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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019أأكتوبر  31 التارخي:

 للويبو العامة اجلمعية

 (والعشرون الرابعة العادية الدورة) اخلمسوناحلادية و الدورة
 2019أأكتوبر  9سبمترب اإىل  30جنيف، من 

 مشروع التقرير
عداد مانة من اإ  الأ

 5و 4و 3و 2و 1(: A/59/1 من جدول الأعامل املوّحد )الوثيقة اليت تعنهيا البنود التالية امجلعية العامة للويبوتناولت  .1

 .33و 32و 27و 26و 22و 21و 20و 19و 18و 17و 16و 15و 14و 13و 12و 11و 10و 8و 6و

 20و 19و 18و 17و 16و 15و 12" و3"11" و1"11و 10لبنود املذكورة، فامي عدا البنود وترد التقارير اخلاصة اب .2

 (..A/59/14 Prov ، يف مرشوع التقرير العام )الوثيقة27و 26و 22و 21و

 27و 26و 22و 21و 20و 19و 18و 17و 16و 15و 12" و3"11" و1"11و 10د و ابلبن ةاخلاص التقاريررد وت .3

 هذه الوثيقة. يف

 انم(، رئيس امجلعية العامة للويبو. دونغ )فييت يش-السفري دونغوترأأس الاجامتع  .4
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 عامل املوّحدمن جدول الأ  10لبند ا

 تكوين جلنة الربانمج واملزيانية

ىل الوثيقتني .5  .WO/GA/51/17و WO/GA/51/1 استندت املناقشات اإ

ن جلنة الربانمج واملزيانية )جلنة املزيانية( ينبغي أأن تتأألف من  .6 عضوًا. ورّصح أأن العضوية يف جلنة  53وقال الرئيس اإ

لجمعية العامة للويبو، وذكّر بأأن الولية احلالية لأعضاء جلنة املزيانية س تنهتيي املزيانية حتّدد لك س نتني خالل ادلورة العادية ل 

ابختتام ادلورة اجلارية للجمعيات، وذلكل يتعنّي انتخاب أأعضاء جدد ملدة س نتني. ولكن الرئيس أأبدى أأسفه وهو يبلّغ الوفود 

ىل غاية ذكل احلني بشأأن تكوين جلن ىل توافق يف الآراء اإ ضافية بعدم التوصل اإ ة املزيانية. وذكّر بأأّن وفد س نغافورة قدم وثيقة اإ

آس يا واحمليط الهادئ ليه يف قامئة الواثئق، وأأعطى اللكمة اإىل وفد س نغافورة لتقدمي ابمس مجموعة بدلان أ ، عىل النحو املشار اإ

 الوثيقة. تكل

آس يا واحمليط الهادئوحتدث وفد س نغافورة  .7 املزيانية يه هيئة تكتيس أأمهية كبرية ، وذكّر بأأن جلنة ابمس مجموعة بدلان أ

اكفة. ومن مّث، حري جبميع ادلول اليت توّد املشاركة  الأعضاءادلول  يفأأثر مبارش يف الويبو، ذكل أأّن للقرارات اليت تتخذها 

ل يقّدمان  ،ساريةال توجهيية ال بادئ نظام الويبو ادلاخيل، وامل  يف اللجنة أأن تكون قادرة عىل املسامهة مسامهة اتمة، لأنّ 

قلميية.املتخصيص ل أأو  املقاعد الإجاميل يف جلنة املزيانيةلتحديد عدد أأساسًا قانونيًا  ويف هذا الس ياق،  قاعد للك مجموعة اإ

آس يا واحمليط الهادئقدمت  من جديد اقرتاهحا بشأأن تكوين جلنة املزيانية، اذلي ُوّزع يف  مجموعة بدلان أ

ل WO/GA/51/17 الوثيقة ن الاقرتاح أأخذ يف الاعتبار انضامم جزر سلامين مؤخرا ، كام أأشار اإ يه الرئيس. وأأضاف قائاًل اإ

لتفاقية الويبو وشّدد من جديد عىل رضورة فتح ابب املشاركة يف جلنة املزيانية أأمام مجيع أأعضاء الويبو الراغبني يف ذكل. 

قل  جراء مناقشات بنّاءة مع سائر اجملموعات الإ ىل اإ ميية بشأأن هذه املسأأةل، يك تس تفيد الويبو من الشمولية وتّطلعت اجملموعة اإ

 املتوخاة يف اللجنة، اليت تأأخذ يف الاعتبار المتثيل اجلغرايف لأعضاء الويبو.

جرائه مشاورات غري رمسية بشأأن هذه املسأأةل، وذكّر بأأن امجلعية العامة للويبو قد قّررت يف  .8 ىل اإ وأأشار الرئيس اإ

س امجلعية العامة للويبو مشاورات بشأأن جلنة برانمج ومزيانية شامةل وشفافة وفعاةل، مع مراعاة جيري رئيأأن " الس نة املاضية

اعتبارات عدة مهنا المتثيل اجلغرايف، بغرض اختاذ قرار خالل امجلعية العامة للويبو يف دورهتا احلادية وامخلسني يف 

حراز2019 عام تقّدم يف هذا الصدد، وأأبدى تقديره للوفود اكفة عىل  ". ورّصح بأأنه عقد عدة مشاورات غري رمسية هبدف اإ

ىل توافق يف الآراء قبيل انعقاد امجلعيات احلالية يبعث  حتلهّيا ابللزتام، ومعلها عىل حنو بنّاء. ولكنه أأضاف أأن عدم التوصل اإ

اورات غري رمسية، لإجراء مش يف احلصول عىل مزيد من الوقتعىل الأسف. وأأوعز الرئيس اإىل رغبة منسقي اجملموعات 

عادة النظر يف هذه املسأأةل خالل جلسة عامة تُعقد يف وقت لحق. ويف غياب أأي اعرتاض، رفع  واقرتح بذكل عىل الوفود اإ

 الرئيس اجللسة.

وعاد الرئيس لتناول هذا البند من جدول الأعامل خالل الأس بوع الثاين من الاجامتعات، وذكّر بأأن البند قد مت تناوهل  .9

جراء مشاورات غري رمسية.خالل الأ   س بوع السابق، عندما تقّرر اإ

ىل توافق يف الآراء حلّد تكل الساعة بشأأن تكوين اللجنة، وهو ما  .10 وأأخرب املستشار القانوين الوفود بعدم التوصل اإ

ضافية لس تكامل عضوية جلنة املزيانية.  يبعث عىل الأسف، وأأضاف أأن الأمانة تأأمل يف أأن تتلقى ترش يحات اإ
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 ، اقرتح الرئيس رفع املداولت بشأأن هذا البند من جدول الأعامل، واس تئنافها يف وقت لحق.ء عىل ذكلوبنا .11

ىل تقدمي معلومات  .12 وعاد الرئيس لتناول بند جدول الأعامل خالل اليوم الأخري للجمعيات، ودعا املستشار القانوين اإ

 البند. حمّدثة بشأأن

ملشاورات غري الرمسية اليت أأجرهتا الوفود مل تمثر عن توافق يف الآراء بشأأن ورّصح املستشار القانوين مع الأسف بأأن ا .13

ىل تأأخر الوقت، فقد اقرُتح الرجوع اإىل هذا البند مرة أأخرى خالل  ىل أأنه نظرًا اإ تكوين جلنة الربانمج واملزيانية. وأأشار اإ

 .2020ادلورة الاس تثنائية للجمعية العامة للويبو، املزمع عقدها يف مايو 

ن اجملموعة ابء تريد، بغية امليض قدمًا هبذه املسأأةل، اقرتاح صياغة لفقرة و  .14 حتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وقال اإ

ىل غاية ادلورة الاس تثنائية يف مايو  ، حيث س تنتخب امجلعية العامة للويبو الأعضاء 2020القرار، كبديل عن الانتظار اإ

 تكل الرتش يحات. وعالوة عىل ذكل، سيتضمن القرار املقرتح الصياغة التالية: اذلين مت ترش يحهم ابلفعل بعد التفاق عىل

ىل املكتب ادلويل " آس يا واحمليط الهادئ اإ وقّررت امجلعية العامة كذكل أأل تنتخب أأكرث من تسعة أأعضاء تبلّغها مجموعة بدلان أ

رسال القامئة ا2019ديسمرب  1يف أأجل أأقصاه  لاكمةل للأعضاء املكونة للجنة الربانمج واملزيانية . ويُلمتس من املكتب ادلويل اإ

ىل ادلول الأعضاء مبجرد اس تالم ذكل  ذا مل يُس تمل ذكل التبليغ حبلول اإ ، فستبقى تكل املقاعد 2019 ديسمرب 1التبليغ. واإ

ليه، عىل الوفود يك تُناقشه  ا.شاغرة". ويف هذا الشأأن، ُوّزعت وثيقة غري رمسية تتضمن الاقرتاح املُشار اإ

وأأعرب عن دمعه لقرتاح اجملموعة ابء اذلي يُعترب  وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوحتدث  .15

 أأفضل سبيل لتسوية هذا الوضع.

ىل  .16 لالقرتاح اذلي قّدمه وفد  مجموعتهدمع وحتدث وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب مشريًا اإ

 يابة عن اجملموعة ابء.كندا ابلن 

وارتأأى أأن اقرتاح اجملموعة ابء هو اقرتاح معيل، وأأضاف أأنه ل يرى سببًا  وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقيةوحتدث  .17

قلميية اليت قّدمت ترش يحاهتا لتكوين حلنة املزيانية تنتظر اختاذ قرار خالل ادلورة الاس تثنائية يف  جيعل اجملموعات الإ

 ابلصيغة اليت وزعته هبا اجملموعة ابء. حمن مّث، أأيدت اجملموعة الاقرتا. و 2020 مايو

ىل الوثيقة غري الرمسية اليت تتضمن اقرتاح وفد كندا ابلنيابة عن اجملموعة ابء، واليت ُوّزعت عىل  .18 وأأشار الرئيس اإ

 الوفود، واس تفرس عن وجود أأي اعرتاض عىل فقرة القرار املقرتحة.

يران قالو  .19 نه ل يعرتض عىل فقرة القرار املقرتحة ابلصيغة املوّزعة عىل الوفود، ابس تثناء الإسالمية(  -ية )مجهور وفد اإ اإ

 ، مقرتحًا حذفها.3امجلةل الأخرية من الفقرة 

وفد وأأعربت وفود الهند والإمارات العربية املتحدة ومالزياي عن دمعها حلذف امجلةل عىل النحو اذلي اقرتحه  .20

يران  .المية(الإس -)مجهورية  اإ

ذ مل يُسجل أأي اعرتاض عىل الاقرتاح اذلي قدمه  .21 يرانواإ ىل أأنه ميكن الإسالمية( -)مجهورية  وفد اإ ، خلُص الرئيس اإ

 اعامتد مرشوع الاقرتاح، بصيغته املُقدمة من وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ومع حذف امجلةل املقرتح حذفها.
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خبت امجلعية العامة ابلإجامع ادلول التالية أأعضاء يف جلنة وبعد مشاورات غري رمسية بني ادلول الأعضاء، انت  .22

ىل أأكتوبر  2019الربانمج واملزيانية للفرتة املمتدة من أأكتوبر   ،الربازيل ،بيالروس ،أأذربيجان ،أأنغول ،جلزائر: ا2021اإ

 ،اليوانن ،أأملانيا ،بونغا ،فرنسا ،السلفادور ،مرص ،امجلهورية ادلومينيكية ،امجلهورية التش يكية ،الصني ،ش ييل ،كندا

يطاليا ،هنغاراي ،غواتاميل مجهورية  ،بريو ،بامن ،نيجرياي ،املغرب ،املكس يك ،لتفيا ،كينيا ،اكزاخس تان ،الياابن ،اإ

س بانيا ،جنوب أأفريقيا ،سلوفاكيا ،رصبيا ،الس نغال ،الرويس الاحتاد ،رومانيا ،مودلوفا  ،سويرسا ،السويد ،اإ

 (.44) أأوروغواي ،الولايت املتحدة الأمريكية ، اململكة املتحدة،تركيا ،تونس ،طاجيكس تان املوقع(، )حبمك

آس يا واحمليط  .23 وقّررت امجلعية العامة كذكل أأل تنتخب أأكرث من تسعة أأعضاء تبلّغها مجموعة بدلان أ

ىل املكتب ادلويل يف أأجل أأقصاه  رسال القامئة2019ديسمرب  1الهادئ اإ الاكمةل  . ويُلمتس من املكتب ادلويل اإ

ىل ادلول الأعضاء مبجرد اس تالم ذكل التبليغ.  للأعضاء املكونة للجنة الربانمج واملزيانية اإ

وقّررت امجلعية العامة للويبو النظر يف تكوين جلنة الربانمج واملزيانية؛ ويف هذا الس ياق، س ُيجري  .24

شفافة وفعاةل، مبراعاة مجةل أأمور مهنا رئيس امجلعية العامة للويبو مشاورات بشأأن جلنة برانمج ومزيانية شامةل و 

 .2021المتثيل اجلغرايف، هبدف اختاذ قرار يف امجلعية العامة للويبو يف دورهتا املزمع عقدها يف عام 

 من جدول الأعامل املوّحد 11البند 

 تقارير عن التدقيق والرقابة

 تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة "1"

ىل الوثيقتني استندت املناقش .25  .A/59/7و WO/GA/51/2ات اإ

 وأأدىل رئيس جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ابلبيان التايل: .26

"يرسين، بصفيت رئيسًا للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، أأن أأقدم التقرير الس نوي للجنة، والوارد يف 

 .WO/GA/51/2 الوثيقة

نة عن معيق امتناننا لرئيس وانئب رئيس اللجنة املنهتية وليهتام، الس يد غابور وأأود ابدئ ذي بدء أأن أأعرب ابمس اللج "

يغربت اكلتنباخ، عىل الرتتيب، الذلين تنهتيي وليهتام يف يناير  وقد اكنت خلدمهتام املتفانية للجنة  .2020أأمون والس يد اإ

الويبو خالل مدهتام يف منصبهيام يف  ويقف عدد من الس ياسات والقواعد اليت اعمتدهتا مدة ست س نوات قمية ابلغة.

 وحنن نمتىن هلام جناحًا فوق جناح يف مساعهيام املس تقبلية. اللجنة شاهدًا عىل هجودهام املضنية.

وقد عقدت اللجنة  وس تجدون جساًل اكماًل بأأعاملنا يف تقريران. تبارش اللجنة عددًا من الأنشطة الرقابية والاستشارية."

وس يغطي عريض   ابلتقرير أأربعة اجامتعات حضورية ومشاورات مس تفيضة، حسب الاقتضاء.خالل الفرتة املشموةل

حيث أأتناول التدقيق اخلاريج، والأس ئةل املثارة بشأأن مهنجية انتخاب الأعضاء  نبذة موجزة عن أأبرز أأنشطة اللجنة،

 اجلدد، والرقابة ادلاخلية، والأخالقيات.
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أأن أأجسل أأن اللجنة قد تفاعلت بشلك منتظم خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير مع  وأأبدأأ أأوًل ابلتدقيق اخلاريج، وأأود"

ليه تدقيقهم من  املدقق اخلاريج اجلديد، املكتب الوطين للتحقيق ابململكة املتحدة، ملناقشة خطهتم للتدقيق وما انهتيى اإ

ىل تغطية خطة التدقيق خملاطر التدقيق املعتربة،  نتاجئ. مبا يف ذكل اجملالت ذات الاهامتم اخلاص وقد اطمأأنت اللجنة اإ

ومن دواعي الرسور البالغ للجنة أأن تذكر نيل الويبو رأأاًي تدقيقيًا ساملًا من  أأو القلق احملمتل دلى ادلول الأعضاء.

طار الر  سمت هبا البياانت املالية للويبو وأأقرّ ت التحفظات، وأأن املدقق اخلاريج شهد ابجلودة العالية اليت ا قابة بمتزي اإ

وتثين اللجنة عىل ما ملست يف تقرير املدقق اخلاريج من جودة وسهوةل للقارئ ومتاٍش مع  ادلاخلية للويبو ونضجه.

ىل تواصل التفاعل بيهنا وبني املدقق اخلاريج.  التوقيتات احملددة، ويه تتطلع اإ

ن اللجنة تود يف املقام الثاين عرض بعض املالحظات عىل ادلول الأعضاء فامي"  يتعلق ابملهنجية املس تقرة لختيار مث اإ

البلطيق واجملموعة ابء س تنهتيي موعة بدلان أأورواب الوسطى و فامب أأن ولية العضوين املمثلني جمل أأعضاء اللجنة اجلدد.

ذا  ، فقد الُتمس من اللجنة العون يف معلية الانتقاء حسب القواعد ذات الصةل اليت وضعهتا هذه الهيئة.2020س نة  واإ

 .WO/GA/39/13 من الوثيقة 28 ادلول الأعضاء يف الاطالع عىل املهنجية فس تجد قواعدها يف الفقرةرغبت 

قلميية ممثةًل  ووفقًا للعملية اليت وضعهتا ادلول الأعضاء، فقد مضت الطلبات املقدمة للجنة لتقيميها مرحشني من مجموعات اإ

البلطيق، مجموعة بدلان أأورواب الوسطى و جملموعة ابء أأو أأي أأهنا مضت مرحشني من مجموعات غري ا ابلفعل يف اللجنة،

وترى اللجنة أأن من شأأن العملية أأن تكون أأقل  وابلتايل اكن من املستبعد للغاية أأن يقع عىل أأي مهنم الاختيار.

لأولوية، تعقيدًا وأأكرث كفاءة يف املس تقبل لو تركزت معلية الاختيار حرصاًي عىل الطلبات الواردة من اجملموعات ذات ا

جرائية  أأي تكل اجملموعات اليت سينقطع متثيلها يف اللجنة. وتدرك اللجنة متام الإدراك أأنه جيب لإحداث أأي تغيريات اإ

تعديل معلية اختيار أأعضاء اللجنة وتناوهبم، وذلكل فهيي تود تنبهيمك، يف هذه املرحةل املبكرة، اإىل هذه املسأأةل لتنظر 

 لية الاختيار التالية.فهيا ادلول الأعضاء قبل بدء مع 

ىل تناول الرقابة ادلاخلية، ويه واحدة من مسؤولياتنا الأساس ية." خفالل دورهتا اليت عقدت يف شهر  وأأنتقل اثلثًا اإ

، وطوال 2019، اس تعرضت اللجنة وقدمت تعليقات عىل خطة العمل الرقايب الس نوية املقرتحة لس نة 2019ديسمرب 

ىل تقارير  واس تعرضت اللجنة التقدم  النشاط الربع س نوية املقدمة من مدير شعبة الرقابة ادلاخلية.الس نة، واستنادًا اإ

وتود اللجنة أأن تعرب عن رضاها عن التقدم اذلي أأحرزته الشعبة يف تنفيذ خطط  احملرز يف تنفيذ خطة العمل الرقايب.

جامًل. لهيا اإ ر بشلك خاص اجلهود العمل وعن جودة النتاجئ املتوصل اإ اليت يبذلها مدير الشعبة لتحقيق النتاجئ  ونقّدِّ

 .2020/2021 يف مقرتح الربانمج واملزيانية للثنائية 26اخملطط لها، ونقر مس توى املوارد للربانمج 

دير الشعبة أأهنا تشارك املدقق ملعراضها ملرشوع التقرير الس نوي وأأخريًا، فقد لحظت اللجنة يف غضون اس ت"

عداد التقارير احلالية، ويه من اخلاريج رأأيه بأأنه من املرغ ىل  1وب فيه مواءمة فرتة اإ يونيو، مع فرتة خطة  30يوليو اإ

ول تقف فائدة ذكل عند ضامن التطابق بني التخطيط والتقارير  العمل الس نوية للشعبة، ويه من يناير اإىل ديسمرب.

ن من شأأنه كذكل المتهيد لإصدار بيان ضامن س نوي بشأأن الضوابط   ادلاخلية.حفسب، بل اإ

وموضوعي الرابع هو التقيمي، حيث اس تعرضت اللجنة، وفقًا مليثاق الرقابة ادلاخلية، اختصاصات اس تعراض اجلودة "

جراؤه لك مخس س نوات.  اخلاريج لوظيفة التقيمي، وهو الواجب اإ
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حقيق واجتاهات أأما اخلامس فيتعلق ابلتحقيقات، حيث يطلع مدير الشعبة اللجنة يف لك دورة عىل وضع حالت الت "

وحسب ميثاق الرقابة  أأعداد احلالت، مع عرض حتليل للشاكوى الواردة والشاكوى املثبتة حسب فئة سوء السلوك.

سداء  ادلاخلية، تولت اللجنة يف احلالت املنطوية عىل تضارب مصاحل من جانب مدير الشعبة اس تعراض لك حاةل واإ

جامًل يف معاجلهتا للشاكوى وللتحقيقات واللجنة راضية عن مر  املشورة للمدير وغريه. اعاة الشعبة للتوقيتات املالمئة اإ

املس تمكةل، ومع ذكل فقد كررت اللجنة الإعراب عن شواغلها بشأأن التأأخريات املعتربة يف بعض احلالت نتيجة لعدم 

أأن التأأخريات حتدث  كام أأجد نفيس ملزمًا بتوضيح تعاون الأشخاص اخلاضعني للتحقيق أأو الشاكني خالل التحقيق.

ويعكف مدير الشعبة، معاًل بتوصية  أأحيااًن نتيجة لتضارب املصاحل أأو أأس باب أأخرى تتطلب اإرشاك حمققني خارجيني.

لهيم اللجنة عند احلاجة. واللجنة عىل قناعة بأأن  من اللجنة، عىل وضع قامئة ابستشاريي حتقيقات حمددين مس بقًا لتلجأأ اإ

ىل تسهيل التعاقد مع حمققني خارجيني دون تأأخري.هذه القامئة س تؤدي، عند ت   فعيلها، اإ

ويتعلق الأمر السادس مبكتب الأخالقيات، حيث تواجه اللجنة شيئًا من املصاعب يف أأداء وظائفها يف جمال "

آخر دورة لها يف الس نة خطة العمل الس نوية املقرتحة ملكتب  الأخالقيات. حفسب اختصاصاهتا، تس تعرض اللجنة يف أ

ىل  2019غري أأن اللجنة مل تتلق خطة معل الأخالقيات املقرتحة لس نة  خالقيات.الأ  لس تعراضها فاضطرت اإ

ىل أأخذ العمل هبا. ضفاء املزيد من  اس تعراض خطة العمل اليت اكنت الإدارة قد أأقرهتا ابلفعل واإ واقرتحت اللجنة اإ

دمي رئيس مكتب الأخالقيات يف اجامتعها وترتقب اللجنة تق التحسني عىل حمتوى خطط العمل املس تقبل ونسقها.

خطة العمل الس نوية املقرتحة لتس تعرضها اللجنة وتسدي املشورة بشأأهنا، قبل وضعها  2019القادم يف شهر ديسمرب 

ىل الإدارة. كام تلزمنا اختصاصات جلنتنا ابس تعراض س ياسات الأخالقيات املقرتحة  يف شلكها الهنايئ وقبل تقدميها اإ

سداء املش يف  املتقادم الصادر الإداري مميكومًا يف الوقت الراهن ابلتعومازال معل مكتب الأخالقيات حم ورة بشأأهنا.واإ

تعليقات واقرتاحات مس تفيضة بشأأن  2018 وقد قدمنا يف شهر مايو بشأأن مكتب الويبو للأخالقيات. 2010يونيو 

ة مناقشات عديدة بشأأن هذا الأمر، ويف ادلورة وعقد اللجن ملكتب الأخالقيات.اجلديد  املقرتح الإداري التعممي

وحىت وقت خماطبيت لهذا الاجامتع، مل تصدر  انقشت مرة أأخرى مرشوعًا منقحًا. 2019 الأخرية يف شهر يوليو

 تعلاميت مكتبية منقحة، عىل الرمغ من التعليقات املس تفيضة واملكررة اليت قدمناها.

س ياسة الويبو بشأأن الإفصاح املايل وبيان املصاحل واقرتحت  53مق وأأخريًا، اس تعرضت اللجنة خالل ادلورة ر"

 تغيريات لها ووجدت النتيجة مرضية.

من  ، طلبت جلنة الربانمج واملزيانية28ففي دورهتا رمق  وختامًا، أأذكر بعض املشاريع اخلاصة اليت شاركت اللجنة فهيا."

ويبو للرقابة ادلاخلية وس ياسة التحقيق واقرتاح تعديالت علهيام اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اس تعراض ميثاق ال

وبعد اس تعراض س ياسات الويبو السارية، ومع  بغية توضيح اجلداول الزمنية املس هتدفة يف معلييت الإبالغ والتحقيق.

حدة الأخرى يف أأخذ تقارير وحدة التفتيش املشرتكة ذات الصةل وأأفضل املامرسات املتبعة يف بعض منظامت الأمم املت

ىل أأن اجلداول الزمنية املس هتدفة كام وضعهتا الويبو مالمئة بشلك عام وأأنه ل داع لإجراء  احلس بان، خلصت اللجنة اإ

وأأوصت اللجنة ببعض التعديالت عىل س ياسة التحقيق والس ياسة  تعديالت عىل ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية.

 ية بغية التعزيز والتوضيح وضامن الاتساق يف تطبيق اجلداول الزمنية املوضوعة.املتعلقة ابمحلاية من الأعامل الانتقام 

واعمتدت جلنة الربانمج واملزيانية توصية اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن اجلداول الزمنية املس هتدفة للتحقيق 

ىل امجلعية العامة.والعمليات ذات الصةل، والوثيقة موجودة يف تقرير جلنة الربانمج واملزياني  ة اإ
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عن تقديري للمدير العام ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية واملستشار  اللجنةوأأخريًا، س يدي الرئيس، أأود الإعراب ابمس "

القانوين ورئيس مكتب الأخالقيات وكبار املديرين الآخرين، وكذكل املدقق اخلاريج، عىل جتاوهبم وانفتاهحم وتفاعلهم 

 املنتظم مع اللجنة.

 وهبذا أأخمت لكميت وأأشكرك، س يدي الرئيس.""

وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء فأأعرب عن تقديرها لعمل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وشعبة الرقابة  .27

ن ورصحت اجملموعة بأأنه ل غىن ع ادلاخلية واملدقق اخلاريج فامي يتعلق جبميع الأنشطة الرقابية اليت عرضت عىل امجلعيات.

ن أأريد حتقيق الفعالية والكفاءة والوجاهة للمنظمة. ىل املراقب املايل  نظام رقايب يعمل جيدًا اإ وتوهجت اجملموعة ابلشكر أأيضًا اإ

واملدقق العام للمملكة املتحدة واملكتب الوطين للتدقيق ابململكة املتحدة عىل قبول التحدي املمتثل يف أأداء دور املدقق 

ت اجملموعة الأمانة عىل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات التدقيق ادلاخلية واخلارجية دون تأأخري، وجشع اخلاريج للمنظمة.

 وعىل مواصةل التفاعل املنتظم مع املديرين املعنيني بتكل التوصيات.

البلطيق، فأأثىن عىل معل املدقق اخلاريج واللجنة سطى و وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الو  .28

ستشارية املس تقةل للرقابة وشعبة الرقابة ادلاخلية، وعىل تفاعالهتا اليت جتدها اجملموعة حامسة يف سبيل ضامن الرقابة الا

دارة املنظمة. ىل املراقب املايل السابق و  السلمية عىل اإ لهند عىل ل عام الدقق املوتوهجت اجملموعة عىل وجه اخلصوص ابلشكر اإ

جناز ذكل الواجب املهم.العمل املنجز، وأأعربت عن متنهي هنا  ا لك جناح للمكتب الوطين للتدقيق احلايل يف اإ وقالت اجملموعة اإ

ىل  هنا لحظت ابرتياح أأن العائدات واملرصوفات وهجت اإ قد درست ابهامتم املعلومات الواردة يف تقرير املدقق اخلاريج، واإ

وأأعربت  ملالية جاءت موافقة النظام املايل للمنظمة ولحئته.الأغراض اليت أأرادهتا امجلعية العامة للويبو، وأأن املعامالت ا

اجملموعة عن تقديرها لس تعراض املدقق اخلاريج لإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ واملوارد البرشية، وتساءلت عن جمالت 

دارة والأمانة كام أأعربت اجملموعة عن امت  معل الويبو اليت يعزتم املدقق اخلاريج اس تعراضها يف املس تقبل. ناهنا بنفس القدر لالإ

ىل اعتبار الويبو يف طليعة تطور احلومكة مضن منظومة الأمم املتحدة.  لتنفيذهام التوصيات ذات الصةل، وأأشارت برسور اإ

دارة الويبو وأأمانهتا عىل ذكل.  وبينت اجملموعة أأهنا واثقة من اس مترار اإ

ه للبيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء. وتوجه الوفد وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تأأييد .29

ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقريرها املفيد وعىل معلها طوال الس نة. الوفد ابجلهود القمية اليت  وأأقرّ  ابلشكر اإ

عن تقديره لدلمع اذلي تقدمه الأمانة للجنة يف بذلهتا اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة لتقوية الرقابة يف املنظمة، وأأعرب 

جراؤها عىل س ياسة الويبو ملاكحفة الاحتيال، وتوضيحًا لعزم  أأداء هممهتا. وطلب الوفد حتديث حاةل بشأأن التنقيحات اجلاري اإ

ذكر الوفد أأن  وفامي يتعلق بوظيفة الأخالقيات، اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل اس تعراض الس ياسة قبل تنفيذها.

عطاء أأولوية لضامن مواكبة  نفذي أأن اختصاصات مكتب الأخالقيات مل بش املنقح الإداري التعممي معراًب عن اعتقاده أأنه ينبغي اإ

 مكتب الأخالقيات لأفضل املامرسات احلالية، وللتغيريات اليت أأدخلت أأخريًا عىل س ياس يت الويبو للأخالقيات والرقابة.

نه يتفق بشدة مع رأأي اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بأأن من شأأن املعلومات الواردة يف تقرير نشاط  وأأخريًا، قال الوفد اإ

 .2018 أأمني املظامل أأن تفيد ادلول الأعضاء وطلب معلومات تتعلق حباةل تقرير أأمني املظامل لس نة

ستشارية املس تقةل للرقابة وسائر أأعضاهئا موعة الأفريقية فأأثىن عىل رئيس اللجنة الااجملوحتدث وفد أأوغندا ابمس  .30

، اذلي أأعطى نظرة عامة عىل أأنشطة اللجنة خالل الفرتة املشموةل WO/GA/51/2 للتقرير اذلي أأصدرته اللجنة، الوثيقة
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موعة ورحبت اجمل وأأعربت اجملموعة عن تقديرها ملا قدمه عضوا اللجنة املنهتية وليهتام من خدمات بتفاٍن والزتام. ابلس تعراض.

وذكرت  ابلعضوين اجلديدين املنتخبني وأأكد للفريق بأأرسه عىل دمع اجملموعة لإضفاء املزيد من التعزيز عىل وظيفة الرقابة.

اجملموعة أأن اللجنة تؤدي دورًا رقابيًا واستشاراًي همامً للمنظمة ولدلول الأعضاء عن طريق توفري س بل الضبط واملوازين 

وأأضافت أأن س بل  نفيذ وظائفها، كام أأهنا تكفل حتقق الفعالية يف الس ياسات اليت حتمك تكل الأهجزة.خملتلف أأهجزة الويبو يف ت 

جناز وليهتا بكفاءة. ليه  الضبط واملوازين هذه تضمن للمنظمة متكهنا من اإ وأأعربت اجملموعة عن رسورها مبجمل ما خلصت اإ

رقابية املسؤوةل ابملنظمة لالإجراءات املوضوعة يف ختطيط وتنفيذ اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة من امتثال الأهجزة ال

عداد تقاريرها والتحقيقات ادلاخلية، فضاًل عن التحسن التدرجيي يف الس ياسات  خمتلف برامج املنظمة وأأنشطهتا وأ ليات اإ

ة الاستشارية املس تقةل وكام س بق اذلكر، قد أأعربت اجملموعة عن رضاها ادلامئ عن الأسلوب اذلي تبارش اللجن ادلاخلية.

للرقابة به أأعاملها، مبا يف ذكل التفاعل مع خمتلف أأهجزة الويبو، وكبار مديري الربامج وأأفرقهتم، من أأجل تكوين رؤى معلية 

ليه من نتاجئ وتوصيات اإىل وهجة نظر واعية، ومع  ونظرات شامةل لوظائفهم وأأنشطهتم، مما يكفل استناد اللجنة فامي تذهب اإ

ورحبت اجملموعة بتوقعات اللجنة الاستشارية  أأيضًا أأن تكون تكل التوصيات مقبوةل للمسؤولني عن تنفيذها. ذكل يضمن

عداد  املس تقةل للرقابة الإجيابية للمنظمة ونظرهتا املس تقبلية الإجيابية يف ختطيط وتنفيذ خمتلف برامج املنظمة وأأنشطهتا وأ ليات اإ

ورصحت اجملموعة بأأهنا تلمس الكثري من الفوائد يف هذه تكل  ات ادلاخلية.لية والس ياسخ تقاريرها والتحقيقات ادلا

عداد التقارير، وحثت مجيع الأهجزة  التوصيات، خاصة تكل املتعلقة بعمليات التخطيط وأ ليات التحقيق، فضاًل عن أ ليات اإ

عطاء الأولوية لتكل اليت مىض علهيا وقت  اليت أأصدرت من أأجلها تكل التوصيات أأن تتكفل بتنفيذها بشلك اكمل، مع اإ

 طويل ويه معلقة.

وأأعرب وفد الصني عن تقديره لعمل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وشعبة الرقابة ادلاخلية واملدقق اخلاريج،  .31

ىل اللجنة عىل تقريرها. جيابيًا للغاية يف ح  وتوجه ابلشكر اإ سن وعرب الوفد عن اعتقاده أأن معل تكل الوظائف يؤدي دورًا اإ

 تس يري املنظمة، واقرتح أأن تنفذ الأمانة بنشاط التوصيات املعقوةل اليت تقرتهحا الوظائف املذكورة.

طار ونظام الرقابة ادلاخلية  .32 وردًا عىل مسأأةل التحديث بشأأن س ياسة ماكحفة الاحتيال، وحضت الأمانة أأهنا جزء من اإ

آخر خالل  تقدميتعراضها، ومن احملمتل اليت نوقشت مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة مضن اس    التايل الاجامتعحتديث أ

ليه بشأأن املسائل اليت أأاثرها فامي يتعلق بتقرير نشاط  .للجنة وأأكدت الأمانة لوفد الولايت املتحدة الأمريكية أأهنا س تعود اإ

 بشأأن مكتب الويبو للأخالقيات. والتعممي الإداريأأمني املظامل 

لويبو علامً مبضمون "تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة" أأحاطت امجلعية العامة ل .33

 (.WO/GA/51/2 )الوثيقة

 تقرير مدير شعبة الرقابة ادلاخلية "3"

ىل الوثيقتني .34  .A/59/7و WO/GA/51/3 استندت املناقشات اإ

نشطة الرقابة اليت اضطلعت هبا وقدم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، وفقًا مليثاق الرقابة ادلاخلية، نظرة عامة عىل أأ  .35

 WO/GA/51/3 وبنين أأن الوثيقة .2019يونيو  30حىت  2018يوليو  1 أأي من الشعبة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير،

عداد خطة الشعبة للرقابة لس نة  تتضمن التقرير الس نوي. ذ يف الاعتبار خالل اإ ن عددًا من العوامل قد أأخِّ  2019وقال اإ

دارة الويبو، وادلول ومهنا: تقيمي اخمل اطر، واجلدوى، والأثر عىل الصعيد القطري، ودورة الرقابة، والتعليقات الواردة من اإ
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)أأ( من ميثاق الرقابة ادلاخلية، وقبل وضع الصيغة الهنائية خلطة العمل، 28وأأضاف أأنه وفقا للفقرة  الأعضاء، واملوارد املتاحة.

ىل الل  م مرشوع خطة الرقابة أأيضا اإ وأأعلن أأن الشعبة  جنة الاستشارية املس تقةل للرقابة لس تعراضه وتقدمي املشورة بشأأنه.قُّدِّ

عداد التقرير، من تنفيذ خطة الرقابة لس نة   .2019 ابلاكمل، وأأهنا بصدد تنفيذ خطة العمل لس نة 2018متكّنت، يف اترخي اإ

مي اليت ابرشهتا الشعبة أأثناء الفرتة املشموةل ابلتقرير ويه: وذكر اجملالت التشغيلية الرئيس ية اليت مشلهتا معليات التدقيق والتقي

وتنفيذ اسرتاتيجية  ؛والصناديق الاستامئنية اليت تديرها الويبو ؛وحمفظة ختطيط املوارد املؤسس ية ؛أأنظمة الأمن للنفاذ املادي

مج التجرييب بشأأن التطوير املهين والربان ؛ومرشوع املقاصة التجرييب ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ؛تأأمني املعلومات

آس يا واحمليط الهادئ. ؛(2والوظيفي )املرحةل  وأأضاف أأن الشعبة أأصدرت أأيضًا تقريرين من تقارير  واملكتب الإقلميي ملنطقة أ

دارة اس تفسارات العمالء. دارة بشأأن التصحيحات يف جسل مدريد حبمك املنصب وأأنظمة اإ ن الشعبة  التبعات لالإ ومىض يقول اإ

دارة  اذت عددًا من املبادرات اجلديدة ومهنختا دماج التكنولوجيا يف مجموعة أأدوات الشعبة مع الاس مترار يف اس تخدام أأنظمة اإ اإ

دارة التوصيات ؛تشجيع تدفقات العمل املتاكمةلل  التدقيق ؛ واس تخدام لوحات قياس للمعلومات التجارية لتحسني توجيه اإ

دارة اخملاطروالتوسع يف أأدوات حتليالت البياانت دع واس تخدام الرسوم البيانية لتبس يط تقارير  ؛امً للضوابط ادلاخلية واإ

وأأن  وذكر أأن نظامًا حموس بًا لإدارة احلالت قد ُطور داخليًا ونُفذ يف قسم التحقيقات ابلشعبة يف أأوائل تكل الس نة، التقيمي.

وهو ابلتايل يسمح بتتبع أأنشطة التحقيق ويسهل  اثئقها،املراد من هذا النظام أأن يكون مس تودعًا مجليع جسالت التحقيقات وو

ىل الواثئق والأدةل للك حاةل حتقيق. ووحض أأن الشعبة قد رمست مسارًا لتشجيع التعمل التنظميي عن طريق تطوير  النفاذ اإ

لكرتونية لتعمل كيفية اس تخدام التقياميت ابعتبارها جزءًا من دورة الإدارة. س هتلت أأيضًا معليات وأأضاف أأن الشعبة ا وحدة اإ

ضافة املزيد  آزر احملمتةل، وجتنب ازدواج اجلهود، واإ مشرتكة بني قسمي التدقيق والتقيمي لعدة أأغراض من بيهنا استامثر أأوجه التأ

ويف ذكل الصدد، يربز التدقيق والتقيمي املشرتكني لس ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني ابعتباره مرشوعًا  من القمية،

 47جديدة قد جسلت خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، مما ميثل اخنفاضًا بنس بة  حاةل 21وأأفاد فامي يتعلق ابلتحقيقات أأن  بيًا.جتري 

حاةل عالقة مهنا أأربع  14، اكنت 2019يونيو  30ويف  حاةل قد أأغلقت. 19يف املائة عن الفرتة املشموةل ابلتقرير السابق، وأأن 

الأّويل ومثاين حالت يف مرحةل التحقيق الاكمل، وحالتان مهنا معلقة بسبب غياب املوظف املعين حالت يف مرحةل التقيمي 

آخر. جراء من جانب كيان أ نه من بني احلالت العالقة فُتحت ست حالت يف  لفرتة طويةل، أأو ابنتظار اختاذ اإ ومىض يقول اإ

نه يف  ،2016وحاةل واحدة يف س نة ، 2017 ، وحاةل واحدة يف س نة2018، وست حالت يف س نة 2019س نة  يوليو  1واإ

، بلغ متوسط الوقت املس تغرق للتحقيق يف احلالت مخسة أأشهر ونصف، وهذا أأقل بقدر معترب من املدة املس هتدفة 2019

دارة التوص  ذلكل، واليت تبلغ س تة أأشهر. يات وفامي يتعلق ابملتابعة عىل توصيات الرقابة املفتوحة، أأفاد أأن الشعبة تواصل اإ

عداد التقارير بشأأهنا ابس تخدام نظام قامة حوار تفاعيل بني مديري الربامج ومندوبهيم حتقيقا  TeamCentral واإ اذلي يتيح اإ

عداد هذا التقرير اكنت مثة  للفعالية يف متابعة تنفيذ التوصيات املفتوحة.  68توصية مفتوحة مهنا  155وأأضاف أأنه يف اترخي اإ

يف املائة من مجموع توصيات الرقابة  85وأأن توصيات الشعبة تس تأأثر بنس بة  أأولوية متوسطة،ذات  87ذات أأولوية عالية و

وأأن املدققني  وبنين أأنه مل تُغلق أأي من توصيات الشعبة دون تنفيذ خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، ادلاخلية املفتوحة.

ىل قبول الإدارة 2016-2015اضُطلع به يف الفرتة اخلارجيني أأغلقوا أأربع توصيات من تدقيق امتثال للأسفار واملنح  ، استنادًا اإ

سداء املشورة املهنية بشأأن  للمخاطر ذات الصةل. ىل العمل الرقايب اخملطط هل، اس مترت الشعبة يف اإ وذكر أأنه ابلإضافة اإ

دارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية، تواصل مع اللجنة وأأن الشعبة اكن لها تفاعل م  الس ياسات والإجراءات املؤسس ية واإ

الاستشارية املس تقةل للرقابة لإبالغها عن تنفيذ خطة الرقابة ادلاخلية، ومناقشة نتاجئ الرقابة وغريها من املسائل املتعلقة بعمل 

ىل أآخر. ووحض أأن شعبة الرقابة ادلاخلية  الشعبة وسري شؤوهنا، والامتس مشورة اللجنة الاستشارية املس تقةل من حني اإ

القة معل ممتازة مع املدقق اخلاريج من خالل عقد اجامتعات منتظمة عن قضااي التدقيق والضوابط ادلاخلية حافظت عىل ع
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دارة اخملاطر،  وأأن الشعبة اجمتعت ابنتظام مع أأمني املظامل ورئيس مكتب الأخالقيات لضامن التنس يق اجليد وتاكمل ادلمع. واإ

ن الشعبة اس مترت، مضن هجودها املس مترة لت وضيح معلها بشلك أأفضل ومنارصة وظيفة الرقابة ادلاخلية، يف التواصل وقال اإ

صدار النرشة الإخبارية  طار التدريبات المتهيدية، واإ مع الزمالء داخل الويبو من خالل تقدمي عروض للموظفني اجلدد يف اإ

ن الشعبة واصلت  قتضاء،للشعبة، ولوحات البياانت اخلاصة ابلشعبة، وتقدمي عروض للمديرين وكبار الإداريني عند الا واإ

وبنين أأن حتليل  الامتس تعليقات من الزمالء عن جودة معلها الرقايب من خالل اس تقصاءات رضا العمالء عقب لك هممة.

ىل نس بة رضا متوسطة تبلغ  ىل اس تقصاءات ما بعد املهام و 85النتاجئ اجملمعة لالس تقصاءات أأشار اإ يف  77يف املائة ابلنس بة اإ

وأأن الشعبة واصلت خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير تعاوهنا النشط  لنس بة اإىل الاس تقصاءات اليت أأجريت بعد س نة،املائة اب

ورصح مدير الشعبة أأهنا شاركت بفعالية  واملفيد وحافظت عىل عالقاهتا مع املنظامت والهيئات الأخرى التابعة للأمم املتحدة.

ىل موارد  مثيل الأمم املتحدة املعنيني ابلتدقيق والتقيمي والتحقيق.بوجه خاص يف اجامتعات التواصل الس نوية مل  مث تطرق اإ

من  يف املائة 0.73مليون فرنك سويرسي، مما ميثل  5.072للثنائية قدرها  مزيانيةالرقابة فبنين أأن الشعبة قد خصصت لها 

لبرشية واملالية اكن يف اجململ مالمئا يك تغطي الشعبة وأأن مس توى املوارد ا لتنفيذ وليهتا، 2018/2019الويبو للثنائية  مزيانية

نه من أأجل التقدم املهين املس متر،  بفعالية اجملالت ذات الأولوية العالية عىل النحو احملدد يف خطط معلها. ومىض يقول اإ

ية والكفاءة حرض موظفو الشعبة أأنشطة تدريب خمتلفة لكتساب معارف وهمارات تقنية وكفاءات جديدة لزايدة الفعال 

أأايم من التدريب  10وأأضاف أأن الًك من موظفي الشعبة حرض يف املتوسط  التشغيلية للشعبة يف الاضطالع مبهام الرقابة.

للتصوير البياين، وحيازة  Tableauمشلت ماكحفة الغش واكتشافه، وتقنيات البحث التحقيقي، وحتليل البياانت، وتطبيق 

دارة الزناعات، وتقيمي العمل وس ياسات الابتاكر، وبرانمج املعلومات الرمقية، والأمن الس   وأأخرب  .TeamMateيرباين، واإ

ذ قبلت توصيات املدققني اخلارجيني، قررت مواءمة دورة التخطيط والتقارير عىل الفرتة  مدير الشعبة اللجنة أأن الشعبة، اإ

ىل  1بدًل من الفرتة املس تخدمة حاليًا ويه من املالية للسامح ابس تخدام اخملرجات يف بيان ضامانت الضوابط ادلاخلية  يوليو اإ

عىل أأن  فرتة س تة أأشهر خالل الفرتة الانتقالية، 2020وعىل ذكل فس يغطي التقرير الس نوي التايل خالل س نة  يونيو، 30

عداد التقارير عىل أأساس س نوات التقومي اتساقًا مع البياانت املالية الس نوية. 2021يبدأأ من س نة  مدير الشعبة  وتوجه اإ

جابة عن أأي أأس ئةل أأو تلقي تعليقات.  ابلشكر للوفود عىل حسن الاس امتع وذكر أأنه متاح لالإ

ىل الشعبة ومديرها عىل تقريره. .36 وسلط الوفد الضوء عىل الاس تنتاجات املتعلقة  وتوجه وفد الاحتاد الرويس ابلشكر اإ

ماكنية تضمني أ لية حومكة الصناديق الاستامئنية وزايدة ال   نفاذ والشفافية حول التطوير الوظيفي والتطوير املهين للموظفني.ابإ

 وأأعرب عن اهامتمه مبقرتح العمل عىل التوصيات اليت مل تنفذ بعد لضامن حتقق الفعالية فامي تبذهل الويبو من معل ونفقة.

ىل الشعبة وعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره لعمل الشعبة عىل مدى الس نة املاضية وتو  .37 جه ابلشكر اإ

وجشع الوفد الأمانة عىل تنفيذ توصيات تدقيق الشعبة يف أأقرب وقت ممكن، خاصة التوصيات ذات  عىل التقرير الشامل.

نه لكام طال بقاء تكل التوصيات مفتوحة زاد تعرض املنظمة للمخاطر.2017الأولوية العالية قبل س نة  وتوجه الوفد  ، حيث اإ

ىل الأمانة  غالقها.ابلشكر اإ وبنين الوفد أأن اللجنة الاستشارية  والشعبة عىل هجودهام املتواصةل لتنفيذ توصيات التدقيق واإ

عادة تقيمي  جراء اس تعراض دوري لتوصيات التدقيق للتأأكد من اس مترار الوجاهة واإ املس تقةل للرقابة اكنت قد اقرتحت اإ

وخص الوفد ابذلكر عزم الشعبة عىل  .2015 اإىل س نة 2011 مس توى اخملاطر للتوصيات الأربع والثالثني املعلقة من س نة

نه س يكون سعيدًا لو أأتيح مزيد من  اس تعراض هذه التوصيات املتأأخرة يف موعد غايته هناية الس نة. وختامًا، قال الوفد اإ

اليت لها عدد معترب التفاصيل بشأأن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات ذات الأولوية العالية عىل وجه اخلصوص لتكل الربامج 

 من توصيات التدقيق املفتوحة خالل فرتة التقرير السابق أأيضًا.
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أأحاطت امجلعية العامة للويبو علامً مبضمون "التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية"  .38

 .A/59/7 (، وبطلب جلنة املزيانية يف هذا الصدد عىل النحو الوارد يف الوثيقةWO/GA/51/3 )الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 12البند 

 فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو

ىل الوثيقة .39  .WO/GA/51/4 استندت املناقشات اإ

ىل أأن ال وقدم الرئيس  .40 مسأأةل املاكتب اخلارجية اجلديدة للويبو يه مسأأةل قدمية العهد، معروضة عىل نظر بند مشريا اإ

جراء مزيد من املشاورات بشأأن املاكتب اخلارجية، لإجياد امجلعية العامة للويبو لعدة س نوات. واكن من الوا حض أأنه لبد من اإ

، للعمل مكيرس فامي يتعلق مبسأأةل السفري جانيس اكرلكينس )لتفيا(سبيل للميض قدما يف هذا املوضوع. ونتيجة ذلكل، عنّي 

السفري اكرلكينس هبدف التوصل اإىل حل املاكتب اخلارجية. وجشع الرئيس مجيع الوفود املهمتة عىل التعاون بشلك بناء مع 

 واختاذ قرار بتوافق يف الآراء.

ن  .41 ماكتب خارجية جديدة مسأأةل مطروحة عىل الويبو ودولها الأعضاء منذ  فتحوقال وفد الإمارات العربية املتحدة اإ

ن قرارا اختذ بفتح مكتبني يف . وأأضاف الوفد قائال 2015موافقة هذه الأخرية عىل املبادئ التوجهيية عقب قرار مجعيات عام  اإ

. وذكّر الوفد بأأن اقرتاحا بفتح أأربعة ماكتب أأخرى معروض عىل ادلول الأعضاء وطلب مهنا التقرير يف 2016أأفريقيا يف عام 

 الأمر. وفامي يتعلق ابملبادئ التوجهيية، كرر الوفد اقرتاحه، اذلي قدمته الإمارات العربية املتحدة، ابس تضافة مكتب جديد يف

أأبو ظيب. وأأعرب عن أأمهل يف أأن يكون اقرتاحه قد قدم وفقا للمبادئ التوجهيية وس يلقى قبوًل حس نًا. ويف هذا الس ياق، 

عرب الوفد عن أأمهل أأيضا يف املشاركة بفعالية يف الاجامتعات اليت ينظمها امليرس ومتىن هل لك التوفيق يف تأأدية دوره. وشدد 

ىل قرار، س يعود الوفد عىل أأنه سيبدل قصارى هجو  جيابية ومنفتحة حىت تمتكن ادلول الأعضاء من التوصل اإ ده للعمل بروح اإ

بنفع كبري عىل املنظمة. ويف الوقت ذاته، رأأى الوفد أأنه من الرضوري وضع ضامانت يف حاةل الفشل مرة أأخرى يف التوصل 

ىل توافق يف الآراء. وشدد الوفد عىل أأنه معل، منذ امجلعيات السابقة، اب عداد خارطة طريق لوضع أ لية من أأجل تقدمي اإ جتاه اإ

ىل احرتام قرار مجعيات عام  ىل امجلعية العامة للويبو. ودعا ادلول الأعضاء اإ وأأكد عىل رضورة حتديد أأجل هنايئ  2015توصية اإ

روضة وتقدم ابلشكر لختاذ قرارات ابلنس بة لسلسةل امجلعيات هذه. وأأكد الوفد عىل أأنه جيب النظر يف اكفة الاقرتاحات املع

ىل اس تنتاج من أأجل مصلحة امجليع.  لدلول الأعضاء عىل مشاركهتا النشطة وأأعرب عن أأمهل يف أأن يمت التوصل اإ

ىل الأمهية الكبرية اليت يعلقها عىل فتح ماكتب خارجية جديدة. و  .42 س تكتيس أأضاف أأن تكل املاكتب وأأشار وفد قطر اإ

ىل املبادئ التوجهيية و ، اخملتار اذلي جيبمنطقة والبدل أأمهية ابلغة فامي يتعلق بتقدمي خدمات لل  توافق الآراء، أأن استنادا اإ

نه يكون بدلا مس تقرا ودليه عالقات ممتازة مع البدلان الأخرى يف املنطقة. و  ، بطبيعة احلال، عىل ذكل البدلجيب مىض يقول اإ

ىل قواعد امللكية الفكريةأأن حيرتم  رسالته املقدمة اإىل مجيع ادلول الأعضاء بشأأن هذا البند  والتعاون ادلويل. وأأشار الوفد اإ

جيابية من أأجل مصلحة املنظمة.  ورحب ابختيار ميرس للمفاوضات. وأأكد عىل أأن قطر ستشارك دوما بروح اإ

 2015 ، وذكر ابلزتام ادلول الأعضاء يف أأكتوبرأأمرياك الالتينية والاكرييب مجموعة بدلانوحتدث وفد املكس يك ابمس  .43

د مبادئ توجهيية لفتح ماكتب خارجية جديدة للويبو. وبقياهما بذكل، رأأت ادلول الأعضاء أأن هذه املسأأةل بلغت مرحةل ابعامت

لهيا، للميض قدما ابجتاه فتح ماكتب جديدة خالل  ىل التفاقات اليت مت التوصل اإ اكفية من النضج، ابلستناد اإ
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من رضورة امليض  أأمرياك الالتينية والاكرييب مجموعة بدلانقرار، تأأكدت . ووفقا لهذا ال2018/2019و 2016/2017 الثنائيتني

، مشاورات من أأجل التفاق عىل مرحش ابلإجامع، هو كوملبيا. ونفذت هذه العملية عن اقتناع 2016قدما، وأأجرت يف عام 

مجموعة ملرحشني يف املنطقة. وأأشارت بأأن اجملموعة اتفقت عىل معلية صنع القرار املتبعة يف امجلعيات، لالختيار بني عدد من ا

نشاء مكتب يف كوملبيا هو اقرتاح قوي ومعيل، يامتىش مع املبادئ التوجهيية،  أأمرياك الالتينية والاكرييب بدلان ىل أأن اقرتاح اإ اإ

 الالتينية أأمرياك مجموعة بدلان. وأأضافت أأمرياك الالتينية والاكرييب مجموعة بدلانومن شأأنه تعزيز ماكنة الويبو يف منطقة 

نه بعد مرور ثالث س نوات عىل اقرتاهحا مرحشا، مل تتخذ امجلعيات قرارا بشأأنه بعد. وأأعربت  والاكرييب  مجموعة بدلانقائةل اإ

عن امتناهنا للجهود اليت بذلها الرؤساء السابقون للجمعية، يف الإقرار بقمية املرحش ابلإجامع والإشارة  أأمرياك الالتينية والاكرييب

ىل كولومبيا يف القرارات اليت اعمتدت يف حتديد مقتنعة  أأمرياك الالتينية والاكرييب مجموعة بدلان. ول تزال 2018و 2017ا اإ

ىلأأكدت من جديد عىل و  برضورة أأخذ مبدأأ التوازن اجلغرايف يف الاعتبار دلى فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو  احلاجة اإ

منا ابلنس بة ملنظومة الأمم املتحدة برمهتا. وتتفهم أأن يراعي أأي قرار يتخذ مبدأأ التوازن اجل غرايف، ليس ابلنس بة للويبو حفسب واإ

ىل قرار مماثل، لكونه يطرح  أأمرياك الالتينية والاكرييب مجموعة بدلان الصعوابت اليت قد تواهجها مناطق أأخرى يف التوصل اإ

رة أأخرى أأنه وحده من خالل احلوار واملرونة س تكون ادلول أأكدت م أأمرياك الالتينية والاكرييب مجموعة بدلانحتدايت. غري أأن 

ىل توافق يف الآراء بني أأولئك اذلين دلهيم رغبة مرشوعة يف اس تضافة مكتب خاريج للويبو.  الأعضاء قادرة عىل التوصل اإ

 مجموعة بدلانتعتقد أأيضا بتعيني ميرس، مشرية اإىل مؤهالته التفاوضية. و  أأمرياك الالتينية والاكرييب مجموعة بدلانورحبت 

ىل توافق يف الآراء بشأأن هذه املسأأةل. وأأعربت عن أأملها يف أأن  أأمرياك الالتينية والاكرييب أأنه ميكن أأن تتوصل دلول الأعضاء اإ

، ويف أأن يمت التفاق عىل املكتب اخلاريج يف 2016تتخذ هذه امجلعيات قرارا لكرس امجلود اذلي تعرفه هذه املسأأةل منذ عام 

أأنه من احليوي ابلنس بة للأعضاء يف املنظمة اس تذاكر  أأمرياك الالتينية والاكرييب مجموعة بدلانبيا، عىل الأقل. وذكرت كولوم 

مجموعة . وحثت 2015يف أأكتوبر للويبو أأمهية التفاق عىل مرحش ابلإجامع ميتثل للمبادئ التوجهيية اليت وضعهتا امجلعية العامة 

ادلول عىل أأن تظهر ادلول الأعضاء قدرا من املسؤولية والالزتام يف الوفاء بقرارات امجلعية  رييبأأمرياك الالتينية والاك بدلان

أأمرياك الالتينية  مجموعة بدلانوتفادي متديد اختاذ قرار فتح مكتب خاريج يف كولومبيا مرة أأخرى. وأأعربت العامة للويبو 

الاجامتع، عىل فتح هذه املاكتب اخلارجية الأربعة للويبو خالل  عن أأملها يف أأن تتفق ادلول الأعضاء خالل هذا والاكرييب

 كولومبيا. الثنائية، مبا فهيا املكتب يف

ورحب وفد الهند بتعيني امليرس لإجياد خمرج ملسأأةل فتح ماكتب خارجية جديدة العالقة منذ أأمد طويل. واكن جيب  .44

لويبو العالقة منذ أأمد طويل. ويتطلع الوفد للمشاركة يف تعيني ميسري لإجياد خمرج ملسأأةل فتح ماكتب خارجية جديدة ل

املشاورات غري الرمسية والتعاون تعاوان اكمال مع امليرس. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تكون املشاورات شفافة وشامةل 

 بشأأن فتح ماكتب خارجية جديدة. 2015وموهجة حنو النتاجئ ابلستناد للمبادئ التوجهيية لعام 

عن شكره للرئيس ومجيع أأحصاب املصلحة وأأعرب  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، د كرواتيا ابمسوحتدث وف .45

جياد حل ملسأأةل فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو. وكررت  بياهنا الافتتايح وذكرت ابلتقليد موعة اجملعىل الزتاهمم مبحاوةل اإ

يف الآراء وبأأن ادلول الأعضاء مطالبة، مرة أأخرى، ابلتصويت. وأأشارت ادلارج يف الويبو املمتثل يف اختاذ قرارات بتوافق 

ىل أأن هذا احلل س يغري روح املنظمة. وأأفادت موعة اجمل بأأن مجيع الوفود أأقرت بأأمهية وجود الويبو يف مجيع أأحناء موعة اجملاإ

. وتعتقد 2015مجلعية العامة للويبو يف عام العامل. ويف الوقت ذاته، جيب أأن تقر ادلول الأعضاء ابلقرارات اليت اختذهتا خالل ا

. اليت نصت عىل رضورة 2015بقوة أأن أأي قرار بشأأن املاكتب اخلارجية ينبغي أأن يستند للمبادئ التوجهيية لعام موعة اجمل

جراء معلية تقيمي لعمل املاكتب اخلارجية يفموعة اجملمراعاة مسأأةل التوزيع اجلغرايف العادل. وأأضافت  . 2021 عام أأنه ينبغي اإ
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وأأن يستند هذ التقيمي عىل اجلدارة. وشددت اجملموعة عىل أأنه ينبغي أأن تقدم ش بكة املاكتب اخلارجية قمية مضافة للويبو وأأنه 

جراء تقيمي مس تقل. وذكرت اجملموعة بأأنه حلد الآن، مل يس تضف ول واحد من أأعضاء  ل بعد اإ ل ميكن التقرير يف ذكل اإ

اذلي تقدم بطلب اس تضافة مكتب خاريج. ويف موعة تكل اجملوبأأن رومانيا يه العضو الوحيد يف  مكتبا خارجياموعة اجمل

 املسأأةل. عن شكرها للميرس لقبوهل تويل هذه املهمة ومتنت هل اجملموعة لك التوفيق يف تسوية هذهموعة اجملاخلتام، أأعربت 

يران )امجلهورية الإسالمية( امليرس وأأعرب عن اس تعد .46 اده للعمل معه بأأفضل الطرق املهنية لتسوية هذه وهنأأ وفد اإ

املسأأةل العالقة. وأأكد الوفد من جديد دمعه للش بكة العاملية وادلامئة من املاكتب اخلارجية اليت قدمت قمية واحضة لتنفيذ 

 تل املناقشاالربامج واس تجابت لالحتياجات والأولوايت اخلاصة ابلبدلان واملناطق اليت معلت فهيا. ورأأى الوفد أأنه خال

يالء اهامتم جدي للتوزيع احلايل للماكتب اخلارجية، اذلي ل يظهر بشلك واحض توازان يف الواقع اجلغرايف.  ادلائرة، جيب اإ

ىل الفقرة  من املبادئ التوجهيية اليت تفيد بأأن أأي قرار ينبغي أأن يتخذ وفقا ملبادئ الاس تدامة واملساواة  13وأأشار الوفد اإ

ي أأن يصبح من الواحض جدا أأن التسوية الناحجة لهذه املسأأةل، تتوقف يف املقام الأول وابلأساس، عىل والكفاءة. وينبغ

جيايب وبناء يف املفاوضات امللوحة أأمام ادلول الأعضاء. وشدد  البدلان املرتحشةالاعرتاف بأأولوايت مجيع  وتعمتد عىل اتباع هنج اإ

ىل توافق يف الآراء من طرف امجليع لطاملا اكن عنرصا رئيسا لتحقيق النجاح. وذكر  الوفد عىل أأن تعدد الأطراف والتوصل اإ

ىل املعيار املؤسيس للويبو والقامئ عىل التوافق الوفد ب أأن القرارات الصادرة عن مجيع هيئات الويبو وجلاهنا اكنت تستند دامئا اإ

ملرتحشة التحيل ابملرونة. وحث الوفد ادلول الأعضاء واكن العثور عىل أ لية عامال رضوراي واكن عىل مجيع البدلان ا يف الآراء.

