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  مشاورات غري رمسية بشأن املسائل العالقة

  األمانةإعدادمن ثويقة 

 مقدمة

بو  .1 ية مبعايري الو نة ا ية  ثا ييف ا9ورة ا ن للج ن نة(ملعل ّ، تقرر إجراء 2012 مايو 4 أبريل إىل 30، املعقودة يف الفرتة من )للجا
يلمشاورات غري  سائل العالقة  شأن ا ية  هر مل ب ياتئ ريس بتسمس بو، سفري رصيا مجلعا ب العامة للو تشي شا ز فيكأو عقب ، غلي

نة  ية  ثا للجا9ورة ا ن توصل إىل وذ^ ل سائل العالقة تفامهلبغرض ا  ). أدhه3فقرة انظر ال(مل حول بعض ا

شاوراتثوأعدت األمانة ويقة العمل هذه وفقا لالتفاق ا .2 يه خالل ا توصل إ ملrي مت ا ل ناير 22 يف املعقودة ل  2013ي 
سفري  تشلبني ا نة يف فيكز ثات الاك ثلني عن ا ية وعدة  سقي اvموعات اإل ية العامة، وبني  ته ريس ا ئ،  بع مم مي ن لمجلع قل م ئ بصف

ية خبصوص حصائل ا9ورة وأشار ذ^ ~تفاق إىل. جنيف توي سوى عىل معلومات وا بغي أال  قع أن ويقة العمل  حت ي نث ّ
نة ية  ثا للجا ن توبر ل بو املعقودة يف أ ية العامة للو ك، وحصائل ا ي شأن 2012مجلع شاورات حا�ب، فضال عن معلومات  مترة مل ا ملسـا

ية العامة املذكورة  ) أدhه5انظر الفقرة . (مجلعبعد ا
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ية ثا نا9ورة ا نةل  للج 

نة  .3 ية  ثا سوخ من الفقرات ذات الص� الواردة يف تقرير ا9ورة ا تايل  نص ا للجا ن ل ن ل  ):CWS/2/14ثالويقة (مل

ند "  اع�د جدول األعامل : من جدول األعامل3لبا

نة جدول األعامل كام هو مقرتح يف الويقة .9" متدت ا ثا للج هذا .CWS/2/1 Prov ع ثاين  لويرد يف املرفق ا  ل
تقرير يق يف إ بعض الوفود قالتو. لا ية ا شأن آ ند  سـن اع�د جدول األعامل ال ميس حبق الوفود يف اقرتاح  ل ب لتنب ّ

ب� نة ا ملقجداول أعامل دورات ا  .للج

ند  نظام ا9اخيل اخلاص : من جدول األعامل5لبا ية وا شؤون ا لا مي  لتنظل

ثقدم ~قرتاح اrي أعدته األمانة يف الويقة .13 ُ CWS/2/2. 

سفراء، أدىل وعقب .14 شاورة مع بعض ا ل  تش م شا ز سفري أو فيكا ي ته برصيامن غلل سبصف،  جمعيات العامة لل ائير
بو تايل،يللو يان ا ل   :لب

تايل إىل ’ تقدم القرتاح ا ¬فق عىل ا سفراء، ات توى ا باح عىل  ية أجريت هذا ا شاورات غري ر ليف  ل ل سـ لص مس مم
يا بو عرب ريس ا ية مبعايري الو نة ا مجلعا ي ن ئللج  :ت العامةملع

بداية؛’ رشوع جدول األعامل كام اقرتح يف ا نة  لمتد ا ُللج م  تع

ية؛’ نجز يف ا9ورة احلا تقين ا لويدون ملخص الريس خالصات العمل ا مل ل ئ ّ 

يات جدول ’ يق وتعممي تو ية ا تالفات يف اآلراء املعرب عهنا إزاء آ صويدون ملخص الريس أيضا ~ سـ لتنل · خ ئ ّ
بري عهنا ية وا تعأعامل ا لمن نظام ا9اخيل اخلاص؛لت  ل يف ا

