطة جلنة املعارف وتعزز رشعية معل اللجنة .وقال إن هذا الواجب يقع
عىل عاتق مجيع الوفود ،وأعرب عن أمهل أن يشارك مجيع الوفود بروح إجيابية وبناءة .وتعهد ابالس امتع بإنصات إىل شواغل
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امجليع طاملا ُأعرب عهنا بوضوح وأن يعمل حنو إجياد حلول تليب رغبات مجيع ادلول األعضاء دون اإلخفاق يف معاجلة املصاحل
املرشوعة للبدلان الطالبة.
 .212وأعرب وفد الهند عن معيق امتنانه ألمانة اللجنة إلعدادها تقرير شامل للغاية وتقدميه .وقال إنه يؤيد البيان اذلي أدىل
به وفد إندونيس يا ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ وأثىن عىل اجلهود اليت بذلها رئيس جلنة املعارف .وقال إنه يرى أن
مثة حاجة إىل ترسيع تعزيز األحاكم املقصودة املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي .وشدد عىل أمهية األشاكل اخملتلفة للمعارف التقليدية ،سواء أاكنت مقننة أم غري مقننة ،خاصة فامي يتعلق
ابلرعاية الصحية والطب .ومىض يقول إنه يفهم أن جلنة املعارف قد أحرزت تقد ًما كبريًا يف دوراهتا الثالث املاضية ،ورأت
رضورة اتباع هنج خمتلفة للتصدي بفعالية لقضااي امللكية الفكرية للمعارف التقليدية املقننة وغري املقننة .وأضاف أنه يرى بشدة
أنه يلزم اتباع هنج خمتلفة ملعاجلة قضااي امللكية الفكرية املتعلقة ابملعارف التقليدية بفعالية ،وخاصة املعارف التقليدية املقننة
وغري املقننة .ومن مث فإن الصك القانوين املنشود ينبغي أن يتضمن أحاك ًما مناس بة بطريقة لكية وشامةل ،وينبغي أن تأخذ يف
الاعتبار مبادئ الكشف عن مصدر املعارف التقليدية واملوافقة املس بقة عن عمل والنفاذ العادل وتقامس املنافع .وأعرب عن
أمهل أن حترز اللجنة تقد ًما يف هذه اجلوانب من أجل الوصول إىل نتاجئ معقوةل وفقًا للمهنجية املتبعة يف املايض واليت ات ُفق
علهيا ابإلجامع.
 .213وحتدث وفد جنوب أفريقيا ابمس مجموعة بريكس فقال إن اللجنة أحرزت تقد ًما كبريًا بفضل تضافر هجود الرئيس
واألمانة وادلول األعضاء .وقال إن نصوص املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي قد نُقحت
و ُحسنت وووحدت حبيث تتضمن خيارات واختالفات واحضة تعرب عن املواقف اخملتلفة .وكرر ادلعوة إىل إجياد نظام ملكية
فكرية عاملي متوازن ومنصف يس توعب مجيع املصاحل املرشوعة لدلول األعضاء يف الويبو عىل حنو يتسق مع أجندة التمنية
للويبو وأجندة األمم املتحدة للتمنية املس تدامة .وقال إنه يود أن يشهد إحراز تقدم جوهري يف اللجنة يف ادلورات املقبةل.
وأوىص بأن حتيط امجلعية العامة للويبو عل ًما ابلوثيقة  WO/GA/50/8وأن تنظر يف وثيقة النتاجئ الوجهية لدلورة السادسة
والثالثني.
دورا ها ًما يف السعي حنو إنشاء نظام دويل محلاية املوارد الوراثية واملعارف
 .214ورأى وفد الصني أن اللجنة تؤدي ً
التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال إنه يف ظل التنس يق الفعال لألمانة والقيادة الرش يدة لرئيس اللجنة ،تبادلت
ادلول األعضاء جتارهبا الوطنية بشلك اتم وارتقت ابلنقاش حول األنظمة ادلولية يف ادلورات اخلامسة والثالثني والسادسة
والثالثني والسابعة والثالثني للجنة املعارف .وقال إن العديد من البدلان أظهر مرونة هائةل وحتىل بروح املبادرة .بيد أنه ال
يفى عىل أحد أنه رمغ التقدم احملرز ،ال تزال اللجنة بعيدة لك البعد عن التوقعات .وقال إنه يؤيد إنشاء نظام فعال محلاية
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من خالل الانهتاء من وضع صك قانوين ملزم أو عدة
صكوك .ودعا ادلول األعضاء إىل ترسيع وترية مفاوضاهتا وإظهار اإلرادة الس ياس ية لتحقيق النتاجئ املوضوعية .وأيد البيان
اذلي أدىل به وفد جنوب أفريقيا ابمس مجموعة بريكس.
 .215وأبدى وفد إيران (مجهورية – اإلسالمية) خالص امتنانه لشعبة املعارف التقليدية ابلويبو عىل معلها الشاق املنجز
بشأن تنظمي دورات جلنة املعارف .وشكر رئيس اللجنة عىل قيادته وعىل تقريره الشامل ،كام شكر انئيب الرئيس .وقال إنه
يؤيد بيان وفد إندونيس يا ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ ،وبيان وفد إندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة
التفكري .مث التفت إىل معل جلنة املعارف بشأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وقال إنه
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ال يزال من أولوايته .ومىض يقول إنه كام كرر يف مناس بات أخرى ،فإن غياب األنظمة القانونية ادلولية محلاية املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ال يزال ميثل الثغرة األساس ية يف نظام امللكية الفكرية ادلويل .وقال إن
األساس املنطقي وراء إنشاء جلنة املعارف معروف جيدً ا ،وأضاف أنه لتحقيق الهدف من وراء إنشاء جلنة املعارف ،ال
توجد طريقة أخرى سوى وضع صكوك دولية ملزمة قا ً
نوان محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي .وأسهب بقوهل إهنا حقيقة مؤسفة أنه ابلرمغ من اجلهود الكبرية املبذوةل طوال الس نوات الامثين عرشة املاضية ،مل
حيقق معل اللجنة النتاجئ املرجوة .وقال إنه يقر ابلتقدم الكبري احملرز بشأن املوارد الوراثية يف ادلورتني اخلامسة والثالثني
والسادسة والثالثني ،وإنه ممنت للوفود اليت شاركت بنية طيبة وروح بناءة يف مداوالت جلنة املعارف بغية حتقيق والية
اللجنة .ولكن بسبب غياب النية الطيبة واإلرادة احلس نة دلى دول أعضاء آخرى ،واهجت النتاجئ بعض التحدايت .ورأى
أن تقويض معل جلنة املعارف وواليهتا ال يفيد أحد .وقال إنه ال يزال ملزت ًما ابللجنة وواليهتا .ويف الوقت نفسه ،وحيث أن
حتقيق والية اللجنة تعرض مرة أخرى للخطر بسبب بعض املواقف ،فإنه حيث امجلعية العامة للويبو عىل توجيه جلنة املعارف
حنو ترسيع وترية معلها عن طريق حتديد همام حمددة.
 .216وأعرب وفد اتيلند عن تأييده للبيان اذلي أدىل به وفد إندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري .وشدد عىل
نوان (صكوك ملزمة قا ً
احلاجة إىل صك ملزم قا ً
نوان) يوفر حامية متوازنة وفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي .وعلق أمهية كبرية عىل الانهتاء من الصك القانوين ادلويل (الصكوك القانونية ادلولية) يف جلنة
املعارف .وقال إن ادلول األعضاء قد اخنرطت يف مناقشات طويةل حول هذا املوضوع وقطعت ً
شوطا كبريًا يف هذه العملية.
وحث مجيع ادلول األعضاء عىل تكثيف هجودها لتضييق الثغرات من أجل الوصول إىل أرضية مشرتكة بشأن القضااي العالقة.
وأعرب عن اعتقاده الراخس بأن اللجنة ستتغلب عىل الاختالفات يف الهناية .ويف هذا الصدد ،فإن اإلرادة الس ياس ية واملرونة
أمران رضوراين للغاية .وقال الوفد إنه مس تعد للنقاش بروح بناءة وبفعالية حول هذا املوضوع .وأعرب عن أمهل يف الانهتاء
من املفاوضات القامئة عىل النص يف املس تقبل القريب .كام أعرب عن امتنانه العميق لرئيس جلنة املعارف وانئيب الريس
جلهوده ادلؤوبة لضامن حتقيق تقدم يف املفاوضات اجلارية يف اللجنة.