جياد  ىل اإ عىل عدم تقييد نفسها ببعض الأفعال والأفاكر املزدوجة فقط. وعوضا عن ذكل، ينبغي أأن تسعى ادلول الأعضاء اإ

ىل أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تؤدي املناقشات بشأأن هذه املسأأفاكر ابتاكرية ميكهنا حتقيق توافق يف الآراء. و  أأةل املهمة اإ

 .نتيجة توافقية

حراز تقدم يف مسأأةل املاكتب اخلارجية  .47 آس يا واحمليط الهادئ وأأعرب عن رضورة اإ وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ

ىل املبادئ التوجهيية اليت مت التفاق علهيا خالل مجعيات عام  والاحرتام املتبادل بني ادلول الأعضاء.  2015ابلستناد اإ

يران )امجلهورية الإسالمية( وعُ وكررت مجمو  آس يا واحمليط الهادئ وس تة مرتحشني من اجملموعة مه، الهند واإ امن ومجهورية عة أ

كوراي واململكة العربية السعودية والإمارات العربية املتحدة، التأأكيد عىل قدرهتا عىل أأن تكون جزءا من احلل وتتطلع للمشاركة 

جيابية.يف حوار ممثر وبناء من شأأنه أأن يؤدي  ىل نتيجة اإ  اإ

ىل أأن مسأأةل فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو اكنت موضوع نقاش  .48 وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وأأشار اإ

واكن الأمر كذكل بوجه خاص خالل معلية تقدمي الطلبات . عىل الأقل 2013مكثف وخالف بني ادلول الأعضاء منذ عام 

، انهتت العملية هذا 2015وكام اكن متوقعا يف قرار امجلعية العامة لعام . كذكل 2018/2019والثنائية  2016/2017للثنائية 

ضافية للويبو حىت الآن .العام ىل قرار بشأأن فتح ماكتب خارجية اإ ويتعني عىل  .وأأعربت اجملموعة ابء عن أأسفها لعدم التوصل اإ

ىل اتفاق قامئ عىل التوافق  وتتطلع . يف الآراء خالل امجلعية العامة احلالية للويبوادلول الأعضاء بذل قصارى هجودها للتوصل اإ

ىل املساعدة اليت س يقدهما امليرس س تخصص لإجراء تقيمي  2020/2021وذكرت اجملموعة ابء بأأن الثنائية . اجملموعة ابء اإ

ىل  وقد يرجع فشل دوةل عضو. 2015مس تقل لش بكة املاكتب اخلارجية للويبو، وفقا لقرار امجلعية العامة لعام  يف التوصل اإ

ىل معلومات اكفية ىل أأنه ميكن حتصيل . قرار مس تنري، اإىل حد كبري، اإىل شعور العديد مهنا أأهنا تفتقر اإ وأأشارت اجملموعة ابء اإ

مزيد من املعلومات والبياانت من تقيمي جحم وأأداء ش بكة املاكتب اخلارجية برمهتا وأأن من شأأن ذكل الإسهام بشلك همم يف 

رتحت اجملموعة ابء حبث اخلطوات املقبةل اليت يتعني اختاذها فامي يتعلق بش بكة املاكتب اخلارجية للويبو، وأأول واق. املناقشات
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وقبل لك يشء، يف شلك التقيمي املطلوب لش بكة ماكتب الويبو اخلارجية احلالية، كام هو وارد و، ابلفعل، مشرتط، يف 

واعتربت اجملموعة ابء أأن هذا التقيمي س يتيح لدلول . 2015عية العامة لعام املبادئ التوجهيية اليت تشلك جزءا من قرار امجل 

الأعضاء أأسسا قوية وأأكرث موضوعية تعمتد علهيا لختاذ قرار مس تنري فامي يتعلق ابحتياجات املنظمة برمهتا وش بكة ماكتهبا 

تعدة، مرة أأخرى، للمشاركة يف مشاورات وشددت اجملموعة ابء عىل أأهنا مس  . اخلارجية، واملسامهة يف حتقيق أأهداف الويبو

ورحبت بتعيني امليرس من أأجل مساعدة ادلول . بشأأن املوضوع خالل ادلورة احلالية وجشعت الرئيس عىل تعيني ميرس

ىل توافق يف الآراء  .الأعضاء عىل ادلفع هبذه املسأأةل حنو التوصل اإ

نه للرئيس عىل تعاونه خشصيا مع مجيع البدلان املرتحشة، وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية وأأعرب عن امتنا .49

آخر مجعية عامة للويبو عىل الأقل، من أأجل فتح ابب احلوار وحماوةل التوصل اإىل حل ورحبت اجملموعة الأفريقية . منذ أ

ىل أأمهية التوازن الإقلميي ويظل عىل يقني بأأنه س يكون ملاكتب الويبو اخل. بتعيني امليرس ارجية اجلديدة قمية وأأشار الوفد اإ

وتقدمت اجملموعة الأفريقية ابلشكر مجليع ادلول الأعضاء . مضافة ابلنس بة للمنظمة وادلول الأعضاء واملناطق اليت توجد فهيا

جيابية وابلنس بة للمجموعة الأفريقية، يربز . اليت أأعربت عن اهامتهما ابملوضوع وتعاملت مع املأأزق اذلي تعرفه املسأأةل بروح اإ

وأأعربت اجملموعة . الكبرية للك دوةل عضو وكذكل أأمهية الاقرتاحات املقدمة سابقا لس تضافة مكتب خاريج لأمهيةذكل ا

تس تمكل املناقشات عىل أأساس توافقي وفقا لالإجراء املنصوص عليه يف املبادئ التوجهيية  الأفريقية عن أأملها يف أأن

جراء مناقشات هادفة وموضوعية بشأأن املسأأةل وتتط. املتعلقة ابملاكتب اخلارجية للويبو 2015 لعام ىل اإ لع اجملموعة الأفريقية اإ

ىل اتفاق قبل حلول املوعد الهنايئ اذلي حددته امجلعية العامة للويبو  .ومس تعدة للمساعدة عىل التوصل اإ

ن موقفه من مسأأةل املاكتب اخلارجية للويبو م .50 ن وأأعرب وفد ابكس تان عن تطلعه للعمل مع امليرس. وقال اإ عروف. واإ

ىل أأي مدى أأصبح هذا املرشوع يكتيس طابعا س ياس يا.  اجلدل اذلي ل هناية هل بشأأن املاكتب اخلارجية أأبرز يف حد ذاته اإ

نه أأعرب عن حتفظات جدية أأصبحت تتقامسها الآن أأيضا دول أأعضاء أأخرى. وعىل النحو  آنذاك ومرة أأخرى اإ وقال الوفد أ

 مزتايد اختالفات وتوترات بني ادلول الأعضاء وابلتايل فاإن هذه املسأأةل تتسبب يف املقرتح، خلقت املاكتب اخلارجية بشلك

ىل توس يع الش بكة والقمية املضافة للماكتب اخلارجية للويبو.  رضر يفوق منفعهتا. وشدد الوفد عىل رضورة حتديد احلاجة اإ

وشدد الوفد عىل أأنه حىت الآن، ل توجد . لبدايةولحظ أأن هذا امجلود املتواصل طرأأ لأنه مل يمت حتديد أأسس املرشوع منذ ا

جراء حتليل شفاف للتاكليف . وثيقة رؤية بشأأن املاكتب اخلارجية نه قدم طلبا متكررا من أأجل اإ وأأضاف الوفد قائال اإ

ىل املزااي، مبساعدة تقيمي حمايد وموثوق فيه، ممول مبوارد خارجية ملقارنة نتاجئ املاكتب اخلارجية ابلنس بة  يمت حبث هذا ومل .اإ

وشعر الوفد بأأنه من أأجل زايدة تعقيد احلوار ميكن أأيضا عدم التفاق عىل املعايري واملهنجية وفقا . الطلب حىت الآن

قلميية للماكتب اخلارجية عىل  للمبادئ التوجهيية. وعالوة عىل ذكل، أأشار الوفد اإىل عدم وجود أأية وثيقة تقيميية للتبعات الإ

نسانية، جيب أأن . مر اذلي اكتىس أأمهية ابلغة يف هذا النقاشادلول الأعضاء، الأ  وشدد الوفد عىل أأن الويبو ليست منظمة اإ

وهيدف التحول الرمقي للويبو والتحول الرمقي اجلاري وتكنولوجيا  .والويبو يه منظمة تقنية .يكون لها حضور ميداين

تقدمي اخلدمات لأحصاب املصلحة وابلتايل، مل يعد هناك جمال املعلومات اإىل حتويل التشغيل ادلاخيل للمنظمة ومجيع أأساليب 

والأمر كذكل ابلتحديد لأن املاكتب اخلارجية املقرتحة مل لتضييع وقت ادلول الأعضاء وطاقهتا عىل مسأأةل املاكتب اخلارجية. 

ويعترب الوفد أأنه الوطنية.  ذكل تنفيذه يف ماكتب امللكية الفكرية خبالفتكن قادرة عىل القيام حىت بنشاط واحد ل ميكن 

. الأعضاء اذلي ميكن أأن يعود ابلنفع عىل اكفة الأعضاء عوضا عن حفنة من ادلول ينبغي استامثر املوارد يف التعاون التقين

ىل أأن ادلول الأعضاء وافقت عىل فتح ماكتب خارجية يف أأفريقيا واجلزائر بسبب ادلمع  وأأفاد الوفد بأأنه من املهم الإشارة اإ

ربات خب يمتتع مجيع املرتحشنيو  بري للجوانب التمنوية. ويعترب الوفد أأن الأمر مل يعد قط كذكل ابلنس بة للمرتحشني احلاليني.الك 
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ذا فتحها يف البدلان يف جمال امللكية الفكرية مثىل ذا اكن عىل ادلول الأعضاء فتح ماكتب خارجية، فينبغي اإ . ويف البداية، اإ

اهتا يف جمال امللكية الفكرية دون وجود املاكتب اخلارجية. وأأفاد الوفد بأأن املرشوع ما اكن اليت ل ميكن أأن تس تدام خرب 

لفتح ماكتب خارجية. وفامي خيص  لأساس املنطقيليكتيس طابعا س ياس يا اإىل هذا احلد لو اكن هناك وضوح فامي يتعلق اب

ختاذ القرارات عىل أأساس التوافق يف الآراء املتبعة يف الويبو واليت صنع القرار، ذكر الوفد ابلقاعدة اجلديرة ابلعزتاز املمتثةل يف ا

ن الاس تعراض يشارف عىل الأبواب وأأوىص بشدة انتظار نتاجئ هذا  تلزتم هبا مجيع ادلول الأعضاء. وأأضاف قائال اإ

ن الوقت  حان لعدم اخلوض يف الاس تعراض اخملطط هل قبل اختاذ مزيد من القرارات بشأأن املاكتب اخلارجية. وقال الوفد اإ

ل جلدل مثري لالنشقاق.  مسائل، مبا فهيا املاكتب اخلارجية، ل تقدم قمية مضافة لعمل املنظمة ول تقود اإ

ليه وعرض عليه تعاونه. .51 وأأفاد بأأنه مع منو قطاع  وتقدم وفد الصني ابلشكر للميرس عىل قبوهل تويل املهام املس ندة اإ

ة يف مزيد من املناطق ويبغي للويبو أأن تتكيف مع هذا الاجتاه املزتايد للعمليات. وقال امللكية الفكرية، فتحت ماكتب خارجي

ن معل املقرات هو تغيري اخلدمات العاملية وحتديهثا. وأأدت املقرات دورا همام للغاية يف هذا الصدد ويتوقع الوفد بأأن  الوفد اإ

جيابية حيث أأن التقدم يف هذه املسأأةل  ىل الأمام.تترصف بطريقة بناءة واإ  ُدفع اإ

وشكر امليرس ادلول الأعضاء عىل الثقة اليت وضعهتا فيه وذكر بأأن هذه املسأأةل مل تسوى يف الس نوات الأربع املاضية.  .52

ىل أأن ما بلغ اإىل  وعليه، مل تكن حظوظ معاجلة هذه املسأأةل بطريقة سلسة هذا العام قوية رصاحة. ويرجع السبب يف ذكل اإ

ىل أأن الهنج اذلي مسامعه هذا العام مل يك ن خمتلفا عام مسعه يف العام املايض أأو العام اذلي من قبهل. وأأشار امليرس بذكل اإ

يتبعه مل يعد قط اخلوض يف أأية مناقشات تفسريية. وتعمل مجيع الوفود مبا اكنت تود قوهل، وموقف لك وفد معروف جيدا. 

عداد قرار بطريقة بناءة. ول  هذا الغرض، خطط لعقد جولتني من املشاورات العامة وجوةل وأأفاد امليرس بأأنه س يعكف عىل اإ

مشاورات خاصة مع البدلان املرتحشة من أأجل اقرتاح مرشوع قرار حبلول هناية هذا الأس بوع. ويف حاةل اعامتد مرشوع القرار 

جرايئ. ولن تعق ذًا مدعاة لالحتفال. ويف حاةل عدم اعامتده، س يقرتح حينئذ قرار اإ د أأية دورات ليلية هذا، س يكون ذكل اإ

تفوق مدهتا ساعتني ونصف. وس يكون هناك حماوةل واحدة فقط لإعداد مرشوع قرار. ويف هذا الصدد، جشع امليرس الوفود 

عىل حضور املشاورات متحلية بروح التوافق واملرونة. واكتىس ذكل أأمهية نظرا لوجود أأربعة أأماكن شاغرة وعرشة 

ن هناك رأأاي يف الغرفة يفيد بأأنه رمبا ل ترش يحات، مما يعين أأنه لن يمت اخت  يار س تة مهنا عىل الأقل. وأأضاف امليرس قائال اإ

حتتاج ادلول الأعضاء لالس تعجال يف اختاذ قرار بل عوضا عن ذكل انتظار الاس تعراض اخملطط هل خالل الثنائية املقبةل. 

، اذلي نص عىل فتح ما قدره ثالثة ماكتب خارجية 2015وشدد امليرس عىل أأن ذكل ل يتعارض مع قرار امجلعية العامة لعام 

ذا مل تكن ادلول  خالل لك واحدة من الثنائيتني. واختذ قرار بشأأن فتح مكتبني خارجيني يف أأفريقيا خالل الثنائية املاضية، واإ

. 2015ار عام الأعضاء قادرة عىل التفاق بشأأن ماكتب خارجية خالل هذه الثنائية، فليس هناك أأي تعارض عندئذ مع قر 

ن عدم اختاذ قرار لن يتعارض مع قرار عام  .2015 وشدد امليرس عىل أأنه ل يقرتح عدم اختاذ قرار. غري أأنه يقول اإ

وأأعرب وفد رومانيا عن رضاه عىل تعيني امليرس وشدد عىل اس تعداده للعمل بطريقة بناءة يف املناقشات غري الرمسية.  .53

عالن رومانيا عن عزهم قلمييا اس تضافة وذكر الوفد ابإ ، وأأن 2010يف عام  ينة بوخارستللويبو يف مد مكتب خاريج دون اإ

هذا العرض اذلي تكرر منذ ذكل احلني، مصم ابحرتام اتم للمبادئ التوجهيية. وأأكد الوفد عىل أأنه يويل أأمهية ابلغة للمبادئ 

ملاكتب اخلارجية ينبغي أأن يليب الاحتياجات احلقيقية وأأن أأي قرار بشأأن ا 2015التوجهيية املتفق علهيا يف امجلعية العامة لعام 

عطاء الأولوية لأية منطقة ل تس تضيف ماكتب خارجية. وينبغي أأخذ التوزيع اجلغرايف العادل يف الاعتبار  للمنظمة وينبغي اإ
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ا وأأعرب عن واحرتامه. وشدد الوفد عىل أأن منطقة أأورواب الوسطى والبلطيق يه الوحيدة اليت ل تس تضيف مكتبا خارجي

ىل اتفاق يف الآراء خالل هذه امجلعيات.  أأمهل يف أأن يمت التوصل اإ

جياد حل بتوافق يف الآراء لهذه املسأأةل  .54 وجشع الرئيس الوفود عىل املشاركة يف حوار بناء والعمل مع امليرس هبدف اإ

 القدمية جدا.

ىل أأن .55 ىل بند جدول الأعامل وأأشار اإ ملسأأةل أأفلت من ادلول الأعضاء لعدة أأعوام. اختاذ قرار يف هذه ا وعاد الرئيس اإ

ىل  ىل أأن الفشل يف القيام بذكل س يؤدي اإ وأأكد الرئيس عىل أأن رضورة اختاذ قرار خالل هذه امجلعية العامة للويبو ترجع اإ

لعديد من متبقية. ومع مراعاة ذكل، ذكر الرئيس بأأنه عني ميرسا. وأأجرى امليرس اما يبلغ أأربعة ماكتب عدم اختاذ قرار بشأأن 

ىل توافق يف الآراء  اجلولت التشاورية مع الوفود املهمتة. وتقدم الرئيس ابلشكر للميرس عىل هجوده ابجتاه حماوةل التوصل اإ

ىل أأنه بدعوة من امليرس، حرض أأيضا مشاورات غري رمسية مع وفود هممتة هذا الصباح،  بشأأن هذا املوضوع. وأأشار الرئيس اإ

آخر قدم خاللها السفري اقرتا ىل أأن هذا هو أ حاته. وعقب نقاشات مكثفة، مل حتظى هذه الاقرتاحات أأيضا ابلإجامع. وابلنظر اإ

يوم يف هذه امجلعيات، قرر الرئيس عقد املزيد من املشاورات غري الرمسية مع البدلان العرشة املرتحشة ويه أأذربيجان 

يران )امجلهورية الإسالمية( وعُ  ة كوراي ورومانيا واململكة العربية السعودية وتركيا امن ومجهوريوكولومبيا والهند واإ

 العربية املتحدة. والإمارات

نه زود البدلان العرشة املرتحشة ابلعنارص الرئيس ية اليت سرتد يف اقرتاحه  .56 ىل بند جدول الأعامل وقال اإ ورجع الرئيس اإ

سهامات قمية من طرف البدلان  من أأجل عرضه عىل اجللسة العامة ابعتباره اقرتاح الرئيس. وأأشار الرئيس اإىل أأنه تلقى اإ

لهيا يف صياغة اقرتاحه املعروض عىل ادلول الأعضاء. وأأبلغ الرئيس امجلعية العامة بوجود توافق يف  العرشة املرتحشة استند اإ

ىل ما س بق، عراب بدل مرتحش واحد عن خيبة أأمهل. وابلستناد اإ عرض  الآراء بني عرشة بدلان مرتحشة عىل اقرتاحه، رمغ اإ

جامع امجلعية العامة للويبو. وأأكد الرئيس أأيضا للوفود بأأن  الرئيس اقرتاحه عىل ادلول الأعضاء وأأعرب عن أأمهل يف أأن حيظى ابإ

ن حظي ابلإجامع، س متثل جزءا من  مجيع البياانت املقدمة بشأأن هذا البند من جدول الأعامل عقب اعامتد هذا الاقرتاح، اإ

 ة للجمعية العامة للويبو.السجالت الرمسية لهذه ادلور

 قّررت امجلعية العامة للويبو ما ييل: .57

بشأأن املاكتب اخلارجية واملبادئ التوجهيية اخلاصة  2015التذكري بقرار امجلعية العامة للويبو لعام  "1"

 (؛A/55/13مباكتب الويبو اخلارجية )الوثيقة 

جراء تقيمي خالل عام  "2" اخلارجية. وس تبّت جلنة الربانمج واملزيانية لاكمل ش بكة ماكتب الويبو  2021واإ

 ؛2020يف مواصفات ذكل التقيمي أأثناء دورهتا احلادية والثالثني يف عام 

، تأأجيل النظر يف الطلبات العرشة احلالية 2021ويف انتظار صدور نتاجئ ذكل التقيمي خالل عام  "3"

 جل اس تضافة ماكتب خارجية جديدة للويبو؛من أأ  2019-2018املُقدمة من ادلول الأعضاء لأغراض الثنائية 

ىل  "4" والنظر يف فتح ما يبلغ أأربعة ماكتب خارجية جديدة للويبو، مبا يف ذكل يف كولومبيا، استنادًا اإ

 .2023-2022الطلبات العرشة احلالية يف الثنائية 
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 اذلي مت التفاق عليه. وأأعرب وفد مجهورية كوراي عن امتنانه للرئيس عىل معهل الشاق وأأكد دمعه لالقرتاح  .58

والرئيس عىل هجودهام  وأأعرب عن امتنانه للميرس دلان أأمرياك الالتينية والاكرييبابمس مجموعة بوحتدث وفد املكس يك  .59

ىل اتفاق بشأأن موضوع تطلب وقتا طويال وتفاين ادلول الأعضاء والأمانة من أأجل الوفاء بقرار امجلعية  من أأجل التوصل اإ

زاء نتاجئ املشاورات.  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأشارت 2016م العامة للويبو لعا اإىل خيبة أأملها الشديدة اإ

ن اكن فتح هذا املكتب ميتثل مجليع  وخلصت اإىل عدم وجود أأي تربير ملنع كولومبيا واملنطقة من احلصول عىل مكتب، واإ

، مس تعدة 2016أأهنا اكنت منذ عام  عة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبمجمو . وذكرت 2015املبادئ التوجهيية املعمتدة يف عام 

لس تضافة الويبو يف املنطقة يف مكتب خاريج يف كولومبيا. ول تتفق مع أأن هذا القرار املتخذ بتوافق يف الآراء اكن هو نفسه 

كيف تفادت بعض   الالتينية والاكرييبمجموعة بدلان أأمرياكابلنس بة للماكتب اليت مل حتصل عىل تأأييد مناطقها. ولحظت 

الوفود اختاذ قرار أأو عرقلت اختاذ قرار اكن سيسمح بفتح مكتب يف كولومبيا. ولسوء احلظ، اكنت هذه املرة الثالثة اليت مينع 

رادة س ياس ية اعامتد قرار واكن لهذا الأمر أأثر سليب عىل منطقة  ، والاكرييبمجموعة بدلان أأمرياك الالتينية فهيا عدم وجود اإ

مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية حيث اكن للويبو حزي ودمع لتعزيز وجودها وتدعمي معلها يف جمال امللكية الفكرية. وأأعربت 

وتعتقد أأنه عىل ادلول الأعضاء التفكري  2015عن أأسفها لعدم وفاء ادلول الأعضاء ابللزتام اذلي قطعته يف عام  والاكرييب

 ا للمنظمة.جبدية فامي تريده حق

وتقدم وفد الهند ابلشكر للرئيس عىل مثابرته خالل ما يقرب عامًا اكماًل، واليت أأمثرت هذا التوافق يف الآراء. وأأعرب  .60

 الوفد أأيضا عن تقديره جلهود امليرس.

ك. وفد الإمارات العربية املتحدة جبهود الرئيس وميرسه من أأجل اخلروج حبل مقبول بشأأن هذا املوضوع الشائ وأأقرّ  .61

جيابية وبناءة مع مجيع الوفود املرموقة. غري أأن الوفد أأعرب عن أأسفه  ىل أأنه شارك يف معلية املشاورات بروح اإ وأأشار الوفد اإ

ىل املبادئ التوجهيية هبدف تقدمي  مارات العربية املتحدة اس تضافة مكتب خاريج ابلستناد اإ لعدم وجود مرونة. وعرضت الإ

ضافية لش بكة الويبو. وذ ، قدمت الإمارات WO/PBC/27/7و WO/PBC/26/7كر الوفد أأنه وفقا للوثيقتني قمية اإ

العربية املتحدة اقرتاهحا ابمس مجموعة من البدلان يه البحرين والأردن والكويت. وأأكد الوفد للجمعية العامة للويبو أأن املكتب 

بط وتكنولوجيا املعلومات والتصالت لر خدمات ااخلاريج يف أأبو ظيب س يعمل هبيألك أأساس ية فعاةل للغاية من حيث، 

ىل أأن أأبو ظيب تمتتع خبربة كبرية يف اس تضافة منظامت الأمم املتحدة من قبيل اس تقبال مقر الواكةل  والاس تقرار. وأأشار الوفد اإ

حل يف  ادلولية للطاقة املتجددة. وبروح من الثقة املس مترة يف حمكة ادلول الأعضاء وروح من التوافق من أأجل التوصل اإىل

املس تقبل، أأعرب الوفد عن تقديره لالقرتاح املعروض أأمام امجلعية العامة. وحث ادلول الأعضاء عىل الرتكزي عىل أأمهية 

املهنجية القامئة عىل اجلدارة اليت يتعني حبهثا، من أأجل عدم الوقوع يف املس تقبل يف نفس الوضع اذلي مرت به ادلول الأعضاء 

 يف الأعوام السابقة.

امن عن ترحيبه ابجلهود اليت بذلها امليرس اذلي يرس املناقشات وأأدارها. كام تقدم الوفد ابلشكر للرئيس ب وفد عُ وأأعر  .62

عىل اجلهود اليت بذلها واليت أأمثرت هذا احلل. وأأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح اذلي حيظى الآن بتأأييد بتوافق يف الآراء. 

 .2021يجري يف عام وأأحاط الوفد علام أأيضا ابلتقيمي اذلي س  

. بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوأأعرب وفد كولومبيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة  .63

وأأعرب عن امتنانه للرئيس وامليرس عىل تفانهيام البالغ من أأجل تعزيز احلوار بشأأن مسأأةل هممة من هذا القبيل خالل 
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ىل أأي مدى اكن دمع مجموعة امجلعيات. ولحظ الوف هذه بنّاء طوال هذه الفرتة،  بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبد أأيضا اإ

ىل املفاوضات بشأأن املبادئ التوجهيية اليت اعمتدت يف عام  . وأأبرز الوفد أأن ذكل اكن يف وقت 2015وأأضاف أأن ذكل يعود اإ

ىل اقرتاح اجملمو  عة املشرتكة بني القطاعات املعنية مبجال امللكية الفكرية بدأأت فيه كولومبيا هممة مؤسس ية هامة قادت اإ

. ولإظهار مرونة يف 2016/2017، قدمت كولومبيا اقرتاحا من أأجل الثنائية 2016اس تضافة مكتب خاريج. ويف فرباير 

ىل تنحي س تة مرتحشني بنفس بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييباملفاوضات، نفذت مجموعة  القدر من  معلية داخلية أأدت اإ

. وأأرادت اجملموعة تقدمي مكتب مرتحش موحد ووحيد، واكن يعين ذكل أأن بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبالأمهية من مجموعة 

اقرتاح كولومبيا خيتلف عن اقرتاحات الوفود الأخرى اليت رحشت نفسها لس تضافة ماكتب خارجية. وأأفاد الوفد بأأنه، لسوء 

العامة من املفاوضات، مل ميرر الاقرتاح ويعتقد أأن عدم وجود توافق يف الآراء يف هذه امجلعية احلظ، وبعد ثالث س نوات 

ىل معامةل منطقة أأمرياك الالتينية للويبو  خلمت هذا البند من جدول الأعامل ول س امي التقرير يف فتح مكتب يف كولومبيا، أأدى اإ

ن اجملموعة نف ىل اقرتاح مكتب معامةل غري منصفة. وأأضاف الوفد قائال اإ ذت بطريقة بناءة ومسؤوةل معلية من أأجل التوصل اإ

قلميي واحد. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف وجود الزتام حقيقي يف املس تقبل ملساعدة املنظمة وادلول الأعضاء عىل اختاذ  مرتحش اإ

والمتكني، يف املس تقبل، من اختاذ قرار. واكن الوفد سعيدا للغاية مبواصةل البحث عن خيارات من شأأهنا التغلب عىل العراقيل 

 قرار س يكون مرضيا ومفيدا للجميع، مبا يامتىش مع مبادئ املنظمة.

الوفد بأأن نص الرئيس اكن توافقيا ابلنس بة للعديد  وأأقرّ وأأعرب وفد تركيا عن امتنانه للرئيس وامليرس عىل هجودهام،  .64

د أأن بعض البدلان، ولأس باب خمتلفة، أأعربت عن شعورها من ادلول الأعضاء، حىت تكل اليت مل تكن مرتحشة. ولحظ الوف

ىل أأنه، بطريقة أأو أأخرى، ولأول مرة، أأاتح ذكل فرصة لتسليط بعض الضوء  آخر. غري أأن الوفد أأشار اإ زاء تأأجيل أ ابلإحباط اإ

سهموا فعال يف عىل كيفية امليض قدما يف معلية اختيار تكل املاكتب مس تقبال. وتقدم الوفد ابلشكر مجليع أأولئك اذلين أأ 

آهنا.  املناقشات من أأجل التوصل اإىل هذه النتيجة وأأعرب عن أأمعهل يف أأن تسوى هذه املسأأةل يف أ

وأأعرب وفد رومانيا عن امتنانه للرئيس وامليرس عىل هجودهام املتواصةل من أأجل ادلفع قدما ابلعمل بشأأن مسأأةل فتح  .65

ىل أأنه من ماكتب خارجية جديدة للويبو، وتيسري املشاورات بني ا دلول الأعضاء خالل امجلعيات العامة للويبو. وأأشار الوفد اإ

املعروف جيدا أأن رومانيا أأعلنت عن نيهتا يف اس تضافة مكتب خاريج للويبو يف بوخارست تسعة أأعوام من قبل يف 

ىل ، اقرتاح2016، قدمت رومانيا يف عام 2015. وبعد التفاق بشأأن املبادئ التوجهيية يف عام 2010 عام ا رمسيا يستند اإ

بدلان أأورواب ، مبا يامتىش متاما مع الإجراء املعمول به. وفامي شدد عىل أأن 2017مت تقريره. وتكرر هذا العرض يف مارس  ما

ىل  الوسطى ودول البلطيق تظل املنطقة الوحيدة بدون أأي مكتب خاريج، أأكد الوفد أأمهية املبادئ التوجهيية، مفيدا بأأنه اإ

ية الاحتياجات الفعلية للمنظمة، ينبغي أأن تعطى الأولوية للمناطق اليت ل توجد فهيا ماكتب خارجية وينبغي جانب رضورة تلب 

مراعاة مبدأأ التوزيع اجلغرايف العادل واحرتامه. وشدد الوفد وذكر بأأن عرضه اكن منذ البداية مدعوما رمسيا من طرف عدد من 

وةل عضو من مجموعته. ويعلق الوفد الأمهية ذاهتا عىل احلل التوافقي اذلي مت البدلان من منطقته، دون أأن تعرتض عليه أأية د

ليه خالل الساعات القليةل املاضية بعد مفاوضات مطوةل دارت حبسن نية. ومن أأجل التوصل اإىل حل توافقي  التوصل اإ

الاقرتاح احلايل املعروض عىل ادلول والتأأكيد عىل أأن الويبو منظمة تقوم عىل مبدأأ التوافق يف الآراء، ميكن أأن يدمع الوفد 

 الأعضاء للنظر فيه.

يران )امجلهورية الإسالمية( عن تقديره للرئيس وامليرس عىل هجودهام طوال هذه امجلعيات. وأأفاد الوفد  .66 وأأعرب وفد اإ

مل تمتكن ادلول  بأأنه شارك، ابعتباره بدلا مرتحشا، يف املناقشات بطريقة بنّاءة من أأجل حل هذه املسأأةل العالقة. وللأسف
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ىل اتفاق توافقي، لكنه مت اعامتد اقرتاح الرئيس. وارتأأى الوفد أأن اقرتاح الرئيس هو أأكرث احللول  الأعضاء من التوصل اإ

 التوفيقية قابلية للتطبيق من مضن احللول املعروضة عىل ادلول الأعضاء، واكن الوفد سعيدا بدمعه.

ىل أأن وتقدم وفد اململكة العربية السعودية ابل  .67 شكر للرئيس عىل هجوده بشأأن موضوع املاكتب اخلارجية. وأأشار الوفد اإ

هذه املسأأةل نوقشت لعدة أأعوام. وأأجريت مناقشات وُخصص ما يكفي من الوقت لهذه املسأأةل. واعترب الوفد أأن اقرتاح 

ن ذكل مكّن الرئيس اقرتاح جيد وأأبدى دمعه للنص. وهنأأ الوفد امليرس اذلي مل يذخر هجدا لتيسري احلو  ار والتفاق. وقال اإ

 ادلول الأعضاء من التوفيق بني وهجات نظرها والاقرتاب من بعضها البعض.

 من جدول الأعامل املوّحد 15لبند ا

 اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةتقرير عن 

ىل الوثيقة .68 ىل الوثيقة.WO/GA/51/5 Rev استندت املناقشات اإ  .A/59/INF/5 . وأأشري اإ

تقرير اللجنة ادلامئة املعنية " اليت تناولت WO/GA/51/5املعلومات الواردة يف الوثيقة عىل الضوء الأمانة  سلّطتو  .69

 املايضالعام  طيةلواصلت  جلنة حق املؤلفن اإ الأمانة  وقالت. ")جلنة حق املؤلف أأو اللجنة( حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

وأأثنت عىل مجيع ادلول الأعضاء للتقدم  .لقضااي العالقة املتعلقة مبرشوع معاهدة هيئات البثلول لبعض احل للتّوصلهجودها 

 والهندأأكدت الأمانة عىل مساهامت وفود الأرجنتني والولايت املتحدة الأمريكية و . واملتواصةلاملشاركة البناءة  بفضلاحملرز 

جلنة حق املؤلف قضااي اليت نوقشت. واستنادا اإىل نص رئيس وحتسني فهم خمتلف ال تيسري تبادل الآراء عىلاليت ساعدت 

جراء أأعاملهاواصلت اللجنة  املعاهدة،اذلي يتضمن عنارص  . تيسريها الرئيساليت توىل املناقشات الرمسية وغري الرمسية  عرب اإ

ماكنية عقد امجلعي عىلحاةل التوصية ابإ أأحاطت الأمانة علام ابملشاركة البناءة الواردة يف اتفاق اللجنة و  ة العامة للويبو بشأأن اإ

ىل توافق يف الآراء بشأأن عدد من  ،2020/2021 الثنائيةمؤمتر دبلومايس خالل  املسائل رشيطة أأن تتوصل ادلول الأعضاء اإ

املكتبات ودور احملفوظات  بشأأنمعل اللجنة عىل خطيت معل  انصبّ  والاس تثناءات،. وفامي يتعلق ابلتقييدات الأساس ية

عاقات أأخرىوالاس تثناءات املتعلقة  التعلمي والبحثومؤسسات  واملتاحف خبالف تكل اليت تشملها  ابلأشخاص ذوي اإ

عداد اخلالصات اس مترت أأعامل التحليل و معاهدة مراكش.  اجامتعات  ةثالثونظمت الأمانة أأيضا  السابقة،امجلعية انعقاد منذ واإ

قلميية، العمل بشأأن خطط  وقد خيتمتبناء عىل طلب ادلول الأعضاء. دومينغو يف س نغافورة ونريويب وسانتو  التوايل،عىل  اإ

جلنة ل انعقاد دورة يقب  ،2019أأكتوبر  19و 18مجيع ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة املهمتني يويم يضم مؤمتر العمل بعقد 

أأوحضت الأمانة أأن و متر. برانمج املؤ الطالع عىل موقع الويبو عىل الويب ل عىلأأحيل املندوبون و يف جنيف. حق املؤلف 

فريق خرباء من ممثيل  وُأنشئ. جلنة حق املؤلفلإدراجه يف جدول أأعامل  التتبعحق موضوع  اوفدي الس نغال والكونغو اقرتاح

لقاء مزيد من الضوء عىلادلول الأعضاء واملهنيني  العمل اذلي أأجنزته اللجنة من خالل النظر يف اجلوانب التقنية والقانونية  لإ

عىل  الراهنالعمل  وانصبيف البيئة الرمقية.  حق املؤلفبشأأن موضوع  وجيري العمل عىل قدم وساق. التتبعيذ حق لتنف 

س تكون و النرش.  وصناعةيف املس تقبل ليشمل القطاع السمعي البرصي سيتوسع نطاق العمل و  املوس يقى،صناعة قطاع 

نرتنت متاحة عىل صفحة الويب  قطاع املوس يقى العامليحول ادلراسة اليت تقدم صورة أأولية  يف عرص اخلدمات عرب الإ

للجنة املقدم وفد الاحتاد الرويس  مقرتحبناًء عىل وجتري دراسة النطاق يف الأايم القليةل املقبةل. بلجنة حق املؤلف اخلاصة 

جراء حتليل حلقوق بشأأن  ىل معاهدة بيجني ب أأعاملها . واختمتت الأمانة املسارح مديرياإ شأأن الأداء السمعي البرصي. ابلإشارة اإ

لهيا صدّ  املايض،خالل العام و  العديد من ادلول الأخرى خطوات فامي اختذت قت عدة دول أأعضاء عىل املعاهدة أأو انضمت اإ
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ىل أأن دخولملموسة يف هذا الاجتاه. وأأشارت الأمانة  ىل  أأن هناكطرفًا متعاقًدا و  30 يس تلزماملعاهدة حزي التنفيذ  اإ حاجة اإ

آخرين طرفني مت  .حىت تدخل املعاهدة حزي النفاذعاقدين أ

آس يا واحمليط بدلان وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة  .70 ىل أأنه قد  الهادئ،أ بعض التقدم يف مناقشات  ُأحرزوأأشار اإ

كة ملشار  اب علاماجملموعة وأأحاطت بشأأن حتديث حامية هيئات البث اس تجابة للتطورات التكنولوجية. جلنة حق املؤلف 

س ية للأعضاء يف معاجلة مسأأةل التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف مسرتشدة خبطط العمل املتفق علهيا يف الرئي 

قلميية اليت عقدت يف تكل الس نة بشأأن التقييدات وادلورة السادسة والثالثني للجنة.  يف أأعقاب سلسةل الندوات الإ

 تتطلع مشاركة عالية، عرفت نِّسباليت  والبحثية،ت التعلميية ملكتبات ودور احملفوظات واملؤسسافائدة اوالاس تثناءات ل

ىل مناقشة التطورات  اجملموعة قلميية  خاللاإ  أأحاطتجلنة حق املؤلف يف ادلورة املقبةل. كام اليت ستنظمها الندوات الإ

وفقا لتوصية و . املسارح يريمدالرمقي وحامية حقوق  احمليطيف  وحق املؤلف التتبعحق  مسأأةللتقدم احملرز يف اب علام اجملموعة

امجلعية العامة للويبو  املناقشات خاللللمشاركة بشلك بنّاء يف  هااجملموعة اس تعداد أأبدت والثالثني،اللجنة يف دورهتا الثامنة 

ىل الإجراء املناسب اختاذ  من أأجل النظر يف  عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن حامية هيئات البث.بغرض ادلعوة اإ

ن و  ىل توافق يف الآراء بشأأن القضااي  رشيطة ،2020/2021 الثنائية تصبو لتنظميه خاللاجملموعة قال اإ توصل الأعضاء اإ

 .منحها املزمعواحلقوق  امحلاية امحلاية احملدد وموضوعالأساس ية مبا يف ذكل نطاق 

جلنة حق اليت أأبدهتا  للمرونةتياحه أأعرب عن ار و  والبلطيق،وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى  .71

ىل اتفاق بشأأن التوصية املتعلقة ابملسأأةل  مبا يف ذكل اقرتاح  البث،عاهدة املتصةل مب العالقة منذ فرتة طويةلاملؤلف والتوصل اإ

آراء ادلول الأعضاء. التوصل اإىل  رشيطة ،2020/2021 دبلومايس خالل الثنائيةمؤمتر  تنظمياللجنة  موعة اجمل وذكّرتتوافق أ

موعة عن أأملها اجملأأعربت و معاهدة معارصة تأأخذ يف الاعتبار أأنواع خمتلفة من البث مع أأحاكم تطلعية.  صياغةحلاجة اإىل اب

رسال هيئات البث عرب ش باكت  يعكس الواقع التكنولويج املعارص المكبيوتر مبا يف وضع صك قانوين فعال يشمل حامية اإ

ن  الغرض،لهذا و طور. وكذكل البيئة الرمقية رسيعة الت عداد قامئة من اجملفاإ رطة طريق للعمل اقة وخاملعلن  املسائلموعة ترحب ابإ

الندوات  وتلقت ابرتياح والتقييدات،موعة ابملزيد من املناقشات حول موضوع الاس تثناءات اجملرحبت كام يف املس تقبل. 

قلميية الثالث اليت نظمت يف عام  عرفة نتاجئ هذه الندوات خالل املؤمتر ادلويل حول موعة عىل ماجمل وحرصت. 2019الإ

اليت  والبحثية،احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية و  لفائدة املكتباتالتقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف 

 التتبع موعة عن دمعها حلقاجملأأعربت و أأي معل معياري.  يُتوىخأأنه ل  علام ،2019أأكتوبر  19و 18س تعقد يف جنيف يويم 

بولية اللجنة  حيظى بأأمهية ابلغة ابلنس بة التتبعموعة أأن حق اجمل وتعتقدحق املؤلف.  جلنةيف جدول أأعامل  اثبتتضمينه كبند ل 

جراء مناقشة حمددة ومنظمة بشلك جيد حول هذه املسأأةل. امل صلحة املوأأنه اكن من   هاموعة اس تعداداجمل وأأبدتشرتكة اإ

 .اتناقشاء يف امل للمشاركة بشلك بنّ 

مبا  ،وأأكد من جديد أأمهية معل جلنة حق املؤلف والاكرييب،وحتدث وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  .72

حامية هيئات البث والاس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف الأعامل و هنج متوازن بني خمتلف بنود جدول  اعامتديف ذكل 

 وأأيدتت ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية والبحثية والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. ملكتبااحلقوق اجملاورة لفائدة او 

مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  مقرتحمثل  اجملاورة،الأخرى املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق  الراهنة املسائلموعة النظر يف اجمل

 أأعّدهتادراسة اخلدمات املوس يقية الرمقية اليت  اس تعراضموعة اإىل اجملتتطلع و الرمقي.  احمليطوالاكرييب لتحليل حق املؤلف يف 

موعة عن امتناهنا للجهود اليت بذلها رئيس اللجنة للميض قدما يف حتليل اجملأأعربت  البث،فامي يتعلق حبامية هيئات و الأمانة. 
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مواصةل احلوار يف موعة اجملاملداولت. وتأأمل النص. كام أأقر ابملشاركة البناءة اليت أأبدهتا الوفود يف حماوةل للميض قدمًا يف 

ىل توافق يف الآراء من أأجل الهنوض بعمل اللجنة البنّ  اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة  والتوصلاء هبدف التوصل اإ

عىل حق موعة موقفها فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات اجمل وجّددت. 2020/2021 خالل الثنائيةمحلاية هيئات البث 

ىل احلفاظ عىل التوازن  اجملاورة،املؤلف واحلقوق  فضال بني مصاحل ماليك احلقوق واملصلحة العامة  السلميمبا يف ذكل احلاجة اإ

عداد خطط العملاجملمعلت و . برّمنهالاهامتم بتمنية اجملمتع  عن شارك أأعضاؤها بفعالية ونشاط يف الندوة ، كام موعة عىل اإ

قلميية ملنطقة مجم وعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية الإ

موعة يف املؤمتر ادلويل حول اجملمشاركة  وتقرروالبحثية املتعلقة حبق املؤلف واليت عقدت يف سانتو دومينغو يف يوليو. 

اجملاورة لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات  التقييدات والاس تثناءات املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق

معل  يفموعة جمددا الزتاهما ابمليض قدمًا اجمل. وأأكدت 2019أأكتوبر  19و 18التعلميية والبحثية املقرر عقدها يف جنيف يويم 

قامة حوار  ىل توافق أأفضلاللجنة بروح من املرونة بغية اإ  يف الآراء بشأأن خمتلف القضااي. من شأأنه أأن يساعد عىل التوصل اإ

 وشّددتاية هيئات البث. محلمعاهدة وضع بشأأن  لإجراء مفاوضاتوأأوىل أأمهية  ابء،وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة  .73

حتديث الإطار  حتمل عىل عاتقها مسؤولية الفكرية،بصفهتا واكةل متخصصة تركز عىل امللكية  الويبو،أأن عىل اجملموعة ابء 

آراءمع مراعاة التطورات التكنولوجية و  هن،الراادلويل  لأرضية املشرتكة بشأأن علام اباجملموعة  وأأحاطتأأحصاب املصلحة.  أ

ىل امحلاية املناس بة.  تهلبث وحاج ل  الرمزيةقمية ال  الأهداف اليت عفا  أأن تتخىل عىلعىل ادلول الأعضاء  يتعني ومبراعاة ذكل،اإ

ىل التقدم  الراهنةعلهيا الزمن وأأن تس تجيب للتحدايت  اذلي أأحرزته اللجنة يف  املتواصلواملتوقعة. وأأشارت اجملموعة ابء اإ

ىل و القليةل املاضية بشأأن املسائل املوضوعية املتعلقة حبامية هيئات البث.  ادلورات أأحاطت اجملموعة علام بتوصية اللجنة اإ

املسائل مبا يف ذكل  البث،معاهدة بشأأن هيئات  املإبر امجلعية العامة للويبو بشأأن أأمهية مواصةل العمل يف جلنة حق املؤلف 

املشاركة عرب  فضال عن ورحبت ابلتقدم احملرز يف ادلورات الأخرية للجنة منحها، املزمعحمدد واحلقوق  حاميةذات نطاق 

ىل مواصةل املناقشات البناءة  ءتتطلع اجملموعة ابو الإقلميية يف جلنة حق املؤلف.  شكرت الرئيس مزيد من التقدم و لإحراز اإ

املسامهة يف معل جلنة حق املؤلف بشأأن هذا  ءس تواصل اجملموعة ابو . SCCR/38/10عىل النص احملدث الوارد يف الوثيقة 

ابلتقدم احملرز يف خطط العمل املتعلقة ابلتقييدات  ءرحبت اجملموعة ابو . القادمة ادلورةاملوضوع مبا يف ذكل خالل 

ملؤسسات التعلميية والبحثية والأشخاص ذوي الإعاقات ا اوكذ واملتاحف،دور احملفوظات ملكتبات و لفائدة اوالاس تثناءات 

قلميية الثالث حول الاس تثناءات والتقييدات وتطلعت اإىل  جراء الأخرى. كام رحبت اجملموعة ابلندوات الإ مناقشات مثرية اإ

ملكتبات ودور احملفوظات واملتاحف لفائدة الف لالهامتم خالل املؤمتر ادلويل حول التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤ 

لجنة حق املؤلف. وس تواصل اجملموعة ابء ل  القادمة انعقاد ادلورةل يواملؤسسات التعلميية والبحثية املقرر عقدها يف أأكتوبر قب 

 املشاركة يف املناقشات البناءة بشأأن املواضيع الأخرى املعروضة عىل اللجنة.

طار وأأكد من جديد الزتام اجملموعة ابملفاوضات اجلارية يف الأفريقية،موعة وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجمل .74 جلنة حق  اإ

ىل مواصةل عىل و  اللجنة،أأكدت اجملموعة الأفريقية عىل أأمهية وقمية مجيع املواضيع املدرجة يف جدول أأعامل و املؤلف.  احلاجة اإ

املدرجة املوضوعات الرئيس ية  مجةل من بنيو ع ادلول الأعضاء. يس توعب املصاحل املتنوعة مجلي توازانً تطوير برانمج معل أأكرث 

ملكتبات ودور احملفوظات لفائدة الصك ادلويل املقرتح بشأأن التقييدات والاس تثناءات ا شلك اللجنة،جدول أأعامل يف 

تسامه و ة. أأمهية قصوى ابلنس بة للمجموع الأخرى،لأشخاص ذوي الإعاقات وا والبحثيةواملتاحف واملؤسسات التعلميية 

الابتاكر  حتفز عىلو للملكية الفكرية نظام دويل متوازن  وضعبشلك كبري يف  عىل حق املؤلفس تثناءات الاو التقييدات

ىل املعرفة اذل ن النفاذ اإ عن التقييدات والاس تثناءات من شأأنه أأن يسهم يف هتيئة بيئة مس تدامة وسد  س ينتج يوالإبداع. اإ
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زاءاجملموعة الأفريقية  وأأبدتالرمقي. الفجوات اليت يفرضها الاقتصاد   ادلوراتلتقدم اذلي أأحرزته اللجنة يف ا ارتياهحا اإ

لهيا من قبل رسيع ابنضاممواليت حظيت  مؤخرًا،اعامتدها  جريول س امي جناح معاهدة مراكش اليت  الأخرية، مبا يف الأعضاء  اإ

منا يد اجملموعة،ذكل العديد من منطقة  ن دّل عىل يشء فاإ . الشأأنهذا ل الويبو  اذلي يوليه أأعضاءالاهامتم الكبري  ّل عىلوهذا اإ

رحبت اجملموعة الأفريقية مبعظم الأنشطة وفقًا خلطط العمل املتفق و هناك فرصة عظمية للبناء عىل هذا النجاح. أأضاف أأن و 

حول  اليت نظمت يةقلمي الإ عمل ال وحلقاتحول مواضيع خمتلفة اليت أأجريت س تفيضة امل راسات ادلمبا يف ذكل  علهيا،

ىل املؤمتر ادلويل حول التقييدات والاس تثناءات املقرر عقده يف وقت لحق من ذكل  التقييدات والاس تثناءات وتطلعت اإ

اجملموعة الأفريقية عىل احلاجة اإىل ضامن توجيه مجيع الأنشطة وخطط العمل حنو متكني اللجنة من حتديد  وشّددتالشهر. 

 2012ينبغي اختاذها بشأأن موضوع التقييدات والاس تثناءات وفقًا لقرار امجلعية العامة للويبو لعام الإجراءات ادلولية اليت 

ىل العمل حنو وضع صك دويل مناسب بشأأن التقييدات والاس تثناءات. وأأعرب عن أأمل اجملموعة  اذلي وجه الأمانة اإ

ىل اللجنة  لعمل بشأأن التقييدات والاس تثناءات يف ل ع صيغة هنائيةلوضالأفريقية يف أأن تقدم امجلعية العامة للويبو توصيات اإ

ذكّرت اجملموعة الأفريقية بأأهنا دمعت دامئًا عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد  البث،املس تقبل القريب. وفامي يتعلق حبامية هيئات 

أأن اجملموعة الأفريقية أأعربت عن . ورمغ 2007املعاهدة املقرتحة محلاية هيئات البث وفقًا لولية امجلعية العامة للويبو لعام 

ل أأهنا  الراخس،الزتاهما  حراز تقدم  مل ختفاإ أأن تصل أأنه اكن خيىش وأأضافت  كبري يف املوضوع،أأسفها لعدم قدرة اللجنة عىل اإ

ية القضااي اجملموعة الأفريقية بأأمه  توأأقرّ . واملرونةاملفاوضات اإىل حاةل من امجلود ما مل تظهر ادلول الأعضاء الإرادة الس ياس ية 

دراج  ملقرتحلإدراهجا يف برانمج معل اللجنة وأأكدت جمدًدا دمعها القوي  ُعرضتالأخرى اليت  وفدي الس نغال والكونغو ابإ

 2010. وشدد أأيضًا عىل أأمهية امتثال خمتلف هيئات الويبو لقرار امجلعية العامة للويبو لعام املقبليف برانمج اللجنة  التتبعحق 

دراج وصف للمسامهة يف تنفيذ توصيات  فامي يتعلق بأ لية التمنية يف التقرير  أأجندةالتنس يق وحث جلنة حق املؤلف عىل اإ

 الس نوي املقبل.

. وأأعرب الوفد عن املهمةه لتعزيز التقدم الإجيايب يف القضااي توشكر وفد الصني الأمانة عىل اجلهد الكبري اذلي بذل  .75

ملكتبات ودور احملفوظات واملتاحف لفائدة اوالتقييدات والاس تثناءات  دمعه للمناقشات املتعلقة حبامية هيئات البث

امليض قدما واملؤسسات التعلميية والبحثية والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. وحث مجيع أأعضاء جلنة حق املؤلف عىل 

ىل توافق يف الآراء بشأأن املعاهدة املتعلقة حبامية هيئات البث يف أأقرب وقت ل   عىل اس تعداده عرّب جمدداو  ممكن،لتوصل اإ

دمعه لإجراء دراسات وحبوث شامةل لزايدة تيسري  كام أأعرب عن الأخرى،للمشاركة بنشاط يف املناقشات بشأأن القضااي 

يالء اهامتم ابلغ لأحاكم معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي املوضوعيةفاوضات امل . وحث الوفد ادلول الأعضاء عىل اإ

 وجشع عىل بدء نفاذ املعاهدة يف وقت مبكر. ،نة حق املؤلفوأأمهيهتا يف جل 

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقيةوحتدث وفد طاجيكس تان ابمس مجموعة  .76 وأأعرب عن دمعه لتكثيف  ،بدلان أ

طارمرشوع معاهدة بشأأن حامية هيئات البث  لصياغةالعمل  عقد املؤمتر من أأجل البت يف  جلنة حق املؤلف يف اإ

مديري نة حق املؤلف حتليل حقوق جل عن تقديرها البالغ لقرار  اجملموعةأأعربت و ايس لعامتده يف املس تقبل القريب. ادلبلوم

 وتأأمل أأن يس متر العمل يف هذا الصدد. املسارح

نه واصل ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء الأورويب وفد الاحتاد  وحتدث .77 القيام بدور نشط يف فيه وقال اإ

هناية ؤدي يف توينبغي أأن البث ابلنظر اإىل الأمهية الكبرية اليت حتظى هبا ات بشأأن املعاهدة من أأجل حامية هيئات املناقش

ىل  املطاف أأعرب الوفد عن واملس تقبلية لهيئات البث. و  الراهنةالحتياجات ل هممة تس تجيب بطريقة فعاةلمعاهدة صياغة اإ
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. وأأكد وقضااي أأخرىمنحها  املزمعواحلقوق  امحلاية،وموضوع  التعاريف، بشأأن عىل الوثيقةرئيس جلنة حق املؤلف ل هشكر 

 املسأأةل الطويةل الأمد،تقدم يف هذه  ومن أأجل حتقيقالوفد جمددا دمعه لتوصية امجلعية العامة للويبو بشأأن هذا املوضوع. 

طار  املعاهدةهذه س تقبيل بشأأن خريطة طريق حول العمل امل  اإىل جانب وضعاملعلقة  املسائلاقرتح الوفد وضع قامئة من  يف اإ

ىل اللجنة عىل حنو النص يف ونضج  قدر من التوافق يف الآراء. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يسمح ذكل للجنة ابلتوصل اإ

الإطار الزمين احملدد يف التوصية. وظل الوفد ملزتمًا مبواصةل املناقشات املمثرة بشأأن  مضنمؤمتر دبلومايس عقد  يفيض اإىل

قلميية اليت عقدت  العمل،وأأعرب عن تقديره للعمل املنجز مبوجب خطط  والتقييدات،س تثناءات الا وخاصة الندوات الإ

املؤمتر ادلويل القادم حول التقييدات والاس تثناءات  خاللعىل مدار العام. وعرب الوفد عن أأمهل يف معرفة املزيد عن نتاجئها 

ادلورة ل انعقاد يقب  سينعقد يفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية والبحثية اذلملكتبات ودور احمللفائدة اعىل حق املؤلف 

مبثابة س يكون س ياق خطط العمل يف للجنة حق املؤلف. وأأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن العمل املنجز التاسعة والثالثني 

املؤسسات التعلميية  فضال عنواملتاحف للتحدايت اليت تواهجها املكتبات ودور احملفوظات اللجنة أأساس جيد لتعميق فهم 

طار مفيد الأخرى،والبحثية والأشخاص ذوي الإعاقات  ىل الفهم  املس تقبل.للعمل يف  ينوس يكون مبثابة أأداة واإ واستند ذكل اإ

كشفت التقارير و معل معياري.  الاضطالع بأأيخطط العمل مل يكن  الغرض مناذلي عرب عنه الوفد ابس مترار من أأن 

آراء متباينة حول املوضوع. الأخرية ل  طار بنود جدول الأعامل مبثابة لهذا  املهمةتكون النتيجة  وقدلجنة عن أ لعمل يف اإ

رشادات لدلول الأعضاء فامي يتعلق بأأفضل   من أأجلمع الاس تفادة من مرونة الإطار القانوين ادلويل حلق املؤلف  املامرسات،اإ

 ودكّر. أأو احملافظة علهيا أأو حتديهثا  اكف لالحتياجات والتقاليد احملليةاعامتد الاس تثناءات الوطنية اليت تس تجيب بشلك

ىل نوقشتبعض بنود جدول أأعامل جلنة حق املؤلف بأأن الوفد  ىل  .نتاجئ ملموسة حتقيق لفرتة طويةل دون التوصل اإ وأأشار اإ

اإىل جانب  الوفد، يؤيد الس ياق، أأنه اكنت هناك أأيضا اقرتاحات للتفكري يف جدول أأعامل اللجنة يف املس تقبل. ويف هذا

دراج  الأخرى،العديد من الوفود  ىل أأنه حق املؤلفجدول الأعامل ادلامئ للجنة يف  حق التتبع للمؤلفنياإ . وأأشار الوفد اإ

التفاق عىل  اإىل جانب ملموسة،ذات الاهامتم املشرتك بطريقة  املسائلحتديد  يتعني املس تقبل،لأغراض جدول الأعامل يف 

 نجاح.لل املناقشات اخملتلفة يف البداية لضامن أأفضل فرص أأهداف 

ميانهوأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن  .78 ل أأهنا ملموسًا،أأن جلنة حق املؤلف قد أأحرزت تقدمًا ب اإ ىل اعامتد  اإ حتتاج اإ

د ابجلهود اليت بذلها الوف وأأقرّ تدابري أأكرث فعالية أأو ترسيع العمل ملواهجة خمتلف التحدايت الناش ئة عن التكنولوجيا الرمقية. 