يات ’ يق وتعممي تو ية ا ية حول آ شاورات غري ر تجرى  بو،  يات العامة للو يل ريس ا صو سـ ل مس م سـ ي مجلع تنه لت ئ س ب
توصل إىل تفامه،  ية ا نة  ية  ثا نظام ا9اخيل اخلاص، عقب ا9ورة ا بري عهنا يف ا ية وا لجدول أعامل ا بغ للج ن ل ل تع لمن لت

بل دورة اخلريف ا ملومن األفضل،  يات العامةق للجمعب�   ‘.ق

يات العامة .15 باع اقرتاح ريس ا نة عىل ا مجلعواتفقت ا ت ياhت أعربت فهيا عن آراء . ئللج ببوأدلت بعض الوفود 
ية شاورات غري الر سائل املذكورة أعاله ألغراض ا مستلفة إزاء ا مل مل هوم أن تكون . خم ملفومن اآلراء املعرب عهنا أن من ا

يات جدول أعامل ا منتو تعممي جدول لتص يق  ية ا ية آ بو، وأ ية مبعايري الو نة ا تجزأ من معل ا لية جزءا ال  سـ ل مه ي ن للج ني لتملع
بو ئات الو يع  ية يف  يأعامل ا ي مج همن بو . لت بغي أن تركز عىل وضع معايري الو نة  تفامه بأن ا يوأعرب الرأي اآلخر عن ا ي للج ّل ن

يه يف تو سب ما اتفق  سائل األخرى لألمانة  ضوأن ترتك ا عل ح ية العامة لعاممل بل ا نة من  مجلعيح والية ا ، 2011 قللج
يق ية ا تايل خارج آ بغي أن تقع  نة  ترب أن ا سـوا ل ل ي للج لتنع رشوع تقرير ا9ورة . ن ياhت سرتد يف  موذكر أن تÊ ا لب ُ

نة ية  ثا للجا ن نظام ا9اخيل اخلاص. ل ية وا سائل ا تحقق أي اتفاق حول ا يه، مل  لو مي مل ي لتنظعل ّ. 

بق للجوأحاطت ا .16 بو  نظام ا9اخيل العام للو تب ا9ويل ومفاده أن ا يح اrي قدمه ا تو نطنة علام  ي ل ض سيل ملك
نة ونظاÏا ا9اخيل اخلاص ية  سائل ا شأن ا توصل إىل اتفاق  نة ريÑ يمت ا للجعىل ا مي مل ب ل  ".لتنظللج
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بو  ية العامة للو يا توبر (مجلع  )2012كأ

بو،  .4 ية العامة للو يقدم، يف ا مجلع يل تقرير مرحيلُ ية اليت متت  شاورات غري الر شأن ا ه  مس مل سفري بتسب تشلا  فيكز
بو، املعقودة يف  انظر( ية العامة للو تضمن الفقرات ذات الص� من تقرير ا9ورة احلادية واألربعني  تايل ا نص ا يا للجمع مل ل ل

توبر 9إىل  1 من الفرتة  ).WO/GA/41/18ث، الويقة 2012ك أ

ند "  ّوحد املمن جدول األعامل" 3" 28لبا
بو ية مبعايري الو نة ا يا ن  ملعللج

شات إىل الويقة  .233 نا ندت ا ثا ق مل  .WO/GA/41/16تس

ئت يف  .234 بو قد أ ية مبعايري الو نة ا نشوقدمت األمانة الويقة وذكرت بأن ا ي ن للج تكامل العمل 2009ملعث سـ ال
ثالثني بو اrي أجنزته األفرقة العام� خالل األعوام ا شأن معايري الو تقين  لا ي ب يةل ية . ض املا مجلعكام ذكرت األمانة بأن ا

بو ية مبعايري الو نة ا يالعامة رشحت والية ا ن ية  ملعللج شات ا نا نالعام املايض ويف ضوء هذه الوالية، أحرزت ا ق لتقمل
توح لاكفة أعضاء  بيك  تدى الكرتوين  ية و يدا من خالل املراس� ~لكرتو بو تقدما  مفشأن تطوير معايري الو شـج ن ن ي مب ً ً