 .217وأعرب وفد ابكس تان عن تأييده للبيانني الذلين أدىل هبام وفد إندونيس يا ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ
وابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري .وشكر رئيس اللجنة وانئيب الرئيس وصديق الرئيس وامليرسين عىل قيادهتم الرش يدة
وتوجهيهم لعمل اللجنة .كام أثىن عىل العمل املمتاز اذلي أجنزته األمانة وإعدادها للتقرير .وقال إن تطوير إطار قانوين دويل
أمرا حا ًمسا لتحقيق منافع شامةل ومنصفة بشأن امللكية الفكرية مجليع ادلول األعضاء ،وقال
متوازن بشأن امللكية الفكرية يعد ً
مؤخرا بشأن إعداد مجموعة من التوصيات للجمعية
إن مس ئولية امجليع حتقيق هذا األمر .وأعرب الوفد عن تأييده للتقدم احملرز ً
العامة للويبو ليك تدعو جلنة املعارف إىل اس مترار معلها حنو التوصل إىل اتفاق بشأن صك دويل (صكوك دولية) لضامن توفري
حامية متوازنة وفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وأردف قائ ًال إن هذه من اجملاالت
أمرا حا ًمسا
الهامة اليت ال تزال غري مشموةل يف نظام امللكية الفكرية احلايل ،وأن وضع القواعد واملعايري يف هذا اجملال يعد ً
إلضافة مصداقية إىل نظام امللكية الفكرية العاملي .وتطلع الوفد إىل اتباع هنج بناء لالتفاق عىل الانهتاء من املفاوضات القامئة
عىل النص من أجل التوصل إىل صك قانوين دويل (صكوك قانونية دولية) وترسيع معل اللجنة يف ادلورات الثالث القادمة.
 .218وأعرب وفد غاان عن تأييده للبيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية .وقال إنه يود أن يؤكد الزتامه
ابملشاركة يف حوار بناء للميض قد ًما حنو حتقيق األهداف اليت تأسست من أجلها جلنة املعارف .وقال إنه ال يزال يرى أن
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احلاجة تدعو إىل حامية أصاب املعارف التقليدية من انهتاك حقوقهم من خالل المتكل غري املرشوع وإساءة الاس تخدام
خارج الس ياق التقليدي .وقال إن غاان تزخر ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ودلهيا ثقافة
غنية .وقال إهنا بذلت هجودًا عىل مر الس نني محلاية أعرافها وثقافهتا .وقال إن جلنة املعارف مل تمتكن عىل مدار عقدين تقري ًبا
من امليض قد ًما يف اجتاه يبعث األمل يف أصاب احلقوق .غري أنه يرى أن اللجنة قطعت ً
شوطا كبريًا حنو حتقيق نتاجئ ملموسة
يف ادلورة السادسة والثالثني للجنة .وقال إن اللجنة انقشت ابس تفاضة ،عىل مدار س نوات عديدة ،قضااي مفاهميية استنادًا
إىل أحباث ودراسات وآراء مجمعة وحصدت جتارب عىل الصعيدين الوطين واإلقلميي وأعدت واثئق النسخة املعدةل الثانية
( )Rev. 2يف ادلورة السابعة والثالثني للجنة املعارف .وأثىن عىل األمانة لتنظميها حلقة معل عن املعارف التقليدية وأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي يف غاان يف أبريل  ،2018واليت مكنت أصاب احلقوق من التناقش والتالحق بشأن املناقشات اجلارية
عىل الصعيد ادلويل .ونتيجة ذلكل ،فإن غاان مس تعدة دلمع املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي والابتاكرات
واملامرسات املرتبطة هبا والهنوض هبا وحاميهتا .وقال إنه مع مراعاة بروتوكول سواكومبوند بشأن حامية املعارف التقليدية وأشاكل
التعبري الفوللكوري اذلي اعمتدته ادلول األعضاء يف األريبو يف عام  ،2010فإن مرشوع صك بشأن املعارف التقليدية
وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف غاان سيسعى لضامن أن تكون للمجمتعات احمللية س يطرة فعلية عىل معارفها التقليدية
وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال إنه يود أن حيث اللجنة ،استنادًا إىل التقدم احملرز عىل النحو الوارد يف الوثيقة
 ،WO/GA/50/8عىل ترسيع وترية معلها وفقًا لوالية اللجنة بغية الوصول إىل اتفاق يضمن حتقيق حامية متوازنة وفعاةل
للمعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال إنه يأمل أن تركز اللجنة عىل احملتوى والعملية من أجل التوصل
إىل صك ملزم قا ً
نوان يدم مصاحل مجيع األطراف.
 .219وحتدث وفد نيجرياي فشكر رئيس اللجنة وانئيب الرئيس وامليرسين وصديق الرئيس واألمانة عىل معلهم الشاق
وحرفيهتم ودمعهم الهائل حيث مسحوا لدلول األعضاء ابلتفاوض حىت تكل اللحظة .وقال إنه يؤيد البيان اذلي أدىل به وفد
املغرب ابمس اجملموعة األفريقية ،وبيان وفد إندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري .وقال إن آرائه بشأن املفاوضات
داخل جلنة املعارف مسجةل منذ فرتة طويةل .ومل يتغري تفكريه حقًا .وقال إنه لن يقيض وقتًا طوي ًال يف تكرار ما قاهل يف
دورات عديدة .وأضاف أنه يود أن يشكر رئيس اللجنة عىل تقريره املفصل واحملمك واذلي يقدم تفاصيل عن املفاوضات حىت
ذكل احلني .وأشار إىل أن التوصيات ليست جديدة عىل اللجنة ألن والية اللجنة للثنائية  2019/2018تنص عىل ترسيع
معلها وتضييق الثغرات والوصول إىل تفاه مشرتك ويه نفسها املعايري اليت استند إلهيا معل اللجنة لس نوات عديدة .ومن مث
فإنه للميض إىل األمام ،يتعني عىل اللجنة أن تقدم توصية جمدية إىل امجلعية العامة للويبو يف الس نة املقبةل .ودعا مجيع ادلول
األعضاء وأصاب املصاحل إىل التباحث ابس تفاضة بشأن كيفية ضامن أن تدرج اللجنة أصول املعارف التقليدية وأنظمهتا يف
نظام امللكية الفكرية العاملي السائد .وقال إن وفد الربازيل ذكر أنه تفاوض اسرتاتيجي وقضية اسرتاتيجية للويبو .وقال إنه
يوافق متا ًما عىل ذكل ألن الوصول إىل نتيجة مفيدة س يكون من شأنه ترس يخ الثقة وجعل امجليع يشعر بأنه جزء من نظام
امللكية الفكرية ادلويل اذلي يقر حبقوقه وأصوهل ومعارفه .وقال إن جلنة املعارف علهيا أن تبذل قصارى هجدها ليك ال ختلق
ظروفًا تضع التعددية عىل احملك .وأضاف أنه حس امب أشار وفد إندونيس يا ،اذلي حتدث ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة
التفكري ،فإن ادلول األعضاء يف جلنة املعارف بوسعها أن هتئي امحلاية املتوازنة من خالل اتفاقات متعددة األطراف .وحث
ادلول األعضاء عىل التفكري بعمق مث اإلتيان إىل مائدة املفاوضات ملزتمني بإجناح املفاوضات والوصول إىل النتاجئ مبا يتفق
ووالية اللجنة بشأن تضييق الثغرات ووضع صك قانوين (صكوك قانونية) محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي.
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 .220وأعرب وفد كولومبيا عن تأييده للبيان اذلي أدىل به وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب.
وشكر األمانة عىل تقدمي التقرير ،ورحب ابلعمل امجلاعي املبذول طوال العام .وشكر أيضً ا رئيس اللجنة وانئيب الرئيس
وامليرسين عىل هجوده .ومتىن أن تشهد اللجنة إجراء حوار بنّاء للتغلب عىل الاختالفات .مث التفت إىل اجللسات اليت
عقدت يف عام  2018متش ًيا مع والية اللجنة وبرانمج معلها بشأن املوارد الوراثية ،وقال إن مجموعات الاتصال وفريق اخلرباء
اخملصص مسحوا بإجراء مناقشات ممثرة يف س ياق اللجنة .ومع ذكل ،فإن اللجنة حباجة إىل بذل مزيد من اجلهد للتوصل إىل
اتفاق بشأن صك واحد أو عدة صكوك .ورحب بوثيقة النسخة املعدةل الثانية ( )Rev. 2بشأن املوارد الوراثية املعدة يف
ادلورة السادسة والثالثني للجنة املعارف ألهنا بينت أن مجيع ادلول األعضاء أظهر رو ًحا بناءة ومرنة .والتفت إىل املعارف
التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وقال إنه يرغب يف إجياد مهنجية جديدة تسمح للجنة بإجراء مداوالت فعاةل
للوصول إىل اتفاقات جوهرية حول النصوص .ورأى أن من األمهية مباكن الاس مترار يف العمل البناء للوصول إىل صك ملزم
نوان (صكوك ملزمة قا ً
قا ً
نوان) للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عن طريق عقد مؤمتر
دبلومايس .ومىض يقول إن اللجنة جيب أن تتضمن مناقشات تسمح لها ابمليض قد ًما وإن اللجنة جيب أن تمت ذكل بروح
بناءة .ورأى أن وقت اللجنة ينفد .وذكر ادلول األعضاء بأن من املهم مشاركة الشعوب األصلية واجملمتعات احمللية ألن ذكل
أمر حامس يف هذه املفاوضات .ودعا إىل توفري أموال إضافية لضامن اس مترار مشاركة الشعوب األصلية واجملمتعات احمللية.