أأساًسا أأساس ًيا لعملها. وشدد الوفد عىل أأن توليد التكنولوجيا  اأأصبحت تنيل ال  وبرنعامتد اتفاقييت روما لاللجنة  يف سالفالأ 

كن صانعي القرار من الانتفاع الفعال حبق املؤلف كأداة للس ياسة الاقتصادية. ميجديد  لصياغة صكالرمقية يمتتع بفرصة فريدة 

معاهدة حامية صياغة الوفد عىل التقدم احملرز يف  أأكد الاقتصادية،لتأأثري الهام لقانون حق املؤلف عىل تطور التحدايت ل  ظراون

هيئات البث. ورأأى أأن املعاهدة ميكن أأن متهد الطريق لعقد مؤمتر دبلومايس رشيطة أأن تكون ادلول الأعضاء واللجنة عىل 

نرتنت و يف الوثيقة.  البس يطةاس تعداد للتخيل عن مجيع اخلالفات  فامي يتعلق مبعاجلة الاس تثناءات والتقييدات يف عرص الإ

ىل  الرمقية،والتكنولوجيات  ىل احلاجة اإ صكوك قانونية دولية صارمة من شأأهنا أأن تؤدي اإىل حامية مصاحل صياغة أأشار الوفد اإ

رح وحاميهتم ودعا اإىل دمع ذكل البند ااملس مديري اص بدراسة حقوقخ مقرتحالوفد ابعامتد  وأأقرّ املؤلفني وكذكل اجملمتع. 

ىل ادلراسات اليت جيرهيا خرباء يف الاحتاد الرويس وكندا  لإدراجه يف جدول أأعامل جلنة حق املؤلف. وأأشار الوفد أأيًضا اإ

ىل املسامهة يف  املوضوع،حول هذا   مقرتحاوفد . وأأيد الاملسارح مديريبشأأن حامية حقوق  يف املس تقبلصك صياغة وتطلع اإ

ميانهواذلي س ميكن من حامية مصاحل الفنانني يف مجيع أأحناء العامل حامية فعاةل. وأأعرب الوفد عن  التتبع،بشأأن حق  جديدا أأن ب اإ
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ؤمتر ملوش يك  س تكون ابنعقاد وأأن البداية جديدة،صكوك دولية  صياغةجلنة حق املؤلف س تحقق تقدمًا هامًا للغاية يف 

 دة جديدة بشأأن حامية هيئات البث.دبلومايس واعامتد معاه

يران )مجهورية  أأوىلو  .79 ىلالإسالمية( أأمهية كبرية  -وفد اإ معل جلنة حق املؤلف ووصفها بأأهنا املنتدى العاملي الرئييس  اإ

نشاء نظام متوازن  البث،ملعاجلة القضااي املتعلقة حبق املؤلف. ورأأى الوفد أأنه فامي يتعلق مبسأأةل معاهدة  ن اإ احل ملصخيدم افاإ

يالء أأمهية كبرية  املرشوعة مجليع الأطراف وأأحصاب املصلحة يف اجملمتع اكن دامئًا مبدأأ نظام امللكية الفكرية. وحذر الوفد من اإ

تقييد النفاذ اإىل حمتوى البث يف  املرتتبة عنللشواغل املرشوعة لبعض ادلول الأعضاء بشأأن التلكفة الإضافية احملمتةل للجمهور 

حق من خالل صياغة معاهدة غري متوازنة محلاية هيئات البث. وأأحاط الوفد علام ابلتوصية اليت قدمهتا جلنة  البدلان النامية

ىل املؤلف  ىل التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن امجلعية اإ العامة للويبو وأأعرب عن اس تعداده ملواصةل املشاورات الرامية اإ

هنج  ابتباعمبواصةل معلها حق املؤلف رحب الوفد ابلزتام جلنة  التقييدات،و الأساس ية. وفامي يتعلق ابلس تثناءات  املسائل

لميض قدمًا حنو تنس يق املعايري ادلولية ادلنيا بشأأن الاس تثناءات تدفع لعاملي وشامل. ورأأى الوفد أأن هناك أأس بااًب اكفية 

والاس تثناءات ينبغي أأن يقدم مثاًل واحًضا  بشأأن التقييداتحق املؤلف والتقييدات. وأأيد الوفد الرأأي القائل بأأن معل جلنة 

ىل الصعوابت اليت تواهجها ل أأنشطة وضع املعايري املوهجة  بشأأنوهاًما  لتمنية واجلهود املبذوةل للتنفيذ وفقًا للولايت. وأأشار اإ

زاء موقف بعض الوفود من الولية  ورفضحتدي  اللجنة يف تنفيذ الولية املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات وأأعرب عن قلقه اإ

ىل  فيه يُتوخاليت منحهتا امجلعية العامة للويبو للجنة. ورأأى الوفد أأن معل اللجنة بشأأن التقييدات والاس تثناءات مل  التوصل اإ

صك قانوين دويل أأو صكوك دولية مناس بة هبدف صياغة بل لكف ابلعمل عىل  الأعضاء حفسب،تفامه مشرتك بني ادلول 

ىل والتقييداتالاس تثناءات تقدمي توصيات بشأأن  امجلعية العامة للويبو. ورحب الوفد بتنفيذ الإجراءات الواردة يف خطط  اإ

وأأعرب عن أأمهل يف أأن تبدأأ اللجنة بعد هذه الإجراءات التحضريية يف  الإقلميية،ل س امي التنظمي الناحج للندوات  العمل،

 للوفاء بوليهتا.النص صياغة 

آس يا واحمليط الهادئ. وأأعرب الوفد عن  بدلان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعةوأأيد وفد اتيلند البيان  .80 أ

ذ يرىرسوره  طارخالل العام املايض بشأأن القضااي اليت نوقشت  ُأحرزالتقدم املطرد اذلي  اإ مبا يف  ،جلنة حق املؤلف يف اإ

ملؤسسات التعلميية والبحثية وا احملفوظاتر ملكتبات ودو لفائدة اوالتقييدات والاس تثناءات  البث،ذكل حامية هيئات 

عاقات أأخرى غري الإعاقات البرصية.  ذويلأشخاص او  أأقر الوفد بأأن  املصلحة،التوازن بني مجيع مصاحل أأحصاب  ومبراعاةاإ

 ذكل، قبوعامية امللكية الفكرية. حب للهنوضالس ياسة الوطنية مبا يامتىش مع املعيار ادلويل اكن أأحد العوامل الرئيس ية  وضع

ىل معاهدة مراكش حزي التنفيذ يف عىل دخل تعديل  يف  وفامي بعد،. 2019مارس  11قانون حق املؤلف املتعلق ابلنضامم اإ

 اكنت عبارة عن صكاملتعاقد يف معاهدة مراكش. ورأأى الوفد أأن املعاهدة  49أأصبحت اتيالند الطرف  ،2019أأبريل  20

زاةل  النفاذخاص اذلين حيتاجون اإىل الحتياجات اخلاصة للأشل يس تجيب متوازن ىل املعلومات واملعارف عن طريق اإ العادل اإ

ماكنية  جنازات التمنية العاملية النفاذاحلواجز أأمام اإ ىل معاهدة مراكش وتعزيز اإ . وحث الوفد الأعضاء الآخرين عىل الانضامم اإ

اس تجابة للتغريات  حلق املؤلف صارمةحامية  وضعأأيضا بأأمهية  وأأقرّ املس تدامة اليت حسنت الرفاه الاجامتعي للجميع. 

ىل معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف.  الرسيعة،التكنولوجية  مضيًفا أأنه بصدد تعديل قانون حق املؤلف والتحضري لالنضامم اإ

ن العمل أأ  يعتقدأأعرب الوفد عن دمعه لعمل اللجنة يف املس تقبل و  الرمقي،ولتعزيز الإماكانت الفعاةل حلق املؤلف يف العرص 

ىل املشاركة يف معل بناء مع اللجنة بشأأن مجيع  القضااي. س يكون مفيًدا لدلول الأعضاء. وتطلع اإ
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وضع اللمسات الأخرية عىل معاهدة متوازنة محلاية هيئات البث. ورأأى الوفد أأن لتعجيل بوأأبدى وفد الهند دمعه ل  .81

مرشوع النص أأكرث توازاًن ومقبولية.  حىت يكون الأساس ية اهامتمات ومصاحل مجيع ادلول الأعضاء يف القضااي سرتاعياللجنة 

رأأى الوفد أأن البث جيب أأن يشمل  للبث،والاس تخدام املزتايد للوس يط الرمقي  الرسيعة التطوريف ضوء صناعة البث و

ىل أأن امحلاية يف الوس يط،أأو  املنصةبغض النظر عن  البث،مجيع أأنواع  املعاهدة املقرتحة  مبا يف ذكل الإنرتنت. وأأشار الوفد اإ

بل جيب أأن تشمل أأيًضا البث عرب الإنرتنت. وس يواصل الوفد دمع الهنج  التقليدية،ل ينبغي أأن تقترص عىل هيئات البث 

أأعرب  والاس تثناءات،دون حقوق امللكية يف احملتوى املمنوح لهيئات البث. وفامي يتعلق ابلتقييدات  الإشارة،القامئ عىل 

ىل املعرفة للجميع ينبغي أأن يكون الوفد عن اعتقاده أأ   العمل اخلاصيف  توجهييابدأأ م ن احلصول عىل احلق يف التعلمي والنفاذ اإ

ن و لس تثناءات والتقييدات. اب واملؤسسات  احملفوظات،التقييدات والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور مىض يقول اإ

للمجمتع. ورحب الوفد  واجلامعةذات أأمهية حامسة للتمنية الشامةل  الأخرى،والأشخاص ذوي الإعاقات  والبحثية،التعلميية 

ىل  قلميية الثالث بشأأن التقييدات والاس تثناءات وتطلع اإ حراز بتنظمي الندوات الإ مزيد من التقدم يف تنفيذ خطط العمل اإ

ادلورات املقبةل للجنة  اللخالوفد عىل اس تعداده للمسامهة البناءة يف املداولت  أأكددبشأأن التقييدات والاس تثناءات. و 

 .حق املؤلف

ن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  .82 كوادور اإ  ابلنس بة خملتلفأأمهية قصوى  من املسائل اليت تكتيسوقال وفد اإ

ماكانت التمنية البرشية. ويف هذا  العاملية،قتصادات بسبب أأمهيهتا التكنولوجية الا فضاًل عن الصةل املبارشة بني حاميهتا واإ

ىل تعزيز  الس ياق،  اتأأكدت الإكوادور من جديد أأمهية مواصةل مناقشو اجلهود املبذوةل يف اللجنة.  ودمعأأكد عىل احلاجة اإ

ىل توافق يف الآراء يناسب توقعات البدلان النامية  يتعنياليت  البث،حامية هيئات  حتليل حقوقها بتعمق من أأجل التوصل اإ

ىل الالزتام  معلت و تركز عىل الإشارات من أأجل حاميهتا.  اتمناقش تعزيزو  2007بولية واملتقدمة. ودعا ادلول الأعضاء اإ

رمغ أأنه مل جيد حاًل مرضيًا  احملفوظات،ملكتبات ودور لفائدة االتقييدات والاس تثناءات  تعزيزابس مترار عىل  حق املؤلف جلنة

 وضع صيغة هنائيةالأعضاء من أأجل ول ادلمقرتحات  لتعزيز اتس يكون من املس تحسن الاس تفادة الاكمةل من املناقشو بعد. 

ىل التعلمي واملعلومات واملعارف و  يعززو  اصك قانوين ملزم يعرتف مبصاحلهل عىل نفس و قق أأهداف التمنية املس تدامة. حيالنفاذ اإ

ليل وجشع الوفد التح والبحثية،ملؤسسات التعلميية فائدة االنقاش حول التقييدات والاس تثناءات ل جرىالقدر من الأمهية 

نشاءداخل اللجنة هبدف  تتطلب اس تخدام  بطبيعهتا، اليت،صك دويل ملزم يضمن احلقوق اخلاصة مع دمع اجملموعات  اإ

ىل أأعامل  للنفاذالتقييدات والاس تثناءات  ىل أأمهية تكل القضااي والعمل ووابلتايل تعزيز التدريس والبحث.  معينة،اإ ابلنظر اإ

قلميية املزمع عقدها يف الربع احلايل والعام اذلي يتعني الاضطالع به يف الاجامتعا ىل  املقبل،ت الإ دعا البدل ادلول الأعضاء اإ

آراءاملشاركة واعامتد  التقييدات  بفضل تيسري النفاذاس تفادوا من  واذلينأأولئك اذلين يرغبون يف حاميهتم  ختدم أ

نشاء نظام متوازن.  والاس تثناءات، ن و هبدف اإ ابلنس بة لإكوادور أأن يمتكن الأشخاص ذوو من الأمهية مباكن مىض يقول اإ

ىل التفاق عىل العمل  النفاذالإعاقة من غري املس تفيدين من معاهدة مراكش من  ىل املعلومات. ودعا الوفد الوفود الأخرى اإ اإ

ىل املعرفة من خالل قيود واس تثناءات حمددة تغطي احتياجاهتم.   ا،وأأخريً املشرتك هبدف وضع صك قانوين يضمن النفاذ اإ

هامل القضااي الأخرى املدرجة يف جدول أأعامل جلنة  بغض النظر  وشاماًل،لأهنا تتطلب حتلياًل دقيقًا  حق املؤلف،جيب عدم اإ

 عن أأمهيهتا.

نه ظّل يويلوأأيد وفد الس نغال البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. و  .83 أأمهية كبرية للمواضيع  قال اإ

طار قيد املناقشة يف واملسائل الأخرى  والتقييدات،والاس تثناءات  البث،مبا يف ذكل حامية هيئات  ،جلنة حق املؤلف اإ

ىل امجلعية العامة للويبو بأأن تواصل  البث،املدرجة يف جدول الأعامل. وفامي يتعلق حبامية هيئات  أأيد الوفد التوصية املقدمة اإ
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يعتقد أأنه  ذكل،لعامتد معاهدة بشأأن حامية هيئات البث. ويف ضوء جلنة حق املؤلف معلها من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس 

ىل اتفاق بشأأن  . وفامي يتعلق املزمع منحهاوموضوع امحلاية واحلقوق  امحلاية مثل نطاق املسائل الأساس ية،سيمت التوصل اإ

مبا يف ذكل  اللجنة،لهيا ط الضوء علهيا يف خطط العمل واليت وافقت علّ رحب الوفد ابلأنشطة سُ  والاس تثناءات،ابلتقييدات 

قلميية مثل تكل اليت عقدت يف نريويب ل ىل أأن هناك حاجة لتحقيق توافق يف فائدة االندوات الإ لبدلان الأفريقية. وأأشار الوفد اإ

 وحتديدا توازن املصاحل بني أأحصاب احلقوق وامجلهور العام. وأأكد الوفد الزتامه مبوضوع التوازن،مفهوم  استيعابالآراء بشأأن 

ىل اقرتاحه املشرتك مع وفد حق املؤلفاكن يف صلب نظام  اذلي حق التتبع ظل مطروحا اذلي  الكونغو،. ولفت الانتباه اإ

ىل أأن مجيع الأنشطة املضطلع  حق املؤلف جلنةعىل الطاوةل  عىل سبيل  هبا،منذ ادلورة احلادية والثالثني. وأأشار الوفد اإ

ىل املقرتحعىل الأنشطة الاقتصادية أأظهرت قوة  التتبعية حول تأأثري حق املؤمتر ادلويل وادلراسة ادلول  املثال، . وتطلع الوفد اإ

لقاء  ادلورة الثامنة والثالثني.  هيا خاللللجنة نظرة رسيعة علاعرض نتاجئ فريق اخلرباء يف ادلورة التاسعة والثالثني بعد اإ

نه الوفد مىض و  عىل سبيل  عىل القدر نفسه من الأمهية، يهواليت  لأعامل،ايتابع املسائل الأخرى املدرجة عىل جدول يقول اإ

واليت اقرتحهتا مجموعة أأمرياك الالتينية والاكرييب ووفد  املسارح،الرمقي وحامية حقوق مديري  يطيف احمل  حق املؤلف املثال،

 الاحتاد الرويس عىل التوايل.

آس يا واحمليط الهادئ. وأأيد الوفد دلان بوأأيد وفد قطر البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعة  .84  تأأييدا اكمالأ

ىل أأن قنوات ىل اتفاق دويل بشأأن حامية هيئات البث. وأأشار اإ أأهدافًا متثّل و  للقرصنة تتعرض بدله اجلهود املبذوةل للتوصل اإ

ىل اليت أأصابت خسائر ل وأأبدى أأسفه ل  شعواءمحلةل   أأعاملأأن تلكفة مجيع هيئات البث اليت وقعت حضية للقرصنة. وأأشار اإ

ذكل أأن  ،من قمية احملتوى تقللّ  القرصنة أأعامللأن  امجليع، تحملهاي بل  حفسب،تتحملها هيئات البث  ل املذكورةالقرصنة 

نتاجفاإن ذكل س يؤثر عىل  وابلتايل،يف املس تقبل.  تنتجه مقابل ما قدعىل قمية أأقل قد حتصل هيئات البث  اذلي يعمتد  الإ

ىل أأن املس هتلكني سوف يتأأثرون بدورمه عندما عىل ترخيص ادلخل. وأأ  نتاج  عناملنتجون ميتنع شار الوفد اإ ختصيص أأموال لإ

ن و احملتوى املناسب.  ىل  قرصنة احملتوى وبرجمة البث تؤثر عىل امجليع. ودعا ادلولمىض يقول اإ اوةل حمل التصديالأعضاء اإ

جيايب لس تكامل املفاوضات والتوصل اإىل  اتفاق بشأأن أأحاكم اتفاق متعدد الأطراف محلاية هيئات القرصنة وتبين موقف اإ

ىل اتفاق. يف حالالبث. وأأكد الوفد من جديد اس تعداده لس تضافة مؤمتر دبلومايس   مت التوصل اإ

ندونيس يا البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعة  .85 آس يا واحمليط الهادئ. وأأعرب الوفد عن بدلان وأأيد وفد اإ أ

بشأأن حامية هيئات البث. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تؤيد امجلعية العامة للويبو  واحضةعاهدة الصيغة الهنائية مل رؤيةأأمهل يف 

ىلالتوصيات اليت قدمت يف ادلورة السابقة للجنة حق املؤلف لتلكيف اللجنة ابلعمل عىل حل القضااي العالقة  عقد  سعيا اإ

ن أأي معاهدة بشأأن حامية هيئات بل س تضمن  البث،فقط امحلاية اليت تس تحقها هيئات  تراعيالبث لن  مؤمتر دبلومايس. اإ

ىل املعرفة والثقافة  النفاذأأيًضا  العام. وأأكد الوفد أأن  املكل تدخل يف نطاقخاصة تكل املصنفات اليت  واملعلومات،اإ

ىل املعرفة والث والنفاذهممة يف احلصول عىل التعلمي  اأأدوار  تلعبالاس تثناءات والتقييدات  قافة. وأأثىن الوفد عىل الأمانة ومجيع اإ

قلميية الثالث بشأأن الاس تثناءات والتقييدات وتطلع اإىل عقد املؤمتر ادلويل   حولادلول الأعضاء لنجاهحا يف عقد الندوات الإ

ىل أأن يفيضالاس تثناءات والتقييدات. وأأعرب الوفد عن أأمهل  تعلقة املناقشات الطويةل امل  خالل نتاجئ ملموسة من املؤمتر اإ

ما يف شلك مبادئ توجهيية أأو يف أأشاكل أأخرى تعكس التنس يق بشأأن الاس تثناءات  والتقييدات،بقضااي الاس تثناءات  اإ

ضافهتا كبند  والتقييدات. وأأيد الوفد املناقشات اليت دارت يف جلنة حق املؤلف بشأأن حق التتبع يف اللجنة  اثبتمبا يف ذكل اإ

ن و رح. ااملس مديريية حقوق الرمقي وحام احمليطيف  املؤلف وحق طار ولية اسرتسل قائال اإ القضااي اليت متت مناقش هتا يف اإ

ىل أأن تطوير تكنولوجيات جديدة تدمع اقتصاد املعرفة اكن أأحد تُعد جلنة حق املؤلف  واصةل دمع مل ادلوافعهممة للغاية. وأأشار اإ
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ىل الثقافة من خالل نظا احلقوق و حفزت أأنظمة حق املؤلف و م متوازن وفعال حلق املؤلف. الإبداع والابتاكر والتعلمي والنفاذ اإ

نتاج السلع  اجملاورة الاس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف نظاًما  أأنشأأتالثقافة واملعرفة بيامن القامئة عىل الاستامثر واإ

ملصلحة العامة الأوسع. وأأكد الوفد من من أأجل ا واملنافسةمتوازاًن يتيح اس تخدام املصنفات الإبداعية دلمع الابتاكر والإبداع 

 جديد الزتامه بعمل جلنة حق املؤلف.

ىل  .86 وأأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأشار الوفد اإ

ق مبعاهدة هيئات البث. وأأعرب الوفد عن للجنة حق املؤلف تتعل ةالسابق اجللسةتناولها يف  جرىأأن القضية الرئيس ية اليت 

ىل املرونة اليت أأظهرها يف موقفه الوطين من أأجل دمع  اء البنن  التقدمالزتامه ابمليض قدما والتقدم يف املفاوضات. وأأشار الوفد اإ

ىل  ىل الأمام جعةل وذكر أأن ادلول الأعضاء نفسها مسؤوةل عن دفع  الأمام،اإ طاراملفاوضات اإ ح من التقدم الويبو برو يف اإ

بداء ادلول الأعضاء الأخرى نفس ما زالت و  أأخرى خطوات مماثةل،هجات  واختذتاملتعدد الأطراف.  ىل اإ هناك حاجة اإ

ىل أأنه مت التفاق عىل توصية  املرونة امجلعية العامة  س تقدم اإىلوخاصة أأولئك اذلين شاركوا يف أأعامل اللجنة. وأأشار الوفد اإ

رشيطة أأن  ،2020/2021 معاهدة هيئات البث ولعقد مؤمتر دبلومايس خالل الثنائيةصياغة شأأن للويبو ملواصةل املفاوضات ب 

ىل توافق يف الآراء بني الأعضاء بشأأن القضااي  املزمع مبا يف ذكل نطاق امحلاية وموضوع امحلاية واحلقوق  احليوية،يمت التوصل اإ

لف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات فامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤ و . منحها

ىل التعلمي واملعرفة من هجة  والبحثية،التعلميية  القانوين لأحصاب  واليقنيدافع وفد الربازيل عن التوازن بني ضامن النفاذ اإ

حلاقعدم  بكفاةلاحلقوق من انحية أأخرى. وأأبدى الوفد اهامتمه  الرضر هبذه القضااي  الصةلذات التقييدات والاس تثناءات  اإ

قانونية لفائدة املكتبات ودور احملفوظات السؤولية لم مع جتنب التعرض غري الرضوري ل  احلقوق،ابحلقوق املرشوعة لأحصاب 

فامي يتعلق حبق املؤلف يف و يف الترصف مضن نطاق الأنشطة املسموح هبا.  الاس متراررشيطة  والبحثية،واملؤسسات التعلميية 

ادلراسة بشأأن  حولأأعربت الربازيل عن أأملها يف أأن يلقي التحديث اذلي أأجرته الأمانة عىل العمل املنجز  رمقي،ال احمليط

 عىل الضوء برازييل، مقرتحواليت متت املوافقة علهيا يف ادلورة السابعة والثالثني للجنة بناًء عىل  للموس يقى،السوق الرمقية 

يت من شأأهنا أأن توحض أأس باب موقفها من هذه املسأأةل. وأأكد الوفد من جديد موقفه وال حق املؤلفاجلوانب اخملتلفة لبيئة 

برام معاهدة بشأأن هيئات البث وعقد مؤمتر دبلومايس. وأأعلن الزتامه الراخس بنظام متوازن  وأأكد الزتامه  حلق املؤلفلصاحل اإ

ىل املعرفة.ابحلقوق املرشوعة للمؤلفني مع توفري اليقني القانوين حبيث ميكن لفائدة   املكتبات واجلامعات وغريها ضامن النفاذ اإ

وجب وفد كولومبيا أأن حكومته قد وضعت خطة محلاية الاقتصاد من أأجل ضامن حامية املنتجات احملمية مب أأعلنو  .87

ىل واليت من شأأهنا أأن توفر قمية مضافة يف مجيع أأحناء سلسةل القمية من املس هت الربتقايل،الاقتصاد  الفكرية،امللكية  لكني اإ

بداعية وتعزيز امللكية الفكرية يف  املنتجني. ىل أأن هناك فرصة كبرية لكولومبيا ملواصةل دمع تطوير الصناعات الإ وأأشار الوفد اإ

اليت عقدت  املؤلف، مجيع القطاعات. وأأثىن الوفد عىل الأمانة دلمعها يف الندوة ادلولية حول املايض واحلارض واملس تقبل حلق

ىل املشاركة الكبرية حق املؤلفمن جسل  133 ختليدا لذلكرىسبمترب  يف كولومبيا يف الندوة يف وقت  اليت عرفهتا. وأأشار اإ

. وأأعرب برمتهاكنت فيه الصناعات الإبداعية ختلق فرصة كبرية للملكية الفكرية لتكون أأكرث وضوحا وابلتايل تطوير القطاع 

زم قانواًن بشأأن حامية هيئات البث. وأأشار الوفد أأيًضا اإىل رضورة الوفد عن دمعه لعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد صك مل

مبا يف ذكل الاس تثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف  الفكرية،اس تفادة البدلان من مواطن املرونة اليت يوفرها نظام امللكية 

 واحلقوق اجملاورة من أأجل ضامن اس تفادة قطاعات مثل التعلمي والثقافة.
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الوفد بأأن  وأأقرّ اميل البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأيد وفد غوات .88

حراز معل جلنة حق املؤلف قد سامه يف  تقدم كبري وأأعرب عن أأمهل يف مواصةل العمل هبذه الروح الإجيابية خاصة فامي يتعلق اإ

نه و ابلس تثناءات والتقييدات.  ىل اب الكفيةلوضع املعايري ذات الصةل لضامن توفري الأدوات الالزمة  من الرضوريقال اإ لنفاذ اإ

قلميية الثالث حول هذه املسأأةل  سهامااملعرفة والثقافة. ورأأى الوفد أأن النتاجئ اليت حتققت يف الندوات الإ يف  اكبري  ستسامه اإ

ىل املؤمتر بشأأن الاس تثناءات والتقييدات اذل حق  جلنةدورة قد يف الفرتة اليت تس بق انعقاد عيس   يمعل اللجنة. وتطلع اإ

ظهار املشاركة الاستباقية والبناءة يف، املؤلف القضااي وحتقيق الأهداف اليت حددهتا  مناقشة وحث الوفود عىل مواصةل اإ

 اللجنة ابلفعل.

رحب الوفد  البث، وأأيد وفد مالوي البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. وفامي يتعلق مبسأأةل .89

ىل التقدم احملرز يف  وخاصة فامي يتعلق مبعاهدة حامية هيئات البث. ودعا الوفد جلنة  معلها،بتقرير جلنة حق املؤلف وأأشار اإ

ىل مواصةل املفاوضات بشأأن  هبدف  احملدد،ويه موضوع امحلاية ونطاق امحلاية والنطاق  املسائل الأساس ية،حق املؤلف اإ

ىل توافق مبا يف ذكل  والاس تثناءات،يف الآراء. وأأثىن الوفد عىل الأمانة لتنفيذ خطط العمل املتعلقة ابلتقييدات  التوصل اإ

قلميية  ىل املؤمتر ادلويل اذلي س يعقد يف وقت لحق من ذكل  انحجة،تنظمي ثالث ندوات اإ ستس تنري واذلي  الشهر،وتطلع اإ

ادلول الأعضاء الأخرى بشأأن القضااي املتعلقة بتكل اجملالت قصد  مناقشات جلنة حق املؤلف. وظل ملزتمًا ابلتواصل مع به

واملواضيع  التتبعفامي يتعلق حبق و حتقيق نظام دويل متوازن وفعال حلق املؤلف يس تفيد منه أأحصاب احلقوق وامجلهور العام. 

دراج حق  ،الأخرى املدرجة عىل جدول أأعامل جلنة حق املؤلف كبند جوهري يف جدول أأعامل  عالتتبأأيد الوفد املناقشات واإ

الرمقي وحقوق  احمليطوأأبدى اس تعداده للمشاركة البناءة يف هذا الشأأن وكذكل بشأأن حق املؤلف يف  ،جلنة حق املؤلف

 رح.امديري املس

حراز بعض التقدم فامي يتعلق حبامية هيئات البث بناًء عىل مناقشات ممثرة. ورحب الوفد وأأقرّ  .90  وفد الياابن بأأنه قد مت اإ

ىل امجلعية العامة للويبو عىل النحو املتفق عليه يف جلنة  بأأن توافق الآراء  وأأقرّ السابقة.  حق املؤلفابلتوصية اليت قدمت اإ

 .املرحةلمل يتحقق بعد يف هذه  املزمع منحهاحول القضااي الأساس ية مبا يف ذكل النطاق احملدد وموضوع امحلاية واحلقوق 

ىل توافق يف الآراء بشأأن القضااي الأساس ية أأعرب عن أأمهل يف عقد مزيد  ،مث ومن من املناقشات من أأجل التوصل اإ

للمسامهة يف  هالوفد اس تعدادأأبدى . و اذلي نوقش لفرتة طويةل هذا البند من جدول أأعامل اللجنةالنظر يف  ختتامعجيل ابالت و 

حراز  ىل التقييدات والتقييدات و حتقيق الهدف املشرتك.  حىتمزيد من التقدم اإ أأن رضورة أأبرز و الاس تثناءات تطرق اإ

أأن اختبار اخلطوات وأأوحض . امجلهورعامة توازن مناسب بني مصاحل أأحصاب احلقوق ومصاحل تسعى اللجنة اإىل حتقيق 

حدى املعايري ادلولية املتوازنة اليت أأثبتت فعاليهتا.  ن ومىض الثالث يشلّك اإ نظام اس تثناءات أأنشأأت ادلول الأعضاء يقول اإ

ىل اختبار اخلطوات  وتقييدات يف ظل ولثقافية للك بدل. مع مراعاة اخللفيات الاجامتعية وا الثالث،متوازن ومناسب يستند اإ

القضية عىل تبادل اخلربات واملامرسات الوطنية. ورحب  تكلأأن تركز املناقشة حول  د أأمهل يفأأبدى الوف الظروف،هذه 

قلميية.  ملسامهة يف مزيد من ابته يف رغ عن الوفد أأعرب كام الوفد أأيضا ابلتقدم احملرز يف خطط العمل وعقد الندوات الإ

طار النقاش يف  بطريقة بناءة. جلنة حق املؤلف اإ

نه ظّل يويلوفد الكريس الرسويل قال و  .91 نظًرا للخدمة اليت و أأمهية للتفاوض عىل معاهدة بشأأن حامية هيئات البث.  اإ

ىل مواصةل معلها بشأأن حتديث الإطار ادلويل  للبث،تقدهما هيئات البث والقمية الكبرية  دعا الوفد ادلول الأعضاء يف الويبو اإ

وافقت ادلول الأعضاء  املطرد،وكدليل ملموس عىل التقدم  للجنة،يف ادلورة السابقة والتكنولوجية.  التطورات ليعكس القامئ
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 البث،نة حق املؤلف معلها من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن حامية هيئات جل عىل التوصية بأأن تواصل 

ىل  توصل ادلولأأن ت  رشيطة ،2020/2021 املزمع عقده خالل الثنائية طار يف توافق يف الآراءالأعضاء اإ جلنة حق املؤلف  اإ

ىل  SCCR/38/10عىل النسخة احملدثة من الوثيقة  بشأأن القضااي الأساس ية. وشكر الوفد رئيس جلنة حق املؤلف وتطلع اإ

حراز مزيد من التقدم. وشدد الوفد عىل أأن نظام حق املؤلف جي جيايب يف املناقشات البناءة واإ ب أأن يس متر املسامهة بشلك اإ

أأخذ يف الاعتبار يجيب أأن  نفسه،يف الوقت و. عليه اكفأأةاملالإبداع والابتاكر و  عىل تحفزيال يف لعب دوره الأسايس يف 

، قرر اجملمتع ادلويل رمسياً و خاصًة جمالت التعلمي والبحث والنفاذ اإىل املعلومات واحملتوى الإبداعي.  جملمتعنا،املصاحل الأوسع 

فرص التعمل مدى احلياة اليت تساعد مجيع الناس عىل اكتساب غراض املوارد املالية الالزمة لأ  ختصيص ت،س نواقبل أأربع 

ن خطط العمل املتعلقة ابلتقييدات  املعرفة واملهارات الالزمة لس تكشاف الفرص واملشاركة الاكمةل يف اجملمتع. اإ

لأشخاص ذوي اؤسسات التعلميية والبحثية وكذكل والاس تثناءات اخلاصة ابملكتبات ودور احملفوظات واملتاحف وامل

 ويمتزيتعكس الهنج البناء املفيد لهذه املسأأةل املهمة للغاية.  الإعاقات الأخرى اليت اقرتهحا الرئيس واليت أأقرهتا جلنة حق املؤلف

وتوس يع  الفردية،ملواهب اب ضالهنو و  التفرد،لقدرة عىل حتطمي جدران اب ومنفتًحا،اذلي اكن متينًا  والشامل،التعلمي الاكمل 

. ولحظ الوفد أأن والرشاكةالتضامن واملشاركة  لتيسرينطاق معايري املعرفة لتشمل لك ركن من أأراكن التجربة الاجامتعية 

ىل  من مما يسمح للك مواطن أأن يكون مساهام فعال  أأفضل،عامل بناء أأساس للحوار السلمي و  وضعطبيعة التعلمي تسعى اإ

 لعام للأرسة البرشية.الصاحل ا أأجل

. وأأكد من جديد الزتامه ابمليض وأأيده ،الأفريقيةوفد أأوغندا ابمس اجملموعة  أأدىل به يوأأثىن وفد تونس عىل البيان اذل .92

أأمهية كبرية من  يه مسائل تكتيس. وأأضاف الوفد أأن املسائل املعروضة عىل اللجنة حق املؤلف قدمًا يف مناقشات جلنة

التمنية  أأمااهد الثقافية والأاكدمييات التعلميية ومتكني امجلهور من الاس تفادة من مثار معهل الإبداعي. أأجل احلفاظ عىل املع

هنا من املس تدامةالاقتصادية والتمنية الاقتصادية الاجامتعية   حق املؤلفادلور الرئييس اذلي تلعبه جلنة تؤكد  اليت العنارص فاإ

واليت تأأخذ  احملمية،الأعامل  املنتفعني من تضمن التوازن بني مصاحل أأحصاب احلقوق و يف تطوير الأدوات القانونية ادلولية اليت

 بعني الاعتبار مس توى التمنية للك بدل.

وأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء. وقدم الوفد حتديثًا موجًزا  .93

 صكأأودعت الولايت املتحدة الأمريكية دلى املدير العام  ،2019فرباير  8يف ولسابقة للويبو. للتطورات منذ امجلعية العامة ا

. وأأعرب الوفد عن رسوره للمشاركة يصادق عىل املعاهدة يامخلسني اذل البدللتصبح بذكل  مراكش،تصديقها عىل معاهدة 

املعاهدة حزي التنفيذ يف الولايت املتحدة الأمريكية يف دخلت و أأبريل لالحتفال هبذه املناس بة.  1يف حفل أأقمي يف الويبو يف 

ىل  لأشخاص ذوي الإعاقات البرصية مبا يف ذكل يف البدلان الأخرى الأعضاء يف معاهدة مراكشنفاذ امما أأاتح  مايو،شهر  اإ

دة للرباءات حكام أأشار وكيل وزارة التجارة للملكية الفكرية ومدير مكتب الولايت املتو أأكرث من نصف مليون نص. 

ىل املعلومات واملوارد.  نطاق النفاذأأنشأأت معاهدة مراكش أ لية هممة محلاية حقوق امللكية وتوس يع  ،والعالمات التجارية اإ

ىل  ،2007 وواصل الوفد دمعه لتحديث حامية هيئات البث مبوجب رشوط ولية امجلعية العامة للويبو لعام اليت دعت اإ

ه رأأى الوفد أأن الولية،لتوفري امحلاية لأنشطة هيئات البث ابملعىن التقليدي. ومتش يا مع تكل  اتاتباع هنج قامئ عىل الإشار 

رسال ضيقة النطاقامحلاية  جيب أأن تكون عادة اإ ىل امجلهور دون ترصحي. واقرتح الرتكزي عىل اإ شارات البث اإ عىل أأي نوع  اإ

يف الوقت وهيئات البث.  هامن أأمه املشالكت اليت تواهج ابعتبارها واحدة  الإنرتنت،مبا يف ذكل عرب  من أأنواع املنصات،

الصناعة واملعامةل القانونية املتباينة عىل املس توى الوطين حتدايت كبرية قطاع  اليت يشهدهاالرسيعة  التحولتشلكت  نفسه،

ىل توافق يف الآراء بشأأن قضااي ذلكل،أأمام وضع املعايري ادلولية. ونتيجة  أأساس ية مثل موضوع  اكن من الصعب التوصل اإ
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مبوجب املعاهدة. وأأعرب الوفد عن رسوره لإحراز تقدم ملموس خالل الأشهر املاضية وأأن  املزمع منحهاامحلاية واحلقوق 

ىل توافق أأكرب يف الآراء بشأأن هذه القضااي. ومع  وابلنظر اإىل  ذكل،اللجنة تعمل عىل تطوير الأفاكر اليت ميكن أأن تؤدي اإ

اكنت الوفود تس تغرق الوقت الالزم للتداول. وتوقع الوفد أأن تس متر هذه  والتكنولوجية،الناحيتني القانونية من  القضااي،تعقيد 

. 2020وربيع عام  2019اليت س تعقد يف أأكتوبر  املداولت بروح بناءة عىل الأقل يف ادلورتني املقبلتني للجنة حق املؤلف

ماكنية تقدمي ادلول الأعضاء يف وضع أأفضل لتقيمي  كونتس   ادلورات،التقدم احملرز يف تكل  وبناء عىل توصية للجمعية العامة اإ

ذبشأأن عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن حامية هيئات البث.  2020للويبو لعام  ابلعمل عىل  الزتامهالوفد  يواصل واإ

وافق عىل حتديد موعد حمدد لعقد مؤمتر نه مل يفاإ  الرمقي،معاهدة محلاية هيئات البث من رسقة الإشارة يف العرص صياغة 

ىل أأن جلنة حق املؤلف ىل  دبلومايس. وأأشار اإ نص معاهدة انجض من شأأنه أأن يتيح عقد  اليت تصيغ فهيا املرحةلمل تصل بعد اإ

ملرونة امينح البدلان حق املؤلف عىل  والتقييداتالس تثناءات ل الراهنالإطار ادلويل واعترب الوفد أأن مؤمتر دبلومايس انحج. 

نه قدما وفق معايري دولية راخسة س ياساهتا الاجامتعية والثقافية والاقتصادية تدفعواس تثناءات  تقيدات لعامتد املالمئة . وقال اإ

لوضع القواعد اليت من شأأهنا أأن تفرض احلد الأدىن من  الأعامللويبو يف مزيد من اأأن تشارك  الصوابل يعتقد أأنه اكن من 

قلميية الثالث بشأأن املتطلبات يف هذا  اجملال. وأأعرب الوفد عن رسوره للمشاركة بصفة مراقب يف مجيع ندوات الويبو الإ

اليت عقدت يف س نغافورة ونريويب وسانتو دومينغو. ورأأى أأن احللقات ادلراس ية  ،2019الاس تثناءات والتقييدات يف عام 

ىل تعزيز فهم  املبديئ،قد حققت هدفها  ملكتبات ودور ا لفائدة حق املؤلفعىل س تثناءات الاو التقييداتمما أأدى اإ

وجود دمع قوي للعمل  ولحظ، خالل الندوات،من خالل الاس تفادة من اخلربات احمللية.  التعلميية،لأنشطة او  احملفوظات،

ىل مناقشة أأقل. وتطلع الوفد اإ  دعاماذلي شهد وضع املعايري ادلولية  والإقلميي خبالفيف املس تقبل عىل الصعيدين الوطين 

 س ينبثق عهنا تقدميواليت  أأكتوبر، 19و 18التقارير الواردة من الندوات يف املؤمتر ادلويل حول الاس تثناءات والتقييدات يف 

املمكنة للميض قدمًا يف معل اللجنة بشأأن التقييدات  الإجراءاتبشأأن يف دورهتا القادمة  توصيات اإىل جلنة حق املؤلف

 يمتثل يف قيام جلنة حق املؤلفالأكرث جناعة هنج الأأن  السابقة،متش يا مع مقرتحاته  اعتقاده،فد عن والاس تثناءات. وأأعرب الو 

ذ س يتيح وضع تكل املبادئ لصانعي بوضع مبادئ وأأهداف رفيعة املس توى الس ياسات الوطنية حتسني الاس تثناءات ، اإ

ميكن  املبادئ، تكل توضع وحاملاوالأنشطة التعلميية.  ودور احملفوظات لفائدة املكتباتالوطنية عىل حق املؤلف  والتقييدات

طاًرا للتفامه املشرتك وأأفضل و الوطنية وحتديهثا.  احتسني قوانيهن التعاون عىلالويبو يف لأعضاء لدلول ا س توفر املبادئ اإ

ترشيعية لصاحل مجيع و/أأو ال  التقنيةمعل وتقدمي املساعدة  حلقاتيف تنظمي  مضن مجةل أأمور، س يفيد، اليش اذلياملامرسات 

طلب الوفد أأن يركز الرئيس معوًما الانتباه عىل الأهداف س يللجنة حق املؤلف،  القادمة ادلورةيف وأأعضاء الويبو. 

طار اليت س بق تقدميها يف الراهنةواملبادئ، ابس تخدام واثئق الوفد  . وأأيد الوفد أأيضا املناقشاتنقطة انطالق لتكون اللجنة  اإ

طارايم العمل الر  مواصةل ىل تعميق فهم يف اإ لأشخاص عىل حق املؤلف لفائدة االوطنية  والتقييدات الاس تثناءات اللجنة اإ

عاق  .الإعاقات البرصية غري ات أأخرىذوي اإ

آس يا واحمليط الهادئ. ورحب ابلتقرير وأأعرب بدلان مجموعة اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس بيان ال وأأيد وفد مالزياي  .94 أ

ملكتبات لفائدة االويبو بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حق املؤلف عن تقديره للتقدم احملرز حىت الآن. وأأيد عقد مؤمتر 

سيسامه املؤمتر بشلك كبري يف معاجلة القضااي املتعلقة ابلتقييدات و ودور احملفوظات واملتاحف واملؤسسات التعلميية والبحثية. 

ىل النتيج قلميية السابقة. وتطلع الوفد اإ ادلول الأعضاء  هجود ة الإجيابية للمؤمتر يف تيسريوالاس تثناءات احملددة يف الندوات الإ

عىل مواصةل العمل يف  يف صياغة س ياسة جديدة ومناس بة فامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات. وجشع جلنة حق املؤلف

 البث. والعمل عىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن هيئات الرمقي وحق التتبع احمليطيف  حق املؤلفجمالت أأخرى مثل 
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أأى وفد مجهورية كوراي أأنه ينبغي مناقشة تعزيز حقوق هيئات البث مع مراعاة التكنولوجيا والتطورات الصناعية ور .95

جراء مناقشات يف  طار ذات الصةل. وعقد الأمل عىل اإ القادمة مع الرتكزي عىل حامية هيئات البث. كام  جلنة حق املؤلفاإ

آراء الأطراف املعنية يف ىل نتاجئ ملموسة. أأعرب عن أأمهل يف أأن تؤخذ أ  الاعتبار وأأن تؤدي املناقشات اإ

يف تنفيذ خطط العمل  بكدّ ( الأمانة عىل العمل IFLA) ومعاهدها وشكر ممثل الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات .96

جراء مناقشة اكمةلاملعقودة الآمال أأضاف أأن و املؤمتر ادلويل. عقد بشأأن التقييدات والاس تثناءات وتطلع اإىل   بشأأن كبرية يف اإ

من أأجل ضامن القمية و الولية املمنوحة لدلول الأعضاء للنظر يف الفرص والتحدايت اليت توفرها خمتلف احللول ادلولية. 

ىل أأشخاص  احلدث،والرشعية من هذا  دمع النفاذ  يف متطلباتخربة حقيقية  ذويس يكون من املهم زايدة فرصة الاس امتع اإ

ىل املعلومات والتعلمي والبحث.  املمثل ابجلهود اليت تبذلها الأمانة لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة يف حاةل املكتبات  وأأقرّ اإ

ركز املمثل عىل أأمهية متكني احلفاظ عىل و عىل جدول الأعامل.  بنفس اهلمة عىل الانكبابوجشع  واملتاحف،ودور احملفوظات 

ليه.  خفاقات تتجاوزاطر خمل معّرضختيل نشاط  ة يفبو الصعأأبرز الوفد و الرتاث والوصول اإ رتفاع تلكفة التقاعس لالسوق و اإ

ماكنية قيام ال ظ احلفااكن هناك الكثري من الكوارث وتفامقت اخلسائر بسبب احلاجة اإىل س ياسات لقد عن العمل.  شامةل أأو اإ

ابلنس بة للبدلان اليت  اكفية مل تكنلرتاث ابلعمل سواًي عرب احلدود. ورأأى البعض أأن الس ياسات الوطنية املعنية اباملؤسسات 

ماكهنام سوايً  ما دام. وأأعرب املمثل عن اعتقاده أأن للويبو وادلول الأعضاء دوًرا خاًصا تؤديه حمل هتديد وجودها ذاته اكن  ابإ

صدار قوانيهنا اخلاصة واليقني لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف يف الاضطالع مبهمة  توفري اليقني للحكومات يف اإ

 فاظ عىل املايض من أأجل املس تقبل.احل

ركز الوفد عىل و وحتدث وفد أأوغندا بصفته الوطنية عن تأأييده التام للبيان اذلي أأدىل به ابمس اجملموعة الأفريقية.  .97

ن أأوغندا تويل أأمهية خاصة رئيس ية جلدول أأعامل اللجنة. و املوضوعات ال للصك ادلويل أأو الصكوك ادلولية املقرتحة قال اإ

ملؤسسات فائدة اوالتقييدات والاس تثناءات ل، ملكتبات ودور احملفوظات واملتاحففائدة اقييدات والاس تثناءات لبشأأن الت 

عاقات أأخرى. ولحظ الوفد أأن التقييدات والاس تثناءات ميكن أأن تعزز التعلمي االتعلميية والبحثية و  لأشخاص ذوي اإ

ىل املواد التعلميية يف بدله. و  أأعرب عن أأمهل يف أأن تعطي امجلعية العامة للويبو التوجيه املناسب للجنة حق واملساواة يف النفاذ اإ

املؤلف لمتكني اللجنة من اختتام أأعاملها بشأأن التقييدات والاس تثناءات يف املس تقبل القريب. وأأيد الوفد ابلاكمل برانمج 

أأشاد ابدلمع الهائل اذلي  ذكل،. ومتش يا مع معل متوازن للجنة حق املؤلف لستيعاب املصاحل املتنوعة مجليع ادلول الأعضاء

 لأنشطة يف أأوغندا يف ذكل العام.تنفيذ ال  املؤلف،ل س امي يف جمال حق  الويبو،من  بدله هاتلق

وأأيد وفد الأرجنتني البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأبرز الوفد  .98

ىل احلفاظ  ملكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات فائدة اعىل التوازن يف اللجنة فامي يتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات لاحلاجة اإ

قلميية اليت عقدت و التعلميية والبحثية والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى.  فامي يتعلق هبذه النقطة كام مت التأأكيد يف الندوات الإ

ينبغي الرتكزي عىل تنس يق مصاحل  دولية،معاهدة  وخبصوص عقدود. اكنت هناك صعوابت عرب احلد العام،يف ذكل 

 ابحمليطاملس تخدمني. وأأعرب الوفد أأيًضا عن اهامتمه ابقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن حق املؤلف املتعلق 

ىل يفيض التوافق يف الآراءالوفد عن أأمهل يف أأن  رّب الرمقي. وع طار أأظهر التقدم احملرز يف و ة لهيئات البث. حتقيق حامية حمدث اإ اإ

 .2020/2021 خالل الثنائيةأأن هناك مس توى اكف من التفاق عىل عقد مؤمتر دبلومايس  جلنة حق املؤلف

ز اقرتح أأن تنرش الويبو تقريرًا عن ترك  و  البث،( عن معاهدة KEIيكولوجيا املعرفة )لإ ادلولية  املؤسسةوحتدث ممثل  .99

ة ملكية خدمات البث اجلديدة اليت حلت حمل البث التقليدي برسعة يف العديد من الأسواق. وذكر املمثل امللكية وجنس ي
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التكنولوجيا وملكية  اجتاهعرب الإنرتنت دون تقيمي  بث أأنه س يكون من غري املسؤول اعامتد معاهدة تتضمن أأين 

ذا اكن يتعني عىل لك خشص  التكنولوجيا، تكل تقوم  وهو ما البث،لرشاء ترخيص  كهيئة بث التأأهلكل ذهل عالقة بل س امي اإ

 البدلان،ابلنس بة ملعظم وبه ابندورا ابلإضافة اإىل خدمات بث أأخرى يف ذكل الوقت للتأأهل للحصول عىل مزااي أأخرى. 

ابلتقييدات  اإىل رشاكت البث الأجنبية. وفامي يتعلق ن،الفنانومبن فهيم  رعاايمه،يتحول حق البث اإىل حتويل هائل لدلخل من 

ذا اكن وضع املعايري ل اقرتح املمثل أأن تقوم جلنة حق املؤلف والاس تثناءات، حملفوظات وصوهنا هدفًا قاباًل فائدة ابتقيمي ما اإ

يف حني أأن  عديدةالقضااي العاملية والاجامتعية أأن و  صعوبة،هذا جمال أأقل  يف يبدو أأن التنس يقو للتحقيق يف املدى القريب. 

مراجعة  طلب املمثل من جلنة حق املؤلف الاس تثناءات،فامي يتعلق ابلتعلمي وغريه من و . قليةلأأحصاب احلقوق الزناعات مع 

لتطوير ذكل القانون  املتبعة الإجراءاتبشأأن حق املؤلف وكذكل  1976الاس تثناءات الواردة يف قانون تونس المنوذيج لعام 

يف الأعامل الفنية املادية  التتبع للفنانني حقبشأأن  يف جلنة حق املؤلفللعمل  مؤسس تهالمنوذيج. وأأكد املمثل جمدًدا دمع 

ُ  لتشملواقرتح أأل متتد املعاهدة   سخ املصنفات.ن

 للويبو: العامة امجلعية اإن .100

 اجملاورة" واحلقوق املؤلف قحب املعنية ادلامئة اللجنة عن "تقرير ضمونمبعلامً  أأحاطت "1"

 ؛(.WO/GA/51/5 Rev )الوثيقة

ىل لتوصيهتا، وفقاً  املؤلف، حق ةجلن ودعت "2" ىل ادلعوة أأجل من معلها مواصةل اإ  دبلومايس مؤمتر عقد اإ

ىل الأعضاء ادلول توصل برشط ،2020/2021 الثنائية خالل البث، هيئات حامية بشأأن معاهدة لعامتد  اإ

 امحلاية وموضوع داحملدّ  النطاق ذكل يف مبا الأساس ية، القضااي خبصوص املؤلف حق جلنة يف الآراء يف توافق

 ؛منحها املزمع واحلقوق

ىل املؤلف حق جلنة ووهّجت "3" لهيا املشار الأخرى القضااي بشأأن معلها مواصةل اإ  يف اإ

 ..WO/GA/51/5 Rev الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 16لبند ا

 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءاتتقرير عن 

ىل الوثيقة .101  .WO/GA/51/6 استندت املناقشات اإ

ا عن معل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات تقريرً  تتضمن، اليت WO/GA/51/6الوثيقة وقدمت الأمانة  .102

ىل أأن الوثيقة تصف التقدم احملرز يف املناقشات اليت جرت يف ادلورتني  الرباءات(. )جلنة والعرشين  التاسعةوأأشارت اإ

ىل  3، اللتني ُعقدات يف الفرتة من والثالثني ن اللجنة .  عىل التوايل 2019يونيو  27اإىل  24ومن  2018ديسمرب  6اإ وقالت اإ

" الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات؛ 1واصلت، خالل هاتني ادلورتني، النظر يف املوضوعات امخلسة التالية: "

التصالت بني مستشاري  " ورسية4" والرباءات والصحة؛ "3" وجودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض؛ "2"

هيم؛ " وشددت الأمانة بوجه خاص عىل أأن ادلول الأعضاء شاركت بشلك استبايق يف  " ونقل التكنولوجيا.5الرباءات ومولّكِّ

عداد عروض وتقدمي اقرتاحات واملشاركة يف املناقشة بروح بناءة ، مما أأدى اإىل معل اللجنة من خالل تقامس املعلومات واإ
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ىل أأن هاتني ادلورتني. مةل من الأنشطة اخلاصة ابلعمل املس تقبيل للجنة الرباءات خالل اعامتد مجموعة اك ودعت الأمانة أأيضا اإ

 حتيط امجلعية العامة للويبو علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة.

ء جلنة الرباءات وحتدث وفد فنلندا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، فشكر الرئيسني وأأمانة الويبو وأأعضا .103

عىل التقدم السلس احملرز منذ امجلعيات السابقة. وأأشار الوفد اإىل حدوث تطورات ومناقشات بناءة بشأأن املوضوعات 

امخلسة يف جدول أأعامل جلنة الرباءات، ويه جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض، ورسية التصالت بني 

هيم، والاس    .تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات، والرباءات والصحة، ونقل التكنولوجيامستشاري الرباءات ومولّكِّ

وشدد عىل أأن موضوع جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض، يكتيس أأمهية خاصة ابلنس بة هل، وأأوحض أأن الرباءات 

اب املصلحة الآخرين من انحية، العالية اجلودة قد تكفل التوازن املناسب بني مصاحل أأحصاب احلقوق والصناعة وأأحص

نه س يواصل التقدم والإسهام يف العمل املتعلق هبذا املوضوع، ول س امي بشأأن  ومصاحل اجملمتع من انحية أأخرى، وأأردف قائاًل اإ

موضوع اذلاكء الاصطناعي. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه ينبغي للجنة أأن تفسح املاكن لعقد مناقشات بشأأن الاختالفات 

وذكر الوفد أأن الاحتاد الأورويب وادلول  جودة بني أأنظمة قانون الرباءات وقانون الرباءات املوضوعي يف املس تقبل.املو 

هيم، ول س امي مسأأةل الاعرتاف حبصانة  الأعضاء فيه يولون أأمهية كبرية ملوضوع رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِّ

هيم كام  مستشاري الرباءات الأجانب. ورأأى أأنه ينبغي توفري امحلاية نفسها لالتصالت بني مستشاري الرباءات الأجانب ومولّكِّ

هو احلال مع التصالت بني مستشاري الرباءات الوطنيني ومولّكهيم، وذكل عىل النحو املعمول به مبوجب القانون الوطين. 

ىل مواصةل النقاش حول هذا املوضوع يف ادلورات نه يتطلع اإ ن تبادل املعلومات بشأأن  ومىض يقول اإ املقبةل للجنة. وقال اإ

أأحاكم قانون الرباءات اليت تدمع نقل التكنولوجيا يعد أأمًرا ابلغ الأمهية جملموعته، مع مراعاة أأن جلنة الرباءات ينبغي أأن تتجنب 

ن حتفزي الإبداع بفضل حقو  .تكرار اجلهود اليت تبذلها جلنة لتمنية يف هذا الصدد ق امللكية الفكرية، مثل اليت وأأردف قائاًل اإ

نه خالل وابلتايل املسامهة يف حتسني الصحة للجميعمتنحها الرباءات، أأدى اإىل عالجات جديدة وحمس نة،  . ومىض يقول اإ

الس نوات املاضية، تناولت جلنة الرباءات موضوع الرباءات والصحة ابس تفاضة، ورحب الوفد بعمل اللجنة يف جمال أأنشطة 

ول س امي ما يتعلق ابملفاوضات اخلاصة ابتفاقات الرتخيص. وأأضاف أأن أأنشطة تكوين الكفاءات وتعزيز  تكوين الكفاءات،

ذاكء الوعي تعد مبادرات واعدة من املمكن أأن تساعد عىل الهنوض ابلبتاكر لصاحل امجليع. وذكّر الوفد بأأنه فامي  الشفافية واإ

ن احلاجة تدعو اإىل الاس مترار يف تويخ هنج يتعلق بولية جلنة الرباءات، فاإن اللجنة ليس بوسعه ا أأن تتجاوزها، وقال اإ

عالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أأنه عىل الرمغ من اعتبار الاحتاد و  متوازن، مع مراعاة العوامل اخملتلفة املتصةل ابلرباءات والصحة.

ل أأنهة، الأورويب وادلول الأعضاء فيه مجيع املوضوعات املدرجة عىل جدول أأعامل اللجنة همم يود أأن يؤكد من جديد أأن  اإ

. وذكر الوفد أأن ضامن نظام الرباءاتمصلحة خاصة يف تعزيز التعاون ادلويل وحتسني املعرفة التقنية مبتطلبات  دلى الاحتاد

زاةليف مجيع ادلول الأعضاء  وأأعىل جودةبراءات أأكرث كفاءة وفعالية   لإسهامواالعقبات التجارية  من الوسائل اليت من شأأهنا اإ

يف معل اللجنة وفقًا خلطة العمل املتفق علهيا يف الاجامتعات  ابلإسهاميف الرخاء الاقتصادي. ويف اخلتام، كرر الوفد الزتامه 

ىل مواصةل املناقشات املثرية لالهامتم وتبادل املعلومات يف  مع ترقب حتقيق نتاجئ  س ياق جلنة الرباءاتاملقبةل. وتطلع الوفد اإ

 ورات املقبةل.ملموسة يف ادل

ادلورتني التاسعة والعرشين والثالثني  رئييسشكر ف  وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .104

ن. الإعداد لدلورتنيخالل هاتني ادلورتني، وكذكل شكر الأمانة عىل  جلنة الرباءاتللجنة عىل توجيه أأعامل  مجموعة  وقال اإ

معل اللجنة والفرصة اليت أأاتحهتا لتبادل اخلربات وتبادل أأفضل املامرسات فامي يتعلق جبميع  اهةوج لحظت ابرتياح مجموعته

ن مجموعته تكرر جدول الأعامل. الواردة يفاملوضوعات امخلسة  التصالت بني ورسية  الرباءاتالتأأكيد عىل أأن جودة  وقال اإ
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هيم  بيد أأن اجملموعة تعلق أأمهية خاصة عىل مسأأةل ،لنس بة اإىل مجموعتهابما برحا قضيتني رئيس يتني  مستشاري الرباءات ومولّكِّ

هيمأأمهية حامية رسية   التصالتأأنه عند التعامل مع  ترى اجملموعة يف هذا الصددو. التصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِّ

فامي خيص القانون الوطين  كام هو معمول به مبوجب التصالتأأجنيب، ينبغي ضامن امحلاية لتكل  براءاتمع مستشار 

هيمبني  التصالت  الرباءاتأأن املناقشات املس تقبلية رضورية لأن  اجملموعة أأيًضا. ورأأت مستشاري الرباءات الوطنيني ومولّكِّ

موعة مجيع الوفود اليت سامهت اجمل تشكر و جيب أأن تضمن التوازن الصحيح بني مصلحة اجملمتع ومصاحل اخملرتعني والصناعات. 

 ملناقشات، وخاصة تكل الوفود اليت قدمت مقرتحات مكتوبة.يف ا

آس يا واحمليط الهادئبدلان وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة  .105  جلنة الرباءاتوأأمانة  الرئيسنيشكر الرئيسني وانئيب ف  أ

عدادخالل ادلورات السابقة للجنة  املنجزعىل العمل املمتاز  نه،  .WO/GA/51/6 التقرير الوارد يف الوثيقة وعىل اإ وقال اإ

وكام ورد يف ذكل التقرير، فاإن اجملموعة ترى أأنه، دون الإخالل بولية اللجنة، ينبغي أأن يقترص معل اللجنة يف ادلورة املقبةل 

ىل املواءمة يف تكل املرحةل. وكرر الوفد دمع معاجلة  لالس مترار يف ل جلنة الرباءاتاجملموعة لعم عىل تقيص احلقائق وأأل يؤدي اإ

الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات؛ وجودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض؛ والرباءات  وعاتموض

هيم؛ ونقل التكنولوجيا. ، املقبلورحبت اجملموعة بربانمج العمل  والصحة؛ ورسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِّ

ىل أأعربت عن تطلعها لإجراء مناقشات حول مرشوع و رباءات، الحقوق  موضوع الاس تثناءات والتقييدات عىل والتفتت اإ

رباءات، الفامي يتعلق مبوضوع جودة و الواثئق املرجعية بشأأن الاس تثناءات املتعلقة ابلرتخيص الإلزايم والاس تخدام السابق. 

