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 راتالفق 

ند  تخاب :7لبا يق وا بو  نة الو نتكوين  سـ ي  للتنجل
تني الحتادي ريس يذ تني ا يأعضاء ا لتنفن  للج

تني ية األعضاء املؤ قوبرن و  تسم
يق بو  نة الو سـيف  ي  152 – 150....................................................................................للتنجل

ند  ية :8لبا نة الربYمج واملزيا نتكوين   153.........................................................................................جل

ية  لأداء الربYمج واملراجعة املا

ند   159 – 154...........................................................................2010عام تقرير أداء الربYمج ل :9لبا

ند  نوية لعام  :10لبا ية ا ياYت املا سـا ل لب  160.................................................................................2010ل

ند  ية :11لبا يا u تخدام األموال طحاv ا ت  166 – 161......................................................................حسـ

ياسة العامة لإلدارة  لسـاقرتاحات ا

ند  ت|ر :12لبا u شأن ياسة العامة  سا ب  172 – 167..........................................................................لسـ

ند  شأن اللغات :13لبا ياسة العامة  با  184 – 173.............................................................................لسـ

ند  بو :14لبا بث عرب اإلنرتنت يف الو يا  189 – 185..............................................................................ل

ية يط وإعداد املزيا نا  لتخط

ند  ية للفرتة  :15لبا  211 – 190..........................................................2013-2012ناقرتاح الربYمج واملزيا

ند متويل :16 لبا يف رأس املال  شأن تو لاقرتاح  ظ  بعض  ب
يا واملعلومات وuتصاالت نولو شطة  جأ تك  215 – 212.............................................................ن

رشوع ية عن ا تقارير املر ملا حل يةل  ئيسـات الر

ند  ثال :17لبا u ية إلرساء يذ الوحدات املعلوما تتقرير مرحيل عن  مت  نفت
ية اFوية للقطاع العام ته واملعايري احملا لنظام املايل اجلديد وال س حئ  219 – 216...............................بلل

ند  بو :18لبا ية يف الو يط للموارد املؤ يذ نظام ا يتقرير مرحيل عن  سـ ستخط ل  228 – 220...............................تنف

ند  ناء اجلديدتقرير  :19لبا رشوع ا لبمرحيل عن   232 – 229.................................................................م

ند  رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة :20لبا  238 – 233.....................................................متقرير مرحيل عن 

ند  ية :21لبا بو احلا باين الو سالمة واألمن يف  رشوع حتديث معايري ا لتقرير مرحيل عن  ي مل  243 – 239..............م

ند  يجي :22لبا تقومي uسرتا تتجدات برYمج ا ل  248 – 244................................................................مسـ
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 راتالفق 

يق والرقابة اإلدارية تد قا  ل

ند  تصاصات  :23لبا  خمراجعة ا
تق  للرقابة شارية ا u بو سـنة الو ت ي ملجل  249............................................................................س

ند  سات اخلار¡ :24لبا يار مراجع ا حلا  250....................................................................................خت

ند  نوي املوجز :25لبا تقرير ا سـا  لل
يق اFاخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا قملدير  ل  251......................................................................شع

ند  سات :26لبا  252...................................................................................... اخلار¡حلتقرير مراجع ا

ب¨ان األقل منوا  لا

ند  بول وبرYمج العمل :27لبا  سطنإعالن ا
ب¨ان األقل منوا للعقد   258 – 253..........................................................2020-2011للصاحل ا

بو  يجلان الو

ند  ية الفكرية :28لبا ية وا ية  نة ا مللكتقرير ا من ن لتللج  259.........................................................................ملع

ند   ية": 1"28لبا يات جدول أعامل ا يذ تو تعراض  منا ص لتسـ  260..................................................تنف

ن ية :29د لبا نة اFامئة ا نتقرير عن معل ا  ملعللج
 261........................................................................................ حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة

ند  ية بعقد مؤمتر دبلومايس :30لبا  صتو
برصي سمعي ا لشأن حامية أوجه األداء ا ل  262..........................................................................ب

ند  ية :31لبا ية اFوية ا نة احلكو تعلقة  سائل ا نبعض ا ل للج مل ملعمل  م
ية واملع ية الفكرية واملوارد الورا ث يدية والفوللكورمللك  263................................................لتقلارف ا

ند  بو :32لبا ية مبعايري الو نة ا يا ن  264.............................................................................................ملعللج

ند  بو األخرى :33لبا ية عن جلان الو يتقارير إعال  م

ند   ية بقانون الرباءات": 1"33لبا نة اFامئة ا نا  265..............................................................ملعللج

ند   تجارية": 2"33لبا ية بقانون العالمات ا نة اFامئة ا لا ن  ملعللج
ية والرسوم وال¹ذج ياYت اجلغرا ية وا نا ف ا ب ع  266...................................................................للص

ند   شارية لإلنفاذ": 3"33لبا u نة تا  267..........................................................................سللج

ية ية الفكرية العا ملخدمات ا  مللك

ند  شأن الرباءات :34لبا تعاون  بنظام معاهدة ا  268................................................................................ل

ند   269...............................................................................................................نظام مدريد :35لبا
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 الفقرات 

ند   270...............................................................................................................نظام الهاي :36لبا

ند  بونة :37لبا  271..............................................................................................................لشـنظام 

ند  تحكمي والوساطة،مركز :38لبا بو  لل الو  ي
إلضافة إىل أسامء احلقول عىل اإلنرتنت............................................................................272 

 عياتمجلاسائر 

ند  تعاون يف  :39لبا تفق علهياإطارلا ياYت ا مل ا  لب
 املعينيف املؤمتر اFبلومايس 

 273.................................................................................................عاهدة قانون الرباءاتمب

ند  نغافورة :40لبا سـية معاهدة   274...............................................................................................مجع

 شؤون املوظفني

ند  تنياعUد تق :41لبا  لسـرير اFورة الرابعة وا
رشين( ثة وا ثا ية ا نا u ورةFلعا ل ل ئ ثت  ) سـ

يق بو  سـنة الو ي  275..................................................................................................للتنللج

ند  رشية :42لبا شأن املوارد ا نوي  تقرير ا لبا بل سـ  276...............................................................................ل

ند  يق اFاخيل والرقابة اإلدارية :43لبا تد بة ا قيني مدير  ل شع  277..............................................................تع

تام اFورات  ختا

ند  تقرير العام  :44لبا  لاعUد ا
ت يةلوا ئة رئا سـقارير الفردية للك   280 – 278.......................................................................هي

ند  تام اFورات :45لبا  297 – 281.............................................................................................ختا
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    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

ئات  .1 يات وسائر ا تقرير العام املداوالت والقرارات اخلاصة  يسجل هذا ا مجلع ل رشين لهي بولعا  :يل¨ول األعضاء يف الو

بو، اFورة  )1( ية العامة للو يا رشون عاديةاFورة ال (األربعونمجلع  )لعا
بو، اFورة  )2( ثالثونيومؤمتر الو رشون عاديةاFورة ال (لاحلادية وا  )لعا
يق، اFورة  )3( بو  نة الو سـو ي سة للتنجل تونوماخلا ية واFورة العادية  (لسـا ثا نا  )األربعونل
ية احتاد ريس، اFورة  )4( رشون عاديةاFورة ال (األربعونوالرابعة مجعو  )لعا
يذية الحتا )5( نة ا لتنفوا سوند ريس، اFورة للج سابعة اFورة العادية  (مخلا  )واألربعونلا
ية احتاد برن، اFورة  )6( نة مجعو ثا ما ثالثون ل رشوناFورة العادية (لوا  )لعا
يذية الحتاد برن، اFورة  )7( نة ا لتنفوا سادسة للج سونلا ية واFورة العادية  (مخلوا ثا نا  )األربعونل
ية احتاد مدريد، اFورة  )8( تاسعة  عاديةاFورة ال (واألربعونلرابعة امجعو  )عرشةلا
ية احتاد الهاي، اFورة  )9( ثالثون مجعو نة اFورة العادية (لا ثا ما  )عرشةل
يس، اFورة  )10( ية احتاد  نو ثالثون مجع رشوناFورة العادية (لا  )لعا
بونة، اFورة  )11( ية احتاد  شـو سابعة لمجع رشون لا تاسعة اFورة العادية (لعوا  )رشةعلا
ية احتاد لواكرنو، اFورة  )12( ثالثونمجعو تاسعة اFورة العادية  (لا  )عرشةلا
يف اFويل للرباءات، اFورة  )13( ية احتاد ا نو ثالثونلتصمجع نة  عاديةاFورة ال (لاحلادية وا ثا ما  )عرشةل
شأن الرباءات، اFورة  )14( تعاون  ية احتاد معاهدة ا بو ل ية ومجع ثا نا نة عادية ال اFورة (األربعونل ثا ما  )عرشةل
ست، اFورة  )15( ية احتاد بودا بو سابعة مجع رشون لا سادسة اFورة العادية (لعوا  )عرشةلا
نا، اFورة  )16( ية احتاد  يو ثة فيمجع ثا لا رشون ل سادسة اFورة العادية (لعوا  )عرشةلا
شأن حق املؤلف، اFورة  )17( بو  ية معاهدة الو بو ي سةاFورة العادية (العارشة مجع  )ماخلا
يل الصويت، اFورة  )18( شأن األداء وا بو  سجية معاهدة الو ب ي سةاFورة العادية (العارشة لتمجع  )ماخلا
ية معاهدة قانون الرباءات، اFورة  )19( تاسعة مجعو  )الرابعةعادية اFورة ال(لا
شأن قانون العالمات، اFورة  )20( نغافورة  ية معاهدة  بو سـ ثة مجع ثا لا يةة اFورة العادي(ل ثا نا  )ل

يف يف الفرتة من  ئات يف  متعت تË ا نوا جي له مترب26ج توبر 5إىل  سب  وأجرت مداوالهتا واختذت قراراهتا يف  2011 كأ
ئات املذكورة واملدعوة إىل uنعقاد  يات وسائر ا تني أو أكرث من ا شرتكة ال ياجUعات  مجلع لهم بارة (ثن شار إلهيا فÐ ييل  بعوا مل

شرتكة" بارة "ملuجUعات ا توايل" مجعيات اFول األعضاء"ع و  ).لعىل ا

تقرير العام هذا، أعدت األمانة وإلضافة إىل .2 ّا نفص  Fورات  ل ية العامةمتقارير  ومؤمتر  (WO/GA/40/19) مجلعا
بو  يق (WO/CF/31/1)يالو بو  نة الو سـو ي ية احتاد ريس (WO/CC/65/4) للتنجل نة  (P/A/44/1)مجع و للجوا

يذية  ية احتاد برن (P/EC/50/1)د ريس الحتالتنفا يذية الحتاد برن (B/A/38/1)مجع و نة ا لتنف وا  (B/EC/56/1)للج
ية احتاد مدريد  ية احتاد الهاي  (MM/A/44/5)مجعو يس (H/A/30/4)مجعو ية احتاد  ن و ية (N/A/30/1)مجع مجع و

بونة  ية احتاد لواكرنو (LI/A/27/3)لشـاحتاد  ية احتاد  (LO/A/30/1)مجع و يف اFويل للرباءات مجعو لتصنا
(IPC/A/31/1) شأن الرباءات تعاون  ية احتاد معاهدة ا ب و ل ست  (PCT/A/42/4)مجع ية احتاد بودا بو مجع
(BP/A/27/1) نا ية احتاد  ي و شأن حق املؤلف  (VA/A/23/1)فيمجع بو  ية معاهدة الو بو ي  (WCT/A/10/1)مجع

يل الصويت  شأن األداء وا بو  ية معاهدة الو سجو ب ي ية معاهدة قانون الرباءات  (WPPT/A/10/1)لتمجع مجعو
(PLT/A/9/1) نغافورة ية معاهدة  سـ و  .(STLT/A/3/3)مجع
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بولني يف .A/49/INF/1 Revثوترد يف الويقة  .3 بني ا ية واملرا ئات ا يات وسائر ا ملق قامئة Fول األعضاء يف ا ق ن ي ملعمجلع له
مترب26دوراهتا حىت   .2011 سب 

تايل ذكرمه  .4 ية من جدول األعامل لوترأس األشخاص ا تا نود ا ناولت ا لuجUعات اليت  ل ب  :)A/49/1 ثالويقة(لت

ندان سفري  2 و1 لبا تني (ألربتو دومونلا  )جناألر
 لجمعية العامةل ئالريس اخلارج

نود   12و 11و 10و 9و 8و 6و 5 و4 و3لبا
 20 و19 و18 و17 و16 و15و 14 و13و
 28 و27 و26و 25و 24و 23و 22و 21و
" 1"33 و32 و31 و30و 29و" 1"28و
 45 و44 و39 و38و" 3"33و" 2"33و

سفري تش لا شا ز فيكأو  )برصيا (غلي
ية العامة،اجلديد ئالريس  تخب  للجمعا يابه، ملن غ ويف 

يدئالريس،  Yئب تو  لسـوا يال أغو يزيي  سـما كينكك
 )أنغوال(

نود يد  43 و42 و41 لبا تال لسـا تويا(سـيلنيوري  نإ  )سـ
يق نة ا سـريس  لتنجل  ئ

ند  يدة  34لبا يفربغلسـا سويد (سـسوزان   )لا
س ية احتاد ةئير شأن الرباءاتمجع  تعاون  بمعاهدة ا  ل

ند  ندرا غرازيويل  35لبا يدة أ سـا لكسـ  )يسورسا(ل
س ية احتاد مدريدةئير  مجع 

ند  ندرا غرازيويل  36لبا يدة أ سـا لكسـ  ،)يسورسا(ل
ية احتاد الهاي ية ريس  Yمجع  ئئ

ند  يد 37لبا تش ةلسـا  )ابرصي (تيبراناك تو
س بونةةئير ية احتاد  شـ   لمجع

ند  يد 40لبا نو راموس  لسـا ييري ألفوسو مور ن يا(خب با نإ  )سـ
نغافورة ية معاهدة  سـريس  مجع  ئ

ية اFوية  .5 نظامت احلكو بني، مبا يف ذò ا ثيل املرا هرس بلكامت وفود اFول و تقرير  لويرد يف مرفق هذا ا مل مم مل ق ف
ية املذكورة نظامت غري احلكو موا شرتكني يف الويقة ّمتألعامل كام جدول ا ويرد. مل ث اعUده وقامئة ا  A/49/1مل

توايلA/49/INF/3 ثوالويقة  .ل عىل ا

تقرير .6 نصه الاكمل يف مرفق هذا ا لويرد تقرير املدير العام   .ب
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ند األول من جدول األعامل املوحد ّا  :لب
تاح اFورات  فتا

بو،  .7 سس غرييدعا املدير العام للو يد فرا نا يه ف (لسـ شار إ لا بارة مل تاسعة سلس  uجUعات ") املدير العام"بعÐ ييل  لا
ئاهتا إىل uنعقادنيواألربع بو وسائر  يات اFول األعضاء يف الو ي  ي  .همجلع

تح  .8 سفري لجمعية العامة، ل ئالريس اخلارجفتوا تني (ألربتو دومونلا بو )جناألر يات اFول األعضاء يف الو ي، دورات  مجع
ئاهتا يف اجUع ية األخرى هيوسائر  ئات ا يات وا شرتك للك ا ن  ي مجلع ملعم رشينله تايللعا يان ا ل، وأدىل   :لب

يد " سعادة، ا سـمعايل الوزراء، أحصاب ا سادةلل يدات وا ندوبني، ا سادة ا لاملدير العام، ا سـ مل إنه من دواعي . لل
يمك هبذا اخلطاب بصفيت الريس اخلارج يف  ئخفري أن أتوجه إ لس  uجUعات ال ياتنيألربع واتاسعةسل نظمة مجلع  مل ا

ية الفكرية ية  للملكالعا يفيت. مل يار  ية ا تعني عىل أن أترأس  خلوبصفيت الريس اخلارج،  ت معل خي  .ئ

بل أن أعطي اللكمة  ترصة األخرية  تاح هذه اFورة ألبعث هبذه الرساv ا قأود أن أنهتز هذه الفرصة يف ا ý فت
ثاين من جدول ند ا لشار القانوين مبوجب ا ب لت تب" األعامل، للمس تخاب أعضاء ا ملكا  ".ن

نظمة نا معل ا مللقد را نا  جع Yيات و ياسات وuسرتا نا يف اخلطوط اإلرشادية  يات و ناء ا شـأ يج سـ ث مجلع قث ت لل حب
بل نظمة. ملسـتقاخلطط من أجل ا شطة ا تقرير شامل ملراجعة اكفة أ تقدم املدير العام  ملوسوف  ن ب  .ي

ي  اليت  بارات ا تلف ا تعولكن سوف  لقل لع يعهتاخت يمك يف  بمتل يف صدري واليت سوف ألقهيا  فبصفيت . طعل
ية عن بعض األمور ئالريس اخلارج، أود أن أتلكم  يع لشخصمن و�ة نظري ا يف يف غضون األسا بإذ سأغادر  جن

ي  القادمة ب¨يلقلا ثل دامئ  يا عىل إمتام �ايم  ل، وأعكف حا مكم  .ل

نظر إىل وترية العمل، أY عىل ي ند ا لأوال، و ع نا حاً فظقني بأ بوقةن تقدم بوترية غري  سـنا عىل ا سـÐ خالل  ، والمل
ية اFوية يف. هذا العام نة احلكو لومن و�ة نظري،اكن إعطاء انطالقة جديدة لوالية ا ثابة تطور إجيايب 2004 مللج مب 

تعاون أكرب بني الوفود  .بمسح 

ية وكذò يف جمال  يق جدول أعامل ا منكام مت إحراز تقدم يف  لتب تجارية وحق املؤلفتط  .لالرباءات والعالمات ا

سمح  أيضاأشعروإنين  نا يف وضع  نا  تذكري بأ برصي، حلاجة إىل ا سمعي ا نظر عن األداء ا ي، وبغض ا سـ ن ل ل ل لل
ية وضع معايري جديدة أو إبرام معاهدات يط يف قضا3 أخرى،  بغنا  تخط ية . لل سؤو لويف هذا الصدد، يقع عبء ا مل

هذه  سأvلاألوىل  نا حنن اFول األعضاء ملا بادv وإىل . تقعيل عا ثقة ا ساحة أعظم من ا نا حباجة إىل تطوير  تأظن أ ل م ملن
نظمة كلك تقدم يف جدول أعامل ا يق ا نا  ملهم أمعق، لو  ل حتقش ئ  .ف

يايس  تحىل اللزتام ا تعني عىل اFول أن  ية، خالصة القول إنين أؤمن بأنه  تا u تام مالحظايت سـويف  ت ي لت ح فخ
يق هدف اFمج األفضل القامئ   òبلغ أقىص قدراهتا مبا يف ذ نظمة أن   Yنطاق لآلراء، لو أرد حتقعىل توافق واسع ا ت للم ل

يةسـياسات للملكية الفكرية يف  نا ية ل¨ول ا ما ل  .لتمن

تقدمي  .لولك ذò هو من ب ا

سفراء ا/ين أيدوين خالل الع نصيب دون أن أشكر أوال زماليئ ا سعين أن أترك  لوال  ًي يني وكذò م ضامني املا
يني سقني اإل ميا قلن  .ّ وYئيبمل



A/49/18 

8 

 

 

بل لك يشء للموظفني ا/ين  يوم، و نا ا يد غري وسائر فريقه، احلارضين  يق  نان ا قكام أشعر ال ل ه ل سـ لعم للت م
يعا هودمه  شار القانوين  ًساعدوا الرئاسة وكذò ريس املوظفني وفريقه وا مج جلت  .ملسئ

ية خالل األعوام وأود أن انهتز هذه الفرصة ألشري  شفا فنان إىل العمل ا/ي تقوم به األمانة يف جمال ا ل لب
ثلني اFامئني تواصل بني املدير العام وا بادل ا ية، وللرتكزي عىل ا ي  املا ملما مل ت ض هود . للقل متر ا تعني أن  جلويف رأيي،  تسـ ي

نوال  .ملعىل هذا ا

ئا شاورات اليت مقت هبا حول رؤساء  يوأخريا، وفÐ خيص ا همل شكر اكفة األعضاء ً نظمة، أخص  لت هذه ا مل
شاورات ًلقد رشحت املوقف اكمال خللفي وآمل أن يمت اختاذ القرار يف أرسع وقت يف هذا . ملا/ين شاركوا يف ا

 .الصدد

يف هال بمك يف  سادة، أهال و يدات وا نا ل جسـ ً سً يات سلس  اجUعات لكي أمل أن تؤيت . ل  تاسعةلامجلعا
تا#ا الرمسيب|رها و نيواألربع نا ا تأعلن ها   .فه

سن اسـUعمك حلشكرا  ً". 

ند    من جدول األعامل2لبا
تخاب أعضاء املاكتب  نا

ند إىل الويقة  .9 شأن هذا ا شات  نا ندت ا ثا ب ب ق مل لس  .A/49/INF/4ت

ند  .10 تخاهبم يف إطار ا بغي ا تني ا/ين  شاورات حول أعضاء املاكتب ا شار القانوين إن ا بوقال ا ن ي سـ مل لت نل ل  من جدو2ملس
تايلياألعامل قد أرشفت عىل uنهتاء ويأمل يف أن  يوم ا لسـىن توزيع قامئة أعضاء املاكتب يف ا ل تاج إىل . ت يات  حتوقال إن ا مجلع

نود من  نظر يف ا ها مواص  ا سـىن  ية العامة حىت  بة إىل ا بالقامئة الاكم  ألعضاء املاكتب  ل ت مجلع لسـ لن ي وأعلن أن . 5 إىل 2ل
ي شاورات غري الر مسا ية العامةمل بة إىل ا مجلعة قد أفضت إىل توافق لآلراء حول قامئة املرحشني  ندوبني أن . لنسـ متس من ا ملوا ل

يه Yية العامة و تعلق بريس ا  Ðقرتاحاهتم فبتقدموا  ئئ مجلع ي  .ي

يق .11 يا مس مجموعة ب¨ان أورو الوسطى وا بلطوحتدث وفد سلو لن س. في ية العامة اخلارج، ا نأ ريس ا لو مجلع ئه فري ألربتو ّ
ية العامة للجمعدومون، عىل العمل القمي ا/ي أجنزه كريس  ئ سابقة حبمكة . ّ ية العامة ا لوشكره الوفد عىل إدارة أعامل ا مجلع

تعامل  ته يف ا يو يدة و يادته الر شكره عىل الزتامه الفعيل و لوسالسة وحرص أيضا عىل أن  ي شـ حي سائل مع ق ية ملا ئاإلجرا
بواألخرى، مبا يف ذò وضع إجر ئات الو تلف  تخاب أعضاء ماكتب  ياء ال ي خم سق  .هن مكنوقال الوفد إنه مل دواعي رسوره 

بو للفرتة  ية العامة للو يق أن يقرتح امس املرحش لريس ا يمجموعة ب¨ان أورو الوسطى وا مجلع ئبلط قال الوفد إنه و. 2013-2011ل
يد  سـيرحش سعادة سفري رصيا ا لب تشّ شا ز فيكأو ية اغلي بو للفرتة مجلع لرئاسة ا وانهتز الوفد هذه الفرصة . 2013-2011يلعامة للو

سفري  لتذكري بأن ا تشلل نظمة اFويةفيكز تعددة األطراف وا ية  هين للعمل يف اFبلوما ساره ا ل كرس معظم  مل سـ مم مل وأشاد . ّ
نع ا®موعة بأنه  يه يف العمل وقال إن ذò هو ما أ تعددة األطراف وتفا ية  قبكفاءته يف اFبلوما نم ناسب ا/ي سـ رشح ا ملهو ا مل

ية تا ية العامة يف الفرتة ا لتود ا®موعة أن تقرتحه لرئاسة ا ل مجلع نذ . ّ نصب املرموق  شغل هذا ا موذكر الوفد بأن ا®موعة مل  مل ت ّ30 
سفري . عاما ية العامة وإهنا قرتاح ا توىل رئاسة ا ترب أن الوقت قد حان يك  لوقال إن ا®موعة  مجلع ت تشتع ّمرحشا  تقرتح فيكز

نصب هذا ا مليدا  ل سفري. ج يدمن ب¹ ألفريدو سوسكوم لواقرتح الوفد أيضا ا تو من أنغواللسـ وا يال أغو يزيي  سـ ما  .كينكك

ت .12 ية مس ا®موعة ء، وقال إنملوحتدث وفد الوال3ت ا يحات اليت قدمتهيكحدة األمر يد بأن يؤيد الرت  1 شـ ّسع وقال . ل
تطلع لرئاسة رائعة من سفري رصهإن  .بياي 
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يوية وقال إن .13 ب¨ان اآل تان مس مجموعة ا سـوحتدث وفد  ل يح رصيا للرئاسة وب¹ وأنغوال هكسـ يد تر تأ رشف  ب  شـ ي ب يت
ئنصيب Yئيب الريس  .مل

سفري  .14 بو ا ية العامة للو بت ا لوا ي مجلع تشنتخ شا ز فيكأو سا ) برصيا (غلي ًر سفريئي لها وا يد) ب¹ (ألفريدو سوسكوم ل  لسـوا
يال أغو يزيي  كينكما بني للريس، يف )أنغوال(سـتو ك Y ئ مترب 26ئ  .2011سب 

سفري  .15 تخب، ا ية العامة اجلديد ا لوألقى ريس ا ن ملمجلع تشئ شا ز فيكأو تايل،غلي يان ا ل   :لب

سادة " ندوبني، أهيا ا يد املدير العام، رؤساء الوفود، حرضات ا سعادة، ا لمعايل الوزراء، أحصاب ا مل سـ لل
رشف عظ يدات، وبعد، إنه بال شك  لوا ب¨ي رصيا ويل أYلسـ بري  بمي وفرح  ل يا أن أترأس هذه ك خشص 

بو يات اFول األعضاء يف الو تاسعة واألربعني من اجUعات  س  ا يا مجع ل  .لسل

سفري يالي املوقرين، ا لويابة عن ز ّن يدمن ب¹ ألفريدو سوسكوم م تو من أنغوال،  لسـ وا يال أغو يزيي  سـما كينكك
ّوأصاv عن نفيس، أود دئ ذي بد ناصب  أءً نا  تخا نا  ثقة اليت وضعوها  يع اFول األعضاء عىل ا ملن أشكر  ب ن ي ل فمج

يات جلل سؤو لذوات  يق لزتامات لك واحد . م ية اليت  ياد واجلد مع احرتام الضوابط اإلجرا نا  نؤكد الزتا نا  تلوإ ئ حل ل ّن م
بو ية العامة للو ينا كريس وYئب ريس  للجمع ئ ئ ل وأود أيضا أن أتذكر وأشكر أو.ّم ّ ناصب يف ّ ملئك ا/ين شغلوا هذه ا

سعي  سري احلوار وا باه املوقران عىل �ودمه يف  Yسفري ألربتو دومون و تني، ومه الريس اخلارج ا تني املا لا ي ئ ل تي ّسـ ئ ضن ل
نظمة شات واملداوالت يف هذه ا نا يق اآلراء خالل ا ملإىل تو ق مل يوم سوف . ف ساهتا ا تحت  يات اليت ا لإن ا جل ت فمجلع

شطة الو نتعرض أ بل من أجل رفتسـ يات ا تعمل عىل اسرتا تقدم احملرز و سابقة وتقمي ا ملسـتقبو ا يج سـ ل ل تي  حتد3ت عّ
ية الفكرية سامه .مللكا ثقايف ويه  نولو¡ واإلبداع ا تاكر ا u ية يف إدارة ي  ر ية الفكرية، و ت إهنا، أقصد ا ل ب سـ تكسـ لمللك ئي

يوم ها ا ية الكربى اليت نوا تحد3ت العا ليف ا مل تظرY ساعات وأ3م طوال من عامأ جدول نايوبني أيد. �ل ثف و نل  تمك ّ
نا حمدود و. العمل اFؤوب ية وجزية/ò قتلكن و تا u حتكون لكميت ت  .فسـ

ية  بو ونوافق عىل ويقة الربYمج واملزيا ية يف الو يق واملا تد تعرض األداء وا يات سوف  نوخالل هذه ا ث ي ل ل سـ قمجلع ن
ت تني ا سرتشد هبا العمل يف ا بلاليت  ملقي سـ نس بو . نيل ياسـيت الو ثل  سائل إدارية أخرى  شات حول  نا نجري  يو سـ م ق مسـ م

يجي ا/ي > دور أسايس يف تطور  تقومي uسرتا تجدات برYمج ا متع إىل  ت|ر وشأن اللغات و u ّشأن ت ل سـ ب مب سنسـ س
نظمة بو وحتديهثا  مكالو هور القادمة. ي يه  تو ها ا سدي  بو و ئات الو تعرض معل اللجان و شوسوف  ج للل لس ن ي ي هسـ  ويف .ن

بري  برصيإذ كعدد من ا®االت، أحرز تقدم  سمعي ا نا اقرتاحا بعقد مؤمتر دبلومايس معين حبامية األداء ا لجند أما ل . م
ياسة العامة مىت آن أواهنا تاجئ مماث  يف جماالت أخرى من ا يق  سائل يف شق الطريق  سامه هذه ا سـأمتىن أن  ن مل لت لتحق ّ .

نعمل عىل تداخ ،  رشوعات ا سـومن ا مل شة مل نا نعىن خلصوص  نظمة و ية عىل معل ا تعراض تعممي قضا3 ا ق ا مب سـ مل من لتسـ
ية يات جدول أعامل ا منيذ تو لتص تحة وأال . تنف ناء و ها عىل العمل بروح  يع الوفود وأ ياق، أدعو  نفويف هذا ا مجشع ب مج ّسـ ّ ل

تضاء u ند قبخل مبرونهتا  ع يع . ت يع يك  تعاون من ا بوأY حباجة إىل اFمع وا تط مجل ييضء نسـل سـناء توافق اآلراء ا/ي 
يات نا حىت نصل إىل هناية هذه ا مجلعطر  .يق

يةاملعايلأحصاب  ياسة العامة الو يق عىل شؤون ا ها وقع  ية الفكرية  ن، إن ا سـ طمع ل ل يهتا يف . مللك نا ندرك أ مهو لك
ية ية العامة يف ا®االت ا تحد3ت العا ية، ودورها يف ا نولو ية وا ثقا ية ا نا مل ل ل ملعمن ج تك لف نعىن . لت سـوخالل األ3م اآلية،  ت

نا عرب العامل سني ظروف موا سامه يف  يه بطريقة قد  بت  ية وا نظر يف توجه ا®االت الرئا ي نف حت ت ل سـ طل ّ الرهاYت و. ّ
نا تاج إىل الزتا نظمة  مخضمة وهذه ا حت يعا مهنجا . مل نا  يد إىل ذò هو العمل عىل توافق اآلراء إذا ا يل الو مجوا بع ّس ت حل ب

يط هبااد احللول نتعاويا إلجي ية ا سا يد فهيا أو جانب ا نا أ3 اكن قدر ا حملتË القضا3 اليت توا سـ حل � والصاحل العام . لتعقل
بادرة يف املفاوضات ناء وبدي روح ا تخذ املوقف ا نا أن  ملتيض  ن ب لن م تقي . يق سع من الوقت يك  نا أيضا  يكون  نلو ت ل ّسـ م

نا من تعز سـميكّنيف جو أقل ضغطا وأكرث راحة مما  ّ ّò/ أية فرصة Yبذا لو انهتز شخيص، و تواصل ا ّيز ا ح ل  .ل
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تام هذه اللكمة أن  ندوبني، امسحوا يل يف  يدات، حرضات ا سادة وا خأحصاب املعايل، ا مل سـ ّأجدد شكري لل
سايم وأن لمك  نصب ا هذا ا تخايب  لعىل ا مل يات حنو خامتة موفقة ألن سري هبذه ا يعا بأن أبذل قصارى �دي  ّعدمك  مجلع لل مج

نظمة ذاهتاختدم مل بال شك مصاحل اFول األعضاء وا ّ. 

ثقة اليت وضعمت يف خشيص ويف Yئيب شكر عىل ا ّأشكرمك جزيل ا ل  ."ل

ية العامة يف  .16 تاح دورة ا ند ا مجلعو ت مترب 28فع ية العامة 2011سب  تخاب ريس ا ية العامة بأنه رمغ ا مجلع، ذكر ريس ا ن ئمجلع ئ ّ
يه يف  Yمترب 26ئبو ناك عدد من 2011سب  يات ه،  يع ا تخاهبم يك  بوا بعد وال بد من ا مجلعأعضاء املاكتب ا/ين مل  تط ن سـتخ تي ّ ن

بغي ها كام  بارش  ئات أن  نوسائر ا يمعل ت سقي ا®موعات قد أفضت إىل الويقة . لهي ية فÐ بني  شاورات غري الر ثوأعلن أن ا ن مس ممل
A/49/INF/4توي عىل أسامء املرحش ّ اليت وزعت عىل اFول األعضاء ويه  حت ئات ّ يات و تلف ا ناصب يف  يني  مجلع خم همل

بو تخاب أعضاء املاكتب . يالو ئ  عىل قوامئ املرحشني املقرتحة، أعلن الريس ا يقات ومل تطرح أية أ يث مل تقدم أية  نو سـ ئتعل ّح
 .A/49/INF/4ثالواردة أسامؤمه يف الويقة 

شاورات غري  .17 يواصل ا ية العامة اFول األعضاء أنه  ملوأطلع ريس ا سـ َمجلع سفري دومون ئ ها سلفه ا ية اليت ا لالر سـهتلمس
ئات يات وسائر ا تخاب أعضاء ماكتب ا سق ال توصل إىل إجراء  يية ا مجلع ن ن ل لهبغ ّ شاورات يف . م ملوأعرب عن أمI يف إمتام ا

ب  يات ا ها إىل ا تقد سمح  ملقموعد  مجلعمي ب  .ي

ند   : من جدول األعامل املوحد3لبا
 اعUد جدول األعامل

شات .18 نا ندت ا قا مل  .A/49/1ث إىل الويقة تس

ها كام هو مقرتح يف الويقة  .19 ية جدول أعام ئات ا يات وسائر ا متدت لك واحدة من ا ثوا ن ي لمجلع ملع له  A/49/1ع
شار إلهيا فÐ ييل ويف الوKئق املذكورة يف الفقرة ( بارة 2ملا سب بعد، ")جدول األعامل املوحد"بع أعاله  نظر فهيا  ح ا ل

 .األصول

ند   :امل املوحد من جدول األع4لبا
 املدير العامتقرير 

 : املدير العامخطابيرد فÐ ييل  .20

سفري " تشلسعادة ا شا ز فيكأو بو،غلي ية العامة للو ي ريس ا مجلع ثلني  معايل الوزراء، ئ سعادة ا ملمأحصاب ا ل
ندوبني املوقرين، اFامئني،  ملحرضات ا

 وبعد،

سفري  بو، ا ية العامة للو لسعدين أن أنضم إىل ريس ا ي مجلع تشأوئي فيكشا ز يبغلي   إىلح ألرحب بمك أشد الرت
ية الفكرية  ية  نظمة العا يات اFول األعضاء يف ا للملكهذه اFورة اليت تعقدها  مل مل بو(مجع  وامسحوا يل أن أهL ).يالو

سفري تش لا تني فيكز ية العامة وأن أخربه بأنين أضطلع إىل العمل معه عىل مدى ا سا  نه ر ن عىل  سـي لئ للجمع ي تعي
تني ث.مالقاد يدة فÐ خيص ا تاجئ  يات للخروج  يادة اجUعات ا لك وأY واثق من أنه قادر عىل  ج ن بق  من القضا3 ريمجلع
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سفري . املعروضة علهيا لوامسحوا يل أن أشكر أيضا الريس اخلارج، ا يه يف معI عىل طول فرتة ألربتو دومونئ ن عىل تفا
شورة  ية وعىل ما قدمه يف تË الفرتة من  تني املا ما ض  .وتوجهياتلسـن

ية نة املا نظمة عىل مدار ا شأن أبرز إجنازات ا باح تقريرا مفصال  يمك هذا ا ضلقد وزعت  سـ مل ب لص ولن أكرر . لعل
تقرير يف هذه املالحظات سائل عامة أو . لما ورد يف ذò ا يق عىل ثالث  تمن هذه الفرصة  مولكن أود أن أ تعل للغ

تحق اهUما خاصا  .تسـتطورات أرى أهنا 

سأv األ شغاالت اFول األعضاءملوا يعة احلال يف مقدمة ا نظمة ا/ي يظل  نوىل يه الوضع املايل  ب وأود . بطللم
شغاالت األمانة أيضا ها . نأن أؤكد لمك أنه يف مقدمة ا نظمة برYمج  نفذ ا يل أن  معلبدون وضع مايل سلمي،  ملف ت يسـتح

ها يق أهدا يك عن  Yف حتق  .ه

تأىت من ا نظمة  توكام تعلمون فإيرادات ا ية مل نظمة عرب أنظمهتا العا ملتفاع األسواق خلدمات اليت توفرها ا مل ن
شأن الرباءات، ويه نظام للملكية الفكرية تعاون  بمعاهدة ا تجارية ونظام الهاي للرسوم ل ل، ونظام مدريد للعالمات ا

تحكمي والوساطة بو  ية ومركز الو نا للوال¹ذج ا ي ع نة . لص توى الطلب عىل خدما2011سـويف  تنا مبوجب هذه مسـ، عاد 
تجاوزها بل األزمة وبدأ  تو3ت ما  ياألنظمة إىل  قسـ بات اFوية مبوجب . م لفقد ارتفعت ا شأن لطل تعاون  بمعاهدة ا ل

سبالرباءات توايل% 21,5و% 7,4و% 9,58 بن ونظام مدريد ونظام الهاي  غري أن اإليرادات مل تزدد . لعىل ا
سل تأثري ا بب ا بات  ناسب ونايم ا لمبعدل  ل لطل ت سي تأثري بت يعاجل هذا ا سورسي و مية الفرنك ا ليب لالرتفاع احلاد يف  سـ يل ق

بات يف أسعار الرصف هذه ا تصدي  يات اليت وضعت  نة اآل نفذ هناية هذه ا ندما  بل  تقليف ا لل ل سـ ت لع لل ُتق  .سـمل

ية وأ نة الربYمج واملزيا تعدادا لعقد اجUع  شات مطوv وجمدية ا نا ثوأجرت اFول األعضاء واألمانة  ن جل سـ ق ناءه م
تصادية  u vتني القادمة يف ضوء ما تعرفه احلا بة لفرتة ا شاط يف األسواق  ية وضع تقديرات ا قحول  ن سـيف ل لك سـل نن

ية يةملالعا تصاديةل احلا uية و ية املا نا ق من تذبذب من ا لح شات. ل نا قوأود أن أقر جبدوى تË ا نا، . مل توكام جاء يف تقديرا
بة ياYت يف هذه املرح أل% 4,7 بنسـفقد ازدادت اإليرادات  شفه من ا بن ذò هو ما  لت نا نؤمن بوجود . نس نكام أ

باب وجهية /ò، وال تصادي  سـأ u منو تعددة األقطاب  يعة ا ت|ر املزتايد يف األصول غري املادية، وا u Ðقسـ للس مل لطب
ية الفكرية ية  نا العا تخدام أ للملكوتغري أمناط ا مل ت نا خفض اإلنفاق إىل ولكن مراعاة لUين مه أق. نظمسـ حل تفاؤال، اقرت

ناية فائقة %. 3مسـتوى ز3دة أقصاها  ياYت  هد برصد ا  ،òبعوعالوة عىل ذ لب ها مىت تغريتنتع يف  معوا نطلع . لتك سـو
شأن يقي . لاFول األعضاء عىل أي تطور يف هذا ا تو فوأود أن أشكر اFول األعضاء عىل موافقهتا عىل هذا احلل ا ل

يةقة عىل وأتطلع إىل املواف بوعناقرتاح الربYمج واملزيا رشوط يف وقت الحق هذا األ تني القادمة هبذه ا سـ لفرتة ا ل نسـ   .ل

ساء  يا هذا ا نه ر ند بو ا/ي  بىن اجلديد للو تكامل ا يه هو ا ثاين ا/ي أود اإلشارة إ ملوا®ال ا مس شـ سـ ي مل سـ ل ًل
باره إجنازا معامر3 تفل به  ًو ً ت يةويف هذا الصدد، أود أن أتطر. عحن ية ا نا بىن من ا ية ا ميق إىل أ ل مل لتنظمه فقد . ح

نا طويال رشوع، كام تعلمون، ز تغرق هذا ا ًا ً م مل نات-سـ نذ أوائل ا يث بدأ لفعل  لتسعي  م بىن . ح تمكل اآلن ا ملوقد ا سـ
يه حنو تأجرة500 لاجلديد ونقل إ باين ا سـ موظف من ا تجابة املوظفني . ململ ئة رائعة للعمل واكنت ا شلك  سـوهو  ب يي

ية للغايةللعمل يه إجيا ب  ثالث . ف نوات ا يق ذò اإلجناز عىل مدى ا لوقد معل عدد هائل من زماليئ عىل  لسـ حتق
ية رشوع عظمي يف املوعد احملدد ويف . ضاملا ثقة يف قدرنا عىل إجناز  شعر  نجاح،  يد  بىن ا تكامل ا موبفضل ا ت ل ن ب جل مل سـ

يه ية املقررة مع إضفاء نوع من امجلال إ لحدود املزيا تعلق بقاعة املؤمترات اجلديدة وحنن. ن  Ðتجربة ف نوي تكرار تË ا ي  ل ن
نة يات يف  سـاليت بدأ العمل فهيا، هبدف إعدادها يك يعقد فهيا اجUع ا  .2013 مجلع

نظمة لوضع القواعد واملعايري يه هو برYمج ا ملوا®ال األخري ا/ي جتدر اإلشارة إ تاجئ . ل هد العام املايض  نفقد  ش
ية يف عدد بوع، كام .  من ا®االتبإجيا تمت املوافقة هذا األ برصي و سمعي ا بري يف جمال األداء ا سـفقد أحرز جناح  ل ل سك

يث متت املوافقة  ية Fعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس أو Fعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس آخر  حآمل، عىل تو ص
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بري من املوضوع املطروح رش عاماوهذا يعين اخلروج من أ. كلفعل عىل جزء  مترت ملدة أحد  ًزمة ا ع ويف نفس . سـ
نة نة ويه ا للجا ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة،للج بري فÐ خيص uتفاق عىل مضمون صك ملعن اFامئة ا ك أحرز تقدم 

شورة بوعات إىل األعامل ا شورة لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا نفاذ إىل األعامل ا سني ا ندويل  ملط ن ل ملتح مل كام . ل
بث ئات ا لاتفق عىل خطة معل جديدة يف جمال حامية   .هي

نة للجوأحرز أيضا تقدم عظمي يف ا يدية ً ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اFوية ا تقل احلكو ث ن لل مللكملع م
ية. لفوللكوروا شأهنا بفعا تفاوض  لوأعدت نصوص ومت ا ب نة عىل رشوط جتديد واليهتا لفرتة ا. ل لووافقت ا سـنتني للج

يات للموافقة علهيا رشوط معروضة أمام ا ب ، وهذه ا مجلعا ل ها . ملق نة  توصل فهيا ا بنفسوهذه يه املرة األوىل اليت  للج ت
òساعدهتا عىل ذ يات  شأن جتديد واليهتا دون احلاجة إىل اللجوء إىل ا ملإىل اتفاق  مجلع  .ب

هدت تقدما العمل يف الرسوم ًويأيت مضن ا®االت األخرى اليت  ية يف إطار ش نا ع وال¹ذج ا نة اFامئة لص للجا
تجارية  ية بقانون العالمات ا لا ية بقانون الرباءات واعUد ملعن نة اFامئة ا نا لربYمج معل جوهري للمرة األوىل ملعللج

نوات واملراجعة املقرتحة ال شأن سـخالل  بونة  بتفاق  يد اFويلتسجيللشـ شأ عىل ا يات ا لصع  ن ملسم  .ت

سن وقد لوحظ يف اكف سائد بني اFول األعضاء قد  تاجئ أن اجلو ا حتة uجUعات اليت أفضت إىل تË ا ل لن
بري كشلك  بحث عن حلول. ب ناء للغاية يف ا شلك  شارك  لفالوفود  ب ب نظمة عىل . ت ثقة يف قدرة ا هر ا ملكام بدأت  ل تظ

تطور وال. uتفاق لنا سوى أن نرحب هبذا ا  أود أن أشكر اكفة اFول ورمغ أنه تطور هش، فإنه �م، وأY. يسع
نا مية اليت جعلت من ذò أمرا  شاركة ا ًاألعضاء عىل ا ممك ً لعظ  .مل

سب، بل إن  يب  يس حمل تر نظمة عىل تطوير اإلطار القانوين اFويل  ثقة يف قدرة ا حفونا أن نقول إن ا مل ل حل ل
ية الفكرية  ها عامل ا تحد3ت اليت يوا ثقة رضورية أيضا نظرا حلجم ا مللكهذه ا � ل تطور ورسعةل تأ  با/ي ال  ي فإذا . يف

يط به من لك جانب تحد3ت  حتسط املرء Yظريه لوجد ا ل تحد3ت ال تطر#ا . ب يا لرضورة، فا يس  لوهذا األمر  سلب ل
يري سب، بل يطر#ا ا تغالصعوت  تصاد ال  لحف ية الفكرية إىل أنظمة ا بري يف جمال ا قأيضا، وال سـu Ðتقال ا مللك لك ن

ت|ر u ستأ سـهتدف فهيا األصول غري املادية ويه مصدر تويد الرثواتتف لات   .ت

تحد3ت اليت  تقد أهنا من بني ا ية الفكرية وا ها ا تحد3ت العديدة اليت توا لوختطر عىل ذهين ثالثة من ا ع مللكل �
ب ، فامسحوا يل أن أذكرها لمك نوات ا ساحة يف ا ملقسود ا سـ ل لت  .س

تحدي األول هو إدارة الطلب أو إدار ية الفكرية املودعة حول العامللوا بات ا مللكة جحم  بلغ . طل موملا اكن 
بعث عىل  1,2 ناك ما  يس  تطوير،  بحث وا شطة ا نة حول العامل يف أ مثر يف لك  يتريون دوالر أمرييك  ه ل ل ن سـ فلل يست

ية الفكرية بات ا مترار تزايد عدد  مللكuندهاش يف ا طل نظر إىل هذا األمر عىل أنه ت. سـ نا أن  بغي  نو ل وجه طويل ني
تصادي الراهن u ياق باطؤ مؤقت يف ا تعرض  توجه  قاألجل، وإن اكن هذا ا سـ ت ي لل وامسحوا يل أن أذكر لمك . ل

توجه تني من األرقام اليت توحض هذا ا لمجمو ية صدرت أول براءة اخرتاع يف ظل نظام . ع تحدة األمر يكففي الوال3ت ا مل
نة نة . 1836 سـالرتقمي الراهن يف  يون صدرت 1911سـويف  نة . مللبراءة uخرتاع ا  صدرت براءة 2011سـويف 
يون ية  ملuخرتاع ال| نة . ن يل 48 411 طلب براءة إلضافة إىل 9 659 أودع يف الصني 1989سـويف  تسج طلب 

ناعي 158عالمة جتارية و يل رمس أو منوذج  صطلب  رشين عاما يف الصني أودع . تسج عوبعد مرور 
يل عالمة جتارية و 795 759طلب براءة و 241 367 ناعي367 613تسجطلب  يل رمس أو منوذج  ص طلب   .تسج

تصادات األخرى u تصادات يف العامل يف العديد من u ث  املأخوذة من أكرب قونعكس هذه األ ق م فاالجتاه . ت
ية الفكرية فعاv من  تحقق، أال وهو أن تكون أنظمة ا يعا أن  هدف ا/ي نود  مللكواحض ورمبا كذò ا ّ ّل ي تلكفة مج ليث ا ح

تاكر u ية الفكرية وختدم مصاحل يدة يف جمال ا ندات  نفاذ إلهيا وفعاv وتصدر فهيا  هل ا يطة و بو سـ ل مللكسـ ج يس أما . ب
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ية الوصول إىل هذا املآل سه هو  يس واحضا لقدر  يفاألمر ا/ي  كل تحدي . نف با لواألرحج أن يكون حل هذا ا كّمر
تدعي العمل عىل عدة جهبات، مهنا ز3د ية الفكرية وuضطالع يسـو ية  بو العا ية يف uتفاع بأنظمة الو للملكة الفعا مل ي ن ل

ية ية ا ية ا سني ا شاطرة العمل إلضافة إىل  بات  ية ووضع تر رش نبعض األعامل ا ت ب حت مل ت يع تقب لت تح ل لل ن وإجياد هذا احلل . ي
يه برية عىل املوافقة  متع اFويل قدرة  علتلزم من ا ك ®سـ  .سي

ثاين هو حت تحدي ا لوا ية ورشها عىل اإلنرتنتل ساق ر نويل لك املواد إىل أ مق نا، من . ن فتوالعديد من دعامات ثقا
يدي ناس �ددة وفأقراص مدجمة وأقراص  ها أ تب،  يقى واألفالم مث اجلرائد والصحف فرمبا بعدها ا ج للمو لك لك سـ

تقديرات . النقراض نقرض يف العامل أمجع حبلإلوتدل بعض ا . 2050  عام أو2040ول عام ستىل أن اجلرائد والصحف 
تطورات من ب األىس علهيا لوست أذكر تË ا يه لك . ل بعد عن عامل تكون  يدين لك ا نا  فوإمنا أود أن أذكر أ ل بع ن

ية ثقا تغذية ا فمصادر ا ل ية ومن خالل ،ل ساق ر تاحة فقط يف أ ية،  تفاعالت ا بارش احلي وا مق خالف الرتيه ا ن شخص ل ممل لف ّ
يدين ف. اإلنرتنت بعنا  بسـ ية عن عل ثقا ية وا برصية واألد ية ا ية وا تاكرات املو u يه فامل تكون  يق لف ب ل سمع لب مواد مبثابة سـ

بريية أشاكالتكون و ها ا لتعأشاك يةل  .ض افرتا

تحول عىل عامل حق املؤلف نا مدركون لوقع هذا ا لو ثا عن مقارت ملوا�ة . لك حبوالعديد من احلكومات تعكف 
u بعث عىل ها  تحدي، و يهذا ا ثال ال احلرص حتدي إدارة الطلب، واألرحج أن . نرشاحبعضل يل ا ملونذكر مهنا عىل  بس

ية  ية ا يه عوامل القانون وا تداخل  با  تيكون احلل يف ذò مر ب ت تحك لل ن ف ّ تعاون املؤسيس ومناذج وّ ثقايف وا يري ا لا ل لتغ
نة با. حملّساألعامل ا تيض إ ها  قوكإدارة الطلب أيضا، نلمس حاجة ماسة وملحة و يق ّحل توصل إىل اتفاق والزتاما ّ لال عىل ا

يه إىل أبعد درجة  .عللعمل 

شاركة  ية من أجل ا نا ب¨ان ا ب¨ان األقل منوا وا تطرق > هو تعزيز كفاءات ا ثالث ا/ي أود ا تحدي ا ملوا ل ل ل ل ل مل
ثقايف تاكر واإلبداع ا ية الفكرية وuتفاع به من أجل الهنوض ال ليف نظام ا ب ن سع. مللك يظل هذا ا ملو ى من مضن سـ

تكوين الكفاءات من خالل طرح . ا®االت اليت حتظى هUم األمانة نا  سني تقدمي خدما لوقد أحرزY تقدما يف  ت حت
يجي وعرب  يط uسرتا تا تعممي"لتخط ية يف تقدمي " لا نا ب¨ان ا تعامل مع كفاءات ا نظمة  يع خدمات ا مأو جعل  ل ل ت مل مج

ياY. خدماهتا لبوقد طورY عددا من قواعد ا ية من أجل ّ نا ب¨ان ا نصات واخلدمات اليت تعزز فرص ا مت وا ل ل مل
ية الفكرية تخدام املعارف واملعلومات اليت يوFها نظام ا مللكا ّ ية الفكرية . سـ تة ماكتب ا رشوعات أل نا  Fمللكو مت مي

يل 40لهيا إب¨ا، زد  50وتطويرها يف أكرث من  رشوعات من هذا ا تظر  بب¨ا أخرى  لقت م نا مدركو. ن ن بأن ب لكنو
سني يل هذا ا تطلع إىل العمل مع اFول األعضاء  نا  توح دامئا وإ سني  تحا تفع ن ن لتح ل ل  .مفل

تام، أو هم وحتلهيم أن  ّدخلويف ا تب اFويل عىل الزتا�م وتفانهيم يف  يع زماليئ يف ا معلأعرب عن شكري  ملك مجل
ية نة املا ية خالل ا ض سـ لن ثري، وأم. مله نا ا نا  لكوأY واثق من أ حقق تايب قد برهن عىل ذòييل يف أن يكون تقريرن . لك ا

 ".لقد اكن ذاك إجنازمه

ند   : من جدول األعامل املوحد5لبا
 بياYت عامة

ثلون عن اFول  .21 ثالث واملراقب الواحدملمأدىل الوفود وا ية اFوية لاملائة وا نظامت احلكو ل وا نظامت األربع ممل غري ملوا
سع  ية ا لتاحلكو ياYم تايل ذكرها  ببا ند ل تني اجلزائر وأنغوال : من جدول األعامل 5لبت يف إطار ا يغوا وبربودا واألر نوأ جن يا ت لوأسرتا

سا وأذريجان ونغالديش وبردوس ويالروس  بوا ب ب ياك لمن ناتوبوسواY والربازيل وبوhن وبنن بلجو ييل والصني فاصو  كيوبور شـو
هورية ا يا والكونغو وكوت ديفوار وكو وا يكوكولو شـمجل لتم ية ية ب ية اFميقرا هورية كور3 ا طو لشعب سلفادور مج لودامنرك ومرص وا

ية  توا u يا ئو سـ ني يويا غ بوأ يا وغاY نوفرسا ث يوYن نوأملا يالوا ندوراس بيساو -غينوغواتÐال و نغار3 هوالكريس الرسويل و هو
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ندا  يا وإيران يسلوإ ند وإندو سـوا نيه ية–مجهورية (ل يل وإيطاوالعراق ) م اإلسال يانئوإرسا ليا وجاماياك وا يال والكويت  كين و
بل األسود واملغرب  يك وا شقر ومالوي ومالزي3 ومايل وا بري3 ومد سوتو و جلو سـ غ ي ملكي ل يق ل يا مبوموز Yبال ميبو نويجري3 نيو

يا اجلديدة وراغواي وعامن والرنوجي  تان وب¹ وبوا  ينو غسـ ياوبريو ك هورية كور3 وروما بني وبوندا و نوا ل ورواندا  مجلفل
سعودية  لواململكة العرية ا يا ب نغافورة وسلوفا يون و يل وسريا يا و نغال ورص كوا سـ ل شـ ب يسـ يا سل يا فينوسلو نوب أفر يقو يا ج با نوإ سـ

ند  ورسي hسورية و هورية العرية ا سويد وا ند وا سودان وسواز يلالناك وا ل ب ل يل هورية موFوفا مجلل يداد وتوغو مجو ينوتوغو وتر
ندا  غوتونس وتريا وأو يا ك تحدة نوأوكرا تحدة ملواململكة ا يا ا هورية تزنا ملو ن ية مج تحدة األمر يكوالوال3ت ا  -مجهورية (وفزنويال مل

بويفارية لا يت) ل يا Yم  فيو بابوي مبوزا سطني وuحتاد األفريقي وموز نظمة اFوية للفرنكوفوية فلو نا ل ية  )OIF(مل نظمة اإل ميوا قلمل
ية الفكرية  ية  للملكاألفر ية للرباءات و) ARIPO(يق يوية األورو نظمة اآل با سـ وuحتاد العاملي للمكفوفني ) EAPO(مل

)WBU (ثالث و لبكة العامل ا يا املعرفة  )TWN(شـ سة اFوية إليكولو جواملؤ ل ثل ) KEI(س uحتاد اFويل ممو
نارشين )IVF( للفيديو ية اFوية  لل وا ل تدامة و(IPA)مجلع ية ا تجارة وا سـاملركز اFويل  من مللل uحتاد اFويل  و)ICTSD( لت

سخ  ية حبقوق ا ننظامت ا ن لللم ثلني و)IFRRO(ملع تجي األفالم  و(IFA) للممuحتاد اFويل   .)FIAPF(ملنuحتاد اFويل 

بارات  .22 تني و تني املا شكر إىل الريس اخلارج عىل العمل ا/ي أجنزه خالل ا بارات ا تحدثني  عوتقدم لك ا ي ل بع ضمل ن لسـئ
نصب الريسئالهتاين للريس اجلديد عىل تخابه يف  ئ ا م هود اليت . ن جلوشكروا أيضا املدير العام عىل لك العمل ا/ي أجنزه وا

يات تازة اليت أعدهتا الجUعات ا ية الفكرية، إىل جانب األمانة عىل الوKئق ا ها يف خدمة ا مجلعبذ ّملم مللك  .ل

يا مس  .23 نوب أفر يقوحتدث وفد  يةج ب¨ان األفر يقمجموعة ا شطة  وأثىن عىل املل نح األولوية أل  vبذو ندير العام �وده ا مل مل
بو  ية يف الو يا ية زاد  حبيثلتمن بة لتمناإلنفاق عىل ا بة 19,4نسـمن  ية  يف املائة يف 21,3نسـ يف املائة إىل  ناقرتاح الربYمج واملزيا

رشوعات جدول أع2013 -2012 للفرتة بو العادية  ية الو ية من مزيا يص املوارد املا مل ومن  ي ن ل يةختص اقرتاح وقال إن . لتمنامل ا
ية سار العمل الرييسنالربYمج واملزيا ية يف  نجزة إلدماج جدول أعامل ا متد عىل األعامل ا ئ  م من لتمل وذكر أن جماالت العلوم . يع

Ëيا يف ت بو دورا ر تصادي وأن للو u ية ومنوها نا يا ا تعزيز قدرة أفر ية  يا يه أسا نولو تاكر وا uًو سـ ي سـ ت ل سـ يب ف ئل ً ق يق ج  لتك
ياسات والقوانني يف . ا®االت هم واعUد ا بو يف تعزيز ا سـوأضاف قائال إن ا®موعة تعرتف Fور ا/ي قد تضطلع به الو لي لف ً

 òياسات العامة يف ذ تلفة فهيا وز3دة مرونة ا ية ا تو3ت ا ية الفكرية يف اFول األعضاء مع مراعاة  سـيدان ا ý من لسـ لتم مللك م
ساعدة ا يدان وإن ا لا مل ية إن مل تيس أ توجه اإلمنايئ  شطة تكوين الكفاءات وأعامل وضع القواعد واملعايري ذات ا مهية وأ ل ن تكن تق

ية الفكرية نظام ا يا  تفاع أفر سـهتدف ضامن ا مللكاكن من ا بيق ن شات مضن . مل نا يجة ملا دار من  شجع ا®موعة  قوأشار إىل  ن مت ت ّ
ي ية الفكرية يف ا بو حول دور نظام ا منئات الو ي لتي مللك ب¨ان األقل منوا وأطلع احلضور عىل ه ية وا نا ب¨ان ا تصادية يف ا u ًة ل ل مل ق

ية  شأن املوارد الورا بو مبا فهيا اقرتاح  تلفة من جلان الو ية األربعة اليت قدمهتا ا®موعة يف أربع جلان  ثuقرتاحات املوضو ب ي خم ع
ب  خالل اFورة  شطة ا ملقواأل رشةن سابعة  عا ية اFوي ل لنة احلكو ية واملعارف مللج ية الفكرية واملوارد الورا ية  ثة ا مللكن ملع

يدية والفوللكور ية اFوية (لتقلا نة احلكو لا ب¨ان )مللج ية وا نا ب¨ان ا تعاون بني ا تعزيز ا رشوع خاص  شأن  ل واقرتاح  ل ل ل ب مب م
سابعة  لاألقل منوا خالل اFورة ا ية الفكريةً ية وا ية  مللكنة ا من ن لتللج شملع شرتك  ب واقرتاح  أن الصحة والرباءات من جانب م

يةمجموعة  ب¨ان األفر يقا رشة ل سادسة  ية خالل اFورة ا ع ومجموعة جدول أعامل ا ل ية بقانون الرباءاتلتمن ننة اFامئة ا  ملعللج
بو ختص  نقحة ملعاهدة للو سودة  شأن  يواقرتاح  م بقة لفائدة األشخاص مب ناءات ا uيدات و ملطا ت ثي سـ سات املعاقنيلتق س ومؤ

تعلمي رشين لا ية وا ثا بات واحملفوظات خالل اFورة ا بحث وا لع وا نملك ل ت ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورةل ننة اFامئة ا . ملعللج
ية يذ جدول أعامل ا بو وتدمع  شطة الو ية يف أ ية ا شدد عىل أ منومىض يقول إن اقرتاحات ا®موعة  ي ن من مه تت لت ويف جمال وضع . تنفل

ناك أ برصي هالقواعد واملعايري، قال إن  سمعي ا باه ا®موعة بوجه خاص وخص /كر حامية األداء ا تت ا سائل  لربع  ل ن تم لف
ية واملعارف  بث وحامية املوارد الورا ئات ا تص  حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة وحامية  يدات ا ناءات وا uثو ل ي مل ي هت لتقسـ ث

يدية و يديلتقلا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ية ًوأمكل قائال إن ا®موعة. ل ثا تاجات اليت خلصت إلهيا اFورة ا ن ترحب ال ل نت سـ
رشون  ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورةلعوا ننة اFامئة ا شأن حامية ملعللج سودة املعاهدة  تصل  ب خبصوص إجياد حل للمأزق ا مب مل

برصي وتطلع إىل إعادة عقد اFورة املعلقة للمؤمتر اFبلومايس هبدف اعUد امل سمعي ا تاألداء ا ل تقدم . عاهدةل نظر إىل ا لولفت ا ل
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يدات املربطة حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة ناءات وا u شأن شات  نا تامللحوظ احملرز يف ا ي ت ب ق لتقمل ث ًوأردف قائال إن . سـ
رشين نة املذكورة خالل دورهتا احلادية وا متدته ا يدات ا/ي ا ناءات وا تعلق ال لعا®موعة ترحب بربYمج العمل ا للجتق ي ت عمل ل ث  سـ

بة إىل األشخاص العاجزين عن قراءة  يا  بغي uضطالع به تدر نصوص ا/ي  سار العمل القامئ عىل ا سـوأرىس  جي ي ل لنم ً ن
بوعات  بحث وسائر األشخاص القراءةعن العاجزينوغريمه من ملطا تعلمي وا سات ا بات واحملفوظات ومؤ ل وا ل س  ذوي ملكت

ناءة خبصوص وا.  هبدف وضع صك قانوين دويل واحد أو أكرثاإلعاقة شاركة ا سود ا بسرتسل قائال إنه من الرضوري أن  مل لت ً
شأن  نة يف مفاوضات  رشوع ا شات  نا نني من ا نة وإن ا®موعة ترى أنه آن األوان بعد  سائل يف ا بتË ا للج ق مل سـ للج لمل

بث ئات ا لمعاهدة محلاية  رشين . هي ية وا ثا متدة خالل اFورة ا للجوأوحض قائال إن خطة العمل ا ن لعل ملع ً Ëرس ت سـتينة 
يا العUد صك قانوين دويل واحد أو أكرث من . املفاوضات ية العامة مؤمترا دبلوما ًوأفاد بأن ا®موعة تفضل أن تعقد ا سـ ًمجلع

يدية و ية واملعارف ا تقلأجل مشل املوارد الورا يديلث ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع نوحة يف ل يا مع الوالية ا  vمحلاية الفعاملم  ًشـ مت
يدية والفوللكور 2009 سـنة ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اFوية ا تقلنة احلكو ث ن ل لللج مللكملع بدي م ت إال أهنا 

شأن  تقدم احملرز يف املفاوضات  برسورها  يديلل ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع يديةل تدرك قائال إن ا®موعة . لتقل واملعارف ا ًوا سـ
ها النع قلقتعرب أيضا عن  يةً شأن املوارد الورا يايس ملفاوضات  ثدام uلزتام ا ب ورأى أن أي إرجاء إضايف للمفاوضات . لسـ

با با وقا نة  شف اإللزايم يقوض والية ا بات ا ًشأن  لً قل للج لك تطل نة . مب ية العامة توشك أن جتدد والية ا للجوأشار إىل أن ا مجلع
شدد عىل2013 -2012 املذكورة للفرتة شمل ت، و/ا فإن ا®موعة   Yل رضورة وضع صك دويل واحد أو أكرث ملزم قانو ً

يدية و ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا يديلث ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع ياسة .  محلاية الفعاvل بسـوذكر أن ا®موعة ترحب أيضا  ً
تحدة الر ساواة بني لغات األمم ا يا ا بو اليت من شأهنا أن تضمن تدر مساللغات يف الو مل مل جي بو وتعرب كذò عن ًي يية مضن الو

ية  بو" لكغة مصدر"لرسورها لالعرتاف للغة الربتغا شأن وضع . ييف الو شاورات املدير العام  بمث قال إن ا®موعة ترحب  مب
بو تب خار¡ للو يدة اليت ال يوجد فهيا  نطقة الو يا يه ا ية وإن أفر بو اخلار يياسة مربطة مباكتب الو مل ي ت مكسـ ح يق ومىض يقول . ج

تحديد معايري إ ية  شات ر نا ثل تË املاكتب وإنه من املمكن إجراء  تح  رس  ية  ياسة ر تايل  لن ا®موعة تؤيد  مس ق مس سـ مل م ف تي
ياسة يه الريس . لسـتË ا بو يف ظل تو يار الرؤساء يف الو ية مالمئة ال تصل بوضع آ  Ðتقدم احملرز ف ئوأحاط علام  ج ي ت ل ي خل ً

ية العامة سابق  للجمعا يف ورأى أنه من. ل ية يف أرسع وقت ممكن ألنه ال بد من  تË اآل ية  يغة الهنا ي الرضوري وضع ا ل ل ئ تكلص
تحدة نظامت األمم ا ية مع ممارسات سائر  بو احلا ملممارسات الو ل يذ . مي بتنفوأضاف قائال إن ا®موعة، إذ ترحب  يق ً يات ا سـآ لتنل

تقارير يمي وإعداد ا لوإجراءات الرصد وا نةلت يف إطار جدول أعامل التق بو  ية العامة للو متدهتا ا سـية اليت ا ي مجلع متكني 2010 عمن ل 
نة  ية مبا فهيا  بو ا ئات الو يات ذò اجلدول، تويص برضورة أن تقدم لك  يذ تو تقارير عن  بو من رفع ا جلئات الو ن ي ي ص ل ي ملعي ه تنفه

تجاوز نطاقه ية ا/ي  ها عىل إدماج جدول أعامل ا تقارير عن  ية ا يالربYمج واملزيا من ل لتن بومعل شطة الو يع أ ي  ن  ورصح بأن إدارة .مج
سأv أخرى جيدر احلديث عهنا بو  مالو ناك اتفاقا . ي يالك عاما هومىض يقول إن  بو، والسـÐ ا سني إدارة الو هشأن رضورة  ي حت لب

تلفت اFول األعضاء عىل تقومي، وإن ا تلزم ا بو اليت  ية الطارئة يف الو تطورات املؤ يد ا نة  خاإلدارية الرا ل سـ ي سـ ل سـ ته س  لتج
يل تفا صا ها، بل إن . ل نظمة اإلدارية  يالك ا يري  سني عىل أهنا  سري أوجه ا بغي سوء  تدرك قائال إنه ال  لكوا ملن ه تغ تح تف ي لسـ ل

بغي  نات اليت  يق وا نة ا ية و نة الربYمج واملزيا بو اإلدارية عىل وجه اخلصوص هو  يالك الو ناملقصود  يي س سـ جل ن جل ي تحهب لن لت
ي ها�ا ا تعلق   Ðنفدراسـهتا ف لتمب سائل ي سائل أخرى إىل جانب  يعة دوراهتا و مذية وعدد اجUعاهتا ومدة uجUعات و م طب

يد اجUعات اFول األعضاء سن وموا يار الريس ونظام الرقابة ا ية ا ثل آ عاإلدارة العامة  حمل ت ئل بغي .خم ين واسرتسل قائال إنه 
يات األ تو نظر يف ا صأيضا ا ل تنيل بو ا نيت الو ثقة عن  يخرى ا ملعنب ي جل ية ملن ية والفعا شفا ية تعزيز ا يق  تد ل لرقابة وا ل بغ فل ق

نظمة ية يف نظام اإلدارة يف ا ملواFميقرا تفق عىل . ط سق مقاربهتا ليك  شارك اFول األعضاء و توأضاف أن من الرضوري أن  ن تت
نظمة عىل إدارهتا نات اليت تريد أن جترهيا ا ملا يس سني اإلدارة يفإميان وأعرب عن . لتح بو من شأنه أن حتا®موعة بأن  ي الو

ية شفا بؤ وا ية ويعزز القدرة عىل ا سار الفعا فساعد عىل اإلرساع يف  لن ت ل م ياق، أعرب الوفد عن أمل ا®موعة . لي لسـويف هذا ا
بو  سني اإلدارة يف الو سامهة يف  يا حت ية معالمل نة الربYمج واملزيا رشة  نة  ثا نلقرارات الصادرة عن اFورة ا للج عل يانه . م بوواصل 

تق  للرقابة يف فرباير مش شارية ا u نة يني أعضاء جد يف ا يب ا®موعة  سـريا إىل تر ت للج ملتع سب يني 2011ح  Ðبتع، وال سـ
تعلقة إلدارة أيضا سائل ا نة ا  تعرض تË ا ملامرأتني علام بأنه من املزمع أن  مل للج سدون . تسـ نة ال  جيوأوحض أن أعضاء ا للج

توازن  يل اجلغرايف ا حفبادئ ا مل لمتث سنيم سون أيضا تاكفؤ الفرص بني ا نسب بل و ورصح بأن الوفد حيدوه الفخر ألن . جليعك
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نة ته يف ا ثل  يا  يدة ماري نكويب من ز للجا م مت ب نطقسـ م بو إجنازاهتا احملققة خالل  .ل ثين عىل الو يانه قائال إن ا®موعة  ـى  يوأ تب هن
بري عن تعزيز احلوار بني اFول ا ناجتة إىل حد  كالعام املايض وا تيس ل يكألعضاء وبني تË اFول واألمانة وإن ذò احلوار 

تلفة نظر ا بادل و�ات ا ناء  ثقة ويريس إطارا  شعور  شجع عىل ا ية ألنه  ýأ ل ت ب ل ل ي لمه ً ً. 