 .221وألقى وفد الاحتاد الرويس الضوء عىل املناقشات التفصيلية الواسعة النطاق اليت جرت يف جلنة املعارف .وقال إنه
من الرضوري تقريب املواقف بشأن القضااي الرئيس ية يف مشاريع الواثئق قيد النظر .ومىض يقول إنه ينبغي أن تواصل اللجنة
النقاش بشأن املس تفيدين ونطاق امحلاية .ويلزم تضافر اجلهود للتوصل إىل حامية متوازنة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية
وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ورأى الوفد أن إجراء حبوث شامةل يف جتربة ماكتب الرباءات س يكون مفيدا للغاية .وأيد
احلاجة إىل اتباع هنج مرن إذا أرادت اللجنة أن حتقق نتاجئ مقبوةل للجميع.
 .222وأعرب وفد إكوادور عن تأييده للبيان اذلي أدىل به وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب
القمي اذلي أجنزته اللجنة بشأن
والبيان اذلي أدىل به وفد إندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري .ورحب ابلعمل ّ
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .كام رحب ابلتقرير اذلي قدمته األمانة وشكر األمانة عىل
ادلمع املس متر لعمل اللجنة .وشكر رئيس اللجنة عىل تقريره وعىل مجيع هجوده ،وانئيب الرئيس وامليرسين ،ولك اذلين اكنوا
رضوراي لتحقيق التقدم احملرز يف اللجنة .واسرتسل قائ ًال إنه كام قال
جز ًءا من فريق اخلرباء عىل معلهم .وقال إن معلهم اكن
ً
يف بيانه الافتتايح ،فإن إكوادور بدل شديد التنوع ،ومتعدد الثقافات ،وهو أمر مرتخس يف دس تورها .وذلكل ،فإن القضااي
املطروحة يف اللجنة ذات أمهية قصوى .وأردف قائ ًال إن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي تس تلزم الوصول إىل املوارد اليت من شأهنا تعزيز البحث واملعرفة واس تخداهما بشلك صيح ،وكذكل السامح
للشعوب األصلية واجملمتعات احمللية بتقامس املنافع الناش ئة عن اس تخدام هذه املوارد واملعارف .ورحب الوفد ابلتقدم الكبري
احملرز يف اللجنة ،ودعا ادلول األعضاء إىل املشاركة بطريقة مس ئوةل وأن تظهر املرونة والانفتاح من أجل ترسيع معل اللجنة
والوصول إىل اتفاق حول صك ملزم (صكوك ملزمة) يضمن امحلاية الفعاةل واملتوازنة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية
وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال إن العمل اذلي أجنزته اللجنة مل يكن ليتحقق ومل يكن ليتقدم دون مشاركة ممثيل
الشعوب األصلية واجملمتعات احمللية .ومن مث فإنه يساوره القلق ألن صندوق الويبو للتربعات قد نفد .وقال إن من األمهية
مباكن الاس مترار يف الانصات إىل أصواهتم .ودعا مجيع ادلول األعضاء إىل بذل اجلهود للعثور عىل خيارات بديةل لضامن
مشاركة الشعوب األصلية واجملمتعات احمللية.
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 .223وأعرب وفد غابون عن تأييده للبيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية .وشكر رئيس اللجنة عىل
حرفيته وإنصافه يف حتليهل خالل املفاوضات .وقال أنه يؤيد متا ًما املهنجية اليت اقرتهحا الرئيس ،ويرحب ابلتقدم احملرز .ومىض
يقول إن ما حدث يف ادلورة السادسة والثالثني للجنة مل يكن بسبب املهنجية ،ولكن بسبب غياب اإلرادة دلى بعض ادلول
األعضاء ،ومع ذكل فقد ُأحرز تقدم كبري وهذا يعين أن مثة بصيص أمل يف أن اللجنة بوسعها أن تزيل الثغرات يف ادلورات
املقبةل .ومىض يقول إن اللجنة س تحظى بنصوص مجمعة يف مجيع اجملاالت ،وإنه يتطلع إىل عقد مؤمتر دبلومايس خالل الثنائية
التالية.
 .224وحتدث وفد جاماياك فأشاد بعمل األمانة معو ًما ،وحتديدً ا معلها بشأن توفري واثئق موضوعية مستندة إىل أدةل تتضمن
األعامل والترشيعات املوجودة يف ادلول األعضاء يف الويبو بشأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي .وقال إنه يؤيد البيان اذلي أدىل به وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب والبيان اذلي أدىل
به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية والبيان اذلي أدىل به وفد إندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتشاهبة التفكري .وأيد الوفد
معل اللجنة بشأن وضع صك (صكوك) يتناول املوضوعات اليت انقش هتا اللجنة منذ بداية هذا القرن .وقال إن الوثيقة
 WO/GA/50/8تعرب عن معل اللجنة ،وشكر الوفود اليت معلت عىل حتقيق التقدم احملرز حىت ذكل الوقت .وأعرب عن
أمهل أن تس متر ادلول األعضاء ،متش ًيا مع والية اللجنة ،يف العمل م ًعا لتحقيق إجامع اتم بشأن صك (صكوك) يس توعب
املداوالت ويعاجل القضااي .وقال إن مجيع أصاب املصاحل يعمتدون عىل اللجنة ليك خترج علهيم بوثيقة موضوعية تساعد الساحة
املتعددة األطراف بأمكلها حس امب ذكر عدد من الوفود .وتطلع إىل عقد مؤمتر دبلومايس يف املس تقبل القريب.
 .225وحتدث وفد جنوب أفريقيا بصفته الوطنية فأيد البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية والبيان اذلي
أدىل به وفد جنوب أفريقيا ابمس مجموعة بريكس .وقال إنه خاب أمهل ألنه بعد  18عا ًما ،مل تمكل اللجنة مفاوضاهتا بشأن صك
قانوين دويل حيقق امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ورأى أن املنصات
املتعددة األطراف األخرى ،مثل مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ ومنتدى األمم املتحدة ادلامئ للشعوب األصلية ،رمغ أهنا
منصات حديثة نسبيًا إال أهنا نسخت التقدم احملرز يف جلنة املعارف .وجدد ادلعوة إىل إجياد نظام ملكية فكرية عاملي متوازن
ومنصف يس توعب مجيع املصاحل املرشوعة لدلول األعضاء يف الويبو ،مبا يتوافق مع أجندة الويبو بشأن التمنية وخطة التمنية
املس تدامة لعام  .2030ومىض يقول إنه كام ُذكر سابقًا ،فقد قدمت تفسريات بشأن احلاجة إىل صك دويل ملزم قا ً
نوان محلاية
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقد أحرزت جلنة املعارف تقد ًما معقو ًال يف العام الفائت.
وحال ًيا ،نقحت النصوص الثالثة بشأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي و ُحسنت
ُووحدت حبيث تتضمن خيارات واختالفات واحضة تعرب عن املواقف اخملتلفة .وقال إنه كام ورد يف تقرير الرئيس ،فإن مثة
هنجان رئيس يان ،الهنج القامئ عىل احلقوق والهنج القامئ عىل التدابري .ومىض يقول إن التحدايت س ياس ية أكرث مهنا تقنية .ودعا
ادلول األعضاء من مجموعات التفاوض األخرى إىل إظهار اإلرادة الس ياس ية والنية الطيبة وأن تراعي احتياجات البدلان
النامية ،وال س امي الشعوب األصلية واجملمتعات احمللية فامي يص القضااي املعقدة املعنية.
 .226وحتدث وفد كواب فشدد عىل أمهية معل جلنة املعارف .وقال إن لك ادلول األعضاء جيب أن تتحىل ابإلرادة الس ياس ية
املطلوبة إذا رغبت يف تسهيل معل اللجنة وضامن املشاركة الاكمةل يف املفاوضات القامئة عىل النص .وقال إن هذه يه الطريقة
املثىل للوصول إىل اتفاق بشأن صك دويل ملزم قا ً
نوان لضامن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي.