جراء ودةحتقيق اجلج ، رحبت اجملموعة ابدلراسة اليت أُجريت بشأأن هنُ الاعرتاضمبا يف ذكل أأنظمة  منح الرباءات؛  يف اإ

 املسائلاملعلومات حول  تبادل وجلسةرباءات الحفص طلبات يف حول اس تخدام اذلاكء الاصطناعي  التشاركيةلسة واجل 

احلاسوب؛  منفذة عرب اخرتاعات بوصفها، مثل برجميات اذلاكء الاصطناعي مبعايري اس تحقاق الاخرتاعات للرباءاتاملتعلقة 

جرا واملناقشات حول فامي يتعلق مبوضوع الرباءات والصحة، رحبت اجملموعة بعقد و  .أأخرى عن النشاط الابتاكريدراسة  ءاإ

الرعاية الصحية؛  تكنولوجياترباءات يف البشأأن التحدايت والفرص فامي يتعلق بأأنواع أأحاكم ترخيص  تشاركيةجلسة 

ة والتكنولوجيات الصحية؛ وحتديثات قواعد اس تعراض البحوث املنجزة بشأأن الرباءات واحلصول عىل املنتجات الطبيو 

فامي يتعلق مبوضوع رسية و  البياانت املتاحة للجمهور بشأأن وضع معلومات الرباءات والبياانت املتعلقة ابلأدوية واللقاحات. 

هيم، رحبت اجملموعة اب آخر بشأأن التشاركيةلسة جل التصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِّ فامي يتعلق  والتجاربالتطورات  أ

هيم.   التشاركيةلسة جل فامي يتعلق مبوضوع نقل التكنولوجيا، رحبت اجملموعة ابو برسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِّ

 .بشأأن أأحاكم قانون الرباءات وممارساته اليت أأسهمت يف النقل الفعال للتكنولوجيا، مبا يف ذكل كفاية الكشف

وأأعرب شكر الرئيسني عىل رئاسة ادلورتني التاسعة والعرشين والثالثني للجنة. ف  ابء وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة .106

مانة عىل العمل الشاق اذلي لاجملموعة ابء  عن امتنان لجمعية العامة للويبو. ل  الإعدادبه خالل العام املايض وعىل  اضطلعتلأ

ىل املواضيع امخلسة اليت خالل  وتفانهيا جلهود مجيع ادلول الأعضاء ب عن تقدير اجملموعةوأأعر تناولهتا جلنة الرباءات،  مث التفت اإ

رحبت اجملموعة ابء ابلروح و . وتنفيذ ذكل الربانمج شاملو بشأأن برانمج معل متوازن  التفاقأأسفر عن  مماهاتني ادلورتني 

 يًدا بيدالعمل  مرغواًب حنوفتاًحا ان  تأأظهر  واليتالتعاونية لدلول الأعضاء، مبا يف ذكل العمل بشأأن املقرتحات عرب الإقلميية، 

نلقضااي ذات الاهامتم املشرتك. اب فامي يتعلق نجلنة الرباءات يه منتدى متعدد الأطراف يف جمال الرباءات،  وقال الوفد اإ  واإ

مياان راخسً   قانون ا بأأن جلنة الرباءات تتحمل مسؤولية فسح اجملال أأمام عقد مناقشات تقنية بشأأن مسأأةلاجملموعة ابء تؤمن اإ

ىل أأن .الرباءات املوضوعي متاش يا مع ولايهتا ن اجملموعة ابء تود الإشارة اإ معل اللجنة جيب أأن يكون مفيًدا ابلنس بة  وقال اإ

الرباءات وغريمه من مس تخديم نظام  ون ومس تخدموللحياة اليومية املتغرية مبا يف ذكل ماكتب امللكية الفكرية واملبتكر 
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ىل سبيل املثال، بأأن الربامج الرامية لتحسني نوعية نتاجئ معل ماكتب امللكية الفكرية هبدف وذكر الوفد، ع الرباءات.

اس تخدام تقامس العمل وغريه من أأشاكل التعاون التقين لتشجيع بيئة الابتاكر بطريقة سلمية ينبغي أأن تمثر فوائد معلية 

بأأنه ينبغي أأن تس متر  اجملموعة ابء عرب الوفد عن اعتقادوأأ  ابلنس بة مجليع املاكتب بغض النظر عن جحمها أأو مس توى خربهتا.

اللجنة يف الاعامتد عىل الأمهية اليت تعلقها ادلول الأعضاء عىل العمل املرتبط مبواضيع تقنية من شأأهنا املسامهة يف حتسني 

جراءات ر الوفد بأأن ذكّ . و نوعية معاجلة الرباءات جودة الرباءات والإقلميي و  الوطين ينحفص الرباءات عىل الصعيدمواضيع اإ

 ظى ابلأولوية يف جدول الأعامل ابلنس بة جملموعته.حت تزال، ل ومولكهيموكذكل رسية التصالت بني مستشاري الرباءات 

ن هدف جلنة الرباءات هو تيسري التنس يق وتقدمي املشورة فامي يتعلق بوضع قانون براءات بطريقة  واختمت الوفد لكمته قائال اإ

 .عىل الصعيد ادلويل، مبا يف ذكل التنس يقتدرجيية 

عداد التقرير عن معل اللجنة خالل ادلورتني ف  وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية .107 شكر الأمانة عىل اإ

يف الهنوض  أأسهمعىل معلهم الشاق والتوجيه خالل هاتني ادلورتني، مما  وكذا رئييس اللجنة وانئيب الرئيسنيالسابقتني، 

نا. بوليهت أأمهية اللجنة ابعتبارها منتدى متعدد الأطراف للمناقشات املوضوعية  عىل من جديدتؤكد اجملموعة الأفريقية  وقال اإ

. وذكر املتصةل هبذا املوضوعوالهنوض بوضع القواعد واملعايري، عند الاقتضاء، بشأأن اجلوانب ادلولية لقانون الرباءات والقضااي 

س تكشافية اجلارية بشأأن القضااي املتفق علهيا يف جدول أأعامل اللجنة واليت جتري دون توقع أأن مجموعته تؤيد املناقشات الا

ن مجموعته تعدوضع القواعد يف تكل املرحةل.  تكل املناقشات هممة ملساعدة ادلول الأعضاء عىل حتديد الثغرات  ومىض يقول اإ

ن وجدت، يف قوانني الرباءات الوطنية لدلول الأ  عضاء، وحتديد أأنشطة وضع القواعد واملعايري اليت ميكن أأو التحدايت، اإ

قلميي بطبيعته،  ذوأأن قانون الرباءات  ورأأت اجملموعة أأيًضاالاضطالع هبا يف املس تقبل.  أأعربت عن اعتقادها  ومن مثطابع اإ

جناح أأنظمة امللكية  ىمد عزز ومعايريها القوي بأأن وجود مجموعة متوازنة وجيدة الأداء من قواعد امللكية الفكرية ادلولية

ن .التقدم اجملمتعي والتمنية املس تدامة ، وأأدى ذكل اإىل حتقيقالابتاكر والبحث والتطوير حتفزيالفكرية الوطنية يف   وقال الوفد اإ

 أأنه لتحقيق هذا الهدف، ينبغي لنظام امللكية الفكرية ادلويل أأن يسعى لتحقيق توازن مثايل بني مصاحل ترى اجملموعة الأفريقية

ىل املعرفة والابتاكر. يف الأأحصاب احلقوق واملصلحة املرشوعة للجمهور  ن اجملموعة الأفريقية لحظت أأنه، وصول اإ وقال اإ

 واليت ميكن اس تخداهمايف نظام الرباءات ادلويل  املدجمةمجموعة واسعة من خيارات الس ياسة ومواطن املرونة ابلفعل، مثة 

النامية والبدلان الأقل منوًا، مبا يف ذكل الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات لبدلان ل لتحقيق الأهداف الإمنائية 

جراءات الاعرتاض، من بني أأمور أأخرى. ورحبت اجملموعة الأفريقية بربانمج معل و واستنفاد احلقوق،  معايري منح الرباءات واإ

عالوة عىل ذكل، و اليت ينبغي مناقش هتا بطريقة متوازنة. أأمهية مجيع املواضيع املدرجة يف جدول الأعامل و  عىل اللجنة وأأكدت

بني الرباءات والصحة العامة اكنت ذات أأمهية كبرية يف جدول  العالقةشددت اجملموعة الأفريقية عىل أأن املناقشات حول 

لعوامل القانونية بشأأن اضامن اتباع هنج منسق ل هممة تعدبأأن تكل املناقشات  عن اقتناعهااجملموعة الأفريقية  وأأعربتأأعاملها. 

نتاج الأدوية والتكنولوجيات الطبية اتحهتا والس ياس ية اليت تؤثر عىل اإ البدلان النامية. وذكرت  يفبأأسعار معقوةل  الأساس ية واإ

اجملموعة الأفريقية كذكل أأن املناقشات حول الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات وكذكل نقل التكنولوجيا اكنت 

 .عن املناقشات اليت تقع خارج نطاق وليهتا الابتعاد. ويف اخلتام، حثت اجملموعة الأفريقية اللجنة عىل لهاية كبرية ذات أأمه 

آس يا ا ابمس طاجيكس تانحتدث وفد و  .108 عىل معل جلنة الرباءات،  أأثىنو  لوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقيةمجموعة بدلان أ

أأساس الربانمج املتوازن لتطوير نظام الرباءات ادلويل، واذلي ستس تفيد  وأأعرب عن أأمهل يف أأن تواصل اللجنة معلها عىل

ىل منه مجيًعا الأعضاءادلول  من املقرتحات املتعلقة بفحص الاخرتاعات يف جمال  أأن جلنة الرباءات تلقت عدًدا. وأأشار الوفد اإ

تب الرباءات. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف واس تخدام التقنيات املتقدمة لتحسني كفاءة ماك تتكنولوجيا املعلومات والتصال
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تبادل ممثر للخربات والآراء يف ادلورات التالية للجنة، مما يضع الأساس لهنج منسق من جانب املاكتب بشأأن حدوث 

 .القضااي تكل

اليت  جلنة الرباءات وتعزيز الأنشطة دلوريتيف التحضري اذلي أأجنزته وشكر وفد كولومبيا الأمانة عىل معلها املمتاز  .109

ىل أأن معل الأمانة اكن مفيًدا للغاية يف و تعمل عىل حتسني الأداء العام لنظام الرباءات.  برانمج مساعدة  تنفيذأأشار الوفد اإ

أأكرث من من ساعدة امل تلقوا  حيث خمرتعًا كولومبًيا 30، واذلي اس تفاد منه ابلفعل 2015يف كولومبيا منذ عام  اخملرتعني

ملواضيع الواردة يف جدول اب فامي يتعلقجلنة الرباءات  اليت نفذهتا ابملهام الأخرىالوفد  وأأشاد. م جماانً حماميًا يقدمون خدماهت 40

 .رباءات والصحةالو  الاعرتاضالرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة  وجودةأأعاملها، ل س امي موضوعات الاس تثناءات والتقييدات، 

يران )مجهورية  .110  ثالثنيدلورتني التاسعة والعرشين وال والأمانة عىل التنظمي الناحج ل الرئيسنيالإسالمية(  -وشكر وفد اإ

ىل أأن جدول أأعامل جلنة الرباءات تضمن قضااي هممة تغطي اجملالت الأساس ية لبدلان النامية. ا اليت تعين للجنة. وأأشار الوفد اإ

سهامبأأمهية  وذكّر الوفد أأكد عىل أأن معل اللجنة بشأأن بنود جدول و ، ةالوجهيالتمنية  أأجندةجلنة الرباءات يف تنفيذ توصيات  اإ

قضااي التمنية. وانتقل الوفد اإىل  خيصنقطة مرجعية عامة للويبو فامي  ويهالتمنية،  أأجندةحول  ان يمتحورالأعامل اخملتلفة ينبغي 

عداد مشاريع الواثئق امل والتقييداتموضوع الاس تثناءات  رجعية بشأأن عىل حقوق الرباءات، ورحب ابلتقدم احملرز يف اإ

خمتلف الاس تثناءات والتقييدات، ل س امي الواثئق املتعلقة ابلرتخيص الإلزايم، واليت قدمت معلومات قمية عن اس تخدام تكل 

لقاءالاس تثناءات من خالل  وفامي يتعلق ببند جدول الأعامل املتعلق  .الضوء عىل اجلوانب القانونية والتقنية من املزيد اإ

عرب الوفد عن رأأي مفاده أأن جلنة الرباءات يه أأنسب منتدى لدلول الأعضاء ملناقشة التباين ابلرباءات والصحة، أأ 

ىل العوائق املرتبطة ابلرباءات اليت تعرتض  والفجوات بني مناذج الابتاكر املدفوعة ابلرحب وأأولوايت الصحة العامة. وأأشار اإ

ىل الأدوية،   العوائقهذا املوضوع، ودراسة س بل التغلب عىل هذه أأعرب عن تأأييده ملداولت اللجنة بشأأن و الوصول اإ

ىل أأمهية موضوع جودة الرباءات،  مث أأشار الوفدبطريقة متوازنة ولصاحل أأحصاب احلقوق وامجلهور.  أأنه ينبغي ترك هذا  ورأأىاإ

من العمل أأن تقامس  وأأضاف. عىل حدةلمس توى الوطين لتقرره السلطات الوطنية، مع مراعاة أأولوايت لك بدل ل املوضوع 

لمس توى الثنايئ أأو الإقلميي. وفامي يتعلق مبوضوع رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ل رتك جيب أأن يُ  الناحية الإجرائية

هيم، أأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد عىل أأنه يقع خارج نطاق قضااي قانون الرباءات املوضوعي وأأن مناقشات اللجنة  ومولّكِّ

ىل أأي ممارسة لوضع القواعد واملعايريبشأأن هذه املسأأةل ل وفامي يتعلق مبوضوع نقل التكنولوجيا، أأيد الوفد  . ينبغي أأن تؤدي اإ

ليه جلنة الرباءات يف  مواصةل جتميع املعلومات عن أأحاكم قانون الرباءات  فامي خيصالسابقة  ادلورةالقرار اذلي توصلت اإ

من قبل  تشاركيةتطلع الوفد اإىل جلسة و ، مبا يف ذكل كفاية الكشف. اجيوممارساته اليت أأسهمت يف النقل الفعال للتكنولو 

 .ادلول الأعضاء حول هذا املوضوع يف ادلورة املقبةل للجنة

ىل أأن الويبوورأأى وفد الهند أأن .111  الهيئة الرئيس ية لوضع القواعد واملعايري يف جمال امللكية الفكرية يف العامل يه ه نظًرا اإ

هنا . وأأشار وأأولوايهتاضامن التوازن ادلقيق بني الابتاكر والتمنية الاجامتعية والاقتصادية  فامي خيصبرية مسؤولية ك  تتحمل فاإ

ىل أأن املرونة الكبرية اليت يوفرها اتفاق    يتعلقفامي (تريبس)اتفاق  امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة تفاق جوانب حقوقالوفد اإ

 البدلان النامية الس ياسات يف لواضعي. ورأأى الوفد أأن هذه املرونة تسمح تعد أأمًرا حامًساقانون الرباءات احمليل  بتصممي

نهالتمنية الاجامتعية والاقتصادية.  واقعقوانني الرباءات احمللية مع  متايشوالبدلان الأقل منوًا بضامن  يعارض بشدة  ومىض يقول اإ

ىل  راميةأأي حماوةل  حداث توافق يفاإ ن ذكل قانون الرباءات، و  اإ أأمر غري مرغوب فيه أأو مقبول. وذكر الوفد أأيًضا أأن قال اإ

جراءات منحالعنرص الأكرث أأمهية يف  هوجودة الرباءات ضامن  تلكفة  تتسبب يفالرباءات وأأن أأي براءة دون املس توى  اإ
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آاثر خطرية عىل البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا.  ابلإضافة اإىل ذكل، ذكر الوفد أأن الًك واجامتعية هائةل ميكن أأن يكون لها أ

 اقدمً  علهيا أأن متيضدور همم يف ضامن جودة الرباءات. ورأأى الوفد أأن اللجنة  هل رتاضالاعمن معلية حفص الرباءات وأأنظمة 

حراز حنو ل يزال مثة شمل ادلراسات الأولية حول موضوع نقل التكنولوجيا وعالقته بنظام الرباءات، حيث ي تقدم ملموس  اإ

هيم، رأأى الوفد أأن فامي يتعلق مبوضوع رسية التصالت بنيو كبري للعمل يف هذا اجملال.  متسع  مستشاري الرباءات ومولّكِّ

 .الإثباترباءات وينبغي التعامل معه مبوجب قانون القانون ليس من قضااي املوضوع 

ىل أأنه خالل ادلورتني التاسعة والعرشين والثالثني، أأحرزت جلنة الرباءات تقدًما كبرًيا و  .112 أأشار وفد الاحتاد الرويس اإ

والاس تثناءات  ،درجة يف جدول الأعامل، مثل جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاضيف النظر يف خمتلف البنود امل

عدادها  والتقييدات ممتازة حول موضوع  واثئقعىل حقوق الرباءات، والرباءات والصحة. وشكر الوفد الأمانة عىل اإ

اتحة الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات، ل س امي فامي يتعلق مبوضوع الرت  خيص الإلزايم، مما ساعد عىل اإ

مواطن املرونة يف  املعلومات ابلاكمل لأحصاب املصلحة واجملمتع كلك، ومساعدهتم عىل فهم الآاثر املرتتبة عىل هذه

الأخرى عن أأعرب الوفد عن دمعه لعمل اللجنة بشأأن ادلراسة و . تريبس، وابلتايل خلق نظام براءات أأكرث توازانً  اتفاق

نه عىل الرمغ من عدم وجود نشاط معياري،  .يبتاكر الا النشاط ل أأنهوقال الوفد اإ يعلق أأمهية كبرية عىل خمتلف بنود جدول  اإ

قرتاحه يف ابالوفد عىل وجه اخلصوص  ونوهوتبادل املعلومات بشأأن خمتلف البنود اليت نوقشت.  التشاركيةلسات اجل الأعامل و 

دارة الأ  جراء دراسة حول اإ ماكتب الرباءات الوطنية، ودعا ادلول  من قبلطر الزمنية ملعاجلة الطلبات ادلورة الثالثني ابإ

ىل املشاركة بنشاط يف املناقشات  . وأأعرب الوفد كذكل عن اهامتمه بدراسة الكيفية اليت ميكن أأن املتصةل ابملوضوعالأعضاء اإ

طلبات الرباءات، واعترب أأنه ينبغي يف حفص  سالسل الكتل واذلاكء الاصطناعيتساعد هبا التكنولوجيات اجلديدة مثل 

جراء مزيد من ادلراسات حول  وجود نظام معلومات عن مزااي تطبيق اذلاكء الاصطناعي يف هذا اجملال. ورصح الوفد بأأن اإ

الابتاكر يف جمال املس تحرضات الصيدلنية واملواد الكمييائية أأمر همم. وأأخريًا، أأعرب الوفد عن دمعه ملواصةل املناقشات يف 

يالء أأمهية محلاية امللكية الفكرية. طار جلنة الرباءات بشأأن القضااي املتعلقة ابحلصول عىل الأدوية، مع اإ  اإ

. وكرر اليت تواجه اللجنةاملسائل املعقدة والصعبة  خضم يف توجيه دفة القيادةوهنأأ وفد الربازيل أأمانة اللجنة عىل  .113

جزًءا ل يتجزأأ من  تعدين والثالثني للجنة بأأن الاس تثناءات والتقييدات الوفد رأأيه املعرب عنه يف ادلورتني التاسعة والعرش 

التوازن بني حقوق أأحصاب الرباءات والقمي الاجامتعية. وذكر الوفد أأن اس تخدام الرتخيص الإلزايم ساعد يف توفري توازن 

 يتعلق مبوضوع الرباءات والصحة، أأشار متاكمل بني أأحصاب احلقوق والقمي الاجامتعية، ل س امي يف س ياق الصحة العامة. وفامي

ىل أأن هذا املوضوع ينبغي أأن يكون موضع اهامتم مجيع البدلان. وأأكد الوفد أأن الوصول اإىل الأدوية  أأحد أأمعدة  يعدالوفد اإ

اءة واليت فاإن قواعد البياانت اليت حتتوي عىل معلومات دقيقة عن املواد احملمية برب  ومن مثنظام الصحة العامة يف الربازيل، 

ورأأى الوفد أأن هذه القضية مرتبطة  .لختاذ س ياسات وقرارات رشاء مس تنرية تعد ابلغة الأمهيةالصحة العامة امجلهور و  هتم

رباءة قد يكون ضاًرا للمس تخدمني اذلين يعمتدون الارتباًطا وثيقًا مبوضوع جودة الرباءات لأن عدم وجود تفاصيل يف طلب 

ش ئة، مبا يف ذكل اذلاكء . وأأيد الوفد أأيضا املناقشات حول اس تخدام التكنولوجيات الناالطلب عىل املعلومات املقدمة يف

ىل أأن هذه املوارد تس تخدم ابلفعل من قبل املكتب الوطين يف الربازيل لتعزيز ناعيالاصط  ، لأهنا منطقة رسيعة المنو، وأأشار اإ

نتاجية يف حفص  جراء م الطلباتالإ ضافية وتبادل . ورأأى الوفد أأنه ينبغي اإ لخربات ورمبا مناقشات معيارية فامي لناقشات اإ

احلصول عىل الرباءات لالخرتاعات اليت حتتوي عىل اذلاكء الاصطناعي. وذكر الوفد أأيًضا أأن  اس تحقاقيتعلق مبعايري 

ابلأدوية واللقاحات الرباءات املتعلقة  وضع معلوماتينبغي أأن تركز عىل قواعد بياانت  املقبةل ادلورةمناقشات اللجنة يف 

هيمو ويف هذا الصدد، كرر الوفد دمعه لقرتاح وفود الأرجنتني والربازيل  .رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِّ
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جراء ا.SCP/28/9 Rev)الوثيقة  وكندا وسويرسا لبحوث املنجزة بشأأن الرباءات واحلصول عىل املنتجات ل س تعراض ( ابإ

( خبصوص SCP/28/10 )الوثيقة والاقرتاح املقدم من وفود الأرجنتني والربازيل وسويرسا لصحيةالطبية والتكنولوجيات ا

وأأعرب الوفد . لتحديث املنتظم يف قواعد البياانت املتاحة للجمهور للمعلومات عن وضع الرباءات املتعلقة ابلأدوية واللقاحاتا

ىل أأن الآراء ومنع الاس   وتوفيقعن اعزتامه مواصةل تيسري احلوار  قلميية ودعا ادلول الأعضاء اإ تقطاب بني اجملموعات الإ

 .حذوه حتذو

من املعلومات حول  بتبادل الكثريالوفد  وأأشادوأأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء.  .114

 وأأشاد بمتكنلجنة الرباءات، ل  التاسعة والعرشين والثالثني ادلورتنيخمتلف القضااي من خالل املناقشات اليت دارت يف 

ىل اتفاق بشأأن معلها  يف ادلورة السابقة. وأأعرب الوفد عن تقديره جلهود الأمانة ومرونة ادلول  املقبلاللجنة من التوصل اإ

رسية التصالت بني والأعضاء يف هذا الصدد. وشدد الوفد عىل أأن أأمه القضااي ابلنس بة لدلول الأعضاء يه جودة الرباءات 

هيم. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأمهية النظر يف جودة الرباءات من منظور معيلمستش عوامل ل ختضعلأهنا  اري الرباءات ومولّكِّ

جراءات خمتلفة، مثل مجع حاةل التقنية الصناعية السابقة ومعلية اختاذ القرارات  جراءات الاعرتاضص الرباءات و حفيف اإ  .اإ

ىل و  طاًرا ، لفائدة مجيع ادلول الأعضاء أأن أأنشطة تقامس العمل تسهم يف حتسني جودة الرباءاتأأشار الوفد أأيضا اإ لأهنا تشلك اإ

حفص يف أأعرب الوفد عن اهامتمه ابملناقشات حول اس تخدام اذلاكء الاصطناعي حاةل التقنية الصناعية السابقة. و فعاًل لتقامس 

اس تحقاق  ادية والثالثني للجنة الرباءات، وجلسة تبادل املعلومات بشأأنخالل ادلورة احل س تقاماليت و طلبات الرباءات 

عقد يف ادلورة الثانية والثالثني تس   واليت، الاصطناعي، مثل اذلاكء للرباءات لتكنولوجيات الناش ئةاب املتعلقةخرتاعات الا

ىل للجنة الرباءات. ورأأى الوفد أأن مثل هذه املناقشات س تكون ذات فائدة مجليع ماكتب  امللكية الفكرية. وتطرق بعد ذكل اإ

 س ميكن رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكهيم ورأأى أأن متكني مستشاري الرباءات من املطالبة بتكل الرسية

جراء اتصالت مفتوحة ورصحية بيهنم وبني  ابحلصول عىل املشورة القانونية املناس بة. وقال الوفد  وسيسمح للمولكني مولكهيماإ

ن  . وعرب الوفد عن أأمهل يف اس مترار مناقشة هذه املسأأةل يف واس تقراره عزز موثوقية نظام امللكية الفكريةي الامتيازهذه اإ

اخلاصة العاملية قضااي اليف مناقشة أأبدى الوفد اقتناعه الشديد بلزوم أأن تس متر اللجنة اخلتام، ويف  .للجنة املقبةلادلورات 

 .لرباءاتاملرتبطة اب املهمةقضااي اليف املناقشات حول  الإسهام الإجيايبمبواصةل  وأأبدى الزتامه من جديد لرباءاتاب

عداد ادلورتني التاسعة والعرشين والثالثني للجنة  .115 ، الرباءاتوشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية الأمانة عىل اإ

اليت و وكذكل عىل العمل الشاق اذلي قامت به الأمانة من أأجل التحضري لالجامتع. ورحب الوفد بروح التعاون يف اللجنة 

 يف جدول الأعامل. وأأيد الوفد املواضيع امخلسة املطروحةبشأأن  املقبلمسحت لدلول الأعضاء ابلتفاق عىل برامج العمل 

ا ا جيدً اللجنة توفر أأساسً  تناولهتاامخلسة اليت  املواضيعوأأعرب عن اعتقاده أأن  برانمج معل متوازن يف جلنة الرباءات تويخ

ىل  جراء  تضمنيملثل هذه املناقشات لأهنا هتدف اإ القضااي اليت هتم ادلول الأعضاء عىل مجيع مس توايت التمنية. وأأيد الوفد اإ

ىل توافق دراسة أأخرى بشأأن يف الآراء بشأأن برانمج معل يأأخذ يف الاعتبار  تكل القضااي بطريقة متوازنة كوس يةل للتوصل اإ

ورأأى  .لتقدم احملرز يف هذا املوضوعابالوفد  أأشادمجيع ادلول الأعضاء. وفامي يتعلق جبودة الرباءات، اليت هتم  املصاحلمجموعة 

ىل أأن ، أأشار الو فضاًل عن ذكلماكتب الرباءات.  أأداء معلالوفد أأن هذا العمل س يعزز الطرق العملية لتحسني  فد اإ

العمل، وكذكل بشأأن رسية التصالت بني  وتقامسقانون الرباءات املوضوعي مثل جودة الرباءات  مواضيعاملناقشات حول 

هيم س توفر فوائد ملموسة مجليع ادلول الأعضاء اليت أأعربت عن اهامتهما  ماكتب  بتحسني أأداء معلمستشاري الرباءات ومولّكِّ

عن رسوره ملالحظة أأن بعض مقرتحاته السابقة قد أأدرجت يف خطة معل اللجنة. وأأعرب الوفد  . وأأعرب الوفددلهياالرباءات 

دارة اجلودة ومبادرات تقامس العمل وأأعرب  .عن اهامتمه مبواصةل جلنة الرباءات دراسة الربامج اليت أأثبتت فعاليهتا، مثل نظم اإ
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م أأمثةل ميكن أأن تعمتدها ماكتب الرباءات يف ادلول الأعضاء. الوفد عن اعتقاده أأن مثل هذه الربامج مضن جلنة الرباءات تقد

ىل أأن برامج تقامس العمل  جراء فامب خيص فعاةل بشلك خاص ملاكتب الرباءات ذات املوارد احملدودة  تعدوأأشار الوفد اإ اإ

نه هممت بشلك خاصالوفد  وقال. والفحوص جبودة عالية البحوث تقامس العمل بدراسة أأفضل طريقة لس تخدام مفاهمي  اإ

ه العديد من اقدرات املاكتب. ورأأى الوفد أأن اعامتد برامج مثل املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات والاهامتم اذلي أأبد لتعظمي

ىل برامج  ابلنضامماملاكتب  عالوة عىل ذكل، أأيد الوفد اجلهود و عىل فوائد هذه الربامج.  انأأخرى لتقامس العمل يشهد رائدةاإ

س بانيا والوفود الأخرى لبناء توافق يف الآراء بني مجموعة  اليت بذلها وفد من البدلان للقيام بعمل مفيد يف جمالت جودة  خمتلفةاإ

حتدايت الصحة العامة يف البدلان النامية  حلولالرباءات. وفامي يتعلق ابلرباءات والصحة، أأيد الوفد الهنج املتوازن دلراسة 

أأن هذا الهنج ل ينبغي أأن يقترص عىل مواطن املرونة يف الرباءات، مثل الرتخيص الإجباري وذكر الوفد  ا.والبدلان الأقل منوً 

غري املتعلقة  العوائقواستنفاد الرباءات، ولكن جيب أأن يعرتف أأيًضا بفوائد نظام حقوق امللكية الفكرية القوي ودراسة تأأثري 

 اس تعراًضا شامالً فد اإىل أأن جلنة الرباءات قد أأجرت ابلفعل حبقوق امللكية الفكرية عىل تقدمي الرعاية الصحية. وأأشار الو 

ابلفعل مكية كبرية من  أأفرزلالس تثناءات والتقييدات، مبا يف ذكل الرتخيص الإجباري واستنفاد حقوق الرباءات، وقد 

تعلقة ابلرباءات الوفد أأن العمل الإضايف يف جلنة الرباءات بشأأن مواطن املرونة امل  ورأأىاملعلومات حول هذه املواضيع. 

طار  واملس تمكلللعمل املنجز ابلفعل  س يكون مبزنةل تكراراملتعلقة ابلقضااي الصحية  جدول الأعامل  موضوعيف اإ

عىل حقوق الرباءات". ومع ذكل، أأيد الوفد جلسات تبادل املعلومات حول هذه القضااي، واليت  والتقييداتس تثناءات الا"

واملصادر الأخرى عىل حنو  من الويبو ومنظمة الصحة العامليةا  فهم املوارد املتاحة لهميكن أأن تساعد ادلول الأعضاء عىل

بشأأن  هماماس تعداده لقرتاح ى أأفضل. وأأعرب الوفد عن ارتياحه لرؤية أأن العديد من ادلول الأعضاء يف اجملموعة ابء قد أأبد

 .خرىمجموعة واسعة من ادلول الأعضاء الأ وهو ما أأيدته الرباءات والصحة 

جراء دراسات بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل  .116 وذكر وفد كواب أأن جلنة الرباءات ينبغي أأن تواصل العمل عىل اإ

الوفد أأن ادلراسة حول  ورأأىنقل التكنولوجيا. عىل اليت تفرضها الرباءات  العوائقحقوق الرباءات مع الرتكزي عىل 

 أأن تبحث يف القضااي املتعلقة ابلتمنية ورشوط تنفيذها. الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات جيب

وفد ترينيداد وتوابغو عىل العمل اذلي أأجنزته الويبو حىت الآن من خالل جلنة الرباءات، وحث عىل مواصةل  وأأثىن .117

ىل اا قضااي معقدة وحماولهتل لتصدهيا، وأأثىن عىل اللجنة حقق تقدًماالوفد بأأن معل اللجنة قد  وأأقرّ العمل جبدية.  لتوصل اإ

ىل  يضاحاتتوافق يف الآراء. وتطلع الوفد اإ س امي مرشوع الواثئق املرجعية  بشأأن خمتلف واثئق العمل واملقرتحات، ول تقدمي اإ

ىل الوفد  وقالبشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات واملناقشات بشأأن فعاليهتا وقضااي التنفيذ.  نه يتطلع اإ اإ

نّه ينتظر تعريفً . العمل لأنه يتعلق بفعالية معلية البحث والفحص تقامسملتعلق بربامج الاقرتاح اتنفيذ   ملصطلح ا مشرتاكً وقال اإ

ىل املناقشات املقبةل يف الابتاكري النشاط لرشطفهم أأفضل  للتوصل اإىل"جودة الرباءات"، كوس يةل  . وتطلع الوفد أأيضا اإ

دمهتا اجملموعة الأفريقية والولايت املتحدة الأمريكية فامي يتعلق مبوضوع "الرباءات ادلورة الثالثني للجنة بشأأن املقرتحات اليت ق

تب امللكية أأن تكون مفيدة لعمليات ماك من املتومساليت و حول موضوع "نقل التكنولوجيا"  الأخرى ادلراساتو والصحة"، 

بيئة مواتية تسعى اإىل  خلقيه  للمناقشاتلهنائية أأن تكون النتيجة ا املأأمولالوفد أأنه من  وأأضاف. عىل أأرض الواقعالفكرية 

فامي . ويف اخلتام، أأكد الوفد أأن بدله ل يزال متحمًسا لأعامل اللجنة موثوقيةتشجيع اس تخدام نظام الرباءات عىل حنو أأكرث 

 للمشاركة بشلك بناء يف مناقشات اللجنة. متأأهًبانظام الرباءات وأأنه ل يزال  اس تعراض خيص
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الأمانة للبحوث احلالية بشأأن الرباءات والوصول  يشمل اس تعراضل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة أأن واقرتح ممث .118

ىل املنتجات الطبية والتكنولوجيا الصحية دراسة الويبو لعام  بشأأن " بدائل لنظام الرباءات مس تخدمة دلمع هجود  2014اإ

حب، مع تركزي خاص عىل جوائز تشجيع الابتاكر ومناذج تطوير البحث والتطوير، مما يتضمن أ ليات لٍك من ادلفع والس

منشور منظمة الصحة العاملية وبرانمج الأمم املتحدة الإمنايئ لعام و   CDIP/14/INF/12ةالوثيقح" الواردة يف املصدر املفتو 

آت مقابل الاس تخدام غري الطوعي لرباءات م"املعنون  2005 . طبية"رتبطة بتكنولوجيات املبادئ التوجهيية املتعلقة ابملاكفأ

ىل أأن مجعية الصحة العاملية لعام  نتاج حتسني شفافية الأسواق و بشأأن  72.8 قرارها رمققد أأقرت  2019وأأشار املمثل اإ اإ

دمع اجلهود  أأن يواصلمن املدير العام ملنظمة الصحة العاملية ويطلب القرار من املنتجات الصحية، ذكل  اللقاحات وغري

املنتجات الصحية وتعزيز قواعد البياانت املتاحة للجمهور بشأأن وضع معلومات  وضع الرباءات خبصوص احلالية لتحديد

الرتكزي عىل دمع  بشأأنتعاون الويبو الثاليث ب  عىل اهامتمهاملمثل  وأأكد .الفاعةل يف جمال الصحة العامة لفائدة اجلهاتالرباءات 

البيولوجية  ابلأدويةالرباءات املتعلقة  تقارير واقعالشفافية يف  بغيامثل  مسائلتنفيذ هذا القرار من خالل معاجلة 

 لتحقيق تبادل أأفضل للمعلومات املتعلقة ابلتنازع عىل حصةلعالجات اخلليوية واجلينية اجلديدة، وكذكل ما ينبغي القيام به وا

ذا اكن ينبغي أأن تعمتد واكةل اتبعة  اتالرباء حتاد ادلويل لرابطات الاللأمم املتحدة عىل ونطاقها. وتساءل املمثل أأيضا عام اإ

ذا اكن قد ينشأأ يف ( IFPMAصانعي املس تحرضات الصيدلنية ) دارة مرشوعها وما اإ اقرتح و تضارب يف املصاحل.  عن ذكل اإ

لهيا، مبا يف ذتطوير ااملمثل أأن تناقش جلنة الرباءات دور الرباءات يف  كل مدى لعالجات اخلليوية واجلينية اجلديدة والوصول اإ

عداد  للرتخيص وطبيعته املنافية للمنافسة املرشوعةعالج البرش وكذكل التاكليف املرتفعة عىل تطبيق اس تثناءات الرباءات  واإ

 بتكل العالجات. فامي يتعلق الناش ئة لرباءاتا

 .مبضمون "تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات أأحاطت امجلعية العامة للويبو علامً  .119

 (.WO/GA/51/6 الوثيقة)

 من جدول الأعامل املوّحد 17لبند ا

 اجلغرافيةواملؤرشات اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية تقرير عن 

ىل الوثيقة .120  .WO/GA/51/7 استندت املناقشات اإ

ىل ادلورتني اللتني عقدهت WO/GA/51/7 وذكرت الأمانة أأن الوثيقة .121 ام اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات تشري اإ

الصناعية واملؤرشات اجلغرافية )جلنة العالمات( خالل الفرتة قيد النظر. وفامي يتصل ابلعالمات التجارية،  والتصاممي التجارية

ن اللجنة واصلت معلها عىل حامية  جورجيا بدلًا أأي  13ونظرت يف اقرتاحات منقحة قدمهتا مجموعة من  أأسامء البدلانقالت اإ

يطاليا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا والإمارات العربية  ندونيس يا واإ وأأيسلندا واإ

ن اللجنة أأعادت أأيضًا النظر يف اقرتاح قدمه وفد جاماياك وتناولت جمددًا اقرتاحًا قدمه وفد بريو  املتحدة. واسرتسلت قائةل اإ

ن اللجنة أأحاطت علامً اباف ابلوسوم الوطنية وحاميهتالالعرت  لتطورات املتعلقة بتبادل بياانت الأسامء ادلولية . وأأضافت قائةل اإ

والتطورات الأخرية الطارئة يف نظام أأسامء احلقول.  بني منظمة الصحة العاملية والويبو غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية

صناعية، أأفادت بأأن جلنة العالمات نظرت يف وثيقة جتّمع الردود عىل اس تبيان بشأأن تصاممي واهجات وفامي يرتبط ابلتصاممي ال 

ن جلنة العالمات وافقت عقب الاقرتاح اذلي قدمه وفد  املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط. ومضت تقول اإ

س بانيا عىل مضمون اس تبيان بشأأن امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصا  11ممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة اإ



WO/GA/51/18 Prov. 
41 
 

هنا أأحاطت علامً أأيضًا ابلتقدم احملرز يف تنفيذ خدمة النفاذ الرمقي اإىل واثئق  من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية واإ

نة العالمات نظرت يف الردود عىل الأولوية اخلاصة ابلتصاممي الصناعية. وفامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية، أأحاطت علامً بأأن جل 

اس تبيانني أأحدهام يتصل ابلنظم الوطنية والإقلميية اليت ميكن أأن توفر قدرًا من امحلاية للمؤرشات اجلغرافية والآخر خيص 

ساءة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام أأسامء احلقول  اس تخدام/اإ

ىل تلقي  هنا معلت عىل قاعدة بياانت ستسمح ابسرتجاع املعلومات أأفقيًا نظرًا اإىل  34مشرية اإ ردًا علهيام. واس تطردت قائةل اإ

ن قاعدة البياانت ُعرضت عىل جلنة العالمات يف دورهتا  ىل البياانت بسهوةل واإ مكية املعلومات الكبرية وتيسريًا للنفاذ اإ

ن ال  عالمية تدوم نصف يوم بشأأن املؤرشات اجلغرافية مبوازاة الأربعني. وأأردفت قائةل اإ لجنة وافقت أأيضًا عىل تنظمي جلسة اإ

مع دورة اللجنة الثانية والأربعني وحبثت برانجمًا لتكل اجللسة الإعالمية يشمل ثالث مناقشات حول املواضيع التالية: تقيمي 

فكرية يف تشغيل نظام أأسامء حقول الإنرتنت ويف س ياسات طابع الامس العام؛ واملؤرشات اجلغرافية وس ندات امللكية ال

تسوية املنازعات؛ ومفاهمي التطابق والتشابه والتقليد بني املؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية يف س ياق التسجيل 

 والاس تخدام التجاري.

ىل الأماوحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة  .122 آس يا واحمليط الهادئ ووجه شكره اإ نة عىل التقرير الوارد يف بدلان أ

ىل رئيس جلنة العالمات  WO/GA/51/7 الوثيقة ن اجملموعة ترحب ابلتقدم احملرز يف اللجنة ولئبيهوانواإ س امي يف  . وقال اإ

املناقشات بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط وتقر بأأن جلنة العالمات وافقت عىل 

عال  مية تدوم نصف يوم بشأأن املؤرشات اجلغرافية خالل ادلورة املقبةل للجنة.تنظمي جلسة اإ

ابجلهود املبذوةل يف جلنة العالمات لتحقيق توافق الآراء بني ادلول الأعضاء. وأأعرب جمددًا عن وأأحاط وفد الهند علامً  .123

ساءة اس تخدام أأسامء البدلان كعالمات جتارية ولتحقيق توافق الآراتأأييده لتقييد   ء بشأأن تكل املسأأةل بني ادلول الأعضاء.اإ

وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ورحب ابلتقدم املس متر اذلي أأحرزته جلنة  .124

اءة. العالمات يف دورتهيا املاضيتني وأأحاط علامً مع التقدير بأأن جلنة العالمات مضت قدمًا جبميع املواضيع الرئيس ية بروح بن

ىل بعض التقدم اذلي أأحرزته اللجنة عرب مناقشات مكثفة يف البحث عن حل وسط بشأأن موضوع أأسامء البدلان.  وأأشار اإ

ىل موافقة اللجنة عىل تعزيز حتديد نطاق الأعامل املقبةل املتعلقة  بتصاممي واهجات املس تخدم وفامي خيص التصاممي، لفت النظر اإ

ة. وأأعرب أأيضًا عن أأمهل أأن يتس ىن املعارض ادلوليورشوعها يف اس تكشاف موضوع  طوطاملصورة والأيقوانت واحملارف/اخل

جيايب يف اجلهات صاحبة  طارها يكون لها تأأثري اإ أأيضًا يف الهناية حتقيق نتاجئ واحضة وملموسة يف ظل ولية اللجنة ويف اإ

ىل  اتفاق رضورة أأل تس هتدف اللجنة تفسري أأحاكم املصلحة بفضل التقدم احملرز بشأأن املؤرشات اجلغرافية. وأأشار جمددًا اإ

أأو وثيقة جنيف لتفاق لش بونة أأو تنقيحها. وخبصوص  لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل

أأن اللجنة العالمات التجارية، ذكر مبناقشة اللجنة مسأأةل حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية وأأفاد ب

عالمية ممثرة بشأأن ممارسات املاكتب املتباينة. وقال  لهيا بناء عىل جلسة اإ تناولت يف دورهتا الأربعني الاس تنتاجات املتوصل اإ

ن املناقشات بدأأت بشأأن اقرتاح جديد مقدم من  بدلًا واس مترت خالل ادلورة احلادية والأربعني عىل أأساس الاقرتاحات  13اإ

آخر متعلق  املنقحة اليت أأعدهتا طاره تقدمي ابلوسوم الوطنية اجلهات املشاركة يف تقدمي الاقرتاحات واقرتاح أ من املتوقع يف اإ

نه يظل منفتحًا للمشاركة يف املناقشات ومواصلهتا بشأأن مجيع  اقرتاحني منقحني يف ادلورة القادمة للجنة. ومىض يقول اإ

ىل  SCT/41/6 ات الس ياسات املبينة يف الوثيقةالاقرتاحات املطروحة للنقاش وخصوصًا فامي يتصل مبربر معراًب عن تطلعه اإ

للمس تجدات القمية عن تقدمي تعليقاته خالل ادلورة املقبةل للجنة. وعرب عن تقدير الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه 
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ء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد والأساموعن العالمات التجارية اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول 

ىل تقامسها مضن جلنة العالمات. وفامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية، ذكر جمددًا موقفه ومفاده أأن  الصيدلنية معاهدة مشريًا اإ

طار جلنة العالمات وأأن امجلعية العامة للويبو ينبغي لها املواظبة عىل قانون التصاممي متهيد السبيل من  ل ينبغي مناقش هتا يف اإ

ىل أأجل عقد  مؤمتر دبلومايس لعامتد املعاهدة استنادًا اإىل مرشوع نص ميكن أأن يفيض اإىل حتقيق توافق يف الآراء. وتطرق اإ

وذكر ابس تكامل اس تبيان يف ادلورة الأربعني للجنة يركز  والأيقوانت واحملارف/اخلطوط تصاممي واهجات املس تخدم املصورة

واملنتج والأساليب اليت تسمح املاكتب ابس تخداهما لتصوير  تصاممي واهجات املس تخدم املصورةة بني عىل رشط وجود عالق

ىل مناقشة جلنة العالمات لتجميع للك الردود عىل ذكل الاس تبيان يف ادلورة احلادية والأربعني  التصاممي املتحركة. وأأشار اإ

جراء مناقشات بشأأن الأعامل القادمة املتصةل ابملسأأةل. وأأعرب عن توقعه اس تكامل التجميع لدلورة املقبةل وعن ت ىل اإ طلعه اإ

وشاطر الفهم املشرتك ومفاده أأن الاختالفات القامئة حاليًا ينبغي التصدي لها وأأن اس مترار العمل بشأأن تكل املسائل ميكن أأن 

ؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض امحلاية املميهد السبيل لهنج أأكرث تنس يقًا. ورحب أأيضًا ابلتقدم احملرز بشأأن موضوع 

نه ينتظر مناقشة جتميع للردود عىل  من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية 11املعارض ادلولية مبوجب املادة  وقال اإ

ىل املؤرشات اجلغرافية، رحب بتجميع الردود عىل الاس تبيانني لدلورة ا لأربعني الاس تبيان يف ادلورة املقبةل. وابلنس بة اإ

وابس تكامل التجميع لدلورة احلادية والأربعني ورأأى جمددًا أأن العملية اكنت قمية وبناءة يف الارتقاء ابلنقاش ادلويل بشأأن 

املؤرشات اجلغرافية. وساند فكرة رضورة الارتقاء ابلعملية عن طريق التفاق عىل عدد حمدود من املواضيع اليت ينبغي تناولها 

مية خالل اجامتعات اللجنة القادمة ورأأى أأن تكل املواضيع ينبغي أأن تتناول التحدايت الكبرية اليت تواهجها يف اجللسات الإعال

ىل توصية الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه بقامئة ابملواضيع لدلورة  الأوساط العاملية للملكية الفكرية. ولفت الانتباه أأيضًا اإ

بار أأن التعامل مع املؤرشات اجلغرافية كحقوق من حقوق امللكية الفكرية عىل الإنرتنت جمال احلادية والأربعني أأخذًا يف الاعت 

تنظمي توجد فيه ثغرات كبرية واختالفات غري مربرة يف معاجلته مقارنة بسائر حقوق امللكية الفكرية. ورحب ابملوافقة عىل 

عالمية تدوم نصف يوم خالل ادلورة املقبةل للجنة يشمل ثالث مناقشات حول ثالثة مواضيع انمج معل وعىل بر جلسة اإ

ىل تقدمي مسامهته يف موضوع املؤرشات اجلغرافية وس ندات امللكية الفكرية يف تشغيل نظام أأسامء حقول  وأأعرب عن تطلعه اإ

ىل املشاركة البناءة يف املناقشات املتعلقة ابملوضوعني الآخريالإنرتنت ويف س ياسات تسوية املنازعات ن املدرجني يف . وتطلع اإ

جراء املناقشة بشأأن مواضيع اجللسات الإعالمية الأخرى وجشع الأعضاء عىل نطاق أأوسع عىل  نه يف انتظار اإ الربانمج وقال اإ

ذات الأمهية فامي يتصل ابملؤرشات اجلغرافية. وأأبدى تقديره لالجتاهات الإجيابية واختمت بيانه تقدمي اقرتاحات ملناقشة املواضيع 

ن  زال يشارك مشاركة نشطة يف مواصةل العمل يف مجيع اجملالت الرئيس ية  الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ماقائاًل اإ

 الثالثة اليت تُعىن هبا جلنة العالمات.

وأأحاط علامً بتقرير جلنة العالمات وشكر رئيس  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوحتدث وفد كرواتيا ابمس  .125

، عىل قيادته القديرة خالل دوريت اللجنة الأربعني واحلادية والأربعني. وشكر أأيضًا أألفريدو ريندون أألغارا اللجنة، الس يد

اتحة ورقات املناقشة. واعرتف  الأمانة عىل هجودها املبذوةل لتحضري دورات اللجنة وادلول الأعضاء مبا فهيا جورجيا عىل اإ

ىل بأأمهية معل اللجنة وعلق أأمهية عىل املناقشات  ن اجملموعة تتطلع اإ بشأأن خمتلف املواضيع خالل ادلورتني املاضيتني وقال اإ

تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت املناقشات القادمة بشأأن مواضيع اللجنة الرئيس ية مبا فهيا حامية 

الأسامء ادلولية غري و  م أأسامء احلقولوحامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية يف نظا واحملارف/اخلطوط

 املؤرشات اجلغرافية.و  املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية
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عىل براعهتم املهنية وقيادهتم املمتازة مما ميكن  ئبيهوهنأأ رئيس اللجنة وانموعة الأفريقية اجملوحتدث وفد أأوغندا ابمس  .126

ىل امجلعية العامة للويبو. عن تقرير ال ذوةل لإعداد اللجنة من حتقيق أأهدافها وشكر الأمانة عىل هجودها املب اللجنة املقدم اإ

وسلط الأضواء عىل أأمهية مجيع املواضيع املطروحة للمناقشة مضن اللجنة ورأأى أأن املناقشات احلالية ستسهم يف الارتقاء 

ء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية يف نظام والأسامبولية اللجنة. وأأكد جمددًا دمعه للمناقشات اجلارية بشأأن حامية أأسامء البدلان 

أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية وذكر أأن اجملموعة حتث مجيع ادلول وبشأأن حامية  أأسامء احلقول

ان املشاركة البناءة يف حبث تكل املسائل لتحقيق تقارب الآراء يف دورات اللجنة املقبةل وأأخذ مصاحل البدلالأعضاء عىل 

ن اجملموعة ترحب ابلتعاون املس متر بني الويبو ومنظمة الصحة العاملية خبصوص تبادل  بياانت املرشوعة يف احلس بان. وقال اإ

دراج  الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية الأسامء وتؤيده وتشجع الويبو عىل توطيد ذكل التعاون وترحب ابإ

قاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي. وأأحاط علامً ابملناقشات التوضيحية يف  كية للمواد الصيدلنيةادلولية غري املسجةل املل 

ولفت الانتباه  تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوطبشأأن التكنولوجيات اجلديدة اليت تشمل 

ىل أأن اجملموعة حتذر بشدة من الرشوع يف وضع القواعد زال ينبغي أأن يتطور املوضوع  واملعايري يف املرحةل احلالية لأنه ما اإ

ن اجملموعة ترى أأنه ينبغي للجنة أأن تواصل الأنشطة الاس تكشافية ابلرتكزي اخلاص عىل  بشلك ملحوظ. واسرتسل قائاًل اإ

ن النامية. وخبصوص حامية الوقع الاقتصادي محلاية حقوق امللكية الفكرية عىل تكل التكنولوجيات والابتاكر يف البدلا

ن  جيابية. وأأهنيى لكمته قائاًل اإ التصاممي الصناعية يف املعارض التجارية، أأفاد بأأن اجملموعة تشاطر اس تعدادها لتشارك مشاركة اإ

اجملموعة ترحب ابملناقشات املتجددة بشأأن املؤرشات اجلغرافية وبربانمج العمل املتفق عليه بشأأن املسأأةل. وتطلع اإىل دورة 

 اللجنة املقبةل وأأعلن أأن اجملموعة س تظل تشارك مشاركة بناءة يف مناقشات اللجنة.

وأأحاط وفد الاحتاد الرويس علامً بتقرير جلنة العالمات وأأبدى اهامتمه مبواصةل العمل عىل مجيع بنود جدول أأعامل  .127

لرويس وأأعلن أأن القانون ينص عىل امحلاية اللجنة. وأأطلع ادلول الأعضاء عىل أأحدث التغيريات الطارئة يف ترشيعات الاحتاد ا

املؤقتة للتصاممي الصناعية يف حني أأن القانون املدين ينص عىل امحلاية القانونية للمؤرشات اجلغرافية ابعتبارها مسأأةل منفصةل 

ىل أأخذ التجربة العا ملية من مسائل امللكية الفكرية عن طريق التسجيل الرمسي دلى مكتب الرباءات. ولفت النظر اإ

واملناقشات خالل اجللسة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية يف احلس بان دلى صياغة تكل التعديالت وأأعرب عن تطلعه 

ىل مواصةل العمل هبدف مشاطرة أأفضل ممارسات ماكتب الرباءات. ويف اخلتام، أأفاد بأأن بدله يثابر عىل العمل عىل املسائل  اإ

آمنة.التقنية املتعلقة ابنضامم البدل اإ   ىل نظام خدمة النفاذ الرمقي اذلي يسمح بتبادل واثئق الأولوية يف شلك رمقي عرب قنوات أ

يران )مجهورية وأأحاط  .128 عىل النحو الوارد يف  املقدم عن جلنة العالماتتقرير ل الإسالمية( علامً اب -وفد اإ

مبعاهدة قانون اءة. وفامي يتعلق بأأن معظم بنود جدول الأعامل أأحرز تقدمًا بروح بنواعرتف  WO/GA/51/7 الوثيقة

ىل تناول املوضوع عىل أأساس التفامه والروح العملية والإرادة الس ياس ية واملرونة بغية التصاممي، دعا مجيع ادلول الأعضاء  اإ

ىل اتفاق يفيد امجليع. وخبصوص  نه تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوطالتوصل اإ ، قال اإ

املشاركة النشطة يف املناقشات املتصةل ابملوضوع ويس متع للتجارب والشواغل اليت تشاطرها ادلول الأعضاء. ويف  س يواصل

الوقت نفسه، رأأى أأن الإطار ادلويل احلايل يتيح املرونة الاكفية لضامن حامية التصاممي التكنولوجية اجلديدة وأأنه ينبغي لدلول 

اسات لعامتد ترشيع وطين وفقًا لحتياجاهتا وأأولوايهتا. وابلنس بة اإىل موضوع حامية أأسامء الأعضاء ابلتايل أأن حتتفظ حبزي الس ي

ىل أأي نتيجة ملموسة عىل الرمغ من املناقشات املوضوعية  البدلان، أأعرب عن أأسفه لحامتل أأل تؤدي مداولت اللجنة اإ

أأسامء البدلان أأو اس تخداهما دون مربر سواء يف  واملس تفيضة. وأأشار جمددًا اإىل رضورة العمل ادلويل من أأجل منع تسجيل

واحليلوةل ابلتايل دون احتاكر تكل الأسامء من جانب كياانت خاصة. وعليه،  أأسامء احلقولنظام العالمات التجارية أأو يف نظام 
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ىل تعزيز الاتساق والفعالية يف حامية أأسامء البدلان والأسامء جراء مناقشات موضوعية تريم اإ ىل اإ اجلغرافية ذات ادللةل  تطلع اإ

مانة الوطنية بناء عىل الاقرتاحات اليت قدهما بعض ادلول الأعضاء. أأما عن مسأأةل املؤرشات اجلغرافية، فعرب عن تقديره  للأ

لتصمميها قاعدة بياانت تتضمن مجيع ردود ادلول الأعضاء عىل الاس تبياانت عن املؤرشات اجلغرافية ومساهامهتا يف تكل 

ليه خالل دورة اللجنة املاضية خبصوص املواضيع اليت ينبغي حبهثا خالل اجللسة الاس تبياانت . ورحب ابلتفاق املتوصل اإ

تدوم نصف يوم بشأأن املؤرشات اجلغرافية وأأعرب عن أأمهل أأن ترتقي اجللسة الإعالمية ابلنقاش املتعلق الإعالمية اليت 

 ابملؤرشات اجلغرافية.

وأأعرب عن تقديره للعمل الكبري املنجز والإجنازات  عن جلنة العالماتأأعدته الأمانة تقرير اذلي ل ورحب وفد الصني اب .129

 الإجيابية احملققة وأأكد مشاركته املس مترة يف معل اللجنة.