تالف  .24 نظر عن ا ية ب¨ان ا®موعة، بغض ا يوية وقال إن غا ب¨ان اآل يابة عن مجموعة ا تان  خوحتدث وفد  ل ب سـ ل ن لسـ ل ك
ية فهي منتوى ا لتسـ ية Fهيام ية الفكرية الو يس ودمع أنظمة حامية ا تحد3ت يف تأ تلفة من ا نا، تواجه طائفة  ل طخم مللك وقال إن . س

باع مقاربة  ها إمنا يدل عىل عدم ا تحد3ت و تيعة هذه ا ل جحمب يع"ط مجلناسب ا ياق" ت يداين . لسـيف هذا ا ملوأضاف أن الوضع ا
ية الفك يات يف جمال ا مللكيؤكد رضورة وضع اسرتا ية، ومع تيج تلفة من ا تو3ت  سجل  ب¨ان اليت  ناسب هذه ا منرية  خم سـ ت ل لتت م

ثري يف �ودها للعمل مع . بكذò فإن حتويل هذا اإلقرار إىل واقع ال يزال يطرح حتد3ت أكرب  بو عىل  ثوجشع الوفد الو تكي
ية يف لك توى ا ية الفكرية تعكس  ية يف جمال ا يات و منأعضاهئا عىل وضع اسرتا سـ ن لتيج م ط ية حامية مللكت مه ب¨ ومن مث ترخس أ

ية نولو تصادية وا u ب¨ان ية الفكرية يف تعزيز قدرات هذه ا جا تك ق لمللك ورصح الوفد بأن ا®موعة هتمت اهUما لغا جبدول . ل
توا تاز  ية الفكرية العاملي، وهو نظام  نظام ا هدف األمسى  ية ا ترب ا ية ا/ي  شأن ا بو  لأعامل الو مي ل من يع من ب مللكي ل ت لت زن واملرونة يف ل

تلف األعضاء ياجات  خمالوفاء  يوم، واألمه . حت لورأى الوفد أن وضع نظام معدل وخمصص للك ب¨ أمر رضوري يف عامل ا ّ
يق  ب¨ان األقل منوا يف  ية وا نا ب¨ان ا توازY يك يدمع ا ية الفكرية العاملي تطورا  تطور نظام ا حتقمن ذò هو أن  م م لمللك ل ل ي

ية ها اإلمنا ئأهدا ئة . ف تاكر واإلبداع، وأن يواكب ا u òشجع كذ بغي أن  ية الفكرية  يوراح يقول إن تطور نظام ا ن بمللك ب ي لي
رسعة تطور  تأ  ية اليت ال  ية العا ثقا ية وا Uجuتصادية و u ية ية واجلغرا نولو با تل مل ل تفع ف ق ف ج تقدم . تك للوأعرب الوفد عن تقديره 

تعلق خلطوات اليت ا  Ðنظمة أن ياحملرز حىت اآلن ف بغي  نظمة وبأداهئا خالل العام املايض، وشدد عىل أنه  للمختذهتا ا ي نمل
يذ هذه  ية و يات جدول أعامل ا ية يف ذò تو ية الفكرية مرا ية يف جمال ا سني اخلدمات العا نفتركز أكرث عىل  تمللك من ص ع مل لتحت

يات تو صا شطة اليت. ل ترص عىل طائفة من األ بغي أن  نوقال إن هذا اجلدول ال  يقي ية وال تعدو كوهنا ن ساعدة ا ن تركز عىل ا لتقمل
نجز لفعل، وإن اكن ذò عىل نطاق أكرب بو أن تضطلع بدور فعال عىل . يتكررا ملا  تعني عىل الو يوأشار الوفد إىل أنه  ي

توى العاملي ولكن مع تو| احلذر نظرا لز3دة أوجه الرتابط يف العامل ب¨ان اآل. ملسـا سـومىض يقول إن مجموعة ا يوية ترحب ل
ناخ واألمن الغذايئ،  نصب عىل حماور ثالثة يه الصحة وتغري ا بو وبرتكزيها ا/ي  ية يف الو تحد3ت العا بة ا شاء  ملبإ ي ي مل ل شع ن

بة إىل ا®موعة ية  سائل غاية يف األ ها  سـو مه لنم ية الفكرية الوارد يف . لك ية وا ية  نة ا تقرير ا مللكوأحاط الوفد علام  من ن للج لتب ملع
بو جدير بلك . WO/GA/40/5 ثالويقة يع جماالت معل الو بعد اإلمنايئ يف  بديئ احملرز يف إدماج ا تقدم ا يورصح بأن ا مج ل مل ل
نة بعد أن علقت . تقدير ناف اجUعات ا ية و/ò فإهنا تؤيد ا سعى إىل امليض قدما يف هذه ا ّوأضاف أن ا®موعة  ُ للج ت لعمل ئت سـ

سابعة تابعة واسرتسل الوفد يف. لأعامل دورهتا ا نظامت ا نظمة من ا بارها  بو  يح أن الو هم تو ثه قائال إن من ا ل حد مل ت ي ض مي عمل
نوب شامل وب¨ان ا تعاون بني ب¨ان ا تكامال  يذه ا نوب و تعاون بني ب¨ن ا ية تعزيز ا سؤو توىل  تحدة  جللألمم ا ل لل سـ جل ل ل م ت . تنفمل

ب ها ا بذ هود اليت  يه دمع ا تعني  متع اFويل  لوشدد عىل أن ا ت عل لي جل نوب® تعاون بني ب¨ان ا يع نطاق ا تو ية  نا جل¨ان ا ل سـ ل . مل
نة  نعقد ا رسعة بإجامع اآلراء فورما  نوب  تعاون بني ب¨ان ا شأن ا رشوع املقرتح  متد ا للجوأعرب عن أمI يف أن  ت جل ل بب مل ُيع

ية الفكرية ية وا ية  مللكا من لتن نة. ملع ثا ية ا موقال إنه رس ملعرفة أن القرار ا/ي اختذته ا ل مجلع ّ يق ُ يات ا سـ واألربعون عUد آ لتنل
ية يف  بو ا ئات الو ساهامت  نفذ ويؤيت مثاره يف شلك تقرير أول يفصل  تقارير  يمي وإعداد ا نوإجراءات الرصد وا ي ي م ي ملعل ه ّ لتق

نهيا  Ðئة ف ية، لك  يات جدول أعامل ا يعيذ تو ي من هص لت ناف اFورة املعلقة . تنف تطلع كذò إىل ا لورصح بأن ا®موعة  ت ئت لجنة سـ
بو ية مبعايري الو يا ية العامة، مبا يف . ملعن بغي أن تعمل يف إطار الوالية اليت وافقت علهيا ا نة  مجلعوقال إنه يرى أن هذه ا ي نللج

ية وتكوين الكفاءات ساعدة ا نذò يف جمايل ا ية . لتقمل قرتاح الربYمج واملزيا òنوأضاف أن ا®موعة ترحب كذ
باع األمانة ملقاربة ، وأهنا تر2013 -2012 للفرتة بو وإدارهتا إىل جانب ا ية الو تى أن الرقابة الفعاv من اFول األعضاء ملزيا ي ن

ثقة بني األمانة واFول  ناء ا بو، عن طريق  ية يف الو سني الفعا سامهة هائ  يف  سامه  شاور إمنا  ية وا شفا لتقوم عىل ا ب ي ل حت م ت ت لل ف
ها ناسب آراء اFول . نفساألعضاء وكذò فÐ بني اFول األعضاء  شلك  ية املقرتحة تعكس  مواسرتسل قائال إن املزيا ب ن

بة. األعضاء ية من  نظمة عىل ا تقدير للز3دة يف نفقات ا سـوقال إن ا®موعة تكن لك ا من مل نل  يف 21,3  يف املائة إىل19,4 لت
بادرات ملموسة Fمع ا. املائة موأعرب عن أمل ا®موعة يف أن حتول هذه الز3دة إىل  ّ تصادية ُ uية و ثقا ية وا Uجu قية ف ل ع لتمن
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ية الفكرية ب¨ان يف جمال ا مللكيف ا ية . ل ية يف جمال ا تطرد قائال إن ا®موعة تقر كذò بأن تقدمي اخلدمات األوية العا مللكوا مل ل سـ
شأ تعاون  بو نظرا ألن هذه اخلدمات، ومهنا خدمات معاهدة ا ية للو هام األسا بالفكرية ال يزال من ا ل ي سـ ن الرباءات وخدمات مل

نظمة90 ّنظايم مدريد والهاي، توF أكرث من هدهتا . مل يف املائة من إيرادات ا رسيعة اليت  شوأضاف أنه نظرا للز3دة ا ل
شأن الرباءات وناء عىل نظام مدريد،  تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات املودعة  تعلق  نوات األخرية يف الطلب ا با ب ل ب لطل مل لسـ

توسع لسـÐ يف بعض ا وال ناسب من املوظفني واملوارد ليك تواكب ا تعني مبا هو  بو أن  بغي للو يوية، فإنه  لب¨ان اآل سـ ي ي مسـ تن
نظامني هذين ا لاجلغرايف  ية حبق املؤلف . ل نة اFامئة ا تقرير الصادر عن أعامل ا تطرد الوفد قائال إنه أحاط علام  نوا للج ل ملعسـ

ية العامة WO/GA/40/6 ثواحلقوق ا®اورة الوارد يف الويقة نة بأن تويص ا مجلع، وإن ا®موعة ترحب بقرار هذه ا للج
نة ناف املؤمتر اFبلومايس  سـ لت برصي2000 ئسـ سمعي ا ل عن حامية األداء ا شات اجلارية يف . ل نا قومىض يقول إنه يقر بأن ا مل

u يدات ما يه إال تطور إجيايب جدا، نظرا ألن هذه ناءات وا u شأن نة  يهذه ا ت ب لتقللج ث يدات توجد سـ يناءات وا لتقت ث سـ
ية واألهداف  ياسات الو ياق ا ية الفكرية يف  تفاع العامة  ية الفكرية اخلاصة وا توازن الرضوري بني حقوق ا نا سـ سـ ن طل ل مللك مللك

ية ية اFوية. ئاإلمنا نة احلكو تقرير الصادر عن أعامل ا تفت الوفد إىل ا لوا للج ل  وأعرب عن سعادته بأن املفاوضات جتري عىل ،مل
ية لصك قانوين دويل واحد أو أكرث يكفل امحلاية الفعاv يف هذه ا®االت يغة الهنا ئأفضل وجه للوصول إىل ا وأضاف أن . لص

ناسب تطلع إىل إهناء اإلجراءات يف الوقت ا شجع ا®موعة، وأهنا  تقدم احملرز يف هذا الصدد  ملا ت ي وراح يقول إن ا®موعة . ل
ها أ بذ هود اليت  لتقدر كذò ا بو يف يويويجل تعاون مع الو تضافت  نحد أعضاهئا، ويه حكومة ُعامن اليت ا ي ل  ندوة 2011 سـ

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تعلق حبامية املعارف ا  Ðتويق ف يل وا تقلية دوية عن أنظمة ا ل تع تقل ي ث ل سج ل لن ل ل لت وأبدى الوفد . تق
ية اFوية واف نة احلكو رشة  تاسعة  لارياحه ألن اFورة ا للج ل مت تجديد واليهتا ع بو  ية العامة للو بقت عىل أن تويص ا ي مجلع

بو وأمانهتا . 2013 -2012 للفرتة يوية ال تزال ملزتمة لعمل مع أعضاء الو ب¨ان اآل ته قائال إن مجموعة ا تمت الوفد  يوا سـ ل لكم خ
 .للميض قدما يف درهبا اإلجيايب

ية مس ا®موعة ء و .25 تحدة األمر يكوحتدث وفد الوال3ت ا بو من �ود للحفاظ عىل مل بذ> الو يأعرب عن ارياحه ملا  ت ت
يع أحناء العامل وتعزيز نظام فعال هتاماكن تاكر واإلبداع يف  u يع ية الفكرية و سؤوv عن ا ية ا هة العا بارها ا مج  ب شج مل مل تت مللكع جل

ية . للملكية الفكرية ثقا ية وا Uجuتصادية و u ية هود تعزز ا تظل تË ا فو ق لجل ع من ب¨انلتسـ ليع ا ناع . مجل قتوأعرب الوفد عن ا
نظر عن ا®موع ية ةلا®موعة ء بأن عىل اFول األعضاء، بغض ا متي قلمي اإل تفامه من أجل إحراز هياإلتناليت  ل، مواص  تعزيز ا

يد يف اختاذ . تقدم نذ زمن  بو  يه الو ية لغة ملا دأبت  مجومىض يقول إن ا®موعة ء تويل أيضا أ بع ي عل يع القرارات يف ممه
توافق اآلراء نظمة  با تلف القطاعات كام هو احلال يف . مل بو تقدما يف  يات األخرية، أحرزت الو نذ انعقاد ا خموأضاف أنه  ي مجلع م

ية بقانون  نة اFامئة ا ية بقانون الرباءات وا نة اFامئة ا ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة وا نة اFامئة ا نا للج ن للج ن ملعللج ملع ملع
ية اFويةالعال نة احلكو ية وا ياYت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم وال¹ذج ا لمات ا للج ب ع لص مل ف ية . ل نة الربYمج واملزيا نوأوحض أن  جل

ية  ية العامة عUد ويقة الربYمج واملزيا ية إىل ا متت برفع تو رشة اليت ا نة  ثا ية يف دورهتا ا تاجئ إجيا  òنحققت كذ ث مجلع ص ل ب خُتن ع م
ي تصاد العاملي، أبدت العديد من اFول األعضاء حتفظات إزاء . غهتا املعدvبصاملقرتحة  u شاشة قويف خضم خماوف من  ه

بداية برية اليت اقرتحهتا األمانة يف ا لز3دة اإلنفاق ا ية دون. لك نظر يف uقرتاح األصيل اتفق عىل مزيا نوبعد إعادة ا  تأثري  أيُل
ية أو احتادات ا شطة اإلمنا سجيف األ ئ ها. يللتن ية وتد نة الربYمج واملزيا يات  تو معوأوحض أن ا®موعة ء ترحب  ن جل ص . ب

تدرك قائال إن ا®موعة ء تقدر أيضا مواص  الرتكزي ب  عىلسـوا تني ا يق ماكسب يف الكفاءة عىل مدى فرتة ا ملق  ن . لسـحتق
تق  لل شارية ا u بو نة الو شاء  هد أيضا إ سـوأفاد أن العام املايض  ت ي جل ملن س ها ارقابة اليت ش نة لميكن  يات  جلتعرض تو ص سـ

نظور إدارة اýاطر و سابقة من  يق ا تد ما لق يات اليت قالت هذه الل تو بو للحد من اýاطر املربطة  ثب مع الو صعمل عن  ل ت ي ك
ية جدا نطوي عىل خماطر عا نة إهنا  لا ت ي. للج تد بة ا نة عىل العمل مع املدير اجلديد  قوجشع الوفد أيضا هذه ا ل شع ق اFاخيل لللج

بواإلداريةوالرقابة  يق والرقابة يف الو تد يات ا تآزر وتعزيز  سات اخلار¡ خللق املزيد من أوجه ا ي ومراجع ا ل معل ل وأوحض . قحل
شواغل  ية ملعاجلة عدد من ا نة الربYمج واملزيا شلك ويق مع  تق  للرقابة العمل  شارية ا u بو نة الو لأن عىل  ن جل ث ب سـ ت ي ملجل س

بواحملددة، وذò هب مترار يف تعزيز إدارة الو u يدف نظمة ما . سـ شريا إىل أنه من بني آخر إجنازات ا ته  ملواسرتسل الوفد  م لكم
ية  نة إىل تو ناءة إىل توصل هذه ا شاركة ا يث أدت ا ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة  نة اFامئة ا صحدث يف ا للج ب مل ن لللج حملع
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ناف املؤمتر اFبلومايس لعام  شأن2000سـتئ برصي وuتفاق عىل مادة �مة ووضع خطة ب  سمعي ا ل معاهدة محلاية األداء ا ل
تكامل املعاهدة يقة ال سـد بوعات ولنئ . ق برص واألشخاص العاجزين عن قراءة ا ياجات معايق ا ية ا ملطوبني أن العمل عىل  ل ت حب تل ّ

تاجئ إ بلوغ  متل بعد، فإن ا®موعة ء ملزتمة لعمل مع الوفود األخرى  نمل  ل يةيك مليض قدما . بجيا òء كذيف وتلزتم ا®موعة 
بثصياغة  ئات ا لمعاهدة محلاية  ية بقانون الرباءات . هي نة اFامئة ا ناء عقد ا تطرد يقول إن اFول األعضاء اتفقت أ نوا للج ث ملعسـ

ساعدة  تعدة  توازنة، وا®موعة ء  رشة عىل وضع خطة معل  سادسة  رشة وا سة  للمFورتهيا اخلا سـ ل مم م ع يه هذه ع جعىل تو
ية تاجئ إجيا تحقق  رشوعات  با ن ل ية . مل نا تجارية والرسوم وال¹ذج ا ية بقانون العالمات ا نة اFامئة ا عوأضاف أن ا لص ل ن ملعللج

ية بدأت العمل يف جمال الرسوم وال¹ذج، و/ò فقد ي ياYت اجلغرا ُوا ف ومىض الوفد يقول إن ا®موعة . عقد مؤمتر دبلومايسلب
يةء أحاطت عل نة املا ية اFوية عىل طول ا نة احلكو بري ا/ي أحرزته ا تقدم ا ضام  سـ ل للج لل م وأعرب عن رسور ا®موعة . لك

تجديد واليهتا ية اFوية القرتاح  نة احلكو لتقدمي ا ل للج بو . مب يل عىل أن الو تلف ا®االت د بري يف  تقدم ا يوأفاد أن هذا ا ل خم لكل
سؤوv عن ا ية ا هة العا مللكتظل ا ملجل مل تقومي . ية الفكريةسـ يذ برYمج ا تقدم احملرز يف  لوأضاف أن ا®موعة ترحب  تنفل

ية اليت نظمهتا األمانة يجي واللقاءات اإلعال مuسرتا رشة اليت ت وثق ت سع  بادرات ا يا عرب ا نفذ حا عبأن اإلصالحات اليت  تل مل ل ُت
نظمة أكرث بو  ية األربع، من شأهنا أن جتعل من الو متضم القمي األسا ي نظمة تضطلع بدور ر3دي يف جمال سـ م جتاو وكفاءة و

ية ها uسرتا يد العاملي وحتقق أهدا ية الفكرية عىل ا يجا تلصع ف هود اليت ما ف� املدير العام . مللك جلوذكر أن ا®موعة ترحب 
يات  ها إلرساء نظام للزناهة واألخال قبذ ل يات لفائدة اإلدارة تعىل القمي وتطلع إىل وضع برYمج تدرييب عىل األخيقوم ي قال

يات . واملوظفني تب األخال قوتؤمن أيضا برضورة الهنوض  بت . ا يكفي من مواردوتزويده مبمبك حوأضاف أن ا®موعة ء ر
ية يف عام شف املايل من أجل تعزيز نزاهة  وأنه مي2009 لبإصدار إعالن ا/مة املا سني هذا اإلعالن عرب برYمج ا لككن  حت

نظمة  .ملا

ية والاكرييبد ب¹ مس وحتدث وف .26 هره من الزتام بقضا3 ذات تينمجموعة ب¨ان أمرياك الال ظ وشكر املدير العام عىل ما أ
متر ته بأن الزتامه  نطقة وعرب عن  بة إىل هذه ا ية اخلاصة  سيسـاأل ثق ّ مل سـ مجموعة ب¨ان أمرياك وأعرب الوفد عن سعادة . لنمه

ية والاكري ناخ اإلجيايب اتينالال نة مليب  ثل  تلفة  يوية حمل نقاشات دائرة يف اللجان ا يق تقدم يف قضا3  جل/ي مكن من  ýم ح حتق ّ
ية  ية الفكرية واملوارد نالربYمج واملزيا ية  ية اFوية ا نة احلكو ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة وا نة اFامئة ا مللكوا نم ل للج ن ملعللج ملع

يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالورا ثت ا®وف. لث ية اFوية، قال الوفد إن  نة احلكو تعلق بعمل ا  Ðّ ح لم للج ية موعة ي مجلعحتث ا
نة تجديد والية ا ية  تو بول ا للجالعامة عىل  ب ص ل شأن . ق توصل إىل اتفاق  نطلق، بني الوفد جمددا اهUم ا®موعة  بومن هذا ا ل ّمل

توفري وضامن امحل نة املذكورة  ناوها ا ليع القضا3 اليت  للج ت لمج ب¨ان ت يدية والفوللكور  ية واملعارف ا للاية الفعاv للموارد الورا تقل لث
ية والاكرييباألعضاء يف  نت ا®موعة . تينمجموعة ب¨ان أمرياك الال يدات عىل حق املؤلف، أ ناءات وا تعلق ال  Ðثوف يث ت لتقي سـ

تقدم احملرز يف هذا ا®ال يق تقدم حنو اعUد معاهدة وأعلن الوفد عن موقف ا®موعة جمددا واF. لعىل ا حتقاعي إىل رضورة 
بوعات نفاذ إىل ا برص وغريمه من األشخاص ا/ين جيدون صعوبة يف ا يفي ا ملطلفائدة األشخاص  ل ل وأضاف الوفد أن . ضع

نطقة ألن من شأهنا متكني  بة إىل ب¨ان ا برية  ية  تيس أ  vسأ ملا سـ ك مه لنمل يفةتك ئات ا لضعا يش يفلف  لهتم، اليت عانت من ا
نفاذ متع، من ا ها األولوية يف ا تعني  سابق و لا م ي ®ل نح تع إىل املعرفةّ تعزيز   òمت وذ تعا اكمال وعىل قدم  ب متاألشخاص ذوي اإلعاقة 

بادئ  تع وضامنه كام نصت عىل ذò ويقة  ية وحامية هذا ا سان واحلر3ت األسا ساواة حبقوق اإل ما ث مت سـ ن تحدة لمل ية األمم ا ملاتفا ق
ها ذوي اإلعاقةحول حقوق األشخاص نود األخرى املطروحة عىل جدول أعامل . ف وأهدا بة إىل ا بوأعلن الوفد  لسـ نة لن للجا

ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة ية والاكرييب، أن ملعناFامئة ا تقدم احملرز يف حامية أوجه األداء تينمجموعة ب¨ان أمرياك الال ل تقر 
برصي وتؤكد عىل إرصارها وعز� سمعي ا لا سأvل ناء يف هذه ا تعاون ا ملا الراخس عىل مواص  ا ب ّوأكد الوفد أيضا عىل أمل . لل

بث ئات ا يق تقدم ملموس حنو حامية  نة املذكورة �ودها  لا®موعة يف أن تضاعف ا ي هللج ّ وإلضافة إىل ذò، أفاد . تحقل
ياسة اللغو يذ ا يه  سـالوفد بأن ا®موعة ذكرت جمددا وشددت عىل ما  لسـ تنفت بة إىل ا®موعة يكّ ية  بو من أ سـية يف الو مه لني

ية يع اللغات . قلمياإل ية فضال عن  با ث  يف إدراج اللغة اإل ية ا نطلق، سلط الوفد الضوء عىل اخلطوة املوا مجومن هذا ا ن سـ مت ل ململ ّ
تخدا�ا يف  تصار عىل ا u تلف األفرقة العام  وعدم تحدة يف وKئق  ية األخرى يف األمم ا سـالر خم مل نة املذكورةقمس . للجوKئق ا

شمل األفرقة العام  يف أرسع وقت ممكن ياسة  يق هذه ا يع نطاق  تو توعرب الوفد عن اهUم ا®موعة بصفة خاصة  سـ ب سـ لب ل تط ّ .
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شلك جوهري  ياسة اللغوية  يق ا سني  نذ مدة واFاعي إىل رضورة مواص   بوأعلن جمددا عن موقف ا®موعة القامئ  سـ ب لحت تط ّ م ّ
بارات اجلودة يف جماالت ال ناد إىل ا ال òنظمة اإللكرتوين وذ بث عرب اإلنرتنت وموقع ا شورات وا ترتمجة الفورية وا س مل ل عن ت مل

ية يق الوفورات والفعا لواFقة و ية والاكرييبوقال إن . حتق ية إىل دمج تينمجموعة ب¨ان أمرياك الال ها الرا بو يف أعام م ساندت الو ل ي
ن شطة ا ية يف اكمل أ ملبعد ا ن شاء لتمن ية وإ نذ اعUد جدول أعامل ا نظمة  لتمن ية الفكريةم ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج يفا بأن ملع مض 

يق األهداف  سامهة يف  تحدة من أجل ا تخصصة من واكالت األمم ا  vها واك نظمة إجناز هذه األعامل بو حتقعىل ا م ملصف مل مل
ية ية لأل لفاإلمنا ية مباكن يف هذا. ئ مترارية مهورأى الوفد أنه من األ نة هبدف ضامن ا تعراض الوضع احلايل  سـ اإلطار ا للج سـ

ية من إعالم اFول األعضاء  يق اليت وضعهتا ا ية ا ية إىل ضامن متكني آ هود الرا رشوعات اليت درت هبا وبذل ا مجلعا سـ لتنل م جل مل
شطة ملموسة يذ أ  òية وذ يذ جدول أعامل ا تقدم احملرز يف جمال  سقة  نبطريقة  ت من ل نفن بنف ت تلفة يف إجناز لتم سامهة اللجان ا ý و م

نهيا يات اليت  تو تعا ص ية والاكرييبّوبني أن . ل تخب العمل القمي تينمجموعة ب¨ان أمرياك الال ية ا ن ترى رضورة مواص  ريس ا ملمجلع ئ
ية  ية مؤ شاورات القامئة يف أقرب وقت ممكن لوضع آ ية ا تكامل  سفري دومون من أجل ا تا/ي اضطلع به ا سـس ل مل معل سـ ستند ل

بو تخاب رؤساء جلان الو سار ا ية املربطة  سني اجلوانب ا يا إىل  يقني  توازن وا يل ا بادئ اإلنصاف وا يإىل  ن مب ت لعمل حت سع ل مل لمتث . م
نويه ا®موعة مبا يضطلع به  بو، عىل  تعلق بعمل أمانة الو  Ðتوأكد الوفد ف ي ية والاكرييبي ميي ألمرياك الال تب اإل نا تيملك  من معل قل

ية مسـمتر لفائد رشية واملا تب ملوارد ا ية إىل تزويد ا نظمة من أعامل وقال إن ا®موعة تويل أ نجزه ا نطقة وما  لة ا مه مل ت لبمل ملك
نطقة تا�ا ا يذ األعامل اليت  ية  ملالاك حت نف ته األمانة من ضامYت خالل اFورة . لتف موعىل هذا األساس، بني الوفد أن ما قد ّ

ية نة الربYمج واملزيا ناألخرية  بت هبا للج تعاون اليت طا شطة ا يذ أ شأن توفري األموال وغري ذò من اFمع الرضوري  ل  ل ن لتنفب
نطقة بة إىل ا®موعة وا بري  نطقة، اكنت مصدر ارياح  ملب¨ان ا سـ ك ت ية والاكرييبوذكر أن . لنمل  تينمجموعة ب¨ان أمرياك الال

بو يف جمال تدريب املوار ية الو ية أعامل أاكد يشددت عىل أ مي مه تدريب ّ تعلمي وا نطقة من خالل برامج ا رشية يف ا لد ا ل مل لب
بحث ية . لوا ناعات اإلبدا عوأعرب الوفد عن شعور ا®موعة لفخر لرتؤس مواطن من إحدى ب¨ان ا®موعة قطاع ا لص

بو ثقافة يف الو يوا يابة عن . ل تام، دعا الوفد  نويف ا ية والاكرييبخل بو إىل ، اFول األتينمجموعة ب¨ان أمرياك الال يعضاء يف الو
نظمة شأن قضا3 تدخل يف نطاق معل ا توى  يع ا ملمواص  احلوار ر ب ملسـ تالف يف اآلراء . ف u ناع ا®موعة بأن خوعرب عن ا قت ّ

نظمةّيرثي احلوار وميكن من إجياد  ية الفكرية لفائدة ا سن  يخ نظام  ملحلول Yحجة ودامئة لرت حم .  واFول األعضاء فهياللملكسـ
ية الفكرية عىل حنو اكفت أن ّوبني تاكر،  مللكطوير نظام ا uيدةبمن خالل ماكفأة اإلبداع و ي  الو حهو الو ية سـ يق  تمن  لتحق

ية أكرب Uتصادية واج عا  .ق

سلط الضوء عىل  .27 ته يف أن  يق، وأبدى ر يابة عن مجموعة ب¨ان أورو الوسطى وا يا  يوحتدث وفد سلو ب بلط ن غن ل ل في
يةعدة جماالت الحظت فهيا ا® نة املا بريا يف ا ضموعة تقدما  سـ سلمي لقرار ا/ي اختذته اFول . لك ته يف ا توأعرب أوال عن ر لب غ

ية للفرتة ية العامة عUد الربYمج واملزيا ناألعضاء بأن تويص ا وراح يقول إن الز3دة اýططة يف اإلنفاق . 2013-2012 مجلع
تجىل يف األثر اإلجيايب لأل ية  شطة ا ستعىل أ من يدانلتن ملشطة اليت تقاس يف ا تخذة . ن تدابري ا  òملوقال إن ا®موعة ترحب كذ ل

بو، وال يجي يف الو تقومي uسرتا مترار ا يلضامن ا ت ل توسط للفرتة سـ ية لألجل ا سني اخلطة uسرتا  Ðملسـ يج . 2015-2010 تحت
سني اإلدا ساعد هذه اخلطة عىل تعزيز و حتوأضاف أن األمل حيدو ا®موعة يف أن  ية الفكرية ت مللكرة وعىل تطوير حقوق ا

بو نة . يحتت مظ  الو يني ا بو يف اآلونة األخرية، ويعزى ذò أساسا إىل  نت يف الو للجومىض يقول إن احلومكة قد  تع ي حتس
توى يف uضطالع بدورها الرقايب،  ها وتفانهيا عىل أعىل  يهتا وحام تت مصدا تق  للرقابة اليت أ شارية ا uسـ سـ مت سمل ق ثب س

ساتوأض يق اFاخيل ومراجعة ا تد سؤوv عن ا ئات ا يع ا تعاون بني  تطلع إىل ز3دة ا حلاف أن ا®موعة  ل مل ي مج ل قت تدرك . له سـوا
تني  ناء اFورة الرابعة وا سـقائال إنه أ رشين(لث ثة وا ثا ية ا نا u ورةFلعا ل ل ئ ثت يق اليت انعقدت يف يويو، ) سـ بو  لنة الو سـ ي للتنللج

سني معأعربت اFول األعضاء عن د تصل حبل قضا3 املوظفني املعلقة ويف   Ðبو وعن ثقهتا فهيا ف حتها الاكمل إلدارة الو ي ي
هم تعاون  معuتصال هبم وا ناء من أجل إجياد حلول . ل شاركة يف حوار  متة عىل ا يع األطراف ا شجع  بوقال إن ا®موعة  مل مج ملهت

ناء. يف هذا الصدد يه أ توصل إ ثورصح بأن uتفاق ا/ي مت ا ل ية بقانون الرباءات ل نة اFامئة ا رشة  سة  ن اFورة اخلا للج ملعم ع
توى اFويل يؤدي إىل مواءمة قوانني الرباءات عىل ا ناءة و شات  نا سـسمح مبواص  إجراء  سـ ب ق ملي م تطرد قائال إن . س سـوا

ية حبق املؤلف واحل نة اFامئة ا رشون  ية وا ثا ته اFورة ا نجاح ا/ي  نا®موعة تقر  للج ن ل ملعل لع قوق ا®اورة، وال سـÐ يف حقق
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شأهنا توصل قربا إىل صك دويل جديد  برصي، وأبدى أمI يف ا سمعي ا بجمال حامية األداء ا ي ل ل ثري مما يلزم . ل ناك ا لكوقال إن  ه
توى اFويل بث عىل ا ئات ا بة  نا توفري امحلاية ا يام به  سـا ل ي سـ مل ملل له وأضاف أن نفاذ األشخاص ا/ين يعانون من جعز يف . لق

هود من أجل قراء تعني بذل املزيد من ا بريا، لكن ال يزال  نا  سن  ية حبق املؤلف قد  بوعات من األعامل ا جلة ا يي ك س ح حملم حتملط
يع أحصاب املصاحل توصل إىل اتفاق يريض  مجا ية بقانون العالمات . ل نة اFامئة ا نوقال إن األعامل اليت تضطلع هبا ا ملعللج

ية  نا تجارية والرسوم وال¹ذج ا عا لص تصل ل  Ðتقدم احملرز ف ية لغة، وإن ا®موعة ترحب  تيس أ ية  ياYت اجلغرا يوا ل مه تكب ف ل
ية نا تعلقة بقانون الرسوم وال¹ذج ا عرشوع األحاكم ا لص مل شات مع سائر اFول األعضاء . مب نا قوأضاف أن من املمكن إجراء  م

Uب  هبدف اع تني ا ملقحول احUل عقد مؤمتر دبلومايس يف فرتة ا يةلسـن نا شأن الرسوم وال¹ذج ا عد معاهدة  لص تطرد . ب سـوا
تاكر واإلبداع يدة للهنوض ال بقائال إن هذا الصك من شأنه أن يكون أداة  تعلق . مف ية  تونوه إىل أن ا®موعة تؤيد اعUد تو ص

ي ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اFوية ا نة احلكو تقلبوالية ا ث ن ل لللج مللكملع ية (دية والفوللكور م نة احلكو ما للج
ية الفكرية). لاFوية ية وا ية  نة ا ية أعامل ا تام قال الوفد إن ا®موعة تقر بأ مللكويف ا من ن للج مه لتخل وقال إن من املؤسف أن . ملع

يق احملادKت ية واحدة إىل  تعلتؤدي  ناء، فإن هذه. قض شلك  ها ومعلت  بوقال إن اFول األعضاء إذا تعاونت  ب ية مجيع لقض ا
نة ب   للجتحل يف اFورة ا ية، وتدشني . ملقسـ يات جدول أعامل ا يذ تو ية إىل  هود الرا بغي مواص  ا منوأضاف أنه  ص لتي نف م جل تن

ية يف اFورة  يق جدول أعامل ا يات  تعلقة بآ تدامة لإلجراءات ا رشوعات األخرى املعلقة وإجياد حلول  منا سـ ل مل لتسـ ن تم مل
ب   .للجنة ملقا

شجعة وقدم وفد الصني  .28 ب¨ ا ملعرضا موجزا إلجنازات ا ية الفكرية عىل مدى العام املايض يفل تلف جماالت ا مللك  خم
ية الفكرية عام  ية  ية الو نذ اعUد uسرتا للملكشريا إىل أنه  نم يج طم ية 2008ت تقدم يف جمال حامية ا مللك أحرز مزيد من ا ل ُ

ب¨الفكرية يف  رشوع تعديل قانون u 2009خرتاع املعدل يف وقال إنه بعد رس3ن مفعول قانون براءات. لا رش  م،  ُن
تجارية يف  مترب 1لالعالمات ا ثالث لقانون حق املؤلف 2011سب  تعديل ا ل للحصول عىل اآلراء وuقرتاحات، يف حني أن ا ل

ية للحكومة املركزية2011لا/ي بدأ يف يويو  رش سلطات ا يع مدرج عىل جدول أعامل ا لتل تعلق بعدد ا. ٌ  Ðلوف تعلقة ي ملبات ا طل
بل ية الفكرية، أعرب الوفد عن سعادته إلشارة إىل عددها من  ق بني قدرات . مللك ليوعرض أيضا بعض األرقام األخرى 

تجارية بات الرباءات والعالمات ا تضح ذò من تزايد عدد  ية الفكرية و ب¨ املعززة خللق أصول ا لا طل ي هر . مللكل شوقال إن األ
ية األوىل من  هدت إيداع 2011نال| نوية قدرها 232 000 طلب براءة مهنا 303 000ش  سـ طلب حميل، أي بز3دة 

شأن الرباءات، أي بز3دة قدرها 10 701 ما مجموعه ُوأودع، 43,7% تعاون  ناء عىل معاهدة ا ب طلب دويل  ل % 38,1ب
ية، ودخل ما مجموعه  نة املا ضمقارنة  شأن  43 000لسـ تعاون  ناء عىل معاهدة ا بطلب  ل ية، أي بز3دة ب طنالرباءات املرح  الو

ية ورد %. 15,2سـنوية قدرها  نة احلا سطس من ا ناير وأ لوأضاف أنه بني  سـ غ يل للعالمات 925 093لي تسج طلب 
تجارية، أي بز3دة بلغت  ية % 35,26لا نة املا ضمقارنة  با743 698ُفحص مهنا ولسـ  26 073ويف الفرتة ذاهتا، ورد . طل 

تجارية وسوي مهنا تسجطلب اعرتاض عىل  ُيل العالمات ا با33 489ل ية الفكرية يف . طل  ئة حامية ا مللكوذكر الوفد أن  بي
مترا نا  هد  مسـالصني  حتسـ توبر حكومة الصنيلوهذا الغرض، أطلقت . تش تعدي عىل 2010ك مح  يف أ هر لردع ا سعة أ ل ملدة  شت

تجات امل نة حق املؤلف وuجتار  ية الفكرية وقر نحقوق ا ملص ئةمللك تعاون مع وزارة األمن العام واإلدارة . يزيفة أو الرد لو
يدا ،العامة للجامرك يقا  سقة  تو3ت عن طريق بذل �ود  تلف ا ية الفكرية عىل  ية  سلطات ا ج معلت ا سـمللك ن سـ خم ن نل مل تملع م

سؤو يه رضبة قوية  سعة عىل تو هر ا للمشاركت فهيا عدد من الواكالت واملقاطعات عىل طول تË األ جت تعدي عىل لش للني عن ا
نة حق املؤلف وما شابه ذò من أعامل عىل اإلنرتنت، ومعلت أيضا عىل إحراز تقدم يف  ية الفكرية وقر صحقوق ا مللك

ب¨ يع أحناء ا يات املرخصة يف  تخدام الرب لا مج جم ية يف . سـ رشاكت العا ت|ر ا رسيعة يف معدل ا ملوأشار الوفد إىل أن الز3دة ا ل سل
ية الفكرية والصني والعدد املزت يل عىل الزتام الصني الراخس حبامية ا تجارية د بات الرباءات والعالمات ا مللكايد  ل ل ا يف هتقثلطل

òنة. ذ رشة  ية  ثا ية ا شفت عن خطهتا امخلا سـوذكر أن الصني  ن ل سـ يلك 2011عك يجي  تقومي uسرتا ه اليت جعلت ا ت للل
ية تصادي أولوية ر uئيسـ تط. ق تقومي  يذ ذò ا يوأكد أن  ل تاكتنف نولو¡ والهنوض ال تقدم العلمي وا يق ا بلب  تكل  ويه ر،لحتق

نه ناء  u ية الفكرية بدور ال ميكن عسأv يضطلع فهيا نظام ا تغ سـم ناعه بأن �ود . مللك ته معر عن ا توواصل الوفد  قلكم
نه سامهت وال تزال يف تطوير نظا ية الفكرية و تطوير نظام ا نوات األخرية  يالصني يف ا سمللك ل حتسـ ية الفكرية العاملي وأن ل مللكم ا
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سعي  ية الفكرية هبدف ا شاريع ا ها يف جمال الرتوجي  تفادة من اFول األخرى وبادل اخلربات  u لالصني ترغب يف مل ت مللكسـ مع
بل شرتكة وموا�ة حتد3ت ا ية ا يق ا تقسوية إىل  ملسـحتق مل سني . لتمن ية و ئت تعمل عىل تعزيز ا بو ما  حتوأوحض أن الو من ت لتي ف

يع أحناء العامل وأن الصني تلقت دعام قو3 مهنأنظم ية الفكرية يف  مجة ا بني يف سعهيا إىل امللك تعا يادة مديرهيا العامني ا ق حتت  ملق
ية الفكرية بو يف العديد من ا®االت . وتطويره للملكوضع نظا�ا  هد تعاوY أكرب بني الصني والو يومىض يقول إن العام املايض  ش

تقدمة . هور وتدريب املوظفنيمجلمهنا إذاكء وعي ا ندوات اجلواv ا تضافة ا شاركة الصني يف ا ملوبفضل  ل سـ  معاهدة حولم
شأن الرباءات ت تعاون  َا ب ب¨ّعزل تخدام هذه املعاهدة يف ا ثريا ا لز  سـ ناء عىل املعاهدة . ك بات املقدمة  بوأضاف أن عدد ا لطل

نة  يني  سـاملذكورة من ا نظام يف  10 000  جتاوز للمرة األوىل2010لصين هذا ا تخدم  تكون الصني بذò رابع أكرب  لطلب  سـ لل م
نة . العامل تا  بو والصني شار تطرد يقول إن الو سـوا ك ي شأن حامية الرسوم وال¹ذج 2011سـ ندوة اجلواv األوىل  نظمي ا ب يف  ل ت

تخدا�ا وحاميهتا يف الصني هور  ية إذاكء وعي ا  òية وذ نا سـا بغ ع نظمي عد. مجللص تا أيضا يف  توشار ب¨ة ندوات أخرى يف ك  لا
هر األربعة األوىل من 2010سـنة  يل اFويل للعالمات، وقد 2011ش ويف األ تخدام نظام مدريد  يع ا سج هبدف  سـ تشج للت

شاركني من أكرث من  ندوات  بت هذه ا ما ل يث عدد .  رشكة4 000سـتقط سادس من  تل املركز ا حوبني أن الصني  ل حت ّ
ناء عىل نظام مدريد بات املقدمة  با بو أ.لطل تقل إىل احلديث عن حامية حق املؤلف وأفاد أنه برعاية الو ُ وا ي جريت دراسة حول ن

يان ثايل يف هذا ا®ال ا/ي قامت به مقاطعة دهيو3 ويه مقاطعة تقع يف إقلمي فو جالعمل ا بو . مل يوأعرب الوفد عن شكره للو
تطلع إىل ت يد وقال إنه  نذ أمد  يعىل ما ظلت تقدمه من دمع للصني  بع ب م نوات ا نظمة يف ا تعاون مع ا يد عالقات ا ملقو سـ مل ل . لط

ياسات  يا أحضت  نولو ته موحضا أنه يف هذا العرص اجلديد املعومل ويف ضوء اإلجنازات اجلديدة يف جمال العمل وا سـوhبع  جلكم لتك
ب¨ان ية يف عدد مزتايد من ا يات و تاكر اسرتا uل ن يج طب ن. ت ثل تغري ا ية  ملوأسفرت القضا3 العا اخ واألمن الغذايئ والصحة ممل

ية الفكرية نظام اFويل  للملكالعامة وأزمة الطاقة عن حتد3ت وفرص جديدة  بو من هذا . لل يوأعرب عن سعادته ألن الو
توسط واألهداف  ية لألجل ا يجي واخلطة uسرتا تقومي uسرتا يد غري برYمج ا يادة مديرها العام ا نفذ  نطلق  ملا يج ت ل سـ ت تمل ل بق

ية تغريتيجuسرتا تطورات األخرية يف هذا العامل ا ية  با تجابة ا سعة اك مل ا لل س سـ قت ت بو . ل ها الو بذ هود اليت  يورحب أيضا  لت جل
شطة من اFول األعضاء فهيا شاركة  ياسة اللغات  ياغة  ية  ية واإلرساع يف  نللميض يف تعزيز اإلدارة اFا مب سـ ص معل ومىض . خل

ية  بو الرا هود الو مالوفد فأعرب عن تقديره  ية يجل نظمة بصفهتا الواكv األ ممإىل رفع قدرهتا وماكنهتا اFوية وأبدى دمعه  للم ل
ية تخصصة األكرث عا ًا مل ية الفكريةمل ية يف جمال ا يال وموثو مللك و ق سقا . متث منوأثىن أيضا عىل �ودها لالضطالع بدور �م بصفهتا 

تعاون مع اFول األ متكن  ية الفكرية يك  ية  لللقضا3 العا تمل شرتكة وتعزيز �ود وضع للملك تحد3ت ا ملعضاء فهيا من موا�ة ا ل
ية الفكرية توازن  للملكنظام دويل  ية الفكرية يف إطار . م تطوير ا تعلقة  مللكويف هذا الصدد، قدم الوفد بعض uقرتاحات ا ب مل

شأن الرباءات ا/ي > د تعاون  سني وتعزيز نظام معاهدة ا بو وقال إنه ال بد من مواص   بالو ل حت ته نظاما دويا ي لور �م،  بصف
بات الرباءات، يف  ت�ام  نظام يلطل ب¨ان واFفع  تلف ا تاكر يف  uخرتاع وu شطة يع أ بات الرباءات و لسري تقدمي  ل خم ب ن شج تطل

ية الفكرية كلك إىل األمام ية . للملكاFويل  تاح يف  شاط وا شاركة  معلوشدد الوفد مرة أخرى عىل الزتامه مبواص  ا ن نفمل ب
نظمة يف اإلطار القانوين احلايلإصال شأن الرباءات اليت تقودها ا تعاون  ملح معاهدة ا ب ّوذكر بأنه اكن قد اقرتح إدراج وKئق . ل

سامهة يف مواص  تطوير نظام   òترب ذ ية يف احلد األدىن للوKئق يف إطار املعاهدة اآلنف ذكرها وا مالرباءات ا ع ني . عاهدةامللص
برية وKئق الرباءاتطأنه زد3د عدد أضاف و رسعة  بري فقد ازدادت أيضا  شلك  كبات الرباءات املودعة يف الصني  ك ب . بل

سطس  ية 2011غوأوحض أنه يف أ نا نفعة والرسوم وال¹ذج ا ع بلغ عدد وKئق uخرتاعات ومناذج ا لص مليون  6,65 الصني يفمل
ئات اآلالف لك عام منو العدد  مبويقة و نصوص ورأى أن إدراج وKئق ال. يث ية إىل احلد األدىن من الوKئق ا ملرباءات للغة ا ني لص

شأن  بحث يف وKئق أكرث اكUال  تلفة من ا ميكن فاحيص الرباءات من ب¨ان  شأن الرباءات  تعاون  بيه يف معاهدة ا ل خم ب ل سـعل
س تعلقة ملعاهدة وا سني كفاءة وجودة األحباث ا سابقة، ومن مثة  ية ا نا ية ا ملحاv ا مل حت ل ع لص تاكر لتقن u بامهة أكرث يف

ية الفكرية نظام ا شامل  تطوير ا يد العاملي ويف ا نولو¡ وuخرتاع واإلبداع عىل ا مللكا لتك ل ل لصع يده عىل أن . ل كوأعاد الوفد تأ
هدف يق ذò ا  òمتيض يف ذ لالصني بذلت �ودا دؤوبة و لتحق وأضاف الوفد أن اقرتاح الصني حظي يف اجUعات . سـ

بري وأعرب عن تقديره /ò الفريق العامل ملعا ناء عىل املعاهدة بدمع  بحث اFويل  شأن الرباءات وإدارات ا تعاون  كهدة ا ب ل ب ل
ثل ذò اFمع متر اFول األعضاء يف تقدمي  موأمI يف أن  ناء ا/ي قامت به . تسـ لبمث أعرب جمددا عن تقديره ودمعه للعمل ا

ية حبق املؤلف واحلقوق ا®او نة اFامئة ا نا ية اFوية ودمعه >ملعللج نة احلكو لرة وعن الزتامه بعمل ا هود . مللج جلوأثىن عىل ا
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بري ا عام قريب  تاجئ املرجوة وأعرب عن أمI يف أن يرى تقدما  يق ا توصل إىل توافق اآلراء و يع األطراف يف ا ية  كا ن ل مجل لن حتقملض
ب  شات ا نا ملقيف ا ق شا. مل نا ته بأن ا نا قويف األخري، أعرب الوفد عن  مل ع ية الفكرية لن ق ية وا ية  نة ا مللكت اجلارية يف ا من ن لتللج ملع

ها تأثري  ها إجيايب ليكون  تقدمة اليت تربط مصا ب¨ان ا تعود لفائدة أيضا عىل ا سب، ولكهنا  ية  نا ب¨ان ا حلدامئ عىل ا تم مل ل سـ حف ل ل
ية يف هذا العرص املعومل نا ب¨ان ا مارباطا ويقا مبصاحل ا ل ل ث ية وأعرب عن أمI يف أن . ت بو ما يكفي من املوارد املا لتوفر الو ي

ب¨ان األقل منوا،  ية، وخصوصا ا نا ب¨ان ا سمح  متدة، مما  يات ا تو رسيع والفعال  يذ ا رشية الالزمة لضامن ا لوا ل لل ي ص ملل سنف ل ت ملعب ل ل
بو ، م. جبين فوائد ملموسة ية العامة وسائر جلان الو هد بدمع ب¨ه الاكمل ألعامل ا ته و تمت  يوا مجلع تعلكم ؤكدا أن الصني، خ

همة يف جدول األعامل نود ا تلف ا تدور يف إطار  شات اليت  نا شاط يف ا شارك   ،vسؤو ية  Y vبارها دو مل بم خم سـ ق مل ن ت م لت بع . س
نظر بروح من  بادل و�ات ا تعداده  لوأبدى ا ت تاحلسـ uية نف تحد3ت العا تلف ا شأن  مل والرصاحة مع األطراف األخرى  ل خم ب

تعلقة  مللوالقضا3 ا شرتكمل ملية الفكرية ذات uهUم ا تعاون مع اFول األعضاء . ك شاركة وا ته يف مزيد من ا لوأبدى أيضا ر مل غب
ية الفكرية إىل األمام نظام العاملي  هود للميض  للملكاألخرى وتضافر ا ثل . لجل مممث أعطى اللكمة لعضو آخر يف الوفد وهو 

نطقة هونغ كونغ اإلداريإدارة  ية الفكرية  ملا ية الفكرية مللك ية حول آخر تطورات ا بعض املالحظات اإلضا يديل  مللكة اخلاصة  ف ب ل
ثل هونغ كونغ الصني . يف هونغ كونغ هود مموأكد  ية الفكرية من أجل جلا ناعاهتا القامئة عىل ا يع  تو بذوv يف هونغ كونغ  مللكا ص سـ ل مل

تصادية u ية قيق مزيد من ا بريا من الربا. لتمنحتق هاءات اليتكوأشار إىل أن عددا  يق األرح ميلك  تغل  لتحق اýرتعون مل  تُسـ
تطوير  بحث وا توسطة غري قادرة عىل إجراء حتوالت أو تطويرات نظرا لضعف متويل ا رشاكت الصغرية وا لوأن العديد من ا ل مل ل

تع. وق  الوقت يطة ا ثل إن هونغ كونغ ترغب يف تعزيز الطلب عىل اخلدمات الو ملويف هذا الصدد، قال ا سـ ية ملم مللكلقة 
ية الفكرية  ما انفكت تدافع عن فكرة تداول أصول غ كونغومىض يقول إن هون. مللكالفكرية، وذò خللق منوذج حتول قامئ عىل ا

ية الفكرية  ية  سات أخرى  تعاون مع مؤ ية الفكرية  تعقد ندوة حول تداول أصول ا ية الفكرية وأعلن أنه  مللكا مللك نمللك س ل معسـ ُ
ية . تظاهرات جتارية أخرى ذات ص  ملوضوعتنظمي إضافة إىل  ية يف نومفرب،من الصني القار هدف هو تعزيز ا لتمنوقال إن ا ل

يع أحناء العامل  متة يف  يع األطراف ا تعاون مع  تعداده  يع، وأعرب عن ا توصل إىل حل خيدم مصاحل ا مجوا مج لل سـ مجل ملهل
 .ذò لتحقيق

ب¨ان العري .29 بوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا ب¨ان . ةل سني قدرات ا ية  ثل إقرارا بأ ية  لوقال إن جدول أعامل ا حت مه ًمن ّ م لت
نه تفادة  uتصاد املعرفة و ب¨ان األقل منوا عىل uشرتاك يف ا ية وا نا ما ق سـم ل وقال إنه ملن الرضوري حتويل هذه الفكرة إىل . ًل
رشوع ية العادية إىل  ساعدة ا تجاوز نطاق ا  òية ويكون ذ ميقة  نتق مل ب لمعل توى حق ياجات و مية مضافة تراعي ا سـات ذات  مت ح ق

بان  ية الفكرية تأخذ  تاكر وا u شأن ية  يات و ية عىل وضع اسرتا نا ب¨ان ا ية يف لك ب¨ وساعد ا سـا ب ب ن يج ل ل ت حلمن ط مللكت م لت
تاحة يود ا ناءات وا uعي وتقوم عىل مواطن املرونة وUجuتصادي و u ها ملو لقت ث ق شطة . سـضع رشوعات وأ نوقال إن  م

تاكر احمليل  ياجات اFول األعضاء وجيب أن تهنض ال يب ال ها من أن تعكس واقع احلال و ية ال بد  ساعدة ا با ت تج ن حمل ّ تسـتق ل ل
ية وفقا  نا ب¨ان ا يا يف ا نولو ية للعلوم وا بىن ا ية وتدمع ا هود ا ية الفكرية اFامعة  ياسات ا ًوتعزز من دور  مل ج تك جل لمللك ل ت ل من لسـ لتح ت

تطرد ق. ألولو3هتا يق أعامل اFورة سـوا شعر ألىس إزاء األحداث اليت أدت إىل  ب¨ان العرية ويه  تعلائال إن مجموعة ا ت ب ل
هر نومفرب القادم  ناف أعامل اFورة خالل  تطلع إىل ا ـي  ية والفكرية  ية وا ية  نة ا سابعة من أعامل ا شا ئ ه تمللك ت ف من ن للج سـل لتملع

يق أعامل  تعلوسوية اكفة املوضوعات اليت أدت إىل  تعاون يف ت تطوير ا منوية  رشوعات ا بين ا  òسابقة مبا يف ذ لاFورة ا ل لتل مل ت
نوب ية ودول ا نا ية الفكرية بني اFول ا جلجمال ا مل ية العامة الصادر يف. مللك يذ قرار ا بدء  مجلعوقال إن ا®موعة ترحب  تنفب ّ 

ية العامة األشطة اليت تقو2010 عام نظمة عىل ا ن بأن تعرض اكفة أ�زة ا مجلع يةمل ندة ا يات أ يذ تو منم هبا يف جمال  لتص ج . تنف
ساند �ود  بوقال إن ا®موعة العرية ترى مع ذò أنه ما ية الفكرية  يام به لضامن أن ا ثري ا/ي ميكن ا ناك ا تزال  مللكه لق لك

تعزيزها وما ية وأهنا تقوم  نا ب¨ان ا ية يف ا با ل ل ممن سني العمل اإلمنايئ عىل حنو أفضل لت ناك جمال  تحزال  ية له نا ب¨ان ا م يف ا ل ل
ية  ياسات امحلا نفاذ إلهيا وضامن أال تؤدي بعض ا يل ا يا و نولو تاكر وتعزيز نقل ا ئوذò عن طريق الهنوض ال سـ ل ه لب س تل ج تك