ته.  املعايريجلنة تا ثه و ها وحتد تعراض  ية ا ية  تة معاير حا نة  بعوحددت ا ي سـ بغ ل سـ مللج يار جديد. تطبيق . معكام مت اع�د 
يار تقين  ها اخلرباء، ومتخض عهنا يف الهناية  ثفة خا شات  نا سة أعوام من  ثابة إجناز Ïم بعد  معوقد اكن ذ^  ق مخ ضمب مك م

يالك حداثة لاكف سق وا هدويل ويويص بأكرث ا لن يةل نا ية ا ياhت ا عة أنواع  لص ياhت . مللكب بادل ا توقع تعزيز  بواكن من ا ت لمل
بحث رشوعات ا نقل من آ� إىل آ� و بيك عن طريق ا لا ت مشـ ل ية /ل مللك~طالع يف جمال تقامس امللفات بني ماكتب ا

بو سة ابريل . يالفكرية والو نة، ففي  ية  ية واإلجرا سائل ا جلأما يف خصوص ا للج ئ مي  من هذا العام، مل  مايو-لتنظمل
نظام ا9اخيل اخلاص نة إىل اتفاق يف خصوص ا لتوصل ا للج بو . ت يات العامة للو نظم ريس ا نة أن  يووافقت ا مجلع ي ئللج

توصل إىل  ية ا بو  ية مبعايري الو نة ا ية من ا ثا سة ا سائل العالقة بعد ا شأن هذه ا ية  لشاورات غري ر بغ ي ن للج ن ل جلل مل ب مس ملعم
نذ تÊ اآلونة، . اتفاق يةمو شاورات غري الر مسأجريت العديد من ا يع القادمة . مل سات يف األسا نظم املزيد من ا بو جلل تس

ية  نة ا بل انعقاد ا9ورة القادمة من ا ناسب و بل هناية هذا العام يف الوقت ا سائل  نعىل أمل حل هذه ا للج مل ملعمل ق ق
بو ت. يمبعايري الو ياق ا يط علام  ية العامة إىل أن  يت ا لوقد د سـ حت مجلع بع  .قريرً

شاورات  .235 نظمي العديد من ا ية إىل أنه قد مت  بîان األفر يابة عن مجموعة ا يانه  ملوأشار وفد مرص يف  ت ل ن يقب ل
ها يف ضوء  نة  ية مواص� ا شأن  سوية  توصل إىل  بو  ية مبعايري الو نة ا لعمليف أعقاب ~ج�ع األخري  للجيف ب ت لل ي ن كللج ملع

ية وال سـò من خالل ية العامةلتمنجدول أعامل ا تعاون مع ريس ا مجلع ا شاورات،  ورصح الوفد بأنه. ئل ناء هذه ا ملأ ث
يات الصادر يف  بو لقرار ا ية مبعايري الو نة ا يق ا ية  شة  نا مجلعمتت  ي ن للج ب ملعق تط يف يق2009كم يات ا سـ وموضوعه آ . لتنل

سوية وأضاف الوفد أنه لألسف مل توصل إىل أية  تيمت ا بîان األفر. ل يوقال إن مجموعة ا مترة ل شاورات ا بت  ملسـية ر مل ح ق
بول توصل إىل حل  ية العامة  مقمع ريس ا للئ ية . مجلع نة ا تصل معل ا بغي أن  ته بأنه  نا نوعرب الوفد جمددا عن  للج ي ي ملعع ن ق ً

شأن  ية  يات جدول أعامل ا ية، وال سـò اvموعة األوىل من تو بارشا جبدول أعامل ا بو اتصاال  بمبعايري الو من ص من تي لت ل ً مً
ساع يات اخلاصة بوضع القواعد واملعايريملا تو ثاين من نفس ا ية وتكوين الكفاءات واجلزء ا صدة ا ل ل وأوحض الوفد أن . لتقن

ية  بو وا9ول األعضاء قد وافقوا يف مزيا نالو  عىل حتديد هذه املعايري اليت تدخل يف إطار جدول أعامل 2013 و2012ي
ية مترار ما يكفي من. لتمنا سـوأخريا، رحب الوفد  شأن معل ً توصل إىل اتفاق  شاورات يف حدود إطار زمين  ب ا لل مل