ىل اس مترار اسرتشاد برانمج املتواصةل  جلنة العالماتوأأبدى وفد ترينيداد وتوابغو اكمل تأأييده جلهود  .130 ولفت الانتباه اإ

ي لبدله فامي يتصل بقوانني العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية ابملسائل الناش ئة عن العمل الترشيع

طار اللجنة. وأأفاد بأأن جملس الش يوخ يف بدله وافق عىل قانون العالمات التجارية يف  وقال  2015 يونيو 12املداولت يف اإ

ن القانون اجلديد س يحل حمل القانون احلايل  لكرتونيًا وتسجيل أأنواع اإ يداع العالمات التجارية اإ للعالمات التجارية وييرس اإ

صدار لنظام تصنيف نيس  حزي التنفيذ عندما يس تمكل مكتب  دخوهل ويُعلن عنجديدة من العالمات ويطبق أأحدث اإ

. وأأفاد أأيضًا بأأن عالمات التجاريةال الالحئة التنفيذية بشأأنالربملانيني ورئيس املستشارين  ترينيداد وتوابغو للملكية الفكرية

ادلويل للعالمات بشأأن العالمات التجارية وبشأأن التسجيل  لالحئة التنفيذيةمكتب امللكية الفكرية أأجرى اس تعراضه اخلتايم 

نفاذ احلدوديةالتجارية وبشأأن  ت التجارية املتصةل ابلعالمات التجارية وأأن مجموعة الترشيعات املصاحبة لقانون العالما تدابري الإ

ىل الربملان يف وقت لحق خالل الس نة. وعالوة عىل ذكل، أأخطر امجلعية العامة للويبو بأأن بدله  2015 لعام 8 رمق سرُتسل اإ

ىل املعاهدة خالل امجلعية  2019سبمترب  3يف  بشأأن قانون العالماتمعاهدة س نغافورة  قد وقّع عىل وسوف ينضم رمسيًا اإ

ىل الامتس بدله املساعدة التقنية من الويبو لوضع ترشيعاته الوطنية  العامة للويبو. وفامي يتصل ابلتصاممي الصناعية، أأشار اإ

ىل وثيقة جنيف  ن بدله يتوقع أأن لتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعيةحتضريًا لنضاممه اإ . وأأضاف قائاًل اإ

ىل اتفاق لهاي خالل  ىل اس مترار 2020امجلعية العامة للويبو اليت س ُتعقد عام يكون يف وضع ميكنه من الانضامم اإ . وتطلع اإ

العمل مضن اللجنة اذلي يس هتدف توجيه ادلول الأعضاء يف مساراهتا الإمنائية وأأعرب عن امتنانه للويبو للمساعدة املقدمة يف 

عداد القانون  ىل اتفاق  والالحئة التنفيذيةوضع واإ بشأأن العالمات التجارية والتعديالت الترشيعية املقرتحة من أأجل الانضامم اإ

ىل العمل مع ادلول الأعضاء الأخرى فامي يتصل بعملياهتا. واختمت بيانه معراًب أأيضًا عن امتنانه للويبو  لهاي. وعرب عن تطلعه اإ

 .ية الفكريةترينيداد وتوابغو للملك لتوفري ادلمع والتدريب ملوظفي مكتب 

أأحاطت امجلعية العامة للويبو علامً مبضمون "تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي  .131

 (.WO/GA/51/7 الصناعية واملؤرشات اجلغرافية" )الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 18لبند ا

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

ىل الوثيقة .132  .WO/GA/51/8 استندت املناقشات اإ
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الأمانة البند ورّصحت، فامي يتعلق ابدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي،  وقدمت .133

طار معاهدة قانون ا لتصاممي يف املس تقبل والكشف عن بأأن بندين ل يزالان عالقني منذ فرتة، وهام املساعدة التقنية يف اإ

أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو املوارد الوراثية املس تعلمة يف التصممي الصناعي.  منشأأ أأو مصدر املعارف التقليدية أأو

ىل عق هاتني املسأألتني يف ه بعد مناقشةوأأضافت أأن ىل اتفاق لدلعوة اإ د مؤمتر امجلعية العامة الأخرية للويبو، مل تتوصل الوفود اإ

قررت أأن تواصل يف دورهتا التالية النظر يف عقد  2018. ومن مث، فاإن امجلعية العامة للويبو لعام 2019دبلومايس يف عام 

جلنة . ومنذ ذكل احلني، عقدت 2020مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي يف هناية النصف الأول من عام 

دورتهيا الأربعني واحلادية والأربعني. ورمغ أأن مسأأةل معاهدة قانون التصاممي اكنت مطروحة رمسًيا عىل جدول أأعامل  العالمات

ل أأن املسأأةل مل تناقشها الوفود  ىل أأن اللجنة قد بطريقة فعاةل. وبعد لكتا ادلورتني، خادلورتني، اإ لص رئيس جلنة العالمات اإ

أأحاطت علًما جبميع البياانت اليت أأدلت هبا الوفود بشأأن هذا البند، وعىل الرمغ من أأن معاهدة قانون التصاممي ستبقى عىل 

ل أأن اللجنة أأحاطت علًما  ملسأأةل يف أأيضا بقرار امجلعية العامة للويبو بشأأن مواصةل النظر يف هذه اجدول أأعامل اللجنة، اإ

 .2019 دورهتا يف عام

ىل أأن العديد من الوفود قد أأعربت يف بياانهتا العامة عن تأأييدها لعقد مؤمتر دبلومايس  .134 لعامتد معاهدة وأأشار الرئيس اإ

ىل و. العالق منذ فرتة طويةلهذا البند  يفرغ العمل عىلحىت  بشأأن قانون التصاممي ذلكل، اقرتح الرئيس نقل املسأأةل مبارشة اإ

تكل  وأأن جُتري أأن تضطلع بدور امليرسةسوكورو فلوريس ليريا )املكس يك(،  ةاملشاورات غري الرمسية وطلب من السفري 

 .املشاورات نيابة عنه

نه لرشف للسفري ري سوكورو فلوريس لي ةوشكر وفد املكس يك، ابلنيابة عن السفري  .135 سوكورو  ةا، الرئيس وقال اإ

 .فلوريس ليريا قبول هذه املسؤولية

شكر رئيس ادلورتني الأربعني واحلادية والأربعني للجنة ادلامئة املعنية بقانون ء ف دث وفد كندا ابمس اجملموعة ابوحت .136

العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية )جلنة العالمات(، وكذكل الأمانة عىل معلها عىل مدار الس نوات 

ىل السجل الطويل للمسأأةل قيد املناقشة، أأعرب  ة العامة للويبو.املاضية، مبا يف ذكل التحضري للجمعي ويف معرض الإشارة اإ

املس تخدمني من الاس تفادة من تبس يط  ًياالوفد عن أأسفه لكون الاعتبارات اليت خترج عن نطاق املعاهدة متنع حال 

، اكنت اجملموعة ابء 2014مة للويبو لعام وذكر الوفد أأيضا بأأنه، خالل امجلعية العا لالإجراءات يف نظام التصاممي الصناعية.

رسال الوثيقتني  ىل مؤمتر دبلومايس يعقد يف عام SCT/31/3 و .SCT/31/2 Revمس تعدة للموافقة عىل اإ وذكّر  .2015اإ

ىل توافق يفعن موافقهتا عىل الانضامم اجملموعة ابء  أأعربتالوفد بأأنه، خالل ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة العالمات،   اإ

رسال اقرتاح الرئيس، رشيطة حذف املالحظة  وشكر  ، اكإطار للتفاوض من أأجل املؤمتر ادلبلومايس.3.8الآراء من أأجل اإ

ىل توافق يف الآراء وتقدمي اقرتاح  2018 لعام للويبو الوفد امليرسة يف امجلعية العامة عىل اجلهود اليت بذلهتا يف حماوةل التوصل اإ

ىل أأنه، كام حدث يف من مس تعدة للمشاركة بشلك بناء يف الاقرتاح،  ءاس بات سابقة، اكنت اجملموعة ابحمدد، وأأشار اإ

ضايف عىل أأساس هجود امليرس  حراز أأي تقدم اإ ن اجملموعة ابء ل تزال. ةوتأأسف لعدم اإ واثقة من أأن ادلول الأعضاء  وقال اإ

ىل اتفاق  ر دبلومايس بشأأن نص ميكن أأن حيقق مؤمت حول عقدميكهنا، يف ادلورة احلالية للجمعية العامة للويبو، التوصل اإ

جراءات التسجيل، دون الإشارة اإىل رشط الكشف.  نهدفه الأسايس املمتثل يف تبس يط اإ ىل تتطلع اجملموعة  ومىض يقول اإ اإ

 .املشاركة بنشاط يف املناقشات بشأأن هذه املسأأةل
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 ة مبعاهدةملناقشات املتعلقا ن حاةلتقدمي حتديث عشكر الأمانة عىل ف  حتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقيةو  .137

عىل التأأثري الوفد عىل هجودمه ادلؤوبة يف توجيه معل اللجنة. وشدد  ونوابهرئيس لوأأعرب عن امتنانه ل قانون التصاممي،

ابلنس بة  حةاملقرت  ملعاهدة قانون التصاممي الكبريةالصناعية عىل الاقتصادات الأفريقية، وأأبرز الأمهية  للتصامميالإجيايب احملمتل 

ىل أأن اجملموعة  حيث أأهنا، جملموعته جراءات تسجيل التصاممي الصناعية. وأأشار الوفد اإ ىل تنس يق اإ  تشعر ابلأسفهتدف اإ

ىل توافق يف الآراء بشأأن قرار لدلعوة اإىل عقد مؤمتر  لأن امجلعية العامة للويبو فشلت يف احملاولت السابقة يف التوصل اإ

العملية. وأأكد الوفد من جديد  للميض قدًما يفرضورة أأن تبذل ادلول الأعضاء املزيد من اجلهود دبلومايس، وشدد الوفد عىل 

جيادالزتام اجملموعة  هنا تتعامل مع، للجميعنتيجة مقبوةل  ابلسعي حنو اإ بروح تتسم ابلواقعية والانفتاح املفاوضات  وقال اإ

ن حقيقة أأن  والتفاعل الاكمل. روح ال تثبتقلت من رشط الكشف امللزم اإىل رشط غري ملزم اجملموعة انتوأأردف قائاًل اإ

نه يف هذه العملية. و  الزنهيةمشاركهتا  وتربهن عىل اجملموعة هبا اليت تتحىل الوسطية من وهجة نظر اجملموعة، ينبغي مىض يقول اإ

توازنة وشامةل، وأأن يس تجيب أأن يأأخذ نص املعاهدة يف الاعتبار املصاحل املتنوعة والرشعية مجليع ادلول الأعضاء بطريقة م 

واذلي  -أأعادت اجملموعة تأأكيد موقفها الثابت منذ فرتة طويةل و مجليع ادلول الأعضاء.  وحتدايته ابلنس بة لواقع التنفيذ العميل

دراج رشط بشأأن  – اخملتلفة الآن بدمع أأغلبية كبرية من ادلول الأعضاء عرب املناطق حيظى  يف النص الرئييس ملعاهدة كشفاإ

نه، فضاًل عن حمك موضوعي ملزم بشأأن املساعدة التقنية، انون التصامميق ىل الرأأي القائل اإ ينبغي حل تكل  واحنازت اجملموعة اإ

ىل املشاركة الإجيابية والبناءة يف املفاوضات  وتطلعتالقضااي العالقة قبل عقد مؤمتر دبلومايس.  بتعيني  ورحبتاجملموعة اإ

 للجميع.، وأأعربت اجملموعة عن اس تعدادها للعمل معها لإجياد حل مقبول مكيرسةالسفرية سوكورو فلوريس ليريا 

 عىل هجوده يف توجيه جلنة العالماتشكر رئيس ف البلطيق و وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى  .138

ىل أأن  دفة ا جبميع البياانت بعني أأحاطت علمً يف دورهتا احلادية والأر  جلنة العالماتاملناقشات داخل اللجنة. وأأشار أأيضا اإ

مبواصةل النظر يف هذه  2018، وكذكل قرار امجلعية العامة للويبو لعام معاهدة قانون التصاممي اليت أأدلت هبا الوفود بشأأن

نه يف الوفد  وقالاملسأأةل يف امجلعية العامة للويبو احلالية.   SCT/31/3و  .SCT/31/2 Rev الوثيقتني نيص اكن 2014اإ

ىل مؤمتر دبلومايس يف عام جاه نيس ةالسابق ةعن امتنانه للميرس  الوفد . وأأعرب2015زين ابلفعل لإرساهلام اإ ، الس يدة ماراي اإ

أأعرب الوفد عن أأسفه لأن و ا، ري ، السفرية سوكورو فلوريس ليةاحلالي ةامليرس  وشكررودريغزي، عىل اجلهود اليت بذلهتا، 

ىل أأن اجملموعة  .كن من امليض قدًما يف اختاذ قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايسامجلعية العامة السابقة للويبو مل تمت وأأشار الوفد اإ

ىل أأن بعض الوفود من  أأظهرت روح حدى اجملبناءة يف هذه العملية، وأأشار اإ قلميية مل تكن مس تعدة للمشاركة يف الإ  اتموعاإ

ىل ةه امليرس تاملناقشات عىل أأساس النص اذلي اقرتح  يف عام  يةالتوصل اإىل حلول وسط  املرونة بغيةاجملموعة  تويخ. وأأشار اإ

)جلنة  بشأأن قضااي مثل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور 2019

قلمي  املعارف(  ية الأخرى نفس املرونةومرشوع معاهدة حامية هيئات البث، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تبدي اجملموعات الإ

ىل قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس  2019 للويبو لعام ، وذكل لمتكني امجلعية العامةمعاهدة قانون التصاممي بشأأن للوصول اإ

 .بناء عن اس تعداد اجملموعة للمشاركة بشلك ابلإعرابلعامتد املعاهدة. واختمت الوفد 

آس يا واحمل  .139 ىل قرار امجلعية العامة للويبو لعام ف يط الهادئوحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ وأأثىن عىل  2018أأشار اإ

قلميية ملا قدمته من  سهاماتمجيع ادلول الأعضاء واجملموعات الإ جيابية يف املناقشات بشأأ  اإ ن معاهدة قانون التصاممي. وأأعرب اإ

جياداجملموعة للمشاركة بشلك بناء  عن اس تعداد مل للقضااي املعلقة، ل س امي لسد الفجوة بني حل اك يف املساعي الرامية اإىل اإ

من مرشوع املعاهدة.  22( و9()أأ()1)3، عىل النحو الوارد يف املادتني التقنيةالكشف واملساعدة  برشطاملواقف املتعلقة 
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أأجل  منواسع س ياسات الرأأي القائل بأأنه ينبغي أأن يكون دلى البدلان النامية حزي  شددت اجملموعة عىل ويف هذا الصدد،

 .اتفاق تريبسعىل النحو املتوىخ يف وذكل تشكيل أأنظمهتا محلاية التصاممي الصناعية وفقًا للمصاحل الوطنية، 

يران )مجهورية  .140 آس يا واحمليط ال  -وأأيد وفد اإ هادئ، وقال الإسالمية( البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة، ابمس مجموعة أ

نه  ىل الآراء املتباينة بني  معاهدة قانون التصاممي. يف الس نوات الأخرية فامي يتعلق مبرشوعاملبذوةل ابملساعي  يقراإ وأأشار الوفد اإ

نه بشأأن املساعدة التقنية. و  22بشأأن رشط الكشف ومرشوع املادة  3ادلول الأعضاء فامي يتعلق مبرشوع املادة  نظرًا قال اإ

ىل أأن بقدرة معززة لدلول الأعضاء عىل تنفيذ الالزتامات الناش ئة عن املعاهدة،  ينبغي أأن تكون مصحوبة وضع صكة معلي اإ

نه يرى  الأنظمة تكييفحقيقة أأن  يؤكديف شلك مادة. وهذا من شأأنه أأن  يردأأن احلمك اخلاص ابملساعدة التقنية ينبغي أأن  فاإ

جراءات ، فضاًل عن ذكل .قد يتطلب مساعدة تقنية من الويبو قانون التصاممي معاهدة واملامرسات القانونية الوطنية مع اإ

، مع معاهدة قانون التصاممي ذمنوًا والبدلان النامية ابلس تفادة الاكمةل من تنفي الأقل ستسمح املساعدة التقنية ملاكتب البدلان

ج رشط الكشف يف الصك، وأأكد عىل أأمهية مراعاة مس توايت التمنية اخملتلفة بني البدلان. وأأعرب الوفد عن تأأييده لإدرا

نه كوس يةل لتعزيز شفافية أأنظمة امللكية الفكرية احلديثة ونزاههتا. و  الكشف ىل أأن الصك ينبغي أأن يوفر مساحة نظرً قال اإ ا اإ

اخل للس ياسة لدلول الأعضاء لتضمني املكوانت اليت تعترب هممة لس تكامل الإجراءات اخلاصة حبامية التصاممي الصناعية د

 املرشوعة اوفاخملمجيع يراعي  ا شامالً املناقشات والقرار الهنايئ بشأأن هذه املسأأةل يتطلبان هنجً فاإن ، أأنظمهتا القانونية

ىل قرار املعنيةلأطراف ل . وأأعرب الوفد عن رغبته يف ادلخول يف مناقشة بناءة للتغلب عىل مجيع اخلالفات املتبقية وتطلع اإ

ىل توافق الآراء و  رضاء مجيع ادلول الأعضاء. واختمت الوفد لكمته ابلرتحيب بقرار الرئيس يستند اإ ىل اإ تعيني سعادة سفرية ب اإ

 .القضيةاملكس يك مكيرسة والتعبري عن اس تعداده للعمل معها حلل 

ن النص الأسايس فوحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه  .141 ملعاهدة قانون قال اإ

طار مؤمتر دبلومايس لعامتد املعاهدة.جاهزً و  2014ا منذ عام مس تقرً  اممي يعدالتص ىل الفوائد الإمنائية  انظرً و  ا للمناقشة يف اإ اإ

جراءات تسجيل التصاممي وتبس يطها عىل املس تخدمني وادلول الأعضاء يف الويبو يف مجيع جمالت  املنتظرة من مواءمة اإ

نه .أأمر مؤسفأأخر يف اعامتد املعاهدة الت اس مترار ، رأأى الوفد أأنالتمنية متهيد امجلعية العامة للويبو تواصل يتوقع أأن  ومن مث فاإ

جياد  دراج رشط الكشف يف املادة  املفتوحتني الباقيتني،لمسأألتني ل حل الطريق حنو اإ حتديد من املعاهدة و  3وهام اقرتاح اإ

وفامي يتعلق  .ملساعدة البدلان النامية يف تنفيذ املعاهدةءات وتكوين الكفااملساعدة التقنية  طبيعة الصك حتديًدا فامي خيص

دراج رشط الكشف يف املعاهدة سوف يتعارض مع الهدف الأصيل  العالقةابملسأأةل  الأوىل، أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن اإ

جراءات تسجيل التص لأعضاء ىل أأن هذا الرش االويبو وهو تبس يط اإ  وجيه ابلنس بةط غري ممي احلالية ومواءمهتا. وأأشار الوفد اإ

، املتصةل برشط الكشف القضااي الأساس ية ملناقشةاملنتدى املناسب  يهلويبو اب املعارف وأأن جلنة ملعاهدة قانون التصاممي

طار  نه مس تعد ملواصةل املناقشات حول املوضوع يف اإ ىل املناقشات اليت جلنة املعارفوقال اإ . ويف هذا الس ياق، أأشار الوفد اإ

صك جلنة املعارف بشأأن رئيس  مرشوعأأيًضا يف  وردت، واليت املعارفدلورة السادسة والثالثني للجنة دارت خالل ا

نه قانوين دويل متعلق ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية.  يف ضوء ومىض يقول اإ

ماكنية جلنة املعارفاملناقشات اجلارية يف  جياد حل أأكرث مشوًل يف تكل اللجنة املتخصصة، ، واإ نه يدعواإ عادة  فاإ ىل اإ املؤيدين اإ

عن أأسفه لعدم اختاذ قرار بعقد مؤمتر الوفد وأأعرب  .معاهدة قانون التصاممي الكشف يف برشطالنظر يف اقرتاهحم اخلاص 

ىل اس تعداده للمشاركة يف2018دبلومايس يف امجلعية العامة للويبو لعام  . واثقًا من أأن ة املناقشات بشأأن نص امليرس ، وأأشار اإ

بناء لإجياد طريق للميض  اإىل تويخ هنجالوفد  ودعارئيس امجلعية العامة للويبو س يجد املسار الصحيح ملعاجلة هذه املسأأةل، 

ىل املشاركة يف املناقشات غري الرمسية بشأأن هذه املسأأةل. وفامي يتعلق مبختلف املقرتحات القدمً  يت نوقشت يف ا، وتطلع اإ
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، 3، ذكّر الوفد مبشاركته يف اجلهود املبذوةل لالتفاق عىل صياغة مناس بة للامدة 2018و 2017 امجلعيات العامة للويبو لعايم

بعد أأن قطع شوطًا طوياًل عن موقفه الأويل. ورصح الوفد بأأنه عىل اس تعداد لس تكشاف اخليارات املمكنة والعمل مع 

جي ىل أأنه الوفود الأخرى من أأجل اإ ل يزال اد حل ميكن أأن يكون مقبوًل للجميع. وفامي يتعلق ابملساعدة التقنية، أأشار الوفد اإ

نه ل يزال مراًن تقدمي املساعدة التقنية  يدمع وتكوين الكفاءات عىل حنو فعال من أأجل تنفيذ معاهدة قانون التصاممي، وقال اإ

متطلبات  تلبية املتفق علهيا ينبغي أأن تكون موهجة حنو الصيغةىل أأن اخليارات املطروحة عىل الطاوةل، وأأشار اإ فامي خيص 

ىل املشاركة يف املناقشات بروح تعاونية  العمل عىل  اختتام بغية تسهيلاملس تخدمني الهنائيني. ودعا الوفد مجيع الأطراف اإ

عداد  .ضاء الويبو يف مجيع أأحناء العامللأن هذه النتيجة س تخدم مصاحل املصممني وأأع بنجاح معاهدة بشأأن قانون التصاممي اإ

وأأعرب عن أأمهل يف أأن تبذل مجيع الأطراف  معاهدة قانون التصاممي أأعرب وفد الصني عن دمعه للعمل املنجز بشأأنو  .142

ىل ملواقف بعضها البعض وأأن تتعاون عىل حنو نشط املزيد من اجلهود، وتويل أأقىص درجات الاهامتم  من أأجل التوصل اإ

، أأعرب الوفد عن ورشط الكشفملساعدة التقنية اب وقت مبكر بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس. وفامي يتعلق توافق يف الآراء يف

، اقرتح فضاًل عن ذكل. ملموسأأمهل يف أأن تؤخذ املقرتحات املقدمة من البدلان النامية يف الاعتبار من أأجل حتقيق تقدم 

ىل املشاركة بنشاط  وقبولً نة الوفد النظر يف اس تخدام التحفظات جلعل املعاهدة أأكرث مرو دلى ادلول الأعضاء. وتطلع الوفد اإ

 .املكس يك، تقدمًا ملموسًا خالل امجلعية العامة للويبو ةيف املناقشات وأأعرب عن أأمهل يف أأن حيقق املوضوع، بقيادة سفري 

آس يا واحمليط الهادئ .143 ندونيس يا البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ ىل وأأيد وفد اإ القرار املتخذ يف  وأأشار اإ

، يف هناية قانون التصاممي لعامتد معاهدة بشأأنواصةل النظر يف عقد مؤمتر دبلومايس مب 2018امجلعية العامة للويبو لعام 

. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تبدأأ ادلول الأعضاء مناقشة حقيقية وملموسة من أأجل التوصل 2020النصف الأول من عام 

 22و 3الكشف واملساعدة التقنية، عىل النحو الوارد يف املادتني  برشطتكل املتعلقة  امل للقضااي املعلقة، وحتديدً اإىل حل اك

نه، من مرشوع املعاهدة.  آس يا واحمليط الهادئ، ينبغي أأن يكون دلى البدلان النامية حزي وقال اإ كام أأوحض بيان مجموعة أ

اتفاق  هو مؤكد عليه يفالتصاممي الصناعية وفقًا للمصاحل الوطنية، كام تشكيل أأنظمهتا محلاية من أأجل واسع س ياسات 

نيس رودريغزي عىل اجلهود اليت بذلهتا يف تيسري املناقشة يف العام املايض، وأأعرب عن  الوفد وشكر .تريبس الس يدة ماراي اإ

ىل نتيجة، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تكون املناق  شات أأكرث جدوى خالل امجلعية العامة أأسفه لأن الوفود مل تمتكن من التوصل اإ

ذا  س ُتحل. ورأأى الوفد أأن القضااي املعلقة 2019للويبو لعام  لك من مؤيدي رشط الكشف  بدت املرونة من جانبابلاكمل اإ

نه عىل للوصول اإىل حل وسط، وذكل لطلبات التصاممي ومواءمهتا وأأنصار تبس يط الإجراءات الشلكية . وقال الوفد اإ

نه ل يزالا، ري مع السفرية سوكورو فلوريس لي اس تعداد للعمل ذا قيادهتا الرش يدة والقديرةا من أأن واثقً  واإ  ما صاحبهتا، اإ

جياد حل للقضااي املعلقةت وهجات نظر متوازنة وروح بناءة من مجيع ادلول الأعضاء، س   .سمح ابإ

ن اعامتد .144  عىل مودعيتاكليف الإيداع  من شأأنه أأن خيفض معاهدة قانون التصاممي وقال وفد الاحتاد الرويس اإ

الطلبات ويعزز جودة الفحص وجيعل معاجلة الطلبات أأرسع. ذلكل، رأأى أأنه س يكون من املناسب عقد مؤمتر دبلومايس 

املساعدة  لتقدمياللجنة التحضريية. وأأعرب الوفد عن دمعه  تقررهاميف ماكن ويف وقت  معاهدة بشأأن قانون التصاممي لعامتد

ىل توافق الآراء الالزم لعامتد التقنية للبدلان معاهدة بشأأن  النامية، وللتنفيذ الفعال للمعاهدة، وشدد عىل أأمهية التوصل اإ

 .قانون التصاممي

آس يا واحمليط الهادئ، وقال  .145 وأأعرب وفد ابكس تان عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابلنيابة عن مجموعة أ

ن تطوير نظام  ادلول الأعضاء.  ملواهجة التحدايت والاحتياجات الإمنائية مجليع يعد أأمًرا همًما وفعال ملكية فكرية متوازناإ
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وهو ما جتب ، رأأى الوفد أأنه من الرضوري املوازنة بني احتياجات أأحصاب احلقوق واملصاحل اجملمتعية، وحتقيقًا لهذه الغاية

لوفد أأن ادلول الأعضاء مل تواكب التطورات التكنولوجية ا رأأىيف أأنشطة وضع القواعد واملعايري. ويف هذا الصدد، مراعاته 

نه  .والاقتصادية الرسيعة التطور  ما برحت أأسرية معاهدة قانون التصاممي الإجرائية مثل الصكوكحىت ومىض يقول اإ

ىل أأن التوصية  املطوةل اليت ل تنهتيي.ناقشات امل  العملية املتعلقة رصاحة اإىل ترسيع  تدعوالتمنية  أأجندةمن  18وأأشار الوفد اإ

زمخ العمل املنجز  من ادلول الأعضاء تس تفيد، وأأعرب عن أأمهل يف أأن ةاملعيارية. ورحب الوفد بتعيني امليرس  الأجندةببنود 

. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن دمعه لإدراج هذين ورشط الكشفملساعدة التقنية ابحىت الآن وأأن حتل القضااي املتعلقة 

 .يف أأقرب وقت ممكن معاهدة بشأأن قانون التصاممي لعامتدوعقد مؤمتر دبلومايس  احلمكني يف املعاهدة

ىل رئيس  .146 ارا، عىل غندون أألي ، الس يد أألفريدو اكرلوس ر جلنة العالماتوتوجه وفد الولايت املتحدة الأمريكية ابلشكر اإ

جراءات منذ فرتة طويةل العمل  تدمع، وذكر أأن الولايت املتحدة الأمريكية ادلؤوبمعهل   الإيداعمن أأجل تبس يط اإ

لفائدة مودعي طلبات التصاممي اذلين يسعون للحصول عىل امحلاية يف خمتلفة الأنظمة القانونية حول  والإجراءات الشلكية

جياد القوامس املشرتكة وتويخ أأفضل املامرسات  ن اإ ، مبتكري التصاممييساعد س يف تكل الإجراءات العامل. وأأردف قائاًل اإ

جراءات وفرادى املصممنيالصغرية واملتوسطة  رشاكتال وخاصة  للحصول املعقدة يف بعض الأحيان  الإيداع، عىل تصفح اإ

طار  .يف تسويق تصامميهميف التصاممي مما يساعدمه قوقهم حل عىل امحلاية عىل  جلنة العالماتوذكنر ابلتفاق القدمي والواسع يف اإ

بتكل الأحاكم املتفق علهيا لفائدة مودعي  اوأأبدى أأمهل يف أأن يتس ىن امليض قدمً  الأحاكم اجلوهرية ملعاهدة قانون التصاممي،

طلبات التصاممي حول العامل ول س امي الرشاكت الصغرية واملتوسطة وفرادى املصممني اذلين ينتظرون تطبيق املعاهدة بفارغ 

بشلك عام وبشلك  التقنيةلمساعدة ل  تقدميًا انالبدلوشدد الوفد كذكل عىل أأن الولايت املتحدة الأمريكية من أأكرث  الصرب.

خاص يف جمال التصاممي الصناعية، وأأعرب عن دمعه للمساعدة التقنية الالزمة لتنفيذ أأحاكم معاهدة قانون العالمات. ومع 

رشط جود و منذ فرتة طويةل حول هذا املوضوع، مل يس تطع الوفد دمع عقد مؤمتر دبلومايس مع الثابت ا مع موقفه ذكل، متش يً 

عن املساعدة التقنية. واختمت الوفد لكمته ابلتعبري عن اس تعداده للمشاركة البناءة يف املناقشات غري  خبصوص مادةمس بق 

 .الرمسية حول هذا املوضوع

آس يا واحمليط الهادئ، وأأعرب عن أأمهل يف الانهتاء  .147 وأأيد وفد الهند البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ

بشأأن هذا البند من جدول الأعامل. وأأعرب الوفد عن وهجة نظر  ةورحب بتعيني ميرس  معاهدة قانون التصاممي ر مناملبك

مفادها أأن الأحاكم املتعلقة ابملساعدة التقنية ورشط الكشف رضورية، وأأعرب عن اعتقاده بأأهنا س متكن البدلان النامية 

وأأعرب لية مبا يامتىش مع مواطن املرونة املنصوص علهيا يف اتفاق تريبس. والبدلان الأقل منوا من تشكيل أأنظمة امحلاية احمل 

، العالقتنيلإجياد أأرضية مشرتكة بشأأن هاتني املسأألتني  ةأأن تعمل ادلول الأعضاء بشلك بناء مع امليرس  يف الوفد عن أأمهل

ىل  .معاهدة قانون التصاممي عقد مؤمتر دبلومايس مبكًرا لعامتد وتطلع اإ

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية، وأأعاد تأأكيد موقفه من عقد مجمد طاجيكس تان ابمس وحتدث وف .148 وعة بدلان أ

نأأرايض منطقته.  يفعقد مثل هذا املؤمتر  اس تحسان مربًزا لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصامميمؤمتر دبلومايس   وقال اإ

لومايس، ينبغي حل مجيع اخلالفات حول القضااي الرئيس ية، مبا يف أأنه قبل اختاذ قرار بعقد مؤمتر دب مجموعته، مع ذكل، ترى

ن . رشط الكشفذكل   للمعاهدة ادلولية مبا يليبأأن يلهم الثقة يف النجاح يف اعامتد املؤمتر  من شأأنه هذا الهنجوأأردف قائاًل اإ

دراج املصطلحات املتوأأضاف أأن مجموعته تؤيد أأيًضا مصاحل ادلول الأعضاء يف الويبو.  وتكوين علقة ابملساعدة التقنية اإ
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 والبدلان اليت متر اقتصاداهتايف املعاهدة، لأهنا هممة للغاية لتطوير البىن التحتية للملكية الفكرية يف البدلان النامية  الكفاءات

 .النظر مبواصةل مشاركهتا البناءة يف املوضوع قيدالزتاهما أأكدت اجملموعة و ا. منوً  الأقل البدلانو مبرحةل انتقالية 

بالغ اجللسة العامة اري سوكورو فلوريس لي ةالسفري تناول بند جدول الأعامل ودعا امليرسة، ل وعاد الرئيس  .149 ىل اإ ، اإ

 ابملشاورات غري الرمسية اليت أأجريت.

وأأفادت امليرسة بأأهنا أأجرت، خالل الأايم القليةل املاضية، سلسةل من املشاورات غري الرمسية مع منسقي اجملموعات  .150

جياد حل ميكّن امجلعية العامة من اختاذ قرار خبصوص ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد ا قلميية والوفود املهمتة، هبدف اإ لإ

ىل املشاورات ومساهامت الوفود، ثالثة اقرتاحات  معاهدة بشأأن قانون التصاممي. وأأوحضت أأهنا قدمت بعد ذكل، استنادا اإ

ىل ادلول الأعضاء يف الويبو  آخرها الاقرتاح الوارد يف الورقة غري الرمسية رمق  –اإ وأأشارت يف  – 2019أأكتوبر  3املؤرخة  3أ

حدى املسائل املثرية للخالف تمكن يف صياغة حمك يف الاقرتاح الأسايس يتيح  ىل أأهنا رسعان ما أأدركت أأن اإ الوقت ذاته اإ

طار قانون للبدلان مرونة اكفية لتنفيذ الرشوط الوطنية املتعلقة حبامية املع ارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، يف اإ

التصاممي الصناعية، دون الإخالل ابلعمل اجلاري مضن جلنة املعارف. وأأبلغت امليرسة اجللسة العامة بأأهنا اقرتحت، بناء عىل 

اقدة حرية اتمة للترشيع خبصوص ذكل، نصا توفيقيا يش متل عىل مرشوع مادة عن املبادئ العامة تنص عىل أأن للأطراف املتع

لتوضيح أأنه ميكن للأطراف  3الرشوط املوضوعية املتعلقة ابلتصاممي الصناعية. وأأضافت أأنه اقرُتح أأيضا بند فرعي للامدة 

طار طلب احلصول عىل تصممي صناعي، اشرتاط مجةل أأمور مهنا بيان معلومات أأخرى يكون مودع الطلب  املتعاقدة، يف اإ

تكون وجهية لأهلية تسجيل تصممي صناعي. وأأوحضت أأن مصطلح "معلومات أأخرى" أأدرِّج كذكل يف حاش ية عىل عمل هبا و 

لتوضيح أأنه يشمل عدة معلومات مهنا املعلومات املرتبطة ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ورأأت امليرسة 

ف الوفود. ويف معرض تذكري اجللسة العامة بأأن املفاوضات ليست أأن النص املقرتح يشلّك فعال حال يوفّق بني خمتلف مواق

سوى خطوة متهيدية يف مسار ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس، حيث س يخضع النص الهنايئ للتفاوض، أأكّدت امليرسة عىل 

التعبري الثقايف أأن احلل املقرتح يتيح مرونة س ياس ية لتطبيق الترشيعات الوطنية يف جمال املعارف التقليدية وأأشاكل 

ماكنية مواصةل النقاش والتفاوض بشأأن احلمك املعين خالل املؤمتر ادلبلومايس. وأأشارت  التقليدي، ويتيح يف الوقت ذاته اإ

ىل أأن الاقرتاح بصيغته الواردة يف الورقة غري الرمسية رمق  ليه لتقريب مواقف  3امليرسة اإ ميثّل أأقىص ما ميكهنا التوصل اإ

قلمي  رضاء اجملموعات الإ ن ذكل الاقرتاح، شأأنه شأأن لك حل توفيقي، ل ميكنه اإ ية الست ووفودها، وقالت يف هذا الصدد اإ

لك الوفود بشلك اتم، ولكنه واسع مبا يكفي لصون خماوف الكثري من الوفود اليت أأتيح لها كذكل خيار تدوين موقفها اخلاص، 

فيه املفاوضات الهنائية. ومبراعاة الس يادة التامة اليت سيمتتع هبا املؤمتر  علام بأأن املؤمتر ادلبلومايس س يكون احملفل اذلي س ُتجرى

ادلبلومايس يف التفاوض عىل نص املعاهدة الهنايئ ومناقش ته، رأأت امليرسة أأن الاقرتاح يشلّك حال توفيقيا سلامي لمتكني 

. ويف 2015 يف عقده عالقا منذ عام من اختاذ قرار بشأأن ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس ظّل البّت للويبو امجلعية العامة 

اخلتام، أأبدت امليرسة أأملها يف أأن يمتكّن الاقرتاح من تقريب ادلول الأعضاء للويبو من مس توى التوافق، وشكرت لك 

ليه جوهر النص املقرتح. ن ذكل هو الأساس اذلي استند اإ  الوفود عىل الزتاهما ومشاركهتا واقرتاحاهتا، قائةل اإ

عداد الاقرتاح وتقدميهيرسة عىل اجلهود ادلؤوبة اليت بذلهتوشكر الرئيس امل  .151  :وعرض نصه كام ييل ،ا من أأجل اإ
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ن امجلعية العامة للويبو:"  اإ

ىل عقد مؤمتر دبلومايس "1"  لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي يف هناية النصف الأول من قّررت ادلعوة اإ

 جلنة حتضريية؛ ، يف اترخي وماكن تقّررهام2020 عام

 ؛2020ووافقت عىل أأن جتمتع اللجنة التحضريية املذكورة يف يناير  "2"

 يش متل الاقرتاح الأسايس للمؤمتر ادلبلومايس عىل النص التايل: أأن ووافقت عىل "3"

 )اثنيا(1املادة 

 أأحاكم عامة

هذه املعاهدة أأو الالحئة التنفيذية ما يقصد [  ليس يف املوضوعي التصاممي الصناعية] عدم تنظمي قانون  (1)

من حرية الطرف املتعاقد يف أأن يقتيض ما يرغب فيه من رشوط  ء من شأأنه أأن حيدبتفسريه أأنه يقتيض أأي يش

 .التصاممي الصناعيةترد يف القانون املوضوعي املطبق عىل 

الزتامات مرتتبة عىل الأطراف املتعاقدة ليس يف هذه املعاهدة ما حيد من أأية [  العالقة مع معاهدات أأخرى] (2)

 .بعضها جتاه بعض بناء عىل أأية معاهدات أأخرى

 3املادة 

 الطلب

أأن يقتيض تضمني الطلب بعض البياانت أأو العنارص  املتعاقد طرفلل)أأ( جيوز   ]حمتوايت الطلب؛ الرمس[ (1)

 التالية أأو مجيعها:

]...[ 

ع الطلب عىل عمل به ويكون وجهيا ، مما يكون مود1معلومات أأخرىبيان بأأي طلب أأو تسجيل سابق، أأو  "9"

 ؛لأهلية التصممي الصناعي للتسجيل

]..[ 

 "ساعدة التقنية وتكوين الكفاءات.ووافقت عىل أأن ينظر املؤمتر ادلبلومايس يف حمك بشأأن امل  (4)

 أأمور مهنا املعلومات املتعلقة ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري أأن تشمل املعلومات الأخرى مجةل نكمي .1احلاش ية 

 "الثقايف التقليدي.

ذا اكن هناك وفد يوّد ، يف رغب، قبل ذكل هولكن. لعامتدهدمي القرار املقرتح الرئيس يف تقورغب  .152 معرفة ما اإ

 اللكمة. أأخذ

عىل هجدها وتفانهيا يف  اري سوكورو فلوريس ليوحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية وأأبدى امتنانه للسفرية  .153

 عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد مساعدة ادلول الأعضاء عىل اخلروج من املفاوضات بنتيجة يقبلها امجليع فامي خيص ادلعوة اإىل
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نه ابلرمغ من التقدم احملرز يف بند جدول  معاهدة بشأأن قانون التصاممي، وشكر لك ادلول الأعضاء عىل الزتاهما البناء. وقال اإ

 الأعامل خالل ادلورة، ل تزال، يف رأأي مجموعته، بعض الشواغل اليت جيب تناولها لضامن جناح املؤمتر ادلبلومايس املزمع

عقده. وأأضاف أأن مجموعته ترى أأن مصاحل ادلول الأعضاء ينبغي أأن تُبنّي يف النص عىل قدم املساواة وأأهنا تود أأن ترى 

موقفها واردا حسب الأصول وبدون أأي مغوض يف النص الرئييس وليس يف حاش ية. ولهذا السبب، أأبلغ الوفد اجللسة العامة 

ىل التوا فق يف هذه املرحةل ولكهنا تبقى منفتحة لإجراء املزيد من املناقشات، بناء عىل بأأنه ل ميكن جملموعته الانضامم اإ

 املداولت املمثرة اليت أأجريت حىت الآن.

نه من الواحض أأنه ل ميكن اعامتد القرار املقرتح. وقال  .154 امجلعية ي اعمتده القرار ذاته اذلبدل من ذكل،  واقرتح،الرئيس اإ

 العامة للويبو يف العام السابق.

، النظر يف ادلعوة اإىل عقد 2020قّررت امجلعية العامة للويبو أأهنا س تواصل، يف دورهتا املقبةل يف سبمترب  .155

 .2021 ىل أأن يكون ذكل يف هناية النصف الأول من عاممؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي، ع

 من جدول الأعامل املوّحد 19لبند ا

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

ىل  .156  .WO/GA/51/11و WO/GA/51/10و WO/GA/51/9 الواثئقاستندت املناقشات اإ

ىل أأن الرئيس أأشار و  .157 عىل النحو املبني ثالث واثئق مطروحة للنظر فهيا ، جدول الأعاملمن بند ال  ناك، مضن هذاه اإ

التمنية  توصيات أأجندةتنفيذ  اجلنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )جلنة التمنية( واس تعراض عن تقرير"ويه  الواثئق،قامئة  يف

 ‘"املرأأة وامللكية الفكرية’ منية بشأأنجلنة الت قرار "و (،WO/GA/51/9)الوثيقة  ")أأجندة التمنية(

 "التمنية أأجندةتوصيات ما يعنهيا من تنفيذ  يفهيئات الويبو خمتلف مسامهة "و (،WO/GA/51/10 )الوثيقة

 .(WO/GA/51/11 الوثيقة)

 (،WO/GA/51/9. وفامي يتعلق ابلوثيقة الأوىل )اخلاصة هبذا البند من جدول الأعامل الأمانة الواثئق قدمتو  .158

آخر اجمتعت مرتني منذ  التمنية قدأأن جلنة ب الأمانة ذكّرت اكنت . و 2018يف أأكتوبر اليت عقدت دورة للجمعية العامة للويبو أ

ىل  19من  عقدت جلساهتا التمنية قدجلنة  رئيس التضمنت الوثيقة ملخص و . 2019 مايو 24اإىل  20ومن  2018نومفرب  23اإ

 بشأأن"تقرير املدير العام  بعنوان التقرير الس نوي العارش ، ابلإضافة اإىلاللجنة عىل النحو اذلي وافقت عليه هاتني ادلورتنيل 

فامي يتعلق ابلوثيقة الثانية و مايو.  شهر واذلي انقش ته اللجنة يف دورهتا الثالثة والعرشين يف "،2018 التمنية لعام أأجندةتنفيذ 

(WO/GA/51/10،)  مه وفد املكس يك بشأأن "املرأأة وامللكية قدّ  مقرتحاين اعمتدت جلنة التمنية يف دورهتا الثانية والعرش

طار بند جدول الأعامل بشأأن امللكية الفكرية  املقرتحنوقش هذا و . CDIP/22/16 Rev. 2الوارد يف الوثيقة  "،الفكرية يف اإ

حاةل  يك،املكس ي املقرتحملوافقة عىل وابوافقت عليه امجلعية العامة للويبو يف دورهتا السابقة.  والتمنية اذلي قررت اللجنة أأيًضا اإ

ىلالقرار  ىلللويبو امجلعية العامة  اإ . ادلورةتكل  رئيسمن ملخص  1.9القرار يف الفقرة  ووردالإحاطة علام مبحتواه.  ودعهتا اإ

 التمنية. أأجندةتوصيات  ما يعنهيا منتنفيذ  يفهيئات الويبو خمتلف ( مسامهة WO/GA/51/11) تضمنت الوثيقة الثالثةو 

عن  والتقرير ،8الفقرة  ،WO/GA/51/6الوثيقة  ،جلنة الرباءاتعن  التقريرتضمنت الوثيقة  الصدد،يف هذا و
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ىل الإحاطةامجلعية العامة للويبو  ُدعيت. و خامساً القسم  ،15و 14ن الفقرات ،WO/GA/51/12 الوثيقة ،املعارف جلنة  اإ

حالهتاو  WO/GA/51/11علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة   التمنية.جلنة  اإىل اإ

يران )مجهورية حتدثو  .159 فريدة يف أأن امللكية الفكرية حتتل ماكنة  ذكرو  ،منظمة املؤمتر الإساليمالإسالمية( ابمس  -وفد اإ

لعدة  س ياسة شامةل مسأأةل ابه عىل حنو مزتايد ابعتباره جرى الإقرار ابلتمنية قدالنظام الاقتصادي وأأن ارتباطها الأسايس 

جلنة التمنية احملفل املتعدد الأطراف الوحيد اذلي أأنشئ لغرض تبادل الأفاكر  شلكتو حلياة اليومية. اب ذات صةلقطاعات 

وقالت التمنية اعتبارات اإىل  اجملموعة تطرقتو  والتمنية.بشأأن املوضوعات املتعلقة ابمللكية الفكرية  واخلربات وأأفضل املامرسات

هنا  عىل أأن ملعاجلة تكل الاعتبارات. وشددت  الّشعبتعاواًن اكفيًا بني خمتلف  تطلبت مجيع قطاعات املنظمة و  ابتت تشملاإ

آمالها الكبريةالبدلان الأقل منوًا والبدلان النامية  ىلأأيضًا شار ة بسبب وليهتا وماكنهتا يف هيلك الويبو. وأأ عىل جلنة التمني تضع أ  اإ

 بشأأنمعل تدريبية معلية  حلقاتاليت تضمنت  الكفاءات تكوينأأن اجملموعة اكنت متحمسة للعمل مع الويبو بشأأن أأنشطة 

دارة امللكية الفكرية   املنصفة وتعزيز التوازن كفاءة املؤسسات الوطنية للملكية الفكريلزايدة التسويق الفعال للتكنولوجيا واإ

ىل تقرير املدير العام بشأأن تنفيذ توصيات أأجندة  الوثيقة التمنية )بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة. وأأشار كذكل اإ

CDIP/23/2،)  دماجوذكر أأنه من املهم أأن تواصل الويبو تقدمي املعلومات الالزمة عن كيفية  التمنية يفتوصيات أأجندة  اإ

 التمنية. أأجندةبتوصيات  املتصلدمعت اجملموعة الزتام ومسامهة املنظمة يف حتسني وتوس يع نطاق العمل و  .املنظمة أأنشطة

 اس تعراضواحلصول عىل  تصفح التقرير بشلك سلسمن  اجلهات املس تفيدةاذلي مكّن  التقريراجملموعة هبيلك  ترحبو 

هناك جمال  يبقى ذكل،. ومع ترحيب اليت اكنت حمليمي اذلايت لتق ا معليةوصف حتلييل للك مرشوع ابلإضافة اإىل و  رسيع

فامي يتعلق و مبوجب لك توصية.  نُفّذتالأنشطة احملددة اليت  حتديدالتقارير املس تقبلية من خالل  لإدخال حتسينات عىل

يعمتد أأوًل وقبل لك  امةالتمنية املس تدأأن تنفيذ أأهداف  اجملموعة ترأأ  (،SDG) التمنية املس تدامةمبسامهة الويبو يف أأهداف 

اكنت مسامهة الويبو يف هذا الصدد متعددة ومتنوعة من خالل العديد من  وذلكل،حلول جديدة.  وضعيشء عىل الابتاكر و 

زاءخدمات املنظمة. وأأعربت اجملموعة عن رسورها  شلكت مسة هممة يف برامج الويبو اليت  التمنية املس تدامةأأهداف  اإ

دما قد جرىو  وأأنشطته،  التمنية املس تدامةتتطلب أأهداف و يف مجيع أأهداف الويبو الاسرتاتيجية والنتاجئ املتوقعة.  هجااإ

ل  املتحدة،رحبت اجملموعة مبشاركة الويبو النشطة واملس مترة يف أأنشطة أأرسة الأمم  وبناء عىل ذكل،رشاكة عاملية متجددة. 

طار وليهتا وأأهدافها ابلبتاكر،س امي تكل املتعلقة   الاسرتاتيجية. يف اإ

آس يا واحمليط الهادئوفد س نغافورة ابمس  وحتدث .160 ورأأى أأن نظام امللكية الفكرية العادل واملتوازن أأداة  ،مجموعة بدلان أ

يف  منظمةلل  التوجه الامنايئهامة للتمنية الاقتصادية ورحب ابخلطوات اليت اختذهتا ادلول الأعضاء يف الويبو والأمانة لتعزيز 

مجيع أأنشطة الويبو.  التمنية يفالاسرتشاد مببدأأ تعممي  تواصلأأن  الويبو،ابعتبارها جلنة هممة يف  التمنية،للجنة  . وينبغيأأعاملها

مبا يف  للجنة،رحبت اجملموعة ابلتقارير اخملتلفة اليت قدمهتا الأمانة وكذكل نتاجئ ادلورتني الثانية والعرشين والثالثة والعرشين و 

جراءاتالأمانة بشأأن  ملقرتح"جيات التنفيذ اخملتلفة اسرتاتي  بشأأنذكل التفاق  توصيات اخلاصة ابل تنفيذ ال واسرتاتيجيات  اإ

 ت(. وتطلعCDIP/23/8 )الوثيقة "بشأأن الإبالغ والاس تعراضس تعراض املس تقل واخليارات املنبثقة عن الااملعمتدة 

جراء مزيد من املناقشات بشأأن اسرتاتيجيات التنفيذ الأخر  اجملموعة ىل اإ ىل اتفاق جلنة  القادمةى يف ادلورة اإ للجنة. كام أأشار اإ

تطلع ت . و WO/GA/51/10 عىل النحو الوارد يف الوثيقة "املكس يك بشأأن "املرأأة وامللكية الفكرية مقرتحالتمنية بشأأن 

ىل تقيمي الأمانة يف س ياق الانتفاع مباكتب امللكية الفكرية لتحديد احتياجات البنية التحتية ذ اجملموعة ات الصةل يف البدلان اإ

الصةل القامئة  التمنية ذات أأجندةالنامية والبدلان الأقل منوًا وتقدمي قامئة ابلأنشطة املقرتحة لمتكني تنفيذ توصيات الويبو بشأأن 

 .التقيمي عىل
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منية وأأحاط بأأمهية العمل اذلي أأجنزته جلنة الت  وأأقرّ ، الوسطى والبلطيق أأورواب بدلانوفد كرواتيا ابمس مجموعة  حتدثو  .161

دلمع اذلي تقدمه لو  هام،و  أأسايسمعل الويبو كجزء  التمنية يف أأجندة لإدماجعلام بتقرير اللجنة. وأأعربت اجملموعة عن ارتياهحا 

 التمنية امخلس أأجندةلتقدم احملرز يف تنفيذ توصيات اب وأأشاد. التمنية املس تدامةالويبو ملواصةل معلها يف حتقيق أأهداف 

لويبو لعب ا رضورة مواصةلدت اجملموعة عىل شدّ  نفسه،. ويف الوقت املسأأةلابلعمل يف املس تقبل بشأأن هذه  دتعهّوالأربعني و 

الإبداع والابتاكر عىل  يُمكّن عىل حنو يةتوازن والفعال ل اب يتسململكية الفكرية دويل ل للغاية يف ضامن سري نظام  الهام هادور

ىل أأقىص حد من امللكية الفكرية الصعيد العاملي. وجشعت اجملموعة ادلول الأ   للتمنية،أأداة بوصفها عضاء عىل الاس تفادة اإ

 التمنية.الأكرث فعالية لضامن  بقى الإجراءت القامئة عىل الطلب  املشاريعوذكّرت بأأن 

 ،اللجنة وأأحرزت .عىل أأمهية معل اللجنة أأكدو  ،الاكرييبو وحتدث وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  .162

نطاقا الأوسع  واملسائلوالأربعني وتصممي وتنفيذ املشاريع  التمنية امخلس أأجندةتقدمًا جيدًا يف تنفيذ توصيات  ،2007منذ عام 

( صورة عامة CDIP/23/2 الوثيقة) "التمنيةأأجندة تنفيذ  عنتقرير املدير العام "قدم و  والتمنية.املتعلقة ابمللكية الفكرية 

دماجعت هبا الويبو من أأجل ضامن للأنشطة اليت اضطل مجيع برامج الويبو ذات الصةل. وأأعربت اجملموعة  التمنية يف أأجندة اإ

 وشلكتوالأربعني من خالل براجمها املوضوعية.  التمنية امخلس أأجندةعن امتناهنا لتصممي املنظمة عىل تنفيذ مجيع توصيات 

أأكدت و جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.  أأمهية ابلغة املس تدامة التمنيةوأأهداف  ابلتمنية املس تدامةاملسائل املتعلقة 

جزًءا  التمنية املس تدامةأأهداف  حبيث مثلت 2030 عام أأجندةاجملموعة عىل قمية تقرير الويبو عن مسامهة الويبو يف تنفيذ 

يف مجيع الأعامل اليت تقوم هبا الويبو. ابس مترار  ينبغي أأن تدمج التمنية املس تدامةاجملموعة أأن أأهداف  ت. ورأأ منه هاًما وشاماًل 

. قرارا صائبااكن  التمنية املس تدامةأأن القرار اذلي اختذته الأمانة ملواءمة أأنشطهتا مع أأهداف اجملموعة عتقد ت  ذكل،عالوة عىل 

دراك أأهن التمنية وامللكيةوقد مكنت الروابط الوثيقة بني  يف الالزتام ابختاذ املزيد ا تتشارك الفكرية ادلول الأعضاء والأمانة من اإ

أأتيحت لدلول الأعضاء الفرصة للتعرف عىل خمتلف الس ياسات وتبادل املامرسات املتبعة وادلروس و . سوايّ من الإجراءات 

اعمتدت اللجنة  ،2018يف نومفرب واملس تفادة من جانب البدلان والأطراف الأخرى حول موضوع "املرأأة وامللكية الفكرية". 

نظرا  أأولت اجملموعة أأمهية كبرية لتصممي املرشوعو . لالإحاطة علام بهاإىل هذه امجلعية  قُّدم "،ًرا بشأأن "املرأأة وامللكية الفكريةقرا

أأمهية ابلغة عندما يتعلق  ،أأداةبوصفها  ،امللكية الفكرية وشلكت. التمنيةعىل تعزيز  للأمهية الكبرية للآاثر العملية للمشاريع

ن العديد من البدلان اكنت تشارك يف مشاريع بشأأن قضااي حمددة. وتضمّ  ابلتمنية،الأمر  ن ذكل ومل يكن من املبالغة القول اإ

وتشجيع النساء يف البدلان النامية عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية  واملقاوةل،يف الابتاكر  النساءدور  بتعزيزمشاريع متعلقة 

امللكية  تسخرييف بريو وغريها من البدلان النامية:  املأأكولتفكرية وس ياحة امللكية الو  (،CDIP/21/12 Rev)الوثيقة 

الرمقي  احمليطوحق املؤلف وتوزيع احملتوى يف  (،CDIP/22/14 Rev)الوثيقة لأغراض تمنية س ياحة املأأكولت الفكرية 

وضع كتيب عن لطلهبا  جّددتو  املرشوع،اكنت اجملموعة هممتة بشلك خاص بتصممي و (. CDIP/22/15 Rev)الوثيقة 

عداد وتقدمي مشاريع  اليت ميكن أأن تقدهما  هتاس يكون مفيًدا للغاية يف زايدة عدد املساهامت ونوعي اليشء اذلي التمنية، أأجندةاإ

طار ادلول الأعضاء يف آخر قد يسهم يف ضامن تلبية  وجددتاللجنة.  اإ اجملموعة اهامتهما ابملساعدة التقنية وأأي يشء أ

تعزيز معل جلنة التمنية وأأن تواصل ادلول الأعضاء  يتواصليف أأن  اعن أأمله تول الأعضاء يف هذا اجملال. وعرب احتياجات ادل

 التمنية.مللكية الفكرية كأداة هممة لتعزيز ابالانتفاع  كفاةل

نه  الأفريقية،وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة  .163 حتقيق الأهداف اإىل سعيا ومعلها التمنية  للجنة اكبري  اتقدير  يُكنّ وقال اإ

درأاك مهنااكنت اجملموعة نشطة للغاية يف معل و الإمنائية للويبو.  مجليع حفسب، بل لمزااي اليت حتققت ليس للمجموعة ل اللجنة اإ

 أأجندةتوصيات  توأأدّ هداف عىل النحو املنصوص عليه يف وليهتا. من الأ اللجنة  هملا حققتنظرا ادلول الأعضاء يف الويبو 
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نقةل نوعية يف املنظورات ادلولية للملكية الفكرية. وقد  حدثنظرهتا للملكية الفكرية وأأ  غرّي الويبو ىل طرح حتّد أأمام التمنية اإ 

التوصيات كذكل بأأن امللكية الفكرية يه عامل متكني وحمفز للتمنية وأأداة ملواهجة التحدايت اليت تؤثر عىل البدلان  أأقّرت

ىل أأجندة سعت توصيات النامية والبدلان الأقل منوًا. كام  ة املسائلجلمعاضامن مسامهة برامج الويبو وأأنشطهتا يف  التمنية اإ

طار أأجندةتوصيات  وتُنفذواليت اكنت الويبو جزًءا همًما مهنا.  املتحدة،ه معل الأمم وجّ اليت تُ  امللحةو العامة الإمنائية   التمنية يف اإ

العميل لأنشطة وبرامج أأجندة  الأثر يفاختبار التنفيذ الناحج  ويمتثل. ةدفعة واحدل ميكن تنفيذها حبيث  مس مترة؛ اتمعلي

ىل مواصةل و اجملمتعات.  التمنية عىل أأن برامج وأأنشطة مفادها رساةل  حتملنتاجئ ملموسة  السعي لتحقيقاكنت هناك حاجة اإ

رحبت اجملموعة ابلتقدم و حل اجملمتع. لصا والهنوض بهالويبو متكّن امللكية الفكرية من لعب دور رئييس يف تشجيع الابتاكر 

وكذكل اجلهود املبذوةل  للمجموعة،اذلي ظل قضية ذات أأمهية كربى  التعمميخالل  التمنية مناحملرز يف تنفيذ توصيات أأجندة 

يف  التمنية والربامجبني توصيات أأجندة  التمنية والروابطلضامن اس تجابة مجيع الربامج لتوصية أأو أأكرث من توصيات أأجندة 

ن اتباع هنج منسق لتنفيذ توصيات . 2020/2021 للثنائيةالربانمج واملزيانية املقرتحة  نتاجئ  التمنية س يكشف عن أأجندةاإ

س يكون من املثري و  التمنية. أأجندةاكنت هناك حاجة مجليع هيئات الويبو لالإبالغ عن مجيع املساهامت يف توصيات و ملموسة. 

معلية اللجنة احلكومية ادلولية  مدى مسامهة املثال،عىل سبيل  جلنة،قبل لك  التمنية من ةأأجندلالهامتم قياس تنفيذ توصيات 

جيايب  هااجملموعة اس تعداد أأبدتو للتنفيذ الفوري.  ُوضعت التمنية اليت أأجندةمن  18يف تنفيذ التوصية  للمشاركة بشلك اإ

خاصة  خطرية،وس تكون هناك عواقب سلبية  ية أأمهيهتاالتمن  س تفقد أأجندة التعممي،يف غياب ولضامن حتقيق التعممي الاكمل. 

املنظمة لضامن التنفيذ الفعال لتوصيات  أأطلقهتاابجملموعة الواسعة من املبادرات اليت  ترحبقد ابلنس بة للبدلان النامية. و 

تمنية ومنصات امللكية بعدد كبري من أأنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ومشاريع جلنة ال  اضطلعتوقد  التمنية. أأجندة

ابلإضافة اإىل رشأاكت بني القطاعني العام واخلاص مثل  املتحدة،الفكرية والتقارير وقواعد البياانت والرشأاكت مع منظومة الأمم 

(. وقد WIPO Researchقاعدة بياانت الويبو للبحث )و  (WIPO GREENمنصة الويبو للتكنولوجيا اخلرضاء )

قلميية املاكت من قبيلمبساعدة وحدات متخصصة  التمنية،ية للمنظمة يف زايدة تنفيذ أأجندة سامهت التغيريات الهيلك  ب الإ

القضايئ وغري ذكل. ورحبت اجملموعة بنجاح عقد املؤمترات الثالثة رفيعة املس توى اليت تعقد لك الويبو معهد وأأاكدميية الويبو و 

 لدلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة الآخرين للمشاركة يف املناقشاتواليت وفرت منربا  والتمنية،س نتني بشأأن امللكية الفكرية 

جمال  اليت شهدهامبا يف ذكل التطورات الأخرية  الفكرية،الاقتصادية بشأأن امللكية -والتكنولوجية والاجامتعية يةالس ياس  

ىل نظام امللكية الفكرية. وقد  مكتس باهتا منتسخري يف هجود البدلان النامية و امللكية الفكرية  دعت اجملموعة الأفريقية دوما اإ

ىل نظام شامل للملكية  أأن مجيع ادلول الأعضاء ستس تفيد من نظام امللكية الفكرية هذا. الفكرية حبمك املساواة بني اجلنسني واإ

 ناقشات وتبادل املعلومات بشأأن تعزيز الس ياسات اليت تتيح مشاركة أأكرب للمرأأة يفامل  وس يكون من دواعي تقديرها تكثيف

طار اللجنة التمنية.  ابملوافقة عىل املقرتح تورحب .امللكية الفكريةجمال  قد و املقدم من وفد املكس يك بشأأن هذا املوضوع يف اإ

 التقدم،تطورات تكنولوجية كبرية يف عدد من البدلان املتقدمة وبعض البدلان النامية رسيعة حتقيق أأاتح نظام امللكية الفكرية 

اس مترت هذه التطورات  ذكل،صطناعي والتعمل الآيل وغريها. كام جلبت فوائد كبرية للعامل. ومع مبا يف ذكل اذلاكء الا

احللول طويةل الأجل. ورحبت اجملموعة ابلقرار  مل يكن لها بد منويه مشلكة  الرمقية،التكنولوجية الهامة يف توس يع الفجوة 

ضافي اعمتدتهاذلي  ة لتحديد احتياجات البنية التحتية للبدلان النامية والبدلان الأقل اللجنة لتشجيع الأمانة عىل اختاذ خطوة اإ

لتعاون بني الويبو وواكلت الأمم املتحدة الأخرى اب ترحيهباعن  تعىل النحو اذلي اقرتحه وفد الاحتاد الرويس. وأأعرب منواً 

قلميية بشأأن املسا وتكوين ئل املتعلقة ابملساعدة التقنية واملنظامت ادلولية الأخرى وماكتب امللكية الفكرية الوطنية والإ

ىل  التمنية.والتعاون املوجه حنو  الكفاءات  ميكنحيث  التمنية املس تدامة،أأهداف  العمل عىل بلوغوسعى هذا التعاون أأيضا اإ
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عضاء وأأمانة للغاية وس تظل اثبتة يف التعامل مع مجيع ادلول الأ  كبريةظلت توقعات اجملموعة من اللجنة و دور همم. تأأدية للويبو 

 الويبو ملتابعة مصاحلها املرشوعة يف دورات اللجنة يف املس تقبل.