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 .227وأعرب وفد مرص عن تأييده للبيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية .وأبدى امتنانه ألعضاء اللجنة
ورئيسها وأمانهتا عىل العمل اذلي أجنزوه .وشدد عىل أمهية الوصول إىل اتفاق داخل اللجنة بشأن عقد مؤمتر دبلومايس لتبين
نوان (صكوك ملزمة قا ً
صك ملزم قا ً
نوان) محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال إن
نظام امللكية الفكرية ينبغي أن يعمل لصاحل مجيع البدلان والشعوب وليس لصاحل مجموعة بعيهنا تس تفيد من امحلاية املتقدمة يف
جماالت حمدودة .ومىض يقول إن مسأةل جعل نظام امللكية الفكرية صاحل ًا للجميع تعد يف مصمي تبس يط التمنية يف الويبو .وقال
إن ذكل هو الضامن الوحيد إلجياد نظام ملكية فكرية يمتتع بدمع مجيع أصاب املصلحة يف خمتلف مس توايت التمنية .كام أنه
س يؤثر ابإلجياب عىل شعبية نظام امللكية الفكرية بشلك عام .وقال إنه مس تعد للتعاون الاكمل مع ادلول األعضاء األخرى
عىل مدار ادلورات املقبل للجنة لتحقيق هذا الهدف.
 .228وأعرب وفد مالزياي عن تأييده للبيانني الذلين أدىل هبام وفد إندونيس يا ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ ومجموعة
البدلان املتشاهبة التفكري .وشكر أمانة اللجنة عىل العمل الرائع وعىل إعداد التقرير الوارد يف الوثيقة .WO/GA/50/8
وشكر أيضً ا رئيس اللجنة عىل أسلوبه احلازم والعادل والودود يف توجيه معل اللجنة يف الثنائيتني الفائتة واحلالية .وأقر الوفد
ابلتقدم الكبري احملرز بشأن نص املوارد الوراثية يف ادلورتني اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني للجنة املعارف .ولكنه
يبدي أسفه لغياب اإلجامع بشأن كيفية امليض قد ًما بوثيقة النسخة املعدةل الثانية ( )Rev. 2يف ختام ادلورة السادسة
والثالثني للجنة كأساس للعمل املقبل يف ادلورة األربعني للجنة .وقال إنه يتفق مع الرأي القائل إن اللجنة وصلت إىل
منعطف علهيا أن تتخذ فيه قر ًارا بشأن نص املوارد الوراثية .وقال إنه يرى يف هذا الصدد أن الوقت قد حان ألخذ النص إىل
احملطة األخرية وإىل مؤمتر دبلومايس .والتفت إىل قضااي املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،وقال إنه أحاط
عل ًما ابلعمل املضطلع به يف ادلورة السابعة والثالثني للجنة ودعا اللجنة إىل إحراز تقدم والوصول إىل فهم مشرتك حول
القضااي اجلوهرية ،مبا يف ذكل التعريفات واملس تفيدون واملوضوع ،واألهداف ونطاق امحلاية والاس تثناءات والتقييدات
والعالقة ابملكل العام .وقال إنه يرغب يف التذكري بقرارات امجلعية العامة للويبو لعام  2017واليت لكفت اللجنة بوضوح
ابالس مترار يف ترسيع وترية معلها بغية الوصول إىل اتفاق بشأن صك قانوين دويل (صكوك قانونية دولية) .وقال إنه لتحقيق
هذا الهدف ،فإن القرار تضمن توجهيًا بشأن املفاوضات القامئة عىل النص ،مع الرتكزي بشلك أسايس عىل تضييق الثغرات
القامئة والوصول إىل فهم مشرتك حول القضااي الرئيس ية .وقال إن جلنة املعارف يف منتصف الثنائية  .2019/2018وأضاف
أن جلنة املعارف جيب أال تضيع التقدم احملرز حىت ذكل الوقت ،بل علهيا أن تسري حنو األمام ،مع مراعاة الوالية احلالية للجنة
والتوصية  18من أجندة الويبو بشأن التمنية واليت حتث اللجنة عىل ترسيع معلية حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وتطلع إىل التفاعل مع مجيع الوفود يف اللجنة ومتىن أن تتبىن مجيع ادلول األعضاء هن ًجا بنا ًء
بنية طيبة وبثقة.
 .229وأعرب وفد الوالايت املتحدة األمريكية عن تأييده للبيان اذلي أدىل به وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء .وقال إنه يدمع
معل اللجنة .ومىض يقول إنه شارك مشاركة بناءة يف مناقشات اللجنة منذ إنشاهئا .وأضاف أن الوالايت املتحدة األمريكية
زاخرة ابلتنوع البيولويج وهبا مجموعة واسعة من أصاب املصلحة .وقال إن أصاب املصلحة هبا يتابعون عن كثب أي معل
ميكن أن يؤسس حامية دولية جديدة للمعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .واسرتسل قائ ًال إن العديد من
أصاب املصلحة قد انتفع من املوضوع احلايل بشأن اس تحداث مصنفات إبداعية واخرتاعات جديدة مثل نبااتت جديدة
وأدوية جديدة .ذلكل فإنه يدمع إجراء معلية شامةل تشمل مجيع أصاب املصلحة املعنيني .وينبغي أن تراعي هذه العملية آراء
مجيع ادلول األعضاء يف الويبو .وقال إن جلنة املعارف دلهيا قدر كبري من العمل للقيام به للتوصل إىل فهم مشرتك لألهداف
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اليت تدمع معلها .ومىض يقول إن الفهم املشرتك لألهداف س ميهد الطريق لفهم مشرتك للقضااي األساس ية ،مثل
قضية املس تفيدين.
 .230وأوحض وفد الياابن أنه ابلرمغ من التقدم احملرز يف ادلورتني اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني للجنة املعارف
بشأن املوارد الوراثية وادلورة السابعة والثالثني للجنة بشأن املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،من الصائب
أن نقول إنه مل يمت التوصل إىل إجامع بشأن القضااي األساس ية ،مثل األهداف واملوضوع ورشوط الكشف .ومىض يقول إنه
يف الوقت نفسه ،مثة اختالفات هائةل يف املواقف بني ادلول األعضاء بشأن البنود الرئيس ية للنصوص .ولسد هذه الثغرات،
ينبغي للجنة أال تركز عىل النصوص فقط ،بل تسلط الضوء أكرث عىل املامرسات الوطنية وإجراء ادلراسات اليت توفر مواد
قامئة عىل األدةل .وقال إنه يف ظل الظروف احلالية ،فإنه يرى أن الوقت غري مناسب لعقد مؤمتر دبلومايس ما مل تكن ادلول
األعضاء قد حظيت مبناقشات مس تفيضة حول األحاكم الرئيس ية واتفقت علهيا .أو بعبارة أخرى ،ليس من املناسب وضع
جدول زمين حمدد إلهناء النقاش قبل أن تنضج النصوص .ورأى أن جلنة املعارف ينبغي لها أن تمكل املفاوضات لضامن
حدوث نقاش مس تفيض مجليع األمور التقنية .وقال إنه سيسهم بفعالية يف املناقشات املقبةل اليت س تقام يف إطار ادلورات
الثالث القادمة قبل امجلعية العامة القادمة للويبو.
 .231وأبدى وفد أوغندا تأييده لبيان وفد املغرب ابمس اجملموعة األفريقية ،وبيان وفد إندونيس يا ابمس مجموعة البدلان
املتشاهبة التفكري .وقال إنه يؤكد إميانه ابملفاوضات املس مترة يف اللجنة وأحاط عل ًما ابلتقدم احملرز .وقال إن الوفود مجي ًعا عىل
عمل حبقيقة أن نظام امللكية الفكرية احلايل ال يكفي محلاية املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ومىض يقول إن
وثيقيت الويبو بعنوان "مرشوع حتليل ثغرات حمدث حول حامية املعارف التقليدية ومرشوع حتليل ثغرات حمدث حول حامية
أشاكل التعبري الثقايف التقليدي" قد قدما ً
دليال ال يقبل اجلدل عىل ذكل .ورمغ ذكل ورمغ دراسات أخرى ،وحلقات معل
وندوات أقامهتا األمانة ،ال تزال املفاوضات تعاين من امجلود حتت س تار حماوةل الوصول إىل تفاه ومن مث إطاةل أمد العملية ملا
يقرب من  20عا ًما .وقال الوفد إنه ـ بسبب تعهدات ادلول األعضاء يف بياانهتا الافتتاحية ابملشاركة البناءة ـ يتومس حتقيق
نتاجئ إجيابية عاج ًال وليس آج ًال .وقال إن رئيس اللجنة قد قام بعمل يس تحق اإلشادة ودعا مجيع ادلول األعضاء إىل إبداء
أقىص قدر دلهيا من اإلرادة الس ياس ية واملرونة للميض قد ًما ابلعملية .ورأى الوفد أن التمنية تعد مصريًا مشرت ًاك للجميع ،وأن
الويبو من املمكن أن تضمن هذا املصري عن طريق توفري امحلاية للمعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 .232وأبدى وفد مجهورية كوراي امتنانه لرئيس اللجنة وانئبيه واألمانة عىل العمل املمتاز .وقال إن جلنة املعارف قد انقشت
القضااي الرئيس ية بشأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مبا يف ذكل أهداف الس ياسة
العامة واملوضوع واملس تفيدون والقيود ،إخل .وقال إنه س يظل مشار ًاك بفعالية يف ادلورات املقبةل للجنة من أجل مناقشة
القضااي بطريقة مزتنة وبناءة بني املزودين واملنتفعني.
