كلوة االه٘ي العام
الوٌِدس  /طلعت زاٗد
ُٗوَ٘ززا اسًنززاى يززي ن٘ززكٍ هززي الرا ٌززال الذززكٓ العيززع الززلٕ دًّززَ ٗ زز٘ ال يل٘ززد
ّتٌ ززك الوكاكززاى يلززٔ إلنززا اس ززداّ ،اال رززادى ّلززد ءا ،لززدٓ العلوززا الكززدٗ يززي
العيع اي بادٍ هصدد العلن ّالوعكفة.
ّهززي الوعلززْم لى الهرززك ُززْ الونززلْع يززي تيززدم الب ززكٗة ّدلِ٘ززاُّ .ززلا هززا يززا
اله٘لنْف الهكًنزٖ الرب٘زك د ٗرزادل د لزٔ اي بزاد الهرزك هعبزكا يزي سزُْك اسًنزاى
ّللا كاًت هيْل َ ال ِ٘كى د لًا لفرك ءا لًا هْسْ د.
ّلززد ززكزل لُو٘ززة الولر٘ززة الهركٗززة صززْدى كب٘ززكى عززد ل٘ززام ال ززْدى الصززٌاي٘ة ّهززا
دافيِا هي ا رادال ّاذ كايال ّتطْد ترٌْلْسٖى ّلعع النبب الك ٘نزٖ لهِزْد لّع
اتهال٘ززة تعٌززٖ كيززْك الولر٘ززة الصززٌاي٘ة ب اتهال٘ززة ززادٗي لكواٗززة الولر٘ززة الصززٌاي٘ة
الوبكهة فٖ  42هادس  ُٖ ) 3885ال زْدى الصزٌاي٘ةى ّهزا تكتزب يلِ٘زا هزي إل زام
العدٗد هي الوخ كي٘ي يزي يزكا اذ كايزاتِن عزد اك زافِن لى ٗز ن ًنزخِا ّتيل٘زدُا
ّيززدم ّسززْ ةززواًة فعالززة لكواٗ ِززاى ّ ٌززا يل٘ززَ فيززد اس وعززت الززدّع سٗ ززا هخززك
ٗ زز

البززاإل ٘ي فززٖ اال زز وكاد الي٘ززام اال رززادال ّاالذ كايززال لززٖ لى تززن زززكام

ب اتهال٘زة ززادٗي لكيززْك الولر٘زة الصززٌاي٘ة )ى ّلززد تالززوٌت ُزلٍ االتهال٘ززة العدٗززد هززي
الإلرام الخاصة كيْك الولر٘زة الصزٌاي٘ة ب البزكا ال  -العالهزال ّ ) ...ى لى تكتزب
ساا ال يلٔ الدّع ال ٖ ال تل ام ِلٍ الإلرام.

ّكوا ُْ الكاع فٖ الولر٘ة الصٌاي٘ة كاى الْة ه ا ِا فٖ ه اع إليزْك الوللز
ّالكيْك الو اّدىى فبعد اذ زكا ،لل زٖ الطبايزة ّالٌنزب لصزب ًنزب ّتصزْٗك الر زب
ظاُكى ادزى لدلزة الٌيزع ّ زكي َى هوزا خزرع ذطزكا يلزٔ زدايال الوزلله٘ي لنزِْلة
ًنب هللهزاتِن هيادًزة هز طزكك الٌنزب ال يل٘دٗزة ّال زٖ كاًزت ت طلزب هزي الٌا زب لى
ٗع٘د ك ا ة الولل

خط ٗدٍى ّ للك لن تعزد تنز قكك يول٘زة الٌنزب زْٕ لزا م ى لزن

ٗري ثْاًٖ فٖ عض الكاالل ى فراى ال د هزي ٗ زا طزاد ّلزٖ لزاًًْٖ للكواٗزةى ّهزي
ٌُززا سززا ل اتهال٘ززة ب ززكى لكواٗززة الوصززٌهال ال ٘ززة ّالهٌ٘ززة  3881صزز٘قة ززادٗي
) 3793ى ّاتهال٘ة الوٌهوة العالو٘ة للولر٘ة الهركٗة ب ّ 3719 ) WIPOال ٖ تِزدف
لٔ ت

٘ ّتٌو٘ة إلواٗة إليْك الولر٘ة الهركٗة فٖ كع ّع العالنى ّاتهال٘زة ال ْاًزب

الو صلة ال ادى هي إليْك الولر٘ة الهركٗة ب .) TRIPS
ّلد اُ وت الدّع العك ٘ة هبركا ونا ع الولر٘ة الهركٗةى إل زٔ ًٌزا ً زد عالزِا لزد
اُن فٖ ال ِد الدّلٖ لكواٗزة الولر٘زة الهركٗزة اي بزادا هزي اليزكى ال ا ز ي زك ّاى
يززد ا هززي الززدّع العك ٘ززة كززاى هززي الززدّع ال ا زز٘ة فززٖ يالززْٗ ِا لعززد هززي اتهال٘ززال
الولر٘ة الهركٗة الدّل٘ة.
يلززٖ طكٗززم الولر٘ززة الهركٗززة الطْٗززع ًلوز ثوززة هكطززال د ٘نزز٘ةى ُّززلٍ الوكطززال
ال ٖ تكوع ل وا يْاصن الدّع القك ٘ة الربكٕ ال ت رع هاادال ٘اإل٘ة ٌٗاع هن يع
لطاد الولر٘ة الهركٗة لل كٗض ّال ٌاٍ فِ٘اى ّلرٌِا تعبزك كزع هٌِزا يزي ه زاع لّ لك زك
هي ه االل الولر٘ة الهركٗة ال ٖ ٗ ع٘ي إلواٗ ِا.
فوكطزززة زززادٗي تعٌزززٖ لتهال٘زززة إلواٗزززة إليزززْك الولر٘زززة الصزززٌاي٘ة لنزززٌة
ّ .3885ال ززٖ ذالززعت ل عززدٗالل يدٗززدىى ّهكطززة ززكى تعٌززٖ اتهال٘ززة إلواٗززة إليززْك
الولل

لنٌة 3881ى لها هكطة دّها فيد ييدل ِا اتهال٘زة الكيزْك الو زاّدى لكزم

الولل

ّال ٖ تنوٖ اتهال٘ة دّها لكواٗة فٌزاًٖ ال ا ّهٌ زٖ ال نز ٘الل الصزْت٘ة

ُّ٘لال اسءاية لنٌة  3713ف ٖ إلز٘ي فز ى هكطزة ّاخزٌطي ال زٖ ييزدل فِ٘زا اتهال٘زة
ّاخٌطي لنٌة  3787لكواٗة هخططال ال صو٘ن للدّا ك الو راهلة.
ّهكطة سٌ٘ ال ٖ ييدل فِ٘ا اتهال٘ة ْٗ ْف  UPOVلنٌة ّ 3713يدلت فٔ
 3773أى إلواٗة الصٌاف الٌبات٘ة ال دٗدىى لها الوكطة الذ٘كى ال ٖ تعٌٌٌ٘ا فٖ
ُلا الويام هكطة االتكا العك ٖ لكواٗة إليْك الولر٘ة الهركٗة اللٓ تأ ي دلن
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