ا لويبو نظاماأأن تقود  اذلي يؤيد رضورةموقفه التأأكيد عىل وأأعرب عن رغبته يف  ابء،وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة  .164

بداع يُ  يةتوازن والفعال ل اب يتسم لملكية الفكريةل  ادولي  الأسايس من ورائه،هدف ال امجليع سعيا لتحقيق  ةلفائدمكّن الابتاكر والإ

وأأضاف قائال من معلها. ل يتجزأأ  الإمنائية جزءعتبارات الاأأن ب الإحاطةمع  العاململلكية الفكرية يف مجيع أأحناء اب الهنوضوهو: 

ن الثانية والعرشين ني ادلورت خالل، نظرت اللجنةو أأن تظل يف صلب معل اللجنة.  تعنيامللكية الفكرية أأداة للتمنية وي  اإ

. وشكرت اجملموعة مجيع ووافقت علهياعدد من املشاريع اجلديرة ابلهامتم يف خمتلف اجملالت يف  للجنة، والثالثة والعرشين

 هذه يف املس تقبل.البدلان ادلول الأعضاء املعنية ورحبت مبثل مقرتحات 

ىل النتاجئ الإجيابية اليت حققهتا جلنة ا .165 ذ2018لتمنية منذ عام وأأشار وفد الصني اإ ىل اتفاقات بشأأن  ، اإ توصلت اللجنة اإ

مبا يف ذكل اعامتد مقرتح اجملموعة الأفريقية وعقد املؤمتر ادلويل الأول للملكية  ،طويةلمنذ فرتة العديد من املسائل املعلقة 

طار بند جدول الأعامل بشأأن امللكية ، أأجرت اللجنةو . 2019مايو  والتمنية يفالفكرية  مناقشات حول  والتمنية،الفكرية يف اإ

وتبادلت ادلول الأعضاء الآراء وأأفضل  "،الرمقي احمليط والتمنية يفموضوع "املرأأة وامللكية الفكرية" و "امللكية الفكرية 

من  شأأهنا أأن متكن املزيد من البدلان من الاس تفادة التمنية مناملامرسات. كام وافقت اللجنة عىل أأربعة مشاريع جلدول أأعامل 

دماجلتمنية يف جمال امللكية الفكرية. وقد مت ل الأنشطة املوهجة  يف معل الويبو. وأأثىن الوفد  التمنية املكمتلني أأجندةمرشوعي  اإ

 التمنية، أأجندةعىل أأمانة الويبو ورئيس جلنة التمنية لإسهاهمام املهم يف الرتوجي خملتلف بنود جدول أأعامل اللجنة وتنفيذ توصيات 

يالء من دلول الأعضاء أأبدته اام فضاًل ع مرونة وموقف تعاوين خالل املناقشات. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تواصل املنظمة اإ

لحتياجات البدلان النامية فامي يتعلق ابملساعدة التقنية  التمنية اس تجابة أأجندةتعممي  ابلتمنية وتعزيزالاهامتم للمسائل املتعلقة 

 التمنية. أأجندةتعزيز تنفيذ توصيات اإىل جانب شاركة بنشاط يف معل اللجنة . وس يواصل الوفد امل وتكوين الكفاءات

وأأعرب عن دمعه املس متر للعمل الهام اذلي تقوم به  فيه،الأورويب وادلول الأعضاء  وحتدث وفد فنلندا ابمس الاحتاد .166

التمنية  أأجندةفيذ توصيات وحتديث برانمج معل لتن  وضعمن خالل  وليهتابنجاح  اتبعتقد أأضاف أأن اللجنة اللجنة. و 

وأأثر التكنولوجيا الرمقية  التمنية املس تدامةمثل أأهداف  والتمنية،والأربعني ومناقشة خمتلف قضااي امللكية الفكرية  امخلس

حراز تقدم مس متر يف تنفيذ توصيات  ىل امجلعية العامة للويبو اإ  أأجندةوالتكنولوجيات اجلديدة. وأأظهر تقرير اللجنة املقدم اإ

دماهجاال  يف معل الويبو. وأأثىن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه بشلك خاص عىل أأنشطة املساعدة التقنية  تمنية واإ

للجهات لتلبية الاحتياجات احملددة خصيًصا صممة املقامئة عىل الطلب و اللتمنية و ل وهجة امل املتنوعة،وتكوين الكفاءات 

يف دمع ومساعدة ادلول الأعضاء فيه يف  همام الويبو دورا لعبو . التمنية املس تدامة بتحقيق أأهداف االزتاهم ت. وأأكداملس تفيدة

السعي الرتكزي بشلك خاص عىل تكل الأكرث صةل بولية الويبو و  اإىل جانب التمنية املس تدامة،أأهداف  لبلوغاجلهود املبذوةل 

اإىل أأقىص حد من صفحة الويب اجلديدة اخلاصة هبا حول  ن تس تفيدأأ ينبغي للويبو و امية امللكية الفكرية. حب الهنوض وراء

امللكية الفكرية لتحقيق  تسخريمن خالل نرش املعلومات وتبادل أأفضل املامرسات حول كيفية  التمنية املس تدامةأأهداف 

ن "املرأأة وامللكية ين بشأأ . وأأعرب عن تقديره للقرار اذلي اختذته اللجنة يف دورهتا الثانية والعرش التمنية املس تدامةأأهداف 

نالفكرية" و  ّ  مىض يقول اإ د ابلاكمل تعزيز املساواة بني اجلنسني من أأولوايت الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأي

ن تشجيع الابتاكر والإبداع بني النساء وتعزيز مواههبن يف العلوم والتكنولوجيا  اإىل جانب زايدة  والفنون،أأهداف القرار. اإ

اثرة  الفكرية،يف جمال امللكية  التثقيف ىل مناقشات أأكرث اإ نه يتطلع اإ تبعث س يفيد مجيع البدلان ومجيع مس توايت اجملمتع. وقال اإ
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طار بند جدول الأعامل بشأأن امللكية الفكرية ا عىل الصغرية  الرشاكتوحتديدًا فامي يتعلق مبوضوعات " والتمنية،لتفكري يف اإ

للجنة التمنية.  القادمتنيكية الفكرية" و "امللكية الفكرية والاقتصاد الإبداعي" يف ادلورتني واملتوسطة احلجم والابتاكر واملل 

مع مراعاة  ،أأجنزت التمنية اليت أأجندةل س امي من خالل مشاريع  التمنية وتعهد ابلخنراط فيه،املكثف للجنة  الوفد ابلعمل وأأقرّ 

 خالل التعاون بني ادلول.امية امللكية الفكرية من حب يف الهنوضهدف الويبو 

طار املتعددة القوميات( ابلعمل املنجز يف -ورحب وفد بوليفيا )دوةل  .167 ن وجود وقال اللجنة.  اإ لإنشاء برامج  فضاءاإ

 أأمر يكتيس التمنية املس تدامةوالأربعني ومسامههتا يف حتقيق أأهداف  التمنية امخلس أأجندةومشاريع سامهت يف تنفيذ توصيات 

أأعرب عن تقديره ملساهامت هيئات الويبو  مث،املنظمة. ومن  عىل صعيدب أأن يكون هذا العمل شامال جيو أأمهية قصوى. 

التمنية حتقيق  يفأأمهية كبرية بمللكية الفكرية ا وتمتتع التمنية. أأجندة( يف تنفيذ توصيات وجلنة املعارف جلنة الرباءاتالأخرى )

تلف البدلان مبا خمل  الأوضاع احلقيقيةمع  يامتىشجيب أأن يكون تنفيذ املشاريع  وابلتايل، للشعوب،والاجامتعية  ةالاقتصادي

 للرشاكتمرشوع يف ادلورة السابقة للجنة التمنية بشأأن تسجيل العالمات امجلاعية  مقرتحقدم الوفد و يتيح لها تعزيز قدراهتا. 

التمنية وسعى اإىل حتسني  42و 13و 4التمنية  أأجندةاب مقرتح املرشوع لتوصيات اس تجو (. CDIP/23/15احمللية )الوثيقة 

 مثارمن أأجل توفري ادلمع اذلي حتتاجه الرشاكت الصغرية واملتوسطة حىت تمتكن من جين  وتسجيل العالمات امجلاعية احمللية

املرشوع وأأعرب عن  مقرتحمواصةل تطوير  مع الأمانة من أأجل حقوق امللكية الفكرية وضامن حاميهتا. وقد معل الوفد جبدّ 

 بدمع من ادلول الأعضاء. 2019أأمهل يف املوافقة عليه يف دورة جلنة التمنية املنعقدة يف نومفرب 

آس يا واحمليط الهادئأأعلن وفد بنغالديش تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس و  .168 والبيان  مجموعة بدلان أ

يران ) ىل الإساليممنظمة التعاون الإسالمية( نيابة عن  -مجهورية اذلي أأدىل به وفد اإ أأصبحت امللكية الفكرية أأن . وأأشار اإ

 هممةليست والتمنية العالقة احلامسة بني امللكية الفكرية أأضاف أأن و  التمنية.تأأثري حامس عىل  ملا لها منلعرتاف اب حتظى

ومن  التمنية؛ أأجندةعىل أأهداف الوفد وافق و خاصة ابلنس بة للبدلان النامية.  يسرئي مكحط اهامتمأأيضًا  تربزولكهنا  حفسب

يف أأنشطة الويبو العادية أأن حيقق نتاجئ متوقعة لتمنية ادلول الأعضاء.  التمنية وتعمميها أأجندةشأأن التنفيذ الناحج لتوصيات 

دوره رئيس اللجنة عىل  أأجندة التمنية وشكرىش مع وأأعرب عن تقديره جلهود جلنة التمنية يف قيادة أأنشطة الويبو مبا يامت

دارة امللكية الفكرية ونقل  التمنية اخملتلفة، أأجندة. وأأثىن عىل مشاريع اذلي يقدمه معادلواملدير العام عىل  الرايدي مبا يف ذكل اإ

نشاء أأاكدمييات وطنية  القضائية،والتدريب املهين واملؤسسات  التكنولوجيا، واس تخدام التكنولوجيا  لفكرية،اللملكية  جديدةواإ

جلنة التمنية  وأأشاد بعملالفكرية والاقتصاد غري الرمسي.  التمنية وامللكيةمنتجات امللكية الفكرية لأغراض  وتوس مي املناس بة،

 التمنية وتقدريف ختطيط املشاريع ومراقبهتا وتقيميها. واكنت بنغالديش واحدة من البدلان املس تفيدة من مشاريع أأجندة 

نشاء مركزين  ملنتجات ا وتوس ميمع التكنولوجيا والابتاكر وتنفيذ املشاريع املتعلقة ابلتكنولوجيا املناس بة دلمساعدة الويبو يف اإ

ىل  نه يتطلع اإ مجموعة البدلان  قامئة من برفع امسهامع الويبو فامي يتعلق  مواصةل التعاونلتطوير الأعامل يف بنغالديش. وقال اإ

ن. و 2024عام  الأقل منوًا حبلول كبرية ابلنس بة لبنغالديش.  التمنية أأمهيةلالبتاكر واس تخدام التكنولوجيا املناس بة وهجود  قال اإ

ذ  الإدارة املاهرة. وحث  اإىل جانب ،لالبتاكر مالمئة ها حبيث تكونوتعزيز  للملكية الفكريةاكنت هناك حاجة لإنشاء بيئة اإ

ملساعدة يف امجموعة أأقل البدلان منوًا و  قامئةمن لرفع امسها  هاوختطيط تنفيذ ملطلوبةالوفد الويبو عىل النظر يف تصممي الربامج ا

 قرار جلنة التمنية يف دورهتا الثالثة والعرشين بشأأن الوفد ابرتياح وتلقىوبعده.  خروهجا من اجملموعةمواهجة التحدايت قبل 

الاعرتاف مبسامهة املرأأة يف الابتاكر واملشاريع وكذكل  قد جاءو اقرتحته املكس يك.  اذلياملرأأة وامللكية الفكرية  مرشوع

ىل تعلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرايضيات ) ( للمرأأة يف الوقت املناسب. وعرب عن أأمهل يف أأن تنفذ STEMاحلاجة اإ
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دها وتشجع املزيد من وأأن تواصل جلنة التمنية هجو  املناسب،يف الوقت  WO/GA/51/10يف الوثيقة ورد الأمانة القرار كام 

 .اليت تواهجها تحدايتال الأفاكر واملناقشات البناءة بشأأن احتياجات ادلول الأعضاء و 

 أأجندةالتقدم احملرز يف تنفيذ توصيات وعىل النتاجئ اليت حققهتا جلنة التمنية الضوء عىل وفد الاحتاد الرويس  طسلّ و  .169

قرتحات املشاريع املقدمة من ملالويبو  مبراعاة أأشاداكمل يف معل الويبو و دمج ابلتأأن  التمنية ينبغي أأجندةورأأى أأن  التمنية.

طار  مبا يف ذكل نقل  التمنية، أأجندةخمتلف ادلول الأعضاء. وأأيد تعزيز العمل العميل املنجز من خالل تنفيذ املشاريع يف اإ

الرمقي يف  احمليط والتمنية يفامللكية الفكرية  التكنولوجيا واملساعدة التقنية. وسلط الوفد الضوء عىل املناقشات الناحجة بشأأن

طار بند جدول الأعامل بشأأن امللكية الفكرية  جراء حوار مكثف  وشلكت والتمنية.اإ الرمقنة حمور اهامتم امجليع وأأيد الوفد اإ

لرمقي يف موسكو حول التحول ا رئييسعقد مؤمتر دويل و للخرباء بشأأن التغيريات الرمقية وعواقب الثورة الصناعية الرابعة. 

دخال التكنولوجيا  اليت تكتنفقدم خرباء من مجيع أأحناء العامل اس تنتاجاهتم بشأأن املسائل و قبل بضع س نوات.  مسأأةل كيفية اإ

ن العمل املنجز  أأملت أأمهيهتااكنت تكل قضااي شامةل و الرمقية يف معل ماكتب الرباءات.  يف تبادل ادلروس واخلربات بشأأهنا. اإ

طار طارميكن من تنفيذ مشاريع كربى حول هذا املوضوع. وأأيد الوفد اس مترار العمل اللجنة س   اإ اللجنة وأأعرب عن  يف اإ

طار اعزتامه مواصةل املشاركة النشطة والبناءة يف   اللجنة.اإ

آس يا واحمليط الهادئوأأيد وفد ُعامن البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس  .170 . وأأكد من جديد أأمهية مجموعة بدلان أ

ىل تعممي التمنية املس تدامةعىل دور الويبو يف  التمنية وأأثىن أأجندةلجنة يف تنفيذ توصيات ال  ساعدة امل  التمنية يف أأجندة. وأأشار اإ

 ةابحللق نّوه. و التمنية املس تدامةويبو ومشاركة الويبو يف هجود الأمم املتحدة الرامية اإىل حتقيق أأهداف اليت تقدهما الالتقنية 

عقد احللقة ادلراس ية أأوحض أأن املنطقة العربية. و  لفائدة بدلان التقنيةاليت عقدت مؤخًرا حول املساعدة  ةادلراس ية الش بكي

ىل بذل مزيد من اجلهود املامثةل يف املنطقة العربية.وتطلّ ، مشاركة مجهور أأكربابللغة العربية قد أأاتح   ع الوفد اإ

آس يا واحمليط الهادئابمس وأأيد وفد ابكس تان البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة  .171 يران مجموعة بدلان أ  -)مجهورية ووفد اإ

يتسم كية الفكرية ل م لل همًما دلمع تطوير نظام دويل يُعد أأن معل اللجنة  أأكّد. و منظمة املؤمتر الإساليمالإسالمية( ابمس 

الضوء عىل ( CDIP/23/2 الوثيقة) "التمنية أأجندة عنتقرير املدير العام " وسلطلصاحل امجليع.  يةتوازن والفعال ل اب

ينبغي أأن يعزز التقرير يف املس تقبل الرتكزي و أأنشطة الويبو.  التمنية يف أأجندةالاجتاهات الإجيابية يف تنفيذ وتعممي توصيات 

امللكية الفكرية وجب ولوجيات أأو املعارف احملمية مباإىل التكن امليرس التلكفة املنصفعىل املسائل والأنشطة املتعلقة ابلنفاذ 

ميكن أأن توفر التقارير املس تقبلية أأيًضا خارطة طريق للتغلب عىل التحدايت املتعلقة ابمللكية الفكرية و لبدلان النامية. فائدة ال

ينبغي أأن تتضمن  ذكل،ىل خاصة ابلنس بة للبدلان النامية. عالوة ع الفكرية،قوانني وس ياسات امللكية  وضعمن حيث تلكفة 

 التمنية املس تدامةتقياميً لأفضل املامرسات بشأأن تنفيذ أأهداف  التمنية املس تدامةاملناقشات والتقارير املس تقبلية حول أأهداف 

 ينبغي أأن تشمل املناقشات املس تقبليةكام التحليل املقارن.  لأغراضمن قبل واكلت الأمم املتحدة الأخرى واملنظامت ادلولية 

مواطن املرونة يف  تسخريمن دراسات احلاةل والرتكزي عىل  والتمنية املزيدبشأأن بند جدول الأعامل بشأأن امللكية الفكرية 

املسائل املتعلقة ابمللكية  بشأأنلعبت أأاكدميية الويبو دورًا همامً يف توفري التدريب و امللكية الفكرية من قبل البدلان النامية. 

اختذت جلنة التمنية مبادرة و  توهجها الإمنايئ. ءحمتوى دورات أأاكدميية الويبو وحتديهثا ابنتظام لضامن بقا ينبغي تقيميو الفكرية. 

تود الاس تفادة من التوصيات وادلروس كام ستشارك ابكس تان يف املرشوع و جيدة بشأأن املرأأة والابتاكر ورايدة الأعامل. 

 الفكرية. تكرات يف اس تخدام نظام امللكيةاملب النساء دور ب للهنوض امهن املس تخلصةالرئيس ية 
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ىل  .172  أأنه،وأأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأشار اإ

للجنة بشأأن وضع دليل لإجراءات تقدمي  القادمةفيه يف ادلورة  سيُنظرمرشوع  مقرتحقدم  كندا،جنبا اإىل جنب مع وفد 

طار املشاريع يف  واكن هناك توافق يف الآراء  املقرتحلبدلان النامية. كام قرر وفد اململكة املتحدة املشاركة يف لفائدة االلجنة اإ

متعددة القوميات( يف مرشوع تسجيل العالمات  -مع بوليفيا )دوةل جنبا اإىل جنب أأيضًا  قد معلمن بقية ادلول الأعضاء. و 

جراءاتانب الرشاكت الصغرية واملتوسطة. ورحب الوفد ببدء مفاوضات لعامتد امجلاعية واس تخداهما من ج واسرتاتيجيات  اإ

الويبو عروضًا  جمالتخمتلف قدمت و مقرتح الأمانة.  لأجندة التمنية بناء عىل لالس تعراض املس تقلالتنفيذ للتوصيات املعمتدة 

ي اقرتحته الربازيل والاحتاد الرويس يف ادلورة احلادية والعرشين. الرمقي" اذل يطاحمل  والتمنية يفحول موضوع "امللكية الفكرية 

نرتنت  الاصطناعيتأأثري اذلاكء مسأأةل وانقشوا  عىل قطاعات امللكية  أأخرى،من بني أأمور  الأش ياء،والبياانت الضخمة واإ

ه الاحتاد الرويس ووافقت عليه اذلي قدم أأيد الوفد املقرتح الس ياق،. ويف هذا التمنية الاقتصاديةالفكرية اخملتلفة وعىل 

ىل مناقشة موضوع "  والابتاكر وامللكية الفكرية" يف ادلورة الرابعة الصغرية واملتوسطة و  الصغرى الرشاكتاللجنة. وتطلع اإ

جيايب،أأمهية معاجلة هذه القضية بشلك أأكد و اليت اقرتحهتا اجملموعة ابء ووفد الربازيل.  ،والعرشين للجنة التمنية مع مراعاة  اإ

اقرتح أأن تضمن اللجنة  وأأخريًا،. الصغرى والصغرية واملتوسطة الرشاكتللعمل معا عىل مساعدة للمقرتح حاجة البدلان املؤيدة 

نشاء منتدى عىل ش بكة الإنرتنت بشأأن املساعدة  التقنية. اإ

وانب اجلمكّنت من تعممي حيث  هيا،فركزية أأساس ية للويبو وادلول الأعضاء  تُعدالتمنية وذكر وفد كواب أأن أأجندة  .173

 ،من الركن الثالث من ولية جلنة التمنية والتمنية كجزءاحلوار بشأأن امللكية الفكرية  مواصةلو  الويبو اكفة،أأنشطة الإمنائية يف 

دماجظل اليت ل تزال تشلك حتداًي لدلول الأعضاء. كام ، والأربعني التمنية امخلس أأجندةتنفيذ توصيات والسري قدما يف   اإ

 يف معل الويبو ميثل حتداًي. التمنية املس تدامةأأهداف 

نشاهئا يف عامو  .174 . وقد وافقت 2007 ذكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن اللجنة قد أأحرزت تقدمًا ملموسًا منذ اإ

ارد مالية تزيد مو ختصيص  اإىل جانب التمنية، أأجندةتوصية من توصيات  34نفذت  مرشوعًا، كام 40اللجنة عىل أأكرث من 

العديد من  وبنّي بأأن التمنية. أأجندةالويبو أأحرزت تقدمًا كبريًا يف تنفيذ توصيات وأأضاف أأن مليون فرنك سويرسي.  32عىل 

ىل الأثر الإجيايب اذلي شهدته بدلاهنا. أأشارت ادلول الأعضاء اليت اس تفادت من املشاريع  نه و اإ ينبغي للويبو أأن تواصل قال اإ

ىل معلومات  املثال،عىل سبيل  خالل، التمنية منادلور الإجيايب للملكية الفكرية من أأجل  هجودها لتعزيز زايدة النفاذ اإ

الرباءات ودمع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ومؤسسات امللكية الفكرية الوطنية واملاكتب الوطنية للملكية الفكرية 

والإدارة  يف جمالت حامية امللكية الفكرية تكوين الكفاءاتداعية و والصناعات الإباحلجم والرشاكت الصغرية واملتوسطة 

ىل  مقرتحات مشاريع تقدمي والتسويق يف أأقل البدلان منوًا والبدلان النامية والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية. وتطلع اإ

ضافية يف طار اإ طار بند جد ل س امي ،اللجنة اإ  والتمنية بشأأنول الأعامل بشأأن امللكية الفكرية بعد املناقشات اليت دارت يف اإ

 الرمقي". يطاحمل  والتمنية يف"املرأأة وامللكية الفكرية" و "امللكية الفكرية 

ندونيس يا( ببيان بصفته رئيس جلنة التمنيةو  .175 مانة عىل اجلهود املس مترة  ،أأدىل السفري حسن لكيب )اإ معراًب عن امتنانه للأ

طار أأعامل امل  التمنية يفلتعممي  مبا يف ذكل عقد املؤمتر  اللجنة،نظمة. وهنأأ مجيع ادلول الأعضاء عىل لك التقدم احملرز يف اإ

ذا مت احلفاظ عىل الروح البناءة والإجيابية اليت ظهرت يف ادلورات السابقة  والتمنية.ادلويل حول امللكية الفكرية  واعترب أأنه اإ

 لنتيجة وتفي بتوقعات مجيع ادلول الأعضاء.فاإن اجللسة القادمة س تحقق هذه ا ،للجنة التمنية



WO/GA/51/18 Prov. 
60 
 

وأأيد البيان اذلي أأدلت به اجملموعة الأفريقية وأأحاط علام ابلتقرير عن جلنة التمنية  الوطنية،وحتدث وفد أأوغندا بصفته  .176

راعية يف دراسة عن قطاع الأغذية الز  يتناولوأأثىن عىل الويبو لس تكاملها مرشوعا  التمنية. أأجندةتنفيذ توصيات  اس تعراضو 

آراء متبرصةأأوغندا وقدم  الوفد أأن هناك مرشوعني للجنة التمنية قيد التنفيذ يف  رّصحقطاعي النب والفواكه يف البدل. وحول  أ

 تعزيزكجزء من املرحةل الرائدة من مرشوع و وأأشار اإىل رضورة الإرساع يف تنفيذ مرشوع نقل التكنولوجيا املناس بة.  أأوغندا،

أأعرب الوفد عن  الفكرية،وتشجيع النساء يف البدلان النامية عىل اس تخدام نظام امللكية  واملقاوةل،اكر يف الابت النساءدور 

أأداة هامة تُعد أأكد الوفد أأن امللكية الفكرية  اخلتام،يف أأوغندا. ويف  واملقاوةليف قطاع الابتاكر  النساءدور  تعزيزأأمهل يف 

ىل أأن هذ الأخرى مسحت للبدلان الأخرى  االويبو وأ لياهت اتأأن س ياس للتأأكيد عىل فرصة يتيح ا الفضاءللتمنية وأأشار اإ

 التمنية.امللكية الفكرية لأغراض  تسخري من عادلابملشاركة والاس تفادة بشلك 

آس يا واحمليط الهادئوأأيد وفد الهند البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس  .177  حىت. ورصح الوفد بأأنه مجموعة بدلان أ

لقاءمن الرضوري  وفعالية،توازن يتسم ابل ظام دويل للملكية الفكرية يكون هناك ن آاثرهنظرة شامةل عىل  اإ . وأأشار اإىل رضورة أ

التاكليف املرتتبة عىل قدرة البدلان النامية والبدلان كذا لبتاكر و اب ابلهنوضمراعاة لك من فوائد امللكية الفكرية فامي يتعلق 

نالوفد  قالوالاجامتعية وشواغلها. و  قتصاديةحتقيق التمنية الاالأقل منوًا عىل  يف الويبو اليت حصلت من بني أأمه التطورات  اإ

ن العمل التمنية املس تدامةمعل الويبو بتحقيق أأهداف  التمنية وربطاعامتد جدول أأعامل الويبو بشأأن  الأخرية،يف الس نوات  . اإ

هل تأأثري عىل اجلوانب الإمنائية للعمل يف مجيع التمنية ل الويبو بشأأن اجلدير ابلثناء اذلي قامت به جلنة التمنية لتعزيز جدول أأعام

وطلب من الأمانة  ،2019مايو  والتمنية يفجلان الويبو. وأأثىن الوفد عىل الأمانة لنجاهحا يف عقد املؤمتر ادلويل للملكية الفكرية 

مجيع املناطق اجلغرافية. واعترب الوفد أأن  حبث تشملبةل قامئة املشاركني يف املؤمترات املق عىل مس توى  متوازان متثيالأأن تكفل 

 التمنية عىل أأجندةومن مث ل ينبغي أأن تقترص توصيات  التمنية املس تدامة،لتنفيذ مجيع أأهداف  التمنية مصممةتوصيات أأجندة 

دراهجا للويبو،أأي جلنة اتبعة   التمنية املس تدامةد أأن أأهداف يف مناقشات جلان الويبو ادلامئة الأخرى. واعترب الوف بل يتعني اإ

 عاملية ومتاكمةل وغري قابةل للتجزئة.

كوادور  وقال .178 نوفد اإ ماكنية حتديد موضوعات جديدة فامي يتعلق ابمللكية الفكرية والبحث  اإ جيابية  تُعداإ  يتعني عىلأأداة اإ

ىل العام  النامية أأو البدلانمن هذه البدلان اكنت أأ سواء  تسخريها من أأجل حتقيق المنو،البدلان  املتقدمة. وأأشار الوفد اإ

مرشوع امللكية  أأجنز والتمنية حيثامللكية الفكرية  عىلكوادور من حيث العمل لإ  اذلي اتسم ابلإجيابية ابلنس بةاملايض 

 وحققالبدلان النامية. غريها من لرتاث الثقايف يف مرص و اب والهنوض الإمنائيةهداف الأ الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع 

عداد  يفالأول  الناجت جتىل حنو التعلمي والس ياحة البيئية. و نيني موهجي رئيس  نيملرشوع انجتا أأاكدميي حول امللكية  تقريراإ

، أأما الناجت الثاين املدارس واجلامعات واملراكز التعلميية الأخرى عىل مس توى تسخريهمن املتوقع و الفكرية والس ياحة والثقافة 

جناز واليت ساعدت اجملمتعات اليت  علهيا،ن أأمهية امللكية الفكرية كأداة لتعزيز الس ياحة البيئية واحلفاظ دراسة ع فقد جتىل يف اإ

س تكون ادلراسة متاحة يف أأكتوبر و وكذكل اجلهات الفاعةل الأخرى ذات الصةل ابلس ياحة.  النشاط،اعمتدت عىل هذا 

ذا رغبت يف ذكل.  س ُتيرسو  اجلديدة  املشاريعابلتقدم اذلي أأحرزته جلنة التمنية وأأكد أأن الوفد  وأأقرّ لدلول الأعضاء لتنفيذها اإ

طار نشط للمعلومات حول مجيع نتاجئ املشاريع يف ال تبادل ال . وحث ادلول الأعضاء عىل املطروحة تتسم بأأمهية كبرية اللجان اإ

 اجلهود. وجتنب ازدواجيةالأخرى 

موعة ابء. وأأوىل الوفد أأمهية كبرية للعمل املنجز من أأجل تنفيذ وأأيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجمل .179

ن يف هذا قال . و وتكوين الكفاءاتالأنشطة يف جمالت مثل املساعدة التقنية  التمنية وتطوير أأجندة  قدمتالياابن الصدد اإ
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فريقيا أأ شلك رئييس يف ب نفذت الأنشطة أأضاف أأن و من خالل صندوق الياابن الاستامئين.  اتأأنواعًا خمتلفة من املساعد

آس يا واحمليط  قلميية ووطنية و  دراس ية وندواتومشلت تنظمي حلقات  الهادئ،ومنطقة أ قلميية ودون اإ ودورات  حلقات معلاإ

من ، دمعتأأوحض أأن الياابن و تدريبية وبعثات استشارية للخرباء وبرامج زماةل طويةل الأجل وترمجة مواد خمتارة من الويبو. 

 الرثوةامللكية الفكرية خللق  تسخريوالأنشطة اليت تديرها الويبو. كام شارك جتربته يف  املشاريععدًدا من  ،القنواتخالل تكل 

ميانه بتحسني أأنظمة امللكية الفكرية من أأجل حتقيق تمنية اقتصادية مس تدامة  وتعزيز القدرة التنافس ية. وأأعرب الوفد عن اإ

اذلي اعمتدته املكس يك بشأأن  أأيد املقرتح ذكل،تمنية الاقتصاد العاملي. عالوة عىل ذاتيا يف الاقتصادات النامية واملسامهة يف 

"املرأأة وامللكية الفكرية" ومبادرة متكني املرأأة. واعترب أأنه من املهم ابلنس بة لدلول الأعضاء هتيئة بيئة تشجع عىل الهنوض 

 املبدعات من أأجل مس تقبل اجملمتعات.لنساء اب

يان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية. ورحب الوفد ابلزتام الويبو بأأنشطة وأأيد وفد اجلزائر الب  .180

لالبتاكر والإبداع. وجشع الأمانة عىل مواصةل هجودها  موهجةمما ساعد عىل هتيئة بيئة  تكوين الكفاءات،املساعدة التقنية و 

لويبو املوضوعية. واعترب أأنه ميكن القيام بذكل بشلك ارامج والأربعني ابلاكمل يف ب التمنية امخلس أأجندةلإدماج توصيات 

 بشلك مهنجي ودينامييك الروابط بني النتاجئ املتوقعة وما مت حتقيقه. اتني أأبرزتالل  واملزيانيةخاص من خالل الربانمج 

ىل أأمهية الوفد أأشار  ذكل،ابلإضافة اإىل و ىل  اس تحداثاإ طار أأدوات جديدة لنقل التكنولوجيا والوصول اإ  أأجندةاملعرفة يف اإ

ن و  التمنية. تمنيهتا الاقتصادية ذكل س ميكّن البدلان النامية من الاس تفادة ابلاكمل من نظام امللكية الفكرية العاملي يف قال اإ

متر جناح املؤ  أأشار اإىلو  التدريبية،د الوفد عىل أأمهية ادلور اذلي تلعبه أأاكدميية الويبو يف توزيع الربامج وشدّ  والاجامتعية.

 مبادرة ممتازة. شلّك انعقد يف مايو املايض واذلي  والتمنية اذليادلويل حول امللكية الفكرية 

ورحب  (،مجموعة بريكسفريقيا )أأ اد الرويس والهند والصني وجنوب وحتدث وفد الربازيل ابمس الربازيل والاحت .181

طار بند جدول الأعامل بشأأن امللكية الفكرية  الرمقي" يف يطاحمل  والتمنية يفابملناقشة حول موضوع "امللكية الفكرية   والتمنية،اإ

ىل أأن التحول الرمقي يف جمال امللكية الفكرية اذلي  وأأنه يتعني  واحضا،اجتاها  يُعداقرتحته الربازيل والاحتاد الرويس. وأأشار اإ

ىل بيئة رمقية. وأأعرب الوفد عن تق ديره دلور الويبو يف توفري منتدى عىل ماكتب امللكية الفكرية معاجلة حتدايت الانتقال اإ

والبياانت الضخمة والروبواتت والتكنولوجيات الرمقية املتقدمة الأخرى لنظام  الاصطناعياذلاكء  لآاثرللمناقشات املكرسة 

ذه وكذكل معل جلنة التمنية مكنصة جيدة لتنفيذ املشاريع الرائدة اليت هتدف اإىل الاس تفادة الاكمةل من ه الفكرية،امللكية 

ن مجموعة . التكنولوجيات الأنشطة اليت  تتطلع اإىل دراسة نتاجئ معلية التقيمي اليت أأعدهتا الأمانة واقرتحت بريكس ومىض يقول اإ

ىل تنفيذ جدول أأعامل الويبو بشأأن   التمنية.هتدف اإ

آس يوفد امجلهورية العربية السورية البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس دمع و  .182 . ا واحمليط الهادئمجموعة بدلان أ

رحب ابخلطوات الهامة  ويف هذا الصدد، الاقتصادية.أأداة هامة للتمنية هو واملتوازن  املنصفواعترب أأن نظام امللكية الفكرية 

ىل أأمهية جلنة التمنية اليت ينبغي أأن  اليت اختذهتا ادلول الأعضاء والأمانة ملواصةل حتسني الأنشطة لتحقيق هذه الغاية. وأأشار اإ

ل يتجزأأ من معل املنظمة. وأأعرب  التمنية جزًءاوكذكل ضامن أأن تكون أأنشطة  وتطويرها،الأنشطة  ادلفع بعجةلمتر يف تس  

ىل تقيمي الأمانة بشأأن رمقنة ماكتب امللكية الفكرية والتصدي للتحدايت اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان  الوفد عن تطلعه اإ

قامئة ابلأنشطة املقرتحة من أأجل مواصةل تنفيذ جدول  التقيمي، ذكلبناًء عىل  ،قدمتُ  مهل يف أأن الوفد عن أأ الأقل منوا. وعرّب 

 بشأأن التمنية.أأعامل الويبو 
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 للويبو: العامة امجلعية اإن .183

 توصيات تنفيذ واس تعراض الفكرية وامللكية ابلتمنية املعنية اللجنة عن "تقرير مبضمونعلامً  أأحاطت (أأ )

 ؛(WO/GA/51/9 قة)الوثي " التمنية أأجندة

 ""الفكرية وامللكية املرأأة" بشأأن الفكرية وامللكية لتمنيةاب املعنية لجنةال  قرار" مبضمونعلامً  وأأحاطت (ب)

 (؛WO/GA/51/10 )الوثيقة

 من يعنهيا ما تنفيذ يف الويبو هيئات خمتلف مسامهة " املعنونة WO/GA/51/11 الوثيقة خيص وفامي (ج)

 "،التمنية أأجندة توصيات

 ما تنفيذ يف الويبو هيئات خمتلف مسامهة" املعنونة الوثيقة يف الواردة ابملعلوماتعلامً  اطتأأح "1"

 (؛WO/GA/51/11 )الوثيقة "التمنية أأجندة توصيات من يعنهيا

ىل وأأحالت "2" لهي املشار ينالتقرير  التمنية جلنة اإ  الوثيقة. تكل يف اماإ

 من جدول الأعامل املوّحد 20لبند ا

 والفوللكور جنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليديةالل تقرير عن 

ىل الوثيقة .184  .WO/GA/51/12 استندت املناقشات اإ

 والفوللكور التقليدية واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية ابمللكية املعنية ادلولية احلكومية الويبو جلنة أأن الأمانة ذكرتو  .185

 املمنوحة ابلولية معالً  أأهدافها مع يتوافق مبا معلها نتاج للويبو العامة للجمعية تقدم أأن مهنا ُطلب املعارف( جلنة)

ىل قدمته اذلي املعارف جلنة تقرير عىل WO/GA/51/12 الوثيقة واش متلت 2019/2018 للثنائية  للويبو. العامة امجلعية اإ

 اليت والأربعني( والثالثني والتاسعة والثالثني الثامنة دوراهتا )يف املعارف ةجلن دورات عن تقريرا الوثيقة هذه وعرضت

 واملعارف الوراثية ابملوارد املتعلقة النصوص رشوعاتم  أأحدث به وأأرفقت ،2018 عام للويبو العامة امجلعية انعقاد منذ ُعقدت

 الأربعني دورهتا يف املعارف جلنة ووافقت بشأأهنا. اوضابلتف اللجنة اضطلعت اليت التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية

ىل املقدمة التوصيات عىل 2019 يونيو يف ُعقدت اليت  وبرانمج اجلديدة يهتاول رشوط ذكل يف مبا للويبو، العامة امجلعية اإ

 مرشوع حول الرئيس نص ابلوثيقة وأأرفق .WO/GA/51/12 الوثيقة يف املبني النحو عىل ،2021/2020 لثنائيةل  معلها

 نفسها الوثيقة واحتوت الوراثية. ابملوارد املرتبطة التقليدية واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية امللكية بشأأن دويل قانوين صك

 جدول توصيات تنفيذ يف اللجنة مساهامت بشأأن املعارف للجنة الأربعني ادلورة خالل الوفود هبا تقدم بياانت عىل أأيضا

 التقليدي، الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية ابملعارف املعنيني اخملصصني اخلرباء فريقي عن أأيضا الوثيقة أأبلغتو  التمنية. أأعامل

ىل للويبو العامة امجلعية ودعيت .2019 ومارس 2018 ديسمرب يف اجمتعا الذلين  اللجنة ولية وجتديد ابلتقرير، الإحاطة اإ

 بأأمهية واعرتافا .WO/GA/51/12 الوثيقة من 9 الفقرة يف املوحض للربانمج اووفق الرشوط عىل بناء 2021/2020 لثنائيةل 

ىل املعارف جلنة أأشارت املعارف، جلنة معل يف احمللية وامجلاعات الأصلية الشعوب مشاركة  الويبو صندوق موارد استنفاد اإ

 تزال ل ولكن املعارف، للجنة الأربعني ورةادل منذ تطورات حدثت )وقد املعمتدة واحمللية الأصلية امجلاعات لفائدة للتربعات
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ىل قامئة املسأأةل هذه ىل الآن اإ ماكنية يف النظر عىل الأعضاء ادلول عتوجُش  كبري( حد اإ  ادلول ودعت الصندوق، يف املسامهة اإ

ىل الأعضاء  بديةل. متويل ترتيبات يف النظر اإ

 وانئيب املعارف ةجلن لرئيس شكره عن وأأعرب والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان عةمجمو  ابمس كرواتيا وفد ثوحتد .186

عداد عىل الأمانة وشكر وامليرسين. الرئيس صديقو  الرئيس  وأأعرب عام. بشلك املعارف جلنة بعمل الزتاماها وعىل الواثئق اإ

 ربعني،الأ  ادلورة وخصوصا ،2018 عام للويبو العامة امجلعية منذ ُعقدت اليت ادلورات خمتلف يف احملرز للتقدم ارتياحه عن

 املعارف جلنة وأأوصت .2020/2021 للثنائية املعارف جلنة مسائل عىل التفاق ابس تكامل الآراء بتوافق قرار اختذ حيث

ىل املس تقبل يف معلها يستند أأن وينبغي اللجنة. ولية بتجديد للويبو العامة امجلعية  هنج عىل يعمتد وأأن سلمية معل مهنجيات اإ

 بغية والأعضاء اجملموعات مواقف بني فامي القامئة الثغرات تضييق يضمن أأن شأأنه من اذلي جالهن وهو الأدةل. عىل قامئ

 الوقت ويف التقليدي. الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية للموارد املتوازنة امحلاية حتقيق يف البناءة املشاركة

 وجيب ومبدع. مبتكر بأأسلوب تناولها لضامن متأأنية دراسة اقرتاح لك عن تنتج اليت التحدايت خمتلف دراسة ينبغي نفسه،

 وأأعرب الآخرين. املصلحة أأحصاب مشاركة مع املعارف، جلنة يف دائر نقاش لك يف احمللية واجملمتعات الأصلية الشعوب اإرشاك

ذ قبل،املس ت  يف للتربعات الويبو صندوق يف مسامههتام عن وأأملانيا فنلندا حلكوميت شكره عن الوفد  هذه تكفل سوف اإ

 للمشاركة عىل اس تعداده للرئيس الوفد وأأكد املعارف. جلنة دورات يف احمللية واجملمتعات الأصلية الشعوب مشاركة املساهامت

 امجليع. بقبول وحتظى واقعية نتاجئ حتقيق يف أأمهل عن وأأعرب املس تقبل. يف املعارف جلنة معل يف البناءة

 ملنطقته. ابلنس بة املعارف جلنة أأمهية عىل وشدد والاكرييب الالتينية أأمرياك بدلان وعةمجم ابمس املكس يك وفد حتدثو  .187

 والاخرتاعات الإبداعات حامية ضامن بغية القانوين الإطار ملناقشة البعض بعضها مع الأعضاء ادلول جتمتع املعارف جلنة ففي

 فعاةل حامية احمللية واجملمتعات التقليدية للشعوب التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية ابملوارد املتصةل

ىل التوصل الرضوري ومن الفكرية. امللكية نظام خالل من  املعروضة املسائل بشأأن أأكرث أأو دويل قانوين صك بشأأن اتفاق اإ

 يف دبلومايس مؤمتر عقد من ميكن امب خمتلفة نصوص بشأأن املفاوضات من الانهتاء رضورة ذكل يف مبا فهيا، لتنظر اللجنة عىل

جيابيا اكن املاضية الثنائية مدار عىل دار اذلي النقاش بأأن الوفد ورحب ممكن. وقت أأرسع  عدد بلورة عىل وساعد بل للغاية اإ

 النصوص حتنقي يف به امليرسون اضطلع اذلي العمل عىل وأأثىن اخملتلفة. الواثئق يف املتاحة البدائل بشأأن والأفاكر املفاهمي من

 لتنظر املعارف جلنة عىل املعروضة للنصوص اس تجابهتا عند والالزتام املرونة من القدر نفس تبدي أأن الأعضاء ادلول وانشد

ن وقال فهيا.  اإىل تصل ليك هجدها قصارى تبذل وأأن أأكرب بدرجة وامليرسين الرئيس معل يف تثق أأن الأعضاء ادلول عىل اإ

ىل الوصول حنو قدما السري من اللجنة تمتكن سوف ذكل، مجيعها الأعضاء ادلول فعلت فاإن موحدة. مواقف  من الانهتاء اإ

آراء اكنت املسار، هذا ويف املفاوضات.  مشاركهتا واكنت أأساس ية، نظرها ووهجات احمللية واجملمتعات التقليدية الشعوب ممثيل أ

ىل التوصل من املعارف جلنة تمتكن ليك حيوية  جلنة عىل الأساس هذا وعىل واحتياجاهتا. وراهتاوتص لرؤيهتا أأفضل فهم اإ

 الأصلية الشعوب احتياجات بني ما امجلع عىل اللجنة معل عن تنتج سوف اليت الصكوك أأو الصك قدرة تضمن أأن املعارف

 توازن ىلاإ  التوصل مسأأةل يه بل الأخرى، عىل واحدة تفضيل مسأأةل ليست واملسأأةل الفكرية. امللكية ونظام احمللية واجملمتعات

 وأأملانيا فنلندا حلكوميت تقديره عن الوفد أأعرب قيل، ما مراعاة ومع للجميع. وفعاةل مفيدة أأداة الفكرية امللكية كون لضامن سلمي

جيايب أأثر الأمر لهذا أأن وذكر .للتربعات الويبو صندوقل  موارد تقدمي قرار لختاذهام  من املعارف جلنة متكني خالل من اإ

 ادلورة اعمتدته اذلي ابلقرار الوفد ورحب احمللية. واجملمتعات الأصلية الشعوب ممثيل عهنا يعرب اليت راءالآ  من الاس تفادة

 يف قدما السري من اللجنة تمتكن أأن من أأمهل عن وأأعرب ،2021/2020 للثنائية وليهتا بتجديد املعارف للجنة الأربعون

ىل املستندة املفاوضات  بغية املواقف لتقريب مهنا حماوةل يف املعارف، جلنة اقرتحهتا اليت عملال خطة مع يتوافق مبا نصوص اإ
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ىل التوصل  من املعارف جلنة تمتكن حبيث القوي والالزتام املشاركة الوفد يواصل وسوف الأساس ية. املسائل بشأأن توافق اإ

 توفر خالل من الفكرية، ابمللكية خاص أأكرث أأو واحد دويل قانوين صك بشأأن اتفاق من الانهتاء بغية معلها يف قدما السري

 واملتوازنة الفعاةل امحلاية حتقيق لضامن النتاجئ، أأو ابلنتيجة الإخالل دون ذكل يمت أأن عىل الس ياس ية، والإرادة الرضورية املرونة

 التقليدي. الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية للموارد

آس يا انبدل مجموعة ابمس س نغافورة وفد حتدثو  .188  .وانئبيه املعارف جلنة لرئيس شكره عن أأعربو  الهادئ واحمليط أ

 ابلتقدم الوفد وأأحاط .WO/GA/51/12 الوثيقة تتضمنه اذلي التقرير لإعدادها املعارف جلنة لأمانة شكره عن وأأعرب

 والتاسعة والثالثني الثامنة دلوراتا خالل التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف محلاية املواد مرشوع يف احملرز

 أأمهل عن وأأعرب الوراثية. ابملوارد اخلاص النص بشأأن متت اليت ابملناقشات أأيضا وأأحاط املعارف. للجنة والأربعني والثالثني

 اخلرباء فريقي تشكيل عىل ابلتفاق وأأحاط املواد. مرشوع مناقشة خالل والبناءة الإجيابية العمل روح تسود أأن يف

 وأأعرب به، ورحب املعارف للجنة الأربعني ادلورة يف التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية ابملعارف املعنيني صصنياخمل

ىل املعارف جلنة من املقدمة ابلتوصيات الوفد ورحب اللجنة. معل يف الفريقني مبساهامت ترحابه عن  للويبو العامة امجلعية اإ

 حول اتفاق اس تكامل هبدف التوصية، يف املبني النحو عىل وليهتا، برشوط ورحب 1/2020202 للثنائية وليهتا بتجديد

 امحلاية يضمن مبا الفكرية ابمللكية يتعلق فامي )النتاجئ( النتيجة بطبيعة اإخالل دون دولية(، قانونية )صكوك دويل قانوين صك

 جلنة تنفذه اذلي القامئ العمل عن فضال التقليدي، الثقايف التعبري لوأأشاك التقليدية واملعارف الوراثية للموارد والفعاةل املتوازنة

ىل املستندة املفاوضات ذكل يف مبا املعارف،  الأصلية الشعوب بأأمهية الوفد وأأحاط الفجوات. تضييق اإىل الرامية النصوص اإ

 عن فضال للتربعات الويبو صندوق ىلاإ  مساهامت تقدمي يف للنظر ادلعوة الوفد ودمع املعارف. جلنة لعمل احمللية واجملمتعات

 .للمتويل بديةل ترتيبات اس تكشاف

مانة شكره عن وأأعرب الأفريقية اجملموعة ابمس أأوغندا وفد حتدثو  .189  املبذول اجلهد عن التقليدية املعارف ولشعبة للأ

ىل املُقدم املعارف جلنة تقرير لإعداد املبذوةل اجلهود وعن 2019/2018 الثنائية خالل  الوفد وأأعرب للويبو. العامة يةامجلع  اإ

 من املعارف جلنة مكنت اليت املاهرة وقيادهتم املعارف جلنة أأمام الزتاهمم عن وامليرسين وانئبيه املعارف جلنة لرئيس شكره عن

حراز حراز حنو املعارف جلنة لعمل يولهيا اليت القمية عىل الوفد وشدد .2019/2018 الثنائية خالل ملحوظ تقدم اإ  ايةامحل اإ

 ل مبا اتضح العمل من عقدين قرابة مدار وعىل ونرشهتا. هبا واحتفظت الشعوب أأبدعهتا اليت املعارف من للأصول الفعاةل

بداع التقليدية للأشاكل الاكمةل امحلاية توفري يف احلايل الفكرية امللكية نظام فشل للشك جمال يدع  املرتبطة الأشاكل وتكل لالإ

 مسامهة ذكل وسامه التقليدية، الأصول اس تخدام سوء اس متر والوطنية ادلولية امحلاية غياب ظل ويف التقليدية. ابملعارف

 مس توى عىل الويبو يف الأعضاء لدلول العظمى الغالبية وأأعربت العاملي. الفكرية امللكية نظام توازن يف الإخالل يف كبرية

 وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية املوارد محلاية الفكرية لكيةابمل  يتعلق نظام خالل من التنظمي أأن عن الأفريقية املنطقة

ىل يؤدي سوف مث ومن والإبداع، الابتاكر حيفز أأن شأأنه من التقليدي الثقايف التعبري  لربانمج ووفقا الاقتصادية. التمنية اإ

 الوفد أأعرب وقد نصوصها. وتدارس /20182019 الثنائية يف للنظر للويبو العامة امجلعية ُدعيت املعارف، للجنة املتفق العمل

 التقليدية واملعارف الوراثية املوارد حبامية املعنية ادلولية ابلصكوك املتعلقة النصوص بشأأن كبري تقدم بتحقق اعتقاده عن

 احلد مع ،ونقاوة اتساقا أأكرث التحديد وجه عىل الوراثية ابملوارد اخلاص النص أأصبح وقد التقليدي. الثقايف التعبري وأأشاكل

ىل للتوصل الأطر أأفضل ومن املربعة، قواسالأ  عدد من كبرية بدرجة  خالل عليه املنصوص الإطار ذكل دويل اتفاق اإ

ىل التوصل عىل املعارف جلنة أأوشكت وقد املعارف. للجنة والثالثني السادسة ادلورة يف الرمسية غري ادلورات  بشأأن اتفاق اإ

ىل التوصل يمت لن اليت العالقة املسائل بعض وجود أأيضا الواحض من أأصبح بل النص. ذاهب املتعلقة الأساس ية املسائل مجيع  اإ
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رادة وجود دون بشأأهنا حل زاء استيائه عن الوفد وأأعرب ادلبلومايس. املؤمتر خالل قوية س ياس ية اإ  ادلول بعض رفض اإ

لهيا التوصل مت اليت النتاجئ الأعضاء  املهنجية عىل موافقهتا من الرمغ عىل حمضة فنية ورأأم بشأأن والثالثني السادسة ادلورة يف اإ

 تطبيقي. تنفيذي منوذج النص هذا تناول حيث الوراثية، املوارد بشأأن الرئيس أأعده اذلي النص عىل الوفد وأأثىن املتبعة.

ىل الوفد والتفت املقبةل. ادلورات يف املعارف للجنة مفيدة مرجعية وثيقة النص هذا يشلك وسوف  يف املعارف جلنة معل اإ

ن وقال املس تقبل ىل املعارف جلنة توصلت أأن رسوره دواعي من اإ  للويبو العامة امجلعية بدعوة التوصية بشأأن ابلإجامع اتفاق اإ

قلميية اجملموعات مجيع أأبدهتا اليت واملرونة البناءة املشاركة عىل بناء هبا املرتبط معلها وبرانمج اللجنة ولية بتجديد  الإ

س ناد للويبو العامة امجلعية الأفريقية اجملموعة ودعت نية.املع  والأطراف ىل تتوصل ليك املعارف للجنة هممة ابإ  مناس بة أ لية اإ

 فقد ذاته. حد يف غاية ليس املعارف جلنة ولية جتديد أأن وذكر املقبةل. ادلورات يف الأصلية الشعوب مشاركة لضامن

 معل وترية اإرساع عىل واحضة بنية العمل من الرمغ وعىل س بق، فامي جنةالل  ولايت جتديد من الرمغ عىل أأنه التجربة أأوحضت

حراز دون هنائية ل معلية اللجنة معل بقي املعارف، جلنة ىل النفاذ لتيسري مراكش معاهدة وخبالف ملموسة. نتاجئ اإ  اإ

عاقات ذوي أأو البرص معايق أأو املكفوفني الأشخاص لفائدة املنشورة املصنفات  مجيع فاإن املطبوعات، ةقراء يف أأخرى اإ

 ومع دمعها. عىل حترص اليت يه النامية والبدلان تقريبا النامية البدلان بدأأهتا قد الويبو تديرها اليت قانوان امللزمة املعاهدات

عداد هو النامية ادلول من الوحيد الطلب اكن ذكل  اردواملو  الرتاثية واملعارف الثقايف التعبري بأأشاكل تتعلق واحدة معاهدة اإ

 عىل النامية ادلول الأفريقية اجملموعة ودعت فقط. واحد اجتاه يف الأطراف تعدد مبدأأ  يعمل أأن ميكن ل ذكل ومع الوراثية.

 س ياس ية خطوات اختاذ اإىل احلاجة حول لكمهتا الويبو يف الأعضاء ادلول مجيع توحد أأن الوقت حان وقد املسار. هذا دمع

 صك ابس تكامل الكبري الطموح عن فضال ومنفتحة اكمةل مبشاركة املصحوبة التفاوض عمليةب  الإرساع بغية حس نة، بنية جشاعة

 التقليدية واملعارف الوراثية للموارد والفعاةل املتوازنة امحلاية تكفل أأن شأأهنا من الفكرية ابمللكية تتعلق دولية قانونية صكوك أأو

 بناء اترخييا الفكرية ابمللكية املعنية ادلولية الصكوك أأنتجت وقد .02021/202 الثنائية يف التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل

 الترشيعية سلطهتا من جزء عن تتخىل الأعضاء ادلول فاإن الأطراف، املتعدد املسار هذا يف وابملشاركة لتوافقيةا احللول عىل

ىل  ادلول من دوةل أأي حتاول أأن اةلالعد من يكون لن املعارف جلنة مفاوضات س ياق ويف الوطنية احلدود تتجاوز سلطة اإ

 أأن أأو ،املفاوضات تراعهيا ل الفردية الوطنية مصاحلها بأأن متذرعة املفاوضات مسار عن بعيدا اللجنة بعمل حتيد أأن الأعضاء

 احلقوق. وأأحصاب املصلحة وأأحصاب الأعضاء لدلول العظمى الغالبية مصاحل تُغفل

مانة شكره عن الصني وفد وأأعرب .190  جلنة وأأدت بذلوها. اليت اجلهود عن امليرسينو  يهوانئب  املعارف جلنة ولرئيس للأ

 وقد التقليدي. الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية ابملوارد املعنية ادلولية النظم تأأسيس يف همام دورا املعارف

 دورات خالل دولية نظم أأو دويل بنظام تعلقةامل  ابملناقشات قدما السري عىل ومعلت بتعمق خرباهتا الأعضاء ادلول تبادلت

 جانب من والقديرة الفعاةل القيادة عن فضال وتنس يقها، الأمانة هجود اإىل ذكل ويرجع ،2019/2018 الثنائية يف املعارف جلنة

جيابيا. وموقفا ملموسة مرونة البدلان من العديد وأأبدت املعارف. جلنة رئيس  بتوقعات حاليا احملرز التقدم يف مل ذكل ومع اإ

 صياغة ودمع املقبةل. للثنائية معلها وبرانمج املعارف جلنة ولية جتديد عىل للويبو العامة امجلعية مبوافقة الوفد ورحب الوفد.

 واملعارف الوراثية للموارد واملتوازنة الفعاةل امحلاية تكفل أأن شأأهنا من الفكرية ابمللكية تتعلق قانوان ملزمة صكوك أأو صك

بداء التفاوض، بعملية لالإرساع الأعضاء ادلول أأيضا الوفد ودعا التقليدي. الثقايف التعبري وأأشاكل يديةالتقل   الإرادة واإ

ىل يؤدي مبا اخلالفات فض يكفل مبا الاختالفات وفض الس ياس ية،  الوفد يواصل وسوف مبكرة. ملموسة نتاجئ حتقيق اإ

 رف.املعا جلنة معل يف منفتح ومبوقف البناءة املشاركة
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 بعمل للهنوض املبذوةل وهجوده املتواصل الزتامه عىل املعارف جلنة رئيس شكرو  ابء اجملموعة ابمس كندا وفد حتدثو  .191

ىل ابلشكر وتقدم املعارف. جلنة مانةل شكره عن وأأعرب املهمة، ساهامهتمم  عىل ينوامليرس  الرئيس وصديق الرئيس انئيب اإ  لأ

عدادها عىل  والثالثني الثامنة ادلورات خالل احملرز تقدملل  تقديره عن وأأعرب املعارف. نةجل  دورات وتنظميها الواثئق اإ

ىل للوصول العمل من ابملزيد القيام رضورة أأوحض نفسه الوقت ويف املعارف. للجنة والأربعني والثالثني والتاسعة  مشرتك فهم اإ

 معلها مهنجيات أأن وفهمه املعارف جلنة ولية دمع يف رغبته وأأبدى الثالثة. املوضوعات هبذه املرتبطة الأساس ية املسائل بشأأن

 املتبادةل. الثقة من بروح واملفاهمي والأفاكر النصوص مجيع يف الاخنراط تتيح سوف وأأهنا وشامةل مفتوحة تكون سوف

 وجه عىل لوفدا وأأقرّ  اللجنة. معل يف املعنية والأطراف املشاركني مجيع يؤديه اذلي والرضوري القمي لدلور تقديره عن وأأعرب

 لالإحاطة ارتياحه عن وأأعرب املعارف. جلنة معل يف احمللية واجملمتعات الأصلية للشعوب الفعاةل املشاركة بأأمهية اخلصوص

ىل مقدمة يورو 15,000 مببلغ أأملانيا وحكومة فنلندا حكومة من لك مبسامهة نه الوفد وقال .للتربعات الويبو صندوق اإ  يأأمل اإ

ىل الرامية الإجيابية احلركة يف عضاءالأ  ادلول انضامم يف ىل يتطلع أأنه وذكر الأصلية. الشعوب مبشاركة السامح اإ  الرتتيبات اإ

 اجلديدة. وليهتا مبوجب املعارف جلنة يف الأطراف مجليع مقبوةل نتيجة بتحقيق ادلامئ الزتامه وأأبدى للمتويل. البديةل

آس يا بدلان مجموعة ابمس طاجيكس تان وفد وحتدث .192  ولية جتديد فدمع الرشقية وأأورواب والقوقاز ىالوسط أ

 املعارف. جلنة

 تقوم اذلي للعمل اخلاصة ابلأمهية واعرتف فيه الأعضاء ولادلو  الأورويب الاحتاد ابمس الأورويب الاحتاد وفد وحتدث .193

 الرئيس وصديق اجللسات وميرسي وانئبيه املعارف جلنة رئيس الزتام عىل وثنائه تقديره عن وأأعرب املعارف. جلنة به

دارة يف المثني دمعها عىل الأمانة اإىل ابلشكر وتقدم واجلاد. املمتزي معلهم خالل من اللجنة بتقدم للهنوض  جلنة دورات اإ

 .2019/2018 الثنائية خالل معلها وبرانمج وليهتا مع يتوافق مبا مواضيعية دورات ست عقدت قد اللجنة واكنت املعارف.