 .233وشكر وفد أسرتاليا األمانة عىل تقريرها املفصل واملفيد حول جلنة املعارف وعىل دمعها معل اللجنة بال لكل .وأشاد
ابلزتام اللجنة ابس مترار معلها احلامس بشأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وقال إن تكل
حيواي يف معل اللجنة من خالل توفري
دورا ً
قضااي هممة ألسرتاليا وشعهبا .ومىض يقول إن ممثيل الشعوب األصلية أدوا ً
منظور فريد بشأن الصكوك القانونية اليت تنظر فهيا جلنة املعارف حال ًيا .وقال إنه من هذا املنطلق حيث ادلول األعضاء بشدة
عىل النظر يف اإلسهام يف صندوق التربعات .فإذا غابت هذه اإلسهامات ،سيتعني عىل اجلعية العامة للويبو أن تنظر يف
مصادر متويل بديةل دلمع مشاركة ممثيل الشعوب األصلية يف دورات اللجنة املقبةل .ومىض يقول إنه بدون المتويل املوثوق فيه
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اذلي يسمح هلم حبضور دورات اللجنة بصفة منتظمة ،لن يكون ممثلو الشعوب األصلية يف موضع هيئي هلم تطوير جتارهبم
وخرباهتم بشأن أجندة جلنة املعارف .وقال إنه يرحب بشلك عام ابلتقدم اجليد والروح الوسطية املتجددة يف اللجنة .وشكر
رئيس اللجنة عىل اس مترار قيادته للجنة .وقال إنه متحمس للجهود املبذوةل للميض قد ًما يف املناقشات حول املوارد الوراثية
وأعرب عن أمهل يف أن يس متر هذا الزمخ اإلجيايب يف ادلورة األربعني للجنة عندما يُنظر يف املوضوع.
 .234وأعرب وفد بوليفيا (دوةل  -املتعددة القوميات) عن امتنانه للعمل اذلي تضطلع به اللجنة .وأكد الزتامه ابلعمل بشلك
بناء إىل حني التوصل إىل صك ملزم قا ً ً
نوان .وقال إنه ليس دليه أدىن شك يف أن العمل س يكون صع ًبا للغاية ،وأن عىل
ادلول األعضاء أن تعمل باكمل قوهتا .فبعد س نوات عديدة من العمل بشأن هذه املسأةل ،تعد اللجنة ملزتمة أخالقيًا بتحقيق
هدفها والتوصل إىل نتيجة متوازنة ومفيدة للجميع .وانشد مجيع الوفود األخرى أن تكون بناءة وشفافة يف مواقفها .وقال إن
بوليفيا دلهيا العديد من الثقافات التقليدية والشعوب األصلية ،ودلهيا تنوع ثقايف وعريق ولغوي كبري .ومن مث فإن امحلاية
املتوازنة حلقوق الشعوب األصلية واآلليات الفعاةل ملنع انهتاك حقوقها وحاميهتا وحامية معارفها وثقافهتا يه أمور حامسة ألن
الشعوب األصلية يف مصمي البدل وجتب حاميهتم بشلك مناسب .ومىض يقول إنه ذلكل يرغب يف العمل والتوصل إىل اتفاق
ابإلجامع .وقال إن التوصيات املقدمة إىل امجلعية العام للويبو تعد خطوة لألمام حنو اإلقرار بوالية اللجنة وتعزيزها ولكنه لن
يرىض حىت تمتكن اللجنة من عقد مؤمتر دبلومايس عىل األقل حول امللكية الفكرية واملوارد الوراثية .ورأى أن اللجنة قريب
ج ًدا من حتقيق اإلجامع بشأن املوارد الوراثية.
 .235وشكر ممثل مالواك إنرتانش يوانل مجيع الوفود اليت أشادت حبقيقة أن الشعوب األصلية واجملمتعات احمللية يه املس تفيدة
من أي نص تتفاوض اللجنة بشأنه .وشدد عىل أن حقوق الشعوب األصلية ال ميكن حفظها إال عىل أساس املوافقة احلرة
واملس بقة واملس تنرية كجزء من العناية الواجبة .وقال إن اس تخدام قواعد البياانت لتنفيذ ذكل قد ُاقرتح ولكنه مل يعتقد أنه أمر
ممكن من الناحية التكنولوجية .ومىض يقول إن قواعد البياانت لن تضمن املوافقة احلرة واملس بقة واملس تنرية من جانب
الشعوب األصلية .وقال إن اشرتاط احلصول عىل املعلومات حول البدل وحول الشعوب اليت تعيش يف هذا البدل ينبغي أن
يكون جز ًءا من إجراءات حفص الرباءات اليت تمتها املاكتب اخملتصة يف فرادى البدلان .وأثىن عىل جامعة بدلان األنديز اليت
اختذت قرارات بشأن إعداد نظام خاص لتعزيز حامية الابتاكرات واملعارف واملهارات التقليدية للشعوب األصلية واجملمتعات
احمللية مبا يامتىش مع اتفاقية منظمة العمل ادلولية رمق .169
 .236إن امجلعية العامة للويبو نظرت يف مضمون "تقرير عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد
الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور" (الوثيقة  ،)WO/GA/50/8و انشدت جلنة املعارف ،استنادا إىل التقدم
احملرز ،ترسيع معلها طبقا لوالية جلنة املعارف للثنائية :2019/2018
(أ) مع اإلشارة إىل أن مجيع أعضاء جلنة املعارف أكّدوا جمددا ،دلى اختتام ادلورة السابعة والثالثني
للجنة ،الزتاهمم ابلسعي ،استنادا إىل التقدم احملرز ،إىل ترسيع معل اللجنة ،بغرض التوصل إىل اتفاق حول
صك دويل (صكوك دولية) ،دون إخالل بطبيعة النتيجة (النتاجئ) فامي يتعلق ابمللكية الفكرية مبا يضمن امحلاية
املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي؛ وابلعمل عىل حنو بنّاء
ومنفتح ابس تخدام طرائق معل سلمية.
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(ب) ومع اإلقرار ابلتقدم احملرز خالل ادلورتني اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني فامي يص املوارد
مبني يف تقرير ومرشوع تقرير ادلورتني عىل التوايل (WIPO/GRTKF/IC/35/10
الوراثية ،كام هو ّ
و).WIPO/GRTKF/IC/36/11 Prov.
(ج) ومع اإلشارة إىل أن موضوع املوارد الوراثية سيُنظر فيه يف مرحةل "التقيمي" أثناء ادلورة األربعني ،حني
ستنظر اللجنة يف اخلطوات املقبةل فامي يص املوارد الوراثية ،وكذكل املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ،مبا يف ذكل ما إذا اكن ينبغي التوصية ابدلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس و/أو مواصةل املفاوضات.
(د) ومع اإلشارة إىل التقدم احملرز يف ادلورة السابعة والثالثني بشأن املعارف التقليدية وأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي ،كام هو وارد يف مرشوع تقرير ادلورة (.)WIPO/GRTKF/IC/37/17 Prov.
(ه) ومع اإلشارة إىل أن اللجنة س تواصل ،خالل ادلورات الثامنة والثالثني والتاسعة والثالثني واألربعني،
معلها املتعلق ابملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
(و) ومع الاعرتاف بأمهية مشاركة الشعوب األصلية وامجلاعات احمللية يف معل جلنة املعارف ،واإلشارة إىل
استنفاد موارد صندوق الويبو للتربعات ،وتشجيع ادلول األعضاء عىل النظر يف إماكنية اإلسهام يف الصندوق
وحبث ترتيبات متويل بديةل أخرى.