منوية يق ا9ول األعضاء ألهداف  ية لضامن  يات جدول أعامل ا نادا إىل تو نة ا تا حتق منت ص س لتللج بîان ً ل تصب يف مصلحة ا
ية نا ما  .ل
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بو خالل العام املايض .236 ية مبعايري الو نة ا يوأثىن وفد الصني عىل معل ا ن شاركة . ملعللج يواصل ا ملوأوحض أنه  سـ
نة ويف أعامل مراجعة معايريها  .للجالفعا� يف معل ا

يات  .237 شان آ ية  شاورات غري الر هود الريس يف تعزيز ا ية  لوأشاد وفد الربازيل مس جدول أعامل ا ب مس مل ئمن جب لت
نظام ا9اخيل اخلاصلتنسـا بري عهنا يف ا ية وا يات جدول أعامل ا ليق وتعممي تو تع من لص وقال الوفد إن جدول أعامل . لت

شاورات شاط يف هذه ا ية قد شارك  ملا ن بمن ية العامة قد وافقت يف . لت ية قد ذكر بأن ا مجلعوأضاف أن جدول أعامل ا لتمن
يات ج2010 يق تو يات  ص عىل والية واحضة فò خيص آ سـ ئات تنل تلزتم هبا اكفة ا ها  ية و يدول أعامل ا ل لهمن بيقتط لت

بو ية مبعايري الو نة ا نفصل عن معل ا ية جزءا ال  شريا إىل رضورة أن يكون جدول أعامل ا ية،  يا ن للج ي من م ملعن ًملع وأوحض . لتً
نة جزءا بغي أن تكون هذه ا يه،  نة املعايري تأثريا يف تكوين الكفاءات و شطة  ًالوفد أن أل للجً ي عل جل  من جدول أعامل نن

هذا اجلدول يق الفعيل  هاماهتا يف ا ساءل عن إ ية وأن  لا بس ت لتطمن بىن . لت ية بأنه اكن قد  تونقل الوفد عن جدول أعامل ا لتمن
يه أيد جدول  توصل إىل اتفاق، و يدة، عىل الرمغ من جعز ا9ول األعضاء عن ا شاورات ا ناءة يف هذه ا علمقاربة  ل مل ملفب

مترار ية ~ سـأعامل ا ية ~تفاق لتمن ية  ية وحث ا9ول األعضاء عىل ~خنراط يف هذه ا شاورات غري الر بغ يف ا لعمل مس مل
ية يات جدول أعامل ا ثال إىل تو تقين مع ~ ها ا نة بأن تطور من  سمح  يطة وفعا�  ية  منعىل آ ص ت ل للج ت سـ لتل م معل  . ب

يانه مس اvموعة ء ع .238 ية يف  تحدة األمر بوعرب وفد الوال�ت ا ية العامة يكمل هود ريس ا مجلعن تقديره  ئ جل
ية  نة ا نعة بأن ا هر األخرية وأفاد بأن اvموعة ء ال تزال غري  ية خالل األ شاورات غري الر نإلدارة ا للج ت مس ملعمل مق ش

ية يق جدول أعامل ا يات  بو تدخل يف إطار آ منمبعايري الو سـ ل لتي يت معل هذه . تن تشـتوقال إن اvموعة ء ال ترغب يف 
ن تأدية . ةللجا نة املعايري  سمح للخرباء يف  ية حىت  شاورات ا شارك يف ا بوأضاف الوفد أن اvموعة ء  جل ت بل مل تقت ملسـس

هم ملهم ا  .معل

يه  مس ممثل ~حتاد األورويب وحتدث .239 يان اrي أدىل مبد�ف~حتاد األورويب وا9ول األعضاء  يده  ب تأ للي
ية  تحدة األمر يكبه وفد الوال�ت ا  .مس اvموعة ءمل