ياسات العامة  يق حزي ا ية و سـية الفكرية يف عرق  �ود ا ي لمن تض لت ية ومواطن املرونةللملك نا تاحة أمام اFول ا ما ل ّوشدد عىل . مل
ية أن بو مهأ شطة الو نظور اإلمنايئ ذات الص  يف أ تواصل مع اFول األعضاء من أجل دمج ا بو يف ا متر الو ي  ن مل ل ي تسـ

رشوعاهتا ية الفكرية أن تقوم بدور هام يف . مو ها قوانني ومعايري ا ند و بو  مللكوقال إن ا®موعة العرية تؤكد أن عىل الو ضع ع ي ب
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ية وال ية  لتمنضامن أن هذه القواعد تدمع أهداف ا نا ساعد اFول ا بان جوانب املرونة اليت  ها من األخذ  مبد حني و لضع ت حلسـ
ياسات  تعارض مع أهداف ا نظام اFويل جيب أال  يث إن uندماج يف ا يود  منوية دون  ياهتا ا سـعىل وضع اسرتا ي ل ليج حت ق لت

ية Uجuتصادية و u يهتا يق  عالعامة ل¨ول يف سعهيا إىل  قمن ية الفكرية دورها وقال إن ا®موعة. تحتق مللك ترى أنه حىت تؤدي ا
ية الفكرية  شأن ا ياسات عامة ونظم  رشيع و تاج إىل   vيجب اإلقرار بأن لك دو ية  منو وا مللكمكصدر لإلثراء وا بف سـ حت تمن لت ل

ها اخلاصة فناسب مع ظرو ية الفكرية أن يدمع وأال يؤدي إىل . تت تضومن جانب آخر، أشار الوفد إىل أن عىل نظام ا ييق مللك
ناخ ئة وتغري ا ثل األغذية والصحة وا ية  ية احلاجات األسا ياسات العامة اليت تضمن  تاح يف قضا3 ا ملجمال املرونة ا ب سـ ب سـ يمل لم تل . ل

ية للفرتة رشوع الربYمج واملزيا يذ ما تقدم، قال إن ا®موعة العرية ترحب  نويف إطار  مبب ّت تضمن ز3دة 2012- 2013 نف ي وا/ي 
يث يصل إىلخمصصات اإلنفاق ا حبمنوي  بةلت يني% 19,4 نسـبةبمقارنة % 21,3 نسـ  بق، . ضخالل العامني املا سـواتصاال مبا 

ية  ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اFوية ا بو احلكو نة الو توافق اFول األعضاء يف  ثقال إن ا®موعة العرية ترحب  ن ل ي جل ب مللكب ملعم ّ
يدية والفوللكور يف دورهتا  نة عىل أساس لتقلواملعارف ا نة وتويص مبواص  أعامل ا رش عىل جتديد والية ا تاسعة  للجا للج عل

توصل إىل اتفاق حول نص لصك أو صكوك قانوية دوية تضمن امحلاية الفاع  للموارد  ند إىل نصوص هتدف  لمفاوضات  ن لل تس ت
تحضري إىل عقد ا يدي وا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لالورا تقل ل تع تقل لث ل وأشار أيضا . 2012ملؤمتر اFبلومايس يف عام ل

ياق  يد يف هذا ا ها و يدية وتو يل املعارف ا ية  يري  بو  هود أمانة الو يب ا®موعة العرية  سـإىل تر شـ تقل سج معل سـ ي لب ت ل ت يقت جب ثح ل
يدي تدامة وتويق املعارف ا ية ا ية الفكرية وا ندوة اFوية حول ا تاجئ اليت خلصت إلهيا ا تقل ث سـ من ل ل لن مل لتل بري مللك لتعة وأشاكل ا

سقط من  نعقدة  ها ا يدي و ثقايف ا مبا مل تقل تسجيلل نة عامن 2011ن يويو 28 إىل 26ل تعاون مع حكومة  بو  سلط واليت نظمهتا الو ل ي
شأن حامية املعارف  تكامل وضع القواعد واملعايري  يدية يف إطار ا تويق للمعارف ا يل وا ية ا تت أ بيث أ سـ تقل ث ل سج لمه لت ب ثح

يدية وأشاكل  نة عامن لتقلا ندوة القرتاح  شاركني يف ا ية وذò من خالل دمع ا يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا سلطا ل مل ث تقل ل لتع ل
ية  رشيعات القانوية اFوية واإل يا يدمع ا يدي أساسا  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا شاء جسل دويل للمعارف ا ميبإ ل ن ن تقل ل تع تقل قلن ت لتق ل ل ل

ية ية إدراجه يف صك قانوين دويل بوقال إن ا®موعة العرية . طنوالو يغة قانوية  بغحتث لعمل عىل بلورة املقرتح العامين يف  ن ص ّ
ية ورمغ . مناسب سلطة ا تق ، قال الوفد إن ا  vتالل وناء دو u تحرر من ها  بذ هود اليت  نويف نطاق ا ح ل يجل ل سـ ب لل سطت لفلم

ية فاع  وتطوير قدرهتا سات و ناء مؤ برية تعمل عىل  نالصعوت ا س طب ية الفكرية ملا لك تدامة وا ية ا مللك يف جماالت ا سـ ملمن لت
شعب  رشية  بات املادية وا يا واحلفاظ عىل ا نولو تصاد الوطين ونقل ا u ناء ية يف  للية الفكرية من أ سـ ب بمه لل ملكت ج تك ق للمك

ية وتدعو إىل تقوية  سلطة ا توجه  يب هبذا ا يين وتراثه وإذ تود ا®موعة العرية الرت نا يح لل ل ب سطسط اFمع املقدم إىل لفللفل
ناء  ية يف  يق أهداف خطة احلكومة ا سامهة يف  ية الفكرية وا تعاون يف اكفة جماالت ا بسطني وإىل تعزيز ا ي مل ل نفل حتق لفلسطمللك

تصاد  u يين وترحب ا®موعة العرية بوزير شعب ا تالل لوضع حد ملعاYة ا u ية وإهناء سات الو قاملؤ بح سط ل ن لفلس ط
شار يين والوفد ا ملا ساهتا وتدوير قدراهتا يف جمال لفلسط ية مؤ سطني يف  ية واليت تعكس اهUم  ية العمو سك يف أعامل ا من فل تمجلع م

تخصصة ال يع واكالهتا ا تحدة و نظمة األمم ا تحاق  ية الفكرية وجاهزيهتا لال ملا مج مل مب ل بو مللك بوقال إن ا®موعة العرية . يسـÐ الو
نة  ثا ية املقدمة من اFورة ا تو مترحب  ل ص ل بو مبا فهيا اللغة ّ شأن اللغات يف الو ياسة  ية بإقرار  نة الربYمج واملزيا يرش  ب سـ ن للج ع

ية حبلول عام بوعات اجلديدة واألسا ها وا نظمة ومجموعات  شمل ترمجة وKئق اكفة جلان وأ�زة ا سـالعرية  ملط مل ت . 2015 معلب
شطة الرتمجة ال بل القريب أ ياسة يف ا شمل هذه ا نوتطلع إىل أن  سـ ت ملسـتقت بكة اإلنرتنت، ل نظمة عىل  توى موقع ا شـفورية و مل حم

ية  سائل ا شات حول العديد من  نا تجاوب الفعال مع  ية الفكرية وا هم أكرب لقضا3 ا يح ا®ال أمام  مللكاألمر ا/ي  م مللك تف مت ق ل سـي
ية اجلودة ال. الفكرية ية عا نا عىل أن ز3دة حصة الرتمجة اخلار لوقال إن ا®موعة العرية تؤكد  ه Ð ما يرسل مهنا إىل األقالمي سـ جب

ية نا ب¨ان ا هم يف رفع الكفاءة وناء القدرات يف ا يحقق املزيد من الوفورات إضافة إىل أهنا  ية  نا ما س لم ل ب سـ وأضاف قائال . ستل
شأن تطوي شاورات القامئة  يفا ورسيعا  هد الفرتة القادمة  ها لنئ  بإن ا®موعة العرية تود اإلعراب عن  للم ث ًب تً تك شت تطلع ياسة ّ سـر 

تعاون  تفاعل وا يا لز3دة أوجه ا نطقة العرية  بو  تب خار¡ للو شاء  توجه إل سفر عن ا بو  ية للو لللماكتب اخلار ل سع ب مل ي ن ل ت مكي ج
تاكر وuخرتاع يف  uبحث و يط جماالت ا ية وتطوير وناء القدرات  يات ا نظمة واFول العرية ودمع  ببني ا ل شـ ب من معل ب لتنمل لت

نطقة العرية با نذ مدة طوي  مما يؤثر عىل وقال . مل تب العريب  يني مدير  ها لعدم  مإن ا®موعة العرية تعرب عن لغ  للمك تعقلق ب
تب العريب يف أقرب وقت وتقدمي اFمع الالزم  يني مدير  يه فإهنا تدعو إىل  تعاون بصورة فعاv و يذ برامج ا للمكجودة  تعنف عل ل ت

يام نه من ا تب وطامقه  هذا ا لقوالرضوري  ملك نظمة واFول لمتكيل يق بني ا مل بدوره عىل أمكل وجه حىت يكون مركزا فعاال  للتنسـ ً ً
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ية الفكرية من . بالعرية نظمة يف جمال ا يد أنظمة ا يد الزتا�ا بدفع ودمع وتأ تاما، قال الوفد إن ا®موعة العرية تود تأ مللكو ّ ملخ ي ك ب
تواصل  سورا  ية الفكرية  يا ألن تكون حقوق ا منوي  للنظور  ج مللكسع تقدم وuزدهار لاكفة شعوب تم لالعاملي حنو uرتقاء وا

ية سا نالعامل وحضاراته اإل  .ن

يا  .30 نوب رشق آ نغافورة مس رابطة أمم  سـوحتدث وفد  بو ما ف� ) ASEAN(جسـ تعاون بني الرابطة والو يوقال إن ا ل
تغرية للك ب¨ يف الرابطة ياجات ا uىش وUثافة مبا ي ساعا و مليزداد ا ت ك تدريب عىل حفص ومشلت األ. حت نفذة ا لشطة ا مل ن

يل  ية الفكرية وuنضامم إىل أنظمة ا ية وإدارة أصول ا ناعات اإلبدا يع ا تجارية و سجالرباءات والعالمات ا ع لص شج تل لت مللك
ية الفكرية ية  يات و ياغة اسرتا للملكاFوية و ن يج ص طل رش. ت تعددة األوجه Yبعة من اإلميان وملوتظل هذه ا شرتكة ا ملعات ا مل

شرت يةملا ثقا تصادية وا uية و Uجu ية يق ا ية الفكرية يف  ية ا فك بأ ق حتق لمللك ع من ست. لتمه شاء أنظمة  تËعكو شطة تعممي إ ن األ ن
ية الفكرية يف صلب  بو عىل وضع ا ساعدة اليت قدمهتا الو سدت ا نطقة، واألمه من ذò أهنا  ية الفكرية يف ا مللكا يمللك مل ج مل

ية من أجل د ية الو ناخلطط اإلمنا منوطئ يامنار  الوفد وقال. لمع ا يا و تجارية يف إندو تعلقة لعالمات ا شطة ا مإن األ سـ ل مل نين
تجارية عرب أدوات  تيفيو تغالل العالمات ا لYم ركزت عىل ا توسـمي سـ يةلا نا ياز من أجل تعزيز القدرة ا u سـوعقود ت فت ل . م

ت ية الفكرية وتوسـمي ا شأن ا ية  رشوع جدول أعامل ا نفذ  نو ب من ملي مللك لت م ندُ h تطوير األعامل يف يلجات  تطرد قائال إن ا®ال . ل سـوا
ية الفكرية عىل  سني قدرات ماكتب ا ية الفكرية من أجل  ية  ية ا مللكاآلخر ا/ي حظي لرتكزي هو تعزيز ا للملك حتن ت تحب لل

ية الفكرية نظام العاملي  ية يف ا شاركة بفعا للملكا ل ل هورية الو اF. مل بود3 و رشوع  يغت خطة  مجو لمك ية يف مص ية ا بميقرا لشعط
ية ية الفكرية ا/ سات ا شأن مؤ ية  رشوع جدول أعامل ا كإطار  س ب مللكمن لت نة . م بني وبروYي يف جمال ر شطة يف ا مقكام نفذت أ لفل ن ُ

ية الفكرية تاكم  ملاكتب ا ية الفكرية ورشها ويف جمال اإلدارة ا تعلقة  مللكاملعلومات ا ململلك تدرك قائال إن مالزي3 . نمل سـوا
تاكرية أط سابقة إلجياد حلول ا مللقت  ب يع اإلبداع شالك ام ية الفكرية يف  هم دور ا سني  ية   òية وذ يو شجياة ا حت بغ ل تحل مللك ف م

تاكر uهدت به . بو نطقة ويظل رمزا ملا  نظمة يف ا نغافورة عىل تعزيز وجود ا بو يف  تب الو نغافورة، يعمل  تعويف  ملمك مل سـ ي سـ
بو للرابطة تفادت الرابط. يالو تحكمي سـوقد ا يل اFويل وا شأن أنظمة ا شورة  بو يف تقدمي ا تب الو ثريا من معل  لة  سج ب مل ي لتك مك

ية للحقوق تابع للرابطة املعين . عوالوساطة واإلدارة امجلا بو يف الفريق العامل ا شاركة الو توى املؤسيس، ساعدت  لوعىل ا ي م ملسـ
نوية بني املدي شاورات ا ية الفكرية وا تعاون يف جمال ا سـ مل لل رشاكة بني مللك يف عىل تعزيز ا نة الرابطة يف  لر العام و نج جل

نظمة والرابطة تطورات ا. ملا بو والرابطة إللوأمام هذه ا مترة القامئة بني الو رشاكة ا ته يف ا ية، أعرب الوفد عن  يجيا ملسـب ل ثق
تصادي يف حد أقصاه u تاكمل يق ا تجه صوب هدف  ها، وال سـÐ أن الرابطة  قوتقديره  حتق لل وواصل الوفد . 2015  عامت

ية الفكرية للفرتة شأن حقوق ا مللكته قائال إن خطة معل الرابطة  ب بغي 2015 -2011 لكم شلك خاص املقاربة اليت  سد  ين  ب جت
ية وشام  ية الفكرية بطريقة  مهنجاألخذ هبا ملعاجلة قضا3 حقوق ا تعاون مع . مللك يد ®االت احملددة  للوقال إن الرابطة  تشـ

u بو، ويه ية الفكرية، وحتديث يالو تعلقة  مللكنضامم إىل بروتوكول مدريد واتفاق الهاي وغري ذò من املعاهدات اFوية ا مل ل
ناء  ية الفكرية، ودمع  بأنظمة ماكتب ا تاكر قدرات مللك u معF شاء ماكتب تجارية، وإ بفاحيص الرباءات والعالمات ا ن ل

نولو¡، وإhحة  ناءاتلتكا uيدات ملعايقسـتث برص وذوي اإلعاقةلتقي وا شاركة . ل ا بو  شارك الو تطلع إىل أن  موأضاف أنه  ي ت ي
ية الفكرية شأن حقوق ا ها  نصوص علهيا يف خطة  ها ومرامهيا ا يق أهدا ساعدة الرابطة عىل  مللكشطة  معل ف بحتق مل مل تطرد . ن سـوا

بو لوضع القواعد واملعايري خط ية وأشاداييقول إن برYمج الو نة املا ية ا ض خطوات ر سـ لسـ تË اإلئي يادة ب  ناجتة عن ا لقجنازات ا ل
يدة  تعاون فÐ شـالر بو وعن اFمع لوا يع أعضاء الو يبني  يدوأيد . الفعال ا/ي تقدمه األمانةمج  شديدا ترصحيات سابقة ايتأ

يات هدها ا ية اليت  مجلعأشارت إىل األجواء uجيا ناف املؤمتر اFبلومايس املعل. تشب شدة ا تئوقال إن الرابطة تؤيد  شأن سـب بق 
برصي  سمعي ا لحامية األداء ا بلتول تقدم أحرز كذò يف جمال . ملقتطلع إىل مواص  املفاوضات العام ا ُوأضاف أن ا ل

بوعات يدات لألشخاص العاجزين عن قراءة ا ناءات وا uملط ي لتقت ث سني فرص نفاذ الزتمتومىض يقول إن الرابطة . سـ بتح 
نفات ا برص وذوي اإلعاقة إىل ا حملمعايق ا ملص تعلقة حبق ل يدات ا ناءات وا u تطلب إدراج ملية مبوجب حق املؤلف و ي ت سـ لتقم ث سـ

ب ا تجمااليف املؤلف  نة ا بو يف ا ملقتعاون بني الرابطة والو سـ ي يةّوبني أن الرابطة تويل . لل ية  أيضا ألمهأ نة احلكو معامل ا للج
نة وقال إهنا تقر . لاFوية تظر ا ثري ا/ي  للجلعمل ا ني يد لك تقدتشـو شأن القضا3 ل ياغة نصوص  بري ا/ي حتقق يف  بم ا ص لك

نظر ليد ا نة . ق رشة  تاسعة  تفق علهيا يف اFورة ا رشوط ا ية اFوية وفقا  نة احلكو تجديد والية ا ها  للجوشدد عىل د ل مل ل للج عل لل م مع



A/49/18 

25 

 

 

ية واملعارف ا توفري حامية فعاv للموارد الورا ها لوضع صكوك قانوية دوية  رسيع وترية  تقو ث ل ل لن معلل بوتجديد . ليدية والفوللكورت
تعني علهيا امليض قدما عىل أساس توافق آراء أكرب  نة،  يوالية هذه ا يق والهنوض للج تضي®االت اليت حتظى التفاق و

تالفات uشاركة أكرب، وإقامة مزيد من . خ هود  شاركة يف هذه ا يع اFول األعضاء إىل ا موهذا الغرض، دعت الرابطة  مل جلمج ل
ية الالزمةاحلوارات  يا ياسات العامة عرب اكفة األقالمي، واألمه من ذò إبداء اإلرادة ا سـحول ا سـ لسـ ومىض الوفد يقول إن . ل

ية الفكرية ية وا ية  نة ا ية ولعمل ا شأن ا بو  يذ جدول أعامل الو بريا  مللكالرابطة تويل اهUما  مننف ن للج من ب ي تك لت ملعل وأضاف أن . لت
ية  تعزيز لتمنجتربة الرابطة يف جمال ا ي   ست غاية يف حد ذاهتا بل و ية الفكرية  ناعة بأن حامية ا يل عىل ا لخري د سـ ي لل مللك لق

ية نولو¡ وا تقدم ا مناملصلحة العامة وا لتل ية . لتك تعممي جدول أعامل ا تواص   هود ا نت الرابطة عىل ا ياق، أ منويف هذا ا ل مل لتسـ جل ث ل
يق متاسك أكرب بني أ نظمة و يع جماالت معل ا حتقعىل  مل يةمج بو اإلمنا ئشطة الو ي ية إىل األمام، تؤيد الرابطة . ن تË ا لعملول¨فع  ب

سابعة يق دورهتا ا ها يف أقرب وقت ممكن بعد  ية الفكرية أعام ية وا ية  نة ا ناف ا لا تعل من ن للج لت مللك لتئ ملع واسرتسل قائال إن . سـ
ناءة يف اإلرساع  شاركة  يع اFول األعضاء  شاركة مع  تعدة  بالرابطة  ب م مج للم ية امخلس مسـ يات جدول أعامل ا منيذ تو ص لتت نف

بو شطة الو يع أ يواألربعني يف  ن يلُ ما أجنز وأضاف أن. مج بو لالعام املايض د تعاون الويقة القامئة بني الرابطة والو يعىل عالقة ا ث . ل
ثابت هد لزتام الرابطة ا تني و تطلع إىل العمل عىل هذا األساس ا ته قائال إنه  تمت الوفد  لوا مل ي تعلكم  عىل العمل مع اFول خ

نظمة  .ملاألعضاء الصديقة واملدير العام عىل امليض قدما بعمل ا

هدف  .31 ية، وقال إن ا يابة عن مجموعة جدول أعامل ا ند  لوحتدث وفد ا من ن لته ل ئت يف األسايس ل نشللمجموعة اليت أ
ية ال2010 أبريل تعلقة  بعد اإلمنايئ يف اخلطات والقرارات ا مللك هو إدماج ا مل يف ل ناء عىل ا  òبو وذ تلكفكرية يف الو ب لي

ية سعى إىل لتمنالوارد يف جدول أعامل ا ية الفكرية أو أهنا  مية يف ا ية ال ترى  ت، وذò ال يعين أن مجموعة جدول أعامل ا مللكمن ق لت
يهتا بأية طريقة يل من أ مها يض ف لتقل هاما �ام يف لنقبل عىل ا سامه إ ية الفكرية  ند ترى أن ا حتقا س تمللك ية يف له منو وا لتمنيق ا ل

بح أصال من األصول  تأ  تصادي يف لك ماكن، وأهنا ال  uعي وUجu تصا®الني تف تصاد معريف عاملي احلامسة ق قيف ظل ا
منو ية . لآخذ يف ا ية األمع لضامن أن أنظمة ا ية الفكرية يف إطار ا بح من الرضوري وضع حقوق ا تايل فقد أ مللكو منمللك ص لتل

تصاديالفكرية مصممة uعي وUجu ية يف ا®الني منو وا رسيع وترية ا ب¨ان و تلف ا ناسب  ق مبا  من ل خم لتي ل ورصح بأن مجموعة . لت
ية نة املا بو عىل مدى ا شطة الو تلف جوانب أ بعد اإلمنايئ يف  تقدم احملرز يف إدماج ا رسورة  ية  ضجدول أعامل ا سـ ي ن خم ل ل لمن م . لت

ية يهوأضاف أن تقدما قد أحرز يف ثالثة جماال نظمة وإعداد : سـت أسا شطة ا ية يف لك أ ملوضع القواعد واملعايري وإدماج ا ن لتمن
ية هم وقال إن تقدما هائال قد أحرز يف إعداد نصوص موحدة . نالربYمج واملزيا ملوحتدث عن جمال وضع القواعد واملعايري ا

يدي واملوارد الو ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلشأن املعارف ا ل تع تقل لب ل نجز ل ية ذò إىل جانب العمل ا ملرا ا/ي يركز عىل ث
سري  تخصصة  يع  يموا لتض يغة وضع م نصوص يف ا لصهذه ا ية ل ناء ائالهنا ية ثأ ية اFوية ا بو احلكو نة الو نلوالية اجلديدة  ل ي ملعللج م

يدية والفوللكور للفرتة  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تقل لث يغة وأعرب عن أمI. 2013-2012مللك لص يف أن توضع ا
نة تني الرا متد يف مؤمتر دبلومايس يعقد يف فرتة ا ناسب وأن  ية للصكوك يف الوقت ا هالهنا مل لسـنئ رسورة .تع م وقال إن ا®موعة 

ناسب  ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة أعدت برYمج معل حمدد بوضوح لوضع إطار قانوين  نة اFامئة ا مأيضا ألن ا ن ملعللج
u سـتوفري برص ل ية حبق املؤلف لألشخاص معايق ا نفات ا ية إhحة ا يدات عىل حق املؤلف  لناءات وا حملم ملص بغ ي لتقت ث

بحث وغريها من مجموعات األشخاص املعاقني تعلمي وا سات ا بات ودور احملفوظات ومؤ لوا ل س ترب .ملكت تع ورصح بأن ا®موعة 
يا  تأصال وأسا يدات جزءا  بعادات وا uناءات و uسـ ي س مت ت لتقث ية الفكرية وأهنا سـ توازن مللكمن إطار حقوق ا لحتقق ا

ية الرضوري بني  ياسات العامة واألهداف اإلمنا ياق ا ية الفكرية اخلاصة واملصاحل العامة األوسع نطاقا يف  ئحقوق ا سـ لسـ مللك
توى الوطين ناءات و ا®موعة وأعرب عن أمل. ملسـعىل ا يق الفعال لال هود إىل ا ثيف أن تؤدي هذه ا تجل سـسـ يدات يف لتن لتقيا

ناسب يد اFويل يف الوقت ا ية عىل ا ملهذه ا®االت الر لصع شات .  ووفقا لربYمج العملئيسـ نا شجعه هو أن ا قوقال إن ما  مل ي
هذه القواعد  ية  يات اإلمنا تدا توقع أن تراعي ا ية من ا نا شأن وضع القواعد واملعايري يف جمال الرسوم وال¹ذج ا لاFائرة  ئ ع ل مل ع لص ب

تعلقة ملعاهدتني . ملقرتحةواملعايري ا شات ا نا تقدم احملرز يف ا ملوأضاف أن ا®موعة ترحب  ق مل نذ زمن طويلل تني  ما شأن ملعلق ب 
ية يغهتام الهنا نصني يف  تطلع إىل اإلرساع يف وضع هذين ا ئات اإلذاعة، وأهنا  برصي و سمعي ا ئحامية األداء ا ص ل ت ي ل تدرك . هل سـوا

يع قائال إن ا®موعة تأمل يف أن تدر تعلقة بوضع القواعد واملعايري يف  ية ا يات جدول أعامل ا ئة ء من تو مجج ا مل من لتص لف
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شأن وضع القواعد واملعايري ب   بو ا ببادرات الو ملقي برية إىل األمام يف .م تقدم خطوة  بب ا رسورة  كومىض يقول إن ا®موعة  ل بس م
بو، من خال يع جماالت معل الو ية عىل  يتعممي جدول أعامل ا مج يمي وإعداد ل اعUد لتمن يق وإجراءات الرصد وا ية ا لتقآ سـ لتنل

ها تقارير و تشغيلا تقارير األوىل ®موعة وقال إن ا®موعة ترحب  .ل ية العامة، لمن ا تلفة إىل ا بو ا ئات الو مجلعاليت قدمهتا  ý ي هي
ي ية وا ية  نة ا تقارير بإمعان يف ا نظر يف هذه ا تطلع إىل ا مللكوإهنا  من ن للج ل ل لتت ندة إلهياة الفكريةملع سب الوالية ا سـ  وأضاف . ملحب

ية بقانون  نة اFامئة ا توازنة اليت أعدت يف ا نأن برامج العمل ا للج شأن الرباءات ملعمل تعاون  تابع ملعاهدة ا بويف الفريق العامل ا ل ل
يد اخلطات العا شجعة وتعكس لفعل  ها  ية إلنفاذ  شارية ا u نة ملالرباءات وا م ن ت تعقللج لك ملع ية الفكرية، س مللكية يف جمال ا

تلفة و يةتعكس ýوتراعي يف الوقت ذاته اآلفاق ا شواغل اإلمنا ئا وراح الوفد يقول إن ا®موع ترحب عىل وجه اخلصوص . ل
ية بقانون الرباءات،  نة اFامئة ا تعلق لرباءات والصحة العامة يف جدول أعامل ا ند ا ن للج مل ملعب  إحراز تقدم فÐتوتطلع إىل ل

ية ب¨ان األفر ية ومجموعة ا شرتك بني مجموعة جدول أعامل ا يقتعلق القرتاح ا ل من مل شط . لتي لجنة لاتُنوأعرب عن أمI يف أن 
ية الوارد ذكرها يف املادة  ساعدة ا ية  نا مل لتقن شأن الرباءات ورسعة من معاهدة 51ملع تعاون  با ب متكني نظام املعاهدة من ل ل 

سا رشوعات ا يق  ملسني  سـ محت يةتن نا ب¨ان ا ية املقدمة إىل ا معدة ا ل ل شة إصالحات مرسورة ألوأضاف أن ا®موعة . لتقن نا قن  م
ية وأن خطة معل واحضة قد اإلدارة  نة الربYمج واملزيا ية ظلت عىل جدول أعامل  نة املا بو اليت اسـهتلت يف ا نيف الو جل ض سـ لي ُ

شأهنا يذ يقول إن ا®موعة قدمت وراح .  من أجل امليض قدمابأعدت  تطلع إىل  ية يف هذا الصدد وأهنا  تا تنفاقرتاحات  ت ب ك
يط  ية، وذò ملواص   نة الربYمج واملزيا يق و نة ا ثل  بو،  ية يف الو يالك احلومكة احلا سـاإلصالحات ا®دية يف  ن جل سـ جل ي ل به تن لت م

نظمة من دون أن يكون من الرضوري إصالح  بوملسري ا ييالك الو تطرد قا.  إصالحا شامال وجذر3ه تقدما آخر ئال إن سـوا
يةمشجعا قد أحرز ب بو وتقارير أداء الربYمج واملزيا نظور اإلمنايئ يف برامج الو نإدراج ا ي  وأعرب عن سعادة ا®موعة ألن .مل

تني  بو لإلنفاق اإلمنايئ لفرتة ا ية الو بلغ اýصص من مزيا نظمة، إذ زاد ا ية من أولو3ت ا ية ظلت أولوية اسرتا لسـنا ي ن مل مل يج تمن لت
بة ملا بنسـب   ية1,9ق ية الفرتة احلا ل يف املائة مقارنة مبزيا بو، بل . ن يجي من أهداف الو ية هدف اسرتا يوراح يقول إن تعممي ا ت لتمن

بارها  ية الفكرية أن تضطلع بدور صادق  ية الفكرية العاملي، إذا اكن  نارص نظام ا نرص معيل ورضوري من  تإنه  ع عع للملك مللك
منو وا يق ا لساهام يف  ل حتق تصاديم uعي وUجu تويني قية عىل ا سـ ملمن ية اýصصة . ت نوقال إنه يف حني قوبلت مراجعة املزيا

بة  ية لز3دة من  سـلإلنفاق عىل ا نمن بة 19,4لت ية إىل  نة املا سـ يف املائة يف ا ض نسـ هم إجراء 21,3ل يب، مفن ا مل يف املائة لرت ح
بادرات نفقة عىل ا نطاق املوارد ا مليمي موضوعي  مل ل يع إىل تق توصل ا ية، /ò من الرضوري أن  شطة املو�ة حنو ا مجل واأل ي من لتن

تو3ت  حملهم واحض  ية"ف شطة اليت ميكن أن توصف بأهنا " لتمناإلنفاق عىل ا ية"نواأل شطة إمنا ئأ ياب هذا ". ن غوقال إنه يف 
برية من  بة  ئة بأن  باعات خا بعث ا برية أن  يق، ميكن لألرقام ا Fتعريف ا كا سـ ط نط ت نل لك شطة ق نفق عىل األ بو  ية الو نمزيا ت ي ن

ية تطلع . لتمناملو�ة حنو ا همة وإنه  ثغرة ا ية عىل وعي هبذه ا نة الربYمج واملزيا رسورة ألن  يه قال الوفد إن ا®موعة  تو ل ن جل ملعل م
يق تعر ية"ف يقإىل تد ية " لتمناإلنفاق عىل ا ب 2014-2013فرتة النوتعديI يف حني حتضري مزيا يط ورصح بأن. ملق ا حت ا®موعة 

يع اFول األعضاء  سجل تقديرها للمدير العام وفريقه و شجعة، وتأمل يف أن  تطورات ا ية هبذه ا مجعلام بإجيا ت مل ل تعاون ب للروح ا
نرصمة نة ا يهنم يف ا ملاليت سادت  لسـ برية . ب سة  نظمة علهيا دامئا uضطالع ملزيد شأهنا يف ذò شأن أية مؤ كوقال إن ا س مل

سائ نوات . ل �مةمتعكف عىل  نذ أربع  بار أنه وضع  ية،  شأن ا بو  بق هذا األمر خاصة عىل جدول أعامل الو سـو ت من ب ي منط ع لتي
نذ أكرث من قرن من الزمان ئت  نظمة أ ميف  ش يظل . نم ية  تطرد قائال إن العمل عىل جدول أعامل ا سـوا من " معال جار3"لتسـ

متر هذا اجلدول يف uضطالع  بع يسـوإن ا®موعة تأمل يف أن  منوذج ا يق حتول دامئ يف ا نحو الواجب يف  تبدوره عىل ا ملل ل حتق
شالك  ية وإجياد حلول  ي  لغاية أكرب نطاقا ويه تعزيز ا ية الفكرية غاية يف حد ذاهتا بل و يه حقوق ا ترب  للمال  من سـ لتتع مللك ف

ناخ واألمن الغذايئ والطاقة واأل رشية، ومهنا تغري ا ها ا ملاألكرث إحلاحا اليت توا لب  ترحب ومىض يقول إن ا®موعة.من والصحة�
سلط  يا، ومع ذò فإهنا  تخصصة وحمددة ز شاريع  ية يف الوقت الراهن من خالل  يات جدول أعامل ا تيذ تو ن م من ص مت مب لتنف

ية يدمهالضوء عىل أ يد يف ا سعي ا ياق األكرب وا ل مراعاة ا ل ل سان يف لك ال لسـ سني أوضاع اإل ية الفكرية يف  نتغالل ا حت مللكسـ
شأهناماكن ية  ساعدة ا ب من خالل وضع قواعد ومعايري خمصصة وحاميهتا وإنفاذها وتقدمي ا ن يف هذا وراح الوفد يقول . لتقمل

ياق  ية، مركزة يف ذò عىل الصحة والغذاء واألمن إنلسـا تحد3ت العا بو يف جمال ا ية للعمل ا/ي تضطلع به الو مله يويل األ ل ي مه
ناخ ن. ملوتغري ا ب¨ان ا لنظرا ألن ا تطلع إىل احلصول عىل معلومات ل تحد3ت، فإن ا®موعة  ب¨ان تأثرا هبذه ا ية يه أكرث ا تا ل ل م

ثل  ناسب  تدى حكويم دويل  ية يف هذا ا®ال وذò يف إطار  تحد3ت العا بة ا تظام عن العمل ا/ي تضطلع به  م م ن مل ل شع من
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نة اFامئة ا ية الفكرية أو ا ية وا ية  نة ا نا للج من ن ملعللج مللكملع تجدات ما حيدث يف لت مسـية بقانون الرباءات، ومن خالل معرفة 
ية ننة الربYمج واملزيا يات . . جل ساعدة اFول األعضاء عىل وضع اسرتا هود األمانة يف  يجورصح الوفد بأن ا®موعة ترحب  تم جب

ية عىل ا منو وا يق ا سامه يف  ية الفكرية تكون مصممة  بة يف جمال ا نا ية  لصعو من ت سـ لتن ل حتق مللك لم ساعدهتا عىل ط ميد الوطين، و
ية نا ب¨ان ا تاكر اجلديدة يف بعض ا uيا و نولو شاء مراكز دمع ا مإ ج لتك ل ب هود  هذه ه يرى أنومىض يقول إن. لن ية إىل جلا مالرا

تاكر احمليل  ية بالهنوض ال نا ب¨ان ا ميف ا ل ية الفكرية ومتل ية حقوق ا ية والعوملة يف جمال  يق اFميقرا مللكساعد عىل  ملك طحتق كن ت
ية الفكرية اFوية بة مصاحل يف نظام ا بح صا ية من أن  نا ب¨ان ا لا تص ل مللكل ح ب¨ان ا بدوره ميكنوقال إن هذ. م ية منل ا نا ما  أن ل

نولو¡  تاكر ا u لتكسامه يف ب تصادي العاملي ت u منو قوا ية ل تأ يواجه أزمات ما ية ويه أمور رضورية يف عامل ال  تا لواإل يفن ج
تفامقة ممترة و شلك أكرب وأع. مسـ تاكر بدور ملموس  uيا و نولو تطلع إىل أن تضطلع مراكز دمع ا برب عن أن ا®موعة  ب جت لتك

بارها  تاكر"عت ية لال بمراكز و ية عىل وضع "طن نا ب¨ان ا ساعدة ا ية يف  باع مقاربة أكرث جدية وشفا م، ويه حتث عىل ا لف ل م ت
يد ية الفكرية  ية خاصة بلك مهنا يف جمال ا تفاسرتا تسـمللك يةتيج تاحة ومتيض قدما  من من املرونة ا تعاون فÐ . لتمل لونوه إىل أن ا

ية الفكرية أمر حامس، نوب يف جمال ا مللكبني ب¨ان ا تصاد العاملي األوسع نطاقاجل u ياق ق يف  نرص  وأن ،سـ تعاون  عهذا ا ل
تحدةراخس يف والية  تحدة. ملاألمم ا تابعة  ملوأضاف أن األمم ا تخصصة ا لوالواكالت ا تعاون فÐ مل تجارة وا تأ تروج جبد  لها ال  لل تف ل

ئة والعمل والزراعة نوب يف جماالت مهنا الصحة وا بيبني ب¨ان ا بو .لجل تايل فإن املدهش بل ومن املؤسف أال توافق الو ي و ل
ية الفكرية نوب عن ا ساطة إىل تعزيز احلوار فÐ بني ب¨ان ا رشوع يريم بلك  مللكعىل  جل ب عة تأمل يف أن  وأضاف أن ا®مو.م

نوب  تعاون فÐ بني ب¨ان ا شأن ا رشوع املقرتح  جلمتد اFول األعضاء ا ل ب مل تأنفتع سـندما  ية ا تع ية وا ية  مللكنة ا من ن لتللج ملع
يعالفكرية تعاون فÐ بني ب دورهتا بعد عدة أسا سعى إىل تعزيز ا تحدة اليت  نظامت األمم ا بو من uنضامم إىل  ل، مبا ميكن الو ت مل مي

ثاليثب¨ا تعاون ا نوب وا شامل وا تعاون فÐ بني ب¨ان ا نوب إىل جانب ا لن ا ل جل ل ل متكن أمل ا®موعة وأعرب عن . جل تيف أن 
ثا شأة حد بو ا ية مبعايري الو نة ا يا ن ي ن ملللج بب رفض بعض اFول األعضاء جلزء من ملع بس، اليت علقت دورهتا األوىل لألسف 

ها بعد أن واليهتا، شأناFول األعضاءتتوصل معل من مواص   يات العامة ب إىل تفامه  ندهتا إلهيا ا مجلع الوالية اليت أ سـ
شاريع "وأضاف أن . 2010 لسـنة نفذ  ية الفكرية  ية وتكوين الكفاءات وتقدمي اFمع إىل ماكتب ا ساعدة ا متقدمي ا ت ن لمل مللك لتق

ية الفكرية تعلقة  مللكشأن تعممي املعلومات ا مل ندة إىل" ب سـسب الوالية ا ية العامة،ملحب نة من ا مجلع ا ها طرق راخسة للج لك 
ية نا ب¨ان ا نة يف ا ية اليت تضطلع هبا ا ميط األعامل ا ل ل للج ن لتقسـ بت هال تاجئ  شموv يف  معل ولضامن أهنا  ن عن الوفد أعرب عليه و. م

تفظ بواليهتا، مبا يف ذò يف جمايل ا ها وأن  تابعة  نة من  متكن هذه ا ملأمل ا®موعة يف أن  حت معلللج م ية وتكوين ت لتقنساعدة ا
ها إذا لزم األمر ياق  شطة عىل وجه اFقة يف  يعة هذه األ معلالكفاءات، وأن حتدد يف الوقت ذاته  سـ ن  ا®موعة وقال إن. طب

شجع ُتأمل أيضا يف أن  نةت شاركة يف أعامل هذه ا ية عىل ا نا ب¨ان ا للج ا مل ل شاركةمل رس هذه ا مل وأن  ، مبا يف ذò من خالل تي
يق . ملشاركة هذه امتويل سامهة يف  يات  ناء يف مداوالت ا شلك  شاركة  شدد عىل الزتا�ا  حتقونوه إىل أن ا®موعة  للم مجلع ب ب مل ت

مثرة وYحجة ميجة  ته . نت تمت الوفد  لكموا توازن وشامل خ بو وأعضاهئا للميض قدما يف اجتاه وضع خطاب عاملي  مناء عىل الو ي لث
ية الفكرية يكون داعام لأل مللكشأن ا يةب بارات اإلمنا uئهداف و بو من مواص  وأعرب عن أمل ا®موعة يف أن. عت متكن الو ي  ت

نة  تقدم يف الطريق ا/ي بدأته يف  سـا ي  2007ل تخدمة إ3ها و ها  يا ية الفكرية يف  سـ وأن حترز تقدما حنو وضع ا سـ مسـ ق مللك
ية يف لك ماكن منو وا تاكر وا منللهنوض ال لتب  .. ل

ي .32 بال  نوحتدث وفد  لن نظمة من أجل حامية ي نهتا ا شطة د ب¨ان األقل منوا وأشار إىل عدة برامج وأ ملابة عن مجموعة ا ن شل
ب¨ان منوا ا/ي  تحدة الرابع املعين بأقل ا مية يف مؤمتر األمم ا بو ا ساهامت الو  òية الفكرية وتطوير نظا�ا، مبا يف ذ لا مل ي لقم مللك

ب بادرات اليت اختذت Fى ا بول وا لعقد يف إ مل رش الوعي سطن ية إلهيا  ساعدة ا ها ا ن¨ان األقل منوا وقدمت من خال لتق ن لمل ل
ية وتكوين كفاءاهتا ية الفكرية الو ية الفكرية وتحديث ماكتب ا ن طل مللك تجاوز . مللك ب¨ان األقل منوا يلز�ا أن  تورأى الوفد أن ا ل

ي تصدى إىل أوجه الضعف ا يطة ليك  رشوعات ا هاملقاربة القامئة عىل ا ت لسـ ية لبمل يهتا ا سني  تلكي الراخسة Fهيا من أجل  لتححت بن
ب¨ان األقل منوا هام أمران حاسامن،  ية وتكوين الكفاءات Fى ا ساعدة ا ية الفكرية، ورصح بأن ا يفة يف جمال ا لا ن مل لتقلضع مللك

باهتا يقا فعاال لضامن وفاهئا متاما  ب¨ان األقل منوا  ياجات ا يمي ا يق  بغي  تطلوبأنه  سـ ل ت سـ مبي ن تن حت تق وأشار الوفد .  وأولو3هتا امللحةن
بول يف مايو ب¨ان منوا ا/ي عقد يف إ تحدة الرابع املعين بأقل ا نإىل الويقة الصادرة عن مؤمتر األمم ا ل مل متد 2011 سطث ع وا
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نة تد من  ب¨ان األقل منوا للعقد ا سـبرYمج معل من أجل ا ملم نة2011 ل ، وحدد عددا من ا®االت اليت من 2020 سـ إىل 
تعددة األ نظامت ا ية وا ها مع رشاكهئا يف ا ب¨ان األقل منوا  شطة حمددة بدقة تضطلع هبا ا ملوىل العمل فهيا، ومهنا أ مل من ل لتن بنفس

بة املصاحل هات صا حاألطراف وغريها من ا ية . جل يذ خطة العمل بفا بارز هو ضامن  تحدي ا علومىض الوفد يقول إن ا ل تنفل
ب¨ا ية Fى ا توى ا لوجناح لرفع  من لتسـ بالغ عددهام ب¨ان ا لن األقل منوا ومتكني نصف هذه ا ئة 48 ل ف ب¨ا من اخلروج من 

نة ب¨ان األقل منوا مبوعد أقصاه  سـا بو . 2020 ل تيس األولوية وميكن للو ناك عددا من جماالت العمل اليت  يوأشار إىل أن  تكه
سامه فهيا يف إطار واليهتا، ومن هذه ا®االت ما ييل تا: تأن  ية واملرأة نالقدرة اإل ية الر يفية والزراعة واألمن الغذايئ وا لتمنج

بارها أولو3ت  ئة  نا تحد3ت ا تصدي إىل األزمات العديدة وغريها من ا يا وا نولو تجارة وا ية وا Uجu ية توا شـ ل ل ل ل ع عمن ج لتك لت
بول ند إلهيا برYمج معل إ ية  نر س سطسـ ي تي باه احلضور إىل الفقرة. ئ بول ا/ي  من برYمج153 نتولفت الوفد ا سطن معل إ

يذ برYمج  سامهة يف  تعددة األطراف إىل ا نظامت ا يع ا ها و تحدة وبرا ناديق األمم ا ئات اإلدارية  يه ا يت  نفد جم تف مل مل مل مج مل لص ي لهع
تضاء u سب ها  قالعمل وإدراجه يف برا يات من أجل إدراج برYمج معل . حجم يه ا نظر  مجلعوأشار إىل القرار املوجز املقدم  فت ل

بول ها، وYشد اFول األعضاء عUد هذا القرارسطنإ بو و يا يف برYمج الو معل ر ي شاء نظام . مس نوسلط الضوء عىل رضورة إ
شاركة أكرب ب¨ان األقل منوا  يه ا ثة وشارك  يا احلد نولو ية الفكرية يقوم عىل املعلومات وا منصف وفعال يف جمال ا ل ت في ج تك مللك . لم

نظام  شاء هذا ا لواسرتسل قائال إن إ ية واملادية، مبا يف ذò يف جمال ن رشية واملؤ ية ا ية ا يس ا سـتطلب تأ ت ب سي ل تح بل ل ن س
تاكر واإلبداع u ب¨ان األقل منوا عىل تغالل قدرة شعوب ا يا، من أجل ا نولو با ل سـ ج ورصح الوفد بأن uجUع الوزاري . لتك

نة ب¨ان األقل منوا  سـاملعين  ب¨2009 لل يات �مة لفائدة هذه ا ل أصدر تو يذ اإلعالن ص نوي عن  تنفان، ومهنا إعداد تقرير  سـ
ب¨ان األقل منوا وإدراج  بة ا ية إىل  رشية وما ب¨ان األقل منوا وتقدمي ما يكفي من موارد  ت�ين  ندوق ا شاء  لوإ شع ل لل ص بن س

ية ب¨ان األقل منوا يف الربYمج واملزيا نفص  ختص ا يش  شطة  نأ ل تف من بادرات اليت تعزز . ت تورحب الوفد  نفيذ اإلعالن وحث مل
ها وعىل  ية واإلدارية اليت  تصادية واملا u يود رس ا ب¨ان األقل منوا عىل  ساعدة ا يام بأعامل رسيعة وملموسة  بلعىل ا ق لق تكلق ل ل كمل

تصادية u ية يق ا تغالل قدرهتا من أجل  قا منحتق ية للعمل ا/ي تضطلع به . لتسـ ب¨ان األقل منوا تويل أ مهوأضاف أن مجموعة ا ل
ية اليت تقلق طائفة للجا شواغل اإلمنا يف من وطأة ا ها من أجل ا بذ هود اليت  ية الفكرية وا ية وا ية  ئنة ا ل ت من تخفن ل جل لمللك لت ملع

بو يهنا من الوفاء بواليهتا . يأعرض من أعضاء الو ها  نة وعىل د رشة املعلقة  سابعة  ناف اFورة ا متكوحث عىل ا مع لئ للج ل عت سـ
شمل إعداد برامج مع همة اليت  تا ية ورصدهمل يذ جدول أعامل ا لتمنل  ية أمر . لتنف يذ جدول أعامل ا لتمنومىض يقول إن  تنف

ية الفكرية تدام يف جمال ا شاء نظام  مللكرضوري إل سـ بوقة غريت . من هدت إجنازات غري  يا  نولو مسـوأشار الوفد إىل أن ا ش ج لتك
سان ياة اإل بت uزدهار إىل  نالعامل و تطرد قائال إن من الرضوري ا. حجل ية سـوا هوة املعر ية وا نولو ثغرة ا فتصدي  ل ج لتك لل ل

ها إمنا خي¨ يف الواقع  تال ية الفكرية وا تعلق  سام ا u ب¨ان، وإن ب¨ان األقل منوا وسائر ا ية اليت تفصل بني ا ّوالر ل عمللك مل نق ل ل مق
بة يف جم نا ئة  ئة  ياة، وإن  شة ولك مقومات ا تو3ت ا يل ويف  سامات يف املدا uسـ ب ي حل ي سـ منق ي هتخ هو ملعم ية الفكرية  لال ا مللك

تصادية u ية يق ا قأمر أسايس  لتمنتحق تاكر أمر أسايس . ل uتاج و ت|ر يف اإل uية و نولو بوأضاف أن تقدم القدرات ا ن س ج لتك
ئة اليت . لتكوين املعارف والرثوات نا شالك ا تصدي  شـورأى الوفد أن من الرضوري إعداد مجموعة جديدة من األدوات  ل للم لل

توقع قط ُمل  ية للهنوض ت مية وا تجة ورش املعلومات من أجل ريم األسس ا بة وا نا يا ا نولو نقل ا يق، وطالب  ج حلقتك ن سـ مل لسلب ن ملل
متع تصاد وا u تاكر لفائدة uملعارف واإلبداع و® ق يدية واملوارد . ب نظر إىل املعارف ا تقلومىض يقول إن من الرضوري ا لل

يدي  ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا تقلالورا ل تع لث تصادية، وإن من الرضوري ل uية و Uجu ية نظور العام  قوالفوللكور من ا ع من للتمل
يد الوطين ال تفي وحدها  تخذة عىل ا رشوع نظرا ألن تدابري امحلاية ا متË غري ا ياهتا من ا ية  رشيعات الو لصعرمس ا مل محل ملن لت ط ل

يا. لغرض ثة لرمس اسرتا يجواسرتسل قائال إن من الالزم بذل �ود  تي تخدام حث ثقايف الرثي وا سـت شام  محلاية الرتاث ا ل
بادرات محلايهتا من خالل نظام حلق  تاكر فرص للعمل، كام يلزم اختاذ  تكوين الرثوات وا نة  ية ا شعوب األ مموارد ا ب ل ي صل لمثل

يدية يف ب¨  باري عن املعارف ا شف اإل  Yبة ضام نا يات ا تقلاملؤلف واحلقوق ا®اورة وغريه من اآل للك سـ مل لل شأج ورحب . ملنا
يدية والفوللكور يف  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اFوية ا نة احلكو تقدم ا/ي حترزه ا تقلالوفد  ث ن ل للج لل مللكملع م

ية واملعارف  ية الفكرية واملوارد الورا شأن وضع قواعد ومعايري تضمن حامية ا نصوص  ثاملفاوضات اجلارية القامئة عىل ا ب مللكل
نفذ هذا . ليدية والفوللكورلتقا بول و ية لصك قانوين واحض و يغة هنا ها ري| تعد  نة تواصل  بغي ترك ا يورأى أنه  ئ ص للج مقي معل ن

نه قال إن جمال . الصك ية،  ية ا تجزأ من  هور كجزء ال  ية الفكرية آخذة يف ا شجعه هو أن ا لكوقال الوفد إن ما  لظ منمللك معل ي لتي
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نا من ا يس  ية الفكرية  حمصا ل تقرير صدر مللك بقا  ئة، و نا ية وغريها من األزمات ا تأ ترتتب عىل األزمة املا لآلKر اليت ال  ط شـ ل ل تف
بريا يف  ية تراجع تراجعا  بحث وا تصادي فإن اإلنفاق عىل ا u يدان ية يف ا تعاون وا نظمة ا كعن  من ل مل من تل لت قل م

ية الفكرية لعالمات ا. 2009و 2008 سنيت تجابة جمال ا مللكومىض يقول إن ا نةسـ سـتعايف يف  ئة، وإن 2010 ل بطي مل تكن 
نة هد يف  بو يف وقت سابق أشار إىل أن العامل  رشته الو تعراض نظام الرباءات اFويل ا/ي  سـا ي يشسـ بة 2010 سن بنسـ ز3دة 

شري إىل تقدمي سلع وخدمات جديدة بات الرباءات املودعة، ما  تة يف املائة يف  يتقارب  طل ونوه إىل أن أكرب منو قد جسل . سـ
ناطق دون  بات الرباءات املودعة يف ا بة  نصفا، ففي الواقع ختطت  منو مل يكن  ئة لكن هذا ا نا مليف األسواق ا طل سـ شـ نل م ل

ثالث األوىل ية ا لاإل باق الهنوض إلبداع واملعارف80 قلمي ب¨ان األقل منوا وجود يف  تايل مل يكن  سـ يف املائة و لل وراح . ل
تصادات يقول إنه ال ميكن املغاالة يف الوقت u بب تعرض تصاد  ية الفكرية يف أي ا ية احلامسة  ق الراهن يف األ س ق بللملك مه

تحداث فرص  شالك اليت تقف أمام ا سامه يف حل أعىص ا ية الفكرية أن  سـألزمات من لك نوع، ففي الواقع ميكن  مل ت للملك
تصادي u منو يق ا قالعمل و ناخ ج. لحتق شاف  تاكر رضوري من أجل ا u موأضاف أن تك يا سـب نولو جديد خيدم ا لتك

يار اإلبداع  شني يف  يا جديدة يف الزراعة وإدخال ا نولو تحداث  ية، وا سان الغا ياة اإل نقذ  تحداث أدوية  توا هم سـ ل ن ت ملسـ ج تك ح
ية الفكرية حمور3 يف . واملعارف تصادي، ال يزال دور ا يه العامل لضغط اجUعي وا تعرض  مللكوقال إنه يف الوقت ا/ي  ق ف ي

تقر وآمن الهنوض لوظائ تدامة وحيل األزمات وسامه يف إرساء وضع عادل و ية  يا سـف الالئقة، مبا يوF أمناطا  ي سـ مت م ح
يع يشمل  .مجلا

سس غري  .33 يد فرا مية  يادة ا نوات حتت ا نذ ثالث  بو  همة اليت أجنزهتا الو شاريع ا نورحب وفد اجلزائر  سـ سـ ي للمل حلك لق م مل
يامه بعرض اخلطوط ا قا/ي شكره أيضا الوفد عىل  نويً تقريره ا سـلعريضة  ياYت اليت . لل بع ا بوقال الوفد إن اجلزائر تؤيد  للط

ية ومجموعة  ية ومجموعة جدول أعامل ا ب¨ان األفر توايل مس مجموعة ا ند ومرص عىل ا يا وا نوب أفر منأدلت هبا وفود  ل ل لته يق يق لج
شدة أن ب¨ان اليت تؤيد  ب¨ان العرية، موحضا أن اجلزائر تأيت مضن ا با ل ب يص ًل ية الفكرية عىل بعد إمنايئ  لتقل يقوم نظام ا مللك

ية نا ب¨ان ا تقدمة وا ب¨ان ا مالفجوة بني ا ل ل مل تصاد املعرفة ويه معرفة . ل قوأضاف الوفد قائال إن هذا القرن هو يف الواقع قرن ا ً
نة ا بعض ألغراض ا تاكرها من جانب ا يع ويس ا سا�ا من أجل تعزيز رفاه ا تكبغي ا ح ل لن ميق ل مجل ت يةلهي وأشار إىل أن . جنولو

ية  تاكر موحضا أن لكهيام جيعل من نظام ا uيا و نولو سلع واخلدمات تربط بلك من ا تاج ا مللكالعديد من قطاعات إ ج ًتك ب ت ل لن
نظام إىل مصدر  تحول هذا ا تصادي ومؤكدا أن من املمكن أن  u عيUجu ية يف ا®ال تقدم وا نقل ا لالفكرية أداة  ي من ل ًل ق لت

ب¨ هاللجذب  بة  يدا  شلك  بغي أن  لان وأنه ال  ق سـن ي لني تدرك الوفد قائال إنه يف ظل هذه الروح، اختذت اجلزائر . ً ًوا سـ
ية  شريا إىل أن uسرتا ية الفكرية  تفادة القصوى من الفرص اليت أh#ا نظام ا u يق ية  يجالعديد من اخلطوات  م سـ تبغ ً مللك حتق

ها تقوم ع ية اجلديدة اليت جيري  نا تطبيقا ع ساراتلص هدف األسايس من هذه . ملىل تطوير العديد من ا لوأعلن أن ا
تصاد العاملي موحضا أن جناح تË اخلطوات  u تصاد الوطين يف u ناعي وإجناح دمج تاج ا ية هو دفع اإل uًسرتا ق ق لص ن تيج

ت تعلق   Ðبو أن تضطلع يف إطاره بدور رييس ف تعدد األطراف ميكن للو بيعزز من خالل معل  ي ي ئسـ م ية ُ ساعدات ا نقدمي ا لتقمل
ية وتعزيز قدراهتا نا ب¨ان ا مإىل ا ل بو يف إطار خطة العمل ألغراض . ل شاريع اليت بدأهتا الو يويف هذا الصدد، رحب الوفد  مل

نة ية اليت أطلقت يف  سـا ُمن توبر2007 لت نة اجلزائر يف أ بو ملد شريا إىل أن الز3رة اليت أجراها املدير العام للو ك  ي ي ليت  وا2010 ًم
ية الفكرية  منو تقوم عىل دور ا مية وجود قوة حمركة  بو أبرزت  تعاون بني اجلزائر والو يع عىل اتفاق إطار  تو مللكتوجت  للق ق ي لل ل ُ

ية الفكرية يف جدول أعامل صانعي القرار  سأv ا يد الوطين وأهنا أhحت أيضا إدراج  تصاد عىل ا u مللكيف إنعاش مق ًلصع
تجديد والية . رووسائط اإلعالم يف اجلزائ يده  لوأعرب الوفد عن تأ ية الفكرية واملوارد ي ية  ية اFوية ا نة احلكو مللكا نم ل ملعللج

يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالورا نجاح خالل الوالية 2013 -2012 للفرتة لث يفا أنه يأمل أن تلكل املفاوضات  ل  ُمض ً
تعلق حبامية دويل و) أو صكوك(اجلديدة وأن تؤدي إىل اعUد صك   Ðف Ðال سـ ،Yيملزم قانو يدية ً لتقلالفوللكور واملعارف ا

ية سن احلظ . ثواملوارد الورا ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة توصلت  نة اFامئة ا حلوقال الوفد إن اFول األعضاء يف ا ن ملعللج
شأن حامية األداء ا12 إىل توافق يف اآلراء حول املادة رشوع معاهدة  ل من  ب رشوع ا/ي ظل معلقا م برصي وهو ا ًسمعي ا مل ل

نة سـنذ املؤمتر اFبلومايس املعقود يف  ية العامة عىل اFعوة إىل عقد املؤمتر . 2000 م مجلعوجشع الوفد يف هذا الصدد ا
ية األخرى، Yدت اجلزائر . ًاFبلومايس جمددا مىت أمكن ذò العUد املعاهدة املذكورة ب¨ان األفر يقوعىل غرار ا بوضع قواعد ل
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شددة عىل رضورة أن توضع  تعلقة حبق املؤلف،  ناءات ا uيدات و برص فÐ خيص ا يفي ا مومعايري دوية لفائدة  مل ت ي ل ضع ثل سـ لتق
بات واحملفوظات وموحضة أن من شأن وضع برYمج معل مماثل  بحث وا تعلمي وا تعلق   Ðتأيضا قواعد ومعايري حمددة ف ل ل ملكي ً

متدته ا شأنعللربYمج ا/ي ا هل املفاوضات يف هذا ا لنة أن  يذ خطة العمل . يُسللج تقدم احملرز يف  تنفورحب الوفد  ل
يص ما يزيد عىل ية و تخصألغراض ا بمن تË اخلطة خالل فرتة% 20 لت نظمة  ية ا لمن مزيا مل ًوأكد الوفد جمددا . 2013 -2012 ن

ية العادية لل ية من املزيا بدأ متويل خطة العمل ألغراض ا نعىل  لتمن سب م ية  يا u ها من األموال بو بدال من متو حو ط ت حي يل ً
هذا الغرض تخدام اكفة األموال اýصصة  يفا أنه يفضل أيضا ا لالظروف  سـ ًمض ً . òبغي مع ذ تطرد الوفد قائال إنه  ينوا ًسـ

Yرشوع الرب ته األمانة فÐ خيص  تعريف ا/ي اقرت نادا إىل ا ية ا شطة ا توصل إىل تعريف أمشل أل ما ح لت س من ن ًل ية لت نمج واملزيا
شطة 2013 -2012 للفرتة ية يف أ بعد ا ياس اإلدماج العريض  تدالل الرضورية  u يح تعريف نقاط  òن ألن ذ من ل سـ لتي لق ت سـ

نظمة يذ خطة العمل . ملا تقارير عن  يمي ووضع ا يق والرصد وا ية ا عUد آ Ðتقدم احملرز وال سـ بت اجلزائر  نفور تق تح لل سـ ل لتنل
ية نة ورأى. لتمنألغراض ا ية يف إطار ا ية الفكرية وا تعلقة  سائل ا شات حول ا نا هم إجراء  للج الوفد أنه من ا من مل مل لتق مللك م مل

ية ألمر ية . ملعنا ية ومجموعة جدول أعامل ا ب¨ان األفر منوأيد الوفد يف هذا الصدد uقرتاحات اليت قدمهتا � من مجموعة ا لتل يق
ية خالل اFورتني األخريتني  ننة ا ية الفكريةملعللج ية وا مللك شلك لتمن نقاط املطروحة  سأv من ا ب واليت تريم إىل جعل تË ا ل مل

نة ية . للجدامئ يف جدول أعامل ا يق األهداف اإلمنا بو يف  نة أيضا دور الو بحث هذه ا ئوأشار الوفد إىل رضورة أن  ي للج حتقت ً
ية ية الفكرية وا بل عن ا ية وأن تعد املؤمتر ا لتمنلأل مللك ملق متد خالل اFورة األخرية وأع. لف يار ا يدها  ملعربت اجلزائر عن تأ للخ ي

ية فÐ خيص احلومكة ننة الربYمج واملزيا نظمة وفقا لالقرتاح . للج ية داخل ا ًوقال الوفد إنه يؤيد مواص  تعزيز القمي األخال مل ق
نغ، مس ا®موعة ء مو يدة  ية، ا تحدة األمر ياملقدم من سفرية الوال3ت ا سـ كمل ل سني يك تعلق بأحد أبعاد  حتحضا أن األمر  ي ً

نفصل شلك شامل ويس مبوضوع  ماحلومكة  ل ب¨ان . ب لويف هذا الصدد، أعرب الوفد عن دمعه لالقرتاحات املقدمة من مجموعة ا
يا إىل وضع قواعد موضو Kيالك جديدة و شاء  بو بدال من إ ية للو ئات احلا ية أوال إىل إصالح ا ية واFا ًاألفر ن ه ن ي ل ي ًع لهً عية يق

يفا أنه من املالمئ تعريف  توزيع اجلغرايف،  سب ا ناوب  بدأ ا بو، وفقا  ئات الو بة داخل  ناصب ا ًتوزيع ا مضً ل ح ت مل ي ي تخ مل لل ه ملن
تضمن املعايري اليت حتصهيا  شريا إىل رضورة أن  ية، و تعلق ملاكتب اخلار  Ðبو ف ية للو ياسة ا تاخلطوط العريضة  م ي ي بل ًسـ ج ملسـتق لل

شاء تË ا ناطقناألمانة إل توازن اجلغرايف بني ا بدأ ا ململاكتب، مضن مج  أمور أخرى،  ل يق ذò . م تطبوقال إن من الرضوري 
شريا إىل عدم وجود أي  ية  نطقة دون إ سم به لك  ثقايف واللغوي ا/ي  نوع ا نطقة، نظرا  بدأ حىت يف داخل لك  ًا مً مي ت ل ت قلمل م تم لل