جراء بغية صغرية اتصال ومجموعات اخلرباء من خمصصة مجموعات تشكيل الأبعاد ومتعددة ديدةاجل املهنجية هذه وتشمل  اإ

 النصوص من منقحة نسخ وضعت للمناقشات ونتيجة العملية هذه عىل وبناء الأساس ية. املسائل بعض عن مركزة مناقشات

 بغرض املعارف للجنة الأربعون ادلورة واعمتدهتا التقليدي، الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية ابملوارد املتعلقة

ىل نقلها  الوفد وأأعرب املنقحة. النصوص هذه أأساس عىل املناقشات ملواصةل اس تعداده الوفد وأأبدى للويبو. العامة امجلعية اإ

 جلنة رئيس جلهود تقديره عن وأأعرب الوراثية. للموارد اقرتحه اذلي النص مرشوع عن املعارف جلنة لرئيس شكره عن

جيابيا بديال مثل اذلي النص تقدمي خالل من الوراثية املوارد بشأأن احملرز التقدم لتيسري املعارف  املناقشات. من للمزيد اإ

 نص بنقل الوفد ورحب الوراثية. املوارد جمال يف املقبل للعمل فهيا النظر ميكن فرصة هذه الشخصية املبادرة وأأاتحت

ىل الرئيس دراجه عن فضال للويبو العامة امجلعية اإ  الأربعني ادلورة يف تقرر حس امب الرئيس نص أأنه عىل اللجنة معل وثيقة يف اإ

ىل املعارف للجنة الأربعني ادلورة بتوصل أأيضا ورحب املعارف. للجنة  للويبو العامة للجمعية مقدمة توصية بشأأن توافق اإ

 اإىل ابلشكر وتقدم كبري.ال  جنازابلإ  ذكل ووصف .2021/2020 ئيةلثنال  معلها وبرانمج املعارف جلنة ولية رشوط خبصوص

 للجنة الأربعني ادلورة يف املقبل ابلعمل املتعلقة املناقشات خالل من التعاون جتاه الإجيابية ابلروح لتحليلها الوفود مجيع

 لتجديد دمعه وكرر .GA/51/12/WO الوثيقة يف املذكورة بصيغهتا اكمال دعام املعارف جلنة توصيات الوفد ودمع املعارف.

 أأمهية وأأبرز للجنة. الأربعني ادلورة يف املوحض للربانمج ووفقا الرشوط عىل بناء ،2021/2020 للثنائية املعارف جلنة ولية

 لادلو  من دولتني لتعهد ارتياحه عن أأعرب وذلا املعارف. جلنة معل يف احمللية واجملمتعات الأصلية للشعوب الفعاةل املشاركة

ىل يورو أألف عرش مخسة مببلغ مهنام لك مبسامهة وأأملانيا فنلندا وهام الأعضاء  يف يأأمل أأنه وذكر للتربعات. الويبو صندوق اإ

ماكنية ىل الرامية الإجيابية احلركة هذه يف ابلويبو الأخرى الأعضاء ادلول انضامم اإ  واجملمتعات الأصلية الشعوب مشاركة ضامن اإ
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 وأأعرب الثالثة ابملوضوعات اخلاصة املفاوضات يف املشاركة مبواصةل هممت والوفد املس تقبل. يف عارفامل جلنة معل يف احمللية

 اجلديدة. وليهتا ظل يف املعارف جلنة معل يف البناءة للمشاركة تطلعه عن

ندونيس يا وفد وحتدث .194 عدادها املمتاز معلها عىل الأمانة وشكر التفكري املتشاهبة البدلان ابمس اإ  عن وأأعرب قرير.الت واإ

 املعارف للجنة الأربعون ادلورة أأوصت وقد والإرشاف. ابلقيادة املعارف جلنة لتوجهيهم وانئبيه املعارف جلنة لرئيس تقديره

 جلنة ولية عىل اتفاقها عىل الأعضاء ادلول الوفد وهنأأ  .2021/2020 لثنائيةل  اللجنة ولية بتجديد للويبو العامة امجلعية

 الرضوري من املعارف، للجنة الأربعني ادلورة يف علهيا املتفق الولية رشوط عىل وبناء املقبةل. للثنائية معلها مجوبران املعارف

 دون دولية(، قانونية )صكوك دويل قانوين صك حول اتفاق اس تكامل هو املعارف جلنة معل من الهدف أأن عىل التشديد

 التقليدية واملعارف الوراثية للموارد والفعاةل املتوازنة امحلاية يضمن مبا الفكرية لكيةابمل  يتعلق فامي )النتاجئ( النتيجة بطبيعة اإخالل

ىل استنادا البناء للعمل اس تعداده الوفد وأأبدى التقليدي. الثقايف التعبري وأأشاكل  الثنائية يف اللجنة تنفذه اذلي القامئ العمل اإ

 WIPO/GRTKF/IC/50/18 تنيالوثيق  يف املبني معلها ذكل يف امب ،2019/2018

 وأأثىن املعارف جلنة لرئيس شكره عن وأأعرب الوراثية. املوارد بشأأن الرئيس ونص WIPO/GRTKF/IF/IC/40/19و

عداد يف بذلها اليت اجلهود مجيع عن عليه  الثنائية خالل تقدما أأحرز فقد التقلبات بعض من الرمغ وعىل ذكره. السابق النص اإ

 ،الرباءات نظام عىل الأغلب يف الرئيس نص يف املبينة املواد مرشوع وركز الوراثية. ملواردا جمال يف وخصوصا املنرصمة

ىل املوضوعي الكشف رشط من وانتقل داري رشط اإ  عكسو  املرونة أأوجه من الكثري عن املواد مرشوع عرب وقد .للكشف اإ

 قدما املعارف بلجنة تدفع أأن ميكن لن جلهودا فهذه ذكل ومع التوقعات. وتليب الفجوات تسد نتيجة حتقيق جتاه بناءة روح

 تسود أأن يف أأمهل عن الوفد وأأعرب املسار. من بتاات توقعات أأية املفاوضات يف املشاركة الأطراف لبعض يكن مل حيث

 البدلان اركتش وقد املقبةل. للثنائية متتد أأنو  املعارف للجنة الأربعني ادلورة يف الأطراف أأبدهتا اليت والإجيابية البناءة الروح

مياهنا من وانطالقا نية حبسن التفكري املتشاهبة  الوقت وتستمثر املسار يف تشارك سوف الأعضاء ادلول من دوةل لك بأأن اإ

 ولية رشوط تتيح أأن يف أأمهل الوفد وأأبدى اللجنة. ولية مبوجب علهيا املتفق الأهداف نفس لتحقيق الرضورية واملوارد

 وأأن الأخرى نوااي يف مهنا لك تثق بأأن الأعضاء لدلول أأخرى فرصة 2020/2021 الثنائية لخال معلها وبرانمج اللجنة

ىل وتتوصل تتفاوض  لثنائيةل  اللجنة ولية جتديد عىل ويبولل العامة امجلعية الوفد وحث التفاق. اس تكامل اإىل سبيل اإ

 الفعاةل املشاركة بأأمهية واعرتف .WO/GA/51/12 الوثيقة يف املوحض للربانمج ووفقا الرشوط عىل بناء 2021/2020

 يف سامهةابمل  تعهدهام ىلع وأأملانيا فنلندا حلكوميت شكره عن وأأعرب املعارف. جلنة معل يف احمللية واجملمتعات الأصلية للشعوب

 اإىل ولللوص حان قد الوقت أأن وأأفاد .فيه املسامهة يف النظر عىل الأخرى الأعضاء ادلول وجشع .للتربعات الويبو صندوق

 املعارف جلنة اجتاه مع متفقة التوقعات دامت ما البناءة الروح مبواصةل التفكري املتشاهبة البدلان الزتام وأأبدى الهناية. خط

 يف الرجوع ميكن ل أأنه أأضافو  التقليدي. الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية للموارد الفعاةل امحلاية بتحقيق

 اعتبارا نص عىل القامئة املفاوضات خالل من مالتقد وأأحرز املعارف، جلنة تأأسست عندما 2001 عام يف بدأأ  اذلي املسار

 .2010 عام من

 أأنه أأضافو  السابقة. القليةل الس نوات يف املعارف جلنة دورات يف املوضوعي ابلنقاش الرويس الاحتاد وفد وأأحاط .195

ىل للتوصل العمل مواصةل الرضوري ومن العالقة. املسائل بشأأن املواقف ومواءمة العمل مواصةل الرضوري من  متوازنة نتيجة اإ

 أأنه وأأضاف الرباءات. ماكتب أأجرهتا اليت ادلراسات بفائدة وأأحاط التقليدي. الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف بشأأن

جياد بغية مرن هنج اتباع ينبغي  العالقة. املسائل مجليع مقبوةل حلول اإ
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يران وفد وحتدث .196 ن قائال الإساليم التعاون منظمة ابمس الإسالمية( - )مجهورية اإ  وأأشاكل التقليدية املعارف متتع اإ

 عهنا أأعرب طاملا اليت الطموحات من لهو الاس تخدام وسوء املرشوع غري المتكل من ابمحلاية الوراثية واملوارد الثقايف التعبري

ن يقول مىضو  بدلان.ال  من العديد يف نو واملس تفيد احلقوق أأحصاب  من الثالثة املوضوعات هذه محلاية قانونية أأنظمة وضع اإ

 خالل من الفكرية امللكية بنظام النامية البدلان اهامتم من يزيد وأأن توازان أأكرث اجتاه يف الفكرية امللكية نظام حيرك أأن شأأنه

اتحة  من الأهداف هذه لك ولتحقيق العاملية. الثقافية والرشأاكت العاملية املعرفة يف مسامههتا من املزيد أأمام الفرصة اإ

عداد الرضوري  ومض الوراثية. واملوارد التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف محلاية قانوان ملزمة دولية صكوك اإ

 التقليدية واملعارف الوراثية املوارد حامية بأأن اعتقاده عن معراب الويبو يف الأعضاء ادلول من العظمى الغالبية اإىل صوته الوفد

 اليقني بعدم الشعور اكن اللجنة، ولية يف املذكور الهدف اإىل وابلنظر حمورية. أأمهية هل التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل

 حالارتيا من حاةل تسود ليك أ لية اللجنة تضع أأن وينبغي وليهتا. املعارف جلنة ممارسة عند خفية التناقضات تكن ومل واحضا

 مصاحلهم ضامن بغية الوراثية، واملوارد التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف أأحصاب بني فامي املطاف هناية يف

ىل دامئا الكرة نقل عادة عىل وابلقضاء والإبداع. ابلبتاكر الهنوض مث ومن املرشوعة،  فاإن اجلديدة، التالية/ الولية ملعب اإ

 معلها برانمج اإىل ابلإضافة ،اواختصاصاهت املعارف جلنة ولية بتجديد الوفد ورحب ممكن. أأمر وليهتا املعارف جلنة حتقيق

 النصوص مرشوعات بشأأن اتفاق اس تكامل خالل من مناقشاهتا من املعارف جلنة تنهتيي أأن يف أأمهل عن الوفد وأأعرب املقبل.

 الصكوك مرشوعات بشأأن النصوص عىل القامئة املفاوضات خالل زاحملر  التقدم الاعتبار يف أأخذا وليهتا هناية يف الثالثة

 املوضوعات حبامية يتعلق فامي امجليع يقبلها نتيجة بشأأن التفاوض يف البناءة ابملشاركة الزتامه مواصةل عن الوفد وأأعرب الثالثة.

 الأعضاء لدلول املقدمة الكفاءات تكوين ةولأنشط الفين ادلمع لتقدميها التقليدية املعارف لشعبة تقديره الوفد وأأبدى الثالثة.

 أأحصاهبا. لصاحل املوضوعات هذه يقتسو  طرق اس تكشاف عن فضال الوطنية النظم صياغة عىل مساعدهتا بغية

مانةل شكره عن الهند وفد وأأعرب .197 عدادها عىل لأ  الأعضاء ادلول ابلإجامع اختذته اذلي ابلقرار بتقدير وأأحاط التقرير اإ

 ولية جتديد الوفد ودمع املعارف. جلنة ولية بتجديد للويبو العامة للجمعية بتوصية ابلتقدم املعارف للجنة نيالأربع ادلورة يف

 قد 2018 عام يف للويبو العامة امجلعية انعقاد منذ املعارف جلنة دورات مجيع واكنت اكمال. دعام 2021/2020 للثنائية اللجنة

 وبذل النصوص يف الفجوات املناقشات هذه وضيقت زة.مركّ و  منّظمة ناقشاتم  يف ادلخول يرس ما عالقة، مسائل حددت

 الرتكزي يكون أأن وينبغي الثقايف. التعبري وأأشاكل التقليدية ابملعارف املعنيني النصني عىل التوافق حتقيق بغية حثيث هجد

ىل احلاجة الوفد وذكر النصوص. عىل القامئة املفاوضات هو املعارف للجنة الأسايس  الفجوات لتضييق اجلهود من املزيد بذل اإ

 اذلي الأمر املواقف، وتضارب املسائل هذه بتعقد وعيه عن الوفد وأأعرب الثالثة. النصوص يف الأساس ية املسائل بشأأن

رادة يتطلب ىل الوصول بغية قوية س ياس ية اإ  عن ينجم فسوف قانوان، ملزمة صكوك غياب يف أأنه وأأضاف مشرتكة. أأرضية اإ

 الفكرية. للملكية العاملية املنظومة توازن يف اختالل وقرصنهتا التقليدية واملعارف الوراثية للموارد املرشوع غري لمتكلا اس مترار

 الوفد فهم ذكل ومع املقبةل. املعارف جلنة دورات يف معل وثيقة ابعتباره الوراثية املوارد بشأأن الرئيس نص تضمني الوفد ودمع

 دالوحي الأساس يكون ولن الوراثية املوارد عن املقبةل ابملناقشات اخلاصة الأخرى عملال واثئق يمكل سوف النص أأن

 الوراثية. املوارد بشأأن للنقاش

 الوفد ومض الوفود. ومجيع والأمانة ينيرس وامل  وانئبيه املعارف جلنة ورئيس العام للمدير شكره عن الربازيل وفد وأأعرب .198

ىل أأيضا صوته ومض والاكرييب. الالتينية أأمرياك بدلان مجموعة ابمس املكس يك وفد به تقدم اذلي للبيان صوته  البيان روح اإ

ندونيس يا وفد به تقدم اذلي  مس توى عىل املفاوضات أأمه من املعارف جلنة أأن وأأوحض التفكري. مامتثةل البدلان مجموعة ابمس اإ

ىل وتدعو الويبو ىل تمتكن مل املفاوضات فاإن ذكل ومع لها. الالتفات اإ ىل الوصول من لآنا اإ  مساحة توجد تزال ول نتيجة. اإ
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 املس تخدمني ومصاحل احلقوق بني التوازن لتحقيق قامئة الفرصة تزال ول الفجوات، سد أأمام مفتوحا اجملال يزال ول للمرونة،

ن املعارف، وأأحصاب اخلدمة ومقديم  الاس تخدام أأن أأضافو  ابللزتام. املمتسكة البدلان من لعدد الأقل عىل متاحة اكنت واإ

طار يف يقع الوراثية للموارد الأسايس التجاري  ، املنطلق هذا منو  الرباءات. منظومة نطاق يف يقع الفكرية امللكية نظام اإ

ن يقول مىض  ادلولية املنابر يف املس مترة للمناقشات مراعاة هبا ينصح اليت الأمور من الويبو نطاق يف الاختالفات تسوية اإ

 جلنة رئيس أأعدها اليت للمالحظات ووفقا الازدايد. يف الآخذة واملتنوعة اخملتلفة القوانني خمتلف ربع وخصوصا الأخرى،

قلمييا الكشف أأنظمة عدد يبلغ املعارف،  الأعضاء ادلول من عدد ويوجد العامل، حول نظاما ثالثني احلايل الوقت يف ووطنيا اإ

 قانوين يقني وعدم اتساق وعدم وحتدايت خماطر يف تتسبب أأن لتأأكيداب شأأهنا من اليت النظم هذه تطبيق يف جداي تفكر اليت

ىل الس ياق هذا يف الويبو وحتتاج احلقوق. وأأحصاب اخلدمات ومقديم املس تخدمني دلى  مجليع احلقيقية ابملشاركة الهنوض اإ

 عىل املعارف للجنة الأربعون ادلورة فقتوات مبهمهتا. الوفاء بعدم بذكل تغامر أأهنا من الرمغ عىل ورعايهتا، املهمتة الأعضاء ادلول

ىل للويبو العامة امجلعية ودعت مقبلتني، لس نتني اللجنة ولية جتديد  معل برانمج واعُتمد به. التوصية بناء القرار هذا اعامتد اإ

ىل الهائةل اخلطوة هذه من الرمغ وعىل املعارف. جلنة بولية اخلاص القرار للويبو العامة امجلعية تعمتد أأن وينبغي أأيضا، اللجنة  اإ

ن الأمام،  يف مبا النص يف الواردة العنارص بعض جتاوز اإىل حتتاج فاللجنة املفاوضات. جمال يف التقدم غياب ينعى الوفد فاإ

 النصوص تكون أأن وينبغي امليرسون. صاغها اليت الواثئق الوفد ودمع والتقييدات. والاس تثناءات والأهداف النطاق ذكل

 أأمام فرصة هذه اكنت ورمبا البدلان. بني فامي قامئة كبرية اختالفات تزال ل ذكل من الرمغ وعىل اوضات.املف أأساس يه

قلميية اجملموعات ن حىت مواقفها، يف املرونة من املزيد تبدي ليك الويبو داخل الإ  من وليس .شامةل بطريقة ذكل اكن واإ

 والانفتاح املشرتكة التحدايت بعض حل بغية الويبو داخل حزمة وفريت بشأأن مليا التفكري الأعضاء ادلول تبدأأ  أأن املس تحيل

 هناية ويف التقليدي. الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية املوارد بشأأن وخصوصا جديدة، تفاوض مسارات عىل

ىل ادلعوة الوفد ودمع الويبو. قليةع  من يتجزأأ  ل جزء السلوك هذا أأن وأأضاف ابلإبداع التحيل الأعضاء ادلول عىل املطاف،  اإ

ىل التوصل من الاقرتاب عند دبلومايس مؤمتر  جلنة لتحويل الفرصة حانت قدف الثالثة. املسائل هذه بشأأن الآراء يف توافق اإ

ىل املعارف ضفاء بغية دامئة جلنة اإ  يرسينللم  ادلمع من املزيد بتقدمي الوفد وأأوىص النقاش. موضوع املسأأةل عىل أأكرب رشعية اإ

ليه. احلوارات وصلت اذلي املسدود الطريق لتجاوز مشرتكة لغات عن والبحث  للتربعات الويبو صندوقب  يتعلق فامي أأما اإ

 ادلول وشاطر .فيه النقدية ابملسامهة تعهدهام عىل وفنلندا أأملانيا حكوميت اإىل ابلشكر الوفد فتقدم موارده، نفدت اذلي

ليه وصل اذلي الهش املايل ابلوضع رتبطةامل اخملاطر بشأأن انشغالها الأعضاء  .لتربعاتل  الويبو صندوق اإ

 خالل املعارف جلنة يف احملرز الكبري ابلتقدم الاعرتاف يف الأخرى الأعضاء ادلول اإىل صوته لنداي نيوز وفد ومض .199

ن قالو  املعارف. جلنة رئيس قيادة عىل وأأثىن الثنائية.  هممة خطوة ميثّل راثيةالو  املوارد بشأأن الرئيس نص مرشوع صدور اإ

 امللكية نظام يف ومصاحلها احمللية واجملمتعات الأصلية الشعوب حبقوق أأكرب بدرجة الاعرتاف حنو املعارف جلنة معل يف للغاية

 للمزيد قواي أأساسا وفر اذلي نصه، مرشوع صياغة عند املعارف جلنة رئيس اتبعه اذلي التعاوين ابلهنج الوفد وأأقرّ  الفكرية.

ىل تطلعه عن وأأعرب البناءة. ناقشاتامل  من  بغية الأصلية الشعوب جتمعو  الأخرى الأعضاء وادلول الرئيس مع العمل اإ

 عن ادلويل الكشف رشط عىل ينص هنايئ نص من أأكرب بدرجة والاقرتاب اجلودة رفيع النص مرشوع تنقيح يف الاس تفاضة

ىل الوفد وتطلع الفكرية. امللكية نظام يف املنشأأ   قانوين صك بشأأن اتفاق اس تكامل بغية املعارف جلنة معل يف نشط دور أأداء اإ

 حامية التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية املوارد حامية لضامن دولية( قانونية )صكوك دويل

 وفعاةل. متوازنة
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 التقدم مبواصةل الزتاهمم عن الأعضاء دلولوا وامليرسين وانئبيه املعارف جلنة لرئيس تقديره عن اتيلند وفد وأأعرب .200

ىل التوصل رضورة عىل الوفد وشدد املعارف. للجنة الأخرية الولية خالل احملرز  دولية( قانونية )صكوك دويل نوينقا صك اإ

 أأن من رمغال وعىل التقليدي. الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية للموارد وفعاةل متوازنة حامية عىل نصي 

ىل ابلتوصل املعارف للجنة يسمح مل النصوص نضح مس توى  وهجات خمتلف يف احملرز ابلتقدم يقر الوفد فاإن مشرتك، فهم اإ

 واملعارف الوراثية املوارد حامية بشأأن املفاوضات مواصةل وينبغي السابقة. وليهتا خالل املعارف جلنة أأوحضهتا اليت النظر

ىل التوصل حنو التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية جيابية نتيجة اإ  الزتامه عن الوفد وأأعرب العاملي. املس توى عىل اإ

 يف نص عىل القامئة املفاوضات من الانهتاء يأأمل وأأنه التالية، الثنائية خالل املعارف للجنة املقبل العمل يف البناءة ابملشاركة

 القريب. املس تقبل

مانة ابلشكر (القوميات تعددةامل  – دوةل) بوليفيا وفد وتقدم .201 عدادها عىل للأ  للويبو العامة للجمعية العمل واثئق اإ

ىل أأيضا صوته ومض املعارف. جلنة تقرير وخصوصا ندونيس يا وفد به تقدم اذلي البيان اإ  التفكري. مامتثةل البدلان مجموعة ابمس اإ

 دورات من ادلورات لتكل اس تعدادا والأمانة وانئبيه املعارف جلنة ورئيس امليرسون به قام اذلي للعمل امتنانه عن وأأعرب

 .2021/2020 لثنائيةل  املعارف جلنة ةولي بتجديد العامة عيةامجل  املعارف للجنة الأربعون ادلورة أأوصت وقد املعارف. جلنة

 ولية أأن أأوحضو  خالهل. من الوفود مجيع تشارك أأن ميكن والشمول والإبداع ابلشفافية يتسم مرن معل برانمج الوفد ودمع

 وأأكد التقليدي. الثقايف التعبري وأأشاكل الوراثية واملوارد التقليدية املعارف محلاية قانوان ملزم دولية صكوك اعامتد يه اللجنة

ىل املعارف جلنة يف مت اذلي العمل أأساس عىل ابلعمل الزتامه عىل الوفد  املطروحة الاقرتاحات مجيع ذكل يف مبا الآن، اإ

غفال عدم مع امجليع، من النوااي وحسن الالزتام من كبريا قدرا الأمر يتطلبو  للنقاش. ىل التوصل عدم احامتل اإ  وحتتاج نتاجئ. اإ

ىل املعارف جلنة طار يف ابلشفافية ويتسم جوهري نقاش يف ادلخول اإ  للمعارف واملتوازنة الفعاةل امحلاية لتحقيق وليهتا اإ

 هُتمل ل حبيث الأصلية، الشعوب معارف محلاية رضورية وهذه التقليدي. الثقايف لتعبريا وأأشاكل الوراثية واملوارد التقليدية

 الأصلية الشعوب تؤديه اذلي ادلور بأأمهية الاعرتاف رضورة عىل الوفد وأأكد املعارف. جلنة داخل اجلاد العمل من س نوات

 املسار. هذا يف

آس يا بدلان مجموعة ابمس س نغافورة وفد به تقدم اذلي البيان امنعُ  وفد ودمع .202  لأمانة شكره عن ربوأأع .الهادئ واحمليط أ

ن قائال وأأضاف املوضوع. هذا عىل خاصة أأمهية وعلق .احلثيثة هجودها عىل املعارف جلنة  تقليدية معارف متتكل ُعامن اإ

دارة الأسامك بصيد تتعلق ومعارف تقليدية عالج وأأشاكل  مادي رتاثب تزخر نامعُ  أأن وأأوحض .هاوغري  ولوجيةالبي املوارد واإ

 واملوارد التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف محلاية وطنية معل خطة لوضع هيئة تأأنشأأ  أأهناو  ،مادي وغري

 من بد ل أأنه رأأىو  وليهتا. جتديد دمعه عن وأأعرب املعارف جلنة معل عىل قهايعلّ  اليت الأمهية للرئيس دالوف وأأكد الوراثية.

حراز اجلهود من يداملز  بذل  من قانوان( ملزمة دولية كوك)ص قانوان ملزم دويل صك اإىل التوصل بغية قدما وادلفع التقدم واإ

 التقليدي. الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية املوارد حامية شأأنه

ىل ابلشكر بنغالديش وفد وتقدم .203 عدادها عىل الأمانة اإ  املوارد محلاية احلاجة أأنب وأأفاد عارف.امل بلجنة اخلاص التقرير اإ

 من يتجزأأ  ل جزء املوارد وهذه هبا. ومعرتف معروفة وأأمهيهتا التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية

ماكانت لها أأن عن فضال الأمم. معظم هوية  املوارد محلاية ةاحلاج تكن ومل الوطنية. التمنية وتفيد جتاراي لس تخداهما مثبتة اإ

 بطبيعة جديدا أأمرا الوطنية احمللية اجملمتعات من مجموعة لصاحل التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية

ن القامئة، الصكوك من العديد عهنا عربت بل احلال.  فاإن ذكل، ومع مالمئا. يكن مل ورمبا دامئا مبارشا التعبري هذا يكن مل واإ
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 التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية املوارد بشأأن شامةل( قانونية )صكوك شامل قانوين صك بغيا

 القمية املوارد من واحملمتةل الفعلية الفوائد فاإن وابلتايل بعد. لها التصدي ميكن مل اليت والفجوات التحدايت من العديد عنه ينجم

 2001 عام من اعتبارا املعارف جلنة تبذلها اليت احلثيثة للجهود الوفد تقدير من الرمغ وعىل مبارشة. تكون أأن بدورها ميكن ل

ىل التوصل بغية آسفا الوفد أأحاط دولية(، قانونية )صكوك دويل قانوين صك بشأأن اتفاق اإ  جلنة معةل جانب قد النجاح أأن أ

 الثنائية يف وخصوصا الس نني، مدار عىل والتوافق املس مترة ةالرمسي وغري الرمسية املفاوضات خالل ومن مؤخرا. املعارف

 الوفد وأأثىن هجودها. عىل الثناء الأعضاء ادلول مجيع تس تحق مث ومن خالفاهتا، تقليص من الأعضاء ادلول متكنت السابقة،

عداد عىل ساعد ما رف،املعا للجنة الأربعني ادلورة خالل املهمة ملسامههتم وامليرسين وانئبيه املعارف جلنة رئيس عىل  اإ

 ادلول تسامه أأن يف أأمهل عن وأأعرب التقليدية. املعارف وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية ابملوارد اخلاصة املواد مرشوع

بداء يف الأعضاء  ابلإحاطة رضاه عن الوفد وأأعرب النصوص. مشاريع من الانهتاء حنو توافقي هنج واتباع الس ياس ية الإرادة اإ

 رشوط وجتديد ،2021/2020 للثنائية املعارف جلنة جتديد بشأأن التفاق وخصوصا السابقة، الثنائية يف احملرز الكبري ابلتقدم

 ل الأمل أأن يعين وهذا واملفاوضات. املناقشات مواصةل بغية الأعضاء ادلول نوااي حسن عىل دلل ما معلها، وبرانمج وليهتا

ىل الأعضاء ادلول تصل وسوف بنجاح. تنفيذها رضورة عىل وشدد اكمال دعام اللجنة ولية جتديد الوفد ودمع موجودا. يزال  اإ

 الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية املوارد بشأأن قانوان( ملزمة )صكوك قانوان ملزم صك بشأأن نتيجة

 النامية. البدلان س امي ول الأعضاء ادلول مصاحل مراعاة رشط عىل النص مع التقليدي،

 الوفد ورحب والاكرييب. الالتينية أأمرياك بدلان مجموعة ابمس املكس يك وفد به تقدم اذلي البيان كولومبيا وفد ودمع .204

ن وقال .2021/2020 للثنائية وليهتا جتديد أأمهية وأأكد املعارف جلنة بتقرير  عىل ملحوظا تقدما أأحرزت قد املعارف جلنة اإ

 تركز أأن رضورة يعين اذلي السبب وهو أأكرب بيولويج تنوع من لها ما وخصوصا مصاحلها، كسيع مبا السابقة الثنائية مدار

 جلنة معل يف البناءة املشاركة تقديره عن الوفد وأأعرب ومتوازنة. فعاةل حامية حتقيق من تمتكن حبيث العالقة املسائل عىل

ىل الوصول يف قدما السري من مكهنا ما املعارف  واملعارف الوراثية ابملوارد املتعلقة الأساس ية سائلابمل  خاص مشرتك فهم اإ

 نقطة ميثل واذلي املعارف، جلنة رئيس قدمه اذلي النص مبرشوع الوفد ورحب التقليدي. الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية

 بشأأن التفاوض جتاه دماق السري حنو ابلعمل ابلهنوض الزتامه الوفد وكرر الأساس ية. املسائل بشأأن متوازن لقرتاح جيدة بداية

نه املس تقبل. يف دبلومايس مؤمتر عقد مث ومن الفعاةل املشاركة حتقيق بغية النصوص  مشاركة ضامن اكنمب الأمهية من واإ

اتحة بغية املعارف للجنة املقبةل ادلورات يف احمللية واجملمتعات الأصلية الشعوب  بتعهد الوفد ورحب النقاش. أأمام الفرص اإ

ىل الأخرى ادلول ودعا وفنلندا ياأأملان  حكوميت  احمللية. واجملمتعات الأصلية الشعوب ممثيل حضور لضامن ابلتربعات املسامهة اإ

 املعارف جلنة عن الأمانة بتقرير وأأحاط .الأفريقية اجملموعة ابمس أأوغندا وفد به أأدىل اذلي البيان ديفوار كوت وفد ودمع .205

ىل الرامية احلثيثة هجوده نع املعارف جلنة برئيس وأأشاد الأمانة وشكر  للميرسين شكره عن وأأعرب قدما. املسار هبذا ادلفع اإ

ىل ابلتوصل املعنية اجلهود يف شاركوا من ومجيع  وبتجديد وضع اذلي العمل بربانمج ورحب املسائل. هذه بشأأن مشرتك فهم اإ

 واملعارف الوراثية املوارد من ثراي رااثت متتكل ديفوار كوت أأن وأأضاف .2021/2020 الثنائية خالل املعارف جلنة ولية

ىل الأعضاء ادلول مجيع الوفد اودع التقليدية.  وميرس متوازن عاملي نظام وجود ضامن ويه أأل الويبو همام أأمه من واحدة تذكر اإ

ىل الوفود ودعا الأعضاء. ادلول يف التمنية مس توى يراعي الفكرية، للملكية للجميع بداء اإ  التوافق من روحب التحيلو  الزتاهما اإ

 جلنة تمتكن أأن أأمهل عن وأأعرب صك. من أأكرث أأو قانوان ملزم دويل صك اس تكامل اإىل الانتقال من ميكن مبا النية وحسن

حراز من املقبةل الثنائية يف املعارف  وليهتا. انهتاء قبل أأكرب بدرجة ملحوظ تقدم اإ
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 من انئبيه ودمع الرئيس خربة أأن وأأضاف لعمهل. ملالاك دمعه وأأبدى الرئيس لرؤية رسوره عن غابون وفد وأأعرب .206

 ورحب الأمانة بتقرير ابللجنة يتعلق فامي وأأحاط وانحجة. ملموسة نتاجئ حتقيق عىل للويبو العامة امجلعية تساعدا أأن شأأهنام

 اليت احلثيثة للجهود تقديره خالص عن وأأعرب السابقة. الثالثة ادلورات مدار عىل املعارف جلنة رئاسة ظل يف احملرز ابلتقدم

 النقاش موضوع النصوص مرشوعات بشأأن ابلفعل تقدما أأحرز وقد القامئة. الفجوات وتضييق املواقف لتوفيق حماوةل يف ذلتبُ 

 بغية القوية الس ياس ية الإرادة خالل من اجلهود هذه دمع الرضوري من أأنه وأأضاف الوراثية، ابملوارد املتعلق النص وخصوصا

ىل التوصل ىل ينظر أأن وينبغي امجليع. يقبهل حل اإ  نصوص عىل القامئة املناقشات ملواصةل فرصة ابعتباره اللجنة ولية جتديد اإ

ىل التوصل يمت اليت املسائل يف النقاش فتح يعاد ل حبيث ملموسة نتاجئ حتقيق بغية  ادلورة قرار الوفد ودمع بشأأهنا. توافق اإ

 .الأفريقية اجملموعة ابمس أأوغندا وفد به تقدم اذلي البيان وأأيد املقبةل. الثنائية لالخ وليهتا بتجديد املعارف للجنة الأربعني

 البناء احلوار يف ابملشاركة الزتامه جمددا وأأكد ،الأفريقية اجملموعة ابمس أأوغندا وفد به تقدم اذلي البيان غاان وفد وأأيد .207

ىل الرايم  املعارف أأحصاب حامية رضورة يرى أأنه الوفد وأأضاف .املعارف جلنة أأجلها من تأأسست اليت الأهداف حتقيق اإ

 الس ياق يتجاوز اذلي والاس تغالل الاس تخدام وسوء املرشوع غري المتكل خالل من حقوقهم عىل التعدي من التقليدية

 من املعارف نةجل  تمتكن ومل وثقافهتا. عاداهتا محلاية هجود بذل من الس نني مدار عىل ومتكنت ثرية بثقافة غاان وتمتتع التقليدي.

 البناءة للروح تقديره عن الوفد وأأعرب عقدين. من أأكرث قرابة مدار عىل احلقوق لأحصاب ابلأمل يبرش اجتاه يف قدما السري

 يف احملرز والتقدم احلس نة النية عىل الأعضاء ادلول تبين أأن يف أأمهل وعن املعارف جلنة يف الأعضاء ادلول هبا شاركت اليت

ىل التوصل بغية ريةالأخ الاجامتعات  تعمتد سوف 2019 عام يف للويبو العامة امجلعية أأن ثقته عن وأأعرب مشرتكة. أأرضية اإ

 احملتوى عىل املعارف جلنة تركز أأن يف أأمهل الوفد وأأبدى .2021/2020 الثنائية خالل وليهتا بتجديد املعارف جلنة توصية

 الأطراف. مجيع مبصاحل تفي نوان(قا ملزمة )صكوك قانوان ملزم صك صياغة لضامن واملسار

كوادور وفد وأأيد .208  أأن وأأضاف والاكرييب. الالتينية أأمرياك بدلان مجموعة ابمس املكس يك وفد به تقدم اذلي البيان اإ

كوادور ن الرثاء، شديدة ثقافة وصاحب التنوع ابلغ ابدل ابعتبارها اإ  املعارف، جلنة معل عىل قصوى أأمهية يعلق الوفد فاإ

ذ  عليه نص ما وقبول بل جمددا التأأكيد أأمهية عىل وشدد اللجنة جبهود الوفد وأأقرّ  ابلأولوية. تناقشها اليت ائلاملس تتسم اإ

دارة يف احمللية واجملمتعات الأصلية الشعوب حبقوق يتعلق فامي التقليدية املعارف حبامية اخلاصة املواد مرشوع  التقليدية معارفها اإ

نه اس تخداهما. من املتحصةل املنافع يف ومنصف ادلع نصيب عىل احلصول يف احلق وخصوصا  الهنوض اكنمب الأمهية من واإ

ىل للوصول املشاورات مثل أ ليات ابس تخدام الوراثية، ابملوارد ارتباطها عن النظر برصف التقليدية، املعارف حبامية  تكل اإ

 الرامية التدابري من سلسةل ذكل يتطلب وسوف .واملس تنرية واملس بقة احلرة املوافقة خالل من واس تخداهما التقليدية املعارف

ىل  ادلولية. واللواحئ القواعد تدمعه اذلي الفكرية، امللكية نظام يف احمللية واجملمتعات الأصلية الشعوب حقوق عىل احلفاظ اإ

كوادور تقر السبب ولهذا  يس تغل حنو ىلع الوطنية، ترشيعاهتا يف التقليدية املعارف حبامية الأخرى البدلان شأأن شأأهنا اإ

 املعارف جلنة جلهود الفعال دمعه عىل الوفد وأأكد .2000 عام منذ املعارف جلنة معل عن الناجتة الوطنية والأدوات اخلربات

ىل السعي عىل الأعضاء ادلول الوفد وحث  الأقالمي ابحتياجات يعرتف دولية صكوك أأو دويل صك بشأأن التوافق حتقيق اإ

 اإىل الانضامم عىل الأعضاء ادلول الوفد جشع ،وأأخريا التقليدية. ومعارفها الوراثية مواردها حامية خالل من احليوي التنوع ذات

 التقليدية املعارف من تنتفع اليت ادلولية ابحلومكة تهنض اليت والربوتوكولت( واملعاهدات التفاقيات )مثل ادلولية الصكوك

 هبا. وتعرتف احمللية واجملمتعات الأصلية للشعوب
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 الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف بشأأن املهم معلها مبواصةل املعارف جلنة الزتام عىل أأسرتاليا وفد ثىنوأأ  .209

ن قالو  الوراثية. واملوارد التقليدي ىل ابلنس بة هممة مسائل تكل لك اإ  مضيق جزر وساكن الأصليني والساكن أأسرتاليا اإ

ن وقال الوراثية. ملوارداب خاص صك بشأأن الرئيس بنص الوفد ورحب توريس.  قدما للسري معلية وس يةل تتيح الوثيقة تكل اإ

 عن وأأعرب الإبداع. ياكئف اذلي الرباءات نظام دور عىل تؤثر أأن دون الأصلية، الشعوب بني الابتاكر دول بأأمهية وتعرتف

 الثنائية وهذه الأعضاء. ادلول مجيع انشغالت بتناول معين مبسط نص وضع يف احلثيثة جلهوده املعارف جلنة لرئيس شكره

 يف اتضح اذلي الزمخ عىل احلفاظ عىل الأعضاء ادلول مجيع الوفد وحث املعارف. جلنة معل يف فارقة حلظة 2021/2020

ىل والتوصل العالقة املسائل حلل سعهيا وعىل اجلديدة وليهتا عىل ابلإجامع ابتفاقها املعارف للجنة الأربعني ادلورة  اتفاقات اإ

 روذكّ  الأسرتالية الأصلية والشعوب الأصلية الشعوب جتمع دعوة الوفد مسع وقد الوراثية. ابملوارد اخلاصة الكشف أ لية نبشأأ 

 الويبو صندوق اس تدامة أأمهية عىل وشدد املعارف. جلنة مفاوضات يف الأصلية الشعوب ممثلو يؤديه اذلي احملوري ابدلور

 جلنة أأعامل جدول مواكبة علهيم الصعب من س يكون ادلورات الأصلية الشعوب ممثيل حضور فبدون طويل. لأجل للتربعات

 بغية كبرية مببالغ أأملانيا وحكومة فنلندا حكومة مبسامهة الإعالن لسامعه الشديد ارتياحه عن الوفد وأأعرب بأأمكهل. املعارف

 .للتربعات الويبو صندوق موارد جتديد

 املعارف. جلنة بعمل للهنوض املبذوةل وهجوده املتواصل الزتامه عىل رفاملعا جلنة رئيس الرسويل الكريس وفد وشكر .210

مانةل شكره عن وأأعرب املهمة، ساهامهتمم  عىل ينوامليرس  الرئيس وصديق الرئيس ئيبان اإىل ابلشكر وتقدم عدادها عىل لأ  اإ

عداد حنو كبرية وداهج الأخرية الثنائية يف املعارف جلنة بذلت وقد املعارف. جلنة دورات وتنظميها الواثئق  دويل قانوين صك اإ

ىل بتوصية الأربعني دورهتا يف اللجنة وتقدمت دولية(، قانونية )صكوك  اللجنة، ولية بتجديد تتعلق للويبو العامة امجلعية اإ

 بضع ىلع وشدد املعارف جلنة نشاط يف منخرطا الوفد وظل املهم. معلها مبواصةل أأماهما الفرصة لإاتحة اعامتدها ينبغي اليت

 أأفراد هوية لإنشاء وس يةل تشلك لأهنا أأول خاصا، اهامتما تس تحق الفللكور أأو للتقاليد الفكرية التعبريات أأن وأأوحض عنارص.

 تكتيس اليت البيولوجية املوارد من العديد وتقع الواحد. احمليل للمجمتع مشرتاك أأصال لأهنا واثنيا عهنا، والتعبري املعين اجملمتع

 اخلاصة القضائية الولايت داخل الأزل قدمي منذ الأصلية اجملمتعات تسكهنا اليت الأقالمي يف كبرية واجامتعية اديةاقتص بأأمهية

 الشعوب حقوق حامية وينبغي فهيا. الرباءات تُمنح واليت فهيا الوراثية املواد تصنيع جيري اليت البدلان تكل عن ختتلف ببدلان

ن ىتح البيولوجية، بيئهتا يف الأصلية  الاكيف. ابلقدر وحاميهتا هبا الاعرتاف امللكية محلاية احلديثة النظم تسترشف مل واإ

 مشرتاك أأصال التقليدية املعارف يعترب منظورا الوراثية املوارد حبامية يتعلق فامي التقليدية اجملمتعات حقوق احرتام ويتطلب

 تعقد أأدى وقد الأجيال. من العديد مدار عىل وجمهوةل صغرية مساهامت خالل من الأصل هذا وتناىم الواحد، احمليل للمجمتع

ىل التقديرية وطبيعهتا ابلتربعات املساهامت انتظام عدم صاحبه اذلي مدهتا وطول املفاوضات  املاحنة اجلهات حفاظ صعوبة اإ

 الويبو صندوق بأأن غالابنش الوفد وأأحاط للتربعات. الويبو صندوق يف املالية املوارد من مناس بة مس توايت عىل احملمتةل

 يف يأأمل أأنه وذكر .2019 عام يف كندا حكومة من املقدمة املسامهة من الرمغ عىل أأخرى، مرة موارده استنفد قد للتربعات

ماكنية  يف احمللية واجملمتعات الأصلية الشعوب مشاركة ضامن بغية املناسب الوقت يف للتربعات الويبو صندوق موارد جتديد اإ

ىل الأسالف بأأرايض يتعلق فامي الأصلية اجملمتعات تؤديه اذلي احملوري ادلور ويدعو املس تقبل. يف عارفامل جلنة معل  اتباع اإ

 الأصلية الشعوب عادات من العديد يف هممة عنارص يرى منوذج وهو والبيئة، الإنسان بني الصالت يراعي خمتلف منوذج

 الاقتصادية املشاركة حتقيق املطاف هناية يف ادلولية( القانونية كوك)الص ادلويل القانوين الصك يضمن أأن وينبغي وقميها.

 لضامن الفعاةل ابلأساليب والهنوض البيولوجية للموارد التجاري الاس تغالل من املتأأتية املنافع يف الأصلية للشعوب املنصفة

ن قائال أأوحضو  التقليدية. للمعارف امجلاعية امللكية  الصةل ذات واملصاحل احلقوق خمتلف بني مةاملواء هو الأخاليق التحدي اإ
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 وحقوق واملعارف لالخرتاعات الاجامتعية الوظيفة مثل العليا القمي بتقويض املرشوعة الاقتصادية للمصاحل تسمح ل بطريقة

 س ية.الأسا الإنسان حقوق عىل قامئ للقانون موحد هنج اتباع الوفد ودمع واملوارد. املعارف هذه مهنا نشأأت اليت الشعوب

آخر أأسايس مبدأأ  راعاةمب وذكل احلقوق ملكية نطاق حتديد يف السلمي الهنج تويخ التصور، ذكل عىل بناء ينبغي، أأنه أأوحضو   أ

 هبا. اخللق حبا اليت هللا خلريات العاملية امللكية وهو أأل العداةل، مبادئ من

ميانه جمددا وأأكد .الأفريقية اجملموعة ابمس به تقدم اذلي البيان أأوغندا وفد وأأيد .211  املعارف جلنة يف اجلارية ابملفاوضات اإ

 ولية بتجديد الآراء بتوافق حظيت اليت التوصية عن نتجت اليت الإجيابية ابملشاركة الوفد وأأحاط احملرز. التقدم عىل وأأثىن

 هناية وضع دون احلوار ملواصةل فرصة التجديد هذا يعترب أأل ينبغي ذكل ومع معلها. برانمج وجتديد للثنائية املعارف جلنة

 الوراثية واملوارد التقليدية املعارف احلايل الفكرية امللكية نظام حامية عدم أأساس عىل القامئ موقفه الوفد وأأكد هل. مرتقبة

بداء عىل الأعضاء ادلول مجيع الوفد حث وعليه التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل  العمل وعىل الرضورية الس ياس ية الإرادة اإ

 الويبو من بدمع الوفد وعكف ابلنضج. فهيا النص يتسم اليت اجملالت يف وخصوصا دولية( )صكوك دويل صك اس تكامل حنو

 ا.هب املرتبطة الوراثية واملوارد ةالتقليدي واملعارف الثقايف التعبري أأشاكل محلاية معل خطة صياغة عىل

 التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية واردامل بشأأن املعارف جلنة أأحرزته اذلي ابلتقدم سويرسا وفد ورحب .212

 مك عىل والأمانة وامليرسين وانئبيه املعارف جلنة لرئيس شكره عن وأأعرب .2019/2018 الثنائية يف وليهتا مبوجب الثقايف

 ومع الأربعني. ورهتاد خالل املقرتح معلها وبرانمج معلها ومواصةل املعارف جلنة ولية جتديد ودمع به. اضطلعوا اذلي العمل

قراره ن العملية ابلصبغة التحيل من واملزيد لتبذهل اجلهد من املزيد اللجنة أأمام يزال فال بذكل اإ ىل تتوصل أأن لها اكن اإ  اتفاق اإ

 اذلي التقدم يعمتد ومل املسائل. لهذه والفعاةل املتوازنة امحلاية حتقيق بغية دولية قانونية صكوك أأو دويل قانوين صك بشأأن

ىل أأيضا استند بل وحدها، الس ياس ية الإرادة عىل املعارف جلنة حترزه  الفنية. النظر وهجة من املسائل لهذه أأفضل فهم اإ

ذ البعض، ببعضهام املسأألتان ترتبط حيث ىل الرايم املسار الفين املنظور من الأفضل الفهم ييرس أأن ميكن اإ ىل التوصل اإ  اإ

 يش متل أأن وينبغي الوراثية. ابملوارد يتعلق فامي الرباءة طلبات يف الكشف رشط دمعه الوفد يواصل وسوف الس يايس. ادلمع

 يف مبا للجميع، النفع يكفل مبا ابلنظام املتعلق القانوين اليقني تكفل قصوى حدود عىل وابلتأأكيد دنيا معايري عىل الالزتام هذا

 رحب الس ياق هذا ويف والصناعات. والباحثني واملبتكرين احمللية واجملمتعات الأصلية والشعوب الوراثية املوارد مقديم فهيم

 اللجنة ولية مبوجب العمل واثئق من اجزء يصبح سوف اذلي الوراثية املوارد خبصوص املعارف جلنة رئيس بنص الوفد

 مناقشات يف اخلوض من املعارف جلنة ميكن أأن شأأنه من اذلي الكشف لرشط واحض منوذج عىل النص واحتوى اجلديدة.

 اإىل حاجة يف يزال ل الرئيس نص فاإن ذكل ومع الالزتام. هذا عىل املرتتبة والسلبية الإجيابية الآاثر بشأأن ورصحية منفتحة

دخال  والتعويضات القصوى واملعايري الضوابط عن فضال مبحتواه، يتعلق فامي وخصوصا عليه، التحسينات من املزيد اإ

 التقليدية ابملعارف يتعلق فامي أأما ومصاحلها. احمللية واجملمتعات الأصلية الشعوب حبقوق أأفضل وعي وحتقيق والعقوابت،

 جيب بل الصكوك، مرشوعات يف اللغوي العنرص عىل التفاوض عىل الأمر يقترص أأل للغاية املهم مفن الثقايف التعبري وأأشاكل

جراء أأيضا ىل التوصل بغية معمق مفاهميي نقاش اإ  يضمن مبا التعبري وأأشاكل املعارف لهذه نةومتواز  فعاةل حامية يتيح هنج اإ

ماكنية يف ثقته عن الوفد وأأعرب القامئة. الفكرية امللكية لنظم املناسب الاس تخدام ىل التوصل اإ  يف واحض وتقدم ملموسة نتاجئ اإ

 .للتربعات والويب صندوق يف مساهامت من به تعهدا ما عىل وأأملانيا فنلندا حكوميت الوفد وشكر املقبلتني. الس نتني غضون

 نع وأأعرب املعارف جلنة بتقرير ورحب .الأفريقية اجملموعة ابمس أأوغندا وفد به تقدم اذلي البيان مبابويز  وفد وأأيد .213

ذ املعارف، جلنة لعمل قصوى أأمهية الوفد وأأوىل املداولت. جتاه أأبدوه اذلي لزتامالا عىل وانئبيه اللجنة لرئيس امتنانه  متثل اإ
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 يف وأأشار به. اخلاص التمنية أأعامل جدول عىل قصوى أأولوية الوراثية واملوارد الثقايف التعبري وأأشاكل ليديةالتق  املعارف حامية

لزام عىل تنص اليت مبابويز  دس تور من 33 ادةامل اإىل اخلصوص هذا  وحاميهتا الأصلية املعارف نظم عىل ابحلفاظ احلكومة اإ

 متتلكها اليت والنباتية احليوانية للحياة الأخرى واخلصائص الطبية ئصابخلصا اخلاصة املعارف ذكل يف مبا هبا، والهنوض

 قد املفاوضات أأن وأأضاف املقبةل. للثنائية املعارف جلنة معل بتجديد ابلتوصية ورحب احمللية. واجملمتعات الأصلية الشعوب

ىل الأعضاء ادلول ودعا س نة. عرشين ابس مترارها طالت  امجليع. يقبلها مشرتكة أأرضية اإىل لالوصو  بغية نية حبسن التفاوض اإ

 طال اليت املسائل من املسأأةل هذه أأصبحت حيث املس تقبل، يف دامئة جلنة املعارف جلنة تصبح أأن يف أأمهل عن وأأعرب

 الويبو. أأعامل جدول عىل طرهحا

عداد يف ةلاملبذو اجلهود عىل بناء والأمانة وامليرسين وانئبيه املعارف جلنة رئيس عىل نيجرياي وفد وأأثىن .214  التقرير هذا اإ

ندونيس يا ووفد الأفريقية اجملموعة ابمس أأوغندا وفد هبام تقدم الذلين البيانني الوفد وأأيد املعارف. للجنة املستبرص  مجموعة ابمس اإ

مانة اللجنة لقيادته املعارف جلنة لرئيس شكره عن وأأعرب .التفكري املتشاهبة البدلان  يف هتاوحلمك اجلهد لبذلها بأأرسها وللأ

 يف احملرز ابلتقدم الوفد ورحب املعارف. للجنة السابقة ادلورات خالل بكفاءة املداولت يرست اليت التوجهيية املبادئ توفري

 اعتقاده عن وأأعرب معلها. وبرانمج اللجنة ولية بتجديد الآراء بتوافق توصية عهنا نتج اليت املعارف للجنة الأربعني ادلورة

ىل املعارف نةجل  ابحتياج الراخس  طويةل وملدة متعمق. تفكري عن انجتة مهنجية متبعة معلها اس تكامل رضورة تتناول قوية ولية اإ

ىل أأدى اذلي الوضع وهو ابلرتايخ، املعارف جلنة معل اتسم ىل مفاوضهتا تواصل سوف أأهنا اللجنة تعتقد أأن اإ  هناية. ل ما اإ

ىل تصبو أأن املعارف جلنة وعىل  مؤمتر عقد يصبح أأن بغية املفاوضات من الانهتاء رضورة من حبس دماق تدفعها ولية اإ

نه للغاية، املعقدة املوضوعات بطبيعة يقر الوفد أأن من الرمغ وعىل ملموسة. حقيقة دبلومايس  الإرادة توافر مع أأنه يعتقد فاإ

ىل املعارف جلنة تصل سوف الس ياس ية  فشل يؤدي وسوف الفكرية. لكيةامل  نظام من ومتوازنة عادةل قانوان ملزمة نتيجة اإ

ىل املعارف جلنة  قالو  التمنية. أأعامل وجدول الويبو مبسار الإميان فقد من عليه يرتتب ما مع ابخلذلن اإحساس يف التسبب اإ

نه نعاش دمع الرضوري من اإ  الشمول. لتحفزي الرامية التدابري أأحد ابعتباره املعارف جلنة دورة يف الأصلية الشعوب مشاركة اإ

ىل الويبو الوفد دعا ذكل ىلوع ماكنية يف النظر اإ ىل التوصل اإ  وأأعرب الأصلية. الشعوب مشاركة دلمع البديل للمتويل ترتيب اإ

ىل منفتحا الوفد وظل الصدد. هذا يف بتربعات ابملسامهة تعهدات اللتني وأأملانيا فنلندا حلكوميت شكره عن الوفد  كبري حد اإ

ىل التوصل بكيفية يتعلق فامي البناءة املشاركة بروح وحتىل  بةلاملق  الولية خالل احملرز التقدم بوترية لالإرساع جامعي تصور اإ

 القادمة. الأجيال لأجل للجنة

 .2019 عام خالل معلهم عىل وامليرسين وانئبيه املعارف جلنة ورئيس الأمانة الأمريكية املتحدة الولايت وفد وشكر .215

 معلية الوفد ودمع تأأسست. أأن منذ املعارف جلنة مناقشات يف بنّاءة بطريقة شارك نهأأ  وأأضاف املعارف. جلنة معل الوفد ودمع

 منفتحة معل أأساليب واس تخدم الويبو، لأعضاء النظر وهجات مجيع دراسة بغية املعنيني املصلحة أأحصاب مجيع تضم شامةل

ن قائال اسرتسلو  وشامةل. ىل الوصول ةبغي لتنجزه العمل من اكبري  كام املعارف جلنة أأمام اإ  تدمع اليت للأهداف مشرتك فهم اإ

ىل والتوصل معلها. ىل لتوصلل  الطريق ميهد سوف للأهداف مشرتك فهم اإ  مثل الأساس ية املسائل بشأأن مشرتك فهم اإ

 والتعويضات. والعقوابت امحلاية وموضوع امحلاية ونطاق املنتفعني

نه وقال .الأفريقية اجملموعة مساب أأوغندا وفد به تقدم اذلي البيان أأفريقيا جنوب وفد وأأيد .216  أأل الأسف دواعي ملن اإ

 الوراثية للموارد الفعالية امحلاية بشأأن ملزمة( قانونية )صكوك دويل قانوين صك بشأأن مفاوضاهتا من انهتت قد اللجنة تكون

 من والعديد الأفريقية اجملموعة ذلهاتب اليت املتضافرة اجلهود من الرمغ عىل التقليدي، الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف
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قلميية اجملموعات خمتلف من الأعضاء ادلول  وفعال متوازن عاملي نظام اإىل دعوته الوفد وكرر عقدين. من يقب ما مدار عىل الإ

 ويبوال يف التمنية أأعامل دول مع يتوافق مبا الويبو، يف الأعضاء لدلول املرشوعة املصاحل مجيع يس توعب الفكرية للملكية

ىل وأأشار املس تدامة. التمنية أأهداف ذكل يف مبا املس تدامة، للتمنية 2030 وخطة  بشدة تؤيد اليت املناس بة الأدةل توافر اإ

 الثقايف التعبري أأشاكلو  التقليدية واملعارف الوراثية املوارد محلاية قانوان( ملزمة دولية )صكوك قانوان ملزم دويل صك اس تكامل

 حنو للعمل الأعضاء ادلول دلمعه املعارف جلنة رئيس عىل الوفد وأأثىن الأعضاء. ادلول مصاحل بتنوع عرتفي مبا التقليدي

ىل التوصل  قدمته اذلي ادلمع عىل بأأمكلها التقليدية املعارف شعبة وشكر الوراثية. املوارد بشأأن الرئيس بنص ورحب توافق اإ

ىل  البالغة الأمهية ذات املسائل من مجموعة بشأأن البطيء ابلتقدم ميقالع  انشغاهل عن الوفد أأعرب ذكل ومع الأعضاء. ادلول اإ

 الزتامه الوفد أأكد البطيء للتقدم نتيجة الأمل خبيبة شعوره من الرمغ وعىل الس ياس ية. املرونة لغياب نتيجة الأعضاء لدلول

 الأعضاء ادلول ودعا الاكفية. الس ياس ية الإرادة توفر حال يف بنجاح مهنا الانهتاء ميكن واملسائل املعارف. جلنة معل بربانمج

 املفاوضات. أأثناء النية وحسن الس ياس ية الإرادة لإبداء اجملموعات مجيع من

آس يا بدلان مجموعة ابمس س نغافورة وفد هبام أأدىل الذلين البيانني ابكس تان وفد وأأيد .217 ندونيس يا ووفد الهادئ واحمليط أ  اإ

عداد وعىل أأجنزوه اذلي املمتاز العمل عىل والأمانة وانئبيه ئيسالر  وشكر .التفكري املتشاهبة البدلان ابمس نه قالو  التقرير. اإ  اإ

ماكانت حتقيق بغية الفكرية للملكية ادلولية واملعايري القواعد لوضع متوازن تطور حيدث أأن املهم من  مجليع الفكرية امللكية اإ

ذ الأعضاء، ادلول ىل الأسف مع الوفد وأأشار .بأأرسمه الويبو أأعضاء هتم موضوعات عىل اش متلت اإ  بشأأن احملرز التقدم أأن اإ

طار  تزال ل التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية املوارد حامية وأأن متأأخرا يزال ل واملعايري القواعد اإ

 جلنة قدمهتا اليت ابلتوصية الوفد ورحب الزمان. من عقد عن يزيد ملا مناقش هتا من الرمغ عىل املعارف جلنة عن بعيدة

 عىل ينبغي ذكل ومع معلها. وبرانمج اللجنة ولية لتجديد املعارف للجنة الأربعني ادلورة يف احملرز ابلتقدم ورحب املعارف

رساع اللجنة ولية جتديد جمرد جتاوز الأعضاء ادلول ىل الوصول بغية التقدم هذا زمخ وترية واإ  ملزم صك بوضع بناء حل اإ

 املتوازنة امحلاية لضامن التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية املوارد بشأأن قانوان( ملزمة )صكوك قانوان

ىل تطلعه عن الوفد وأأعرب والفعاةل.  اجلديدة. اللجنة ولية انهتاء دعن أأكرث أأو قانوان ملزم صك اس تكامل اإ

 جلنة دورات خالل احلثيثة هجودمه عن والأمانة وامليرسين وانئبيه عارفامل جلنة لرئيس تقديره عن تركيا وفد وأأعرب .218

 السابقة. وليهتا خالل املسائل خمتلف بشأأن تقدما أأحرزت قد املعارف جلنة بأأن الوفد واعرتف التقرير. ولإعدادمه املعارف

حداث اإىل هيدف هبا، املرتبطة تقليديةال  واملعارف الوراثية املوارد بشأأن توافقي نص صياغة يف الرئيس جبهود الوفد وأأحاط  اإ

 املقبةل. للثنائية معلها وبرانمج اللجنة ولية بتجديد ابلتوصية الوفد ورحب اجملال. هذا يف والأولوايت اجلهود مجيع يف توازن

حداث يف أأمهل عن وأأعرب  عارفوامل الوراثية املوارد حامية بشأأن قانونية( )صكوك قانوين صك لس تكامل ملحوظ تقدم اإ

 الثقايف. التعبري وأأشاكل التقليدية

ندونيس يا وفد به أأدىل اذلي البيان ساموا وفد وأأيد .219  عنه عرب اذلي املوقف عىل وشدد التفكري املتشاهبة البدلان ابمس اإ

 اإىل لالتوص بغية منفصةل اتفاقات حىت أأو دويل اتفاق ووضع املناقشات من الانهتاء بشأأن املعارف للجنة الأربعني ادلورة يف

 جلنة بذلته اذلي الشاق ابجلهد الوفد وأأقرّ  الثقايف. التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية املوارد لس تغالل مناسب حمك

ىل املعارف  وقد الهادئ. احمليط جزر يف واقع أأمر املناخ تغري بأأن الوفد ذكّر النقاش، مواصةل مع ولكن عليه، وأأثنت الآن اإ

 الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف تشكيل يف للغاية همام دورا تؤدي الهادئ احمليط جزر بأأن اءالأعض ادلول أأدركت

 بأأن الإحاطة املهم ومن الهادئ. احمليط جزر ودول ساموا عىل ابلغ اتأأثري  املناخ لتغري يكون وسوف املتاحة. الوراثية واملوارد
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 يمت ذكل ومع التقليدي، الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية ردللموا فعاةل حامية يتيح قد القانوين الإطار

ىل ما مرحةل يف الوصول املهم من وذلا الأقالمي، وعرب احلدود عرب اس تغاللها  عىل قترصي  ل دولية( )صكوك دويل صك اإ

 ادلويل التعاون عززي بل التقليدي، الثقايف لتعبريا وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية للموارد جمزأأة وتوفريها امحلاية تبس يط

نفاذ امحلاية حنو  بدمعها. وتعهد اللجنة ولية جتديد الوفد دمع وذلا بيد. يدا والإ

لهيا. املعارف جلنة وصلت اليت املرحةل بشأأن انشغاهل عن أأيضا أأذربيجان وفد وأأعرب .220  اللجنة. ولية جتديد ودمع اإ

ىل تؤدي وأأن اللجنة معل البناء واملوقف الس ياس ية دةالإرا تيرس أأن أأمهل عن وأأعرب  قانوان ملزم دويل صك اإ

ىل قانوان( ملزمة دولية )نصوص  دبلومايس. مؤمتر عقد واإ

 عن أأيضا وأأعرب املعارف. جلنة معل جتاه وهجوده الزتامه ملواصةل املعارف جلنة لرئيس تقديره عن الياابن وفد وأأعرب .221

 املعارف جلنة أأن أأضافو  هجد. من بذلته ملا الأمانة عن فضال ملساهامهتم ينوامليرس  الرئيس يقوصد الرئيس ائيبنل  تقديره

 بشأأن والثالثني والسادسة والثالثني اخلامسة ادلورتني يف الأعضاء ادلول مجيع بذلهتا اليت اجلهود عىل بناء تقدما أأحرزت

 وأأشاكل التقليدية املعارف بشأأن والأربعني والثالثني والتاسعة ثالثنيوال  والثامنة والثالثني السابعة وادلورات الوراثية املوارد

ىل التوصل يمت مل أأنه أأوحضو  الثقايف. التعبري  ورشط عو واملوض الأهداف مثل الأساس ية املسائل بشأأن الآراء يف توافق اإ

نه يقول مىضو  .الثالثة النصوص لك يف الكشف  ادلول بني فامي املواقف يف شديدة اختالفات ،نفسه الوقت يف ،توجد اإ

 عىل املعارف جلنة تركز أأل لزوم الوفد رأأى الاختالفات، تكل لتجاوزو  لنصوص.ا يف ساس يةالأ  املواد بشأأن الأعضاء

 ادلراسات عىل وكذكل ،الأعضاء ادلول من دوةل للك الوطنية واملامرسات اخلربات عىل تركز أأن علهيا بل فقط النصوص

 القامئة املناقشات لتأأسيس أأساس ية مادة لكتش قد لأهنا يؤيدها وأأنه ،راساتدل اقرتاحات بعض لجنةل  قُدم أأنه بنّي و  .الوقائعية

ىل ،دبلومايس مؤمتر عقدل مناس بة ليست الراهنة الظروف أأن الوفد ورأأى الأدةل. عىل  من الأعضاء ادلول مجيع تنهتيي أأن اإ

ن قالو  علهيا. والتفاق الأحاكم بشأأن املناقشات  مجيع بشأأن املناقشات من املزيد مواصةل اإىل حاجة يف املعارف جلنة اإ

 فامي املعارف جلنة بتوصية الوفد رحب الغاية هذه ولتحقيق ابلنتاجئ. الإخالل دون الفنية املسائل ذكل يف مبا العالقة املسائل

 اجلديدة. الولية ظل يف ادلورات يف البناءة ابملسامهة ملزتما الوفد ويظل معلها. وبرانمج اللجنة ولية بتجديد يتعلق

آس يا بدلان مجموعة ابمس س نغافورة وفد هبام أأدىل الذلين البيانني مالزياي وفد وأأيد .222 ندونيس يا ووفد الهادئ واحمليط أ  ابمس اإ

 وأأشاكل الوراثية واملوارد التقليدية املعارف حامية بأأن وأأقرّ  .الأفريقية اجملموعة ابمس أأوغندا ووفد ،التفكري املتشاهبة البدلان

 جتديد ودمع املقبةل للثنائية العمل بربانمج ورحب والقرصنة. املرشوع غري المتكل مبسأأةل الأول املقام يف معنية الثقايف التعبري

 والفعاةل. املتوازنة امحلاية لضامن قانونية( )صكوك قانوين صك اس تكامل حنو العمل بغية اللجنة ولية

طار يف الآن حىت املنجز عملال عىل لويبواب وتوابغو ترينيداد وفد شادوأأ  .223  ابملناقشات الوفد وأأحاط عارف.امل جلنة اإ

 وتوجهياهتم احلكمية لقيادهتم وانئبيه للرئيس شكره عن وأأعرب املاضية. الس نة مدار عىل احملرز امللحوظ والتقدم املس تفيضة

 فقد اكمال. دعام هجودها املعارف جلنة مواصةل الوفد ودمع .2018/2019 الثنائية يف عقدت اليت ادلورات خالل المثينة

 أأن وأأوحض احملرز. التقدم من الهائل ابلمك الوفد وأأحاط الآراء. يف توافق اإىل تصل يك ابنتظام تعمل املعارف جلنة ظلّت

بقاء جتاه ارتياحه عن الوفد وأأعرب قصوى. أأمهية لها املعارف جلنة يف املداولت عن الناش ئة املسائل  عبارة تضمني عىل الإ

طار يف املهرجان" "أأعامل  اخملصصني اخلرباء من الفريقني معل عىل وأأثىن املقرتح. النص يف التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل اإ

ن يقول مىضو  التقليدي. الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية للمعارف سداء يه اجملموعة هذه ولية اإ  املسائل وحتليل املشورة اإ

 الفعاةل املشاركة التقليدية الشعوب ممثيل مواصةل جتاه ياحهارت  عن وأأعرب الفنية. املسائل أأو ابلس ياسات املعنية أأو القانونية
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 مس توى عىل وجاههتا نظرها وهجة أأثبتت النطاق واسعة مشاركة وجود للتربعات الويبو صندوق مضن وقد املعارف. جلنة يف

 حامية مس تقبل ويرتكز .للتربعات الويبو صندوق يف املسامهة ماليا القادرة الأعضاء ادلول تواصل أأن الرضوري ومن النقاش.