ية مس اvموعة ء .240 تحدة األمر يان اrي أدىل به وفد الوال�ت ا يان أيضا ا يكوأيد وفد ا مل ب لل وأعرب عن . ّ
ها ريس  بذ هود اليت  ئتقديره  ل يةيللج يةمجلعا شاورات غري الر مس العامة يف إجراء ا هود . مل جلوأبدى أم� يف أن تفيض تÊ ا

ية إىل إبرام اتفاق حول ا بة  ية رضورية  سائل  ها  بو بو ية معايري الو نلقضا� العالقة وشدد عىل أ بصف سـ ن م ي للمه لن تق ّ
ية الفكرية تخديم نظام ا بة  ية الفكرية و ية ملاكتب ا مللكا سـمللك سـ ملت ن لتح نة من . ل بغي متكني ا للجوقال الوفد إنه  ي نّ

تقين وامليض به قدما  .لالرتكزي عىل العمل ا

نوب  .241 بîان جوأعرب وفد  يانني الين أدىل هبام لك من وفد مرص مس مجموعة ا يده  يا عن تأ لأفر ب ّي لل يق
ية ية، ووفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا لتمناألفر نظام . يق متكن من ~تفاق عىل ا نة مل  لوأبدى أسفه من أن ا ّللج ت ّ

يق جدول أعامل ية  نظام املقرتح مل يدرج آ سـا9اخيل اخلاص ألن ا ل تنل يةّ متكن . لتمن ا ّوأعرب الوفد عن أم� يف أن  ت
نة بل ا9ورة القادمة  للجا9ول األعضاء من بلوغ اتفاق   .ق

ية، اجلزائروأعرب وفد  .242 بîان األفر يانني الين أدىل هبام لك من وفد مرص مس مجموعة ا يده  يق عن تأ ل ب ّي لل
ية يق ّ وقال إن.لتمنووفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا ية  ناء فò خيص آ ها أن تكون ا بغي  نة ال  سـ ا ل ت ي نللج تسـ ث ل ن

ية توصل إىل حل يف هذا . لتمنجدول أعامل ا ية من أجل ا شاورات غري الر شاركة يف ا يواصل ا لوأضاف انه  مس مل مل سـ ّ
نة بل ا9ورة القادمة  للجالصدد   .ق

يان اrي أدىل به وفد الوال�ت  .243 ته عىل ا لبوأبدى وفد سورسا موا فق ية مس اvموعة ءي تحدة األمر يكا . مل
نظام ا9اخيل  ناول الوالية وا نة واصلت  سابقة  شات اليت أجريت خالل ا9ورة ا نا لوقال إنه تفاجأ من أن ا ت للج ل ق مل ّّ
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يةعقب القرار الصادر عن  نة من .  العامة العام املايضمجلعا بب وراء لزوم أن تكون ا هم ا للجوأضاف قائال إنه مل  سّ ليف
يةلهيا يق جدول أعامل ا ية  ية بآ منئات ا سـ ل لتن ن يدعو إلهيا . تملع شات اليت  نا شاركة يف ا سـوأبدى الوفد الزتامه  ق مل مل

ثىل نة، أخريا، من العمل يف الظروف ا شلكة ومتكني ا هذه ا ملالريس، من أجل إجياد حل  للج مل ل  .ئ

شاورات اليت أجراها الريس، وا .244 ئوأعرب وفد موhكو عن شكره عىل ا شاطمل . بنليت شاركت فهيا موhكو 
نع بعد  ية مس اvموعة ء، وأضاف أنه غري  تحدة األمر يان اrي أدىل به وفد الوال�ت ا ته عىل ا توأبدى موا ّ مل مقب يك لفق

ية يق جدول أعامل ا ية  ئات ا نة تدخل مضن ا منبأن ا سـ ن ي لتللج ن ملع ته بل ّ. 