البند  20من جدول األعامل املو ّحد
تقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابإلنفاذ
 .237استندت املناقشات إىل الوثيقة .WO/GA/50/9
 .238وأبلغت األمانة بشأن ادلورة الثالثة عرشة للجنة الاستشارية املعنية ابإلنفاذ اليت عُقدت يف الفرتة من  3إىل
 5سبمترب .2018وتناولت ادلورة الثالثة عرشة ما ييل" :تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة بأنشطة التوعية
وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل إلذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بني امجلهور معوماً والش باب خصوصاً ،طبقاً ألولوايت
ادلول األعضاء التعلميية وغريها من األولوايت؛ وتبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأن
س ياسات وأنظمة إنفاذ امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل آلية لتسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل؛
وتبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابملساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو ،مع الرتكزي عىل صياغة قوانني اإلنفاذ
الوطنية اليت تراعي مواطن املرونة ومس توى التمنية واختالف التقاليد القانونية واحامتل إساءة اس تعامل إجراءات اإلنفاذ ،مع
أخذ املصلحة الاجامتعية األمع يف احلس بان وابلتوافق مع أولوايت ادلول األعضاء؛ وتبادل التجارب الناحجة بشأن خدمات
تكوين الكفاءات وخدمات ادلمع املُقدمة من الويبو ألغراض تنفيذ أنشطة التدريب عىل الصعيدين الوطين واإلقلميي لفائدة
الواكالت واملوظفني الوطنيني طبقا لتوصيات أجندة التمنية ذات الصةل ووالية جلنة اإلنفاذ .وتيرس تبادل املعلومات من خالل
 30عرضا من عروض اخلرباء وأربع حلقات نقاش .ووافقت اللجنة يف دورهتا الثالثة عرشة مواصةل برانمج العمل القامئ يف
دورهتا الرابعة عرشة.
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 .239وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء وشكر رئيس ادلورة الثالثة عرشة للجنة اإلنفاذ وانئبيه .وتويل اجملموعة ابء
أمهية كبرية للجنة اإلنفاذ وموضوعها ،أال وهو إنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،وأحاط الوفد أنه لوال آليات اإلنفاذ الفعاةل واملتوازنة
ملا متكنت حقوق امللكية الفكرية من حتقيق أحد أه أهدافها املمتثةل يف املسامهة يف التمنية الاقتصادية من خالل الهنوض
حبامية الابتاكر واإلبداع .ويف هذا الشأن ،يعترب اإلنفاذ موضوع ينبغي عىل مجيع ادلول األعضاء التعامل معه جبدية ،وأن
تظل منخرطة فيه بصدق وأن تعتربه أحد جماالت املصلحة املشرتكة برصف النظر عن مس توى التمنية فهيا .وأحاطت اجملموعة
ابء أيضا بأن تنفيذ القوانني املعنية ابإلنفاذ ولواحئها عادة ما يغيب عنه ادلمع الس يايس .وذلا من املهم أن نتعمل ادلروس من
خربات اآلخرين ومن مث فإن جلنة اإلنفاذ ماكن يعتد به ميكن من خالهل أن حتقق ادلول األعضاء ذكل .وشددت اجملموعة ابء
عىل مدى أمهية اتساق برانمج معل اللجنة مع واليهتا ،وحتديدا املساعدة التقنية والتنس يق بغية دمع إنفاذ حقوق امللكية
الفكرية وماكحفة التقليد والقرصنة .وأعربت اجملموعة عن رضاها عن طبيعة الربانمج املتوازنة لدلورة الثالثة عرشة ،اليت مشلت
طائفة متنوعة من املوضوعات وأاتحت الفرصة أمام مناقشات تقنية بناءة وأمام تبادل اخلربات .وأقرت اجملموعة ابء بفائدة
تبادل اخلربات املتنوعة خالل دورات جلنة اإلنفاذ وأعربت عن تطلعها أن تواصل اللجنة معلها.
 .240وحتدث وفد إندونيس يا ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ وشكر األمانة عىل معلها املمتزي وعىل إعدادها التقرير
اذلي حتتوي عليه الوثيقة  .WO/GA/50/9وإنه من األمهية مبا اكن للمجموعة أن تواصل الويبو تعاملها مع مسأةل حقوق
امللكية الفكرية بأسلوب شامل ،وإذاكء احرتام امللكية الفكرية وكفاةل اتساق أساليب إنفاذ حقوق امللكية الفكرية مع أهداف
املادة  7من اتفاق تريبس عىل النحو املبني يف التوصية  45من أجندة التمنية للويبو .وواصلت مجموعة بدلان آس يا واحمليط
الهادئ دمعها برانمج العمل املتوازن الصادر عن جلنة اإلنفاذ ،اذلي يتألف من أربع مجموعات مواضيعية ،وظلت اجملموعة
ملزتمة بعمل اللجنة.
 .241وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق وأوىل أمهية كبرية لعمل جلنة اإلنفاذ وشكر رئيس
ادلورة الثالثة عرشة وانئبيه عىل قيادهتم ،وشكر األمانة عىل تنظمي هذه ادلورة املهمة .فلجنة اإلنفاذ منتدى دوليا فريدا ميكن
من خالهل أن تتبادل ادلول األعضاء اخلربات وأفضل املامرسات يف جمال اإلنفاذ .ومن بني التحدايت األساس ية بناء إطار
قانوين متوازن ومتسق يراعي التغريات يف الامنذج الاقتصادية والثقافية والاجامتعية ،مع قيامه عىل حامية احلقوق واحلرايت
األساس ية .وارتأت اجملموعة أن حامية امللكية الفكرية تؤدي دورا همام يف تشجيع اإلبداع والابتاكر ،فضال عن التمنية الثقافية،
وأعرب عن اعتقاده أمهية أن يتوافق برانمج العمل اخلاص بلجنة اإلنفاذ مع واليهتا ،أي تقدمي املساعدة التقنية والتنس يق بغية
دمع إنفاذ حقوق امللكية الفكرية وماكحفة التقليد والقرصنة .وإذ تدمع اجملموعة برانمج العمل اخلاص بلجنة اإلنفاذ ،فإهنا مقتنعة
برضورة تبادل املعلومات اخلاصة بأنشطة إذاكء الوعي وامحلالت الاسرتاتيجية ،وخصوصا تكل املوهجة خصيصا للش باب،
فضال عن تبادل الرتتيبات املؤسس ية اليت تتعلق بس ياسات إنفاذ امللكية الفكرية وأنظمهتا ،مبا يف ذكل آليات تسوية منازعات
امللكية الفكرية .وأعربت اجملموعة عن تطلعها إىل مواصةل معل جلنة اإلنفاذ يف تبادل اخلربات الوطنية خالل ادلورات املقبةل.
 .242وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب فشكر األمانة عىل تقريرها وعىل دمعها معل
اللجنة وشكر الرئيس عىل معهل بتس يري ادلورة الثالثة عرشة .وشارك أعضاء مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب مشاركة
فعاةل يف معل جلنة اإلنفاذ من خالل تبادل اخلربات .وارتأت اجملموعة أن إذاكء احرتام امللكية الفكرية بطريقة مس تدامة ،أال
ويه والية جلنة اإلنفاذ ،يتطلب اعامتد تدابري ال تقترص عىل املساعدة عىل حامية حقوق امللكية الفكرية وإنفاذها بل تساه
أيضا يف الوقاية من أن ييسء أصاب احلقوق اس تعاملها .فقد يؤدي هذا النوع من سوء الاس تعامل إىل إضعاف املنافسة
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والابتاكر  -وهو الهدف األمسى ملنظومة امللكية الفكرية .وخالل ادلورة الثالثة عرشة دمعت اجملموعة املساهامت املقدمة من
الهنج اإلدارية بشأن التعامل مع التداخل فامي بني إنفاذ امللكية الفكرية وقانون املنافسة .وأعربت اجملموعة
الربازيل وبريو بشأن ُ ُ
عن اعتقادها أن تبادل املعلومات بشأن تقاطع إنفاذ امللكية الفكرية وقانون املنافسة ميكن أن يزيد من الفهم املتبادل للموضوع
وأن يساعد ادلول األعضاء يف الويبو عىل إنفاذ حقوق امللكية الفكرية والزتاماهتا بأسلوب متوازن .ويف الوقت نفسه أبرزت
اجملموعة أمهية التنس يق فامي بني املؤسسات عىل املس توى الوطين وعىل املس توى اإلقلميي فضال عن تقوية األطر املؤسس ية
إلنفاذ امللكية الفكرية .ولهذا السبب أعربت اجملموعة عن دمعها للمسامهة املقدمة من املكس يك بعنوان "ماكحفة قرصنة
الربجميات يف املكس يك" ،واملقدمة من بريو بعنوان "نظم اإلنفاذ يف بدلان الربانمج األيبريي – األمرييك للملكية الصناعية"،
واملقدمة من كولومبيا بعنوان "تقيمي األرضار الواقعة عىل امللكية الفكرية  -منظور النظام القانوين يف كولومبيا" يف إطار برانمج
معل البند ابء .وشددت اجملموعة عىل الزتاهما مبواصةل املسامهة يف أعامل اللجنة يف ادلورات املقبةل.