 الوفد جشع وذلا الويبو. يف الأعضاء ادلول يدي بني عامليا التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية املوارد

 ممكن. وقت أأقرب يف املعارف جلنة ولية حتقيق لضامن متضافر بشلك العمل عىل الأعضاء ادلول

ن ئالقا ادلولية مالواك ممثل وحتدث .224  الفكرية امللكية مناقشة يف بدأأت أأن منذ س نة نوعرش  علهيا تمر  قد الويبو اإ

ىل الوصول دون الأصلية للشعوب ذ اعامتدها. ينبغي اليت القانونية التدابري بشأأن الآراء يف توافق اإ  هذا املعارف جلنة تواجه واإ

قلميية صكوك بوجود الاعرتاف علهيا ينبغي الوضع  391 رمق القرار أأقر ،الأنديز دول جامعة حاةل ويف ابملوضوع. خاصة اإ

ىل الوصول بشأأن مشرتك نظام" بتأأسيس  وممارساهتا معارفها يف الأصلية للشعوب احمللية اجملمتعات حبقوق "الوراثية املوارد اإ

 أأصلية شعوب والاكرييب نيةالالتي  أأمرياك بدلان مجموعة يف ويوجد مهنا. املش تقة واملامرسات الوراثية ابملوارد املرتبطة التقليدية

 يف الشاماين والفطر الطيب (peyote) البيويت نبات مثل العامل بقاع ش ىت يف الأجداد من املتوارثة وأأساليهبا أأدويهتا انترشت

نه قائال واس تطرد الأخرى. التقليدية والأدوية الكواك ورقة سبيل عىل تس تخدم أأخرى هندية بدلان وتوجد بل املكس يك،  اإ

 دون الأخرى والأدوية الفطر من الأنواع هذه بشأأن ةالأمريكي املتحدة والولايت الأورويب الاحتاد يف وأأحباث اساتدر  جتري

 مثال وأأعطى .الصدد هذا يف واقعيا اهنج املعارف جلنة تعمتد أأن لزوم عىل أأكدو  الأصلية. الشعوب حبقوق الاعرتاف

 واملعارف. املوارد بتكل اخلاصة امجلاعية ابحلقوق فاعرتا يوجد حيث البوليفارية( - )مجهورية فزنويال

اين الس يد املعارف جلنة رئيس وتقدم .225  تعليقات ضعةبب للتقدم هل أأاتهحا اليت فرصةال عىل للرئيس ابلشكر غوس اإ

 الأعضاء ادلول اإىل ابلشكر وتقدم توصياهتا. يف النظر اإىل حباجة للويبو العامة وامجلعية وليهتا من الانهتاء بصدد واللجنة

 توجد حني ويف الثنائية. خالل به أأحاطوه اذلي لدلمع الإقلمييني املنسقني اخلصوص وجه وعىل الرئيس وانئيب والأمانة

جراء امجليع مضن دفق ونطاقها، املفاوضات تعقيدات تعكس املعارف جلنة داخل حتدايت  ابلكفاءة يتسم سلوبأأ ب الاجامتعات اإ

ن وقال والود. والاحرتام ل تعرب ل قاتهتعلي اإ  واتسمت الأعضاء. ادلول من دوةل أأي مبوقف ختل ول وحده، نظره وهجة عن اإ

ن ذكل ومع بأأمكهل. الفكرية امللكية حقوق نطاق عىل أأثرا ترتك أأن املمكن ومن ابلتعقيد املفاوضات  يف الأكرب التحدي فاإ

 دلى العرفية واملامرسات والقوانني الأداين نظم تفاعل فيةبكي  يتعلق فامي والقانوين املفاهميي لالنقسام التصدي هو املفاوضات

 فامي الفجوة هذه تسد أأن حتاول املعارف جلنة واكنت وممارس هتا. الفكرية امللكية وقوانني الس ياس ية النوااي مع الأصلية الشعوب

هنا بنفسها: لتقا حيث جيدا الأصلية الشعوب أأدركته اذلي الأمر وهو شاسع، فرق بيهنام للعامل نظرتني بني  عاملني يف تعيش اإ

 فنلندا وفد عرضه اذلي "سايم" فيمل عهنا عرب اليت النظر وهجة يه هذه واكنت واقعها. هو فهذا ذكل ومع ابختيارهام ليس

 ادلول من والمتس الفجوة. هذه لسد والإجيابية النشطة ابملشاركة الأصلية الشعوب من املراقبون واتسم ادلورة. هامش عىل

 عن وأأعرب الأصلية. الشعوب من املراقبني بمتويل املتعلقة املعارف جلنة توصية يف النظر عند ذكل تراعي أأن ضاءالأع

ىل مقدم وأأملانيا فنلندا حكوميت من متويل بتوفري التعهد جتاه اخلصوص وجه عىل ارتياحه  فامي أأما .للتربعات الويبو صندوق اإ

ن الوراثية ردابملوا يتعلق فامي املفاوضات بوضع يتعلق  جتاه هنجني تشهد نقطة اإىل ابلرضورة وصلت قد املعارف جلنة فاإ

 وأ ليات الاختيارية السلوك ومدوانت البياانت قواعد مثل الوقائية ابلتدابري متعلق واقرتاح الكشف رشط وهام: الس ياسات

 عىل الأعضاء، ادلول يف املتبعة اساتللس ي خمتلفة أأولوايت عن الاختالفات وعربت الوطين. املس توى عىل الواجبة العناية

 رشط تطبيق لطرائق الواحض الفهم غياب أأدى ذكل، اإىل وابلإضافة العمل. وثيقة يف الواردة البديةل الأهداف يف املبني النحو

ىل ادلويل الكشف عاقة اإ  الكشف رشط بتلكفة تتعلق مس تنرية قرارات اختاذ عىل واملس تخدمني الس ياسات صناع قدرة اإ

 للصك. الهنايئ الشلك بشأأن قرار اختاذ اإىل عندها حتتاج نقطة اللجنة بلغت اللجنة رئيس نظر وهجة ومن ومنافعه. رهوخماط
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 املرتبطة التقليدية واملعارف الوراثية ابملوارد اخلاص الرئيس نص أأعد اخملوةل سلطته عىل وبناء القرار هذا اختاذ ولتيسري

 واملعارف الوراثية املوارد مقديم مصاحل بني فامي التوازن لتحقيق حماوةل مبثابة هو نصال  ذكل بأأن أأفادو  الوراثية. ابملوارد

 رئيس وأأعرب بدوهنا. للجميع مفيد اتفاق حتقيق ميكن ل اليت مبس تخدمهيا، اخلاصة وتكل وحقوقهم هبا املرتبطة التقليدية

ىل الرئيس نص برفع الأعضاء ادلول بتوصية ارتياحه عن اللجنة دراجه للويبو العامة يةامجلع  اإ  أأنه عىل اللجنة معل وثيقة يف واإ

جيابية مسامهة النص يكون أأن أأمهل عن وأأعرب الرئيس. نص نه وقال اإ ىل يتطلع اإ  الأعضاء ادلول مع املشاركة من املزيد اإ

 املسائل عىل رفاملعا جلنة ركزت الثنائية، خالل الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية ابملعارف يتعلق وفامي النص. بشأأن

 تقدما حرزأُ  ،املسأأةل هذه بشأأن الآراء من عددب املتعلقة معل واثئق قدمت حني ويف احلالية. الولية عهنا تعرب اليت الأساس ية

 ما امحلاية، ونطاق للحامية الأهلية معايري ذكل يف مبا واملوضوع، الس ياسات أأهداف مثل الأساس ية املسائل بشأأن ملحوظا

 مرونة أأاتحت اليت ال ليات أأو املعايري من مجموعة أأسست اليت الإطار واثئق جتاه واحضة نقةل لهو احملرز مالتقد أأن يوحض

طار ظهور عن انجتة التطورات هذه واكنت احمليل. املس توى عىل التنفيذ  والأهداف املوضوعات بشأأن وضوحا أأكرث واحد اإ

 املعارف. جلنة يف املداولت جوهر هو ذكل أأن أأوحضو  وتقييداهتا. اواس تثناءاهت ونطاقها امحلاية عىل احلصول أأهلية ومعايري

 اس تكامل هبدف واحض بشلك ابلعمل قدما ادلفع من املقبةل الثنائية خالل املعارف جلنة الأطر هذه تأأسيس نكّ مي وسوف

ىل التوصل عىل املعارف جلنة قدرة واكنت اجلديدة. بوليهتا يتعلق فامي وخصوصا املعارف جلنة بتوصيات الوفد وأأشاد معلها.  اإ

 وقد املايض. يف اجملال هذا يف حتدايت لوجود نظرا ابلهامتم، جديرة الأربعني دورهتا يف املوضوع هذا بشأأن الآراء يف توافق

جيايب زمخ بناء من املعارف جلنة متكنت  عملال هذا اس تكامل فهو الثنائية هذه يف املاثل التحدي أأما املنهتية. الثنائية يف اإ

 منه. والانهتاء

 للويبو: العامة امجلعية اإن .226

 ؛WO/GA/51/12 الوثيقة يف الواردة ابملعلوماتعلامً  أأحاطت "1"

 التايل: النحو عىل 2020/2021 للثنائية املعارف جلنة ولية جتديد وقّررت "2"

نّ " ذ للويبو، العامة امجلعية اإ  الويبو جلنة ةأأمهي جديد من وتؤكد التمنية، أأجندة توصيات اعتبارها يف تضع اإ

 وتالحظ )اللجنة(، والفوللكور التقليدية واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية ابمللكية املعنية ادلولية احلكومية

 ابلعمل الإخالل دون اللجنة، ولية جتديد عىل توافق احملرز، ابلتقدم وتقرّ  القضااي لتكل اخملتلفة الطبيعة

 تايل:ال  النحو عىل أأخرى، حمافل يف اجلاري

 هبدف معلها ترسيع ،2020/2021 املقبةل املزيانية ثنائية خالل اللجنة، س تواصل )أأ("

 النتيجة بطبيعة اإخالل دون دولية(، قانونية )صكوك دويل قانوين صك حول اتفاق اس تكامل

 املعارفو  الوراثية للموارد والفعاةل املتوازنة امحلاية يضمن مبا الفكرية ابمللكية يتعلق فامي )النتاجئ(

 التقليدي. الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية
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 مبا معل، من أأجنزته ما اإىل مستنداً  2020/2021 الثنائية خالل اللجنة معل س يكونو  )ب("

 القامئة الفجوات تضييق عىل الرئييس الرتكزي مع النصوص، عىل القامئة املفاوضات ذكل يف

ىل التوصلو   1.اجلوهرية قضاايال حول تفامه اإ

 معل أأساليب عىل يقوم معل برانمج أأدانه، اجلدول يف مبنين  هو كام اللجنة، وس تتّبع )ج("

 الفقرة يف مبنين  هو كام الأدةل عىل قامئ مهنج ذكل يف مبا ،2020/2021 للثنائية ،وشامةل مفتوحة

 دورات ذكل يف مبا ،2020/2021 يف للجنة دورات 6 تنظمي الربانمج هذا ويكفل )د(.

نشاء للجنة وجيوز وتقيميية. متداخةلو  مواضيعية  مسأأةل ملعاجلة خمّصص خرباء )أأفرقة( فريق اإ

 للنظر اللجنة عىل )الأفرقة( الفريق معل نتاجئ وس ُتعرض .2حمّددة تقنية أأو س ياس ية أأو قانونية

 فهيا.

 WIPO/GRTKF/IC/40/6 فهيا مبا الويبو، معل واثئق مجيع اللجنة وستس تخدم )د("

 عن الرئيس نصو  WIPO/GRTKF/IC/40/19و WIPO/GRTKF/IC/40/18و

 ابملوارد املرتبطة التقليدية واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية امللكية بشأأن دويل قانوين صك

عداد/حتديث مثل الأعضاء، ادلول من أأخرى مساهامت أأي عن فضال الوراثية،  ادلراسات اإ

 وتقيمي احمللية، الترشيعات فهيا مبا الوطنية، تجاربابل  املتعلقة الأمثةل بيهنا من جوانب تغطي اليت

 تُطلب ل اذلي واملوضوع للحامية القابل ابملوضوع اخلاصة والأمثةل البياانت، وقواعد الوقع،

 يف منجزة أأنشطة من بذكل يتصل وما اللجنة أأنشأأته خرباء )أأفرقة( فريق أأي معل ونتاجئ حاميته؛

طار  عن املواد من ذكل وغري ادلراسات حتديث مواصةل انةالأم من ويُلمتس .4 الربانمج اإ

 الوراثية ابملوارد واملتعلقة القامئة الكشف أأنظمة وعن البياانت بقواعد املتعلقة والأنشطة الأدوات

 يف تس متر أأن أأيضا الأمانة من ويُلمتس جفوات. أأي حتديد غيةب  هبا، املرتبطة التقليدية واملعارف

قلميية لوطنيةا الأنظمة عن معلومات مجع  ابملعارف املرتبطة الفكرية امللكية محلاية اخلاصة والإ

اتحهتا وجتميعها التقليدي، الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية  تكلل  جيوز ول الإنرتنت. عىل واإ

 للمفاوضات. مس بقة رشوطاً  تضع أأو التقدم تؤّخر أأن الإضافية الأنشطة أأو ادلراسات

ىل تقّدم أأن اللجنة من ويُلمتس (ه")  وأأحدث وقائعياً  تقريراً  ،2020 عام يف العامة، امجلـعية اإ

لهيا، تقدم وأأن بتوصيات، ذكل تشفع وأأن الوقت، ذكل حىت معلها عن املتاحة النصوص  يف اإ

 ،2021 عام يف العامة، امجلعية وس تقوم )أأ(. الفقرة يف املبنّي  للهدف طبقا معلها نتاجئ ،2021 عام

ىل ادلعوة يف والبّت  ،احملرز التقدم بتقيمي  ابلنظر املفاوضات مواصةل و/أأو دبلومايس مؤمتر عقد اإ

ىل  وطبيعة والنطاق الأهداف عىل التفاق مس توايت ذكل يف مبا النصوص، نضج مس توى اإ

 )الصكوك(. الصك

                                         
والأهداف ونطاق امحلاية، وما يه مواضيع املعارف التقليدية/أأشاكل  وموضوع امحلايةن يالتعاريف واملس تفيد ، حبسب الاقتضاء،تشمل القضااي اجلوهرية 1

 .التقييدات والعالقة ابملكل العامالتعبري الثقايف التقليدي املؤهةل للحامية عىل الصعيد ادلويل، مبا يف ذكل النظر يف الاس تثناءات و 
قلميي متوازن وسيس تخدم مهنجية معل فعاةل. وس يعمل فريق )أأفرقة( اخلرباء خالل أأسابيع دورات جلنة املعارف.س يكون لفريق ) 2  أأفرقة( اخلرباء متثيل اإ



WO/GA/51/18 Prov. 
81 
 

 مبا الأعضاء ادلول بزتويد اللجنة مساعدة يف تس متر أأن الأمانة من العامة امجلعية وتلمتس (و")

 الأكرث ابلطريقة منوا الأقل والبدلان النامية البدلان من اخلرباء مشاركة وبمتويل خربة من يلزم

 املعارف. جلنة يف اعامتدها املعتاد الصيغة مراعاة مع كفاءة،

 دورات 6 – العمل برانمج

 النشاط املؤقت التارخي

 فرباير/مارس

2020 

 (41 )ادلورة

جراء  والنظر العالقة القضااي معاجلة عىل الرتكزي مع الوراثية املوارد بشأأن مفاوضات اإ

 قانوين صك ملرشوع اخليارات يف

 أأايم. 5 املدة:

 مايو/يونيو

2020 

 (42 )ادلورة

جراء  والنظر العالقة القضااي معاجلة عىل الرتكزي مع الوراثية املوارد بشأأن مفاوضات اإ

 قانوين صك ملرشوع اخليارات يف

ذا واحد يوم زائد أأايم 5 املدة:  .خمصص خرباء فريق اجامتع عقد تقرر اإ

 (43 )ادلورة 2020 سبمترب

جراء  مع التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل و/أأو التقليدية املعارف بشأأن مفاوضات اإ

 صك ملرشوع اخليارات يف والنظر واملتداخةل العالقة القضااي معاجلة عىل الرتكزي

 قانونية( )صكوك قانوين

ماكنية صدار اإ  )ه( الفقرة يف مذكور هو كام توصيات اإ

 أأايم. 5 املدة:

 للويبو العامة امجلعية 2020 أأكتوبر

 التوصيات. يف والنظر وقائعي تقرير

 نومفرب/ديسمرب

2020 

 (44 )ادلورة

جراء  مع التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل أأو و/ التقليدية املعارف بشأأن مفاوضات اإ

 صك ملرشوع اخليارات يف والنظر ملتداخةلوا العالقة القضااي معاجلة عىل الرتكزي

 قانونية( )صكوك قانوين

ذا واحد يوم زائد أأايم 5 املدة:  .خمصص خرباء فريق اجامتع عقد تقرر اإ
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 مارس/أأبريل

2021 

 (45 )ادلورة

جراء  مع التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل و/أأو التقليدية املعارف بشأأن مفاوضات اإ

 صك ملرشوع اخليارات يف والنظر واملتداخةل العالقة القضااي معاجلة عىل الرتكزي

 قانونية( )صكوك قانوين

ذا واحد يوم زائد أأايم 5 املدة:  .خمصص خرباء فريق اجامتع عقد تقرر اإ

 يونيو/يوليو

2021 

 (46 )ادلورة

جراء  مع التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل و/أأو التقليدية املعارف بشأأن مفاوضات اإ

 صك ملرشوع اخليارات يف والنظر واملتداخةل العالقة القضااي اجلةمع عىل الرتكزي

 قانونية( )صكوك قانوين

 التقليدي الثقايف التعبري التقليدية/أأشاكل الوراثية/املعارف املوارد بشأأن تقيمي

صدار  توصية واإ

 أأايم. 5 املدة:

 القرار وتتخذ )النصوص( صالن يف وتنظر احملرز التقدم للويبو العامة امجلعية س تقميّ  2021 أأكتوبر

 الالزمة(." )القرارات الالزم

ىلوأأشارت  ،اللجنة معل يف احمللية وامجلاعات الأصلية الشعوب مشاركة بأأمهية واعرتفت "3"  استنفاد اإ

 النظر عىل الأعضاء ادلولوجّشعت  ،لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة للتربعات الويبو صندوق موارد

ماكنية يف ىل الصندوق يف لإسهاما اإ  أأخرى. بديةل متويل ترتيبات حبث، ودعت ادلول الأعضاء اإ

 من جدول الأعامل املوّحد 21لبند ا

 اللجنة املعنية مبعايري الويبوتقرير عن 

ىل الوثيقة .227  .WO/GA/51/13 استندت املناقشات اإ

عايري الويبو نظرًا اإىل عقد دورة اللجنة للعام وأأحاطت الأمانة علامً بأأن التقرير قيد النظر يشمل دورتني للجنة املعنية مب .228

وادلورة  2018. وأأشارت اإىل عقد ادلورة السادسة للجنة يف أأكتوبر 2018املايض بعيد دورة امجلعية العامة للويبو لعام 

ل ابعامتد معيار . وسلطت الأضواء عىل ثالث نقاط يف الفرتة املشموةل ابلتقرير. وأأفادت يف املقام الأو 2019السابعة يف يوليو 

ن معيار الويبو اجلديد  البياانت عن يتعلق بعنارص البياانت ونسق تبادل  ST.87جديد وتنقيح س تة معايري حالية. وقالت اإ

ن املعايري املنقحة الس تة تشمل أأيضًا بني  الوضع القانوين للتصاممي الصناعية ماكتب امللكية الفكرية واملكتب ادلويل للويبو واإ

ن الوضع القانوين حلقوق امللكية الفكرية يعمتد عىل خمتلف ادل البياانت عن الوضع القانوين للرباءاتمعيارًا لتب . ومضت تقول اإ

آخر.  ىل أ ن تعريف الوضع القانوين مثل انهتاء صالحية احلقوق وسقوط احلقوق خيتلف من بدل اإ قوانني امللكية الفكرية واإ

ىل تفسري مشرتك لل  ىل احلاجة اإ بياانت عن الوضع القانوين. وأأحاطت علامً يف املقام الثاين بأأن جلنة املعايري ولفتت النظر اإ

وضع معايري الويبو تلبيًة لطلبات ادلول الأعضاء مما جيسد هجودها املبذوةل يف التحول مشاريع جديدة لحامتل  اس تكشفت
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ماكنية اس تخدام التكنولوجيات الناش ئة وأأن املشاريع تشمل الإعداد ال  تقين لسرتاتيجيات شامةل ومنسقة لتكنولوجيا الرمقي واإ

نتاج بياانت  املعلومات والتصالت من أأجل ماكتب امللكية الفكرية وأأمانة الويبو هبدف متكني أأوساط امللكية الفكرية من اإ

عمل اخلاصة حلقتني من حلقات ال نظمتامللكية الصناعية وتبادلها واس تخداهما بفعالية. ويف ذكل املضامر، ذكرت أأن اللجنة 

ماكانت تكنولوجيا سالسل الكتل لإدارة امللكية الفكرية والأخرى ابلطرق احملمتةل لتوحيد أأسامء مودعي  حداهام ابإ تتعلق اإ

جراء دراسة  وطدتالطلبات واخملرتعني. وأأفادت يف املقام الثالث بأأن اللجنة  دمعها لتنفيذ معايري الويبو بفعالية من خالل اإ

هنا تبذل أأيضًا هجودًا متواصةل لتكوين اس تقصائية دولية بشأأ  ن اس تخدام معايري الويبو ورصد تنفيذها. وأأضافت قائةل اإ

الكفاءات بتلبية طلبات تقدمي املشورة واملساعدة التقنيتني مما يشمل اس تحداث أأداة برجمية مشرتكة عاملية جديدة تدعى أأداة 

اخلاص ببياانت قوامئ تسلسل النلكيوتيد  ST.26تنفيذ معيار الويبو  الويبو للتسلسل اليت س متكِّّن ماكتب امللكية الفكرية من

ىل اس تحداث أأداة خاصة به.  والأحامض الأمينية دون أأن يضطر لك مكتب من ماكتب امللكية الفكرية اإ

عىل  2019و 2018وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وشكر وفدي أأملانيا وكندا عىل رئاسة جلنة املعايري يف عايم  .229

ن اجملموعة ترحب ابملناقشات التقنية اليت ُأجريت مضن اللجنة خالل الثنائية  وترى أأن العمل  2018/2019التوايل. وقال اإ

اذلي تضطلع به اللجنة وشعبة التصنيفات واملعايري ادلولية يكتيس أأمهية حامسة يف التبادل ادلويل املمثر للمعلومات عن 

ىل امللكية الفكرية مما يدمع أأحصاب امل صلحة املعنيني واملنتفعني بنظام امللكية الفكرية كلك. وأأعرب عن تطلع اجملموعة اإ

 املشاركة يف اللجنة يف ادلورات املقبةل.

وأأفصح وفد الاحتاد الرويس عن تقديره الشديد لعمل اللجنة وشكر مجيع ادلول الأعضاء اليت تؤدي دورًا نشطًا يف  .230

طار معل اللجنة وفرق العمل التابعة  س امي يف الفرتة الفاصةل بني ادلورات. ولحظ أأن اللجنة حققت يف املرحةل  لها ولاإ

ة من أأجل احلالية نتاجئ كبرية يف توحيد امللكية الفكرية. ورأأى أأن اجلهود اليت يبذلها املكتب ادلويل للويبو وادلول الأعضاء همم

تكييفها مع احمليط الرمقي. وأأحاط علامً بوصفه مشاراكً يف رئاسة فرقة ته مبا يشمل تنقيح املعايري ادلولية ل ت رمقنة معل املاكتب وأأمت 

العمل املعنية ابلامنذج الثالثية الأبعاد وفرقة العمل املعنية بسالسل الكتل ابلعمل املنجز والتقدم احملرز يف هاتني الفرقتني وعرب 

ها املشرتك يف فرقة العمل املعنية بسالسل الكتل عن تقديره ملساهامت مجيع املشاركني. وشكر بوجه خاص أأسرتاليا عىل معل 

ن فرقة  واملركز عىل دراسة التطبيقات احملمتةل لتكنولوجيات السجالت املوزعة وتوحيدها الالحق للملكية الفكرية. وقال اإ

ىل نتاجئ دراسة العمل املعنية ابلامنذج الثالثية الأبعاد س تعمل عىل مسودة توصية بشأأن الامنذج الثالثية الأبعاد ابلستن اد اإ

اس تقصائية داخلية لأعضاء فرقة العمل ونتاجئ دراسة اس تقصائية بشأأن اس تخدام تكل الامنذج من جانب ادلول الأعضاء 

ىل املشاركة النشطة يف تكل ادلراسة الاس تقصائية. وأأعرب عن أأمهل اس تضافة  ومودعي الطلبات. ودعا مجيع املنظامت املهمتة اإ

ىل التنظمي الرفيع املس توى حللقة العمل 2020املعنية ابلامنذج الثالثية الأبعاد يف بدله يف عام اجامتع لفرقة العمل  . وأأشار اإ

اذلي ُعقد يف  XML4IPبشأأن سالسل الكتل اليت اس تضافهتا الأمانة وشكر مجهورية كوراي عىل تنظمي اجامتع فرقة العمل 

هل أأن تواصل جلنة املعايري معلها اجليد يف املس تقبل من أأجل وضع . وأأهنيى لكمته معراًب عن أأمالراهنة س يول خالل الس نة

 معايري الويبو وتنقيحها.

اتحهتا يف الوقت املناسب لدلول  .231 عداد خمتلف الواثئق واإ وشكر وفد الهند الأمانة عىل هجودها املمزية املبذوةل يف اإ

ىل اتفاقات بشأأن معايري  الأعضاء ليك تناقشها. وأأحاط علامً بأأن اللجنة عبارة عن منتدى تعاوين لإجراء املناقشات والتوصل اإ

ن اللجنة أأحرزت حىت ذكل احلني تقدمًا  الويبو وتنقيحها ووضعها وسائر املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية الصناعية. وقال اإ

ورأأى أأن أأحدث التكنولوجيات  ملحوظًا يف اعامتد معايري الويبو وتنقيحها مما س يفيض اإىل نرش املعلومات عن امللكية الفكرية.
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ماكانت عظمية وأأن تكل  نرتنت الأش ياء وغريها من التكنولوجيات تنطوي عىل اإ مثل اذلاكء الاصطناعي وسالسل الكتل واإ

التكنولوجيات يف حال نرشها بفعالية س تكون مفيدة يف حتسني معاجلة املعلومات عن امللكية الفكرية. ودعا الواكلت اليت 

ذاكء الوعي دلهيا جسل حاف ن أأنشطة اإ ىل التعبري عن الاهامتم. وأأضاف قائاًل اإ ل يف جمال التعلمي املتصل بأأعامل مماثةل اإ

ىل البدلان النامية من أأجل تنفيذ معايري الويبو بأأقىص  واملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات تكتيس أأمهية شديدة ابلنس بة اإ

جراء مداولت ممثرة بشأأ  ىل اإ جيايب يف توجيه معل اللجنة.درجة ممكنة. وتطلع اإ  ن املسائل التقنية مما س يكون هل دور اإ

أأحاطت امجلعية العامة للويبو علامً مبضمون "تقرير عن اللجنة املعنية مبعايري الويبو"  .232

 (.WO/GA/51/13 )الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 22لبند ا

نفاذتقرير عن   اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

ىل الوثيقةاستندت املن .233  .WO/GA/51/14 اقشات اإ

نفاذ ) تناولتوقدمت الأمانة الوثيقة، اليت  .234 نفاذادلورة الرابعة عرشة للجنة الاستشارية املعنية ابلإ ( اليت عقدت جلنة الإ

ىل  2من  وتناولت ادلورة الرابعة عرشة ما ييل: "تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة بأأنشطة  .2019سبمترب  4اإ

التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بني امجلهور معومًا والش باب خصوصًا، طبقًا 

لأولوايت ادلول الأعضاء التعلميية وغريها من الأولوايت؛ وتبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات 

نف اذ امللكية الفكرية، مبا يف ذكل أ لية لتسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة املؤسس ية بشأأن س ياسات وأأنظمة اإ

وشامةل وفعاةل؛ وتبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابملساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو، مع الرتكزي عىل 

نفاذ الوطنية اليت تراعي مواطن املرونة ومس توى ساءة اس تعامل  صياغة قوانني الإ التمنية واختالف التقاليد القانونية واحامتل اإ

نفاذ، مع أأخذ املصلحة الاجامتعية الأمع يف احلس بان وابلتوافق مع أأولوايت ادلول الأعضاء؛ وتبادل التجارب  جراءات الإ اإ

ريب عىل الصعيدين الوطين الناحجة بشأأن خدمات بناء القدرات وخدمات ادلمع املُقدمة من الويبو لأغراض تنفيذ أأنشطة التد

نفاذ. وتيرس تبادل  والإقلميي لفائدة الواكلت واملوظفني الوطنيني طبقا لتوصيات أأجندة التمنية ذات الصةل وولية جلنة الإ

ووافقت اللجنة يف دورهتا  عرضا من عروض اخلرباء وعرض واحد من الأمانة وأأربع حلقات نقاش. 33املعلومات من خالل 

 عىل مواصةل برانمج العمل القامئ يف دورهتا اخلامسة عرشة.  الرابعة عرشة

البلطيق وأأحلق أأمهية ابلغة بعمل اللجنة، وتوجه ابلشكر اإىل مجموعة بدلان أأورواب الوسطى و وحتدث وفد كرواتيا ابمس  .235

نفاذ رئيس ادلورة الرابعة عرشة للجنة  مانة لتنظميهاالإ  دورة مثرية لالهامتم للغاية. وانئبيه عىل قيادهتم وأأعرب عن امتنانه للأ

ن  نفاذ حقوق  مجموعتهوقال اإ هنا مازالت تتيح حمفاًل لتبادل التجارب وأأفضل املامرسات يف جمال اإ تدرك أأمهية اللجنة، حيث اإ

أأن حقوق امللكية الفكرية تؤدي دورًا رضوراًي يف موعة اجملوارتأأت  امللكية الفكرية، ويه قضية هتم ادلول الأعضاء اكفة.

وأأنه من الأمهية القصوى لضامن حتقق ذكل أأن توفنر مساعدة تقنية تعزز قدرات ادلول الأعضاء  جيع الإبداع والابتاكر،تش 

جياد ترشيعات مالمئة  عىل ماكحفة التقليد والقرصنة وتعزيز حقوق امللكية الفكرية بشلك عام. وأأضاف أأنه ينبغي لتحقيق ذكل اإ

 عامل املقبةلالأ ة بنشاط يف عىل اس تعدادها للمشاركموعة اجملوأأكدت  صلحة.مع وجود الزتام من خمتلف أأحصاب امل

نفاذ للجنة  .الإ
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ىل رئيس  .236 نفاذوحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وتوجه ابلشكر اإ وشددت اجملموعة ابء جمددًا عىل  وانئبيه. جلنة الإ

نفاذ حقو  وأأعربت اجملموعة ابء عن رأأهيا أأنه بدون  ق امللكية الفكرية.الأمهية اليت تلحقها دومًا ابللجنة وموضوعها، وهو تعيينًا اإ

نفاذ فعاةل ومتوازنة ل ميكن أأن حتقق حقوق امللكية الفكرية أأحد أأهدافها اجلوهرية، وهو الإسهام يف التمنية الاقتصادية  أ ليات اإ

نفاذ الفعال حلقوق امللكية الفكرية  من خالل تعزيز الابتاكر وحاميته. حيمي أأيضًا امجلهور من السلع متدنية وأأضافت أأن الإ

نفاذ موضوعًا ينبغي لدلول الأعضاء يف الويبو اكفة أأخذه مأأخذ  اجلودة أأو غري الآمنة. ويف هذا الصدد، تعترب اجملموعة ابء الإ

نفاذ حقو  اجلد، واملداومة عىل معاجلته، واعتباره مصلحة مشرتكة. هنا تدرك أأنه مع اعامتد اإ ق امللكية وقالت اجملموعة ابء اإ

ن التنفيذ أأمر أأسايس، وذكل مرهون ابللزتام الس يايس. نه من  الفكرية عىل القوانني واللواحئ التنظميية املالمئة، فاإ وابلتايل فاإ

نفاذ س تفيد من جتارب الآخرين، و الأمهية مباكن أأن ن  وشددت  يه احملفل اذلي تس تطيع اجملموعة القيام بذكل فيه.جلنة الإ

نفاذأأنه من املهم أأيضًا أأن يكون برانمج معل  اجملموعة ابء عىل ، ويه تعيينًا املساعدة التقنية والتنس يق هتاًا مع وليمئمتوا جلنة الإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية وماكحفة التقليد والقرصنة. وأأعربت اجملموعة ابء عن رضاها عن الطبيعة املزتنة لربانمج  بغية دمع اإ

وتتطلع اجملموعة ابء  اقًا عريضًا من املواضيع ويتيح عقد مناقشات فنية بناءة وتبادل اخلربات.العمل احلايل، واذلي يغطي نط

ىل مواصةل مشاركهتا النشطة يف العمل املهم اذلي تؤديه  نفاذاإ درأاكً مهنا ملنافع تقامس التجارب املتنوعة.جلنة الإ  ، اإ

جلنة الأعضاء فيه فرحب ابلتعاون الإجيايب والبناء يف وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول  .237

نفاذ نفاذوأأعرب الوفد عن تأأييده الشديد لعمل  .الإ ىل ثروة املساهامت القمية من ادلول الأعضاء يف  جلنة الإ وأأشار ابرتياح اإ

نفاذ الويبو اليت ُعرضت خالل ادلورة الرابعة عرشة للجنة نه يدرك أأن الرتكزي  .الإ عىل التجارب العملية لدلول وقال الوفد اإ

ويف ذكل  الأعضاء يف الويبو ميكِّّهنا من الاس تفادة من بدلان أأخرى والبناء عىل أأفضل املامرسات دلى بعضها البعض.

نفاذ امللكية  الس ياق، رحب الوفد ترحيبًا خاصًا ابملناقشات حول اس تخدام التكنولوجيات اجلديدة، وحول دور الوسطاء يف اإ

لكرتونيًا. الفكرية، وحول نفاذوفامي يتعلق بعمل  ترتيبات معاجلة التعدايت عىل امللكية الفكرية اإ مس تقباًل، رحب  جلنة الإ

طار برانمج العمل احلايل جيد التوازن، بشأأن مبادرات التعلمي  الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه مبواصةل املناقشات، يف اإ

واقب السلبية لتعدايت حقوق امللكية الفكرية حفسب، بل كذكل لبيان كيفية تعزيز والتوعية، وليس ذكل لتوعية اجملمتع ابلع

وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه ينبغي أأن تبقى التكنولوجيات اجلديدة  النفاذ امليسور للمحتوى القانوين واملنتجات الأصلية.

آت الصغرية واملتوسطة ملاكحفة التقليد وا ويرى الاحتاد  لقرصنة أأحد مواضع تركزي معل اللجنة.والتدابري اليت تدمع هجود املنشأ

الأورويب وادلول الأعضاء فيه أأن الويبو يه احملفل العاملي مجليع الأمور املتعلقة ابمللكية الفكرية ويعتقد أأن للويبو دورًا همامً 

نه واثق من  الية.تؤديه يف تنس يق هجود ادلول الأعضاء ملاكحفة تعدايت حقوق امللكية الفكرية مبزيٍد من الفع وقال الوفد اإ

 اس مترار التعاون املمثر بني الوفود عىل حنو يكفل الاحتفاظ بتوازن منصف بني التحفزي ومتكني النفاذ اإىل الابتاكر. 

نفاذ وأأثىن وفد اتيلند عىل الأمانة للتنظمي املمتاز لدلورة الرابعة عرشة للجنة .238 وخمتلف حلقات العمل والندوات  الإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. والاجامتعات نفاذ امللكية الفكرية واإ طار اللجنة الوطنية املعنية  املمثرة بشأأن اإ وذكر الوفد أأنه يف اإ

بس ياسات امللكية الفكرية اليت يرتأأسها رئيس وزراء اتيلند، تواصل حكومة اتيلند تنفيذ خارطة طريق امللكية الفكرية 

ىل ادلور  .2016ياسايت لتطوير نظام امللكية الفكرية التايلندي منذ س نة لعرشين س نة، اليت ترمس الاجتاه الس   وأأشار الوفد اإ

نفاذ الفعال للملكية الفكرية  نه يعترب دون شك أأن الإ املهم اذلي يؤديه نظام امللكية الفكرية يف تعزيز الازدهار والرفاه وقال اإ

وفد أأنه يف سبيل ماكحفة القرصنة والتقليد، تلحق حكومة وبنين ال يف هذه التحسينات. اليت تسهممن العوامل الأساس ية 

ضافًة اإىل ضامن املشاركة الإجيابية من مجيع أأحصاب املصلحة،  اتيلند أأمهية ابلغة بتقوية التعاون بني الواكلت العامة واخلاصة، اإ

نفاذ ذات الصةل، وأأحصاب احلقوق، والوسطاء يف اختاذ تدابري تعاوني ة قانونية ضد التعدي املادي مبا يف ذكل واكلت الإ
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ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. والإلكرتوين عىل حقوق امللكية الفكرية.  وأأضاف أأن حكومة اتيلند اختذت خطوات للتوعية واإ

ويف هذا الصدد، ُوظفت وسائل التصال التقليدية وغري التقليدية، مثل ش باكت التواصل الاجامتعي، عىل حد سواء 

ىل نطا ىل املشاركة يف  ق عريض من الناس، خاصة الش باب.للوصول اإ وأأعرب الوفد عن تقديره لعمل اللجنة وعن تطلعه اإ

نفاذ امللكية الفكرية.  معلها يف املس تقبل، وذكل من خالل عرض جتارب بالده وتبادل املعلومات عن التوعية واإ

نه يدرك أأمهية دور وقال وفد عُ  .239 نفاذامن اإ ضاء بتبادل البياانت واملعلومات بشأأن امحلالت يف السامح لدلول الأع جلنة الإ

أأن ذكل ميثل جزءًا همامً من معل الوفد ى رأأ و  والتوعية والأنشطة الرتوجيية فامي يتعلق ابمللكية الفكرية يف اجملمتع وبني الش باب.

نفاذ ة الرابعة عرشة للجنةأأن ادلوروذكر  الويبو، وأأنه ينبغي للويبو أأن تدمع ادلول الأعضاء يف هذه اجلهود. اكنت ممثرة  الإ

يف  نُفذعىل اللجنة نشاطًا بنفسه امن اتبعت عددًا من العروض املثرية لالهامتم وأأنه عرض وأأضاف أأن عُ  بشلك خاص.

حيث مُصم ذكل النشاط لتوعية أأطفال املدارس بأأمهية امللكية الفكرية مع الرتكزي عىل حق املؤلف  ،2018/2019 الفرتة

نه مت، أأردف و  ة التعدايت والقرصنة.ورضورة ماكحف  رض مقطع فيديو.الوًة عىل ذكل، ععقائاًل اإ

نفاذوأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء. وذكر الوفد أأن  .240 تتيح  جلنة الإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية واعترب الوفد التجارب املعروضة يف  .حمفاًل قاميً لتبادل املعلومات وأأفضل املامرسات فامي يتعلق ابإ

نفاذ الاجامتعات السابقة للجنة نفاذ والتنس يق، فضال  الإ مفيدة من حيث تزويد ادلول الأعضاء مبعلومات عن اسرتاتيجيات الإ

نفاذ امللكية الفكرية. املتعلقة  وحيا الوفد الويبو عىل هجودها يف تنس يق وتعزيز اجلوانب عن برامج تثقيفية وتوعوية يف جمال اإ

نفاذ امللكية الفكرية فامي تقدم من مساعدة تقنية، وبنين أأن الولايت املتحدة الأمريكية ملزتمة متامًا ابلعمل مع الويبو يف  ابإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية دلهيا.  الالزتام املشرتك مبساعدة البدلان النامية وأأقل البدلان منوًا عىل حتسني اإ

نفاذتقديره لرئيس  وأأعرب وفد الربازيل عن .241 والأمانة ومجيع ادلول الأعضاء اليت عرضت جتارهبا خالل ادلورة  جلنة الإ

نفاذ الرابعة عرشة للجنة ن الربازيل تبذل هجودًا ملاكحفة التقليد والهتريب والقرصنة. .الإ ووحض أأن اجمللس الوطين  وقال اإ

نفاذ امللكية الفكرية.الربازييل املعين مباكحفة القرصنة وجرامئ امللكية الفكرية  جراءات هممة يف جمال اإ ويف هذا الصدد،  وضع اإ

اكن رئيس اجمللس قد قدم عرضًا عن معل اجمللس ونتاجئه املهمة يف ماكحفة تعدايت امللكية الفكرية خالل ادلورة الرابعة عرشة 

نفاذ للجنة ىل العروض اليت قدهما عدد من أأعضاء  .الإ نفاذوابلإضافة اإ نشطهتم الوطنية ملاكحفة التقليد والقرصنة، عن أأ  جلنة الإ

ن بعض الوفود  اكنت الأمانة قد قدمت مرشوعها اخلاص بقاعدة بياانت لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. ومىض يقول اإ

ليت أأعربت عن حتفظات عىل املرشوع وانتقادات هل، خاصة فامي يتعلق ابلغياب احملمتل لرشط مراعاة الأصول لمتكني املواقع ا

ثبات الطبيعة املرشوعة لأنشطهتا. ورصح الوفد بأأنه مع تفهمه لهذه التحفظات، فال ينبغي اختاذها مربرًا أأو  تعترب متعدية من اإ

لكرتونية تبيع منتجات مقرصنة ومقدلة وتتيح وس يةل لتعدايت امللكية الفكرية عىل حنو يؤدي  ذريعة للتجاوز عن متويل أأسواق اإ

جرامية، بل اإىل هتديد الصحة العام ة وتقويض حقوق املس هتلكني والتسرت عىل معليات غري مرشوعة من جانب منظامت اإ

رهابية يف بعض احلالت. وذكر الوفد أأن الربازيل اكنت قد وقعت مع الويبو مذكرة تفامه خالل غداء معل أأقمي بشأأن  واإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية عىل هامش ادلورة ا نفاذ لرابعة عرشة للجنةمرشوع قاعدة بياانت اإ ، حيث الزتمت الربازيل الإ

مبقتىض تكل املذكرة ابملواظبة عىل تقدمي قوامئ ابملواقع الإلكرتونية اليت تتيح حمتوى مقرصنًا منعًا لتلقي هذه املواقع متويالت من 

 خالل عائدات ادلعاية.

آس يا الوسطى والقوقاز وأأور .242 نفاذواب الرشقية وأأثىن عىل معل وحتدث وفد طاجيكس تان ابمس مجموعة بدلان أ  جلنة الإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية، مبا يف ذكل ما اكن يف البيئة  ابعتبارها حمفاًل لتبادل املعلومات بني بدلان خمتلف املناطق يف جمال اإ
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ن للتعاون والتنس يق يف رأأي اجملموعة أأمهية قصوى يف سبيل حل تكل املشلكة العاملية، خ الرمقية. اصة التعاون وقال اإ

والتنس يق بني السلطات اخملتصة، وذكر أأن من شأأن أ ليات مثل بعثات اخلرباء والبعثات امليدانية والندوات والتدريبات 

 العملية أأن تكون مفيدة للغاية يف هذا الصدد.

ىل الويبو عىل دمعها املتواصل لمتكني ترينيداد وتوابغو من تع .243 زيز قدرهتا عىل وتوجه وفد ترينيداد وتوابغو ابلشكر اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. نفاذ حقوق امللكية الفكرية واإ وأأعرب الوفد عن امتنانه للويبو ملا قدمت من مساعدة يف تطوير  اإ

عني العامني بعنوان "التحقيق واملالحقة القضائية يف جرامئ امللكية الفكرية برتينيداد  نفاذ القانون واملدن مواد تدريبية لسلطات اإ

نتاج فيديو تثقيفي يس هتدف التوعية حبقوق امللكية الفكرية يف ترينيداد وتوابغو، حيث لىق جناحًا يف عرضه  وتوابغو"، ويف اإ

نفاذ الأول خالل ادلورة الرابعة عرشة للجنة ن مكتب امللكية الفكرية برتينيداد وتوابغو يعزتم الرتوجي لهذا الفيديو  .الإ وقال اإ

ىل امجلاهري من مجيع الأعامر. يف مجيع منصات ادلعاية نه يعتقد أأن نسقه يالمئ الوصول اإ  والتواصل الاجامتعي اخلاصة به واإ

وأأفاد الوفد بأأن من بني العنارص الأخرى لربانمج ترينيداد وتوابغو لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية معرض ملكية فكرية 

ضفاء صبغة رمسية عىل اللج  نفاذ امللكية الفكرية بتحويلها اإىل وحدة متنقل، ومركز تدريب متنقل، واإ نة اخملصصة املعنية ابإ

مكرسة لتصممي أأنشطة ضبطية وبرامج تدريبية، والرشاكة بني أأاكدميية الرشطة برتينيداد وتوابغو ووحدة التدريب امجلريك 

نشاء مكتب نفاذ امللكية الفكرية، واإ مساعدة يف جمال امللكية الفكرية يف  لتنفيذ برامج تدريبية عن امللكية الفكرية، مبا يف ذكل اإ

نديز، وتنفيذ اسرتاتيجية مصممة دلمج ثقافة امللكية الفكرية يف املهنج والكتب ادلراس ية املس تخدمة يف  جامعة وست اإ

داد املدارس الابتدائية والثانوية يف ترينيداد وتوابغو، وقد مسيت رمسيًا ابمس اسرتاتيجية امللكية الفكرية للأطفال يف تريني

جيابية. وتوابغو. نه يدرك أأن هذه املبادرات بدأأت تظهر نتاجئ اإ وأأكد أأن الوفد س يواصل احلضور واملشاركة يف  وقال الوفد اإ

نفاذاجامتعات  وأأعرب عن تطلعه ملزيٍد من احلوار ولوضع اسرتاتيجيات من شأأهنا ضبط مس توايت التعدي عىل  جلنة الإ

ىل مواصةل تبادل قصص النجاح والاسرتاتيجيات اليت  ة.امللكية الفكرية يف البيئة الإلكرتوني كام أأعرب الوفد عن تطلعه اإ

نفاذ حقوق امللكية. ذاكء الاحرتام للملكية  توظفها ادلول الأعضاء لإ وختامًا، أأثىن الوفد عىل الأمانة لتطويرها قاعدة بياانت اإ

 الفكرية وعرب عن متنيه لهذا املصدر جناحًا ابهرًا.

نفاذ"  أأحاطت امجلعية .244 العامة للويبو علامً مبضمون "تقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

 (.WO/GA/51/14 )الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 26لبند ا

 عىل الإنرتنت أأسامء احلقول مبا يف ذكلمركز الويبو للتحكمي والوساطة، 

ىل الوثيقة .245  .WO/GA/51/15 استندت املناقشات اإ

 أأن الوثيقة تعرض حتديثات عن أأنشطة املركز بوصفه هجة دولية تصدر حلول بديةل أأرسع وأأوفر وأأشارت الأمانة اإىل .246

دارة القضااي وتقدمي اخلربة القانونية  من التقايض أأمام احملامك لتسوية منازعات امللكية الفكرية. وذكّرت الأمانة بأأن املركز يتوىل اإ

، مبا يف ذكل ملاكتب امللكية الفكرية وماكتب حق املؤلف التابعة لدلول والتنظميية يف الس بل البديةل لتسوية املنازعات

ىل أأن الوثيقة تعرض حتديثا عن أأنشطة الويبو املرتبطة بأأسامء احلقول عىل الإنرتنت. ويشمل  الأعضاء. وأأشارت الأمانة كذكل اإ

دارة املركز للمنازعات اخلاصة بأأسامء احلقول عىل الإنرتنت، ل طار س ياسة املوحدة لتسوية س  ذكل التحديث اإ امي يف اإ

)الس ياسة املوحدة(، اليت وضعهتا الويبو. وهو يشمل كذكل مس تجدات الس ياسة العامة، املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول 
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ووضع توصيات ادلول الأعضاء يف يف ذكل مراجعة هيئة الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة )الإياكن( للس ياسة املوحدة،  مبا

 الويبو يف س ياق مرشوع الويبو الثاين بشأأن مسار احلقول عىل الإنرتنت.

وأأقّر وفد مجهورية كوراي بأأمهية الس بل البديةل لتسوية املنازعات ابعتبارها حلول بديةل أأرسع وأأوفر من الإجراءات  .247

فد الضوء عىل التعاون القامئ بني بدله س امي ما خيص املنازعات ادلولية عىل امللكية الفكرية. وسلّط الو  القضائية املوجودة، ل

بني وزارة بدله لشؤون  2018واملركز يف جمال الس بل البديةل لتسوية املنازعات، وخّص ابذلكر مذكرة التفامه املوقّعة يف نومفرب 

ية املنازعات الثقافة والرايضة والس ياحة والويبو، واليت أأنشئ مبوجهبا صندوق استامئين لتعزيز خدمات الس بل البديةل لتسو 

ن الوزارة واملركز تعاوان مضن ذكل الإطار عىل مشاريع عدة من قبيل تنظمي ندوات وحلقات معل  لهيا؛ وقال اإ وزايدة اللجوء اإ

، عىل تعهد الوساطة بشأأن املنازعات يف جمايل امللكية 2019مشرتكة. وأأفاد بأأن الوزارة املذكورة وقّعت كذكل، يف يونيو 

ىل الويبو لأغراض الفكرية والتكنولوجي ا. وابلإضافة اإىل ذكل، نّوه الوفد ابدلمع املُقدم من املكتب الكوري للملكية الفكرية اإ

تنظمي ندوات يف بدلان خمتلفة. وأأكّد جمددا الزتامه بتعزيز الس بل البديةل لتسوية املنازعات وابلتعاون مع الويبو وادلول 

 الأعضاء يف ذكل اجملال.

ولايت املتحدة الأمريكية دمعه القوي لإجراءات الس بل البديةل لتسوية املنازعات. ويف جمال وابملثل، أأبدى وفد ال .248

ىل لزوم أأن خيضع أأي تشغيل للحقول العليا املكونة من  تسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول عىل الإنرتنت، أأشار الوفد اإ

ساءة اس تخدام العالمات التجارية أأسامء عامة ل ليات مناس بة تكفل حامية املصاحل املرتبطة اب مللكية الفكرية بغرض منع اإ

نه يواصل  رابك املس هتلكني وغّشهم وتراجع ثقة امجلهور معوما حيال نظام أأسامء احلقول عىل الإنرتنت. ومىض الوفد يقول اإ واإ

ء احلقول العليا املكونة من رصد مدى كفاية أ ليات حامية احلقوق كأدوات فعاةل ملاكحفة السطو الإلكرتوين يف ضوء توّسع أأسام

أأسامء عامة. وأأعرب الوفد كذكل عن دمعه القوي لإجراء تقيمي دوري لفعالية تكل ال ليات، مبا يف ذكل مراجعة أ ليات حامية 

 احلقوق، اجلارية حاليا مضن الإياكن، فضال عن مراجعة الس ياسة املوحدة، املتوقّع أأن ترشع فهيا الإياكن العام املقبل.

امجلعية العامة للويبو علامً مبضمون "مركز الويبو للتحكمي والوساطة، مبا يف ذكل أأسامء احلقول عىل  أأحاطت .249

 (.WO/GA/51/15 الإنرتنت" )الوثيقة
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 من جدول الأعامل املوّحد 27لبند ا

 قانون الرباءاتمعاهدة 

 .WO/GA/51/16الوثيقة  استندت املناقشات اإىل .250

تيسري  الويبو اليت أأسهمت يفعن أأنشطة ، اليت حتتوي عىل معلومات WO/GA/51/16وقدمت الأمانة الوثيقة  .251

يداع التبليغات لكرتوين اإ من البياانت املتفق  4لبند ل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املتحوةل، وفقا  يف شلك اإ

ىل الإحاطة تمعاهدة قانون الرباءا املعين ابعامتداملؤمتر ادلبلومايس الصادرة عن علهيا  . كام دعت الأمانة امجلعية العامة للويبو اإ

 علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة.

 "املساعدة التقنية والتعاون لأغراض معاهدة قانون الرباءاتأأحاطت امجلعية العامة للويبو علامً ابملعلومات عن " .252

 (.WO/GA/51/16 )الوثيقة

 ]هناية الوثيقة[
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