ية، كام ذكر سفري  نطقة األفر ية يف ا جماكتب خار يق نيت، وإىل رضورة إصالح هذا الوضعملج يد  يا، ا منوب أفر ًوأخريا، . لسـيق
بو فور  يقدم إىل املدير العام للو نوي uنضامم قربا إىل بروتوكول مدريد موحضا أن صك uنضامم  يأعلن الوفد أن اجلزائر  سـ ي ُت ً ً

ية بذ. خلuنهتاء من اإلجراءات اFا ية اليت  تو بو عىل �ود ا توشكر الوفد الو ع ل لها من أجل تعزيز انضامم اجلزائر إىل ي
 .مدريد بروتوكول

تصادي و .34 باطؤ ا تصاد3ت العامل الكربى إىل  ية يف ا هورية كور3 عن لغ قلقه من أن تؤدي األزمة املا قعرب وفد  ق تمج ل
با عىل يؤثر  ية الفكرية، مما  يط حقوق ا سـهتË و مثرين وهز ثقة ا ًعاملي، وحتديدا إضعاف ا سل سـ ث مللكمل ب ت ملست بو ً شطة الو ي أ ن

نظمة . واFول األعضاء فهيا ناعه بأن ا ية وأعرب عن ا ية الفكرية العا بو يف جمال ا ملوأشار الوفد إىل تعاظم دور الو ت مل قي مللك
ية عن طريق  نظمة مكورد للخدمات وز3دة الفا ها من خالل دمع دور ا شا نب تراجع  تدابري  علحباجة إىل اختاذ ا مل ن تج طل ل

يات لضامن وأ. اإلصالح اFاخيل شاء آ يهنا وإ سـهتلكني و بو حباجة إىل ز3دة وسائل uتصال مع ا لضاف الوفد إن الو ن مل حتسي
مترار يف  u سـىن هلم تصادي وحىت  u بب فهيا الركود بات عىل الصعوت اليت  مثرين ومودعي ا سـتغلب ا تت يلطل قت س ملس

ية الفكرية تحداث حقوق ا مللكا بووبني الوفد أن ذò من شأنه أن ي. سـ شطة الو يعزز من أ بل اليت ميكن أن . ن لسـوعلق عىل ا
ية الفكرية تقدم عىل طريق خدمات ا بو  مللكها الو تسلك لي شأن . ت تعاون  تطور ا/ي طرأ عىل نظام قانون معاهدة ا بورحب  ل ل

تخدم اجلديدة ا2011سـنة الرباءات يف  ياجات ا نات ملوا�ة ا مل ورأي أنه ميكن إدخال املزيد من ا سـ ت ملس حتح ي ية عن ل تتأ
يا ية اجلارية حا نولو تصادية وا uية و Uجu ية ًا لل ع جمن تك لق تقدم والبد . ت يق املزيد من ا لولكن أشار الوفد إىل أنه البد من  حتق

يق قوانني الرباءات نقاشات املطوv حول  نطلق إىل األمام يف ا ية بقانون الرباءات أن  سـنة اFامئة ا ل ت ن نللج تفت الوفد . تملع لوا
تخدام نظام مدريد إىل إىل قضا شريا إىل الرتاجع يف ا ية،  نا تجارية والرسوم وال¹ذج ا سـ3 العالمات ا م ع لص  فقط ة ملائ36,9ًل
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نة  تجارية يف  يل اFويل للعالمات ا سـمن إجاميل ا ل نة 2009لتسج وأرجع الوفد هذا الرتاجع إىل الصعوت . 2008بسـ مقارنة 
تخدمون يف ا ها ا ملسـاليت ال يزال يوا تخدمني � باع حاجات ا نظام، ولكن ما أن يمت إصالحه إل سـتعامل مع بعض أجزاء ا شـ ل ملل

شأن الرباءات تعاون  هده نظام معاهدة ا شابه ما  نظام تطورا هائال  هد هذا ا متلني، سوف  با ل ي شل ًش ً ي يه، سوف يؤيد . حمل علو
تجارية والرسوم وال¹ ية بقانون العالمات ا نة اFامئة ا لالوفد بقوة ا ن ية، وعرب عن أمI يف ملعللج ياYت اجلغرا ية وا نا فذج ا ب ع للص

نة قانون الرسوم وال¹ذج شاء  متخض عن املداوالت إ جلأن  ن تجارية والرسوم وال¹ذج . ي تفت الوفد إىل العالمات ا لكام ا ل
نظام اFو ية مع ا نامغ القوانني الو نت مهنجا لضامن  هورية كور3 قد  ية، وأشار إىل أن  نا لا ن ت ع طلص ً ب وأشار الوفد إىل أن . يلتمج

نةمجهورية كور3 قد انضمت يف نغافورة2011 سـ  نا وختطط لالنضامم إىل اتفاق الهاي ومعاهدة  سـ إىل اتفايق لواكرنو و  فيي
نة يفبشأن قانون العالمات سمعي . 2012 سـ  ية واألداء ا ئات اإلذا شة قضا3 حق املؤلف كحامية ا نا لوذكر الوفد أنه مت  ع ي لهق م

uبرصي و سةلوا شة  نا بو  يدات عىل حق املؤلف واحلقوق ا®اورة يف الو تحمناءات وا ق ي ي مت متق لث ًوأشار حتديدا إىل اFورة . سـ
بريا وملحوظا يف خصوص حامية  هدت تطورا  ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة اليت  نة اFامئة ا رشين من ا ية وا ثا ًا ً كً ن للج ن شل ملع لع

برصي سمعي وا لاألداء ا توافق اآلراء يف ويرتقب الوفد . ل برصي  سمعي وا توازنة محلاية األداء ا ببين صكوك دوية فعاv و ل ل مل ت
بل القريب بو عىل حنو فعال ألنه يربط ارباطا . ملسـتقا ية للو ية تعزيز جدول أعامل ا ناعه بأ نقاب عن ا شف الوفد ا ًو تل ت ي من مه ت ل تك ق

تحدة ية لألمم ا ية لأل ملويقا ألهداف اإلمنا ئ لفث سام وبني الوفد أ. ً ية من خالل ا هورية كور3 قد شاركت يف جمال ا تن  قمن لت مج
تصادي ا/ي ن مؤخرا u منو ًخرباهتا وإجنازاهتا يف جمال ا ق نوية وتصل . ل لسـوأوحض الوفد أن كور3 سوف تزيد من تربعاهتا ا

بو Fمع جمايل 930 000قميهتا إىل  ت�ية Fى الو u 3ناديق كور ساب  ي فرنك سورسي،  ن ص سحل ية ي مللكحق املؤلف وا
بلغ إضافيي قدره   òية، وذ نا مبا ع ناديقيي فرنك سورس150 000لص رشوعات املموv من ا لص Fمع ا شف الوفد أيضا . مل ًو ك

بو أن تضطلع  ية وأنه يف إماكن الو تصادية العا u تغلب عىل األزمة مية  ية الفكرية هو أداة  ناعه بأن نظام ا يعن ا مل لل قت عظمللك ق
ت نظمة حتظى بدمع اFول للبدور حامس  ية الفكرية العاملي والسـÐ أن ا رشف عىل نظام ا بارها ا ملغلب عىل هذه األزمة  مللكت مل ع

يدمه األعضاء  .يوتأ

تعازي اليت .35 نانه لألمانة واFول األعضاء عىل ا يان عن لغ ا لوأعرب وفد ا ت تهمل تواصل ا/ي قد م تقدمت هبا واFمع ا  مل
يان عقب  بالدالزلزاللإىل ا هائل ا/ي رضب رشق ا ل ا ست من . أسفر عن حدوث طوفانو ل يان ا متورصح بأن حكومة ا لل

تخذ تدابري إلنقاذ حضا3 الزلزال بات Fهيا أن  ية  يا رشاكت ا ب¨ان اليت أودعت ا تا طل ن ل ب¨ان هبذا . لل لورحب العديد من ا
يب يا. حاإلعالن أحر تر يابة عن املودعني ا نوتقدم الوفد،  ل يق لن يان،  بعميني وعن ا يع الوفودلال وأضاف أنه . مجشكر إىل 

يب ا/ي  ب¨ه يف هذا الوقت ا يام به  تأمل جبد فÐ ميكن ا لعصعىل يقني، بعد ا للق ية، بأن حكومة يل يه ألزمات و طنتعرض  ف
ية، األمر ا/ي من شأنه أ تاكر بفعا ناعة Fهيا لهنوض ال شط قطاع ا يان يلز�ا أن  لا ب لص ن ّل سامه يف هناية املطاف يف ت ين 

تصادية u ية تعايف رسيعا من عواقب الزلزال املدمر ومييض قدما  قا من ية اليت ماالورحب . لتل سـهيا  مهوفد أل تكتزالت 
يان يف هذا الصدد شريا إىل الزتام ا ناعة  تاكر يف ا u ية الفكرية يف تعزيز لياسة ا م لص ب ًسـ تعديالت اليت . مللك لوذكر الوفد ا

نظام وحامية حقوق اýرتعني سواء يف قضا3 ُأ تخدام ا هوv ا لدخلت مؤخرا عىل قانون الرباءات واليت تريم إىل تعزيز  سـ س ً
شرتك و تطوير ا بحث وا ملا ل ية الفكرية عىل حنو رسيع موحضا أن حامية ل نازعات ا سوية  يص وتعزيز  نح الرتا ًاتفاقات  مللك م خ تم

بري يف ت شلك  هم  يريات  كتË ا ب ستُستغ يانل ية الفكرية يف ا ياسة ا تاكر و u لعزيز سـ يان . مللكب تب ا لوقال الوفد إن  مك
سام العمل من أجل  شدة عن ا تللرباءات يدافع  قب  عوملة وأوحض الوفد أن. ضامن حامية الرباءات دون تأخري غري رضوريُ

تصاد يف اآلونة األخرية،  uرشاكت طلب براءة تطانأسفرت عن إماكية أنق سه Fى عدة ماكتب ل تودع ا نفلب الخرتاع 
ية ز3دة رسيعةطلبات للملكية الفكرية ما أدى إىل ز3دة عدد  نا ب¨ان ا تقدمة وا ب¨ان ا مالرباءات املودعة يف ا ل ل مل تطرد . ل سـوا

بات لفرتات طوي   يق ا سفر عن  ية الفكرية، ما  لطلقائال إن يف ظل هذه الظروف يزداد عبء العمل يف ماكتب ا تعل ي مللك
ية الفكرية أمر غري رضوري . وإجراء حفوص غري رضورية تلفة  للملكوأضاف الوفد أن حفص uخرتاع ذاته يف ماكتب  خم

نح امحلاية تاكربرسعة مبوجب براءة  مويعرقل  u نح امحلاية مبوجب براءة �م . بويرض حبوافز تايل فإن ضامن اإلرساع يف  مو ل
بة  يان بل وأيضا  بة إىل ا سـ ل نسـ لن يف عبء العمل عن ل يقه  نظام يف شـىت أرجاء العامل، وميكن  تفعني  تخفإىل ا بحتق ل ملن

يع تب إومىض يقول. مجلطريق تقامس العمل بني ا يان للرباءات مكن  شأ برYجما ل ا تعلقة نأ نازعات ا سوية ا رسيعة  ملللطرق ا مل لت ل
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سمح للفاحصنينفاذ إىل امللفاتللا نظام ولرباءات بحث والفحص يف نلرجوع إىل  ي  تحدة لتاجئ ا ملتب الوال3ت ا مك
ية الفكرية تب الكوري  تب الرباءات األورويب وا تجارية و ية للرباءات والعالمات ا للملكاألمر ملك مك تقدمة ملاشـبكة ل واليك

يةلل نا عية ا لص شأن ا. ملك تب أبرم اتفاقات  تدرك الوفد قائال إن ا بوا تعلملكسـ نازعات ا سوية ا رسيعة  مللطرق ا مل لت  قة لرباءاتل
تاجئ الفحص جماY من خالل  15مع  نطقة وإنه يقدم  نى¨ا و تقدمةشـبكة لام ية ل ملا نا عية ا لص با من ماكتب 37 إىللملك مكت 

ية الفكرية يف سائر أرجاء العامل سة . مللكا ية الفكرية ا يق يف جمال الرباءات بني ماكتب ا شأن ا مخلوأشار إىل احملادKت  سـ مللكب لتن
يانويه ماكتب الص ية وا تحدة األمر هورية كور3 والوال3ت ا لني وأورو و يكمل شات اليت دارت عن .مج نا ق ونوه إىل أن ا مل

تأص  بني أنظمة  تفاوت ا شلكة ا سلط الضوء عىل  نه  يف عبء العمل  يد  تقامس  ملتقامس العمل أبرزت أن هذا ا ل م ي لكل تخف لمف
ية الفكرية املوجودة  بعةمللكا سارات ا توا يق يف جمال الرباءات �م للوصول إىل أدىن حد . ب¨ يف لك ململ لتنسـوذكر الوفد أن ا

تفاوت  نظام بنيلمن ا تفعني  ل ا تاكر –ملن u ية يف ب ومه األطراف األسا تلف –سـ خم وتاليف أن خيرج حفص uخرتاع ذاته يف 
تلفة تاجئ  ثال  يل ا ب¨ان عىل  خما ب مل س نل توصل إىل اتفاق يف اجUع ر.ب سة املعقود يف يويول وأشار إىل ا نؤساء املاكتب ا  2011 مخل

ية يادة الو بادل  هم ا يقوم عىل ا يق يف جمال الرباءات  نبدء تË احملادKت عىل أساس أن ا سـ ت سـ سـ طل لل مل لتفن وأشار الوفد إىل . لت
ية  ب¨ان وواكالت احلكومات ا شاركة اكفة ا توحة للاكفة ورحب  نأن تË احملادKت  ل ملعمب ول أعامل وحتدث الوفد عن جدمف

ية الفكرية، وأعرب عن ارياحه ية وا تا مللكمن نقاش جار حول  لت ية إبرامج العمل لألن ا متدة من 45 تنفيذ ىلمالرا ية  مع تو ص
ية شأن ا بو  يات جدول أعامل الو منتو ب ي بكراوأضاف. لتص يات  تو يذ تË ا تواصل اFعوة إىل  يان  ً أن ا م صنف ل سـ تطرد . تل سـوا

يان قدمت ية لالوفد قائال إن ا ية  يا ت�ية ا u ناديق رشين عاما من خالل ا ية عىل مدى  ساهامت طو للملك  نس ل ن لص ع ًم ع
نو3 حنو نح  ية، اليت  نا ًا سـ مت ع ب¨ان األقل منوا يف 2,3 لص ية وا نا ب¨ان ا يون فرنك سورسي ختصص Fرجة األوىل  ل  ل لل ممل ُ ي
هادئ يط ا يا وا لنطقة آ حملم بول ما يزيد ع. سـ يان أو إرساهلم كخرباء 1 100 ىلقوقال إن ذò أدى إىل  تدرب يف ا ل خشص  مك

نة نذ  يان تقدم  ية موحضا أن ا نا ب¨ان ا سـإىل ا ل ل مل يا، وأهنا تولت 1,1  حنو2008 م نو3 إىل أفر يون فرنك سورسي  يق  سـ يمل
نة مت" رعاية 2011 سـيف  ياين وبني ا تب الرباءات ا بو و رشاكة بني الو يايس املعين  ®احملفل ا ل ي مكسـ ل ية ل ية اإل قلميعات األفر يق

تصادية u ية ية الفكرية ألغراض ا مية ا تغالل  شأن ا تصادية  uق مللك منق سـ لتب يا" ق تب .مباملعقود يف زا مك ونوه الوفد إىل أن 
نة  شئ يف  يان ا/ي أ بو يف ا سـالو ن ل ت�ين آخذ 2006ي u نيا ندوق ا س وميول من  ل هدف يف العملص يق ا ته  ل بلك طا تحق لق

تبوأ. ذاته شطة اليت اضطلع هبا ا نهتز الفرصة لعرض آخر األ ته يف أن  ملكعرب عن ر ني رش . غب بوع املايض  هد األ نفقد  سـ ش
نة  بو يف ريع  يد اليت نظمهتا الو تب املصورة من نوع مانغا ملاكحفة ا سة ا نا سـامس الفائز  ب ي تقل ف لمب شورة. 2011ملك ته  نو  يف مقص

بو عىل اإلنرتنت بوعة يالوقت الراهن عىل موقع الو سخ  يحت  مط جماY، وأ ن يف اFويل ت جنمهنا عىل بوابة اFخول إىل مركز 
بني يف شـىت . للمؤمترات ثري من ا ثة، وها ا ية احلد يا ثقافة ا ملعجوالقصص املصورة من نوع مانغا يه إحدى خصائص ا ي ن ل لكل ل

رشوع هو إ. أرجاء املعمورة هدف من هذا ا ملواكن ا يد من خالذل ية ا تقلاكء الوعي  وال . ل القصص املصورة من نوع مانغالبقض
ية األخرى تحدة الر ترتمج قربا إىل لغات األمم ا ية، لكهنا  يا سخ إلنلكزيية وا مستوفر يف الوقت الراهن سوى ا مل ي سـ ن ل ن وحث . لت
ية يف شـىت أرجاء العامل، وأعرب عن أمI يف أن تو تخدام القصص املصورة من نوع مانغا يف حامالت ا عالوفد عىل ا ل  تكون سـ

يق هذا الغرض يدة يف الواقع  تحقهذه القصص  باره مركزا . لمف يان  بو يف ا تب الو متل  ت وأشار أيضا إىل اFور ا ل عي ملك حمل
ية الفكرية العاملي ية خلدمة نظام ا مللكتقدمي اخلدمات اFعا ئ نا مبا ل شأن الرباءات أو نظام مدريد،  تعاون  ثل معاهدة ا ي،  ب مسـتعل م

ية الفكريةFيه من خربة هائ  بووأعرب  .مللك يف جمال ا تعاون مع الو يان uضطالع بذò اFور  ية ا يعن  ل ل ورصح بأنه . ن
ية ويه تة شؤون ر بو يف  هود اليت تضطلع هبا الو ثري من ا سـتظر ا سـ ي ئيي جل لك تكامل : ن يادة القوية للمدير العام يف ا سـأوال ا لق

تق نظمة من خالل برYمج ا يلكة ا لية إعادة  مل ه ية الفكرية للهنوض إلبداع معل يجي، مركزا عىل امحلاية مبوجب ا مللكومي uسرتا ت
ياجات  يذا سلÐ وفعاال ومطردا، مبا يليب ا ية الفكرية  ياسات ا يذ  يا  Kية؛ و تاكر وإجياد حلول للقضا3 العا uتو سـ ن مل حب ت نفت مللك نف

يان ية إدارة فعاv؛ وترحب ا تخدمني من خالل إدارة املزيا لا ن ية ملسـ ناء إعداد الربYمج واملزيا ته األمانة من �ود أ ن مبا بذ ث ل
شأن الرباءات 2013-2012للفرتة  تعاون  سني نظام معاهدة ا ثا مواص   Kية؛ و ية العامة املزيا متد ا توقع أن  ب ويه  ل حت ل ن مجلع تعت

تخدم عن حق للمسـها صديقة  شأن الرباءات إذ حتقق ما يزيد عىل . جلعل تعاون  بومعاهدة ا  يف املائة من إجاميل إيرادات 70ل
نظمة،  تخدمني يف العامل، بل فإهناملا برية من ا تطوير أعامل طائفة  بو وأداة ال غىن عهنا  شطة الو بحت األساس أل سـ أ ك ل ي ن ملص

رشاكت يف تاكر، مبا فهيا ا u ية يف جمال هات الفاع  األسا تصادي  u منو يق ا تطوير األعامل و لوأيضا أداة �مة  ب سـ للجل ق  لحتق
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ية  ية، نظرا ألن أ نا سني نظام الرسوم وال¹ذج ا ب¨ان؛ ورابعا  يع ا توسطة يف  رشاكت الصغرية وا ية وا نا ب¨ان ا مها ع لص حت ل مج مل ل لل م
سري اإلجراءات أكرث  رشاكت وأن مزيدا من uهUم يوىل إىل رضورة  شطة ا تأ تزيد يف أ ية ال  نا يالرسوم وال¹ذج ا ن ع تلص ل تف

تخدم سا ورص. ملسـفأكرث عىل ا سأv؛ وخا هذا ا مثرة  ية وا شات ا نا مترار ا توجه وتوقع ا يان ترحب هباذا ا مح بأن ا مل لعمل ق مل ت ل لل مل سـ
تقدم املطرد خطوة  سم لصرب وا باع مقاربة  ية اFوية من خالل ا نة احلكو شات اFائرة يف ا نا تقدم احملرز يف ا لا ت ت ل للج ق مل تل م

بو أن. خبطوة توقع من الو يان  يونوه إىل أن ا ت سامهة من ل ية الفكرية اFوية،  تلف قضا3 ا ناول  بادرات يف  تخذ  مب  ل خم ت مللكت م
تعاون مع سائر الواكالت اFوية لاخلرباء و ية اFوية؛ . ل نة احلكو ية العامة والية ا يان أيضا أن جتدد ا لوتوقع ا للج مجلع ل مت

ن يع ا تكامل حامية  شات اFائرة ال نا تقدم احملرز يف ا ملصوسادسا ا مج سـ ق مل نة ل ية مبوجب حق املؤلف يف جمال الر مقفات اإلبدا ع
نقل عرب اإلنرتنت بث طراد لإلرساع يف . لوا ئات ا شأن حامية  شات اFائرة  نا مترار ا توقع ا يان  لورصح بأن ا ي ب ق مل ت هل سـ

توصل إىل اتفاق يف هذا الصدد يان ت. لا برصي، وقال إن ا سمعي ا تفت الوفد إىل معاهدة حامية األداء ا لوا ل ل رحب بقرار ل
ناف املؤمتر  ية العامة  ية ا تو رشين  ية وا ثا ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة يف دورهتا ا نة اFامئة ا تئا مجلع ص ب ن ل ن سـللج لعملع

نة  ية مباكن تعزيز نفاذ . 2000لسـاFبلومايس  يان تقر بأن من األ يدات، وقال إن ا ناءات وا u مهوحتدث عن ل ي لتقت ث سـ
تخداماألشخاص العاجزين عن قر uناسب بني امحلاية و توازن ا يق ا بوعات إىل املعارف مع ضامن  سـاءة ا مل ل تام . حتقملط خلويف ا

توقع من  تايل فإنه  ية و تصادية وحل للقضا3 العا u ية يق ا ية الفكرية أداة �مة  تقاده أن ا يأعرب الوفد عن ا ل مل من قع تحق لتمللك ل
تخصصة من واكالت األ  vبارها واك بو،  مالو ت يادة يف عي تالل موقع ا ية الفكرية، أن تواصل ا ية  تحدة  لقمم ا ح مللك ن معمل

شأن هذه القضا3 شات اFائرة  نا با ق بو وتعاون عىل إجنازها . مل شطة الو ية يف أ سامه بفعا يان  توشدد من جديد عىل أن ا ي ن ل ت سل
يادة القوية والفعاv للمدير العام  . لقيف ظل ا

يده  .36 يا عن تأ لوأعرب وفد إيطا ي ية ل ية مس ا®موعة ء وقال إن ا تحدة األمر مجلعيان ا/ي أدلت به الوال3ت ا مل يكب ل
ية  ترب ا يث إهنا  ية الفكرية،  يا  برية اليت تولهيا إيطا ية ا شاطرة بعض األفاكر عن األ يح للوفد الفرصة  مللكالعامة  ح للملك لك تعت ل مه مل ت

تاكر عن طريق ماكفأة ا u تعزيز ية  بالفكرية أداة ر ل ت|رات ئيسـ u عن طريق ضامن òنانني وكذ سمثرين واملصممني وا لف ملست
ية تكرة واألعامل اإلبدا تجات واخلدمات ا ناعي والعلمي وتطوير ا بحث ا ية يف ا عاألسا ب ن لص ل ملسـ وشدد الوفد عىل أن . مل

تصادي u ها تعا ية وتعزز ا نا ب¨ان قدرهتا ا يه ا بين  بح جحر األساس ا/ي  تاكر أ uق ش نت سـ ت ل عل ص فب ية وحترز ل مل من األزمة العا
ية الفكرية تحقق دون حامية حقوق ا تاكر ال ميكن أن  u نه قال إن تقدم uجUعي،  تصادي وا u منو مللكاملزيد من ا لك يق ب ل . ل

نة  تواه يف  ية الفكرية إىل  ية  بو العا بات Fى أنظمة الو يا بعودة معدل إيداع ا بت إيطا سـور سـ مل ي لطل مل للملك  وبز3دة 2010ح
يق ذòعدد هم يف  ب¨ان اليت  حتق ا تس ية يف تعزيز إذاكء الوعي يف . ل بو لغ األ يد ذu òجتاه، رأى الوفد أن دور الو مهوتو ي ط ل

يهنا   Ðتعاون ف ية وا ية  ية الفكرية ويف تعزيز قدرة املاكتب الو نجم عن حامية حقوق ا بالعامل بأرسه لفوائد اليت  للملك لمللك ن طت
متع األعاملويف توفري اخلدمات األ ية  ®سا تجابة وفعاv . سـ u ية ورسيعة بو  متة بأن تكون الو يا  سـوأضاف الوفد أن إيطا ن ي غل �

يجي تقومي uسرتا يذ برYمج ا تقدم اإلجيايب ا/ي أحرز يف  توأهنا تالحظ ا ل تنفل تحقق املزيد . ُ يوأعرب الوفد عن أمI يف أن 
ت تعلق   Ðتكام> ف تاجئ الربYمج Fى ا بمن  ي سـ ساءv وتوفري خدمات مو�ة حنو الزبونن مية وشفافة وقاب   للموفري إدارة  . سل

ية للفرتة  يذ الربYمج واملزيا شديد العUد مهنج حذر يف  نوأعرب الوفد عن تقديره ا تجدد 2013-2012تنفل بو ا مل واللزتام الو ي
تغالل املوارد ب ، إن إي. سـ تني ا تعلق بفرتة ا  Ðملقوقال الوفد، ف لسـن سني سري العمل وز3دة ي بو  تدمع �ود الو يا  تحطا ي سـ لل

رشاكت اليت تدعو  شأ لفائدة ا يات ا ية و نا تجارية والرسوم وال¹ذج ا ية للرباءات والعالمات ا لuتفاع ألنظمة العا نمل سم ع لص ل مل تن
تفعني ية الفكرية وغريها من ا ملنإىل حامية ا ية اليت. مللك ساعدة ا نورأى الوفد أيضا أن ا لتقمل ب¨ان ً ية وا نا ب¨ان ا بو  ل تقد�ا الو ل لل مي

يه اهUم خاص  شريا إىل رضورة تو ية الفكرية  تصادية  u تYتفادة من اإلماك u ساعدهتا عىل جاألقل منوا �مة  للملك ًق مً سـ مل
توسط رشاكت الصغرية وا بة  ية الفكرية  ية إىل ضامن تعظمي uتفاع حبقوق ا بادرات الرا ملإىل ا سـ ن للمل لن مللك ة اليت من املمكن م

تاكر شلك مصدرا �ام لال ناطق يف العامل، مبا يف ذò أورو، واليت  بيزيها يف العديد من ا ت مل ًمت تطرد الوفد قائال إن من . ً ًوا سـ
ثل قانون الرباءات  ية  توازنة يف ا®االت الر شأن اتفاقات جديدة و توصل إىل توافق يف اآلراء  مالرضوري ا سـم ب مبا يف ذò (ئيل

uيداتسـ يناءات وا لتقت بث اإلذاعي(وحق املؤلف ) ث برصي وا سمعي ا لاألداء ا ل ية واملعارف ) ل نا عوالرسوم وال¹ذج ا لص
ية ثقايف واملوارد الورا بري ا يدية وأشاكل ا ثا ل تع لتقل شأن حامية األداء . ل تاجئ اليت توصلت إلهيا املفاوضات  يا  بت إيطا بور ن لل ح
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يل أم برصي اليت �دت ا سمعي ا سبا ل نة لل ها 2000لسـام دعوة للمؤمتر اFبلومايس  مل إىل uنعقاد من جديد وأعربت عن أ
ئات اإلذاعة شأن حامية  تاجئ مماث  يف احملادKت  توصل إىل  ييف إماكية ا ب ن ل ها الصادق يف إحراز . هن يا عن أ ملكام أعربت إيطا ل

ث بري ا يدية وأشاكل ا شأن املعارف ا تقدم يف املفاوضات  لبعض ا تع تقل ب لل تلزم توفري ل  òية موحضة أن ذ سـقايف واملوارد الورا يث
سائل شأن تË ا توافق ا/ي تأخر طويال  توصل إىل ا يح ا ملأجواء أكرث عقالية وناءة ألهنا وحدها  ب ل ل ت ب ًن ت وقال الوفد إن . سـ

شارك بفع ية وإهنا  ياYت اجلغرا تعاون يف جمال ا يع ا شلك أقوى  بو  يا تود أن تلزتم الو تإيطا ب ل شج ب ي فل ل شات حول بت نا ية يف ا قا مل ل
شأ ا/ي يضم عددا حمدودا من األعضاء يات ا شأن   بونة  ًمراجعة نظام  ً ن سم ب ملشـ ت ويف هذا الصدد، دعا الوفد إىل اعUد . ل

ية األخرى ياYت اجلغرا يوسع نطاق امحلاية لاكفة ا شأ و يات ا نوحة  توى احلايل للحامية ا فحل لن يرض  ب سـ ن سم ملم لسـ ت ململ . ل
تعاون ًوأخريا، شكر  ية الفكرية  تري احلقوق يف ا بو عىل إعدادها خالل هذا العام درجة للحصول عىل ما لالوفد الو سـ مللكي ج

نمع  نظمة العمل اFوية يف تور تابع  تدريب ا يمركز ا ل مل ل نذ ل بادرة Yحجة للغاية، وفرت  مو موحضا أن هذه اFرجة، ويه  م ً
نحو  تدريب  ها ا لإطال ل يا350ق يا و ً موظفا معو ً �نً يةم نا ب¨ان ا يع أحناء العامل، ال سـÐ من ا با من  ثا وطا م و لح ل مج ًل ً. 

تحرك من  .37 ناك مجموعات  ية الفكرية،  ند بأن ب¨ه مير مبرح  حامسة من مراحل تطوير حقوق ا تورصح وفد ا ه فه مللكل
F ية أخرى يزداد احلس Y نظام القامئ وإنفاذ قواعد ومعايري أكرث رصامة، ومن تعزيز ا ية  Yح لح ى مجموعات أخرى لضامن أن ل

تاكر u يات رش ولضامن عدم عرق   ية ا ية طموحات غا سري  نصفا  نظام  بيكون هذا ا معل ب ب ي بل لت ل تل ل وراح يقول إن من . م
تاكر يقع يف مصمي  u بب امحلاية املقدمة إلهيم، وإن متع  يف املفروضة عىل ا تاك تكرين وا بالرضوري املوازنة بني حقوق ا ل ل بسب ® مل

u منو يد اFويل عىل األجل الطويللا ية عىل ا نا لصعتصادي والقدرة ا سـ فت ل ند جسلت معدالت منو مطردة يف . ق لهوقال إن ا
باة سواء  بات غري ا هائل املرتامك من ا تصدي إىل العبء ا منو املرتفع لضامن ا سري عىل درب ا مللاملايض ويلز�ا أن تواصل ا لطل ل لل ل

ياه  تعلمي أو الصحة أو ا مليف جمال ا تاكر ليك تزيد من . أو اإلمداد لطاقةل u ند ال تزال حباجة إىل بواسرتسل قائال إن ا له
ية ية ا نا تداما من ا  Iتاكر وجتع u ئمشول يح ل سـ بب يق معدالت . لم تاكر  u ية تعزيز ند أقر بأ تحقوقال الوفد إن ريس ا لئ بل مه ه

سة يف األسواق ا نا ند عىل ا سني قدرة ا منو و فمرتفعة من ا مل ه لتح ل ية، فأعلن ل نفاذ إىل اخلدمات األسا سري ا ية و سـلعا ل ي لتمل
ند2020-2010 الفرتة تاكر يف ا شئ ا®لس الوطين لال يه أ تاكر، و ه عقدا لال ب ن عل تاكر اخلاصة . لب u بومىض يقول إن جمالس

ية يف جمال حقوق  ند الو ية ا ئت هبدف رمس اسرتا ية الفكرية أ ية حبقوق ا نلقطاعات وا ه يج طن ت لملع شن ية الفكرية مللك مللكا
منو واألمن الغذايئ تدامة مبا يف ذò ا ية ا ناسب آلKر ا شلك  تصدي  تاكر هبدف ا ليعا لال سـ من ب ل ب ملشج لتت وأضاف أن ا®لس . م

ند  ية ا ناء تقوم هبا اسرتا نات  بارة عن  توسط ويه  ية العامة عىل األجل ا يا هالوطين حيدد كذò أهداف ا يج ب ب ع مل سـ لسـ ت ل ل ل
ية همة يف .  الفكريةمللكاخلاصة حبقوق ا ية الفكرية هو أحد اجلوانب ا ناك من جيادل بأن إطار حقوق ا ملومىض يقول إن  مللك ه

ها  تصاد يرى أن احلقوق القانوية اليت  u تخصصني يف ياسات وا تاكر ألن بعض رامسي ا نظام اإليكولو¡ لال يحا تق ن مل سـ ب تل ل
تقين تاكر ا ية الفكرية يه اFافع لال لحقوق ا ب تطرد. مللك نه سـوا تاكر لكن  u ميك قائال إن نظام احلقوق القانوية حيفز عىل ب ن

تخدا�ا يف قطاعات ال  ها وا يا ملواص  تطو نولو نفاذ إىل ا سة وحىت ا نا تاكر وأن يعرقل ا شئ حاالت ا سـكذò أن  ل ف مل يعن ج تك لح ي
منو نظام يؤثر يف ا ية الفكرية، وبذò فإن هذا ا لتعلق  ل ية ميكن من وراح الوفد يقول إن نقل . مللكت يح آ يا  نولو لا تي ج لتك

تعني عىل اFول  يا  نولو سأv نقل ا تكرين، وإن  ية وحتمي يف الوقت ذاته مصاحل ا نولو تاكرات ا u ها تقامس يخال م ب جب تك ج تك لل ملل
نقل رس هذا ا ياسات اليت  يع عىل وضع ا تعني ا ناسب، و نحو ا ناوها عىل ا لاألعضاء أن  سـ شج ي مل ل تيت ل لت ل ند . ت لهورصح بأن ا

بو بصفهتا واكv من واكالت األمم تؤمن تعددية وأهنا ال تزال ملزتمة بدمع اFور األسايس ا/ي تضطلع به الو ي إمياY راخسا  ل
تصادية u ية يق ا ي   ية الفكرية كو تحدة ملكفة لهنوض  قا تحق منمللك سـ لتمل تقدم ا/ي أحرز يف . ل ند  لوأعرب عن رسور ا له

شأن اآلونة األخرية يف العديد من  شام  اليت تعد  نصوص ا يث ا ية اFوية، من  نة احلكو بو، وال سـÐ ا بجلان الو ل ل ل للج حي م
نة ها يف  ية عقب  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا سـاملعارف ا ث تقل ل تع تلكيفتقل ل ل ية 2009 ل يغة هنا تفاوض عىل  ئ  ص ل

يدية و ية واملعارف ا شأن املوارد الورا تقللصكوك قانوية  ث ب نة . الفوللكورلن ند ترحب لوالية اجلديدة املقرتحة  للجونوه عن أن ا له
ية اFوية للفرتة لاحلكو ناء عىل برYمج معل حمدد بوضوح، ومع ذò أبدى أمI يف أن 2013-2012 م ب إلجراء املفاوضات 

ية  تني احلا يدية الفوللكور يف فرتة ا ية واملعارف ا لتمت قضا3 املوارد الورا تقل ث لسـنخت لتوصل إىل نص واحد أو أكرث لصك قانوين ل
شأنه يا  تعقد مؤمترا دبلوما ية  بدويل واحد أو أكرث يقدم  سـ ل شأن أشاكل . للجمع ند ألن نص يل  بوأعرب كذò عن ارياح ا ه لت



A/49/18 

35 

 

 

تفكري، مبا فهيا شاهبة ا ب¨ان ا ته ا ية ا/ي و يدية واملوارد الورا يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا لا ت ل ضع ث تقل تقل ل ملتع ل ل نه اآلن ل ند،  ميك ا له
ية اFوية نة احلكو نصوص تعد كوKئق معل  ية  يغة الهنا سامه يف الوصول إىل ا لأن  للج ل ئ لص بارها . مي ند  توراح يقول إن ا عه ل

توصل رسيعا إىل  ية كربى  ية، فإهنا تويل أ يولو نة ا رشوع والقر متË غري ا ب¨ان األكرث تأثرا حباالت ا للواحدة من ا مه ب ص جل ل مل ل
ب صيغة هنا تني ا شأهنا يف فرتة ا ثالث وعقد مؤمتر دبلومايس  شأن القضا3 ا ملقية لصكوك قانوية دوية  لسـن ب ل ب ل ن وأضاف أن . ئ

ية حبق املؤلف  نفات ا يدات إلhحة ا ناءات وا u شأن رشوع معاهدة  ياغة  تقدم احملرز يف  رسورة  ند  حملما ملص ي ت ب ص ل تقه م م لل ث سـ
ند . لألشخاص املعاقني برص3 بات لهوقال إن ا يدات لفائدة ا ناءات وا تعلق ال  Ðتتطلع إىل إحراز تقدم مماثل ف ي ت ي ملكت لتق ث سـ

ية  نة اFامئة ا بني يف برYمج معل ا نحو ا ئات األخرى املعاقة عىل ا تعلمي وا بحث وا سات ا نودور احملفوظات ومؤ للج مل ل ل ل ملعس لف
تقدم ا. حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة ند  لوأعرب كذò عن رسور ا تني وهام له تا  تعلق مبعاهدتني طاملا   Ðمعلقحملرز ف ظل ي

ئات اإلذاعة برصي ومعاهدة حامية  سمعي ا يمعاهدة حامية أشاكل األداء ا ل سق ذاته هو . هل ند عىل ا شجع ا نوأضاف أن ما  ه لي ل
ي تام املفاوضات اجلارية  بث، وأعرب عن أمI يف ا ئات ا تعلقة  تقدم احملرز يف املعاهدة ا تلكا ت ل ي مل بل ية العامة خهب مجلعف من ا

ية، 2007 لسـنة ئة الر شمل ا يدي دون متديدها  بث ملعىن ا باع مقاربة قامئة عىل إشارات ا بث  ئات ا مق محلاية  ب ت تقل ل ت ل يي ل ل له
بث اإلذاعي عرب اإلنرتنت بيك أو ا بث ا لثل ا شـ لل يات جدول . م يذ تو تقدم احملرز يف  ند  صوأعرب الوفد عن رسور ا ل تنفه ل

ية ية الفكريةلتمنأعامل ا ية وا ية  نة ا رشوعات الوجهية يف ا مللك من خالل ا من ن لتللج ملع بارة . مل ية هو  عوقال إن جدول أعامل ا لتمن
ية  Uجu ية ياق ا ية الفكرية يف  بع بوضع ا منوذج ا شجع حيث عىل إجراء حتول تصوري يف ا ععن إطار  من سـ ت لتم مللك مل ل

تصادية األوسع نطاقا عوضا عن رؤيهتا كغاي uسط املكون من . ة يف حد ذاهتاقو هوم ا ملبوأضاف أن هذا اجلدول حل حمل ا ملف
ية الفكرية  يدة وأن الز3دة فهيا حىت أفضل، وجاء برؤية أكرث تقدما وتو�ا بأن ا ية الفكرية  مللكجانب واحد وهو أن ا ج مللك

ية وتكون Uجu ية تصادي وا u منو تعزيز ا ندما تكون أداة  يدة  عترب  من ل ع لتتع ق ياجات أي ب¨ وأي لج ناسب ا ت مصممة  حت ل
ية الفكرية . وضع شاف الطريقة اليت ميكن هبا  لرتكزي اجلديد عىل ا òرسورة كذ ند  تطرد الوفد قائال إن ا للملكوا تك ه سـسـ م ل

ناخ، وقال إهنا ترى امل ية امللحة يف جماالت الصحة واألمن الغذايئ وتغري ا تحد3ت العا سامه يف إجياد حلول  ملأن  مل لل قاربة اليت ت
شجعة جدا همة  بو إزاء هذه القضا3 ا مها الو ي ملت بع ية، ومهنا . ت نا ب¨ان ا مومىض يقول إن هذه القضا3 احلامسة ملا اكنت تؤثر يف ا ل ل

ية،  ية اFوية ا نة احلكو مترار إىل اFول األعضاء يف ا تقدمي تقارير  بة  ية مطا تحد3ت العا بة ا ند، فإن  نا ل للج ب ل مل ل شع ملعه م سـ ل
يه األمر تو بو يف هذا ا®ال  تظام للعمل ا/ي تضطلع به الو ج ا/ي من شأنه أن ميكن هذه اFول من حتديث رؤيهتا  ل ي ن ّ

نا  òي| اكن ذ ية  ياقات الو تاجئ هذه الربامج يف ا تفادة من  تضاء ولال u سب ممكالربامج  ح نق سـ ن سـ طح وراح الوفد يقول إن . ل
رشاكت الصغرية و ترب منو قطاع ا ند  لا تعل بو ه ثقة حتدوها يف أن تواصل الو ية، وإن ا يق ا ية  توسطة غاية يف األ يا ل من مه لتمل لتحق

توسطة كام دأبت عىل ذò يف املايض رشاكت الصغرية وا ثف مع قطاع ا ملها ا ل ملك وقال إن هذا القطاع ملا اكن يغطي فروعا . معل
تجارية والرسو شمل الرباءات والعالمات ا ية الفكرية، إذ  لعدة من ا ي ية وحق مللك ياYت اجلغرا ية وا نا فم وال¹ذج ا ب ع للص

يذية ته وال بد أن تكرس > وحدة  تعني أن يكون شامال  يه  نفاملؤلف، فإن أي تدخل  تف يع  .بطبي

ي  حلفظ الرثوات  .38 تلزم إجياد الوسائل ا تدامة ألي ب¨  ية ا لكفوذكر وفد العراق بأنه ال خيفى عىل أحد أن ا سـ سـ تمن مل لت ّ
ثل ثقايف  موالرتاث ا توى اFويل الل ية والقانوية عىل ا تلزم توفري امحلاية القضا سـام  ن ئ ملسـ ية وأمناط  ت تعلق مهنا ملوارد الورا ثسـÐ ا مل

ساع جحم  هود اFوية وا يد تضافر ا تأ تطلب  همة للرثوة يف العديد من اFول وهذا  ثقايف اليت تعد من املصادر ا بري ا تا ل ك ل ي ل جلتع مل ل
تداوية حتت مظ  لاللقاءات ا ية الفكرية ل يق قوانني ا شعوب من أجل  ية لرمج الفجوة بني ا بو ملا /ò من أ مللك الو ب ل مه تطي

شري إىل معق وعراقة حضارة وادي الرافدين، تË احلضارة اليت . بشلك سلمي وفاعل ية واإلنصاف أن  نوقال إنه من األ مه
ية معىن ويف هذا ا سا ياة اإل ساين وجعلت  نسدت صور اإلبداع اإل ن للح ن س  حامورايب ج تذكري بأن  مياق حرص عىل ا ل لسـ

س  أربع  ية الفكرية بعد أن حددت تË ا ية ا تحت اآلفاق فÐ بعد عىل أ ية إذ  سا نظومة قانوية عرفهتا اإل ملاكنت أول  مه ن ن مللكن ف م
يع اجلزم بأن حامورايب اك  òها، وبذ نت عقوت صارمة ملن خيا ية الفكرية و نسـتطمواد خاصة حبقوق ا لف س ن أول من مللك

ية  شعوب يف جمال ا بة تقدم ا سرية وموا تحرضة ومن أجل إمتام تË ا ية  سا يغة إ ية الفكرية  ية ا مللكأدرك أ م لمللك ك مل ن ن كص مه
يجة لظروف ال ختفى عىل أحد اكن من أبرزها نظاما  تعاد وuنكامش اليت عاىن مهنا  u نتالفكرية، ترك العراق وراءه فرتة ب

تاتور3 صادر احلر3ت  تطلع حنو إرساء . وأ�ض لك عوامل اإلبداعيكد يوم > نظام مدين دميقراطي  يوقال الوفد إن العراق ا ل
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متع اFويل مترين مع ا تعاون ا تواصل وا ®دعامئ العمل واملعرفة من خالل ا ملسـ ل سافة . ل يص ا ملوقال إنه يعمل بلك الوسائل عىل  تقل
يق ق تقدم يف جمال ممارسة و بنه وبني العامل ا مل تطب ية الفكريةي همة يف . مللكانون ا ملوحتدث الوفد عن مجموعة من اإلجراءات ا

تج عهنا ما ييل بو  تعاون مع الو نالعراق و ي يل : ل يس املركز الوطين محلاية حق املؤلف واحلقوق ا®اورة لزتامن مع  تفعتأ س
سجل الوطين للرتا يس ا تجارية، فضال عن تأ لدوائر براءة uخرتاع والعالمات ا شعيب العرايق املادي وغري املادي سل لث ا

بدعني يف  ية الفكرية لعموم املدارس واملعاهد واجلامعات مع الرتكزي عىل رشحية األطفال ا ية خاصة  ية  ملوناء  مي مهنج مللكب تعل
ية الفكرية يف . العراق يوم العاملي  نو3  تفاء  u نقل حرص العراق اجلديد عىل للملكوأعرب عن رسوره ألن  لح سـ سادس ي لا

ية  ية العزيزة اليت حيرص عىل إقامهتا إلغفاء ثقافة ا بات الو نا سان من لك عام وا/ي ت من ا رشين من  مللكوا ن سـ مل طي ن لع
ثقافة يخ هذه ا سابقات اFامعة لرت يات وا لالفكرية من خالل مجموعة الفعا سـ مل نظمة من . ل يه، ذكر تعاون ا ملومما جتدر اإلشارة إ ل

تخ تب ا ملخالل تقدمي ا ية هذا القانون لك رش الوعي بأ بري يف  ية الفكرية وا/ي اكن > األثر ا مهصصة يف حقل ا ن لك مللك
يقاته تلف ا®االت. تطبو بو يف  تعاون مع الو خموقال إنه ال يزال حباجة إىل املزيد من ا ي بو خبالص األماين . ل تام، تقدم الو يويف ا خل

نجاح اFامئ يف أعامل هذه اFورة وامل يق وا تو ل تألقفل  .لزيد من ا

ية  .39 سار ا نجز يف ظل سلطة املدير العام ملرافقة  تقدير للعمل املمزي ا منوأعرب وفد كوت ديفوار عن تقديره حق ا م مل لتل
سامهة يف ازدهاره يف ب¨ه ية وا Uجuتصادية و uمل ع تب اFويل وعىل يد . ق نجز يف ا ملكوقال إنه ال ميكن إغفال العمل ا مل

سامه يف  يةملاخلرباء وا تلف اللجان ا تقدم امللحوظ يف أعامل  نظمة وإحراز ا نسن أداء ا خم ل مل تقرار . لتقح uسالم و سـوإذ حل ا ل
شكر إىل  يه ا هورية وحكومهتا يف تو ته مس ريس ا يايس جمددا يف كوت ديفوار، شدد الوفد عىل ر لuجUعي وا ب جسـ مجل ئ غ ًل

تواصل واإلعراب عن ا ها ا ميع اFول األعضاء عىل د مل ها ملا أبدته من الزتام وعزم عقب األزمة اليت معمج ب¨  لنان شعب ا ل ت
يه ية  تح آفاق جديدة  ية و تصار اFميقرا ب¨ بعد uتخات من أجل ا فهدها ا ف منش ط ن ن ًوأضاف قائال إن ب¨ه يف حاجة . للتل
برية املكونة من الواكال مية والرضورية وإىل األرسة ا متع اFويل ا سامهة ا لكماسة إىل  لق ® بو إذ مير بفرتة م ية اليت تضم الو يت اإلمنا ئ

ية عىل حنو أفضل ثقا ية وا نا تني ا نا ية من ا ياجات ساكنه األسا ية ا ية تعزيز قدرات احلكومة  تعمري  فإعادة ا ل ع لص ي ل سـ ت ب بغ حل ح . لتل
نا وأكد ية ا رشيكة اخلار هات ا تعاون مع ا يط لك برامج ا نظور عىل  ثأن حكومة ب¨ه تعكف من ذò ا ل شـ لمل جن لجل تعددة ت مية و ئ

ية . األطراف ية وا ية الفكرية األد برية عىل نظام ا ية  بو يعلق أ نوذكر بأن ب¨ه عىل غرار سائر اFول األعضاء يف الو ب ك مه لفي مللك
يع سعادة ا  Yشرتكة عىل احلد من حاالت اإلحجاف وتكون مزيدا من الرثوات ضام توازنة وا ساعد إدارته ا مجلا/ي ميكن أن  ل مل مل ًت ً ّ .

ته وأفاد  يا ته و ية الفكرية يف اسرتا ية إىل إدماج ا سـبأن ب¨ه، إذ يلزتم الزتاما راخسا بذò، يضاعف اإلجراءات الرا سـ تيجي مللك م ً ً
تصادي  u شاط توى لك قطاعات ا ية عىل  ية الفكرية ا يد الوطين هبدف إرساء ثقافة ا ية عىل ا قيف جمال ا نمللك سـ لفعل لصع لمن م لت

يوم ًوأوحض قائال إن وز. وuجUعي تفاالت ا نو3 ا ياق  نظامن يف ذò ا ناعة  ثقافة والفرانكوفوية ووزارة ا لارة ا سـ سـ ت لص ن حل ً ل
بو شأته الو ية الفكرية ا/ي أ يالعاملي  ن تب كوت. للملك سأv تزود  ته يف حتديد  مكوأبدى ر م ية الفكرية لوسائل  غب للملكديفوار 

توى املؤسيس ته عىل ا يذ  سـالالزمة  مل�م ب¨ًوقال أيضا إ. لتنف نة والغش يه حمور الزتامات ا لن ماكحفة القر تصل . ص  Ðيوف
تجات الفكر  يق الفعيل لقانون حامية  تاب يف وقت قريب وا ية، رأى أن اعUد قانون الهنوض  ية وا ية األد ن ب ن مب لتطلف لك مللك

تجات بدعي تË ا تدمي وفعال ألوجه معاYة  يؤد3ن دون أي شك إىل إجياد حل  نأمران  سـ ملسـ وارتأى أن من شأن ذò . مم
تجات الفكر سـهتليك  ية الفكرية و توازن بني أحصاب حقوق ا نأن يكفل ا م مل تطلب . مللك تدرك قائال إن تË اإلجراءات  توا ًسـ

vبو حىت تكون فعا يار . يدمع الو يدان وال سـÐ عن طريق ا نظمة الفعال يف ا ته يف وجود ا يقا /ò، أفصح عن ر تو مل مل خب غ ً حتق
تضافة ندواتسـب¨ه ال شطة وا ل بعض األ سالم . ن سار ا شريا إىل اعزتام ب¨ه والزتامه من اآلن فصاعدا يف  يانه  تمت  لوا م م ًب ً خ

بو ية من مضهنم الو ناء عىل ذò إىل دمع رشاكئه يف ا ته املاسة  تقرار وإىل حا uيو من ب لتسـ  .ج

يان ا/ي أدلت به ا®موعة ء، وأعرب .40 يده  تحدة تأ بوأبدى وفد اململكة ا ي نة للمل لسـ عن تطلعه إىل أن تكون هذه ا
ناءة بنة  ساعدة . سـ ية الفكرية تضطلع بدور فريد يف  ية  شام  ا يدة ا نظمة اFوية الو بو بصفهتا ا موأشار إىل أن الو ن ل ل مل مللكي ملعح

منو تاكر وا u ثل يف ز3دة ها ا يق هد يد حنو  يد يف ا ليع اFول األعضاء عىل امليض قدما ا ب مت ل ل ملمج ف تحدة وقال إ. حتق ملن اململكة ا
منو، وتقدم الوفد  ية الفكرية وا تحدة لقضا3 ا تعراض اململكة ا تاجئ ا يات عىل  لقد وعدت يف العام املايض بأن تطلع ا مللك مل سـ ن مجلع
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ندوة يوم امجلعة املايض تضافة ا شكر إىل األمانة عىل ا ل سـ يات . ل تو يع ا تحدة متيض قدما  صواسرتسل قائال إن اململكة ا ل جبم مل
متع اليت ساعدة ا تاكر ويف  uمنو و ية الفكرية يف تعزيز ا ية ا تقل ا/ي أوحض أ تعراض ا u صدرت عن هذا ® مل ب مه سـ مللكسـ مل

تفادة من املعارف واألفاكر u شجعه. سـعىل بو أن  بغي للو ناء  بادل ا بادل هو نوع من أنواع ا توقال إن هذا ا ي ي ب ت نت ل ل ورحب . ل
بو اقرتاح حلول جد ها اFول األعضاءيالوفد عزتام الو ية اليت توا تحد3ت العا �يدة  مل يادهتا . لل بو  تطرد قائال إن الو بقوا ي سـ

يهنا، وإن  يدية اليت تفصل  ثغرات ا سور بني األمم وسد ا مية وبدمع اFول األعضاء فهيا Fهيا القدرة عىل مد ا با تقل ل لجل لسل
ثل ية،  تحد3ت الو تصدي  منو العاملي وا مبإماكهنا أن تعزز ا ن لل طل ناخل بو . مل الصحة العامة وتغري ا يده إلرصار الو يوأبدى الوفد تأ ي

يه يني وثابر  يع ا نايم فعال تلزتم به  ناء توافق د تلزم  تاجئ  يق هذه ا تاجئ، وقال مع ذò إن  يق ا علعىل  ت ن مج ي ب سـ ن ملعن ي ل حتقل . حتق
ية يف تقدمي خدمات  نة املا بو أحرزت تقدما هائال خالل ا ضونوه إىل أن أمانة الو سـ ية إىل اFول لي ية والفعا شفا لسم  ل فت ت

ته ليك حتقق األهداف والغا3ت اليت لكفت هبا عىل . األعضاء فهيا بو عىل الزمخ ا/ي ا بقي الو سبوأعرب عن أمI يف أن  ي كتت
يذا اكمال. أفضل وجه يجي  تقومي uسرتا يذ خطة ا تقومي، وأن  نفوأضاف أن املدير العام قد وضع برYجما طموحا  تنف تت ل  هو لل

مية نظمة شفافة وفعاv وتدار إدارة  بح ا سلأمر حامس ليك  مل سني معاهدة . تص بو  تحورحب الوفد خلطوات اليت اختذهتا الو لي
بحوث ثال بأن اقرتحت حتفزي ا  òشأن الرباءات، وذ تعاون  لا ب شأن الرباءات أداة �مة مل . مل تعاون  بوراح يقول إن معاهدة ا ل

ته تتحقق قدرهتا الاكم  بعد، و سن جودة نظام الرباءات اFويل وجنا بح هذه املعاهدة أداة  عأعرب عن أمI يف أن  حت تص
رس uتفاع به نو تجارية حنو الوصول إىل توافق يف . تي ية بقانون العالمات ا نة اFامئة ا تقدم احملرز يف ا لورحب الوفد  ن للج ملعل

ية، وأعرب عن أمI يف  نا شأن الرسوم وال¹ذج ا عاآلراء  لص يع األطراف يف وقت قريبب ها  يجة  توصل إىل  مجا يق ن بلل وأيد . ت
بث  ئات ا شأن حقوق  تاحة لألشخاص املعاقني برص3، والعكوف عىل إعداد معاهدة  نفاذ ا بل ا شأن  تقدم احملرز  لا ي ب مل ل سـ ب هل

ها  بذ هود اليت  شعكخطوة حنو الوصول إىل نظام عاملي شفاف وعادل يف جمال حق املؤلف، وأيد كذò ا لت بو جل يبة الو
ية ية الر تعلق لقضا3 العا  Ðها ف يا و نولو رسيع وترية تطوير ا ية  سـتحد3ت العا مل ي مل يلل ئل مي ج تعمتك ل وأعرب الوفد عن أمI يف . ت

ية  نة احلكو ية الفكرية، وأبدى سعادته ألن ا ية وا ية  نة ا مثرة يف ا همة وا شات ا نا ناف ا مإماكية ا مللك مل للجئ من ن للج ق مل ت لتن ملع ملسـ
هالاFوي تطاعت املوافقة عىل والية جديدة  لة ا ية إدارة . سـ يق، وشدد عىل أ ية  شاء آ التفاق عىل إ òمهورحب كذ سـ ل تنن

بل شلك فعال يف ا رشوعات  ية وإدارة ا سـتقشؤون املا ململ ب ية . ل سامهة بإجيا بدي الزتا�ا  يع اFول األعضاء بأن  بوYشد  مل ت مج
تحد3ت اليت توا تكرة  �يف إجياد حلول  لل يدي ا/ي رمبا اكن عائقا يف . ها هذه اFولمب سام ا u تقلواقرتح الوفد جتاوز لنق

تعذر  بو وأن حتاول إزاv العوائق يف جماالت  يقه يف الو ياملايض، وعرب عن أمI يف أن تركز اFول األعضاء عىل ما ميكهنا  ي حتق
ت شأهنالعلهيا ا  .بوصل إىل توافق يف اآلراء 

ية الفكرية يف أذريجان يض يف املبورأى وفد أذريجان أن  .41 بتطوير نظام ا تجاري سـمللك نظام ا ليؤدي إىل إدما�ا يف ا ل
نوعا و تصاد أكرث  تعدد األطراف ويف ا تا يق إىل قمل شة و توى ا سني  نفط و ناعة ا ناعات أخرى غري  حتقية  ي سـ حت ل ص ص ملعمن م ت
تدامة ية ا Uجuتصادية و u ية سـا ع ملمن ق ية املوارد سوقال إن احلكومة هتدف إىل ا. لت نفط والغاز يف  منت|ر عائدات قطاع ا تل

رشية واملعارف ية . لبا شأن ا ية طوي  األجل  ية و ياغة اسرتا ند  بار  u مللكوأضاف أن هذا األمر أخذ بعني ب ن يج ص ع طت ت ع ُ
ية الفكرية والرب تعزيز حامية حق املؤلف واحلقوق األخرى  ية برYجما  نت تu Ëسرتا للملكالفكرية، و ل يج Yمج جاهز ليك تتضم

ية . ُيعمتد نظام الوطين  ية يف مواص  تطوير ا سامهة إجيا بو سامه  تعاون بني احلكومة والو للملكومىض يقول إن اتفاق ا ل ب م ي ل
نوات . الفكرية هدت وترية رسيعة يف ا تاكرية  u ية تاكر واإلبداع اهUما خاصا وأن ا u سـوأوحض أن احلكومة أولت ب من لب ش لت
ت،األخرية تطوير العلميسـ فقد ا سة  شاء مركز لإلبداع العلمي ومؤ تاكر، ومن ذò إ ية لال ية  للحدثت  س ن ب ت حتب  واسرتسل .ن

نظام الوطين للرباءات قائال إن  رشوع تطوير ا يذ  تحضري  لا مل نفت نجاح ل بوبمييض  يساعدة الو نوات  مب متر ذò يف ا لسـو سيسـ
ب  ية عأوحض أن و. ملقا نات نو تضمن إدخال  رشوع  عذò ا س يي حت ياYت مل بىل إجراءات العمل وتعزيز اخلربات ووضع قاعدة 

ية لإليداع ونظام لإليداع اإل تصال ألنظمة العا يكون  مللكرتوين  يلمسـ يل أجري عام. لتسجوا تح لووفقا  ، فقد بلغ 2010 ل
ناعات القامئة عىل حق املؤلف لصيب ا ناجت احمليل اإلجاميل% 3,4 نص ت. لمن ا علقة حبق املؤلف ملوأفاد أن أنظمة املعلومات ا

ية مب يل املواد ا ية  ياYت إلكرتو حملمنت ووضعت قاعدة  سج ن لتب ُ نظام، . حق املؤلف وأحصاهباوجب حتس يق ذò ا نذ  لو تطب م
ية مب نفات ا حملمجسلت آالف ا ملص نفات . حق املؤلفوجب ُ يل ا ية  ياYت إلكرتو نات عىل قاعدة  ملصوأدخلت  سج ن ب تس لحت ي ُ
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يفت مواد نة وأ ضاملر ثريةمق ية للفوللكور إىلك  بة ر مق  ته موحضا أن احلك. مكت تعزيز �ود لكموواصل الوفد  لومة تويل أولوية 
نة متد. صماكحفة القر ية الفكرية ويه جاهزة ليك  شأن إنفاذ حقوق ا ية  ُتعويف هذا الصدد، عدلت القوانني الو مللك ب طن كام ُعزز . ُ

ية  سني حامية ا نة من أجل  مللكبرYمج معقد ملاكحفة القر حت تخدام عالمات رقابة خاصة ونظام رمقي إلدارة ص سـالفكرية عرب ا
ية الفكرية شئ مركز إلنفاذ حقوق ا مللكاحلقوق وأ ن يات وذكر. ُ تخدام الربا سن ا جم الوفد أن احلكومة وقعت اتفاقات لضامن  سـ ح

بري شلك  متر يف uخنفاض  نة يف أذريجان ا توى القر يات الرصد أن  هرت  كاملرخصة وأ ب ب ص سـ سـمعل م ن احلكومة ضاف أوأ. ظ
متع برص وإدما�م إدماجا أفضل يف ا تصادية ملعايق ا u ية Uجu سني الظروف ية إىل  تدابري الرا ®اختذت عددا من ا ل ع حت قل . م

تدابري يا املعلومات  لوتË ا نولو تفادة من  رسة لال هؤالء األشخاص فرصا  هور أhحت  ية ا تو جاليت مشل محالت  تك ل سـمجل ع ميل
ية مبوجب حق املؤلف وأhحت هلمملصوuتصاالت وا تحاق ملدرسة واحلصول عىل وظائف  كذòحملمنفات ا ل فرصا لال

ميي يف كو عام. جديدة نظمي مؤمتر إ نوي  شريا إىل أن احلكومة  ته  تمت الوفد  قلوا ت ت م لكم  . 2012 خ

يان ا/ي أدىل به وفد مرص مس .42 ب¨ان مجموعة لبوأيد وفد املغرب ا يان ل ا بالعرية وا يا لب نوب أفر يقا/ي أدىل به وفد  ج
ية ب¨ان األفر يقمس مجموعة ا ية . ل تا ية ا بب األزمات املا تأزم  تصادي ا u تاز رمغ الوضع لوأثىن عىل معل األمانة ا ت ل مل ململم س بق