شاوويف .245 يواصل ا تام أشار الريس إىل انه  ت ا سـ ّ لخل ر مع ا9ول األعضاء خبصوص هذا املوضوع وأعرب عن ئ
نة بل ا9ورة القادمة  ناسب  للجأم� يف إجياد حل  ق  .م

بو علام ملعلومات الواردة يف الويقةتوأحاط .246 ية العامة للو ث ا ي  ".WO/GA/41/16 مجلع

مترة شاورات ا ملسـحا� ا  مل

سقي .5 شاورات اليت جرت بني  بارة عن ملخص ا تايل  نص ا نا مل ع ل سائل العالقة عىل مل شأن ا ية  مل اvموعات اإل ب قلمي
نة للجيد ا  :صع

بو يف " شاورات اليت أجريت يف الو يخالل ا سفري 2013ن يويو 22مل تشل بني ا ية العامة، فيكز ته ريس ا مجلع،  ئ بصف
يف  نة يف  ثات الاك ثلني عن ا ية وعدة  سقي اvموعات اإل نوبني  ئ بع مم مي جن لم شاركون(قل توصل إىل )ملا ~تفاق ل، مت ا

òتايل ف يد الا سائل العالقة عىل  لل خيص ا صع  :جنةمل

نة يف الفرتة - ثة  ثا شاركون عىل أن تعقد ا9ورة ا للجاتفق ا ل ل إصدار ؛ وعىل رضورة 2013 أبريل 19 إىل 15 من ُمل
 "~ج�عذ^ ا9عوة إىل 

شاركون عىل أال تعرق - َواتفق ا ُ تجرمل شات اليت  نا ية وا شطة ا ُل األ سـ ق مل ن نظر يف لتقن نة  لى يف ا9ورة القادمة  للج
شاورات  تعلق  ندا  شمل  نة  ثة  ثا رشوع جدول أعامل ا9ورة ا سائل العالقة، علام بأن  ملبعض ا ي ب ي للج ل ل سمل م حول ّ

سا تعد األمانة ملا توي تÊ الويقة سوى معل ثويقة سـئل العالقة؛ و ند من جدول األعامل، عىل أال  ثألغراض ذ^ ا حت لب
توبر عىل معلومات وا بو املعقودة يف أ ية العامة للو نة، وحصائل ا ية  ثا كية خبصوص حصائل ا9ورة ا ي مجلع للج ن ل قع

ية العامة املذكورة؛2012 مترة بعد ا شاورات ا شأن حا� ا مجلع، فضال عن معلومات  مل  ملسـب

نة القادم  - متللجوحتضريا الج�ع ا شاورات ا سامهة بأمكل وجه يف ا شاركون عىل ا ملسـاتفق ا مل مل سائل مل شأن ا ملرة  ب
سفري  شاورات عني ا يال  نة، و ثة  ثا بل انعقاد ا9ورة ا لالعالقة  للم ه للج ل ّل تس تشق ية تضفيكز ّم أربعة وفود سـ مجموعة أسا

ياك والربازيل وبوندا ليه وفود اجلزائر و شاورات بغرض ُوطلب من تÊ اvموعة . بلج بلوغ مإجراء لك ما يلزم من 
سائ شاورات اليت و. ل العالقةللماتفاق حول احلل املالمئ  شاركة يف ا ملب ا توح ألي من مل ية  مفجترهيا اvموعة األسا سـ

ية  سقي اvموعات اإل يمت إطالع  متة األخرى؛ و ميا9ول األعضاء ا قلن م س شاورات اليت مله جترهيا ملعىل �رخي وماكن ا
ية ب ية يك خيربوا، بدورمه، سائر أعضاء اvموعات اإل مياvموعة األسا ناء عىل قلسـ توقع من األمانة أن تقدم،  بذ^؛ و ّي ُ

ساعدة  يةالالزمةملالطلب، ا  .سـ لعمل اvموعة األسا
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سفري ةوقد ترغب اvموع - ية يف إطالع ا ل األسا تشسـ تيض احلاجة ذ^ يف توارخي حمددة، عىل فيكز ندما   ،ّ تق ع
شاورات اليت ُ أن تعرض حصائل ُ؛ واتفق عىل من تقدم أو عىل القصور يف إحرازهأحرز ما جترهيا اvموعة ملا

سفري ية عىل ا لاألسا تش سـ  ." يف أواخر مارسفيكز

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام  .6 للجإن ا
 .ثمبضمون هذه الويقة

 ]ثهناية الويقة[
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