 .243وحتدث وفد الاحتاد األوريب ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه ورحب ابملناقشات املهمة واملفيدة داخل
جلنة اإلنفاذ ودمع بشدة معل اللجنة ،اذلي يتيح الفرصة أمام بناء هنج مشرتك لوقف التعدايت عىل امللكية الفكرية بناء عىل
اخلربات الوطنية واإلقلميية .واكن الاحتاد األورويب ودوهل األعضاء قد رحب خالل ادلورة الثالثة عرشة للجنة اإلنفاذ بربانمج
العمل املتوازن واعرتف بقمية تبادل أفضل املامرسات اذلي أاتحه طرح نقطة عىل جدول األعامل تمتحور حول ادلول يف
برانمج العمل احلايل ،فأصبحت ممكةل للمناقشات اليت اكنت تمتحور حول املسائل بطريقة مفيدة .وأعرب الوفد عن رسوره
ملناقشة الرتتيبات اخلاصة ابلتعدايت عىل امللكية الفكرية عرب اإلنرتنت ،وخصوصا لتبادل اخلربات بشأن العمل مع الوسطاء
للتصدي للتعدايت عىل امللكية الفكرية .وشعر الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه ابلثقة التامة يف مواصةل التعاون املمثر
بغية ماكحفة التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية بقدر أكرب من النجاعة وكفاةل احلفاظ عىل توازن معقول بني حتفزي الابتاكر
والوصول إىل الابتاكر .وسوف يرحب الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه يف إطار معل جلنة اإلنفاذ يف املس تقبل بإجراء
نقاش مبوجب برانمج العمل احلايل بشأن التدابري اليت تدمع املنشآت الصغرية واملتوسطة يف هجودها ملاكحفة التقليد والقرصنة.
وأعرب وفد الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه عن اعتقاده أن الويبو بصفهتا مركزا متعدد األطراف معين جبميع املسائل
املتعلقة ابمللكية الفكرية تؤدي دورا همام يف تنس يق اإلنفاذ عرب مجيع ادلول األعضاء لكفاةل نزاهة نظم امللكية الفكرية العاملية
عىل األمد البعيد.
 .244وأيد وفد الربازيل البيان املقدم من وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب وشكر الرئيس وانئبيه
واألمانة عىل معلهم الرائع خالل ادلورة الثالثة عرشة للجنة اإلنفاذ .واعتبارا من تأسيس جلنة اإلنفاذ يف عام  ،2002وضعت
ادلول األعضاء ،بدمع همم من األمانة ،أولوايت وخصصت املوارد يف حماوةل لتحقيق والية اللجنة املعنية بتقدمي املساعدة
التقنية وتنس يق اجلهود يف جمال اإلنفاذ .وأعرب الوفد عن اعتقاده أن برانمج معل اللجنة احلايل متوازن ويتيح الفرصة أمام
املسامهة الفعاةل لضامن حقوق امللكية الفكرية والزتاماهتا .ويتواكب برانمج العمل هذا مع فهم الربازيل أن إذاكء احرتام امللكية
الفكرية ينبغي أن يستند إىل ثالثة أراكن ويه :إذاكء الوعي من خالل تثقيف امجلاهري ،وتقدمي ادلمع التقين والترشيعي من
خالل تنفيذ س ياسات تعمل جيدا ،وتنفيذ تدابري إنفاذ مناس بة ملاكحفة التقليد والقرصنة .ومل يكن اإلنفاذ غاية يف حد ذاته بل
وس يةل لكفاةل إماكنية أن تتيح منظومة امللكية الفكرية مسامهة فعاةل يف الهنوض ابالبتاكر التكنولويج ونقهل ونرشه بطريقة
مواتية لتحقيق الرفاه الاجامتعي والاقتصادي .وقدمت الربازيل وبريو يف ادلورة الثالثة عرشة للجنة اإلنفاذ موضوع س ياسات
امللكية الفكرية واملنافسة للمرة األوىل يف اترخي اللجنة .وشاركت الواكةل املعنية مباكحفة الاحتاكر يف الربازيل بعض خرباهتا يف
التعامل مع حاالت شلك فهيا تقييد الوصول أو سوء اس تعامل حقوق امللكية الفكرية انهتااك ملاكحفة الاحتاكر .والرساةل
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األساس ية من العروض املقدمة اكن من مفادها رضورة احرتام حقوق امللكية الفكرية والتحقيق يف حاالت سوء الاس تعامل.
فإن اكن الوضع خالف ذكل سوف يُقوض الغرض من منظومة امللكية الفكرية .وتتيح حقوق امللكية الفكرية يف إطار اقتصاد
السوق اذلي يعمل عىل حنو سلمي احلوافز للمنافسة بناء عىل وعد مبنح حقوق اس تئثارية للمنتجات أو اخلدمات اليت تعود
ابلنفع عىل اجملمتع يف هناية املطاف ،ونتيجة ذلكل حتقق املزيد من املنافسة عىل املدى املتوسط والطويل .ومع ذكل ال ميكن أن
تعمل هذه اآللية اخلاصة ابحلوافز دون الامتناع عن توظيف حقوق امللكية الفكرية عىل حنو ييسء اس تغاللها ،مبا يرض
ابملنافسة والابتاكر عىل املدى القصري عىل حساب مس تخديم امللكية الفكرية .ويف هذا الصدد يؤدي تنفيذ قانون املنافسة
وإنفاذه دورا أساس يا يف كفاةل أال تؤدي ممارسة حقوق امللكية الفكرية الاس تئثارية إىل سوء اس تعاملها وإىل ممارسات منافية
للمنافسة ،سواء من خالل الانتفاع التعسفي مبوقع الهمينة ألصاب احلق يف امللكية يف السوق أو من خالل الاتفاقات غري
املرشوعة فامي بني أصاب احلقوق أنفسهم .وابلفعل عززت منظومة امللكية الفكرية س ياسات املنافسة وانتفع لك مهنام ابآلخر.
وحث الوفد ادلول األعضاء األخرى عىل تبادل اخلربات الوطنية يف جمال التفاعل بني امللكية الفكرية وقوانني ماكحفة
الاحتاكر .وأعرب الوفد عن اعتقاده أن تبادل املعلومات هذا عزز الفهم املتبادل فامي بني ادلول األعضاء يف الويبو بشان
املوضوع وساعد ادلول األعضاء عىل حتقيق التوازن املناسب بني مصاحل أصاب احلقوق ومصاحل اجملمتع حبيث ميكن إقامة
منظومة نشطة وفعاةل وشامةل لالبتاكر.
 .245وشكر وفد اتيلند األمانة عىل تنظميها املمتاز لدلورة الثالثة عرشة للجنة اإلنفاذ وأعرب عن تقديره البالغ للفرصة اليت
أتيحت لتبادل خرباته خالل تكل ادلورة خبصوص موضوع إذاكء الوعي ابمللكية الفكرية من خالل وسائل التواصل الاجامتعي
يف اتيلند .وأقر الوفد شأنه شأن العديد من ادلول األعضاء ابلقمية الفريدة للجنة اإلنفاذ وأكد لألمانة عىل مشاركته الفعاةل يف
هذا املنتدى ومسامهته فيه .وأحاط الوفد بأن امللكية الفكرية أدت دورا لصاحل قطاع األعامل والاقتصاد العاملي .وعكفت
اتيلند عىل إعداد اإلصدار  4.0من س ياساهتا اليت يظل الابتاكر واملعرفة من حمراكهتا األساس ية ادلافعة حنو المنو الاقتصادي.
واكنت حامية امللكية الفكرية واإلنفاذ من األمهية مبا اكن لتحقيق هذه الس ياسة .وأولت احلكومة يف اتيلند أمهية إلنفاذ امللكية
الفكرية .و ُأنشأت اللجنة الوطنية املعنية بس ياسات امللكية الفكرية ورأسها رئيس الوزراء .وعالوة عىل ذكل ُلكفت اللجنة
الفرعية املعنية بإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،اليت يرأسها انئب رئيس الوزراء وتتألف من  18رئيسا من رؤساء الهيئات املعنية
ابإلنفاذ ،بتحديد التدابري واإلرشاف عىل معليات اإلنفاذ يف اتيلند .ورصدت اتيلند مواردا كبرية لتحسني منظومة تسجيل
امللكية الفكرية وتنفيذ التعديالت عىل هذه املنظومة هبدف تعزيز منظومة حامية امللكية الفكرية بأرسها مبا يتوافق مع املعايري
ادلولية .وأعرب الوفد عن تطلعه إىل تبادل اخلربات والاس تفادة من ادلول األعضاء األخرى خالل ادلورة املقبةل للجنة
اإلنفاذ.