رشفة للغاية تاجئ  ته من  موأشاد مبا  ن يد قاعة مؤمترات جديدة، رشعت األإىل جانب ت ف،حقق بىن جديد وبداية  يدشني  مانة تشم
ية وإدارية جذرية سابقة . ليف إصالحات ما ية ا نة املا ية  مية والوا نظر إىل هذه اإلجنازات، ومبا أن اإلدارة ا لو ل سـ قع للل حلك

ية  ية هبدف  ب ، فإن الوفد يؤيد مقرتحات األمانة لرفع هذه املزيا تني ا توازنة لفرتة ا ية  تغطمسحت قرتاح مزيا ن ملقن ن لسـم
ية عىل وجه اخلصوصالز3دات يف اإلنفاق عىل رشوعات ا لتمن  بيد أن الوفد أعرب عن قلقه إزاء اخنفاض املوارد اýصصة . م

ية يذ خطة العمل من أجل ا يعة  منبعض الربامج، وال سـÐ تË اليت اكنت يف ا لطل لتل واسرتسل الوفد قائال إنه يرى . لتنف
ية فكر نظام  ية والرتوجي  نفقات اýصصة  ملكرضورة ز3دة ا ل من توازن، ومن مث فللتل ية قد أيدمية  بادرات الرا هود وا يع ا م  ملجل مج

ية للك  رشية واملا ساواة وواصل دعوته إىل تعزيز املوارد ا تحدة عىل قدم ا ست لألمم ا ية ا تعامل مع اللغات الر لإىل ا مل مل ل مس لبل
بو ميي للو يتب إ قل نظمة ويه . مك يمي، أعرب الوفد عن رسوره برؤية ا ية ا ملويف إطار  يد اFويل وتضطلع لتقمعل لصعتألق عىل ا ت

ية الفكرية يةًقائال إوأضاف . مللكبدور ر3دي يف جمال ا تحد3ت العا يعا ا ملنا نواجه  ل مج يل الصحة  املطروحة يف جماالتن قب من 
ناخ يا وتغري ا نولو تغذية ونقل ا تعلمي وا ملوا ل جل يق األهداف اإل. لتك ية و سأv ا شددا عىل أن  ثه  تطرد حد حتقوا من م م ي ية لتسـ ئمنا

ية يف  يع القوى ا توقف أيضا وشلك خاص عىل تآزر  تعاون اFويل ولكهنا  رشاكة وا توقف فقط عىل تعزيز ا ية ال  حملللأل مج ب ت ل لت لف
ية وتعزيزها ونفذ العديد من . لك ب¨ ته ا ية قدراته و توهذا الغرض، واصل املغرب لعقد من الزمن إصالحات �مة  ن تحمن لب ي لتل

رشوعات يف جماالت ال رشوعات األخرى ملا بة إضافة إىل آالف ا نا ية ا ية ا تجددة وا يا والطاقة ا نولو ملزراعة وا سـل مل ت ب تحمل لل ن ج تك
نذ عام رشية اليت بدأت  ية ا ية  بادرة الو ماليت تدخل يف إطار ا لب منط ن شد موارد ّوتطل. 2005 للتمل تدابري  يع هذه ا يذ  حب  ل مج تنف

ثل تعزيز تعددة  ية هائ  لرفع حتد3ت  مرشية وما م ل تصحر ب سني وماكحفة اجلفاف وا ساواة بني ا ل دوv القانون وإقامة ا ن جلمل
نني، وال سـÐ يف جماالت  يع املوا ية  ية األسا Uجu تفادة من اخلدمات u سري فرص طوماكحفة الفقر واإلقصاء و مجل سـ ع سـ تي

هرء ياه وا تعلمي وإمدادات ا سكن والصحة وا لكا مل ل ش. ل تطوير ا ية ا لويف إطار اسرتا ل ية الفكرية، تيج مللكامل هذه، أدرجت ا ُ
ية يع الربامج ا ية، يف  Uجuتصادية و u ية تاكر واإلبداع وا بارها أداة لال ن مج ع من ب ملعت قع  ذكر الوفد أنه من ،ومن �ة أخرى. لت

ب¨ تعزيزا لإلطار القانوين تدابري اليت اختذها ا لبني آخر ا توى اFويلل  إىل ثالثة 2011 ل، انضامم املغرب يف يويوملسـ عىل ا
يقة ألغراض اإلجراءات اخلاصة  Fنات ا شأن uعرتاف اFويل بإيداع الاك ست  بو ويه معاهدة بودا ية للو قصكوك أسا ئ ب ب ي سـ

شأن حق املؤلف بو  يل الصويت، ومعاهدة الو شأن األداء وا بو  بلرباءات، ومعاهدة الو ي سج ب يد اFاخيل، . لتي لصعوعىل ا
تور اجلديد ا/ي صوت Fسـنص ا شعب يفي يه ا ل  ثقايف 2011 ليويو 31 عل ية اإلبداع ا ية  سلطات العمو ل عىل دمع ا من لتل م

بة نا سـوالفين لوسائل ا ية فكرية . مل ب¨ نظام  بح  ملكوبفضل هذه اإلصالحات أ لل بيد أن الوفد أقر . لملعايري اFويةيUىش واص
تغلب علهي بغي ا ية اليت  Uجuتصادية و u تيود والصعو ل ي نع ق ية الفكريةلق يع قطاعات ا توى حامية  تعزيز  مللكا  مج سـ . مل

نظمة من أجل العمل عىل  ته مع ا يف تعاونه ورشا بة ب¨ه يف  ملوهذا الغرض، أعرب عن ر ك ث تكغ  وضع  عىلصوصوجه اخلل
بار u ية اخلاصة بعني ياجات الو u تاكر مع أخذ uإلبداع وية للهنوض  ية و تاسرتا ن ت ب ن عيج ط ط ه يعري ومىض يقول إن. حت

نظمة لصون الرثوات  تلفة لوضع القواعد واملعايري يف ا ئات ا سعى إلهيا املفاوضات داخل ا تاجئ اليت  برية  ية  ملأيضا أ ý ي ت ن ك همه للل
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ها،  يدية والرتوجي  لا ب¨ان إىل وضع صكوك قانوية مشريا إىل لتقل يع ا يدفع  توى اFويل  نأن إhحة حامية فعاv عىل ا ل جبم سـ ملسـ
تني وأعرب ويف هذا. ملزمة تني املا ية اFوية من تقدم عىل مدى ا نة احلكو ي الصدد، رحب الوفد مبا أحرزته ا ل ضللج ن لسـم

تجديد واليهتا ئات . لبذò عن دمعه  تقدم ا/ي أحرزته  ناء هذه uجUعات ا تابع أ ته موحضا أنه  تمت الوفد  يوا ل ث س هلكم ي خ
بو األخرى هUم  نة اFامئة لغيالو ية بقانون العالمات للج، وال سـÐ ا نة اFامئة ا ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة وا نا للج ملعن ملع

ية  ياYت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم وال¹ذج ا فا ب ع لص به لل جبوأعرب عن تر ية حي ية إىل وضع نظام  بادرات الرا ملكيع ا م مل م
يع اFول األعضاء توازن يعود لفائدة عىل  مجفكرية   .م

ية–مجهورية (وقال وفد إيران  .43 تاكر واإلبداع، ) م اإلسال u راخسا بأن إحراز أي تقدم إمنا يقوم عىل Yبإنه يؤمن إميا
ت|راهتم  شعوب إمنا يعزى إىل �ود األفراد اليت حولت أفاكرمه وا تصادي وuجUعي  u يق الرفاه سوإن تقدم األمم و ق للحتق

ية ثقا ية وا Uجuتصادية و u ياة فا لق ع ية الفكرية ليك غري أ. حل توازن يف جمال ا تاكر يلزمه نظام عادل و u مللكنه قال إن م ب
يه نظام . فيزدهر  سني هذا ا ية  نظامت اFوية ا بو أن تعمل مع اFول األعضاء وغريها من ا بغي للو لوأضاف أنه  تح ن ل مل ي لي ملع ن

ية والقانوية ساعدة ا ساعدة اFول األعضاء من خالل ا نو ن مل نحو الواجب إىل ورصح بأن قضا3. لتقم يفت عىل ا ية قد أ ل ا ض لتمن
تدرك قائال إن. جدول األعامل تحديث حقوق ي هسـوا ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة  نة اFامئة ا ها ا بذ هود اليت  لؤيد ا ن للج ملعت ل جل

نصب عىل املواد ادمع يوهيئات اإلذاعة،  شديد يف هذا ا®ال  ناءات، وإن اكن ا uيدات و حملكذò ا ي ت ت لي ثتق سـ مية حبق ل
ية . املؤلف لفائدة األشخاص املعاقني برص3 واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى تد3ت و نة بأن تعقد  نوYشد الوفد ا ن طللج م

ب¨ان األقل منوا يف هذا الصدد ية وا نا ب¨ان ا ساور ا شواغل اليت  يح أوجه الغموض وإزاv ا تو ية  لوإ ل ل ت ل ض ل ممي  ورحب الوفد. قل
نظمي مؤمتر دبلو  òبرصي، بتكذ سمعي ا شأن حامية األداء ا لمايس  ل بو ي وقال إنهب نة الو شطة اليت تضطلع هبا  يؤيد األ جل ن

يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اFوية ا تقلاحلكو ث ن لل مللكملع توصل إىل ه يوأضاف أن. م لأمل يف ا
شاء نظام اتفاق يؤدي إىل وضع صك دويل ملزم يضمن امحلاية الفع ية، وإىل إ يدية والفوللكور واملوارد الورا ناv للمعارف ا ث لتقل

ية الفكرية مللكتوازن يف جمال ا بل . م ية حتمهيا يف ا توصل إىل آ ية، وقال إنه يأمل يف ا ملسـتقوحتدث الوفد عن املوارد الورا ل ل ث
ية الفكرية يلز�ا أن . القريب ية وا ية  نة ا مللكونوه إىل أن ا من ن لتللج ية عن طريق ملع نا ب¨ان ا ية الفكرية يف ا متهنض  لمللك ل

تصادي واجUعي ها إىل تقدم ا قحتو توصل إىل توازن بني احلقوق وuلزتامات. يل ورحب . لوراح يقول إن من الرضوري ا
نظام ب¨ان و نظام جذابة أكرث  تجعل العضوية يف هذا ا بونة ألهنا  تعديالت املدخ  عىل اتفاق  للمالوفد  لل ل سـ شـ ية لل مت احلكو

ياجاهتا . لاFوية غري األعضاء ب¨ان وا ية  ية وا ناء وضع املعايري يف هذا الصدد ال بد من مراعاة القدرات ا توقال إن أ لل ن لعلم حث لتق
تصادية uية و Uجu ية وتطلعاهتا ها اإلمنا قوأهدا عف تاكرات > وقع �م عىل . ئ u تطرد قائال إن تعممي املعلومات عن بوا سـ

تقدم  هل ترمجهتالا تظام و ياYت حتدث  تعانة بقواعد  بو العمل مع اFول األعضاء ال تايل يلزم الو تقين، و يسا ن ب سـ ي ل وأضاف . ل
يا نولو هوم نقل ا تضمن  شأن الرباءات ليك  تعاون  جأن من الالزم إصالح نظام معاهدة ا تك لمف ي ب يالت اFوية . ل لوقال إن ا لتسج

ية ية ا تيلز�ا حدا أدىن من ا تحب لل تعلق برتمجة الوKئق .  من األ�زة والربامجن  Ðبو ف ساعدة املقدمة من الو يونوه إىل رضورة ا ي مل
ية لفحص uخرتاعات بحث اFويل مع املعايري القانوية ا تقارير الصادرة عن إدارات ا ية ا حمللاخلاصة إلعالYت اFوية و ن ل ل شـ . متل

هورية  ية بذلت �ودإيران مجومىض يقول إن  شأن الرباءات، ماإلسال تعاون  يذ معاهدة ا ية الالزمة  ية ا شاء ا با إل ل ت ب نفن لتن تح لل
بو يف هذا الصدد ساعدة من الو يلكهنا ترحب حلصول عىل مزيد من ا ية والقانوية من شأهنا أن . مل ساعدة ا نوقال إن ا ن لتقمل

ية إيداع صكوك uنضامم إىل هذه املعاهدة معلرسع  تام رصح الوفد بأن ب. ت تعزيز حقوق ¨ه اختذخلويف ا تدابري  ل عددا من ا ل
ية  تلف الوزارات محلاية ا شاء ماكتب يف  ية وإ ية واألد نفات ا شأن حامية ا ثل سن قانون  ية الفكرية،  مللكا م خممللك ن ب ن ملص لفب

 .الفكرية

يان ا/ي أديل به مس ا®موعة ء .44 ُوأيد وفد فرسا متاما ا ب لن بو أن تضطلع أكرث. ً بغي للو يوقال إنه   من أي وقت ميض ني
تصادي هو أحد احللول  u منو تعزيز ا تاكر واإلبداع  u يع ية الفكرية وحاميهتا موحضا أن  تعزيز ا قبدور حموري  لمللك ل ب شج تل ً

ية لتصدي لألزمة احلا شريا . لل تقدم  تصادات القامئة عىل املعرفة وا u يا يف اكفة نرصا أسا ية الفكرية  ترب الوفد ا ًوا مً ل سـ ع قع ًمللك
ها إىل أن يص جزء من أعام ب¨ان ال|ية عن طريق  شد من خال> مجموعة ا ل هذا هو اإلطار ا/ي أرادت فرسا أن  ختص ن ل حت ن
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ئهذا املوضوع الرييس تعلق . ل  Ðية ف ب¨ان ال| ية الفكرية طرحت يف إطار أعامل مجموعة ا سأv ا يوأوحض الوفد أن  ن ل ُم مللك
تعلق إلنرتن  Ðتاكر، بل وأيضا ف يال ب¨ان ال|يةًب تدى إلكرتوين للمرة األوىل ®موعة ا نت ونظمي  ل ن وأشار الوفد إىل أن . مت

تقريب بني املواقف عن  ية أhحت ا نة املزيا ية وقال إن دورة  تح يف ظل أجواء إجيا بو  ليات اFول األعضاء يف الو ن جل ب ت ي تفمجع
نظمة ياجات ا ية وا ية املا يق بني الفعا تو ملطريق ا ت ل ل حل يق وقال ال. ف هود اليت بذلهتا األمانة  تحقوفد إنه أعرب عن تقديره  لللج

ند أكرث  نظامت اFوية  يمي ا ية موحضا أن  يق املزيد من الفعا بو إىل مواص  العمل  ية ودعا الو شفا تواصل وا تا تق تحق سف ل مل ل ي ل سيل ً ل
تعلق بوضع القوا. من أي وقت مىض عىل أداهئا  Ðشطة اجلارية ف سكه أل يوأكد الوفد  ن عد واملعايري، ال سـÐ تË اليت تريم مت

شرتك هدف ا بلوغ ا ناء  سامهة يف إجياد حل  ته يف ا شريا إىل ر نفات  برص إىل ا يفي ا سري نفاذ  ملإىل  ل ب مل ب م ملص ل ضع لي غ ً ورحب . ت
يس إال  òبرصي موحضا أن ذ سمعي ا شأن حامية األداء ا ناف املؤمتر اFبلومايس العUد معاهدة  لالوفد أيضا  ًئ لً ل ب ثالني سـت م 

ثفة بوجه خاص تعلق بوضع القواعد واملعايري   Ðشطهتا ف تلف اللجان اليت تكون أ مكمن األعامل العديدة اجلارية يف إطار  ي ن . خم
ية حني  نا شأن الرسوم وال¹ذج ا شديدة يف اFعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس العUد معاهدة  ته ا عوأعرب الوفد عن ر لص ب ل غب

ت تقدم الالزم  لحيرز ا ية الفكرية يفرتض أيضا إعامل . ربير عقد هذا املؤمترل تعزيز احرتام ا تدرك الوفد قائال إن العمل  ًوا مللك ل ًسـ
ية سادس ا/ي نظمه . لالقواعد واملعايري القامئة بفعا لكام حرص الوفد عىل اإلشارة يف هذا الصدد إىل جناح املؤمتر العاملي ا

ية  هد الفرنيس  للملكا بو والفكرية الشرتاكملع ية للجامركي مع الو نظمة العا ملاإلنرتبول وا  2011  فرباير3 و2 يف ريس يويم مل
نة يد والقر صحول ماكحفة ا تصادية وإنه من الرضوري . لتقل u ية يق ا نه  تاكر أمر ال غىن  u قومىض الوفد يقول إن منتحق ع لتب ل

ية الفكرية عىل  توى الوطينمللكيف هذا الصدد أن تعمل لك دوv عضو عىل تعزيز ا وأشار الوفد إىل رضورة أن تواصل . ملسـا
ية الفكرية يف  نظام اFويل محلاية ا هم ا ية إىل تعزيز قدرات اFول موحضا أن فرسا حريصة عىل أن  بو �ودها الرا مللكالو س لم ن يي ً

ية ساع. لتمنا يذ العديد من برامج ا بو تضطلع بدور أسايس يف هذا ا®ال عن طريق  ملوقال إن الو بري من تنفي كدة وتكريس جزء 
نظÐ وأكرث عدال بة يف الهنوض بعوملة أفضل  يب للر يهتا /ò وإن هذا uهUم  ًمزيا ً ت غ يسـتج هد وأشار الوفد إىل أن . ن ملعا

ية  تحيل للملكالفرنيس  تلف أحناء العامل وقال إنه من الرضوري مع ذò ا تعاون مع العديد من املعاهد املامث  يف  لالفكرية  خم ي
تخصصة �مهتا األوىل يه وضع قواعد ومعايري وتقدمي  نظمة  ها  تفظة بطا بو  ملوعي إزاء هذا األمر حىت تظل الو مكبع حم ي

ها بدون وجه حق تغال نظمة وا يس ا شريا إىل رضورة عدم  ية الفكرية  لخدمات يف جمال ا ي سـمللك مل تسـم تمت الوفد بقو> إن . ً خوا
تق ب¨ان ا ية وا نا ب¨ان ا ملمن مصلحة ا ل ل ية الفكرية فعاv وقوية مل ية  نظمة عا للملكدمة عىل حد سواء أن جتد حتت ترصها  م ملف

بل هة صوب ا تقو ملسـتج  .م

ية الفكرية عىل رشاحئ  .45 بريا بز3دة تعممي فوائد نظام ا ية قد سد فراغا  مللكوأشار وفد الربازيل إىل أن جدول أعامل ا ً ك ًمن تل
شريا إىل  ية،  نا ناطق ا ساكن وا ًعريضة من ا م ل مل بات الرباءات قد أتت من مخس دول فقط يف % 70أن أكرث من مل طلمن 

ية للفرتة . 2010سـنة  ثريا 2013-2012نوأشار إىل أن مقرتح الربYمج واملزيا ية، قد سامه  نة الربYمج واملزيا ً ا/ي أعدته  ك ن جل
ية شطة ا يق أ منيف  ن لتب شطة اليت مت. تط يا هو إتقان رصد األ تحدي القامئ حا نوقال إن ا ل تاجئ بعني ًل يمي مؤرشات ا لن اعUدها و تق

نا الرضورة يه  يري مىت ويف  يام  يYقدة، مع إماكية ا متل ك تغ علن ل همة لفريق . لق سامهة ا نا أوحض الوفد أنه البد من اإلقرار  ملو مل ه
ية يف اكفة جماالت معل الو ناءة وتعممي ا سامهة ا ية ا/ي هيدف دامئا إىل ا يجدول أعامل ا من ب مل تمن لت ً وأضاف إن الربوسور، . بولل

سعة ب¨ان  يد العميل بني سلطات الرباءات يف  تعاون عىل ا سمح  ية الفكرية، سوف  ميي  توهو نظام تعاون إ لصع ل ي للملك قل
بحث وحفص الرباءات نوية، هبدف تقامس اخلربات وتقارير ا لبأمرياك ا ب يدة حىت . جل تاجئ ا تطرد قائال أنه وعىل الرمغ من ا جلوا ن لسـ ً

ـي بعداآلن، ف ية مل  يق جدول أعامل ا تنهتإن �مة  من لتب هم إحراز تقدم يف هذا املضامر عىل املدى الطويل . تط ملوقال إنه من ا
 òها وكذ نظمة القامئة عىل إدارة اFول األعضاء  يعة ا بغي تعزيز  يفا أنه  نظمة،  يري ثقافة معل ا لوكذا اFفع جتاه  ملن ب ي مض مل طتغ ً

شط ساءv يف أ ية وا شفا نا مل بوفل شطة . ية الو ية يف اكفة أ رش ا ثقافة اآلنف ذكرها هو  يري ا ية  نوبني أن أحد أهداف  من ل تغ لتمعل ن
بو ية . يالو يات جدول أعامل ا يق تو يق  يات ا هم اإلحاطة علام بآ ياق، تراءى للوفد أنه من ا منويف هذا ا ص ب سـ ل لتسـ تط ن لل لت ً مل

بو بإخطار اFول  ية لو ئات ا به، سوف تضطلع ا يومبو ن ملعي له يق جدول أعامل ج ساهامهتا يف  ية العامة  باألعضاء يف ا مب تطمجلع
ية سؤوv عن تقدمي . لتمنا ئات ا ية كأحد ا نة الربYمج واملزيا ثري من إرشاك  ية سوف ترحب ا ملووحض الوفد أن هذه ا ي ن جل لهلعمل لك

نة ودورها احملوري يف شام  لوالية هذه ا يعة ا ية العامة، وذò نظرا  للجتقرير  ل ب للطللجمع يه لك ً تبن رمس مالمح العمل املقرر 
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نظمة لربازيل يف . سـنتني تب ا ملوقال الوفد إن  بو ريو دي جانريومك شرتك بني الو يذي ا ي سوف يدير الربYمج ا مل لتنف
مية املوارد اýصصة > إىل  رشوع تعاون تقين وتصل  يذ  قوالربازيل،  م نفت نوات األربع القادمة6.4ل يون ر3ل برازييل  سـ  . للمل

ية يف  تا سامح بز3دة اإل ية الفكرية من خالل تكوين الكفاءات  رش ثقافة ا هدف من الربYمج هو  جوأضاف الوفد إن ا مللك نل لل ن
يا نولو ية الفكرية وكذò تعزيز نقل ا جيات ا تك لمللك نفذ هذا الربYمج، . معل ية الفكرية هو من  هد الوطين  يوأوحض أن ا للملك سملع

رش هد حوايل  عوقد وقع هذا ا ياملع نوية وأفر سات حول العامل وخاصة يف أمرياك ا يقين مذكرة تفامه مع املؤ ب جل وأشار الوفد إىل . س
ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة قد توصلت إىل توافق لآلراء لعقد مؤمتر دبلومايس خبصوص معاهدة  نة اFامئة ا نأن ا ملعللج

برصية ية وا ناين األداء يف األعامل ا لحامية  لسمع ئات وأشار. ف تلف ا ية  لف الوفد إىل أنه مت اعUد برYمج معل وخطة ز ý من
يدات ناءات وا u يدة يف املفاوضات حول يا تقت لسـ ثمل تقدم . سـتف برص وأكد عىل ا يفي ا ية األشخاص  تفت الوفد إىل  لوا ل ضع قض ل

همة داخل الصك القانوين ولكن ال نود ا هائل يف بعض ا ملا توصل إىل توافق لآل لبل تحمت ا ليزال  يةي ًوأخريا قال . لقضراء يف هذه ا
بوعات الوفد إن الربازيل ال رش  يفي ا تع األشخاص  يل  ملطتزال ملزتمة بإبرام معاهدة  ضع مت به لس  .لت

تانوانضم وفد  .46 ياYكسـ يابة عن مجموعة ب¨ان اُ أديل هبيت التلب إىل ا يالن  يةسـآ ّعرب عن و. لتمن ومجموعة جدول أعامل ا
مترار اهUمه توازننظامبوضع  سـا يةلل م دويل  تو3ت ا تالف  ياجات عىل ا u ية تع ملرونة يف  منية الفكرية  سـ ت ب تمت لي م ختل  حملك

نفاذ إىل املعارف تاكر وا u ية الفكرية ا/ي يعزز نظام ا لوشدد عىل إميانه  ب مللكب بو إىل بذل املزيد من . ّ تان الو يوحث وفد  كسـ ّ
يات و ياغة اسرتا ساعدة عىل  هود  طا يجت ص للم ية حامية جل تايل أ ية يف لك ب¨ وبني  توى ا ية الفكرية تربز  مهية  ل ت من سـ ّن لت م للملك

ية نولو تصادية وا u ¨ب ية الفكرية يف تعزيز قدرات ا جا تك ق لمللك تان . ل تب  توى الوطين وقال إن  سـوحتدث الوفد عن ا كسـ مكمل ّ
تق  قادرة عىل اختاذ قرارات ف سة قانوية  سـية الفكرية، وهو مؤ ن مس ية للملك رس  للملكورية وامليض قدما يف وضع نظام  ّ مي

ثل هذه اخلطوات يف  ب¨ و ية الفكرية يف ا نظام ا تعلق   Ðيق تقدم شامل ف هامة  متالفكرية، اختذ بعض اخلطوات ا ل ب تي مللك تحق لل
يني لفائ بني إ شاء  بات وإ سمل ا سجالت واملاكتب اýصصة  نفاذ وذò بإhحة ا ميتعزيز إماكية ا ت ن لطل ت ل ل قلن مك هور وحمامك ل مجلدة ا

سني العمل اإلداري وماكتب  تب الوطين  سام إدارية خاصة بلك موضوع يف ا ية الفكرية حرص3 وأ تحبت يف قضا3 ا لق ملك مللك ّت ّ
نظمي وسائل  ية  تا با ئة ا رشطة وا ية وإدارة ا يدرا يقات ا ثل إدارة امجلارك وواكv ا تخاصة داخل بعض اإلدارات  ن سـ ل ي لل ك له ل لفل تحق م

ية وتعزيزهااإلعالم اإل ية هبدف الرتكزي عىل الفعا للكرتو بغة خاصة . ن يا املعلومات نظام ذو  نولو صورأى الوفد أن نظام  ج تك
يد اFويل رشاكء عىل ا ساعدة ا لصعويعمل  نة. لمب نحت يف  تان  سـوأفاد بأن  مسـ ية 2011 ك يني يف جمال ا مللك جوائز  لصحف

ية مبفاهمي تو سامهة يف ا هم عىل ا عالفكرية  ل مل ية الفكرية وتعزيزهالتشجيع ية الفكرية . مللك ا تب الوطين  للملكوأضاف قائال إن ا ملك
تان العاملني  تخلصة هبدف تعزيز كفاءات موظفي  تجارب واFروس ا تقامس ا يد اFويل  سـتعاون مع رشاكئه عىل ا سـ ل ل كلصع مل

سات ا ية الفكرية فضال عن املوظفني العاملني يف قطاع األعامل ومؤ ليف جمال ا س ساعدة . بحثمللك ملوعرب الوفد عن تقديره  ّ
نرصا هاما  تضمن  يذه و تجارة وهو برYمج شامل جيري  تص   ية ا ساعدة ا عuحتاد األورويب يف متويل برYمج  ي ل مل ن تنفللم لتق

ية الفكرية مللكمربطا  ته. ت يدي وحام تعاون اFويل Fمع تويق معارف الطب ا تطلع إىل ز3دة ا يوقال إن الوفد  تقل ث ل يل لي حتل و
vية واألدوية بأسعار معقو ية الفكرية يف تأمني احلصول عىل األدوات املدر سـدور ا تجارب عىل . مللك لوأشار إىل أن تقامس ا

تعاون هم وا ميي واFويل قد يدفع جتاه تعزيز ا يد اإل لا لفلصع ّوذكر الوفد أن ب¨ه يقدر اخلطوات اليت اختذهتا الويب يف العام . قل
يات جدول أعامل . عيد اFويل فضال عن أداهئالصاملايض عىل ا يذ تو تقدم احملرز إىل حد اآلن حنو  صورحب الوفد  تنفل ّ

ية الفكرية ية وا ية  نة ا يوية جديدة وعرب عن تقديره لعمل ا ية من  هدته ا ية وأشاد مبا  مللكا ح منش ن للج لعمل تمن لت ملعل وأوحض الوفد . ّ
تقدم احملرز إىل حد اآلن يف إدماج بع يام ملزيدلأن ا بو حمل تقدير، إال أنه رأى رضورة ا يع جماالت معل الو ية يف  لقد ا ّ ي مج . لتمن

تعاون  نة املذكورة يف جمال ا ناف األشطة املعلقة  لوتطلع الوفد إىل ا للج ن ّت ئّ نوبسـ  وأعرب عن أمI يف أن جلفÐ بني ب¨ان ا
سأv ع تعلق هبذه ا رشوع املقرتح ا ب  ا ملمتد اFورة ا مل مل ملق ية . ىل حنو رسيعتع شارك يف رعاية اقرتاح آ لوقال إن ب¨ه كطرف  م

نهيا من  يذ ما  شأن  ية العامة  ية واملرفوعة إىل ا بو ا ئات الو تقرير األول  يد الطالع عىل ا يق،  يعا ب مجلع ن ي ي ل سع تنفسـ ملع ه لن لت
تطلع إىل إجراء نقاش معمق حوها يف إطار دورات تان  يفا أن  يات جدول األعامل  لتو ت سـ مض نة املذكورةكص تعلق . للج ا  Ðيوف

ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورةبأعامل ا ننة اFامئة ا يدات ملعللج شات اFائرة حول ا نا سفر ا ي، عرب الوفد عن أمI يف أن  ق مل لتقت
شاء ناءات إىل إ uنو ثت ناسب للقواعد واملعايريسـ شلك ذò أنم إطار  ّ هذا ا®ال  بة إىل ي بري  سـ عث قلق  سـ كك تان إذ لن
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يةه نأ ية و علميكفل احلصول عىل مواد  تقدم العمل يف إطار ا. تعلمي لوأعلن الوفد ارياحه  ية ت ية  ية اFوية ا مللكنة احلكو نم ل ملعللج
يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالفكرية واملوارد الورا يد احملددة يف إطار لث سب املوا تطلع إىل إحراز تقدم  ع وقال إنه  ح ي

ياتالوالية اجلد نة خالل هذه ا ها  مجلعيدة املقرر  للج نة يف نظام . نحم نقص الاك موشدد الوفد عىل رضورة تصويب مواطن ا ل
يةالرباءات  نا ب¨ان ا يف مرتفعة عىل ا تاكر وتفرض تاك u شطة ناق عىل أ شد ا ماليت  ل ل ل ب ن خل تانت ثل  كسـ   للحصول عىل م

يا اجلديدة وتطويرها نولو جا شأن موأشار الوفد أيضا إىل . لتك نظامبشاغل جدية  تظاظ ا لشلكة ا ك  اختاذ ّوأكد عىل رضورة. م
تاح من أوجه مرونة وحزي ية نظام الرباءات من دون إحلاق الرضر مبا هو  تعزيز فعا تدابري  ّا م ل ل يايسل  ّ  .سـ

47. تقدم احملرز للميض قدما  يا عىل ا لوأثىن وفد أسرتا نظمةل ية الواردة يف جدول أعامل ا ملسائل املوضو ع لعمل  ورحب مل
بو تكوين الكفاءات والقدرات داخل الو نجز  يا ل ية املدخ  عىل اإلدارة . مل تدر نات ا جيوقال إن اإلصالحات اجلارية وا ل يس لتح

ب  نوات ا مثرة يف ا تاجئ  ملقتفيض إىل  سـ ن لسـ نظمة اليت متيض قدما يف . م تام  ها ا بري عن د يا يف ا بة أسرتا للموأعرب عن ر ل تع ل معغ ل
نةوعرب الوف. هذا اFرب تقدم احملرز يف إطار العديد من اللجان خالل هذه ا سـد عن ارياحه  لل تقدم . لت لوقال إن ب¨ه رحب 

تعلقة حبق املؤلف سائل ا ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة يف ا نة اFامئة ا ته ا ملاإلجيايب ا/ي  مل ن ملعللج سع . حقق ُوقال إنه ال  ي
نظمة واملدير العام إال اإل شأن معاهدة ملاFول األعضاء وا ناف املؤمتر اFبلومايس  ية  تو بعراب عن uرياح إزاء ا ت ص ل ئت سـ

برصي سمعي ا لحول أوجه األداء ا هام ا/ي أجنزته األطراف اليت تقدمت ملقرتحات . ل نظر إىل أن ب¨ه أقر لعمل ا لولفت ا ّ ل
بوعات وقال إنه شأن وضع صك لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا ملطاألربعة  بكر معربا ب م اشرتك يف رعاية نص يف وقت 

سأv أيضا تعلق هبذه ا  Ðيجة ف يق  ملعن دمعه القوي  ي تن تكون . لتحق  قاعدة أحصاب املصاحلتوأعرب الوفد عن األمل يف أن 
برص وقال الوفد إن ب¨ه ملزتم مبوا بادرة األشخاص معايق ا لالقوية والفعاv اليت تضطلع بدور أسايس يف امليض قدما  ص  مب

ب  تني ا نة خالل فرتة ا ملقإحراز تقدم يف جدول أعامل ا لسـن شاق ا/ي اضطلعت به اFول . للج لوأقر الوفد أيضا لعمل ا
يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية ملوارد الورا ية اFوية ا نة احلكو تقلاألعضاء للحصول عىل اتفاق حول جتديد والية ا ث ن ل لللج ملع . م

Fيع ا متر هذه مجوقال إن حتيل  ته يف أن  هام وأعرب عن  تسـول األعضاء اللزتام واملرونة تطور مرحب به يف هذا ا®ال ا ثق ل
سار تاجئ يف إطار هذا ا يق  ته يف  نة جدا وأبدى الوفد ر با ية  يا ملالروح مع إقراره بوجود مواقف  ن ب ي ت سـ حتقسـ غ تطرد . م سـوا

تفق علهيا،  ية قويةمالوفد قائال إن جتديد الوالية عىل أساس رشوط  يا سـبرهن عىل وجود إرادة  نظر إىل إقرار . سـ لولفت ا
يث أhحت و�ات نظرمه وأفاكرمه  مية  ساهامت  يني من  ساكن األ يا وتقديرها ملا قدمه املالحظون من ا حأسرتا ق م صل ل ل

ترب ذò جزءا من العمل حنو وضع نص صك قانوين دويل يع األطراف وا عإرشادات �مة  يا . مجل توأعلن أن أسرتا سامه سل
ية 100 000مببلغ إضايف قدره  نة احلكو يني يف أعامل ا ساكن األ شاركة ا مية و ساهامت ا م دوالر أسرتايل Fمع هذه ا للج صل ل م لقمل

مترار املالحظني من . لاFوية تربعات هبدف ضامن ا بو  ندوق الو سامهة يف  سـوقال إن ب¨ه جشع ب¨اY أخرى عىل ا لل ي ص مل
سامهة وا يني يف ا ساكن األ ملا صل نة املذكورةل للجشاركة الفعاv يف أعامل ا ندا والوال3ت . مل يا إلضافة إىل  كوقال إن أسرتا ل

تعلقة  نازعات ا سوية ا ية يف  بادرات للقضاء عىل uزدوا تحدة ويه ب¨ان رشيكة يف مجموعة فانكوفر تعمل عىل تقدمي  ملا مل ت جمل م
ية الفكري. لرباءات يا  تب أسرتا للملكوأفاد الوفد أن  بو لوضع لمك تعاون القامئة بني مجموعة فانكوفر والو شطة ا ية قاد أ ل برYمج ن

سمى  ينولو¡  يس"تك بو  كو بحث والفحص" (ي نفاذ املركزي إىل ا لا  اكن 2011وقال الوفد إن إطالق الربYمج يف مارس ). ل
تب من ماك بة إىل الفاحصني يف لك  مكإجنازا هاما وأفاد أن الربYمج برهن عىل فائدته  . تب ب¨ان مجموعة فانكوفرلنسـ

بو عىل تطوير الربYمج  يس"يوأعرب الوفد عن تطلعه إىل العمل مع الو بو  كو بل وقال إنه يؤيد تعممي هذا " ي ملسـتقيف ا
ياوأشار الوفد إىل أن . الربYمج عىل املاكتب األخرى يا لحكومة أسرتا نطقة آ ثب مع جرياهنا يف  سـ واصلت العمل عن  مك

هادئ ح يط ا لوا ية الفكريةحمل ية الفكرية نظام . مللكول قضا3 ا يا  تب أسرتا بو و للملكومىض يقول إن الو لمك  2011يف فرباير ي
ياالشرتاك مع أمانة  نوب رشيق آ سـرابطة أمم  يل اFويل ج سم إىل جزأين حول نظام مدريد وا ية  سج حلقة معل إ نق تمي لت قل

يقه العميل شاط برهن عىل. تطبللعالمات و ساعدة لنوبني أن هذا ا شطة ا ية الفكرية أل يا  تب أسرتا مترار دمع  مل ا ن للملكل مك سـ
بو ها اليت وضعهتا مع الو نطقة يف إطار خطة  تجارب يف ا ية وتقامس ا يا مل ل معلن هذه . لتق تام  يدها ا بو عىل تأ لوشكر الوفد الو ل ي ي

شطة تو. ناأل تواصل العمل مع اFول األعضاء  ية  ية األسرتا لوأوحض أن الواكالت احلكو سـ ل باكت يف م تعاون وتعزيز ا شـيد ا ل لط
هادئ يط ا يا وا لنطقة آ حملم يا تدمع جدول األعامل الوطين . سـ ية الفكرية يف أسرتا لوقال إن اإلصالحات املدخ  عىل نظام ا مللك
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تاكر تاكر . بلال u يق يص احلواجز اليت  نوحة و سني جودة الرباءات ا سقف هيدف إىل  بوأشار إىل أن قانون رفع ا تع تقل ملم حت ل
ثني واýرتعني و با بة إىل ا ح ل يدلنسـ رسعة وشديد العقوت املفروضة عىل ممارسات ا تقلسوية مطالب الرباءات  ت لت وأفاد أن . ب
يا يف هذا القانون نظر حا لالربملان  ية الفكرية وتربهن عىل ًأضاف قائال إن تË اإلصالحاتو. ي هد ا مللك تدل عىل تطور يف  مش

ية إىل نا محاجة احلكومات ا ية ملت بات و ناية إلقامة توازن بني احلقوق والوا ية الفكرية  ب ضامن دراسة قوانني ا تلبع ج مللك
ية هات ا يع ا ياجات  نا مج ملعت جل ب . ح نة ا بو خالل ا مثرة يف الو تاجئ ا يق ا ملقوأعرب الوفد عن تطلع ب¨ه إىل مواص   سـحتق ي لن  .ملل

ي .48 يقات اليت أدىل هبا وفد ب¹  ندوراس ا نوأيد وفد  تعل له ية والاكرييب، وشكر املدير ل تينابة عن مجموعة ب¨ان أمرياك الال
بة إىل  ية خاصة  تيس أ يع اليت  شامل ا/ي قام به وعىل الزتامه ا/ي مل يزتعزع جتاه املوا سـالعام عىل العرض ا مه ض لنل تك

ية والاكرييب عامة ينندوراس عىل وجه اخلصوص وإىل أمرياك الال هود اليت. ته يا جلومىض يقول إن ا ها املدير العام  بذ خشص  لي
ية ية الفكرية بصفهتا أداة حتقق ا ية  يا تو3ت ا يف أو يف أمرياك الوسطى تذيك الوعي عىل أعىل ا منسواء يف  سـ سـ سـ لتن مللك ل مل . ج
شاركة ها  سمح  يفة، مبا  ئات ا نفاذ عىل ا سري ا سأv حق املؤلف ووافق عىل إيالء األولوية  تفت الوفد إىل  ملوا ي لضع ل ي م لل لف  لت
برصية أو الصعوت يف  ية لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقات ا تايل عىل دمعه إلبرام اتفا شديد  متع، وأعاد ا ية يف ا لبفعا ل ت قل ل ®

يه  برصي وهو موضوع ال يألو الوفد  سمعي ا ية حامية أشاكل األداء ا بوعة، وأقر يف الوقت ذاته بأ نصوص ا نفاذ إىل ا فا ل ل مه ملط ل ل
نةوحتدث عن املوارد . �دا تصاصات ا ندوراس تؤيد جتديد ا يدية والفوللكور وقال إن  ية واملعارف ا للجالورا ه تقل خث . ل

يذ هذه  ئة عن  نا ناء القدرات ا ية Fهيا القدرة، إىل جانب  نا مية  نارص يعد  هذه ا  vنفوأضاف أن توفري امحلاية الفعا تل شـ ل ب سـ ت فلع ق
رشوعات اجل تحداث الوظائف وا ملامحلاية، عىل تويد اFخل وا سـ سـهيا برامج . ديدةل ية الكربى اليت  تونوه الوفد عن األ تكمه

هاما  سامه إ سة نظرا ألن هذه الربامج  نا ثقافة وفرص العمل والقدرة عىل ا شرتكة عن ا ية ا سؤو تعاون اليت تعزز ا سا ت ف مل ل مل ل مل ل
متعات، ويف هذا الصدد قال الوفد إن من ا تقرار يف ا uتعايش و سالم وا يق ا ®واحضا يف  سـ ل ل ألوىل إhحة الفرص حتق

ئة نا ب¨ان ا يفة، وال سـÐ ا شـللقطاعات ا ل ل نة الربYمج . لضع ناء دورة  شجعه هو أن األمانة أوحضت أ جلورصح بأن ما  ث ي
ية الفكرية بصفهتا أداة  ية الفكرية اليت من شأهنا أن تعزز ا تعلقة  يات ا تاحة للميض قدما  ية أن األموال  مللكواملزيا مللك ملم لعمل ن

يةلتحقيق سالم بأن . لتمن ا يق ا ية لرؤيهتا من أجل  ندوراس أقرت يف اخلطوط الر تدرك قائال إن  لوا سـ ه حتقسـ تعلمي "ئي لا
تحرر uجUعي يق ا تان  ثقافة و لوا يل لتحقل سة " سـ نا تجة عىل ا فوبأن قدرة القطاعات ا مل ية "ملن يق ا لتمنرضورية  لتحق

تدامة نارص تربط ارباطا ". ملسـا تومىض يقول إن هذه ا ت تاكر لع ية للهنوض ال بارها وسائل اسرتا ية الفكرية  بويقا  يج ت تث ع مللك
ندوراس تدامة يف  ية ا ية ا نولو يا وتطوير القدرة ا نولو تحفزي عىل نقل ا هوا سـ حملل ملل ج تك ج لتك وعىل هذا األساس رصح الوفد . ل

نة بو من أجل تطوير ا2010 سـبأن أواخر  ندوراس والو بادريت تعاون بني  هدت اختاذ  ي  ه م تب ش ية  ية ا ملكية ا نن ت لتقب تح لل
ية أخرى Y ها من تاكر ومتو uيا و نولو شاء مراكز دمع  ية وإ Y ية الفكرية من حا يل ج تك ح بمللك بادرتني . للن ملوقال إن هاتني ا

ية تا يا واإل نولو تاكر ونقل ا uت|ر و u ية عىل جيكون هلام آKر إجيا ج تك نس ب ب يد ا. لسـ بذوv عىل ا هود ا لصعوأفاد بأن ا مل ميي جل قلإل
ية الفكرية قد عقد يف  تعلقة  تاكر ا u ياسات ية، وأن uجUع الوزاري األول عن  تاجئ إجيا مللكقد أمثرت كذò عن  مل ب سـ ب ن

سمرب نفذ يف 2010 يأمرياك الوسطى يف د نت القرارات اليت اختذت يف هذا uجUع واليت  ت حبضور املدير العام، و تضم
يات نطقةتيجالوقت الراهن رمس اسرتا تعاون بني ب¨ان ا ية وا بات ا تاكر وتعزيز الرت uية و ية يف جمايل ا مل و ل مي ت ب من نظن تت لل ي . ط

تحدة معوما،  نظومة األمم ا ناعة بأن لك ب¨ عىل وجه اخلصوص، و تحد3ت املطروحة وقال إنه عىل  ملوحتدث الوفد عن ا مل ق
يهنا من أجل  يق  يا إذا بذلت �ود  بتل ماكY اسرتا سـ يج نيح ت للتسـ يةُ ية لأل لفبلوغ األهداف اإلمنا يع يلزتم . ئ مجلويف الهناية فإن ا

يا  نولو بؤ هبا وال تفرق بني أحد، وبإhحة فوائد ا توح يقوم عىل قواعد راخسة ميكن ا جبإعداد نظام جتاري ومايل  تك ن لمف لت
تواصل يع، وخاصة الفوائد املرتبة عىل اإلعالم وا لاجلديدة  ت ته قائال. للجم تمت الوفد  لكموا تاجئ خ ثقة حتدوه يف أن حتقق  ن إن ا ُل

بو  ها إىل جانب العمل ا/ي تضطلع به الو ب¨ان  ها ا بذ هود اليت  تة وا ثا ية ا يا ية بفضل اإلرادة ا يأكرث فعا ل ت ب ل سـ سـ سل ل نفجل ل
ناسب نحو ا ية عىل ا ساعدة ا تعاون وتقدمي ا يق ا يق مع اFول األعضاء فهيا جتاه  مل ل ن مل ل لتقسـ حتقت ن  .ل

يع وذكر وفد بريو أن .49 بو وحاجة  بة إىل الو ية uجUع  ندوب يف القاعة يدل عىل أ مج حضور أكرث من ألف  ي سـ لنمه م
يد تصادي العاملي لغ ا u بح فهيا الوضع نظمة وال سـÐ يف فرتة أ تعقاحلارضين إىل جتديد الزتا�م  لق ص يع . للم مجولرمغ من 
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تحد3ت اليت وا�ت حكومة بريو اجلديدة، فإ نطوي عىل لالصعوت وا ية اإلدماج uجUعي اليت  تهنا متيض قدما يف  معل
ية Uية اج ية إىل  ي  املا نوات ا ب¨ خالل ا هده ا تصادي ا/ي  u منو عحتويل ا من ض لقل سـ تل ل ش ق ومىض يقول إنه اكن من . ل

ت|ر احمل u تجاري وشجع تصادي وا u تاح u باع منوذج إمنايئ يعزز مترار يف ا u سالرضوري ق ينف ل ت نيب مع صون سـ جيل واأل
يع شار إلهيا وإجياد فرص  ية ا تني ا تاكر يف العموم من أجل  u ية وتعزيز بحث وا تعلمي وا يوي  للجماFور ا مل لعمل مت ب من ل لل ّوبه . لتحل ن

يق uندماج uجUعي  ية الفكرية عامل أسايس من دون شك يف  ها نظام ا حتقإىل أن uتفاع الفعال ألدوات اليت  مللك تيح ين
تكرة ويضاعف من قدرة بريو عىل  يا ا نولو تحداث ا ية مبا يعزز ا منو وا سري عىل درب ا ب¨ ا بوكفاv مواص  ا سـ من ل ملل ج لتك لت ل

سة نا فا ية وجدد الزتامه الصادق . مل يع ا ية الفكرية واFور ا/ي تضطلع به  ية ا منوأوحض الوفد قائال إنه يدرك أ شج لتمه لت مللك ً
ب ثب مع الو يمبواص  العمل عن  نوعة اجلاريةك رشوعات ا تعلق   Ðية والاكرييب ف تب أمرياك الال تو وال سـÐ مع  ي ملي ملت ن وذكر . مك

ها يف  ياسات القامئة وتو يق فÐ بني اخلطط وا ية  ية و يا وتضم وضع اسرتا يذها حا جهيالوفد اýططات اجلاري  سـنف سـ ن يج لل ن ط للتت ّ ت
ية الف تاكر وا uيا و نولو مللكجماالت العلوم وا ج بتك ية الفكرية ا/ي يأمل الوفد أن ل هد الوطين  للملككرية فضال عن الهنوض  ملع

بل القريب رش املعارف يف ا يا  مية مركزا إ بو ا ساعدة الو سـتقبح  ملن ل مي ي مب قليص وإلضافة إىل ذò، أكد الوفد من جديد الزتامه . لق
نظر إىل أنه يدرك ب تا ا بو من أعامل ال ئات الو تلف  لمبا تضطلع به  ي ي فخم يد الوطين تظل غري ه بذوv عىل ا هود ا لصعأن ا مل جل

يان ثري من األ ية يف  حاك ّوبه الوفد إىل رضورة . كف يخ نظام ن هود هبدف تر سـتضافر ا ية الفكرية جل من شأنه حفز للملكدويل 
ية فعال منو وا تاكر وا uمن لتب سابقة .ل تاجئ احملققة خالل اFورة ا ل ورحب الوفد يف هذا الصدد  ية للجنة احللن ية اFوية ا نكو ملعل م

يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تقل لث نة هبدف مللك تجديد والية ا تعلقة  ية ا تو للج وركز خاصة عىل ا ب مل ص ل
توصل إىل وضع  تفاوض من أجل ا ليهنا من مواص  ا ل ية واملعارف صك دويل ملزم قانوYمتك بط حامية املوارد الورا ث  يض

يدي نوتة والفوللكور ويه موضوعات لتقلا بة إىل ب¨ان شديدة ا برية  ية  ّتيس أ ت سـ ك لمه لن ثل ك تاجئ املذكورة .بريومع  لن وقال إن ا
ث   بوعات، أ برص إىل ا يفي ا سني نفاذ األشخاص  سمح  تعلق عUد معاهدة   Ðتقدم احملرز ف مإلضافة إىل ا ملط ل ضع تح ت ي بل

شرتكةواحضة عن األعامل اليت ميكن uضطالع يق هذه األهداف ا مل هبا  بة إىل بريوقال إن من او. لتحق لنسـهم للغاية   مل
يةّضامن تلك يذ جدول أعامل ا تصل   Ðف Ðنجاح وال سـ ية الفكرية  ية وا ية  نة ا منل معل ا ت ي ل من ن تللج لت نفل بمللك  وأفاد بأن ب¨ه .ملع

ب¨ان األوىل اليت جشعت  ية"من خالل ر جدول األعامل املذكولاكن يف عداد ا اليت دعت يف " لتمنمجموعة أصدقاء ا
ية2007 سـنة ها اإلمنا يق أهدا ساعدة اFول األعضاء عىل وجه hم عىل  متكن من  نظمة حىت  يري منوذ¡ يف ا ئ إىل  م مل فتغ حتق . ت

تدرك قائال الوفدوأحاط تقدم امللحوظ احملرز وا سـ علام مع uرياح  ل هود اليت يتعني إنه ت ها جل عدم إغفال ا بغي بذ لما زال  ين
نظمة وال شطة ا يع أ ية يف مصمي  ملسـÐ يف جمال إدماج جدول أعامل ا ن مج ورأى الوفد رضورة حتيل الوفود ملرونة وuلزتام . لتمن

ية إعداد  ثلام دعي إىل ذò خالل  رشوعات  يذ ا ية الرضورية  معليف لك دورة وقال إنه جيب ضامن توفري املوارد املا مل ملنف لت
يةمرشوع ا ساواة . نلربYمج واملزيا ية موا�ة حتد3ت الفقر واإلقصاء وعدم ا ثل رؤية ب¨ه حول  ملومىض يقول إن ما ذكره  كيفمي

تصادي وجتاري نظور ا قمن  تخطي هذه العوائق. م ية الفكرية  نظمة قوية ونظام دويل راخس  لوبني بأنه ال غىن عن  للملك م ّوعرب . ّ
ية ا ناع بريو بأن نظام ا مللكعن ا ب¨انقت ية يف ا ثقا ية وا Uجuتصادية و u ية يق ا ية  للفكرية أداة أسا ل ع من فسـ ق لتتحق واسرتسل . ل

شأن الرباءات  تعاون  بقائال إن انضامم ب¨ه إىل معاهدة ا بونة ل حتاد اFويل محلاية وuلشـومعاهدة قانون العالمات واتفاق 
ية اجلديدة  با نفات ا تا ن سق مع هذا) األوبوف(لملص هدفيتوغريها،  بو واملدير العام خاصة . ل ا يانه، شكر الوفد الو تام  يويف  ب خ

ية والاكرييب  تب أمرياك الال نفضال عن  تجارية والرسومتيمك تضافة لوقطاع العالمات ا بريو  سامح  سـ عىل ا ل ية ل ندوة العا ملا ل
ية ياYت اجلغرا ية  فا ب لن نة ملع تربا . 2011لسـ  نجاح هر  ندوة  معوأعلن الوفد تلكل ا ب ل يا عىل الزتام بريو الراخس ّ ثاال  جلإ3ها  م

بو إىل تعزيزه وا/ي  سعى الو نظام ا/ي  ية الفكرية ذò ا نظام اFويل  ي ت ل يةللملكل منو وا تاكر وا منيهنض ال لتب  .ل

يريات اليت  .50 يل ا تغوعرض وفد إرسا تربها شهدهالئ ية، واليت ا ي  املا نوات ا ييل للرباءات يف ا تب اإلرسا ع ا ض لقل سـ لئ ملك
بوخ يل عىل تعاون ب¨ه مع الو يري د تب عني. ل ّوقال إن ا ُ ياتملك نةمجع يف  بحث اFويل وإدارة بصفته  2009 سـ  للإدارة 

يه املادhن  نص  سـ�  شأن الرباءات  تعاون  يدي اFويل مبوجب معاهدة ا علللفحص ا ت ح ب ل من تË ) 3(32و) 3(16لمته
ثال. املعاهدة u تب إىل نذ ذò الوقت، سعى ا متو ملك بحث اFويل وإدارات الفحص م بات املطلوبة من إدارات ا ل  للمتطل

يه يف القاعدة نصوص  نحو ا يدي اFويل عىل ا علا مل ل يذية للمعاهدة املذكورة36 لمته ويف هذا الصدد، وظف . لتنف من الالحئة ا
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يصل عددمه  تب مزيدا من فاحيص الرباءات  لا ن الربامج إ ًقائال وأوحض الوفد.  فاحص عىل األقل100  إىلاإلجاميلملك
بو وماكتب أخرى للرباءات ساعدة الو  òية وكذ ية نفذت بوسائل  تدر يا مب حمل ي ُل يت . ب بة اجلودة و بواختذت تدابري ملرا لُق ُ

يا من الوKئق Fبات ا نا يدرايل . ملتطل تب ا بو وا ية ويه الو سات ا تب يعرب عن تقديره للمؤ لفومىض يقول إن ا ملك يملك ن ملعس
ية الفك تب للملكالرويس  ية الفكرية وا ندي  تب ا تب األورويب للرباءات وا تجارية وا ملكرية والرباءات والعالمات ا للملك لك ملك ملك ل

بحث اFويل. الكوري للرباءات ته إدارة  تب يف العمل  بدأ ا للو بصفس ملك نصف األول من /ي يدي اFويل يف ا لإدارة للفحص ا لمته
بات ا. 2012 سـنة ية مع  Uئة معل م ئة  تطلو شـ ب مي ي يا لهت نولو نات واسعة عىل أنظمة  رشين، أدخلت  جلقرن الواحد وا تك حتسي ُ لع

ية الفكرية مشل تة نظام ا شأن أ رشوع رائد  تب عن طريق  مللكاملعلومات يف ا متملك ب بات براءات اكم م بات مبوجب  طل  طلو
تب من  شأن الرباءات من شأهنا متكني ا تعاون  ملكمعاهدة ا ب شلك اكملإجناز ل  Iشريواسرتسل حد. بمع مثه  ا إىل وضع نظام ي

بات اFوية ومعاجلهتا  لإدارة ا ناء عىل معاهدة ) PCT-SAPIA نظام(لطل بات املقدمة  تمل ا با/ي مكن املاكتب اليت  لطل تسـ
يدي اFويل من اعUد اإليداع اإللكرتوين واإلدارة  بحث اFويل وإدارات الفحص ا شأن الرباءات وإدارات ا تعاون  ها ل ب لمتل

ية بات اFوية وختزيهنا ل هذا اورأى أن. ناإللكرتو سني إدخال ا برية ويزيد من الكفاءة عرب  يحقق فوائد  تطور  لنظام ا لطل حت ك سـ مل
ناولهتا وإدارهتا ومعاجلهتا  متد عىل الورق كذò سيسمحومو يات اليت  تدرجيي من ا تخلص ا تع لعمل ل تطرد الوفد موحضا . ل سـوا

ناء عىل نظا يات  نجاح ا تب بدأ  بأن ا لعمل ب يق بني إدارة . 2010 م مدريد يف عامملك نجاح مثرة العمل اFؤوب وا سـوهذا ا لتنل
بو تب والو تني  تا يا املعلومات ا نولو بة  تجارية و يالعالمات ا بع ل شع للمكل ج سد الزتام . تك يريات  ناعه بأن تË ا جتوأبدى ا تغ لت ق

ية  يل جبدول أعامل ا منإرسا ية وهبدفه لتئ ية  يضامن توفري  ت تب محت ية انن نظام العاملي للملكة  بات املزتايدة عىل ا ية ا للفكرية  لطل لتلب
تقامس خرباته مع املاكتب األخرى. للملكية الفكرية تعداده  ية، أعرب الوفد عن ا لومعال جبدول أعامل ا سـ  .لتمن

يد املؤسيس خالل  .51 توى وضع القواعد واملعايري وعىل ا تخذة عىل  همة ا نغافورة اخلطوات ا لصعوالحظ وفد  سـ مل مسـ مل
هر تقدم امللحوظ احملرز يف شاأل ية وقال إن ا رش املا ل uثين  ض ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورةع نة اFامئة ا نا شجع ملعللج م أمر 

برصي وعن تطلعه  سمعي ا شأن حامية األداء ا ناف املؤمتر اFبلومايس  ية إىل ا ية اFا تو شديد  يده ا لوأعرب عن تأ ل ب ت ع ص لل ل ئي سـ
نجاح يف نةلإىل تلكل ذò املؤمتر  يدات . 2012 سـ  يل العمل عىل ا ساعدة عىل  يوأضاف قائال إنه يظل ملزتما  تعج لتقمل ً ً

ترب ذò �دا  بوعات وإنه  بة إىل األشخاص غري القادرين عىل قراءة ا ناءات املربطة حبق املؤلف  uًو يع ملط سـ ت نت لسـ ث
سد العالقة القامئة عىل اFمع ا يا لوضع القواعد واملعايري  ملاسرتا جيت يةًيج ية الفكرية وا منبادل بني ا لتت تقدم امللحوظ . مللك لوالحظ ا

ية  تضح عىل أبعد حد يف ويقة الربYمج واملزيا سار العمل الرييس مما  ية يف  ناحملرز يف إدماج جدول أعامل ا ث ي م ئمن لت
تاجئ2013 -2012 للفرتة ية حمور اإلطار القامئ عىل ا ن اليت جعلت ا لمن يري. لت  يف هنج الربYمج لتغومىض يقول إن ذò ا

تدامة يفة وا ية ا برية لضامن �ود ا ية  تيس أ ية  سـواملزيا حلص من ك مه ملن لت ية . يك شديد لرتكزي الربامج املوجه حنو ا يده ا منوأبدى تأ ل لتي
يدة  ية قد أدرت عائدات  ية إىل إدماج ا هود الرا ية وقال إن ا ية املا نا يدة من ا ية الر يقة الربYمج واملزيا مجلوو من ل ل شـ ن جث م جل ّح يع لت

ية يف . اFول األعضاء شأن ا بو  يق جدول أعامل الو سامه يف  نغافورة ما زال  بو يف  تب الو تطرد قائال إن  منوا ب ي ب ي سـ ي لتسـ تط مك ً
هادئ يط ا يا وا نطقة آ تطورة بصفة مزتايدة يف  ية الفكرية ا لئة نظام ا م مللك حملي سـ مل  موظف من 500 ًوأحاط علام بأن أكرث من. ب

هاد يط ا يا وا لنطقة آ حملم شطة سـ شرتك من أ تدريب ا شأن ا نغافورة  بو و تفادوا يف ظل مذكرة تفامه بني الو نئ وخار�ا ا مل ل ب سـ ي سـ
نظمة يف  ية ا ساعدة ا ملا ن نغافورةلتقمل بو يف  سـتب الو ي ية حلق املؤلف واحلقوق مك شأن اإلدارة امجلا ية  ندوة اإل ع مبا فهيا ا ب مي قلل
ية الفكرية يف ًوأردف قائال إن. 2011 نا®اورة اليت عقدت يف يويو سات ا مللك املزيد من املوظفني وأحصاب املصاحل يف مؤ س

ية  ية الفكرية وسخري ا هور  ية ا تو يات  ياغة uسرتا شأن  تني  يدون من ندوتني إ نطقة  مللكا مللك مجل تتف ع ل يج ص ب ي تمل قلمي سيسـ
تني من املقرر توسطة ا رشاكت الصغرية وا ية يف ا نا للالفكرية الفعال Fمع القدرة ا مل سـ لت ف  عقدهام يف وقت الحق خالل ل

نطقة وسائر . 2011 سـنة سـهتدف ب¨ان ا بادرات  نغافورة عىل  تهبا يف  بو و ثب مع الو ملوأفاد بأن ب¨ه معل عن  ت سـ ي مك مك
ية لفاحيص العالمات  تضافة برامج تدر بو يف ا نغافورة والو شاركة  ية الفكرية وشمل  بأحصاب املصاحل يف جمال ا يمللك سـ ي سـ م ت

بودي تجارية ا لمكا بود3 ل شرتكة للخرباء إىل بروين و شارية  ثات ا ية الفكرية يف بروين ونظمي  يني  مكني واملوظفني ا م ت بع ت سن مللك ملع
ب¨ين املذكورين خالل يويو ية الفكرية خاص  تاكمل  تب  تصل جبدوى   Ðنف ل للملكي م ًواسرتسل قائال إن مركز . 2011 مك

ترب أيض نغافورة  تحكمي والوساطة يف  بو  يعالو سـ لل بو إىل تقريب خدماهتا من اFول ي هر سعي الو يا درة ملموسة أخرى  تظ ً
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نة. األعضاء سـوأوحض قائال إن ذò املركز املؤسس يف  منو 2009 ً تاحة Fمع ا ية الفكرية ا يف إىل مجموعة خدمات ا ل أ مل مللكض
ميي يح مرفقا بد. قلاإل تعاون جبعل املركز  يد ا يا إىل تو سعى حا ًومىض يقول إنه  يتً ل ط ل بة إىل ي نازعات  سوية ا سـيال  مل لنت ل ً

تخدام مرفق املركز  نطقة ال هات أخرى يف ا يل  هد ا نغافورة مما  ية الفكرية املودعة يف  نازعات اخلاصة  سـا مل س سـ جلمل ب مي لمللك
ب¨ تاح يف ا لا شريا إىل. مل ية الفكرية  ية يف جمال ا رش املا هر uثين  نظر إىل اهنامك ب¨ه خالل األ ًولفت ا م ض مللكل تفال عش u ح

توى  ية الفكرية إىل  يل ا نظام  يا عىل uرتقاء  ية الفكرية ا/ي يعمل حا نغافورة  تب  سـ/كرى العارشة  سج ب ل مسـ مللكت للملك ًملك
ية سـهتالل اإليداعات وإجراءات  تفعني بعد إجناز ا سمح  تة والرتكزي عىل الزبون مما  تاكمل واأل يث ا لعملجديد من  ن ي مت للمل س ح

نازعات  ملسوية ا تاكمل ت نطلق  يل العUد عىل  ية الفكرية القاب   ية الفكرية عرب مجموعة حقوق ا تص   ما م مللك سجمللك للتمل
رشاكء اFويني يع ا يح أيضا نقطة اتصال واحدة  لواحد و جبم لي ً مكتب الوال3ت وأطلع احلضور عىل مذكرة تعاون أبرمت مع . ت

تجارية تحدة للرباءات والعالمات ا لا تب ا ومل لا ية األوروية وياين للرباءاتملك سوق اFا يق يف ا بتب ا خل ل لتنسـ  يف مك
سمرب سلع 2010 يد يف ا يق يف  ساق وا u تجارية ومن شأهنا أن تعزز بات العالمات ا ل لفائدة مودعي  ن سـ ت ل تصطل لتن

سوق توفري الو ناطق ا تلف  يني يف  تجارية ا بات العالمات ا سـىن ملودعي  لواخلدمات دويا حىت  خم ن ل طل ت مل ملع ي نب ً جتقت و
يف تاك لحتمل ا تدرك قائال إنه . ل تصادية وا uية و Uجu ية ية الفكرية دورا �ام يف ز3دة فرص تعزيز ا ًورأى أن  سـ ع قمن لتللملك ً ً

ي  وحضاها ية الفكرية بني  سخري ا تواصل وإنه من اجليل أنه ال ميكن جين مثار  يق ذò عىل أساس مهنجي و لبغي  ت مللكي م حتق . ن
ياهتا ًوأضاف قائال إ نفرد هبا اسرتا ية اليت  ية وا يا تدابري ا ناسب  تعني عىل لك دوv عضو إجياد املزجي ا يجنه  ت لعمل سـ سـ لل مل تي ل
ية ية الو ناإلمنا يل أقىص حد من . طئ نطقة عىل  ساعدة ب¨ان ا بو  رشاكة مع الو بقى ملزتما  ثه قائال إنه  تمت حد حتصوا مل مل ي ي لي ً ً خ

ية الفكرية يف سعهيا  مييمللكالفوائد من ا توى اإل تدامة عىل ا ية ا تصادي وا u تاكمل يق ا قلإىل  سـ سـ من ملل مل لت ق  .حتق

ية يف  .52 نة املا تاكر واإلبداع خالل ا u يع  vبذو هود األمانة ا يده  ضوأعرب وفد الكريس الرسويل عن تأ سـ ب شج مل لي لت جل
ية الفكرية توازن وفعال  نظام  للملكيع أرجاء العامل والهنوض  م ب تلف احملافل أن وأشار إىل أن الكريس . مج خمالرسويل ذكر يف 

تاكر تحق امحلاية ألهنا مصدر احلوافز لال ية الفكرية  با تسـ رش . مللك متكني من  يف تË امحلاية  تحمت  تدرك قائال إنه  نوا لل تلط ي ًسـ
بغ ية الفكرية  شديد ا/ي حتدثه حقوق ا تاكري ا uتاكر عىل أوسع نطاق ممكن وإن األثر اإلبداعي و u نفوائد يمللك ل ب ي أن ب

ناس يع ا لسـهتدف أساسا خدمة الصاحل العام Fى  مج تصادية . ًي uية و ثقا ياة ا سامهة يف ا يات إىل ا قودعا األفراد وا ف ل حل مل مجلع
يه متون إ متع املدين ا/ي  ية يف ا Uجuية و يا لوا ع سـ نسـ ي® متع، رأى أنه ال بد من . ل سامهة يف ا رش ا تعني عىل لك ا ®وإذ  مل لبي

ناية خاصة  شاركة أيضاعإيالء  ئات حرماY من ا ًمتكني أشد ا مل ً لف ساب . ل ساعدة الفقراء عىل ا تايل  بغي  توقال إنه  م ل كي ن
تغالل قدراهتم ومواردمه عىل أفضل وجه ية �اراهتم هبدف ا بادل و سـاخلربات ودخول دائرة ا من تت تعلمي . ل لواسرتسل قائال إن ا ً

هدف ألنه مي يق ذò ا ية احلامسة  لهو uسرتا لتحق بري عن قدراهتم تيج ية اليت متكهنم من ا تاجني ملعارف األسا تعد ا سـ لحمل
تصارمه بعد ذò عىل جمرد uضطالع بدور  هم وعدم ا شطة يف  ية  يات ر هم  ية مواههبم  ية و قاإلبدا بل تقجبعل ن سـ خشص من سـع مي ئ ت

سان املوضوع واألساس والغاية يه اإل نظام uجUعي ا/ي جيب أن يكون  نغري فعال يف ا تقدم امللحوظ و. فل لأشار إىل ا
ثل  نظمة اجلوهرية  تلف قطاعات ا سابقة يف  يات ا س  اجUعات ا نذ انعقاد  تفاؤل احملرز  مواFاعي إىل ا ملم خم ل مجلع سل نة ل للجا

ية بقانون الرباءات يدية وملعناFامئة ا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اFوية ا نة احلكو تقلا ث ن ل لللج مللكملع .  والفوللكورم
ية نظمهتا  سات إعال تدرجيي عرب  يذه ا شاطرة املعلومات عن  يجي و تقومي uسرتا سني برYمج ا نظر إىل  مولفت ا جلنف ل م ت ل حت تل

نظمة مضن  ته ا بري ا/ي  ملاألمانة واإلجناز ا حقق ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورةلك نة اFامئة ا نا ًوأحاط علام لزتام الوفود . ملعللج
تعاوين ا/ي أدى بعد مأزق دام اإلجيايب شأن  10ل وا ناف املؤمتر اFبلومايس  ية إىل ا نة اFا ية ا بنوات إىل تو ت ع للج ص ئسـ سـ

نة شل  برصي ا/ي مين  سمعي ا سـمعاهدة محلاية األداء ا لف ل شأن . 2000 ل توصل إىل اتفاق  بوأعرب أيضا عن تطلعه إىل ا ل ً
برص وغري القادرين عىل قراء يف لاألشخاص املعايق ا برية يف  سامهة  سامه  بوعات وقال إن ذu òتفاق  ختفة ا ك م ي سملط

ها أكرث من يون خشص معاق برص3 يف العامل يقطن حوايل284 فالصعوت اليت يصاد  ً ية% 90 مل نا ب¨ان ا ممهنم يف ا ل . ل
بب عدم  بب إعاقهتم ويس  ثقافة حمدود  تعلمي وا سوأوحض قائال إن نفاذ أوئك األشخاص إىل ا ل بس ب ل ل ل تعطشهم إىل املعرفة أو ً

متع العاملي ثقايف يف ا شاركة يف الرفاه املادي وا ®عدم طمو#م إىل ا ل رسيع يف وسائل . مل يا ا نولو لومىض يقول إن تطور ا جل تك
تعني علهي بو اليت  متع الراهن إال أنه يطرح أيضا حتد3 عىل اFول األعضاء يف الو تقدم يف ا ثل إحدى عالمات ا ياإلعالم  ي ل ًمي ً ا ®
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ته يا الزتامه بدور حق املؤلف الرائد واعرتافه . �بذل �ود خاصة ملوا بني  سعى إىل أن  ًوأفاد بأن الكريس الرسويل، إذ  معل ي ي
يدان عUد قانون جديد رشيعاته يف ذò ا ملبه، حدث  ت ية الفكرية يف . ّ هم  بني اFور ا ثل ذò القرار  للملكوأوحض قائال إن  مل يم ً

يدية ًأضاف قائال إن و. الكريس الرسويل ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اFوية ا نة احلكو تقلا ث ن ل لللج مللكملع م
سابقة والفوللكور سابقة من أجل وضع صك دويل للحامية وأعدت خالل اFورة ا تني ا بارا خالل فرتة ا ل بذلت �دا  ل ن لسـج ً ً

تجديد واليهتا لاقرتاحا  تطرد قائال إن الكر. ً ًوا يدية أو سـ نة وشدد عىل أن بوادر الفكر ا شارك يف ا تقليس الرسويل يظل  للج لي
ثاين  ترب يف املقام ا ها و متع املعين و تكوين هوية أعضاء ا ي   ثل يف املقام األول و لالفوللكورية جديرة العرتاف ألهنا  تع ل سـ نقلمت ®

ساهامت الصغري نه منت بفضل ا متع  شرتكة من ثروات ذò ا ملثروة  ي بعم يال® هوية مع مرور عدة أ هوv ا جة وا ل ًوشدد أيضا . ®
ية مضن  متعات أ يد  نذ زمن  ية مجة يف أراض تقطهنا  Uتصادية واج ية عدة ذات فوائد ا يولو صلعىل وجود موارد  بع ع جمب م ق ج

نحت فهيا الربا ية و ناعي للمواد الورا تطور ا هدت ا ب¨ان اليت  تلفة عن ا ب¨ان  ية  مالوالية القضا ثش لص ل ل خم ل ًوأردف قائال . ءاتئ
تفع هبا شموv حبامية الرباءات و ية ا يولو تلاكت ا بعض ا تص   بعض املعارف ا تع  ية  متعات األ نإن تË ا تج مل ب ملم ب مل ب مت لصل ت ورأى . ®
ها تغال بار وأن يوF حقا يف uتفاع هبا وا u ألرض يف عنيمتعات املوروث  لأنه جيب أن يؤخذ اهUم تË ا سـ ن ًت ع ® .

تأنف  يواYت املوجودة يف األرضسـوا باhت وا شمل أيضا ا حلقائال إن ذò احلق  ن لي ً ئة . ً يول إىل إقران ا بيوأشار إىل ا لمل
ò/ يجة هم uجUعي  تجزأ من هويهتم وتال بارها جزءا ال  يني وا ساكن ا ثقافة ا ية الويق  يولو تا مح نج ي ت حملل ل ب ث ًب ع يانه . ل تمت  بوا خ

ية اخل مللكمؤكدا جمددا احلق يف ا ً ية ً ية الفكرية وقائال إن ذò احلق مرهون جلانب uجUعي هبدف  تلباصة وال سـÐ يف ا ً مللك
ية سلع العا بدأ و�ة ا تحديد  ية يربرها  ية  Uيفة اج ية و> و سان األسا ياجات اإل ملا ل ل ن ع ظ سـ ن مت مض ًوأوحض قائال إن ذò . ح

سمح  ية اليت  Uجu بارة عن مجموع الظروف بدأ هو  للفا ت ع ع يق ا/ايت وإن مل توصل إىل ا ية وأفرادها  Uجu لتحقئات ل ع
تضامن تحقق إن ساد ا لالصاحل العام  ية تقع . ي سؤو نصفة آلخرين يف عامل العوملة ألن ا لوخلص إىل وجوب إرساء عالقة  مل م

يع  .مجلعىل عاتق ا

يه لوأيد وفد بوندا ألصاv عن uحتاد األورويب  .53 شافواFول األعضاء  ية إ نأ ية الفكرية مه توازن  للملكء نظام دويل  م
تدام وتكوين الرثوات تصادي ا u منو ية الفكرية يه أداة �مة  سائدة بأن ا يه وقال إنه يؤيد الرؤية ا سـواحلفاظ  ل ملعل ق . للمللك

يه وقال إن uحتاد األورويب  بحث قضافواFول األعضاء  ناخ آمن  ئة  ساحة  يا عىل ا با أسا بو ال لترب الو ي ل سـ ع ي ميع ية لهت مللك3 ا
يه فإن uحتاد تاكر، و u علالفكرية وتعزيز يهب بو يف ف األورويب واFول األعضاء  يده لرساv الو ي يؤكد جمددا عىل تأ الهنوض ي

توازن وفعال يف جمال  ب¨ان من خالل نظام دويل  يع ا ية  ثقا ية وا Uجuتصادية و u ية يق ا تاكر واإلبداع  مال ف ق لتحق مجل ل ع من لتب ل
ية  شف. الفكريةمللكا يدكو متر ي الوفد عن تأ يه ا ملسـuحتاد األورويب واFول األعضاء  ية أيضا ف بو العا ملألهداف الو  وأكد ،ي

يذجمددا عىل الزتامه جتاه  ناسب  لتنفا مجلا يةيع مل يات جدول أعامل ا منتو يق اFورة األخرية . لتص يال  تعلكام أعرب عن أسفه  ح
ية ال ية وا ية  مللكنة ا من ن لتللج ية ملع يذ معلفكرية إذ توقفت عىل إثره  نهلتنفا ياب توافق اآلراء حول موضوع  بب  يبأرسها  بعغ . بس

يه وقال إن uحتاد األورويب  ب  عىل حنو يريض اكفة فواFول األعضاء  شلكة خالل اFورة ا ملقيأمل أن يمت حل ا مل
هم  شاركة اكفالعمل عىل أساس منملاألطراف، مفن ا ية األعضاءة اFولم توافق اآلراء لضامن  وأضاف أن uحتاد . لعمل يف ا

يه األورويب  ية فواFول األعضاء  يق جدول أعامل ا يات  يع عىل آ يد أبدا أن يوافق ا يس  منيؤمن بأنه  سـ ل مجل لتبع ن تب ً اليت عىل ل
بغي  ها  لأسا ن بويس يئات الو يةهي نو3 خبصوص ملعن ا ية العامة  تقارير إىل ا سـ أن تقدم ا مجلع يات ج تعمميل ية يف صتو لتمندول أعامل ا

نظمة يذهاملا يه وذكر أن uحتاد األورويب . تنف و ية حبق فواFول األعضاء  نة اFامئة ا يه ا نيرحب التفاق ا/ي توصلت إ للج ملعل
يقه يف عام سمح بإطالق املؤمتر اFبلومايس جمددا ا/ي مت  برصي مما  سمعي ا تعلاملؤلف واحلقوق ا®اورة محلاية األداء ا ي ل ًل  س

ناين األداء عىل . 2000 برصية  ية ا نجاح لضامن حامية األعامل ا توصل إىل صك جديد  لفوأضاف أنه من املمكن ا ل سمع ب لل
ها يد اFويل ويه حامية لطاملا تأخر  حتقيقا يه وأضاف أن uحتاد األورويب . لصع امليض قدما يتطلع إىل فواFول األعضاء 

شة اFائرة نا ق بث حول حامية مل لئات ا ية حبق املؤلف واحلقوق يف أمل ي و،هي نة اFامئة ا هل برYمج معل ا نأن  ملعللج يس
تقدم يف هذا الصدد بوعات إىل برضورةأيضا  ويقر. لا®اورة الطموح ا نفاذ لألشخاص العاجزين عن قراءة ا يل ا ملط  ل تسه

نفات ية حبق املؤلف ملصا تطوير صك جد. حملما نة  تقدم ا/ي أحرز يف ا ترب أن ا لوا للج ل يد حباجة إىل دفعة مبزيد من العمل ع
ناء يه وقال إن uحتاد األورويب . لبا ية اFوية ويقرفواFول األعضاء  نة احلكو ية معل ا ل أيضا بأ للج عرب عن رضاه جتاه يممه
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ثالثة اخلاضعة  تقدم يف ا®االت ا لا يه وأضاف أن خرباء uحتاد األورويب . للتفاوضل وا اكنوا قد تقدمفواFول األعضاء 
ية اFوية نة احلكو ناء اجUعات ا نصوص املقرتحة أ يقات عىل ا لمبقرتحات ملموسة و للج ث ل واFول وقال إن uحتاد األورويب . متعل

يه  ناف فاألعضاء  شاتسـتئق عىل الزتامه  نا قا ثقايف مل بري ا يدية وأشاكل ا لحول املعارف ا تع لتقل يديل ية لتقل ا ث واملوارد الورا
يق بأن أي صك دةوالية جدييف إطار  ية اFوية، مؤكدا إميانه ا نة احلكو لعم  ل يهمللج تفق  علدويل واحد أو أكرث  بغي أن ي ين 

ية القانويةتسم ي نملرونة والوضوح الاكيف وعدم اإللزا يه وبني أن uحتاد األورويب . م ناء رحب التفاقيفواFول األعضاء  ث أ
ية ب نة اFامئة ا رشة  سة  ناFورة اخلا للج ملعم يةقانون الرباءاتع نقاشات ا بل عىل جدول أعامل  نة،ملسـتقلل   وأن uحتادللج يف ا

يه نة وأمل أيضا أن فواFول األعضاء  نامغ دويل أكرب يف قوانني الرباءات من خالل معل هذه ا ئة  هده  ً ال يزال عىل  للج ت بهتي ع
بل توازن يف ا شأن برYمج معل  تقمتخض عن اFورة القادمة اتفاق  ملسـم ب يهعلن أن uحتادوأ. ي يد ف واFول األعضاء  يشـ 

تابع ململ افريق العالعUد  تعديالت املقرتحة عىل لا شأن الرباءات ا تعاون  لعاهدة ا ب يذيةل يط  لتنفالالحئة ا تبسـاليت سامهت يف 
شأن الرباءات بناء عىلاإلجراءات  تعاون  بنظام معاهدة ا تطرد قائال إن تركزي . ل ًوا نح جتاه مل جيب أافريق العالسـ جين 

شان الرباءات لعمل  تعاون  نظام معاهدة ا سامح  با ل ل يةل تاجئ  لمبزيد من الفعا نيق  بات تليبلتحق ياجات مودعي ا لطل ا حت
تعاقدة يف ضوء اإلطار القانوين الراهن ألحاكم املعاهدة ودون اإلرضار حبرية  ملواملاكتب واألطراف األخرى يف اكفة اFول ا

تعاقدة يف ف هاللحامية مبوجب هلية لألرض رشوط ملاFول ا سريها و تطبيقبراءة و يد uحتاد . تف شف الوفد عن تأ يه  يو ك عل
يه األورويب  تابع ململ الفريق العلفواFول األعضاء  شأن الرباءالا تعاون  بعاهدة ا سني تل نة يف  هوده ا يه  بس  يدا ال  حت تأ ي لمثي جل ف ل

ناعه ب شان الرباءات وعن ا تعاون  تنظام معاهدة ا ب نون مثار قل تخدمني سوف  جيأن ا يد ملسـ ية للعمل عىل ا لصعاجلودة العا ل
يه قال الوفد إن uحتاد األورويب و. اFويل تقدم ا/ي فواFول األعضاء  ليد  ية بقانون أحرز يشـ نة اFامئة ا نيف ا ملعللج

ية خبصوص  ياYت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم وال¹ذج ا فالعالمات ا ب ع لص تعلقةماألحاك مرشوعلل قانون الرسوم وال¹ذج ب مل ا
ية وممارساته نا عا يق إجراءات لص  Ðياتتنسـ، والسـ ها شلكو سهيليل الرسوم وال¹ذج و تت األورويب وقال إن uحتاد . سج

يه  سمح بعقد مؤمتر دبلومايس هبدف فواFول األعضاء  تقدم  ناعة بأن هذا ا يعىل  سل قانون الرسوم بشأن معاهدة  اعUدق
يةجوال¹ذ نا ع ا ناء الفرتة لص يه وأضاف أن uحتاد األورويب . 2013-2012ث أ بو فواFول األعضاء  نة الو ثريا معل  ييقدر  جل ك

نة ومواص   هذه ا سابعة  ية إلنفاذ، وأنه يرتقب عقد اFورة ا شارية ا uللج ل ن لت ملع ناد إىلس شات ال نا ستا ق  برYمج العمل مل
متد سة يف ملعا ثفةوأوحض . ماFورة اخلا هود ا ملكأن ا نةجل ها ا بذ للج اليت  شرتك حول أثر انهتااكتلت ناء قاعدة تفامه  م    حقوقلب

سمح ل¨ول األعضاء  ها  ية الفكرية وو ستا قع عUدمللك vيات الوقاية واإلنفاذ الفعا نة أن . تيجاسرتا للجوأخريا، قال الوفد إن 
س نظر، ما  بادل الرثي للمعلومات وو�ات ا ييد من ا ل ست لسـ تف نة يف العامل أمجعمجليع األعضاءمح ت يد والقر ص مبحاربة ا  .لتقل

ية تعد .54 ندة ا ّوقال وفد تونس إن أ لتمن ية واFول ج نا نظمة، خصوصا اFول ا م من مضن أولو3ت معل اFول األعضاء  ل مل
ية الفكرية ياسات ا ية يف  ية يف إدماج أولو3ت ا هذا ا®ال من أ مللكاألقل منوا، ملا  سـل من لتمه مثن وأ. ً تضاف قائال إن تونس إذ 

بو للفرتة  ية الو توصل إلهيا العUد برYمج ومزيا ية اليت مت ا تو يغة ا توصل إلهيا، فإهنا ترحب  هودات اليت مت ا يا ن ل ف ل لص يقل ®
توافق احلاصل خبصوص دمع وتطوير املوارد 2013–2012  òنظمة وكذ ية معل هذه ا بار خصو u أخذا بعني òل وذ مل ص عت
يةاýصص ثل يف اFعوة إىل ورحب. للتمنة  ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة وا نة اFامئة ا بل ا مت ملقرتح املقدم من  ن ملللج ملع ق

برصي سمعي ا لنظمي املؤمتر اFبلومايس املعين حبامية األداء ا ل يدية . ت ية واملعارف ا تقلوأضاف قائال إن جمال حامية املوارد الورا لث
ية /ò فإن تونس مهوالفوللكور حيظى بأ Uجuية و ثقا تصادية وا u ية عية لغة Fى ب¨ه وذò نظرا الرباطه الويق  ل من ث فت ق لت

ها نفس  ية وا®موعة العرية واFول األخرى اليت تقا بل ا®موعة اإلفر شأن خصوصا من  مستؤيد املقرتحات املقدمة يف هذا ا يق بق ل
Fية ا نة احلكو مالرأي يف إطار أشغال ا يغة ملزمة للك اFول األعضاء هتدف محلاية تË للج توصل إىل  ية إىل ا صوية والرا ل مل

تاج الفكري ية واإل ناف من الرثوات ا ناأل يع ية الفكرية وخلصوص جمال . لطبص ية ا مللكوأكد عىل أن تونس قد أدركت أ مه ّ
ي نذ hرخي إبرام اتفا رش أي  تاسع  نذ أواخر القرن ا  òية وذ نا ية ا قا م م عمللك ل ع نةلص ترب تونس من 1883 لسـة ريس  تع اليت 

يات اFوية آخرها  تارخي واصلت يف uنضامم إىل العديد من املعاهدات وuتفا نذ ذò ا ها، و سة  لمضن اFول املؤ ل قس م ل
نة77صدور املرسوم عدد  يف التفاق 2011 لسـ  ية إىل ويقة  تو هورية ا يص يف املصادقة عىل انضامم ا تعلق لرت ن ا ث سـ ل جمل ن مجل خ

ية وكذò صدور املرسوم عدد  نا يل اFويل للرسوم وال¹ذج ا شأن ا عالهاي  لص سج نة78لتب يص 2011 لسـ  تعلق لرت خ ا مل
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يل اFويل للعالمات شأن ا ية إىل بروتوكول اتفاق مدريد  تو هورية ا سجملصادقة عىل جتديد انضامم ا ب سـ تل لن ونوه الوفد . مجل
تعاون الفين اليت تربط تونس  ية ا لتفا ية الفكرية يف تونس وذكر مهنا ق نظومة ا تطوير  هودات اليت قامت هبا  بو و مللكلو م ل® ي

ثال يل ا ملعىل  ية الفكرية املزمع إجنازها خالل الفرتة " 1: "بس تكوين يف جمال ا ية  مللكبعث أاكد لل متكن 2012-2011مي سـ واليت 
يا هبدف  هادات ا سنو3 من تكوين إضايف يف ا®ال حلاميل ا تل لعل بادرة شسـ يل وتكريس روح ا مليل إدما�م يف سوق ا شغ لته

شاريع يف هذا ا®ال؛  ساهبم اخلاص وبعث  ساعدهتم عىل uتصاب  مFهيم من خالل  حل ن وإرساء مركز لإلحاطة " 2"م
يا  نولو تجديد ونقل ا ج لتك تو(TISC)ل سات ا ية لفائدة العديد من املؤ ية وا توفري املعلومات ا متزي  ن ا/ي  ل س لعلم ن لفب سـية ي

هد الوطين  بكة ترابط بني ا ية وذò عرب إرساء  بحث العلمي واجلامعات واملراكز ا ية ومراكز ا نولو ملعاكألقطاب ا ج شـتك ن لفل ل
سات ية وهذه املؤ نا ية ا سللمواصفات وا ع لص يا" 3: "مللك نولو بكة ماكتب نقل ا رشوع يف إرساء  جوا لتك ندرج إجناز هذا : شـل يو

بو اإلمنا رشوع مضن برYمج الو يا نطقة العرية علام مل سات  ية للمؤ نا نولو¡ ودمع القدرة ا تجديد ا بيئ للهنوض  مل س سـ ت فل ل لتك
سمرب هر د تونس خالل  رشوع متت  هذا ا يوأن إعطاء إشارة uنطالق  شب هد تو" 4"؛ 2010 ملل ية  نظومة املعلوما ملعطوير ا ت مل

ية الفكرية تة ا نظومة أ نامغة مع  مللكها  م متجلعل متدة (IPAS) مت تحضري محلاية ملع ا بو خصوصا وأن تونس بصدد ا بل الو لمن  ي ق
يف التفاق  يقة  يل اFويل للعالمات وو شأن ا بقا لربوتوكول اتفاق مدريد  ية  نا نالعالمات والرسوم وال¹ذج ا ث سج ب ط ع جلص لت

ية نا يل اFويل للرسوم وال¹ذج ا شأن ا عالهاي  لص سج تام، حرص الوفد عىل أن جيدد دمعه للمدير. لتب  العام عىل خلويف ا
تطور اإلجيايب ا/ي  سار، وأعرب > عن ارياحه  شاركة يف هذا ا تعداد تونس  بو وا ية إىل حتديث الو لل�وده الرا ت مل للم سـ ي م

بني تعاون القامئ بني اجلا نهده ا ل  .يش

ند .55 h يابة عن يلوانضم وفد نغافورة  ياYت اليت أدلت هبا  ن إىل ا سـ يالب نوب رشيق آ سـرابطة أمم  هادج يط ا ل وا  ئحمل
يا يابة عن مجموعة ب¨ان آ تان   òسـوكذ ن يو3، . كسـ ية أمرا  ية الفكرية العا سني خدمات ا حوأشار قائال إنه ولنئ اكن  ململلك حت ً

ية يه يف جدول األعامل  نصوص  بو، كام هو  ثل بعدا آخرا لعمل الو ية  منفإن ا عل ي مت تمن للت نظمة . مل ملوالحظ الوفد أن نفقات ا
ية قد وصلت إ بة ىلللتمناýصصة  نظمة عىل أولو3هتا .  ملائة من إجاميل نفقاهتا21,3نسـ  يه يؤيد الوفد رضورة أن تركز ا ملو عل

ية إدارهتا بدال  نظمة وكذò شفا ية العامة  تو�ات uسرتا نظر يف ا ية ويرى أن اFول األعضاء حباجة إىل ا فuسرتا للم يج ل ل تيج ت
نفقات يود عىل ز3دة ا لمن أن تضع ا ية وأوىل الوف. لق ية الفكرية يف ا ناية خاصة ل¨ور ا/ي تضطلع به حقوق ا مند  لتع مللك

تصادي  u منو سني هذا ا تصادي ويف تعزيز اإلبداع أداة  u منو تاكر حمراك  u ية إذ يرى يف Uجuتصادية و uق ق لق تحلل ب لع
ية أيضا، وال نا تصادات ا u يف Ðمسـ ند قد اخنرطت يف العمل. لق h ية يلومىض قائال إن ية وا ية  نة ا مللك مع ا من ن لتللج ملع

هوم  تصاد اإلبداعي"مفالفكرية وأهنا سامهت يف تعزيز  uبو" ق شاط . يالشرتاك مع الو ند شاركت  h نوأضاف قائال إن بيل
ية تجات  ناء للغاية، واكن هيدف إىل توسـمي ثالثة  هد تقدما  تجات ا/ي  رشوع توسـمي ا حملكدوv رائدة يف  ن ب من ًم ً ش ار وأش. مل

نة تصاد اإلبداعي يف نكوك يف  تدى لال تضافت أول  ند قد ا h سـالوفد إىل أن ن سـ قيل وأضاف قائال إن حلقات . 2010 م
بة عىل حرص إماكيات  ية ا متعات ا ية اكنت قد ساعدت ا ية الفكرية واإلشارات اخلاصة  نالعمل حول ا حملل نكمن ململلك ® للت

تطوير العالمات ا ية الفكرية  تخدام ا لا ل رشوع، . تجاريةمللكسـ يق هذا ا ند فد الزتمت بضامن جناح  h ملوقال الوفد إن ب تطيل
تدامة  ية ا رشوع يف ا سامه هذا ا تجات وأمل أن  ية الفكرية يف توسـمي ا سن  هوم أ سـفضال عن الهنوض  من ي ن ملح لتمل مل للملك مبف

ية من خالل تطوير. للمجمتع تجات ا ند قد عرضت خرباهتا يف تعزيز ا h حمللوقال إن ن متة مليل ب¨ان األخرى ا توسـمي مع ا مله ا ل ل
بل رشوع يف ا شاركة يف هذا ا سـتق ململ تدامة اFوية رشط . مل ية الفكرية قد حتظى ال ناعه بأن حامية ا لوأبدى الوفد ا سـ مللكت ق

ية نا تقدمة وا يدة ل¨ول ا توازنة و مأن تكون  مف لم يث. مل ناخ املالمئ  بو تضطلع بدور هام وهو توفري ا حوأكد أن الو مل تخدم ي تسـ 
تدامة ية ا ية يف إطار ا نا ية الفكرية أكرث يف اFول ا سـا من ملل لت م ية اFوية . مللك نة احلكو تجديد والية ا لورحب الوفد التفاق  للج مل

ية  توصل إىل اتفاق حول نص أو نصوص صك قانوين دويل لضامن امحلاية الفعاv للموارد الورا ية ا ها  ثرسيع وترية  ل بغ معل لت
يد يديلتقلواملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلية وأشاكل ا ل لتع ناء . ل ية اFوية قد أحرزت تقدما هائال أ نة احلكو ثوبني الوفد إن ا ل مللج

نقاش. واليهتا األخرية سائل اجلوهرية العالقة فإن اكفة القضا3 قد طرحت عىل طاوv ا لوعىل الرمغ من وجود عدد من ا . مل
ية األمه لاكفة اFول شرتكة مع لقضوعلق الوفد قائال إن ا ية  تفاعل عىل أساس توافق عريض لآلراء وأر م األعضاء هو أن  ض ت

يق جفوة اخلالفات  vشأن . تضيحماو شامل  يط لاكفة اFول األعضاء من خالل احلوار ا تطرد قائال إنه البد من الزتام  بوا ل شـ نسـ
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ية ويه أمر رضوري يا بة ا ية والر ياسات اإل سـا سـ غ مي لسـ تقد. قلل شف الوفد عن تقديره  للو نة اFامئة ك للجم احملرز يف معل ا
بوعات يدات لألشخاص غري القادرين عىل قراءة ا ناءات وا u شأن ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة  ملطا ي ت ب لتقن ث سـ تمت . ملع خوا

ند الشرتاك مع  h يلالوفد قائال إن ياً نوب رشيق آ سـرابطة أمم  سني اإلنفاذ إىلج بو  هادئ سوف تعمل مع الو يط ا تح وا ي لحمل  ل
ية مبوجب حق املؤلف  لاألعامل ا بوعاتحملم برص وغري القادرين عىل قراءة ا ملطيفي ا ل بادرة ضع م وأعرب عن أمI يف أن تدخل 

ية ية وإ يذ عىل أسس  برص حزي ا بو لألشخاص معايق ا ميالو حمل ل قلي  . لتنف

ناقض .56 يانه العام املايض قد ساوره شعور  ييل إن يف  توقال وفد  ب هدت ا: مشـ ية،  Y لمفن ش ًبالد تقدما ملحوظا ومن ح ً
يع توصل إىل حلول حتظى برضا ا يال الصعوت يف ا ية أخرى، شعر لقلق  Yمجل ل ح نربة يف . ح تطرد الوفد قائال إن ا لولكن ا ًسـ

همة اليت 2011سـنة  يجة لالتفاقات ا تدال  uثقة و نظمة قد عزز من املرونة وا ناخ uجيايب يف ا تلفة ألن ا مل اكنت  نت ع ل مل مل كخم
هر األخريةمت ا شتوصل إلهيا يف األ بني. ل نقطة  شديد عىل هذه ا سـبوأراد الوفد ا لل ل نظمة عىل الرمغ ": 1: "ت ناخ ا ملساد هذا ا مل

ها العديد من اFول و ية اليت توا بة والصعوت املا �من الظروف اFوية ا ل لصع بادv اكن رضور3 لو ": 2"ل ثقة ا ناخ ا ًإن  ت ملل م
متر يف uض بو أن  تسـاكن للو رشيني ية الفكرية يف القرن احلادي وا نرب رائد يف جمال ا لعطالع بدورها  مللك ويف هذا الصدد، . مك

يدا عن الطابع الرمسي  مثرا و سا و يأ الظروف لإلبقاء عىل احلوار  ها املدير العام إذ  بذ هود اليت  ًأثىن الوفد عىل ا بعً سل ه مي ً ل جل
يطة ندوبني أحص. لنشـبفضل مواقفه ا هر أن ملوأثىن الوفد عىل ا بو، وهو ما أ نهيم uتفاقات مع الو بة وعىل  ثا ظاب الرؤية ا ب يق تل

سة نع فارقا يف أية مؤ شخيص  بعد ا سا يص ل ندوبني Fى . ًل يني ا ند  بان  بغي أن يؤخذ ذò يف ا ملوأضاف الوفد أنه  تع ع سـ حلي ن
بغي أن  ياة،  سة فعاv وYبضة  شاء مؤ هدف إ شريا إىل أنه إذا اكن ا بو  يالو ن حل س ن م فيي ل نظمة فال ً ندوبون مع أهداف ا ملتفاعل ا مل

تحجرين شددين أو ا ندوت من ا ندوبني وا يني ا ملمصلحة يف  ت مل مل بل تطوير . ملتع تفت الوفد إىل  يد آخر، ا مسـتقوعىل  ل صع
نوات القادمة بو يف ا ية الفكرية ودور الو سـنظام ا لي سارع بني. مللك يات اجلديدة وuندماج ا نولو ملتفقد أوحض أن تطور ا جل  تك

تصاد العاملي u تعاظم دور هذه العوامل يف ية الفكرية و تحد3ت يف جمال ا ب¨ان قد أثقل ا قا ي سمللك ل يه، حدد الوفد . ل علو
تعني طر#ا ويه ئ  اليت  ياأل يف " 1: "سـ بو يف هذه الظروف اجلديدة، وحتديدا  تضطلع به الو كما هو اFور ا/ي  ي ًسـ

تاكر وا u بو حتد3ت تعزيز بتواجه الو ي توازنة؟؛ وسـ ية  ية وثقا Uتصادية واج ية ا مإلبداع لصاحل  ف عق بو أن " 2"تمن ييف للو ك
تعددة األبعاد؟ وبني الوفد أنه مت إحراز تقدم يف هذا  تطلب حلوال  شالك اليت  ية اجلديدة وا ياجات العا u متعاطى مع ً ت مل مل ت حت

نه مل يكن اك توسط و ية لألجل ا بو uسرتا لكالصدد بفضل خطة الو مل يج يل الطريقة اليت . فياتي حتلوأضاف أنه البد من 
تعزيز  ندما حيني الوقت  سقة،  توازنة وا ية الفكرية وكذò وضع املعايري ا بو يف تطوير أنظمة ا ها الو لسامه من خال ع ن مل ي ملت مللكس ل

يعة احلال ميي املزتايد أصال  يق األقا با بطسـ ًن ل شاء امل. لت شة إ نا بغي الرتكزي عىل  نوأضاف الوفد إنه  ق مي يق ن ية  لتحقاكتب اإل قلمي
يق  همة ا يف اليت تضطلع  بو يف  ية ماكتب الو ية مع اإلقرار بأ نولو¡ بني املاكتب الو ناسق ا نامغ وا سـا ن ي مه ن ت نت ط ل لتل مب جتك ل

ميي بو يف. قلاإل تفت الوفد إىل وضع جلان الو يوا نةل نود جدول األعامل 2011 سـ  ناو>  يل Fى  تفا نوي اFخول يف ا ب واكن  ت ص ل ي
نه سل ية حبق املؤلف واحلقوق لكو نة اFامئة ا ية وا نة الربYمج واملزيا توصل إلهيا يف  نط الضوء عىل uتفاقات اليت مت ا للج ن جل ملعل

تجارية  ية بقانون العالمات ا نة اFامئة ا ية بقانون الرباءات وا نة اFامئة ا ية اFوية وا نة احلكو لا®اورة وا ن للج ن للج ل ملعللج ملع م
يةلوالرسوم وال¹ذج ا ياYت اجلغرا ية وا فنا ب ع ية . لص ية  نة ا يال جمر3ت األمور يف معل ا منهذا وعرب الوفد عن قلقه  ن لتللج ملع ح

تقدم ندوبني يف عرق  ا بعض ا تصلب  بب املوقف ا ية الفكرية، إذ  لوا مل ل مل س نة تعد من أمه اللجان . تمللك للجوأوحض أن هذه ا
نب تكرا ييل واكن ال بد من العمل  بة  تج شـ لسـ ل ييل قد انضمت يف. ر هذا املوقفلن نةشـوأشار الوفد إىل أن   إىل 2011 سـ 

بو ويه يه صارت جزءا من : يثالث معاهدات يف الو سل، و ية برو ست ومعاهدة قانون العالمات واتفا ًمعاهدة بودا عل ك قب
نظمة ية اليت تديرها ا ملاملعاهدات األسا شرتك مع . سـ تعاون ا شطة ا ملوتطرق الوفد فÐ بعد إىل أ ل شاركة ن بو وركز عىل ا ملالو ي

ية اýطط إقامهتا يف  نا ندوة حول الرسوم وال¹ذج ا نطقة ويف ا تلفة يف ا بو ا يني يف اجUعات الو ثلني ا  vعالفعا لص ل مل ý ي يل لشـللمم
ييل شـياغو دي  تن بو، يف إطار اFرو. 2011 يف نومفرب سـ ية الو يوأعرب الوفد عن تقديره ل¨مع ا/ي حيظى به مدير أاكد س مي

تلفة  ية ا تدر شاريع اFورات ا بكة uنرتنت و ýعرب  ي ل م يةكذò دمع و 2012 لسـنةبشـ ية ا تقطاع ا تحب لل بو، يف إطار ن ي يف الو
ييلًوقدم الوفد تقريرا عن اجUع عقد يف . مرشوع بروسور شـياغو دي  تن تلفة يف سـ سعة ماكتب  خم لفاحيص الرباءات من  ت

شا نطقة، وهذا uجUع ما هو إال  نا يةمل رسعة وبفا يام لعمل  شاركة من ا سع ا ميي مكن اFول ا علط إ مل بت لقل وقال الوفد إنه . قل
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يا بذوv حا هود ا رسعة وتعزيز ا ية  ًاكن البد من نقل املعارف إىل املاكتب الو ل مل جلن ب ًوأخريا، أبدى الوفد اهUما خاصا . ط ً ً
سفري دميون ع بو وشكر ا تخاب رؤساء اللجان يف الو لبإجراءات ا ي تقدم احملرزن ًوأخريا، متىن الوفد أن يمت حتضري . لىل �وده وا

شلكة نة حلل هذه ا يع يف أقرب فرصة  بول ا ملويقة تلقى  مجل ممكث  .ق

تصل  .57 سائل هامة  ناه من  يوية ملا  يان ا®موعة العرية وا®موعة اآل نة عامن صوته إىل  توبداية، مض وفد  م تضم سـ ب ب سلط ّ ً
نود املطروحة عىل جدول أعامل ياتلب ية الفكرية . مجلع ا ية الهنوض حبقوق ا نة عامن تؤكد عىل أ مللكوقال إن حكومة  مه سلط

ية Uجuتصادية و u ية يق ا تخدم كأداة  تو3ت عديدة، وليك  متع عىل  عوحاميهتا ليك تعود لفائدة عىل ا من سـ قسـ لتتحق ل ت م ® .
بو بل الو تواصل من  يوأشاد الوفد يف هذا اإلطار Fمع الفين ا متعقمل ية الفكرية وتعزيز وعي ا هوم ا ية uرتقاء   ® مللك مبف . بغ

شاطات عديدة ذكر مهنا  ثل  تطرد قائال إن هذا اFمع  نوا ّ مت شأن "بسـ بو  يذ جدول أعامل الو ية حول  بحلقة العمل الو ي تنفن ط
ية سقط خالل يويم " لتمنا تو23 و22مواليت مت عقدها يف  صيات واليت من ل مارس من هذا العام، وخلصت مبجموعة من ا
ها  ية الفكرية يف اكفة ا®االت والقطاعات، واعUد اللغة العرية يف لك ما "مهأ سائل حامية ا ية تعىن  ية و بوضع اسرتا مب ن مللكيج ط ت

تفادة اFول العرية من  ياYت ودراسات للوقوف عىل مدى ا ية، خاصة فÐ يرد من ا بتعلق جبدول أعامل ا سـ ت من بي سـ لت
ية امل ساعدات ا نا هالفمل يق  تواصل وا يل ا بو  معقدمة من الو سـ ل ه تني لت س ية ". ل رسيع  ية  يد عىل أ تأ نا حرص الوفد عىل ا معلو مه ك ل ته

نة عامن يف  بو و تعاون بني الو يل اتفاق ا نة عامن، كام أكد عىل رضورة اإلرساع  ية  ية الو سلطوضع uسرتا ي ل تفع سلط ن بيج ل ط ت
ية الفكر تعلقة  ية ا ية ا مللكجمال حتديث ا ملن ت تحب ية الفكريةلل تقين Fائرة ا بل تطوير اجلانب ا نة  مللكية مبا يكفل  ل سـ وقال . للسلط

رسيع وترية العمل فÐ خيص  سامهة مهنا يف  ية  ية لرباءات uخرتاع الو بات الو بو يف حفص ا ساعدة الو تطلع  تإنه  مك ن ن لطل ي مل طي ط
ثقا. الرباءات تصاد القامئ عىل املوارد وا uلورصح قائال إن اإلبداع و يق ق يا يدفع جتاه  بح حمراك أسا حتقفة ميكن أن  ً سـ ًيص

ية قوية ية وهوية ثقا تصادي إذا ما اقرتن بوفرة يف املوارد ا u زدهارuف ته . لطبيعق ياق Fمع ا/ي قد موأشاد يف هذا ا لسـ
تدامة ية ا ية الفكرية وا ندوة اFوية حول ا نظمي ا بو يف  سـالو من ل ل ت ملي لت يد: مللك تقلتويق املعارف ا ثقايف لث بري ا لية وأشاكل ا لتع

نة من ها، واليت عقدت يف ا يدي و سلطا لتقل تويق للمعارف 2011 ن يويو28 إىل 26 تسجيلل يل وا ية ا تت أ يث أ ث  ل سج لتمه ب ثح
يدي واملوارد  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا شأن حامية املعارف ا تكامل وضع القواعد واملعايري  يدية يف إطار ا تقلا ل تع تقل ب سـ لتقل ل ل ل

شاء جسل دويل للمعارف . يةثالورا نة عامن بإ شاركني فهيا القرتاح  ندوة دمع ا يه أعامل ا نوذكر الوفد أن أمه ما خلصت إ سلط مل ل ل
ية ية والو رشيعات القانوية اFوية واإل يا يدمع ا يكون أساسا  يدي،  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا نا مي ل ن ن ل تقل ل تع طتقل ل ل ل قلل ت ًتق ومن هذا . ً

نطلق، أعرب الوفد ع ية إدراجه يف إطار صك ملا ياغة هذا املقرتح بصورة قانوية  ها يف  بو د بغن  تطلعه إىل مواص  الو ن ص معي
ناسب سري املفاوضات اجلارية . مقانوين دويل  بو يف  ها أمانة الو بذوv اليت  هود ا يد  نة  يوقال إن حكومة ا ي مل شـ تسلط تضع جل ت ل

ية ال ية  ية اFوية ا بو احلكو نة الو مللكيف  نم ل ي ند عىل ملعجل يدية والفللكور، واليت  ية واملعارف ا ستفكرية واملوارد الورا تقل تث ل
ية واملعارف  ثنصوص هتدف إىل الوصول إىل اتفاق حول نص لصك أو صكوك قانوية دوية تضمن امحلاية الفعاv للموارد الورا ل ن

يدي يف إطار مؤمتر دويل يمت عقده يف عا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل ية 2012 مل ية تو تطلع إىل اعUد ا ص، كام  مجلع ت
تجديد واليهتا ية  نة احلكو با ية . مللج ية العمو يين يف أعامل ا تصاد ا u شاركة معايل وزير مورحب الوفد يرحب  مجلعق سط لفلمب ّ

ية و ساهتا الو ناء مؤ ية  سلطة ا ية  ساعدات ا تقدمي ا تعزيز اFمع املوجه  نظمة  نوYشد ا س ب ي لل ن مل ل ب طمل ل نسط لفل تطوير قدراهتا يف لف
يا واحلفاظ عىل  نولو تصاد الوطين ونقل ا u ناء برية يف  ية  تدامة وما /ò من أ ية ا ية الفكرية وا ججماالت ا تك ق لمللك ب ك مه سـ ملمن لت

يين شعب ا رشية  بات املادية وا سطا لل لفلسـ ل بت ية . ملك نظمة يف دمع ا يد �ود ا تاما، أكد الوفد عىل uلزتام بدفع تأ مللكو ملخ ي
تويني اFويل والوطينالفكري ية عىل ا سـة مبا حيقق uرتقاء  ملمن  .لت

نغافورة مس  .58 يان ا/ي أدىل به وفد  تام  يده ا سـوأعرب وفد مالزي3 عن تأ ب ل ياللي نوب رشيق آ سـرابطة أمم   وعن ج
ية املفروضة دون أن تعرض للخطر قدرة  يود املا ها يف حدود ا يهتا يف أداء أعام لتقديره لألمانة لفعا لقل يق ل نظمة العامة عىل  حتقا مل

تني بة لفرتة ا ها املر نتا تق لسـجئ نة . ن تقدم احملرز يف  سـواعرتف  بو وخدماهتا2010ل تلف برامج الو تصل   Ðي ف مبخ ًوأحاط علام مع . ي
ية الفكرية  نظام ا مترار إىل اFول األعضاء ليك حتصل الفوائد من uتفاع  بو املقدمة  ساعدة الو مللكuرياح  ب ن ي مب بمتكيهنا من سـت

ية الفكرية وتزويدها يف الوقت ذاته ألدوات الالزمة  تعلقة  تعددة األطراف ا مللكالوفاء لزتاماهتا مبوجب الصكوك ا مل مل
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ية ثقا ية وا Uجuتصادية و u ية يقا  ها  تغال ية الفكرية وحاميهتا وإنفاذها وا فتطوير حقوق ا ق حتق ل لمللك ع من سـ للتل وتطلع إىل أن . ً
ب تواصل الو تني ا ساعدهتا كجزء من أولو3ت فرتة ا ملقبو تقدمي  لسـن م بو . ي نان ب¨ه للو يوأعرب عن ا ية مت تب كور3  للملكو مك

نةالفكرية ب¨ يف أوائل ا ية يف ا يو ياة ا تاكرية  نونة حلول ا سابقة الرباءات ا نظمي  شاركهتام يف  سـ  ل ل للح ب ملع م ت لمل وأطلع احلضور . م
سابقة هدف من تË ا يق ا ملعىل  ل تالءم مع حتق يا  نولو تخدام  تاكرية بفضل ا يع إجياد حلول ا ت وال سـÐ من خالل  سـ ب جشج تك ت

ية ثني والطالب. حمللالظروف ا با بري من جانب اýرتعني املالزييني وخاصة ا بال  يت بإ سابقة  حوقال إن ا لق ك حظ ًوأعرب أيضا . مل
يوم الوطين  تفال  u برية يف بو ا سامهة الو لعن تقدير ب¨ه  ح للك ي ًوأردف قائال إن . 2011لملكية الفكرية يف مالزي3 يف أبريل مل

نحهتا حكومة بو ملاكفأهتم عىل اخرتاعاهتم وعىل جوائز  يات الو يدا ية الفكرية حصلوا ألول مرة عىل  مالفائزين جبوائز ا م يمللك  ل
ية اليت أجراها . مالزي3 مسوأحاط علام مع uرياح لز3رة الر ت يسؤول عن مل امساعد املدير العامً ية العا ية ا ملقطاع ا ت تحب لل ة يف ن
بو ية . يالو تعزيز إملا�م سرتا ية الفكرية  يحت ألحصاب املصاحل املالزييني يف جمال ا نظر إىل الفرصة اليت أ يجولفت ا ل ت تل مللك

ية واخل ية الفكرية ا بىن ا تص   ها ا بو وبرا تالو مل لتحي مللك ب ية الفكريةاإلدمات جم شأن ا ية  مللكعال ًرتسل قائال إن ب¨ه واس .بم
بو يف عدة جماالت وال يد تعاونه مع الو ييواصل تو ط ية  سـ هور  تجارية وإذاكء وعي ا مللكسـÐ يف جمال الرباءات والعالمات ا مجل ل

ها عىل . الفكرية هور و ئات ا نظمة من جتديد  بو عىل موقع يويوب مما مكن ا ية للو ناة ر شاء  بو عىل إ نأ الو يفو مجل ف تكثق مل ت ي مس ن ي ه
باكت . عيد العامليلصا تخديم  بة  بادرات جديدة ýا ية عUد  تو ثف أيضا براجمه اخلاصة  شـومىض يقول إن ب¨ه  سـ ط ع مل م ًيك

تواصل uجUعي عرب مواقع  ية الفكريةفيس بوكلا رش املعلومات عن ا مللك وتويرت ويويوب كوسائل بدي   لن تطرد قائال . ت ًوا سـ
ي ية  تو بغي اسـهتالل ا مللكإنه  عن ل يات ي ية مع ا ته uسرتا ية وإن ب¨ه يعزز رشا توى القاعدة ا مجلعة الفكرية عىل  يج ك ب تسـ شع لم
ية الفكرية يف مالزي3 ية  مللكا تجارية يف فرباير . ملعن تعلقة لرباءات والعالمات ا لوأحاط علام بأن ب¨ه عدل لواحئه ا مل ً2011 

تجان�  uتظارلتقصري  يل الرباءات والعالمات ا ل  سني إhحة اخلدمات ألحصاب املصاحللتسج ًوأشار أيضا إىل . حترية هبدف 
يل حفص  بات املؤهلني من الUس  يل إجراءات الفحص من شأهنا أن متكن مودعي ا شأن  تعجاعUد أحاكم جديدة  لطل تعج ب

بات بات Fى إيداع ا لطلباهتم رشيطة الوفاء بلك ا تطل شود هو تعزي. ملطل هدف ا ملنوأوحض قائال إن ا ل يل ً ية نظام  سجز فعا تل
نة  بة إىل  ب¨  متىش مع رؤية حكومة ا هدف  نيب وإن ذò ا ت|ر األ ب¨ والهنوض ال ية الفكرية يف ا سـا سـ ل لنل ي ل ج س  2020مللك

تصاد3 نه ا ية الفكرية  متد عىل ا بح مالزي3 ب¨ا مرتفع اFخل  ًإذ هتدف إىل أن  قل يمللك متكتص يع ًوعلق قائال إن ب¨ه يعرتف بعمل . ً
ية الفكريةا ية وا ية  مللكنة ا من ن لتللج يةملع يات جدول أعامل ا يذ تو تقدم احملرز يف  من وأقر  ص لتل ناف . تنف بغي ا ئورأى أنه  تن سـي

يذ  يل  ثل يف  شرتك ا ها ا يق هد ية  شات معمقة  نا نطلق إلجراء  سابعة املعلقة ومواصلهتا  نة ا نفدورة ا ف حتق تم تعج مت مل بغ ق مك ل ملللج
ت  Yيات ضام تو للتË ا ص تدامة واملردوديةًل uية . سـواصل و تو يب ب¨ه  صوشدد عىل تر ب ية حبق املؤلف ح نة اFامئة ا نا ملعللج

سمعي واحلقوق ا®اورة شأن حامية األداء ا ناف املؤمتر اFبلومايس املعلق  يدا ال رشين تأ ية وا ثا ل املقدمة خالل دورهتا ا ب ت ي ن ئل سـ ً لع
برصي تو. لا ناين األداءلوارتأى أنه من الرضوري احلفاظ عىل ا تجني وحقوق  فازن بني حقوق ا وأعرب عن تطلع ب¨ه . ملن

سائل املعلقة شأن بعض ا يق توافق يف اآلراء بني اFول األعضاء  مثرة  شات  نا تايل إىل إجراء  مل ب ق تحقل لم تصل . م  Ðيوف
بوعات، شدد  برص واألشخاص العاجزين عن قراءة ا ناءات لفائدة معايق ا uيدات و ملط ل ت ثي سـ ية لتق ساند تو صعىل أن ب¨ه  ي

تعلق  شأن صك دويل  شأن ويقة الريس هبدف uتفاق عىل اقرتاح  شات  نا ية إىل مواص  ا نة اFا متË ا بئ ث ب ق مل ع للج
ثة  ثا ية > خالل اFورة ا يغة هنا بوعات ووضع  ناءات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا uيدات و ل ل ئ ص ملط ت ثي سـ لتق

نة رشية  للجوا يد ب¨ه لعمل وأعرب عن. لع ية واملعارف ي تأ ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اFوية ا نة احلكو ثا ن ل مللكللج ملعم
يدية والفوللكور نصف محلاية املعارف لتقلا رشوع وتوفري نظام  ها غري ا ية أو  تخدام املوارد الورا نع سوء ا م من أجل  متلك ملم ث سـ

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل تفق علهيا خالل وذكر . ل رشوط ا نة املذكورة وفقا  ملأن ب¨ه يدمع جتديد والية ا للللج ً
رشة تاسعة  نة ا عدورة ا ل يدية واملوارد . للج يعجل وضع صك دويل محلاية املعارف ا تواصل  نة ا تقلورأى أن معل ا سـ مل لللج

يدي ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا تقلالورا ل تع لث  .ل

تام  .59 يده ا نغار3 عن تأ للوأعرب وفد  ل ي يق ه يا مس مجموعة ب¨ان أورو الوسطى وا بلطيان ا/ي أدلت به سلو ن لب في
يان ا/ي أدلت به بوندا مس uحتاد األورويب  لوا يهلب رش خلري ا/ي أحرز يف . فواFول األعضاء  تقدم ا ُورحب الوفد  ملب ل

بو ئات الو تلف  يمعل  ي نصف األ. هخم نغار3 يف ا يحت  تازة أ لوقال إن فرصة  ه ت نة لمم توىل الرئاسة 2011سـول من  ت حني اكنت 
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ناحجة  هود ا هام يف ا بو وإهنا سعت إىل اإل لاFورية ®لس uحتاد األورويب، يك تضطلع بدور فعال يف العمل اجلوهري للو جلي س
بو وأفرقهتا العام  ن. ياليت بذلهتا جلان الو تضطلع به ا توازن ا/ي  للجوأشار الوفد إىل أن برYمج العمل ا سـ ية مل ملعنة اFامئة ا

ناءة شات  نا يدا إلجراء  يوفر أساسا  نة  رشة  سة  متد يف دورهتا اخلا ببقانون الرباءات وا/ي ا ق سـ للج مم ًج ً ع ع ورحب الوفد . ُ
تاجئ اFورة الرابعة ل بنأيضا  شأن الرباءاتمبلفريق العامل املعين ً تعاون  بعاهدة ا يذية ل تعديالت املقرتحة لالحئة ا لتنف موحضا أن ا ل ً

يهللم تخد ية لفائدة اكفة  نظام مبزيد من الفعا هل أداء ا معاهدة  سـس ل مل تعاون املعزز بني ماكتب . تُس لوشدد الوفد عىل أن أوجه ا
ية الفكرية يف سائر أرجاء العامل  سام العملخمتلف ومللكا قتبادرات ا ية يف العمل عايل اجلودة م نارص أسا بحت  تخذة أ سـ ا ع ص مل

توى اFويل تدرك ال. ملسـعىل ا شأن الرباءات أن تكون الصك سـوا تعاون  بغي ملعاهدة ا نعا بأنه  بوفد قائال إنه مازال  ل ي نت ً مق ً
يقي إال إذا اكن قانون  شلك  بح فعاال  سام العمل أن  نه رأى أنه ال ميكن ال سام العمل،  حقاFويل الرييس ال لك بئ يص ت ًت ق ق

سقا ًالرباءات  يه،تطلع الوفد إىل مواص  العمل يف هذا الصدد . من ية بقانون الرباءاتعلو نة اFامئة ا نيف ا وأشار الوفد . ملعللج
ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة اليت  نة اFامئة ا رشين  ية وا ثا ناحجة اليت توصلت إلهيا اFورة ا تاجئ ا نرياح إىل ا للج ن ل ل ن ملعت لعل

شأن حامية ناف املؤمتر اFبلومايس  ية  تو ها اFول األعضاء عىل ا بوافقت خال ت ص ئل برصي ا/ي علق يف سـل سمعي ا ُ األداء ا ل ل
ئات اإلذاعة عىل إحراز 2000سـنة  شات عن حامية  نا ساعد برYمج العمل ا/ي أعد ملواص  ا ي وأعرب عن أمI يف أن  ق مل هي ُ

بل سني نفاذ األشخاص غري القادرين عىل . ملسـتقتقدم يف ا ناءة حول  شات ا نا تعداده ملواص  ا حتوأعرب الوفد عن ا ب ق مل لسـ
نةقراء هم ا/ي اضطلعت به ا ية مبوجب حق املؤلف وأقر لعمل ا نفات ا بوعات إىل ا للجة ا حملم ملص ية اFوية ململط ل احلكو م

ية والفوللكور يدية واملوارد الورا ية الفكرية واملعارف ا ية  ثا تقل لن شات معر . مللكملع نا ًوقال الوفد إنه مازال ملزتما مبواص  ا ق مل ً
تقاده الراخس برضو ًاFويل املرتقب مرY وواحضا مبا يكفي وغري ملزم) أو الصكوك(رة أن يكون الصك ععن ا ومىض الوفد . ً

نة اFامئة  ته علام بقرار ا سعادة إلحا شعر  ية، إنه  نا تجارية والرسوم وال¹ذج ا تعلق بقانون العالمات ا  Ðللجيقول، ف ط ل ي ع لص ل ًي
تجارية والرسوم وال¹ ية بقانون العالمات ا لا نوات عديدة من العمل ملعن ية ا/ي أhح، بعد  ياYت اجلغرا ية وا نا سـذج ا ب ع فلص ل

ب  تني ا ية يف فرتة ا نا شأن قانون الرسوم وال¹ذج ا تحضريي، الفرصة لعقد مؤمتر دبلومايس العUد معاهدة  ملقا لسـن ع لص ب ويف . ل
توازن لوضع القواعد واملع ياق، أشار الوفد إىل أن وجود إطار دويل  مهذا ا ية الفكرية أسايس إذا اكن لسـ تعلق   Ðمللكايري ف ي

ية مضمونة ثقا ية وا Uجuتصادية و u ية يه ا فبغي دمع نظام عاملي تكون  ق ف لن ع من يدية . لتي تجات ا تقلوشدد الوفد عىل أن ا لن مل
نغاري، ال سـÐ يف قطاع الزراعة موحضا تصاد ا u ية تضطلع بدور �م للغاية يف ًوذات اجلودة العا ه لل نغار3 ق ه أن ذò يدفع 

يد العاملي ية عىل ا ياYت اجلغرا لصعإىل العمل بعزم عىل الهنوض حبامية ا فب تاجئ اليت توصل إلهيا . ل لنو/ò، رحب الوفد 
تعاقدة تقطا لألطراف غري ا نظام وجتعI أكرث ا رس uتفاع  بونة، واليت  تطوير نظام  ملالفريق العامل املعين  سـ ل ن شـ ًب ُتي كام . سـل
يده  ية معر عن تأ تاجئ إجيا ية إىل  نة الربYمج واملزيا ها يف  نت من الوصول  يأشار الوفد رياح إىل أن الوفود  ب ن ن جل ًت بعمل متك
سن سري  توازنة أمر أسايس  ية  نفقات وموحضا أن إعداد ويقة برYمج ومزيا ية املعدv والقرتاح خفض ا حلالقرتاح املزيا ن ث ل من ً

نظمة ست يويم وسلط ا. ملالعمل يف ا نغار3 للمؤمتر اFويل ا/ي ُعقد يف بودا تضافة  بلوفد الضوء عىل ا ه  18 و17سـ
ية الفكرية2011 مايو ية  سلطات ا سام العمل بني ا شأن ا ية واألوروية  بادرات العا مللك حول ا ن ل ت ب ب مل ملعمل وقال الوفد إن هذا . ق

يعي ا ثلني ر بت جناحا هرا أhح فرصة  ملاملؤمتر ا/ي أ ف ملمث ً ية ً تحد3ت الر تصدي  ية الفكرية  سـتوى يف جمال ا لل لل ئيسـ مللك
نة للميض قدما يف هذا ا®ال بل ا بادل الرؤى حول ا ية الفكرية العاملي و نظام ا تعلقة  ًا ملمك سـمللك ت ب لمل ًوأعرب الوفد أيضا عن . ل

ش يق  بو يف دول أورو الوسطى وا شطة اليت اضطلعت هبا مؤخرا الو مارياحه إزاء األ بلط ي ن لت بو ملاكتب ً يع الو يريا إىل أن  تشج ً
برية ية  ية الفكرية حظي بأ ية  يات و ية الفكرية واحلكومات عىل إعداد اسرتا كا مه ن للملكيج طمللك تب . ت مكومىض الوفد يقول إن 

بو تعاون بني الو توقع تعزيز ا ية الفكرية موحضا أن من ا ية  ية و ية الفكرية بصدد إعداد اسرتا ينغار3  ل مل ن يج للملكه طللملك  ت
يذها ية الفكرية و شأن ا نغار3  ية  ية الو تطوير uسرتا تعلق   Ðنغار3 ف نفو تمللك بل ه ن يج ب ي طه هم يف . ت سيسوأكد الوفد جمددا أنه  ً