 .246وأثىن وفد إيران (مجهورية  -اإلسالمية) عىل معل األمانة ورئيس جلنة اإلنفاذ للتنظمي الناحج لدلورة الثالثة عرشة.
وأوىل الوفد أمهية قصوى لعمل اللجنة ،حيث شلكت جلنة اإلنفاذ منصة هممة لدلول األعضاء متكهنم من تبادل اخلربات
الناحجة وأفضل املامرسات اليت تتصل بإذاكء الوعي وتكوين الكفاءات واملساعدة الترشيعية .اوأعرب الوفد عن الزتامه
بتحسني إنفاذ امللكية الفكرية وتعزيز احرتام حقوق امللكية الفكرية بأسلوب متوازن ابعتبار هذه األمور املبدأ اذلي ي ُسرتشد
به عند حامية حقوق امللكية الفكرية وإنفاذها .وينبغي أن تمتكن نظم اإلنفاذ الفعاةل من حتقيق امحلاية الرشعية حلقوق امللكية
الفكرية دون تقييد نرش املعرفة .وارتأى الوفد أن أحد أه أغراض إنفاذ حقوق امللكية الفكرية هو الهنوض ابالبتاكر
التكنولويج ونقهل ونرشه بغية حتقيق الفائدة املتبادةل للك من منتجي التكنولوجيا واملعرفة التكنولوجية ومس تخدمهيا بأسلوب
مؤات للرفاه الاجامتعي والاقتصادي يعىن بتحقيق التوازن بني احلقوق والواجبات .وارتأى الوفد أن املساعدة التقنية اليت
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تقدهما الويبو بشأن إنفاذ امللكية الفكرية ينبغي أن تتوافق دامئا مع روح التوصية  45من أجندة التمنية ،اليت تناشد الويبو
بتناول إنفاذ امللكية الفكرية يف س ياق املصاحل الاجامتعية األوسع نطاقا ،وخصوصا الانشغاالت املوهجة حنو التمنية.
 .247ودمع وفد الوالايت املتحدة األمريكية البيان اذلي قدمه وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء وأعرب عن الزتامه الاكمل
ابلعمل الوثيق مع الويبو دلمع البدلان النامية والبدلان األقل منوا حنو حتسني إنفاذها حلقوق امللكية الفكرية .وتتيح جلنة اإلنفاذ
منتدى قامي لتبادل املعلومات واملامرسات الفضىل املتعلقة بإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .وقد اكنت اخلربات اخلاصة بلك بدل
عىل حدة املقدمة يف اجامتعات سابقة للجنة اإلنفاذ مفيدة وغنية ابملعلومات حيث وفرت املعلومات لدلول األعضاء بشأن
وضع برامج إذاكء الوعي والتدريب والتثقيف يف جمال إنفاذ امللكية الفكرية .وأشاد الوفد جبهود الويبو لتنس يق وتعزيز جوانب
إنفاذ هجود املساعدة التقنية ودمع الوفد معل الويبو يف جمال تقوية التعاون فامي بني سلطات إنفاذ القانون واملنظامت العامةل يف
هذا اجملال.
 .248وأعرب وفد مجهورية كوراي عن امتنانه للمتحدثني واملتحاورين اذلين سامهوا يف ادلورة الثالثة عرشة للجنة اإلنفاذ.
وأعربت مجهورية كوراي عن النتيجة املمتازة للمرشوع املعين بإذاكء الوعي حبق املؤلف فامي بني الطالب يف مالوي .ونُفذ
املرشوع من خالل الصندوق الاستامئين الكوري ،وقد ُأذيع فيمل فيديو عن املرشوع أثناء ادلورة الثالثة عرشة للجنة اإلنفاذ.
وأعرب الوفد عن رغبته يف الثناء عىل األمانة لتعاوهنا الناحج مع وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة يف مجهورية كوراي ،اليت
خططت لتطوير أنشطة متنوعة ونفذهتا يف جمال حق املؤلف من خالل الصندوق الاستامئين ،وأكد الوفد جمددا عىل الزتامه
ابالخنراط الفعال يف ادلورة الرابعة عرشة للجنة اإلنفاذ.
 .249أحاطت امجلعية العامة للويبو علام مبضمون "تقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابإلنفاذ"
(الوثيقة .)WO/GA/50/9

البند  25من جدول األعامل املو ّحد
مركز الويبو للتحكمي والوساطة ،مبا يف ذكل أسامء احلقول عىل اإلن نرتت
 .250استندت املناقشات إىل الوثيقة .WO/GA/50/10
 .251وأشارت األمانة إىل أن الوثيقة تعرض آخر املس تجدات عن أنشطة املركز بوصفه هجة دولية تقدم حلوال بديةل أرسع
وأوفر من التقايض أمام احملامك لتسوية منازعات امللكية الفكرية .وأوحضت األمانة أن املركز يتوىل إدارة القضااي وتقدمي اخلربة
القانونية والتنظميية يف الس بل البديةل لتسوية املنازعات .وأضافت أن الوثيقة تعرض أيضا آخر املس تجدات عن أنشطة الويبو
املرتبطة بأسامء احلقول .وتشمل تكل األنشطة إدارة املركز للمنازعات املتعلقة بأسامء احلقول ،ال س امي عىل أساس الس ياسة
املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأسامء احلقول (الس ياسة املوحدة) .وتشمل كذكل املس تجدات الس ياس ية ،مبا يف ذكل
مراجعة الس ياسة املوحدة من قبل هيئة اإلنرتنت املعنية ابألسامء واألرقام املع ّينة (اإلياكن) ،ووضع توصيات ادلول األعضاء
يف الويبو يف س ياق مرشوع الويبو الثاين بشأن مسار أسامء احلقول عىل اإلنرتنت.
 .252وأفاد وفد إيران (مجهورية – اإلسالمية) بأن ما يتسم به املركز من جتربة وخربة يف إدارة القضااي ووضع األطر
القانونية يوفر دعام قواي لدلول األعضاء يف جمال تسوية منازعات امللكية الفكرية .وذكر عىل وجه التحديد األدوات املفيدة اليت
يوفرها املركز بغرض تعزيز ثقافة الوساطة ودمج الوساطة يف ممارسات امللكية الفكرية .وأكّد دور املركز املهم يف مساعدة عدد
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مزتايد من ماكتب امللكية الفكرية وماكتب حق املؤلف عىل وضع أطر الس بل البديةل لتسوية املنازعات ،وما يتصل بذكل من
أنشطة تروجيية وتدريبية .ور ّحب الوفد بذكل التعاون.
 .253وقال وفد بولندا إن الويبو واملكتب البولندي للرباءات أبرما يف أبريل  2018مذكرة تفاه بشأن الس بل البديةل لتسوية
منازعات امللكية الفكرية .وأوحض أنه فضال عن الرتوجي لتكل الس بل بني أصاب املصلحة معوما ،أصبح أيضا أمام األطراف
يف منازعات الاعرتاض عىل عالمات جتارية أمام املكتب البولندي للرباءات خيار تسوية تكل املنازعات عن طريق الوساطة
اليت توفرها الويبو؛ وقال إن ذكل التعاون قد يشمل يف املس تقبل أيضا حقوقا أخرى من حقوق امللكية الفكرية .كام أعلن
الوفد أن موضوع تسوية منازعات امللكية الفكرية والتكنولوجيا من خالل الس بل البديةل لتسوية املنازعات مدرج اآلن
يف املهنج ادلرايس اخلاص بربانمج شهادة املاجس تري اجلديد يف امللكية الفكرية والتكنولوجيات اجلديدة اذلي توفره
جامعة ايغيلونيا ابلتعاون مع الويبو واملكتب البولندي للرباءات.
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 .254وأعرب وفد مجهورية كوراي عن تقديره للتعاون املمتاز القامئ مع املركز .وقال إن تطور قطاع امللكية الفكرية ترافقه
زايدة يف املنازعات ذات الصةل ،وإن الاعامتد حرصا عىل نظام احملامك لتسوية تكل املنازعات قد ال يكون سبيال مناس با لتوفري
يقر بأمهية التحكمي والوساطة يف هذا الصدد ويدمع معل املركز الرايم إىل تعزيز وتنفيذ الس بل
الوقت واملال .وأضاف أن بدله ّ
البديةل لتسوية املنازعات .ومىض يقول إن وزارة بدله لشؤون الثقافة والس ياحة ،اليت تدير نظاما لتسوية املنازعات املتعلقة
حبق املؤلف واحملتوايت ،تتطلّع إىل مواصةل التعاون مع املركز.
 .255أحاطت امجلعية العامة للويبو علام مبضمون "مركز الويبو للتحكمي والوساطة ،ابإلضافة إىل أسامء احلقول"
(الوثيقة .)WO/GA/50/10
[هناية الوثيقة]