ناءة ودامعة ب  بطريقة  شات ا نا با ق  .ملقمل

ن .60 سؤوv عن  ية ا سة الر ية الفكرية، بصفهتا املؤ ية  نظمة العا بني إىل أن ا توأشار وفد ا مل سـ س مل مل ئيلفل هوم للملك مفاول 
بحت أقرب  ية الفكرية إىل جماالت أ شطة ا همه، نقلت أ ساء  با ما  يد وغا متزي  ية غري امللموسة ا/ي  صحقوق ا ن ي مللكل ف تعق لمللك ي

سان تقدم uجUعي وحقوق اإل تصادية وا u ية ثل ا تحدة  ها األمم ا ئت من أ نإىل املوضوعات اليت أ ل من قمل م جل لتش ومىض يقول . ن
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نظمة جعلت  تاكر ملإن ا uتقدمة يف جمال اإلبداع و بة إىل اFول األعضاء ا ية الفكرية جماال هاما للغاية  بمن ا مل لنسـ مللك
تغالل اإلبداع  رشع بعد يف ا ية الفكرية ولكهنا مل  ية ا بني اليت أقرت بأ ثل ا بة إىل دول أعضاء   òسـوكذ مه لفل تسـ مللك م لن

ها يق مصا تغالال hما  تاكر ا uحلو لتحق سـ يةوعرب ال. ب نة املا بو خالل ا تقدم احملرز يف أعامل الو ضوفد عن تقديره  سـ ي وأشار . للل
نقل  شاء إطار أفضل  يدات عىل حقوق الرباءات وإ ناءات وا u ائرة حولFشات ا نا تعلق لرباءات، إىل ا  Ðلف ن ي ت ق مل لتقي ث سـ

تعلقة لرباءات يا وتعممي املعلومات ا نولو ملا ج ه. لتك بو عىل د معوشكر الوفد الو شاء ماكتب Fمع ي رشوع الوطين الرايم إىل إ نا ا مل
يني فضال عن رشاكهئم يف  ثني والعلامء ا با نت ا بني ويه خطوة  بات الرباءات يف ا تاكر أو  uيا و نولو حمللا ل لفل ت حب مك ج ّتك مك ل

ية و هوة املعر يص ا يد العاملي و تعلقة لرباءات عىل ا نفاذ إىل املعلومات ا ناعة من ا فقطاع ا ل تقل لصع مل ل ية لص مللكتقريب نظام ا
هور متع مبا يف ذò عامة ا بري من القطاعات يف ا مجلالفكرية من عدد  ® بات . ك مكتوأعرب الوفد عن األمل يف ز3دة عدد 

نظمة100 إىل 30الرباءات من  متر ا/ي تقدمه ا ب  بفضل اFمع ا ية العامة ا بة حبلول موعد انعقاد ا مل  مجلع ملسـت ملق وفÐ . مك
بالغ يتعلق لعالم ب¨ان األعضاء يف نظام مدريد وا بني يف أقرب وقت إىل ا نضم ا تجارية، عرب الوفد عن تفاؤ> بأن  لات ا ل لفل ت ل

تجارية85عددها  تب العالمات ا تحديث  ته من �ود  توجيا ملا بذ ل ب¨ا ألهنا تعزتم uنضامم إىل بروتوكول مدريد  ل ل وقال . مكت
تخدم يف ب¨ تة ا سـالوفد إن نظام األ نظام يف ملمت ية وأعرب عن أمل ب¨ه يف تروجي هذا ا نا ية ا تة ا بو أل له هو نظام الو ع لص مت مللكي

بو ل ساعدة اليت تقد�ا الو يا املعلومات بفضل ا نولو شرتك  نرب  يس  تأ نطقة  يب¨ان أخرى يف ا مل م ل جمل تك م نوب لس جرابطة أمم 
يا شات حول. سـرشيق آ نا تطور ا تعلق حبق املؤلف، رحب الوفد   Ðقوف مل ب سمعي ي بث وأوجه األداء ا ئات ا ل حامية  ل هي

يدات ناءات وا u ول األعضاء ملوضوعFهم ا ية وتعمق  شات غري الر نا برصي فضال عن ا يا ت مس ق مل لتقل ث ورحب الوفد أيضا . سـف
رش يدية و شأن املعارف ا يغ  نص ا/ي  هر يف ا ية كام  يدية واملوارد الورا تقدم احملرز يف جمال املعارف ا م تقل ب ص ل ث تقل لل وع ظل

ية تعلق ملوارد الورا نص ا ثا مل يده . ل بو وعرب عن تأ تلف جلان الو يوقال الوفد إنه أحاط علام إلجنازات احملققة يف إطار  ي خم
بو و�امهتا وال ية وذò بقدر سعهيا إىل إرساء  يألهداف الو يق ا ية الفكرية من أجل  رس uتفاع  منسـÐ تË اليت  لتن حتق مللك تي

تفعنيتوازن بني مصاحل  بدعني وا تكرين وا نا مل ملب يان ا/ي أديل مس . مل ُوأيد الوفد ا يالب نوب رشيق آ سـرابطة أمم   وعرب عن ج
ية الفكرية ويه قضا3 حمورية  شة قضا3 ا نا بو لعقد اجUعات عادية من أجل  ها الو بذ مترة اليت  هود ا مللكدمعه  م ل قللج ي ت ملسـ

ية يف لك ب¨ لتمنيق ا  .لتحق

يدادوأشار وفد  .61 متزي  وتوغوينتر رشي ا تصاد العاملي احلايل يه مثرة uجهتاد ا u ية الفكرية يف ملإىل أن ا لب ق . مللك
يون من الطراز  يون العا يث أدرك الر3 بق عىل اإلجنازات احملققة يف جمال األعامل والعلوم والر3ضة   òملوأوحض بأن ذ ض حنط ي

ية الفكرية  هم يف جمال ا مللكاألول رضورة حامية حقو ق تدميةّ ية  ية إىل ماكفآت ما نجاحات الر3 سـهبدف حتويل ا ل ض وذكر . مل
نة  يات  سـالوفد أنه أشار خالل  ية2010مجع يا مع جدول أعامل ا ية الفكرية يف ب¨ه متا من إىل تعزيز نظام ا لتشـ وأعلن عن . مللك

شأن تكوين الكفاءات يات  تقدمي تو نة  شاء  بإ ص ل جل ية الفكريةن يات متكني وقال إن من. مللك عىل إدارة ا تو ص شأن هذه ا ل
متدة من الصورة ومن تطوير بعد  ية الفكرية غري امللموسة فضال عن املزا3 ا تلكه من أصول ا مية ما  ُالقطاع من رفع  سـ ملق مللك مي

يني ية الفكرية يف هذا القطاع، مبا يعود لفائدة عىل الر3 ضا ية الفكرية. مللك ياسات ا مللكوبني أن ب¨ه حرص عىل أن تغطي  سـ ّ 
نافسجمال املعارف و تجدةلتمصادر ا بحث. ملسـ ا تجاهل جمايل قطاع األعامل وا لوقال إن ب¨ه مل  بو عىل . ي يوشكر الوفد الو

نة  يا يف  نولو يص ا سـعقد حلقة معل حول تر ج تك تواكب نظام . 2011لخ ناية  يفت حلقة العمل  نظمة  لوأوحض الوفد أن ا بع ك ّمل
ب¨ يف شلكه احلايل ية الفكرية يف ا لا يق مللك ت|ر من أجل  u يع عىل ية الفكرية وإدارته  نظام ا تفاع  متزي ال حتق ا س شجمللك ب للتن مل

تدمية ية ا ية الو سـا ن ملمن ط ية الفكرية ا/ي . لت ية ا رشوع أاكد تعلق   Ðساعدة ف ته من  بو عىل ما قد مللكوشكر الوفد الو ميم ي م مبي
ياجات يف يويو u يمي ثة  تىض إجراء  نا ت حبع تقل تاج املعارف ولفت الوفد. ق ية لغة إل تيس أ ية  نظر إىل أن األاكد ن ا مه مي تكل

يداد وتوغو عىل املدى الطويل ية الفكرية يف تر ها يف إطار تعلمي ا نوتقا مللك ية الفكرية يف ب¨ه نظم . يمس تب ا ّوذكر أن  مللك مك
ية خاصة ونفذ برYجما  تة دورات تدر ّبصفة مؤ ب هوريق بة ا مجلýا تعلمي اط ل يف مدارس ا يات احلقوقل تعاون مع  لكثانوي  وأشار . ل

Iتلف مراح تعلمي  ناجه ا ية يف  ية الفكرية بصفة ر شأن إدراج ا تعلمي  شات مع وزارة ا نا مبخإىل بدء ا ل مس ب ل ق ممل وأوحض أن . مللك
ب¨ بل ا تأمني  تحداث وسائل جديدة  يد الوطين وا باع هذا الهنج هو إذاكء الوعي عىل ا هدف من ا لا ل سـ لصع تقت ع ّوتوق. مسـل

تفادة إىل أقىص حد من  uنطقة و ياجات ا ية ا ي   شلك ملحوظ كام ويفا عىل اخلدمات ا سـالوفد ز3دة الطلب  مل ت ب ك حب بتل لكف
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نطقة الاكرييب ية الفكرية يف  تعلقة  ية ا بادرات الو نظر إىل عدد ا يهتا،  مإماكياهتا و مللك ملن ن مل ل طن بالغ ملا . ب لوعرب عن تقدير ب¨ه ا ّ
بو من ية يتقدمه الو ها وشدد عىل أ تحد3ت اليت توا نطقة الاكرييب وا ياجات اخلاصة  u تعامل مع مه دمع وعىل تعاوهنا  ل مل ت ّلل �ح

مثرة تاجئ  ية إىل  بادرات ا همة حىت تفيض  تأدية ا مuلزتام  ن من لتب م ته . مل تقدم املذهل ا/ي  حققوأشار الوفد إىل ا ية ل نة احلكو ما للج
ية الفكرية ية  مللكاFوية ا ن يدية والفوللكورملعل ية واملعارف ا تقل واملوارد الورا يع من سامه يف هذا لث نانه  مجل وأعرب عن ا مت

تلفة سار وال سـÐ األطراف اليت دمعت اقرتاحاهتا ا ýا نة املذكورة وإhحة . مل ية العامة عىل جتديد والية ا للجوحث الوفد ا مجلع
بل ها يف ا تقاملوارد الرضورية ألعام ّوبه إىل أ. ملسـل تعرض ما أجنزته من مجموع ن تحوالت أن  سة ختضع  تعني عىل لك مؤ سـنه  لل س تي

ية ها الهنا ئأهدا ية . ف ب¨ إلدارة حقوق ا رشيعي  تعراض اإلطار ا نة ال شأت  مللكوأضاف أن احلكومة أدركت ذò وأ لل سـ جل لتن
يات. الفكرية نة سرتفع تو تعراض وأن ا تكون حمل ا ية  بادرات احلكو يع ا صوأضاف أن  للج سـ سـ مل يداد ممج بح تر ين حىت  تص

ية الفكرية متد عىل املعارف ويركز عىل ا مللكوتوغو ب¨ا  يذ . يع شاركهتا يف  ته من دمع وعىل  بو عىل ما قد نفوشكر الوفد الو تم م ي
بادرات ب¨ه وعرب . نوأوحض أن احلكومة سعت هبمة وشاط إىل uنضامم إىل اتفاق الهاي وبروتوكول مدريد. مالعديد من 

تجابهتا الهUم اFول الوفد عن دمع يادته من ز3دة ا متكن يف ظل  نظمة  ته يف أن ا سـه الاكمل للمدير العام وعن  قمل ستثق
ية الفكرية ية الفكرية ونظام ا تعلقة  مثر ملعلومات ا يجي وا تفاع uسرتا مللكاألعضاء املزتايد ال بمللك مل ت  .ملن

ت ّوأيد وفد رسي .62 يان ا/ي أدىل به وفد  سـالناك ا كب ند مس ل يان ا/ي أدىل به وفد ا يا وا هان مس مجموعة ب¨ان آ ب لسـ ل
ية تقاده.لتمنمجموعة جدول أعامل ا همون بأن  ع وأعرب عن ا ية بشلك واحض ومعقول يفاحلارضين  نظام ا مللكاFور ا/ي ميكن  ل

ية  يق ا لتمنالفكرية أن يضطلع به  ية ولتحق Uجuيهنا يفع تصادية و uس يق ّوشد.  ب¨اهنمحتق سار  حتقد الوفد عىل أن  الغا3ت م
ثل شودة  ميواألهداف ا ب¨انملن بة إىل العديد من ا ل حتد3 وكفاحا  ية، أن . لنسـ نا ب¨ان ا ب¨ان، ال سـÐ ا مويرى العديد من ا ل ل ل

يا حن ية جيب أن تكون مو�ة  ية الفكرية اFوية والو سار هو أن أنظمة ا تقدم هذا ا نرص الرييس  فعلا ن ل مل ل طلع مللك يةئ . لتمنو ا
ب¨ان يع ا ية  ثل خطوة hر ية  لوخلص يف هذا الصدد إىل أن جدول أعامل ا مجل خي ّمن م ب¨ان . لت تقاده بأن عىل ا لوعرب عن ا ع يةّ نا ما  ل

يا يذا  ية  يذ جدول أعامل ا بو هبدف  بة يف برYمج معل الو نا رشوعات  بادر إىل إدماج  فعلأن  من ي سـ نفت نف تم ت ورأى الوفد . لتم
ها فضال عن رضورة أن تكون األ يف وفقا  ياجات اFول األعضاء وأن  ند إىل ا ية قامئة عىل الطلب وأن  لشطة ا تك ّت ُ ت س ن حن ت ملع

ية عن حق تاجئ وتركز عىل ا بري عىل ا شطة قامئة عىل حنو  منكوهنا أ ن ك لتن ية . ل ية وا ية  نة ا مللكوأثىن الوفد عىل معل ا من ن لتللج ملع
نة ناف ا للجالفكرية وأعرب عن تطلعه إىل ا ئت هاسـ ية . معل  نفقات اýصصة  منورحب الوفد حبرارة لز3دة يف ا للتل

يذ . 2013-2012 للفرتة ساهامهتا يف  ية العامة تقارير عن  بو سرتفع إىل ا ئات الو تنفوعرب الوفد عن سعادته ألن  م مجلع ي هي
ية يات جدول أعامل ا منتو هو. لتص ية الفكرية اضطلع بدور خاص يف إطار ا جلوقال إن نظام ا ها رسيمللك بذ لد اليت  الناك  ت

سامه يف جعل  ت|ر ور3دة األعامل مبا  u تاكر واإلبداع فضال عن u شجع عىل ئة  ية وال سـÐ يف إhحة  ييق ا ب ت ب سمن ي لتتحق ل
يا  ب¨(سـب¨ه مركزا للمعارف يف آ ية  للوهو أحد األهداف اإلمنا متزي  وبني الوفد أن رسي). ئ تالناك دخلت مرح  جديدة 

سالم  ية ول تقر ولتمنواألمل وا ب¨  ناخ يف ا يأن ا سـ ل ت|ر واألعاملجذب شجع عىل ممل uحتت وقال إن احلكومة اختذت . س
سا العديد من اخل ندا ر سعادة الريس ما بة ا بكيادة صا ه جل ئ ح ناطق ق يع  تصادي يف  uعي وUجu سني الوضع مطوات  مجق لتح

ب¨ وال سابقة لا ناطق الزناع ا لسـÐ يف  يا إىلم تصادي وuجUعيسع،  u تقدم سالم وuزدهار وا ب¨ حنو ا يادة ا ق  لق ل . ل
تاكر وuخرتاع،  ومىض يقول إن رسي ية الفكرية مبا فهيا الهنوض ال تلفة تربط مبجال ا شطة  يذ أ بالناك تعمل عىل  ت خم مللكن تنف

يا، وتعزيز الص  نولو بقة يف جمال العلوم وا ثة ا ياسة احلد يا مع ا جمتا لتك ملط ي سـ ية الفكرية ورجال األعامل مبن فهيم لشـ مللك بني ا
ية الفكرية وتكوين الكفاءات ثقافة ا بان، والهنوض  مللكاملقاولني ا ب ية الفكرية، لشـ هور برساv ا بة أحصاب املصاحل وا مللك وخما مجل ط

بال ب¨ ا ية الفكرية يف لك مقاطعة من مقاطعات ا سري واحد يف جمال ا شاء مركز  لمبا يف ذò إ ل ي مللكن  مقاطعة 24غ عددها ت
يا املعلومات  نولو سني uتفاع  ية الفكرية، وخاصة  يحدث إدارة ا ب ، األمر ا/ي  ثالث ا نوات ا جخالل ا تك مللك بملق ن تح سـ ل بسـ ل

ية الفكرية للملكوتعزيز uحرتام  تعلق بوضع . ب  Ðية وخاصة ف رشيعات الو يواسرتسل قائال إن العمل جار أيضا حول ا طن تل
شأ ية بقوانني جديدة  با ناف ا تن حامية األ ن نفعةاجلديدة لص رشوع خصص . ملومناذج ا يق تقدم يف  نظر إىل  مولفت الوفد ا حتق ل

تجات رسي نتعزيز قدرة  يان اجلغرايف  مل ية وخاصة ا ياYت اجلغرا تخدام ا سة يف األسواق اFوية  نا بالناك عىل ا ب سـ ل ف لمل قرفة "فل
يالن" وأيضا "سـيالن بو يف بعض هذه وأضاف أن رسي الناك  ."سـشاي  ساعدة وتعاون من الو يه من  ينة ملا حصلت  م عل ممت
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بل تعاون يف ا ها وتعزز هذا ا بو بإماكهنا أن تواصل  تقد أن الو شطة، ورصح بأنه  تقاأل ملسـمعل ل ي يع شغال ب¨ه . ن نوأعرب عن ا
ية يدي وموارد ورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تلكه من معارف  ثشأن صون ما  تقل ل تع تقل مي لب ّالناك تقدر معل  إن رسيوقال  ل

يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اFوية ا نة احلكو تقلا ث ن ل لللج مللكملع تقد أن م نة يع وقال إنه  للجوالية ا
يد. ينبغي أن جتدد ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية محلاية املعارف ا تقلونوه إىل رضورة اختاذ تدابري جام ل تع تقل لع ل ي واملوارد ل

ية ية الفكرية دورومىض الوفد يقول. ثالورا نظام اFويل  للملك إن  ناخ والصحة الل ثل تغري ا ية  تحد3ت العا مل يقوم به ملوا�ة ا مل مل
يةوالغذاء واألمن العامة  شاء . ثوحامية املوارد الورا يةنورحب الوفد بإ تحد3ت العا ملبة ا ل لهذا الغرض وأعرب عن تطلعه  شع

بةإىل احلصول تاجئ اليت حققهتا ونوه الوفد إىل . لشع إىل معلومات دورية يف هذا الصدد من ا ية حبق لنا نة اFامئة ا نا ملعللج
برص وغريمه من األشخاص املؤلف واحلقوق ا®اورة يفي ا تعلق حبقوق األشخاص  ها ا ل إلضافة إىل  ضع مل غري القادرين عىل معل
بوعة نفات ا ملطقراءة ا تجاريةه لإلجنازات احملققة يف إطار  وأعرب عن تقدير.ملص ية بقانون العالمات ا نة اFامئة ا لا ن  ملعللج

يل  ية إلنفاذ وأنظمة ا شارية ا u نة سجوا ن ت تللج لملع يةس بارها واكv . ملالعا بو  تقد بأن الو تورصح بأن رسي الناك  ي عتع
تحدة، يلز�ا أن تعمل وفقا ألهداف األمم ا ملتخصصة من واكالت األمم ا مل يق . تحدةم تقد بأنه ال ميكن  تدرك قائال إنه  حتقوا يع سـ

سقة ية وا هود امجلا توافق وبذل ا شفافة وناء ا شاق واملفاوضات ا شرتكة إال لعمل ا ناألهداف ا ع ل ب ل ل ململ وأعرب الوفد عن . جل
يخه يف رسي ية الفكرية وتر سـالزتام ب¨ه مبواص  تطوير نظام ا تعاون ا مللك ميي لالناك فضال عن الهنوض  يده واFويل قلإل طوتو

يع األطراف مجليق الفائدة   .لتحق

ية عدة  .63 رش املا هر uثين  بو اختذت يف األ ثة قائال إن الو ية حد ية اFميقرا هورية كور3 ا ضواسـهتل وفد  ي ي ط عب ش لشعمج
تحد3 يه ا بت  يف مع الوضع اFويل الراهن ا/ي  يجي، ليك  تقومي uسرتا لتدابري، مهنا برYمج ا ت فل ب سـتك ثل تت ية،  مت العا مل

تصادية األخريتني uية و تني املا قاألز ب . لم تني ا ناء فرتة ا تفاؤل حيدوه يف إحراز تقدم أ ملقوقال عىل هذا األساس إن ا لسـن ث . ل
مترار هذا الوضع توقع ا نظمة ال يزال سلÐ، وقال إنه  سـوأشار عىل وجه اخلصوص إىل مالحظة أن الوضع املايل يف ا ي . مل

ية الفكريةوأضاف أنه عىل تدابري من أجل حامية ا بغي يف رأيه اختاذ املزيد من ا شلك عام،  تقدم احملرز  مللك الرمغ من ا لن ي ب . ل
ية دوية ملزمة قانويا للحد من انهتااكت حق املؤلف واحلقوق ا®اورة نوقال أوال إن من الرضوري وضع آ ل تدرك قائال . ل سـوا

يا  تاحة حا نازعات ا سوية ا لإن إجراءات  مل مل نني، ت نازعات بني طرفني ا سوية ا سمح إال  ثيف ظل نظام حامية حق املؤلف ال  مل ت بت
تحكمي  تعاون وا يام لوساطة وا بب تعذر ا نظام حمدود  يه فإن هذا ا ية، و رشيعات الو لوذò أساسا من خالل ا ل ل عل لقن بس طت ل

يد اFويل ساع. لصععىل ا ية  شارك أكرث يف  بو علهيا أن  يا أن الو K موأضاف معل ت ي ية ن يهتا ا ية عىل تعزيز  نا ب¨ان ا تدة ا ل لتحل ن بم
ية تواها احلايل من ا يا مع  ية الفكرية  منيف جمال ا سـ لتشـ م مت ساعدة . مللك بو أن تويل اهUما خاصا  بغي للو ملوراح يقول إنه  ي ني

ية ا ية الفكرية، وتعزيز ا ية يف جمال ا ية إىل وضع أنظمة و ية يف �ودها الرا نا ب¨ان ا تا ل لط ن مللك م بم ن ل ية الفكرية ل للملكية  حت
ية الفكرية نجاعة يف إدارة شؤون ا سني ا مللكو ل ساهامهتا . حت تقدمة يلز�ا يف هذا الصدد أن تزيد من  ب¨ان ا موأضاف أن ا مل ل

يا الوجهية  نولو تطوير، كام يلز�ا أن توفر ا بحث وا سات ا ية الفكرية ومؤ تعزيز حامية ا شطة املصممة  ية يف األ جاملا تك لمللك ل ل س ل ن ل
يةلتح نا ب¨ان ا ية الفكرية يف ا تدامة يف جمال ا ية ا ميق ا مللك لق ل سـ ملمن ية . لت ية اFميقرا هورية كور3 ا طوشدد الوفد عىل أن  لشعب مج

ية الفكرية،  ية يف جمال ا سني أنظمهتا الو ية الفكرية وأهنا ال تزال تعكف عىل تعزيز و ية كربى عىل تطوير ا مللكتعلق أ نمللك حت طمه
تعاون  بولوعىل تطوير ا تواصل . ياFويل مع سائر اFول األعضاء يف الو ية  ية اFميقرا هورية كور3 ا سـورصح بأن  ط لشعب مج

ية الفكرية ومواص  تعزيز  ية تريم إىل حامية ا شطة و بو ملواص  إعداد أ يهتا كدوv عضو يف الو سؤو مللكuضطالع  ن ن ي ل طمب
ية الفكرية تعاون اFويل يف جمال ا مللكا  . ل

سلف .64 هود اليت لوأيد وفد ا ية والاكرييب وأقر جمددا  يان ا/ي أدىل به وفد ب¹ مس مجموعة ب¨ان أمرياك الال جلادور ا ًن ي تب ل
تخب تقدمي دمعه للريس ا هد  سفري دومون و ها ا نبذ ب ملل ئ تع تحدث عن لك . ل سائل اجلوهرية، إنه  تعلق   Ðسيوقال الوفد، ف مل ي

نود جدول األعامل وأعرب عن سعادته بند من  يةب نة الربYمج واملزيا نجز يف إطار  ن لعمل ا جل نأ الوفد املدير العام عىل . مل هو
ية اليت حصل علهيا للموافقة عىل  تو ية، وعىل ا ية العا نظمة، رمغ األزمة املا تقرير اإلجيايب ا/ي أعده عن الوضع املايل  صا ل مل ل للم ل

ية مبو تو ب  وكذò ا تني ا ية لك برYمج لفرتة ا صمزيا ل ملقن بولسـن سن إدارة الو شأن  شاور فÐ بني األعضاء  ية ا ياص   ح ب ت . لمعل
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نة ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورةللجوحتدث الوفد عن معل ا ناءات ملعن اFامئة ا u شأن شات  نا تث وسلط الضوء عىل ا ب ق سـمل
vسأ سـهيا تË ا برية اليت  ية ا شريا إىل األ تعلق حبق املؤلف،   Ðيدات ف ملوا ت مه م ي تكي لكتق ً بة لاكفة اFول األعضاءل وأشار . لنسـ 

ناءات فÐ خيص األشخاص ا/ين  uيدات و شأن ا نة،  يه، يف إطار ا توصل إ تثالوفد إىل uتفاق ا/ي مت ا ي ب للج ل سـل لتق
هم غري قادرين عىل القراءة، ودعا اFول األعضاء إىل توبة وFهيم إعاقات أخرى  نفاذ إىل املواد ا جتعلجيدون صعوبة يف ا ملك  ل

شأن األهداف املقرتحة ند ا/ي مت . بمواص  العمل  برصي، إنه يؤيد ا سمعي ا تعلق حبامية األداء ا  Ðبوقال الوفد، ف ل ل لي
يفا  توصل إىل توافق يف اآلراء و شريا إىل رضورة عقد مؤمتر دبلومايس فور ا نة اFامئة  تفاظ به يف جدول أعامل ا uً مض ل م ًللج ح

شموية وب لأن حتيل األعضاء  شاتل نا يضمن جناح ا قروح uلزتام يف تË املفاوضات  مل وأعلن الوفد أن اكفة اFول . سـ
نة  برية للغاية لعمل ا ية  للجاألعضاء تويل أ ك ية مه يدية واملوارد الورا ية الفكرية واملعارف ا ية  ية ا ثاFوية احلكو تقل ن لل مللكملع م

ية واليتوالفوللكور نا ب¨ان ا شأهتا مجموعة من ا م اليت أ ل ل بري من العمل من أجل توفري امحلاية اFوية الفعاv ن ل اضطلعت بقدر  ك
نوع من األصول غري امللموسة نة وإهنا تؤيد . ل/ò ا يدها للعمل ا/ي أجنزته ا تواصل تأ سلفادور  للجوقال الوفد إن ا ي سـ ل

ب  تني ا نة لفرتة ا تايل جتديد والية ا ملق لسـن للج ية توأعرب الوفد من جديد عن ارياحه إ. ل نة ا تقدم احملرز يف ا نزاء ا للج ملعل
نذ عقد املفاوضات واعUد جدول  ية إىل مواص  العمل معا كام فعلت  ية الفكرية، ودعا اكفة ا®موعات اإل ية وا م ًمللك ميل قلمن ت

ية شأن ا بو  منأعامل الو ب ساعدة اFول األعضاء، أنه يؤيد رؤية املدي. لتي تعاون و تعلق   Ðموأكد الوفد، ف ل شأن وضع ي بر العام 
بوادر الضامYت اليت قد�ا  ية ورحب  رشية واملا تفادة من املوارد ا u ية عن طريق ساعدات ا تقدمي ا ببل جديدة  ل سـ ن مل ل بسـ لتق ل

تواكب  سلفادور  ثل ا ية  نا ب¨ان ا ساعدات وتكوين الكفاءات املو�ة إىل ا سـاملدير العام حني أشار إىل أن برامج ا ل ل ل ممل م
ية ا مللكياسات ا يذ اليت تربط هبا واليت حيددها لك ب¨سـ يات ا تلفكرية واسرتا لتنفيج تب الوطين . ت تعلق   Ðملكوقال الوفد، ف ي

نات سعى دوما إىل إجراء  هادة جودة وأنه  يل، أنه حاصل عىل  يية الفكرية وهو أيضا املركز الوطين  ش سللملك ي حتسج ًت . للً
تعز رش املعلومات بوأضاف أن من دالئل uلزتام املؤسيس للمركز  شطة حمددة  نظمي أ ية الفكرية، أنه واصل  لنيز ا ن ت مللك

ية الفكرية للمدعني العامني  نظمي حلقة معل عن إنفاذ حقوق ا  òية الفكرية وتكوين الكفاءات، مبا يف ذ تعلقة  مللكا تمللك ل مل
ية عن حق املؤلف ومع نظمي أ3م تدر ية إلضافة إىل  ية الو رشطة املد يبوموظفي ا ت ن طن تب وما إىل ذòل وأشار الوفد . كارض 

شطة اليت  شارين مضن األ ية الفكرية وإنفاذها املوجه للقضاة وا ية للربYمج اFامئ املعين  ثا تكامل املرح  ا نإىل ا ت ن ل ملسسـ مللك
ب¨ان أم ية  تعاون ألغراض ا تب ا بو، ومن خالل  تعاون مع الو تني وأكرث  تا تني  لأجنزت عىل مدى  من ل ي ل ي لتت مك لن م سـ رياك ُ

نة  ها يف  تكام ثة وأنه من املقرر ا K  يفا أنه جيري إعداد مرح ية والاكرييب  سـالال سـ ل مض لي ًن ًوأخريا، شكر الوفد املدير . 2012ت
يد  تأ ها موحضا أن العديد مهنا حظي  همة و شاريع ا شطة وا ية عىل uلزتام بدمع األ شعب ا بو وا يالعام وأمانة الو ب مل ن ن ل ًي يق تنسـمل ملع

سلفاد  .ورلحكومة ا

ية  .65 يرب3 بعد حرب أ ناء  ية الفكرية يف �ود إعادة  سامهة ا يرب3 إن هدف بالده يمكن يف ضامن  هلوقال وفد  ل ب م مللكل
تب  ثة تقيص احلقائق حتت إرشاف ا ها  يرب3 عقب إرسا ية الفكرية  بو إلعدادها خطة تطوير ا ملكطوي  وشكر الو ل بعمللك لل لي

تمكل الوفد قائال إن اخلط. األفريقي ًوا يات سـ يرب3 وأهنا مشلت  تاكرية يف  u ناعات معلة اكنت هتدف إىل إعطاء دفعة  ل ب للص
تعرف  ية وندوات واجUعات القمة وغريها، إلضافة إىل تكوين الكفاءات وا لتدريب يف صورة حلقات معل وحلقات درا سـ

ية نا ية ا ية وتعديل قوانني حق املؤلف وا ياYت اجلغرا ععىل ا لص مللكب ف ي. ل رب3 قد أودعت صك uنضامم إىل بروتوكول لوقال إن 
يرب3 إىل بروتوكول ثري فقد انضمت  نذ ذò احلني، مت إجناز ا لمدريد و لك سمرب  م ياألربو يف د  ودخل لك من 2009ي

يرب3 يف مارس بنجولوهراري الربوتوكولني  يذ يف  ل حزي ا ي إلضافة إىل بروتوكول2010لتنف دية لتقل سواكومباند محلاية املعارف ا
بري الفوللكور ية الفكرية . يلتعوأشاكل ا ية  تدر بري3 يف اFورات ا رش  تة  شاركة  بو قد رعت  للملكوأضاف إن الو يب ل ي سـ م ًي ل ع

يد احمليل ية عىل ا تدر لصعيف اخلارج كام نظمت العديد من حلقات العمل والربامج ا ي بل يرب3 أن . ُ تطاعة  لوأضاف إن يف ا سـ
ناهئا احملامني نني من أ بتخر  ث نون آخرون تف هاداهتم مؤخرا، يف حني خضع موا ية الفكرية حصلوا عىل  تخصصني يف ا ط ا ًمل ش مللك

تصاد القامئ عىل املعرفة uوية وFية وا تجارية ا يل العالمات ا بل  ياغة الرباءات ومعرفة  قتدريب يف جماالت  ل حملل ل سج سـ ص . تل
ها يربية مبذا هوة ا يد آخر، أوحض الوفد قائال إن ا قوعىل  لللق بهتا ًصع ية برت توربور¡ ا ته وألكة ا تا يج إقلمي لوفا  كي املمزي و حملل ل ن مب نسـ

بل يرب3  ية يف  ياYت اجلغرا ها Fخول ا سامت ما يؤ ها هبا من ا ية،  ها وفوائدها ا تقالفريدة ومذا ف هل لك ملسـق ل ب ل وقال الوفد . للصح
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ية ولواحئ حماربة ا نا ية ا عإنه مت uنهتاء من قوانني حق املؤلف وا لص نةمللك ية . صلقر تب ا بو قد أمدت  مللكوأضاف إن الو مك ي
يب واألدوات واللوازم األخرى ية بعدد من احلوا نا سا ع يرب3 ال. لص نظر إىل أن  نه لفت ا لو ل يل الضخمة  لك قتزال تواجه العرا

تكوين الرثوات ية الفكرية أداة  تغلب علهيا حىت تصري ا تعني ا لو ل ًي نظمة اإلدارة. مللك شاء  موأوحض أنه مت إ تاب ن ية Fمع ا لك امجلا ع
ية نا ية ا بريية وأخريا، مت دمج ماكتب حق املؤلف وا تجات املق¨ة يف األسواق ا نعت ا نانني و عوا لص ي مللكن م ًلف لل مل ويف الهناية، . ُ

سـهتدف أعضاء  ية  تو يد الوطين ونظمي حلقة معل  ية الفكرية عىل ا ناك خطة إلرساء تعلمي ا تقال الوفد إنه اكنت  ع لل ت لصع مللكه
متع املدينلها ية وا ية والقضا رش ®ئات ا ئ يع  . لتي

تصادي وأعرب عن  .66 uعي وUجuثقايف و نظور ا نة من ا ية الفكرية وطاقهتا الاك ية ا قواعرتف وفد ب¹ بأ م لمللك مل مه
ية يق ا يح فرصا عدة كأداة  ية الفكرية  ناعه بأن نظام ا منا ي لتت تحقً ت لمللك ي. ق بو أحرزت بوضوح تقدما  فعلوقال إن الو ًا بفضل ًي

ية الفكرية يجي  ثقافة قامئة عىل uتفاع uسرتا مللكرؤية مديرها العام والزتامه  ت ن ية الفكرية يف ب¨ه . ب مللكوأردف قائال إن ا ً
تعلقة  سأv ذات أولوية تطرح عىل اFوام يف أي اتفاقات دوية  ترب  تعددة و متع مبواطن قوة  لم م تع تفاوض لتجارة احلرةتمت ي 

ب¨ لشأهنا ا ية . ب نة  سات  شمل مؤ ية للخدمات  ية  شاء  ية واإلدارية اليت عززت بإ للملكوأشار إىل القدرات ا ين س ت ت ب ن تن محت تقل
تجارية. الفكرية ئات ا تجابة لالجتاهات اجلديدة وا لوأطلع احلضور عىل حتديث اإلطار القانوين اجلاري يف ب¨ه لال ب يسـ وأفاد . ل

تص  Ðمية ف ساعدة ا بو تقدم ا يبأن الو مل ية مع نظام معاهدة لقي يف اللواحئ ا شورة خبصوص  ية وا ياYت اجلغرا حمللل  ي مل تكب ف ل
òتص  بذ ية uنضامم ا شريا إىل بدء  شأن الرباءات  تعاون  ملا معل م ب ئات . ًل ث  يف ا باه إىل مواطن قوة أخرى  u يولفت مت لهن م ت

تخصص سة وماكتب uدعاء العام ا نا ية  شأة أي احملامك ا ملا ف مل ن ملعن نطقة كولون مل ية الفكرية و ية  مة وماكتب امجلارك ا مللك ملعن
شرتكة بني الواكالت ية الفكرية ا نة ا ية و رشطة الو ئة وا ملاحلرة وإدارة ا جل ن مللكب طي ناك إجنازات ملموسة . لل هومىض يقول إن 

يدية وأشاكل  ها ا ية وحامية معار متعات األ ثل قطاع ا يدية  تقلحققت يف قطاعات غري  صل لتقل ف  مما يربر  الفوللكوريهاعبريت®م
تجديد والية  شديد  يد ب¨ه ا لتأ ل يدية ي ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اFوية ا نة احلكو تقلا ث ن ل لللج مللكملع م

ية الفكرية فقط إذ أدجمت مديرية حق. والفوللكور سؤوv اآلن عن إدارة ا ناعة  تجارة وا مللكواسرتسل قائال إن وزارة ا م لص ل ً 
نة . املؤلف العامة ية الرا بىن ا تدعمي ا ية الرايم إىل حتديث اإلدارة العامة  ساعي الر يذ أحد ا هكام أحاط علام بوضع  ت ل ب سـ تحمل لي ئ تنف ً

بادرة  تقدما كجزء من  يا  نولو نطلقا  ممما يربز  م ج تك ًم ً متد عىل الورق"ً ب¨ غري ا ملعا يح ". ل تفعني  تطرد قائال إن بوابة ا تتوا ن ملسـ ً
بحث ية لخدمات ا ياYت اإللكرتو بكة وإن قاعدة ا ن وuطالع عىل املعلومات عىل ا ب لشـ توفري E-Powerل بحت عام   ب أ ص

تجارية والرباءات شأن العالمات ا نة  لملفات مر ب نة من اعUد اإليداع اإللكرتوين . مق متكن حبلول هناية ا لسـوعقد األمل عىل ا ل
تجارية عرب بات العالمات ا سني إدارة  لبات و طل حت تأخريللطل وذكر أنه من . ل معل الفاحصني عن بعد مما حيد من حاالت ا

ناجت احمليل اإلجاميل يف  ية يف ا ثقا سامهة القطاعات ا تحديد  بو  ساعدة الو شأن حق املؤلف أجريت  لاملزمع حتديث دراسة  ل م ل ي مب فب
تقدم امللحوظ احملرز و. وقت قريب نظر إىل ا ية، لفت ا لوفÐ يربط جبدول أعامل ا ل من يقات لتت لتعلأبدى اعزتامه تقدمي املزيد من ا

تطرق إىل املوضوع املعين تحديد حلول . لFى ا ية  بو uسرتا بادرات الو لوأكد للمدير العام جمددا أن ب¨ه ملزتم بدمع  يج تي م ً
vشاركة الفعا يقي ع. ملشام  من خالل ا ميي  ية ذات طابع إ مية إضا ية تضفي  شاء ماكتب خار حقوأيد أيضا إ ف قلج ق ن ىل �ود ً

بو توبر . يالو سـهتل أ تعقد يف ب¹ يف  تحدة  يدا بأن األمم ا ته  ـى  كوأ م سـ مل ًلكم مف رشة ال2011هن سابعة  ع اFورة ا ية األمم ل قتفا
ناخ تغري ا تعلقة  تحدة اإلطارية ا ملا ب مل ثلني من حوايل مل شاركة  مم  بو200مب ثلني للو ي ب¨ و  .مم

بو اكن دامئا وأبدا رضكوذكر وفد تريا .67 ب¨ان ي أن معل الو يع ا ية الفكرية لفائدة  نظام ا تفاع  u تعزيز لور3  مج ب ن مللكل
ية وخدماهتا أساسا ها الر ئيسـاألعضاء من خالل برا تعديالت اليت اقرت#ا . جم يب ب¨ه  لوأعرب الوفد يف هذا الصدد عن تر ح

تابع  شأن الرباءاتلالفريق العامل ا تعاون  بملعاهدة ا يذية للمعاهد ل تقد ة، ورصح بأنلتنفعىل الالحئة ا أن الفريق العامل يعه 
تصل وأعرب عن أمI يف . سـيواصل الرتكزي عىل أداء املعاهدة  Ðبإحراز تقدم ف يد اFويلي لصعيق قوانني الرباءات عىل ا  تنسـ

ية بقانون الرباءاتمن خالل أعامل ا ننة اFامئة ا نة اّوعرب الوفد أيضا عن تقديره للعمل ا/ي أجنزته . ملعللج ية للجا ملعنFامئة ا
تجارية تقدم يف جمال الرسوم وال¹ذجلبقانون العالمات ا يق املزيد من ا ل وجشع عىل  تعلق ألعامل اليت تؤدهيا . حتق  Ðجلوف نة ي

ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة بو اFامئة ا نالو ثترياح علام مع uكوفد تريا  أحاط، ملعي بري احملرز خالل اFورة ا لتقدم ا ية لكل نا
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رشين تعلق ألعامل اليت أجنزهتا . لعوا  Ðية الفكريةيوف ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج ية ي هّ، رصح الوفد أنملع للملكدمع إرساء نظام 
ية و توازن والفعا سم  لالفكرية  ل ناء ييت شرتك لبشجع عىل تعزيز العمل ا هم  موالوصول إىل  يات جدول ف يذ تو صمن أجل  تنف

ية ية الفكرية يف ب¨ه وأشار إىل أن ولف. لتمنأعامل ا ثة اليت طرأت يف جمال حقوق ا تطورات احلد نظر إىل ا مللكت الوفد ا ي ل ل
ية الفكرية الهنوض حب نظر إىل ما وحاميهتا مللكقوق ا  òناوها خطة معل حكومة ب¨ه وذ ية اليت  لتعد إحدى القضا3 الر ت لسـ ت ئي

تاكر  u بيه ت|ر يكتسـ uبة إسو ية  سـمن أ تصاديةلنمه u ية قىل ا ية الفكرية، وهو .لتمن يق ا مللك واسرتدك قائال إن جملس  تنسـ
ياسات اخلاصة  ئة لرمس ا سـأعىل  لي نظامت غري بشؤونه ية وا سات احلكو ثلني عن املؤ تألف من  ية الفكرية و مل ا س مم مي مللك

ية ية ماحلكو ية الفكريةملعنا ب¨ يف جمال ا ياسات ا ساق لرمس   Iمللك، قد واصل مع ل سـ شاري ورصح بأن . ت u ستا®لس
ية املعين لرسوم وال¹ذج  نا عا شئ بقرار من جملس الوزراء كيف تريالص ية يف صاغن ا/ي أ يات و ن ويقة إلعداد اسرتا يج طث ت

ية  نا عجمال الرسوم وال¹ذج ا ية من أجللص يق ا ية  بارها أداة أسا ية  نا من uتفاع لرسوم وال¹ذج ا سـ ت ع لص لتن لتحق ع
تصا uسةق نا متزي يف ا فدية وا مل ية للفرتة  .ل ية املؤ ته uسرتا ـى مؤخرا  هد الرتيك للرباءات أ سـوراح يقول إن ا يج سخط ت هن ملع
هور، ذ، واكن أحد اإلجراءات ذات األولوية احملددة يف هذه اخلطة إ2012-2016 ية الفكرية Fى عامة ا مجلاكء الوعي  مللك

توسطة  رشاكت الصغرية وا ملوخاصة ا تدام واجلامعل تطوير وذò هبدف إقامة نظام وطين  بحث وا سات ا سـات ومؤ ل ل مس
ية الفكرية توازن يف جمال ا مللكو هدف . م يق هذا ا ساعي املو�ة إىل  هد الرتيك للرباءات العديد من ا لوهذه الغاية بذل ا حتق ملع ملل

ناعة واألوساط األاك يفة معه، كام عزز العالقات القوية اليت تربطه بدوائر ا لصوا نظامت غري ملك ية وا سات احلكو ية واملؤ ملد س ممي
ية ية ا ملعناحلكو ية الفكريةاملز3دة الوأشار الوفد إىل . م بات ا مللكلحوظة يف عدد  بات الرباءات طل مترة يف عدد  طل والز3دة ا ملسـ

شطة إذاكء الوعي حبكيف تريا تواصل وأ رسيع وا تصادي ا u منو ن بفضل ا مل ل ق ية الفكرية يف ترياقوق ل كا بات .مللك طل وقال إن عدد 
نة نصف األول من  ية ارتفع يف ا سـالرباءات ا ل بة2011 حملل من مقارنة ألعداد احملققة يف الفرتة ذاهتا  املائةيف  30 بنسـ 

هد منوا . 2010 سـنة شأن الرباءات كبرياشوأضاف أن ب¨ه  تعاون  ناء عىل نظام معاهدة ا بات اFوية املودعة  بيف عدد ا ل ب ل  .لطل
نة  بة 2010سـويف  شأن الرباءات  تعاون  ناء عىل معاهدة ا ها املودعون األتراك  بات اليت أود سـ ارتفع عدد ا ب ل ب بنلطل  يف 32ع

سابق املائة بات العالمات . لمقارنة لعام ا ثل وأن عدد  تجارية ارتفع  بات العالمات ا طلواسرتسل قائال إن عدد  مل ل طل
توقع  تجارية ا ملا نة ل سـبل هناية  ية .  طلب عالمة جتارية100 000  يفوق2011ق نا عوأعلن الوفد أن عدد الرسوم وال¹ذج ا لص

نة قد ارتفع أيضا ارتفاعا ملحوظا ية من . 2010سـ يف  يدة الر ب¨ان ا بحت من ا سـومىض يقول إن تريا أ ل ص ئيك نظايم سـتفمل
منو يف العامل، فإهنا ت. مدريد والهاي رسيعة ا تصادات ا u بارها أحد لوأضاف أن تريا  ل ق ت بحث عك شطة ا ية كربى أل لويل أ ن مه

تطوير ناعة للفرتة . لوا ية ا لصورصح بأن ويقة احلكومة السرتا يج رشت2012-2011تث بحث ن قد  شطة ا يه أحضت أ ل، و ن عل
ية هذه uسرتا نرص الرييس  تاكر ا uتطوير و يجوا لع ب تل ل تطوير. ئ بحث وا تدرك قائال إن حصة ا لوا ل ية العامة  سـ توخاة يف املزيا نا مل

نة  بالغة 2013سـحىت  تاكر2ل وا u ياسات تغري اإلجيايب يف  ترب مؤرشا �ام  ب يف املائة إمنا  سـ لل تعن ارياحه الوفد  وعرب. تع
ب¨ هام  تب اFويل عىل د شكر إىل املدير العام وا بو، وتقدم  للتعاون القوي بني تريا والو ل ي ك معلل ويف هذا الصدد نوه إىل . ملك

تدى  تالملنا توى ا/ي  يع ا نظمر ملسـ تعاون مع ف بو  له الو تحدة الرابع املعين بأقل  يف إطار رتيك للرباءاتالعهد ملاي ملمؤمتر األمم ا
ب¨ان منوا ًا ب¨ان األقل منوا للعقدل بول  متد برYمج معل ا لل ا/ي ا سطن ثال الهنوض بقدرة 2020 -2011 ع تو©  م ا/ي  ي

تاكر u ب¨ان األقل منوا عىل با تدى . ل يع الملنوقال إن ا ب¨ان األقل منوا فÐ فر ياجات ا ناول يف الوقت ذاته ا توى  لا ت ت حسـ مل
تاكر واإلبداع بتعلق ال نجاح يف . ي ت|ر حامس  تعلمي ا نه أن ا يب عن ذ هد الرتيك للرباءات إذ ال  تطرد قائال إن ا للوا ل ه يغ سسـ ملع

ياحة تعاوهنام مع ثقافة وا ثف هو ووزارة ا ية الفكرية، فقد  ياسات ا سـيذ  ل ك لسـ مللك ية الفكرية تنف ية  شاء أاكد بو عىل إ للملك الو مي ن ي
بو قد اسـهتلت . كيف تريا تعاون مع الو ية الفكرية  تري يف تريا يركز أساسا عىل ا بادرة تدشني برYمج ما يوأضاف أن  ل ك مللكسـ جم
نظرية لرتيا يف إطار عىلالوفد  وأثىن. لفعل ب¨ان ا نجز مع ا تاز ا ك العمل امجلاعي ا ل ل مل توأمةمرشوع uحتملم  للاد األورويب 

شاط تعاوين حموري آخر ثال عن  نيث إنه  م كوبني أن تريا نظمت أكرث من. ح ، مهنا مؤمترات وندوات وحلقات  تظاهرة100 ّ
نة واحدة، تقدير يف جمال تكوين الكفاءاتسـمعل يف  تحق ا نا  رشوع وحققت  يذ ا ناء  ل أ سـ سـ يث حت مل  ورصح بأن هذه الفرتة .نفت

شط فرتة نظمت ف ية الفكرية يف ترياناكنت أ كهيا اجUعات يف hرخي ا يه . مللك علوذكر الوفد كذò اFمع الاكمل ا/ي حصل 
ب¨ من  ية لالحتاد األورويبلا سوق اFا يق يف ا خلتب ا ل لتنسـ يق أهداف مك ية لرباءات  ية ا ية األملا يدرا تحق واحملمكة ا للف ن ن ملعل
رشوع تام. ملا ية اخلويف ا مللك شدد الوفد عىل أن ا بحت عامال هاما يف ّ ب¨ان صلفكرية أ شعوب يف ا لياة ا ل ب¨ان ح تقدمة وا لا مل
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ية نا ما تحدة أن تركز عىل دورينبغيلقال إنه  و. عىل حد سواءل تخصصة من واكالت األمم ا  vها واك بو بو مللو مي ية الفكرية صف مللك ا
تصادية واإلبداعك u ية هم يف ا قأداة  لتمنس نج ورأى الوفد أن. ت بغي ملاألعامل ا برية وأنه  ية  تيس أ بو  نزة يف إطار جلان الو يتك ك مه ي

يق  تب اFويل إىل  بادرة اFول األعضاء وا تطبتعزيزها مع  ملك تحد3ت اجلديدة مقارتم هدلجديدة من أجل موا�ة ا هذا ا لع   .ل
شديد عىل uحرتام الفا يع اFول األعضاء، وأعاد ا تعاون بني  توأخريا عرب الوفد عن تقديره  مج نه للمدير العام، للل يكئق ا/ي 

ها يع اFول األعضاء أ لكومتىن أن تؤيت املداوالت اFائرة بني   .مج

برية راغوايوقال وفد  .68 ية  تيس أ س  uجUعات  نقاش يف  ناك عدة موضوعات ذات شأن مطروحة  ك إن  مه سل لل تكه
تني مهنا سأ ثار بذكر  u ته يف بة إىل اFول األعضاء وأبدى ر ل م ت ب ئسـ سـ غ ية حبق املؤلف  ويف إطار .لن نة اFامئة ا نا ملعللج

يدات واحلقوق ا®اورة شأن ا سودة صك دويل  ي، حث اFول األعضاء، نظرا إىل كون ب¨ه يف عداد اFول اليت اقرتحت  ب لتقم ً
نقاط اليت برص واألشخاص ا/ين يصادفون صعوت يف القراءة، عىل امليض قدما  ناءات لفائدة معايق ا uلو ل ًت ث  حتقق سـ

هات األخرى اليت قدمت اقرتاحاهتا تلف ا شأهنا بني  جلتوافق يف اآلراء  خم سـىن خالل اFورات . ب يتوأعرب عن أمI الراخس أن 
تضعفة ئات ا سني فرص نفاذ تË ا يد نص صك يكفل  توصل إىل تو سـالقادمة ا حت ملل لف بة إىل . ح ية اFوية لنسـو نة احلكو لا مللج

ية الفكرية وامل ية  مللكا يدية والفوللكورملعن ية واملعارف ا تقلوارد الورا نةلث متديد والية تË ا ية  تو للج، رحب التفاق عىل ا ص . بل
 òيف ذ Yمتكن من وضع ويقة ملزمة قانو بل ا بغي uضطالع به  ثري من العمل ا/ي  ناك ا تدرك قائال إنه ما زال  ًوا ث ي ه لسـ ق ن لك ً

تاجئ ملموسةلوطلب من اFول األعضاء مضاعفة �ودها . ا®ال نيق  شرتكة بني . تحق ملوأعرب عن رسور ب¨ه لألشطة ا ن
نة نظمة يف  ية الفكرية ا ية  ب¨ ا بو وسلطات ا سـالو مل ن ل مللكي نطقة أمرياك 2011 ملع تب املعين  مب وعن تقديره ملا أبداه ا ملك

باق األمور ية والاكرييب من قدرة عىل ا تالال سن تعاون تعاوY. تي ًوأفاد أيضا بأن ب¨ه  ي ية ً ية العا ية ا مل شديدا مع قطاع ا ت تحب لل ن ً
يا ته بإمتا�ا تدر رشوعات جارية عرب عن  ناك عدة  ية وأن  ية واإلبدا ثقا ناعات ا ًوا جي ه ع ل ثقلص ًوأخريا، عقد األمل عىل مواص  . مف

هات الفاع  األخرى بو وا جلتدعمي احلوار بني اFول األعضاء والو  .ي

يده  .69 يا عن تأ نوب أفر بوأعرب وفد  لي يق يةج ية ويان مجموعة جدول أعامل ا ب¨ان األفر منيان مجموعة ا ب لتل وقال إن . يق
بل ها يف ا نظمة وتوجه  شطة ا بادل املعلومات وتقمي أ يات فرصة ل¨ول األعضاء  تقاجUعات ا معل ملسـت مل ن ت وأضاف أن . لمجلع

سؤوv عن تحدة ا نظمة األمم ا بارها  بو  يا تقدر أميا تقدير الو ملنوب أفر مل ت مي يق ية الفكريةعج تدرك قائال إن . مللك قضا3 ا سـوا
ية الفكرية ية يف مللكا نارص ا نرصا �ام من  تت أهنا موضوع شعيب رمغ أهنا تزداد تعقدا وتعد  نوات األخرية أ من ا ع ع لتسـ ثب ل

ية Uجuتصادية و uع تصادي. ق u ية يكون حمفزا  شلك سلمي  بق  ية الفكرية إذا ما  قورأى أن نظام ا منمللك سـ ب للتط ة ف
ية نا ب¨ان ا ية يف ا Uجuمو ل ل ية لغة إلرساء توازن بني حامية. ع يا تويل أ نوب أفر مهوأضاف أن  يق أحصاب حقوق  مصاحل ج
ية الفكرية واملصلحة العامة ياق، . مللكا بو رأت لسـويف هذا ا يا أن عىل الو ينوب أفر يق  أيضا عىل تقدمي خدماهتا العادية زيرتكالج

ية ت. لتمنوعىل قضا3 ا بو وأضاف أن هذا  درك الوفد قائال إنسـوا ية اكن حلظة فاص  يف hرخي الو ياعUد جدول أعامل ا لتمن
ية فهيا، وال تو3ت ا تالف  ب¨ان عىل ا تفاع ا ية مبا يضمن ا نظمة يف جمال ا مناألخري يوجه معل ا سـ ل ن من تمل لت مل ب¨ان  خ لسـÐ ا

ية الفكرية نظام ا ب¨ان األقل منوا،  ية وا نا مللكا بم ل شطة جدول و. ل ية للميض قدما بأ بو األسا ية القصوى لوالية الو نبني األ سـ ي مه ّ
ناخ وأمن الطاقة واألمن الغذايئ والصحة العامة تحد3ت تغري ا ية، وال سـÐ تصدهيا  ملأعامل ا ل يا تقدر . لتمن نوب أفر يقوقال إن  ج

بو وشجع ع شطة الو ية يف أ بذوv من أجل إدراج جدول أعامل ا هود ا تا ي ن من لتمل رسورة جل ية مماث  ويه جد  هود إضا يام  مىل ا ف جب لق
بو العادية  ية الو متول من مزيا ية  شطة جدول أعامل ا يبأن أ ن من سـن ية . لت نومىض يقول إن اقرتاح الربYمج واملزيا

ية اهUما جد3 عن طري2013 -2012 للفرتة نا ب¨ان ا ياجات ا ها لضامن إيالء ا بو قد بذلت ما يف و هر أن الو م  سع ليظ ل ت ق حي
ية والكفاءة يث الفعا يدة من  لتوفري خدمات  ح ثوأضاف أن ب¨ه يرحب . ج ية  ببز3دة املزيا يةن   املقرتحةنالثة ملائة يف املزيا

يص بةختصو ية% 21,3 نسـ  ئلألشطة اإلمنا شطة . ن ية يف أ ية اýصصة لألشطة اإلمنا تخدام املزيا نوشدد عىل رضورة ا ئ ن ن سـ
ن ب¨ان ا ساعدة ا لجمدية هتدف إىل  ل همم ية الفكرية مبا خيدم مصا تخدام نظام ا ية عىل ا حلا مللك ساعدة وركز . سـم ية ا ملعىل أ مه

ية نا ب¨ان ا بة  ية الفعاv وناء الكفاءات  ما ل لل سـ ب لنن ياجات لك . تقل بار ا u بو أن تأخذ يف بغي للو تويف هذا الصدد،  ت ي حي ع ن
ساعدهتا ا ية  سني نو ية من أجل  ياساهتا الو ندوv عضو و م ع حت ن لتقسـ ناء الكفاءاتط شطهتا  بية وأ وواصل الوفد تدخI وأقر . لن
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ية ية الفكرية وا لتمنبرضورة إرساء حوار بني اFول األعضاء ملعاجلة العالقة بني ا نة . مللك نفذ ا للجوأعرب عن أمI يف أن  ت
بب ا نفذها بعد  يفا أهنا مل  رس هذا احلوار،  ية الفكرية واليهتا  ية وا ية  سا بمللك تي مض من تن لملع وقال . خلالفات بني اFول األعضاءلت

تأسف ألن بعض اFول األعضاء ما زالت  يا  نوب أفر تإن  يق بوترتد يف ج شطة الو يع أ ية يف  شطة ا يسأv إدماج أ ن مج من ن ودعا . لتم
نظمة ا/ي هيدف يف هناية املطاف إىل بين هذا الركن األسايس لعمل ا ملاFول األعضاء إىل  يق ت يحتق  شرتكة  نفعة ا مجلا مل ع مل

ب¨ان ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة . لا نة اFامئة ا رشين  ية وا ثا تام اFورة ا يدا  تطرد �مه  نوا للج ن ل ت شـ ملعسـ لعم  بنجاحخ
برصي12 واليت أسفرت عن uتفاق عىل إدراج املادة سمعي ا شأن حامية األداء ا رشوع املعاهدة  شأن نقل احلقوق يف  ل  ل ب . مب

تطلع إىل عقد مؤمتوأوحض أ بث ا/ي يريم إىل ينه  ئات ا شأن  لر دبلومايس العUد املعاهدة ورحب بربYمج العمل  ي هب
بث ئات ا شأن حامية  تفاوض عىل نص ملعاهدة  لا ي ب تخدام أوجه املرونة يف نظام . هل يدها ال يا جمددا تأ نوب أفر سـوأكدت  ي يق ج

يدات  ية الفكرية، وال سـÐ ا لتقيا ناءاتومللك uتقدم احملرز يف العمل و.  إىل أقىص حد ممكن،سـتث للأعرب الوفد عن تقديره 
بوعات وغريمه ممن يوا�ون  ناءات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا uيدات و شأن ا نصوص  ملطالقامئ عىل ا ت ي ب ثل سـ لتق

ية حبق املؤلف واحلقو ما هو معروض صعوت يف القراءة والزتامه الاكمل مبعاجلة نة اFامئة ا يا عىل ا نحا للج   منق ا®اورةملعل
تعلقة بوضع القواعد واملعايري ية اFوية اليت . ملالقضا3 ا نة احلكو ية لغة لعمل ا يا تويل أ نوب أفر لومىض يقول إن  للج ممه يق ج

ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا ياغة نصوص محلاية املعارف ا شأن  يا يف املفاوضات  بريا رمغ كونه تدر لحققت تقدما  تع تقل ص ب جي لك ل
يدي ية Fى بعض اFول وأع. لتقلا يا بب انعدام إرادة  ية  شأن املوارد الورا تعرث املفاوضات  شغا>  سـرب عن ا سـ ث ب ب بسن
سأv عن طريق uلزتام . األعضاء هذه ا يعة امللحة  ية واإلقرار  يا ملوحث اFول األعضاء عىل إبداء اإلرادة ا ب سـ لسـ لط ل

شف اإللزايم، ومن مث مراعاة اFور ا/ي  تفاوض ورشوط ا لك شأن ل تكامل بروتوكول Yغو3  بو أن تضطلع به ال بعىل الو سـ ي
ية متدة من uتفاع ملوارد الورا نافع ا نصف والعادل  تقامس ا ية وا نفاذ إىل املوارد الورا ثا ن للم مل ل ث نوب . ملسـل تدرك قائال إن  جوا سـ

ية اFوية يف العامني القادمني هبدف إ نة احلكو توقع مفاوضات مركزة يف ا يا  لأفر للج مت نصوص يق لهناء املفاوضات القامئة عىل ا
ثالث لشأن القضا3 ا نةمن أجل عقد مؤمتر دبلومايس يف سو3وجشع اFول األعضاء عىل العمل . ب  العUد صك 2013 سـ 

ية يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثملزم قانوY أو أكرث يوفر حامية فعاv للمعارف ا تقل ل تع لتقل ل ـى الوفد . ل لكمته هنوأ
توازنة للفرتة  ية  يا تضطلع إىل اعUد ويقة برYمج ومزيا نوب أفر مقائال إن  يق نج نة 2013 -2012ث للج وإىل جتديد والية ا

ية  . لاFوية ماحلكو

يان  .70 بابوي  بوأيد وفد ز ية ويان وفد م ب¨ان األفر يا مس مجموعة ا بنوب أفر يقل يق يابة عن مجموعة وفد ج ته  ند ا/ي أ نا لقه ل
يةجدول أعام نك اFويل . لتمنل ا شكواك يف أمره كام أكد ا بدو  تصادية  uية و تني املا تعايف من األز بورصح الوفد أن ا م ي ل لل ً ق م

سوء األزمة نقد اFويل بأن  ندوق ا توكام توقع  ل تدابري . ص يد املايل بفضل ا بو ظلت معافاة عىل ا تدرك قائال إن الو لوا لصع ي ًسـ
نظمة واFول األعضا يس بغاية يف حد . ءملاليت اختذهتا ا بو وهذا  شطة الو ية يف اكفة أ لورحب الوفد بضخ جدول أعامل ا ي ن لتمن

ية الفكرية توازن يف نظام ا ي  إلدخال ا نه و مللكذاته و للك ية فقط . سـ نا ية لن يعزز من مصاحل اFول ا موقال الوفد إن دمج ا ل لتمن
يدا عن ية الفكرية بأرسه  نفع عىل نظام ا يعود  نه  ًو بع ل مللكسـ ية الفكريةلك تاكر أو القضاء عىل أنظمة ا مللك اإلرضار ال ومىض . ب

òنأى عن ذ يس  ية الفكرية  ية يعين ازدهار العامل بأرسه ونظام ا نا مبقائال إن uزدهار يف اFول ا لل مللك م وأضاف أن العام . ً
بو من خالل وضع القواعد وامل شطة الو منوي يف أ بعد ا هد تقدما يف دمج ا ياملايض  ن لتل ً نظمة كلك خلدمة ش يد ا ملعايري عىل  صع

ية ية يف الربYمج واملزيا نا ية اFوية، إذ اكن من املأمول أن يمت حل . لتمن نة احلكو تقدم ا/ي أحرز يف ا لوالحظ الوفد ا للج مل
ية حبق  نة اFامئة ا بة  تفق علهيا، وكذò األمر  ية ا ه  الز ثالث العالقة يف إطار ا نالقضا3 ا للج سـ مل ن ملعل لن م املؤلف واحلقوق مل

ناءات حباجة إىل خمرج لضامن عدم حرمان . ا®اورة uيدات و يد آخر، رصح الوفد قائال إن قضا3 ا تثوعىل  ي سـصع لتق ً
ية واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرى من  سات ا يف واملؤ بات وخدمات األر برص وا يفي ا مياألشخاص  س شـ ت ل لتعلضع ملك

سدية  هم ا بب ظرو جلاحلصول عىل املعرفة  ف يةبس Uجu تصادية أو u عأو بغي أن . ق شات اجلارية  نا ينوذهب الوفد إىل أن ا ق مل
ية تاجئ الهنا ية يف ا ئتدمج قضا3 ا ن لمن سمعي . لت نذ زمن محلاية األداء ا تقدم احملرز يف املعاهدات العالقة  لوأشار الوفد أيضا إىل ا مل ً

ئات اإلذاعة وتطلع إىل إهناء هذين الصكني رسيعا برصي و ًوا ي تقارير . هل يمي وإعداد ا يق وا يات ا بين آ لوقال الوفد إن  سـ تقل لت لتن
توفر املوارد الالزم هذا العمل ما مل  نجاح  بو ولن يمت ا شطة الو ية يف اكفة أ تاكن خطوة �مة جتاه دمج جدول أعامل ا ل ي ن لمن  ةلت
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ي. > بو وتقارير األداء واملزيا منوي يف برامج الو بعد ا نوقال أيضا إن دمج ا ي لتل شجعاً ًة اكن أمرا  م وأشار إىل ز3دة احلصة . ً
ية من ية يف املزيا ناýصصة لإلنفاق عىل ا بةلتمن بغي ةاملائيف  21,3نسـبة  إىل ةاملائيف  19,4 نسـ  يفا أنه ال  ين ورحب هبا  ًمض

يا تجدد تلقا بارها ظاهرة جمردة  ية الفكرية  نظر إىل ا ًا ئ ت ت عل ند. مللك بو قد أصابت  يه، أكد أن الو عو ي شاء عل مراكز نما قررت إ
تاكر uيا و نولو بFمع ا ج يديلتك تصري أحد ا بو  سم املعين يف الو بابوي قد تقدمت بطلب  تف وأن ز ملسـم ل ي بادرة، نللق مل من هذه ا

ية منو وا تاكر عىل حنو ملموس وكذا ا u بابوي يف تعزيز ساعد ز هذا من شأنه أن  منمفركز  ب لتي ل م ية ًوأخريا، قال الوفد إن . ك ميأاكد
بوال ية الفكريةيو هارات يف جمال ا ية الطلب عىل املعرفة وا مترة يف uضطالع بدور حموري  مللك  مل لتلب وأمل الوفد يف الهناية . مسـ

متويل لربYمج  نجاح يف هذا ا®ال ز3دة ا شجع ا لأن  ل بوي ية الو يأاكد  .مي

ية للقضاة .71 تدر مثني يف تقدمي اFورات ا ها ا F بو يك الو بوشكر وفد ا يمع ل ي لسـ يك يف ملك يني  سـ واملوظفني القضا ملكئ
تايل 2011ل يويو 14و 13 سمح  ية الفكرية وسوف  يث إنفاذ حقوق ا ل وقد ساعد ذò قطعا يف إثراء املعارف من  ي مللك ح

ييك حلق املؤلفًورشح الوفد قائال إن . لنظام اFوv الفصل يف القضا3 عىل حنو مريض هد الوطين ا ملكسـا يام ملع لق قد أhح ا
نظام حق املؤلف تجراءاإل يني  تخدمني ا ية تزويد ا تاب  ياري  ية للحصول عىل الرمق اFويل ا ل ا سـ بغ يكملع للك سـبك ملكشـ ملل

ياجاهتم تكرة توافق ا ية  نولو يات  تبآ ب حل م ج تكامل . تك تخدمني ا نظام إذ ميكن  هذا ا نجاح املهبر  بني ا سـوبني الوفد أنه  سـ ل ل للمت ل
هااإلجراءات يف أي ماكن عىل الفور وعىل م نة بأ مكلدار ا ية أخرى . لسـ شاء أداة  لوأضاف الوفد أنه مت إ نظام الرمق شـبكن
سيل اFويل املوحد للصحف وا®الت نظام قد مسح . لتسلا لوبني أن هذا ا ييك حلق املؤلفل ملكسـهد الوطين ا تعاون مع لمع ل ا

با بحوث وا ية ومراكز ا رش واجلامعات اخلاصة واحلكو ناعة ا تالقامئني عىل  ل ملكص من ية ل تب وفقا للمعايري ا يع ا نت ومراكز  لتقب ً لك
ية واFوية وكذò توفري اخلدمات اآلية نالو ل ييك حلق املؤلفوأوحض الوفد أن . طن هد الوطين ا ملكسـا شاء قاعدة ملع ن بصدد إ

ثقايف  بكة uنرتنت يضم اإلرث ا تحف افرتايض عىل   òته وكذ ية إلدارة نظام حق املؤلف بأرسه ومرا لنولو شـ مب ج قتك
هائلا لييك ا ييك حلق املؤلفًفضال عن ذò، قال الوفد إن . ملكسـ هد الوطين ا ملكسـا  قد وقع اتفاقات رشاكة جديدة مع ملع

يخ ثقافة احرتام حق املؤلف واحلقوق  ية تر ية،  تعلمي احلكو ياسة ا نظامت وفقا  يات وا تلفة وا سـاجلامعات ا بغ ل سـ مل مجلع ýم ل ً
سة قد أب. ا®اورة تعاون سوأضاف الوفد أن املؤ ية يف اFول األخرى هبدف تعزيز ا لرمت اتفاقات أخرى مع املاكتب الو طن

ميي يف هذا uجتاه تقريب بني املاكتب ودمع العمل اإل قلاFويل يف قضا3 حق املؤلف واحلقوق ا®اورة ومن مث، ا إلضافة . ل
شطهتا، مؤكدا ئة صادقة عىل أ بو  ية الو نأ الوفد أاكد بق،  ًإىل ما  ن ن ي مي ه ثريين يف اكفة هتسـ نفع عىل ا ها قد عادت  لك أن برا لجم

بو نا بفضل . ياFول األعضاء لو هد  تدريب عىل تدريس حق املؤلف واحلقوق ا®اورة سوف  ته بأن ا ًوأعرب عن  سـ حتل ش يثق
بو ية الو يأاكد ية حبق . مي نة اFامئة ا رشون  ية وا ثا هدته اFورة ا تقدم ا/ي  نوأثىن الوفد عىل ا للج ن ل ملعل لع املؤلف واحلقوق ش

برصي والصك اFويل خبصوص  سمعي وا شأن معاهدة محلاية األداء ا تفاوض  ية  لا®اورة وخاصة اخلطوات اإلجيا ل ب لل ب
رشوع املعاهدة محلاية  يه  بب  بوعات وكذا الزمخ ا/ي  يدات لألشخاص غري القادرين عىل قراءة ا ناءات وا uم ت فتق س ملطث ي لت سـ

بو قد سامه يف منو وأقر الوفد بأن. هيئات اإلذاعة يك يف الو شاركة ا ي  سـ ية الفكريةملكم ييك  هد ا للملكا يس عىل ملكسـملع ل 
ية الفكرية وإدارهتا وحاميهتا وكذò يف  ية ا توصل إىل معرفة أكرث نضجا ويف  ية فقط ولكن يف ا ية ا مللكيد ا منن ل ت ب تصع ً تح لل

ية واملوارد الور يك اك شة القضا3 اجلديدة اليت هتم ا مننا سـ لتق ملك نا| أيضام تغري ا يدية والفللكور وا ية واملعارف ا ًا مل ل تقل ويف . لث
ية  ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اFوية ا نة احلكو تقدم يف معل ا تعني إحراز ا ياق، أعلن الوفد أنه  ثهذا ا ن ل للج ل ي مللكسـ ملعم ل

نة اFامئة ا شاركة يف ا هم ا يدية والفللكور ورأى أنه من ا للجواملعارف ا مل ملتقل ية ل نة اFامئة ا نية بقوانني الرباءات وا للج ملعن ملع
يزيية تان يف تعزيز اإلطار القانوين اFويل لالخرتاعات واإلشارات ا تجارية إذ ساعدت هاhن ا متبقانون العالمات ا ن لل . للج

ها ا نوب  تعاون بني ب¨ان ا رشوعات ا ية وألقى الضوء عىل  نا ية ا يه، تطرق الوفد إىل ا بعضو جلمللك ل ع لص نظام دمع معل كبعض  ل
ب¨ان أمرياك الوسطى وا بات الرباءات  مجلإدارة  ل يةطل نظام قد . مينيكهورية اFو  560 مع 2011ليف يويو  عاجللوأوحض أن ا

نوية واFول األعضاء يف  ها من أمرياك الوسطى والاكرييب وأمرياك ا شاركة،  ببا من املاكتب ا جل مل معظمطل ميي ً تب اإل قلا ملك
ية ا تجرييب مع . لفكريةللملكاألفريقي  تابعة الرباءات ا رسيعة  رشوع الطرق ا بادرات أخرى  لوأضاف الوفد أنه مت إطالق  مل ل مك م

ياين للرباءات و تب ا تجارية وا تحدة للرباءات والعالمات ا لتب الوال3ت ا ل ملكمل باين للرباءات والعالمات مك تب اإل سـا ملك
تجارية هم . لا يد آخر، قال الوفد إنه من ا ملوعىل  سؤولني صع بو يف تدريب ا ية الو ية أاكد يد عىل أ تأ مليك اإلقرار وا ي مي مه ك ل للمكسـ
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سـاب املزيد من املعرفة يف هذه القضا3 وإعطاء  ي  ال ية األخرى كو ية الفكـرية واألطراف ا يني يف ماكتب ا تاحلـكو سـ كنـ ملع مللك م
ية ية الفكـرية اليت ختـدم ا لتمنـدفـعة  ثـاال. للمـلك ًوقد سـاق الوفد   طالب أهنـوا اFورة 34 000 وأشار إىل م

ية تدر بـا ها DL-101 يل ية، اليت  با نـظم للـغة اإل ن ية الفكريةسـ ييك  هد ا للملكا بوملكسـملع يـة الو ي مع أاكد ويف الهناية، أعلن . مي
تلفة عىل جدول  نود ا تطرق إىل ا مترار uجUعات يف ا يقات مع ا تقدم ملزيد من ا ýالوفد أنه  ب ل تعل لس سـل  .األعاملي

بال  .72 ية ووفد  ب¨ان األفر يابة عن مجموعة ا يا  نوب أفر يانني الUين أدىل هبام وفد  يويا إىل ا يوأنضم وفد إ يق يق نج ل ن ب ب لث ل
ب¨ان األقل منوا يابة عن ا ل تحدة الرابع . لن توى يف مؤمتر األمم ا يع ا ته موجه حوار ر شاركة  نأ املدير العام عىل ا ملو سـ مل مله ف بصف

يادين املعين بأقل  يادين �مة من  ب¨ان يف  هذه ا تواصل  بول برتيا، وشكره عىل دمعه ا ب¨ان منوا ا/ي انعقد يف ا ما م لل مل ك ن سطل
شأن الرباءات، وشكره  تخصصة  نفاذ إىل املعلومات ا تاكر وا uيا و نولو ثل دمع ا ية،  نولو بتكوين الكفاءات ا مل ل ب ج تك م ج لتك ل

شط ية إدماج أ يط الضوء عىل أ نكذò عىل  مه نظمةتسل ب¨ان األقل منوا يف أعامل ا ملة تكوين الكفاءات Fى ا ومىض الوفد . ل
تجات  سن توسـمي ا ية و سو هارات ا سني اFراية اإلدارية وا يا و نولو سامه يف نقل ا ية الفكرية  نيقول إن ا حت ت حت ملت يق مل ج تك لمللك ل

ية هارات ا لتقنوتطوير اخلدمات وصقل ا نو. مل تقدمي تقرير  سـوYشد املدير العام  بول الوزاري ب تابعة إعالن ا سطني عن  م
ب¨ان األقل  بو  بة الو نظمة ملواص  تعزيز  تدابري اليت اختذهتا ا ب¨ان منوا، وعن ا شأن أقل ا تحدة  للوبرYمج معل األمم ا ي شع مل ل ل ب مل

ب¨ان األقل منوا يف الوقت . منوا بو إىل ا ساعدة اليت تقد�ا الو يف ا لواسرتسل قائال إن من الالزم  ي مل يه هذه تكث فا/ي تعقد 
تصادي u ية يف ا®ال تاكر واإلبداع إىل منو و uب¨ان العزم عىل حتويل املعارف و قا من ب يويا . تل بورصح الوفد بأن حكومة إ ث

ناجت  سجI ا منو املؤلف من رمقني ا/ي  تحول وذò للحفاظ عىل ا منو وا يق ا نوات  نت خطة طموحة من مخس  لد ي ل لسـ ل تحق لش ّ
نةاحمليل اإلجاميل  ية مبوعد أقصاه  ية لأل يع األهداف اإلمنا يق  سـيف الوقت الراهن و ئ لفمج يذ . 2015 لتحق ناء  تنفوأضاف أنه أ ث

ية وجودة  تا سني اإل ساعد عىل  ئات  شاء  ية يه إ نولو ية وا ية ا ية  تكون األهداف الر جهذه اخلطة،  ج نتك حت ت ي ن لعلم من سـ هسـ لي للت ئ
تج احمليل تو�ات uسرتا. ملنا يجومىض يقول إن ا يا تل نولو تاكر ونقل ا شاء أنظمة لال هذه اخلطة تركز عىل إ تة  جية ا تك لل ب ن لسـ

تاكر وحقوق  uيا و نولو يد املعايري وتطوير العلوم واملعلومات يف جمايل ا رشية واجلودة وتو ية وتطوير املوارد ا بوا جمن تك لح لب لت
ية الفكرية يويا اختذت تدابري تريم إىل . مللكا بونوه الوفد إىل أن حكومة إ شاء ث ية الفكرية وإ تب الوطين  نتعزيز قدرة ا للملك ملك

ية الفكرية ية جديدة يف جمال ا ياسة عامة و ية الفكرية ورمس  مللكإطار قانوين وإداري فعال يف جمال ا نمللك وراح يقول إن . طسـ
ية يف الوقت الراهن بو خيضع إىل دراسة وا يات اليت تديرها الو تلف uتفا فuنضامم إىل  يق يويا تقدر ورصح بأ. خم بن حكومة إ ث

ية الفكرية ونظام  ية  ية الو شاء األاكد تاكر وإل uيا و نولو شاء مركز Fمع ا بو إلهيا إل ساعدة اليت تقد�ا الو للملكا ج نتك مي ن ب ن ي طمل ل
ية الفكرية هور يف جمال ا بة ا بيك وإلعداد برامج ýا تة ا مللكاأل مجل ط شـ شطهتا يف جمال . لمت بو وأ نومىض يقول إن والية الو حامية ي

شات اFائرة يف  نا تقدم احملرز يف ا تكامل ا ية �مة للغاية، وإن من الرضوري ا يدية والفوللكور واملوارد الورا قاملعارف ا مل ل سـ ث لتقل
ية  شطة و يدية والفوللكور بإقامة أ ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اFوية ا نة احلكو نإطار ا ن تقل ث ن ل طللج ل مللكملع م

يديةتتعلق  ب¨ان األقل منوا يف جمال املعارف ا تجات ا نة  ها وبر تصادية وتدويهنا و u تقلتعرف عىل الفوائد ل ن مق لل م يلحتل تمت . ق خوا
بغي أن يؤدي إىل uتفاق عىل صك قانوين دويل ملزم يف هذا  نة  ته قائال إن العمل ا/ي تضطلع به هذه ا ينالوفد  للج لكم

 . الصدد

يا صوته إىل .73 ية والاكرييبب¹ صوت وفد مبومض وفد كولو يابة عن مجموعة ب¨ان أمرياك الال يان ا/ي ألقاه  ين يف ا ن تب . ل
رسيعة  تغريات ا تأقمل مع ا ناضل  ية الفكرية اFوية وأن  ها يف قضا3 ا بو  تمكل الو يا أن  هم لكولو لوقال إنه من ا لم لل ت ل ي سـ مللكب معل تمل

مت تاكرات اجلديدة و u جماليت تؤثر عىل العامل ومع سني إدارة . ع املعلوماتب رشوعات  لتحورحب الوفد مبحاوالت تطوير  م
تواصل  نفاذ إىل املعلومات وا هل ا ية اليت  نولو سني الوسائل ا ها  ها، كام شكر األمانة العامة عىل  بو و لالو ل تح سي ج تك معل تمي سل ل تنظ

نظمة واFول األعضاء تكامل ال. ملبني ا شاغل يمكن يف ا سـوأشار الوفد إىل أن شغI ا ية الفكرية كجزء ل يعاب ا مللكعمل ال ست
تقدم وuزدهار يق ا ية  ياسات الو ية، يف ضوء ا Uجu ياسات ية وا ياسات ا لأسايس من  ن سـ ع سـ من لتحقسـ ط ل ل وأشار الوفد . لت

ية منو وا نصفة  ية  تخدام إسرتا ية  يق هذه ا ية  منعىل وجه اخلصوص إىل أ يج سـ لقض سـ لتمه لل م ت نظمة إىل الرتكزي . تن ملودعا الوفد ا
يان يف  ية وهام عامالن أسا تا ية واإل نا شجع ا رشوعات اليت  سـعىل ا ن سـ ت جت ف ل تا¡مل تحول اإل نا يا تؤمن إمياY ل ً، وقال إن كولو مب
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ية  سات ا نظمة أن تزيد من نطاق تعاوهنا مع املؤ يا وأنه عىل ا نولو بغي تقدمي احلوافز يف جماالت نقل ا لعلميقا بأنه  س مل ي جمع تك لن ً
رشاكت يف لك من اFو تصادي لوا u منو شاريع املقامة Fمع ا ية الربامج وا ية واFول األقل منوا يف جماالت  نا قل ا لم مل من تل ً

مترار العمل . وuجUعي يا، من الرضوري ا يولو¡ ككولو نوع ا ثقافات وحتظى  تعددة ا  vسـوقال الوفد إنه يف دو ب ب ت مل ل ل م
تتعاطي مع اكفة القضا3 املربطة حبامية املوارد الورا مية لل بارها أصول ذات  ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا قية واملعارف ا ت ل تع تقل عث ل ل

توازن ية إلحراز تقدم  يا بة ا لر òية، مدفوعا يف ذ ية وا متعات األ مكربى ل¨ول وا سـ سـ غ حملل لصل ً وأضاف الوفد أن هذه . ®
ثل هذه  ماألصول من شأهنا تويد املزا3 يف إطار قانوين مصم لضامن احلفاظ عيل  ُ يوم ل ساكن املزتايد ا باع طلب ا لاملوارد إل ل شـ

بل شارية مع األخذ بعني . ملسـتقويف ا ية  نصوص امللزمة قانوY يف إطار  سار املفاوضات لالنهتاء من ا كوأثىن الوفد عىل  ت معل ل ًم
ية بار مصاحل وأويات اFول األعضاء إلضافة إىل و�ات نظر األطراف األخرى ا uن ل ملعت ية ومع ذò، ركز عىل. ع مه أ

ية وضامن احرتام األنظمة اخلاصة ضامY ال يادة لك دوv عىل مواردها الورا تاج نص يقر  تكامل احلوار إل ًا ث سـ ن يه  بسـ فرجعة 
هذه األنظمة اخلاصة ية  يعة اإللزا يد الوطين وكذò احلفاظ عىل ا ها عىل ا لنفاذ إىل الفوائد وتوز م بيع لصع وأوحض الوفد أن . لطلل

رسيع يف ا تقدم ا لا ل ته حتد3ت جديدة ل¨ول األعضاءل يات اجلديدة يف اكفة أحناء العامل قد محل يف  جعبنولو ج ويف هذا . تك
بو الرمقيالصدد، ركز الوفد عىل العمل اجلاري مبوجب  مترب يجدول الو ية العامة يف  متدته ا ب ا/ي ا سع  وحث األمانة 1999مجلع

ئوياهتا وفقا لواليهتا وأن ًالعامة عىل أن تضطلع  ل ية موردي  "مبسـ سؤو تحديد  ية وضع القواعد  بة  نا بادئ ا لتطور ا م ل بغ سـ مل مل
ية الفكرية تعلق   Ðية ف مللكاخلدمات ا يبك توصل إىل توافق لآلراء حول ". لشـ برية املطلوبة  هود ا يه  للوعرب الوفد عن و لكع جل

مترار ا بو يف هذا ا®ال  لرشوع معاهدة، واقرتح أن تقوم أفرقة اخلرباء لو سـي ية عىل األصعدة م سـنظر يف القضا3 األسا
ية رشيعات الو يد ا متكن من إحراز تقدم عىل  بدائل ل¨ول األعضاء حىت  ية تقدمي ا ية  ية وا ية واإل نالعا صع ل بغ حملل مي طمل تل ت . قل

ية ية وا نولو تطورات ا ية بقوانني الرباءات ا نة اFامئة ا يا أن تدرس ا هم لكولو لعلموأضاف إنه من ا ل ن للج جب تك لمل  اجلديدة، ما ملعم
يقا يال  ًتطلب  مع حتل نفذة عىل احلاسوب وقال . محلايةا يةهلأب تمتتع اليت ال لالخرتاعات ًي ثال إىل uخرتاعات ا تفت الوفد  ملوا ًل م

بارة  تخدم عىل احلاسوب أهال للرباءة أم ال، أو  سمح جلزم ما إذا اكن uخرتاع ا بعأنه البد من رمس حدود واحضة  سـ ًت مل
رشوط ية الرباءةلأخرى ا بغي أن . هل املطلوب توافرها يف هذا uخرتاع حىت حيظى بأ تطرد الوفد قائال أن ذò ال  ينوا ًسـ

نظر يد ا لحيول دون امحلاية القانوية املزدوجة يف إطار الرباءة وحق املؤلف وفقا للموضوع  قن يد جدا . ً ًوأضاف الوفد أنه من ا ملف
نظر يف قضا3 اýرتعات  يةلا يدال نا ثال   اجللص يل ا ملديدة ومهنا عىل  َاملفصصبس ¬ َ بة ُ بل العالج والرت يار الرباءات و يات وا سـ كت خ

ي يا ئا سائل الالزم ةلكمي يق  Fيل ا تح ية الرباءة لالخرتاعات وا يمي أ يس  للم كام وردت يف طلب الرباءة ووضع املقا ل ل قهل تق لي
تاكر u رشوط اجلدة وخطوات بة  بدراسـهتا  لسـ تفت الوفد إىل ق. لن تجارية وأعرب عن رسوره نضامم لوا لانون العالمات ا

يد الوطين  يق الربوتوكول عىل ا بل  تايل  يا  يا إىل بروتوكول مدريد يف القريب العاجل، وقد أعدت كولو لصعكولو ب سـ ل ب تطب م م
ي ية ضامن توافر العوامل األسا تعديالت  نظام الوطين وإدخال ا نظر يف ا تصة ا ئة ا سـوبدأت لفعل ا بغ ل ل ل ý سامح لهي للة 

سالسة بيق هذا الربوتوكول  بو . بتطب شاري الو يات  تو يام هبا وفقا  شار إلهيا قد مت ا تعديالت ا يوبني الوفد أن ا ت ص ل مل مسل ً لق
هذا الغرض يصا  ية  ئات ا لا/ين زاروا ا ً خص ن لتقي يدية . هل يل العالمات غري ا مترار يف  u تقلوأضاف أنه ال بد من لحتل سـ

شريا إىل الز3 ًودراسـهتا،  يةم يا خالل األعوام املا نوع يف كولو يل العالمات من هذا ا بات  برية يف عدد  ضدة ا ب ل سج مطل ت . لك
تقدم جتاه  ية إىل ا ياYت اجلغرا ية وا نا تجارية وال¹ذج والرسوم ا ية لعالمات ا نة اFامئة ا يه، دعا الوفد ا لو ب ع لص ل ن للج فعل ل ملع

ب¨ان  متكن ا يدية حىت  لدراسة العالمات غري ا تتقل نفاذ إىل أدوات ميكن ل ية الفكرية من ا تخديم نظام ا  òلوكذ مللكسـ م
ية للك دوv عىل حدي رشيعات الو بان ا يق معايري حامية موحدة، مع األخذ يف ا سمح هلم  نuعUد علهيا  سـ ب طت ل حل تتط ودعا . ب

تخد سمح  ية  بادئ تو ها وطلب إصدار أدv وإعداد  ية و سـالوفد إىل دراسة هذه ا ت جهي مللقض م ية الفكرية حتليل مللكيم نظام ا
ليق معايري امحلاية اFوية عىل العالمات امللونة وعالمات الصوت والراحئة و تصديقبتطب ية وعالمات ا لالعالمات امجلا ـى . ع هنوأ

يق العمل حىت  يامه  نوية والاكرييب  تب ب¨ان أمرياك ا شكر  يادته، وخص  شكر املدير العام  ته  سـالوفد  ب جل ل ب بتنلكم لق مك لق
يةيسمح  ية الفكرية الو سني نظام ا تايل يف  يا تعاوY اكمال، وساعدها  تعاون مع كولو بو  نملاكتب الو حت ل ي ب ل طي مللك ً ً  .م

ناء نظام فعال بيالروسوعرب وفد  .74 ية إىل  بو والرا ها لك من املدير العام وموظفي الو بذ هود اليت  ب عن دمعه  ي مي ل للج
ت|ر بة لال نا ئة  سية الفكرية وإرساء  م ي سـللملك تاكر واإلبداعب u تصاد ب¨ه وتطوير . ب يف يلكي ال تحديث ا قوقال إن ا ه لل
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ها  يالروس،  تاكر يف  u تصدير وغريها من أولو3ت تطوير تقدمة وتعزيز إماكيات ا يا ا نولو ناعات القامئة عىل ا لكا ج بتك ب ل ن مل للص
ياسات  سوق وصقل ا نظمي ا ية الفكرية كأداة  سـعوامل أدت إىل تضاعف دور ا ل لت ل تجارية وحتويل املعارف إىل إبداع مللك لا

ية نا ساب املزية ا ية وا تاكر وإيرادات إضا سـوا ت ت فب ل ك ومىض يقول إن احلكومة أبدت مؤخرا اه�Uا هبذا ا®ال وتضطلع بعمل . ف
ب¨ ية الفكرية يف ا ية للميض قدما بوضع نظام وطين  ية ا نظم يف جمال سن القوانني وتطوير ا لشامل و ت للملكب ن تحم فاد وأ. لل

تعلق حبامية uخرتاعات والعالمات   Ðتدمية مع وجود اجتاه تصاعدي ف نوات األخرية  تاجئ احملققة يف ا يالوفد أن ا سـ سـ من ل ل
ب¨ أو خارجه واجتاه تصاعدي أيضا يف تطوير سوق  ية الفكرية سواء داخل ا سائل املربطة  تجارية وغريها من ا لا ت مل مللكل

هذا ا®ال ها ولفت الوفد ا. لخمصص  تجارية اليت أود يل العالمات ا بات براءات uخرتاع و عنظر إىل ارتفاع عدد  ل سج طل تل
بة تفوق  يني  بات ا سـمقدمو ا حملل نة 50بنلطل ية مقارنة مع  نة املا سـ يف املائة خالل ا ض بات . 2005لسـ لطلوأضاف أن عدد ا

يالروس للحصول عىل  تب باليت قد�ا املودعون من  ها ا ملكالرباءات اليت  يويمينح  قد تضاعف مرتني يف حني سـاألورويب اآل
تجارية و يل العالمات ا بات اFوية  لأن عدد ا سج ل وأعلن الوفد عن اعUد . ، قد تضاعف أربع مراتعالمات اخلدمةلتلطل

هر مايو  بو وذò يف  شأن حق املؤلف واحلقوق ا®اورة ا/ي وضع الشرتاك مع الو يالروس  هورية  شقانون  يمج ب . 2011ُب
ية يف وذكر ية وا ية واألد نفات ا ياYت وا تخدام برامج احلاسوب وقواعد ا نظم ا تضمن قواعد  ن أن القانون اجلديد  ب لعلم ملص ب سـ ت لفي ل

يط الرمقي وذò وفقا ألحاكم  يالت الصويةحملا شأن األداء وا بو  شأن حق املؤلف ومعاهدة الو بو  تمعاهدة الو سج ب ي ب وقال . لتي
ه ياغة قانون  مجإن العمل جار عىل  تجاريةص شأن األرسار ا يالروس  لورية  ب يف ثالثة دالئل . ب تكيواسرتسل قائال إنه جرى 

بو، ويه  سعي إىل "و"  تصممي عالمة جتارية "يللو بل"و" الكامللا تداع ا ملسـتقا ية إلhحة "ب مهنج، من أجل تطوير طريقة 
ية الفك. املعلومات ية  ية و ياغة اسرتا بو ساعدت عىل  للملكوأضاف أن الو ن يج ص طي نة ت وقال إن . 2020سـرية صاحلة إىل غاية 

نعي  تاكرية وعىل تعزيز قدرة  u شطة تصادية من األ u نافع ية فعاv للحصول عىل ا ساعد عىل وضع آ مصيذها  ب ن مل ل قي سنف ت
ثة ألداء األعامل وا يق الطرق احلد متكن من  ية بفضل ا ية واخلار سة يف األسواق ا نا ية عىل ا تجات ا لا تط يمل ب حملل ف مل حملل لن تنافس ج

ية الفكرية  vبري إىل اإلدارة الفعا ناد إىل حد  للملكال كت ية يف إرساء الظروف . س تيجوقال إن ب¨ه فكر يف إطار هذه uسرتا ّ
ثة  يا املعلومات احلد نولو تخدام وسائل  ية الفكرية وإدارهتا وحاميهتا وامجلع بني جماالت مرتابطة  بة إلدماج ا نا يا سـ سـ جمل تك مللك

ي بة القوانني واحملافظة مللكمحلاية ا ية الفكرية ومرا تخدام ا ية الفكرية واإلرشاف عىل ا ها وإدارة حقوق ا قة الفكرية و مللك مللك سـمي تقي
شأن الرباءاتعىل وKئق الرباءات و ية  بتقدمي اخلدمات اإلعال تعلقة . م بادراهتا ا بو و رشوعات الو ملوأعرب الوفد عن دمعه  مي مل

ي ية ا تعاون يف جمال ا ت ب تحل لل يةن نولو جة ا ية. لتك نولو ية ا ية ا تطوير ا بو  يع اتفاق تعاون مع الو جوأشار إىل تو تك ن لق ت ب ل تحي ورأى . لل
ها تب الرباءات وجودة اخلدمات اليت  ية معل  سني فعا ميكن من  نجز يف إطار هذا uتفاق  يحأن العمل ا تمك ل حت يمل وتوجه . سـ

ه بو واألمانة عىل  شكر إىل املدير العام للو معلالوفد  ي سائل املطروحة عىل ل تعراض ا ته يف أن ميكن ا مثر وعرب عن  ملا ا سـ ثق مل
نظمة عىل  ية وا ية الفكرية الو شالك اليت تواجه ماكتب ا سوية ا ية من  يات احلا س  اجUعات ا ملجدول أعامل  ن مل ت ل مجلع طسل مللك

 .حد سواء

بو يف جما .75 شأن توسع الو تقدم احملرز  يورحب وفد بردوس حلوار املوسع و ب سني فÐ ل بة امجلاهري وإجراء  حتل خما ط
شأن الرباءات تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات  تغرقة إليداع ا بخيص الفرتة ا ل ب لطل ية . ملسـ لتمنورحب الوفد أيضا بزتايد الرتكزي عىل ا ً

ية للفرتة  نيف ويقة الربYمج واملزيا يذ 2013-2012ث ب¨ان من  متكني ا ساعدة  تنف ودعا إىل مواص  تقدمي ا ل ياهتا لمل تيجاسرتا
ية الفكرية ية يف جمال ا مللكالو يقات اليت صدرت عن الوفود من األعضاء . طن يده  تعلويف هذا الصدد، أعرب الوفد عن تأ للي

 Ëلعمل يف تهد بإhحة األموال املطلوبة لالضطالع  ية والاكرييب وعن سعادته  تعاألخرى يف مجموعة ب¨ان أمرياك الال لن تي
ب¨ان ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة، ال سـÐ فÐ خيص حامية كام رحب. لا نة اFامئة ا تقدم ا/ي أحرزته ا ن الوفد  للج ملعل

نة  ناف عقد املؤمتر اFبلومايس املعلق يف  ية برضورة ا تو يده  برصي معر عن تأ سمعي ا سـاألداء ا ت ص لل ي ل ئل سـ وأضاف . 2000ً
ناءات فÐ خيص األشخاص غري القادرين عىل قراءة ًالوفد قائال إنه يؤيد اFعوة إىل إعداد معاهد uيدات و شأن ا تثة  ي سـب لتق

ية مبوجب حق املؤلف نفات ا سني نفاذ هؤالء األشخاص إىل ا سـىن  بوعات، حىت  حملما ملص حت ت ًوأشار الوفد جمددا، فÐ . يملط
نا تجارية والرسوم وال¹ذج ا ية بقانون العالمات ا نة اFامئة ا لصتعلق  ل ن للج ية، إىل أن حامية أسامء ملعي ياYت اجلغرا فية وا ب لع

ية  نا تصادات ا u بارها من بة لربدوس  ية حامسة  تيس أ ها وuتفاع هبا كعالمات جتارية،  ماFول من  ق تك ليل ت سـ مه عن لن سجت
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يفة ية بقانون ال. لضعالصغرية وا نة اFامئة ا بة  يس فقط  ب¨ان �مة  نوقال إن حامية أسامء ا للج سـ ملعل لن تجارية ل لعالمات ا
ية الفكرية وأكد من جديد عىل  ية وا ية  نة ا بة  ية ولكن أيضا  ياYت اجلغرا ية وا نا مللكوالرسوم وال¹ذج ا منف ن للج سـ ب ع لتلص ملعً ن لل

ياجات بردوس وغريها من ب¨ان  ية ا ناسب من  نحو ا يهنا عىل ا بو  نطقة الاكرييب يف الو ية تعزيز وحدة  تأ ب مل ل ي حمه تل متك لم
شأن الرباءات . لاكرييبمنطقة ا تعاون  يا الفريق العامل املعين مبعاهدة ا يده للعمل ا/ي يضطلع به حا بكام أعرب الوفد عن تأ ل ل ًي

يا إىل حتديد معايري  تب اFويل عىل العمل املضين ا/ي اضطلع به  سن أداء نظام املعاهدة وشكر الوفد ا ًوا/ي  سع ملكيح ُ سـ
يض الرسوم ختفبوv لضامن  سأv بطريقة عادv غري أن. مق يد عىل رضورة حتديد تË ا تأ تواصل، ووفقا للوفد، ا مل بردوس  ك ل ًسـ

ية الصغرية القامئة بذاهتا نا نصفة، مع مراعاة اخلصائص املمزية ل¨ول ا مو نة. لم تجديد والية ا يدها  للجوأعربت بردوس عن تأ ل  ي
ي ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا ثاFوية احلكو ن مللكل يدية والفوللكورملعم نة إىل لتقلة واملعارف ا توصل ا ها يف أن  للج وعن أ ت مل

يح توفري امحلاية الفعاv لل يدية والفوللكوريتاتفاق  ية واملعارف ا تقلموارد الورا شات يف . لث نا ناف ا قكام حث الوفد عىل ا مل ئت سـ
تعاو توصل فهيا بعد إىل اتفاق، بل وأيضا عىل ا لتË ا®االت اليت مل يمت ا تاجئ جمديةًل يق  نن  تقدم احملرز . لتحق لوأشار الوفد إىل ا

نة  يفا أن بردوس واصلت خالل  تاجئ Yحجة  سفر املداوالت عن  سـيف جمال احلومكة وتطلع إىل أن  مض ن تفادة 2011ًت u سـ
ية الفكرية تهبا  ية إىل مواص  تعزيز  بو والرا ية املقدمة من الو ساعدة ا للملكمن ا مك م ي ن  أشار إىل رضورة تقدمي لكن الوفد. لتقمل

تصادي uعي وUجu منو يق ا بارها أداة  ية الفكرية  سـىن uتفاع عىل حنو فعال  ساعدة حىت  قاملزيد من ا تحق لمللك ل تي ن ت  .عمل

ية .76 ب¨ان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر يان ا/ي أدلت به  يده  يقوأعرب وفد بوسواY عن تأ يق لج ب ي وقال إن من بني . للت
ب¨انأهداف نظ توى األفراد وا تصادي وuجUعي عىل  u تقدم يق ا ية الفكرية  لام ا سـ مل ق حتق وأضاف أن توفري حامية . مللك

يف  يع وخدمات جديدة عن طريق  يات  تجات و تاكر وشجع عىل خلق  u ية الفكرية حيفز يقوية  ن معل ن ي تكب تصم للملك
ها تغال يات وا نولو لا ج سـتك ية الفكرية أيضا فو.ل ية مللكيوفر نظام ا ية  يح  ية واFامعة و ناعات األسا ترص العمل يف ا ب ي سـ حتلص ن ت

ية ثقا ناعات ا بدعة يف ا فملاكفأة املواهب ا ل لص شأن نظام . مل ناء توافق آراء دويل  بو حباجة إىل  ثه قائال إن الو بواسرتسل حد ب ي ي
ية نا ب¨ان ا تقدمة وا ب¨ان ا ياجات ا ية الفكرية من أجل إرساء توازن بني ا ما لمللك ل مل ل ية . حت يع ا هذا الهنج بدوره  منوميكن  لتشج ت ل

Yثل بوسوا ب¨ان  تصادية  uت مل بو. ق ئات الو ية يف معل  يوأضاف أنه ال بد أيضا من إدماج جدول أعامل ا ي همن ورمغ أن . لت
ث  يف اج ية غري  نا ب¨ان ا ية ا ية الفكرية، فإن أ شأن قضا3 ا بو توصلت إىل توافق آراء  ممتلف جلان الو ل ل ب ب ي مخم . Uعاهتاغلمللك

ò/ية،و نا ب¨ان ا شاركة أكرب  رس  بو أن  بغي للو م  لن لل م ي ثه مؤكدا من جديد عىل موقف مجموعة . تيي يومىض الوفد يف حد
تجارية يهتا يف املفاوضات ا ية يه احلل لز3دة فعا نا ب¨ان ا ناء الكفاءات يف ا بادرات  ية بأن  ب¨ان األفر لا ل ل ل ب مل م ورحب . يق

ية نة احلكو مبإجنازات ا يديةللج يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا تقل اFوية يف جمال أشاكل ا تقل ل تع لل ل ودعا كذò اFول األعضاء إىل . ل
سائر بد ا ية  نا ب¨ان ا تواصل ا ية وإال  خلإحراز تقدم يف حامية املوارد الورا ل ل سـ تكث م نة اFامئة حلقوق املؤلف . ف للجوفÐ خيص ا

ياغة معاهدة د يا من صعوت يف صواحلقوق ا®اورة، دمع الوفد  ية تعاين حا نا ب¨ان ا بث وقال إن ا شأن حقوق ا لوية  ل ل ل ب مل
تطرد قائال إن ب¨ه أصدر يف عام . احلصول عىل هذه احلقوق ية وس2010سـوا نا ية ا ّ قانوY جديدا  ع لص ع نطاق حامية للملك

شأ  يدوية وأ يدية واحلرف ا ثل املعارف ا ية  شمل جماالت ر ية الفكرية  نا ل تقل سـ لت مي ئمللك ية حبق املؤلف ل ئة حتكمي   òنكذ معي ه
تقر إىل اإلماكيات للجوء إىل احملامك   Yية يف بوسوا ناعات اإلبدا نازعات يف هذا ا®ال ألن ا سوية ا نلإلرساع يف  ت ع لص مل تفت

نظمة قدمت . العادية ية الفكرية وقال إن ا بو من أجل وضع نظام وطين  ساعدة اليت قدمهتا الو ملوأشاد الوفد  ي للملكمل
Yتدريب لرابطة حق املؤلف يف بوسوا تا شأن الرباءات . ل تعاون  ها عالقة مبعاهدة ا ية األخرى  تدر بوأوحض أن اFورات ا ل ي لل ب

ياغة الرباءات ية . صو ية ا ساعدة عىل وضع خطة  ية الفكرية  نظام ا بو أجرت مؤخرا مراجعة  مللكوأفاد أن الو منمللك للم ل لتي
ب . الفكرية بو ا ثة الو ملقكام أن  ي ية الفكريةبع تب ا نة وKئق  رشوع ر تكون بداية   Yمللك إىل بوسوا مك مق سـ يد . ملت لصعوعىل ا

نظمة  يا uتصاالت اليت حصل علهيا من ا نولو ية  ية ا ميي، أفاد الوفد أن ب¨ه يقدر املعلومات احملدثة وا ملاإل ت جب تك لن تحّ لل قل
ية الفكرية ية  ية األفر للملكاإل يق رشوعوأضاف أنه شارك يف دراسة . قلمي تقدم يف . ملاجلدوى /ò ا لواسرتسل مؤكدا أن إحراز ا

توقف عىل اعUد صكوك دوية يف  ثري من األمور  ناء توافق آراء دويل أوسع وأن ا تحقق إال  ية الفكرية لن  لقضا3 ا ت ب لكي ب مللك
ثقايف بري ا يدية وأشاكل ا ثل املعارف ا لجماالت  تع لتقل ل تعرض املعارف . م ياب هذه الصكوك،  تويف  ثري من امجلاعات غ مية  لكا لق

تغالل غري العادل  .سـلال
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يوية ووفد  .77 ب¨ان اآل يابة عن مجموعة ا يان ا/ي ألقاه  تان يف ا سـوقال وفد بوhن إنه يضم صوته إىل صوت وفد  ل ن ب ًسـ ل ك
ب¨ا يابة عن ا يانه  بال يف  لا ن ب ًن ي بو يف جماالت. ً األقل منوانل مثر مع الو تعاون  يوقال إن بوhن قد نعمت  ية وبرامج مب سامهة ا ن ا لتقمل

نايئ نة لألمانة العامة يف . لثتكوين الكفاءات اليت نظمت حتت مظ  اإلطار ا ساهامت ا بغي اإلشادة  يوقال الوفد إنه  مل لمثي ن
ها وال ية و نا ية يف اFول ا ياجات ا تعامل مع ا يقتصممي الربامج اليت  بم تطح ل من ت ًائال إنه ومىض الوفد ق. ًسـÐ يف اFول األقل منوا لتت

تصادية وتكوين الرثوات،فإن العديد من  u ية  vية الفكرية كأداة فعا ية ا نطاق بأ قعىل الرمغ من uعرتاف واسع ا منمللك مه للتل
ية وال نا ماFول ا تفادة اكم   ل ية الفكرية ا تفادة من ا u تعمل بغي علهيا أن  سـ سـÐ اFول األقل منوا ومهنا بوhن ال يزال  سـ ت مللكي ن ً

تصاديةخلد u ية قمة ا يات جدول . لتمن شطة عىل هدى تو سري هذه األ بو وأن  شطة الو متر أ يه دعا الوفد إىل أن  صو ن ت ي ن تسـعل
ية بو  منأعامل الو ية و حتديدا تعزيز قدرات . للتي همة املو�ة حنو ا شطة ا مترار يف الرتكزي عىل األ u بو ًوحث الوفد الو من ن لتي مل سـ

رش رشية واألطر ا ياملوارد ا ت لب ية الفكرية ل توFة عن نظام ا نفاذ للمعرفة ا يل ا ية و ية ا ية ا ية وا سا مللكية واملؤ ملن ل ه ن ت ب ت س سع تتق ل تح لل
تخدام الفعال  u يل ية   òويل، وذFيد ا شطة وضع القواعد واملعايري عىل ا شاركة اFول األقل منوا يف أ سـالعاملي و ه بغ لصع ن تسم ً

ية يف اFول لتمنية الفكرية خلدمة أهداف ا ية والللملك نا م ا متر يف . ًسـÐ اFول األقل منوا ل بو كذò أن  تسـوطلب الوفد من الو ي
ية وغا3هتا ية الو توامئة مع أهداف ا يات واخلطط ا ية الفكرية وuسرتا ياسات ا ياغة  ساعدة  نتقدمي ا من مل يج سـ لص طمل لتت وأشار . مللك

متر يف uضطالع هبذا اFور الرائد بو أن  تسـالوفد إىل أنه عىل الو ية الفكرية ي شأن تطور نظام ا نقاشات  يس يف ا مللك  بل ل
ية الفكرية خلدمة أهداف  تخدام ا نظام فقط ولكن يف تعزيز ا تحد3ت اليت تواجه هذا ا بل ®اهبة ا مللكاFويل وأفضل ا سـ ل ل لسـ

تعددة األ يدة  بارها الواكv الو  òية الفكرية أيضا، وذ يع مثار ا سام ا ية وضامن ا ما ح تمللك مجل ت عمن ً قل تحدة ت ملطراف يف نظام األمم ا
ية الفكرية تصة يف شؤون ا مللكا ý . يعة همة ذات  يات قد تضمن العديد من القضا3 ا بومىض قائال إن جدول أعامل ا طمجلع مل ً

نرصم بو خالل العام ا ئات واللجان اFامئة للو تلف ا ية وقد خضعت هذه القضا3 ملداوالت يف  ملمعقدة و ي ي خم لهن وأثىن الوفد . تق
بو عىل يق الفعال جلدول أعامل الو ها لضامن ا مترار يف  u ها عىل ية الفكرية و ية وا ية  نة ا ي معل ا ب من ن تطللج لملع معل جشع سـمللك لت

يدية . للتمنية ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اFوية ا نة احلكو تقدم ا/ي أحرزته ا تقلورحب الوفد  ث ن ل للج لل مللكملع م
متË جلوالفللكور،  سفي وا تخدام ا u يدية والفللكور ضد توصل إىل صك دويل حيمي املعارف ا ية إىل ا لهودها الرا تع سـ تقل لل ل م

رشوع ية اFوية. ملغري ا نة احلكو تجديد والية ا تعلقة  يات ا تو نا، رحب الوفد  لو للج ب مل ص ل ثل بوhن . مه  Yموقال إن ب¨ا
ها ا يد من معار ية اليت  لمعرضة للقوى اخلار ف تف نوا مثار . تقليديةتسـج يني أن  بدعهيا ا بغي ألحصاب تË املعارف و جيو حلق يقي م ن

هم  .عإبدا

ية  .78 تخدم كإطار مرجعي لألشطة ا ية  ية وا تو�ات uسرتا شقر قائال إن ا بلورصح وفد مد ن سـ لعمل يج ل سـتقغ ملس ت ت ً
نظ شلك أفضل بني عروض اخلدمات اليت تقد�ا ا يق  تو يح ا بو، مما  يالك الو ملتلف  ب ل ي ي ه ýف ت ياجات اFول األعضاءسـ . حتمة وا

ها  بغي أن  ب¨ان األقل منوا أكد عىل املاكنة احملورية اليت  بول عن ا توى ا/ي ُعقد يف ا يع ا تدى ر تلوقال إن ا ن حيف ي ل ن سـ ًن سط مل مل
تاكر و u ية شريا إىل أن جوهر هذه املعض  يمكن يف أ ية  ية لأل يق األهداف اإلمنا ية الفكرية  بنظام ا مه م ًئ لف تحق اإلبداع لمللك

ب¨ان األقل منوا تقين  ثقايف وا ييئ وا تصادي وا uعي وUجu تحول ًيق ا لل ل ل بل ق لتحق تطرد الوفد قائال إن من بني . ل ًوا سـ
تاكر  uية الفكرية و تعلق   Ðية ف يات و ياسات واسرتا ياغة  تدى، تأيت  ها هذا ا بسارات العمل اليت ر ي ن يج سـ ص ن مللكم طمس ت مل

شاء قاعدة معا ها إ يد نو ية معسـ يؤدي إىل الهنوض بظروف ا ب¨ان األقل منوا  ية موحضا أن تعزيز قدرات ا منرف خلدمة ا سـ ل تمن لت ً ًل
توى الوطين ياYت اFوية عن . ملسـعىل ا نفاذ إىل قواعد ا هل ا تاكر  uيا و نولو شاء مراكز Fمع ا لوقال الوفد إن إ ب ل ب لن ُسس ج يتك ل

ية الفكرية أسايس مللكالرباءات موحضا أن دور نظام ا بعض ً تصدي  ية نظرا لقدرته عىل ا ية لأل يق األهداف اإلمنا ل  ل ًئ لف لتحق
شريا إىل . العوائق احملددة تحد3ت  ية تطرح العديد من ا نظم اإليكولو نا| عىل ا تغري ا نة  ًوأضاف الوفد أن اآلKر الاك م ل ل مل جلل م

تحد3ت عن طريق تعزيز ا تË ا ية الفكرية  تصدى نظام ا لأنه من الرضوري أن  ل تاكرات مللكي uيات اجلديدة و بنولو ج لتك
ية فضال عن تعزيز  يولو¡ وحامية املوارد الورا نوع ا يق األمن الغذايئ واحلفاظ عىل ا ًوالعمل يف الوقت ذاته عىل  ث ب لت ل حتق

يدية توفري امحلاية القا. لتقلاملعارف ا توصل اFول األعضاء إىل اتفاق دويل  تدرك الوفد قائال إن من املالمئ أن  لوا ت ننوية ًسـ
ية وأهنا  يذ خطة العمل ألغراض ا برية  ية  شقر تويل أ يدي موحضا أن مد ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا منللموارد الورا ك مه غ تقل ل تع لتث لتنفً ل ل

ندي يط ا ية الفكرية عىل ا سط شعاع ا هتعمل بوجه خاص عىل  حمل لب تفاد هذا العام من برYمج . مللك سـوقال الوفد إن ب¨ه ا
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ت بو  ته الو لتدريب  ي سري عىل الطريق نظم تاكر  uيا و نولو شاء مركز Fمع ا تربا أن إ يا  نولو تاكر ونقل ا u يعزيز ب ن مع جب تك ج لتك ًل
سلمي يح > . لا ب¨ان األخرى يف جمال املعارف و ساواة مع ا يجعل ب¨ه عىل قدم ا يتوأشار الوفد إىل أن إhحة تË األداة  ل مل سـسـ

تعلقة لرب ياYت ا رس إىل قواعد ا نفاذ  ملا ب لل توفرة يف العامليب رشوع دمج . ملاءات وا مومىض الوفد يقول إن رمس معامل 
ية  تو نظمي عدد من حلقات العمل  شريا إىل  يا  ية يمت تدر تعلقة  ية ا ياسة الو ية الفكرية يف ا ية  عاسرتا لل ت م جي من مل ن سـ ًيج ً تل ط ل للملكت

ئت فÐ خيص ا. واFعوة تة اليت أ نشوأضاف الوفد أن عددا من أنظمة األ ُ مت ية ً شقر  تب مد للملكية الفكرية يف  مك غمللك
تخدا�ا يني عىل ا نظام وتدريب  يغة جديدة  بو لرتيب  تفادت من قدوم خرباء من الو ية ا نا سـا ن ل لل ص ك ي سـ ع بغي . فلص ينوقال إنه 

سوا عىل وع ياسات ا/ين  بو بل وأيضا واضعي ا ساعدة الو ية الفكرية  تخديم ا تعزيز قدرات اكفة  ياإلعداد  سـ ي مب سـ لل ل ًم ي مللك
ية الفكرية مللكبري  ساع يف . ك هام لال نة وهام ظاهرhن يف طر يد والقر هولوغرامات بدأ يف جمايل ا توقال الوفد إن اعUد ا ص يقتقل لل

ية شأن بني األطراف ا تالف الرؤى هبذا ا ب¨، وذò رمغ ا نا ل ملعل شقر املعين حبق . خ تب مد تطرد الوفد قائال إن  غوا مكسـ ً
ي نا سجل ز3دة  ماملؤلف  ت ية حبق املؤلف مي تو نظمي ندوة  يه موحضا أن ذò اكن اFافع وراء  نضمني إ عة يف عدد املؤلفني ا لل ت ل ًمل

شقر يف  برصي، يف مد سمعي ا يقى واألداء ا يني يف جمايل املو شلك رييس  ية للحقوق خصصت  غوإلدارة امجلا ل ل سـ ن ب للمهع ئُ
يا، . 2012 سـنة تقدم احملرز اكن  لكوأشار الوفد إىل أن ا ًيق حق تب ل ية و نا ية ا شقر  تب مد مكنه أوحض أن تطوير  للملك عمك لص غ

تلزم املزيد من اFمع  سارية،  نصوص ا ثل مراجعة القانون احلايل وا  Iث نايئ،  شقر املعين حبق املؤلف عىل حنو ا سـمد ل ل ت يغ مسـ م ث
بو نوب. يمن الو هورية  توايل  ياYت اليت أدلت هبا عىل ا يده  تمت الوفد إلعراب عن تأ جوا مج لخ ب ب¨ان للي يا، مس مجموعة ا ل أفر يق

ب¨ان األقل منوا بال، مس مجموعة ا ية و ًاألفر ل ين نظمة . يق ية اليت تقد�ا دوما > ا ساعدة ا نان ب¨ه  ملكام أعرب الوفد عن ا ن للم ًت تق لم
تلفة يعزز عىل حنو أكرب وبأشاكل  يد  تعاون ا ناعه بأن هذا ا خموعن ا سـ ل ُت ملف  . ق

يان ا/ي .79 ية أدىل به وفد لبوأيد وفد أنغوال ا ب¨ان األفر يا مس مجموعة ا يقنوب أفر يق يق تقدم ملحوظ لج حتق وأشار إىل 
ية  ساعدة ا نظمة وبرامج ا تابعة  بة واإلدارة ا ئات الرقابة واملرا توى جدول أعامل وضع القواعد واملعايري و نعىل  مل للم ل ي لتقسـ ق ه م

ية إىل تطوير ا بو الرا شطة الو موتعزيز الكفاءات يف إطار أ ي يمي العمل . مللكية الفكريةن ية فرصة  ترب الوفد اFورة احلا لتقوا ل ع
ب  هر ا يذها خالل األ تعني  شطة اليت  نجز بأمكI وحتديد األ ملقا ش تنف ي ن ية اليت . مل تدابري uسرتا به  يجوعرب الوفد عن تر ل تي ح

نظمة ية ا توى مزيا يق وفورات عىل  ية و سني الفعا ملاقرتحهتا األمانة هبدف  ن سـ ل محت تصادية اليت حتق u تجابة لألزمة ق ا سـ
ية اخلاصة ملوظفني واحلد من املرصوفات . يشهدها العامل يا تو�ات ا تدابري تراوحت ما بني تعديل ا سـوقال إن هذه ا سـ ل لل

تعلقة ألسفار ياسة ا يدات يف إطار ا ندوبني يف uجUعات ووضع  شاركة ا ب¨ان ومتويل  يل ا ملاخلاصة  سـ ي مل م ل لث تقمت ورأى . ب
شاورات بني اFول األعضاء واألمانة وجملس املوظفني ا يق وعقد  يل د تدابري إجراء  بق اعUد هذه ا ملوفد رضورة أن  حتل ل قسـ ي

نظمة سن سري معل ا يان  ثري من األ هم مبا يرض يف  باس يف ا هم أو ا با حلدوث أي سوء  بو  مليف الو حب ك ت ن حي لف لف وأعلن الوفد . ّجت
بعد اإلمنايئبقاء ية إىل رضورة عأنه يؤيد رؤية أغلب الوفود اFا بو خالل الفرتة  يف أعىل سمل أولو3تلا  2013-2012ي الو

بة  ية واليت ارتفعت من  نفقات اýصصة  ية يف ا سـوأعرب يف هذا الصدد عن ارياحه للز3دة اإلجام من ل ل نت خالل فرتة % 19,4للت
بة  ية إىل  تني احلا سـا نل ب % 21,3لسـن ّوبه الوف. ملقخالل الفرتة ا ية Fور احملوري يف ن قلميد إىل رضورة اضطالع املاكتب اإل

ية إىل  ية الفكرية فضال عن اخلطط الرا تاكر وا u ية إىل تعزيز ية الرا يات الو ية وuسرتا تو ميذ اýططات ا مللك م بنف ن يج جهي طل ت ت
نظمة وشعهب ية يف برامج ا شطة املربطة  لرمغ من إدماج األ òملتعزيز الكفاءات وذ من ت ناء عىل ويقة لتن تخصصة  ثا ا ب اقرتاح مل

ية ب نالربYمج واملزيا شطة . ملق للفرتة ا ب ، أن بعض أ تني ا بة إىل فرتة ا  vتاجئ املأمو تعلق   Ðنورأى الوفد ف سـ ن ملقي لسـن نل ل
ت تقين و نضج ا شطة املربطة جبدول أعامل وضع القواعد واملعايري، وصلت إىل درجة ا بو وال سـÐ األ حتالو ل ل ت ن يا إرادة ي لاج حا

ية تاجئ إجيا ية ليك تفيض إىل  ية  بيا ن حق سـ تقدم احملرز يف عدة جماالت وخاصة يف إطار وضع قواعد . يقسـ لوأشار الوفد إىل ا
برصي ونفاذ ا سمعي ا ثل أوجه األداء ا يع  تعلق مبوا لومعايري جديدة وصكوك قانوية دوية  ل ض ت ل برصمن يفي ا لملكفوفني و  إىل ضع

ية مبو نفات ا حملما يةملص يدية واملوارد الورا ثقايف واملعارف ا بري ا ثجب حق املؤلف فضال عن حامية أشاكل ا تقل ل لتع وأشار الوفد . ل
يح  ية فضال عن  نا بة إىل الرسوم وال¹ذج ا يط اإلجراءات  تعلق   Ðيق تقدم ف نقأيضا إىل  تحتق ع لص سـ سـ ني لب بونة بت لشـاتفاق 

يد  ها عىل ا شأ و يات ا لصعشأن حامية  ن سم سجيلب تمل ية ألنظمة . اFولـيت ية ا سني الفعا نظمة أيضا إىل  يلودعا الوفد ا ل حت لتشغمل
يط الرمقي يات اجلديدة وuرتقاء  نولو تخدام ا يل  حملا سـ جسج لتك ثقة بني اFول . لت يد ا تعاون وتو لورأى رضورة تعزيز ا ط ل
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شأن إرساء  توصل إىل توافق يف اآلراء  باألعضاء من أجل ا توازنإطار دويلل ية الفكرية القواعد واملعايري لوضع م  شأن ا مللك  ب
يد اFويل توازن . لصععىل ا ب  يف وضع إطار قانوين دويل  هر ا نظمة أن حتقق تقدما خالل األ بغي  موشدد عىل أنه  ملق ش للمن ي ّ

شات اFائرة حول املادة نا تجارية ودفع ا بة إىل العالمات ا ق مل ل ية 12 لنسـ ب ا ناين األداءملعن تاجئ حت، إىل فنقل حقوق  نيق  ق
ناين األداء و بل املعين حبامية  ية خالل املؤمتر اFبلومايس ا فإجيا ملق برصيةب ية ا لأعامهلم ا نظمة أن تقود أيضا . لسمع ملوقال إن عىل ا

يدات  بث وا ئات ا تعلق حبامية   Ðمثرة ف تاجئ  يق  شات املقررة يف إطار خطة العمل احملددة إىل  نا يا ل ي ي ن ق لتقمل ه م حتق
ناءات عىل uنظمة أن جتدد والية .  حق املؤلف واحلقوق ا®اورةسـتثو تعني عىل ا ملواسرتسل قائال إنه  ية ي نة احلكو ما للج

يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  تقلاFوية ا ث ن لل يق تقدم اكف ل¨عوة إىل عقد مللكملع يهنا من  حتق  لمتك
ب  تني ا متل خالل فرتة ا ملقمؤمتر  لسـن ية الفكرية . حم ترب تعزيز ا مللكوعرب الوفد من جديد عن الزتام حكومة أنغوال اليت  تع

ية  Uجuتصادية و u ية يق ا نولو¡ و تطور العلمي وا تاكر وا بقا ورضور3 للهنوض ال عوتطويرها رشطا  من ل ب قسـ حتق لتتك ل م
ب¨ان شعوب وا للفائدة ا سائل ا. ل ية خاصة  ملوقال إن حكومة ب¨ه تويل أ مل تضمن مه تور أنغوال  يية الفكرية وأفاد أن د سـ لك
تعلق هبذا ا®ال بعض . تأحاكما  بو ويدرس إماكية uنضامم إىل ا لومىض يقول إن ب¨ه وقع بعض الصكوك اليت تديرها الو ن ي ّ

ساعدة يف إطار . اآلخر بو من دمع و ته الو سلطات األنغوية ملا قد نان ا بري عن ا يانه  تمت الوفد  موا ي ل ل ت تع مب مخ تدى ل ننظمي ا ملت
نعقد من ياسات ا ملالوطين املعين بواضعي ا تقى  17  إىل14 لسـ شاركهتا املمزية يف أشغال ا مللمترب يف لواندا إلضافة إىل  م سب

توس  سة إدواردو دوس سا ته مؤ رش ا/ي  تقين العلمي اخلامس  نا س نظم . سبمترب يف لواندا 23 إىل 20 من (FESA)عل
سامه شطة  توخلص إىل أن هذه األ يق ن بو  ساعدة الو ته يف دمع و ية الفكرية يف أنغوال وأعرب عن  تحق يف تعزيز نظام ا ثق لمللك ي م

ية  .ملسـتقبلاألهداف ا

يان ا/ي  .80 يجري3 ا بوأيد وفد  ثل وفد به  أدىللن يان ا/ي أدىل به  ية وا ب¨ان األفر يا مس مجموعة ا ممنوب أفر ب لل يق يق ج
يجري3 ا. uحتاد األفريقي سـوأشار إىل أن  تعلمي عن بعد ن بو، ال سـÐ برامج ا ها الو ناء القدرات اليت  لتفادت من برامج  ي تنظمب

بو ية الو ها أاكد بة امجلاهري اليت  يوخما مي ية موحضا أن . تنظمط نا ب¨ان ا ية الفكرية تزداد عىل ا بات نظام ا ًوقال الوفد إن  م لمللك ل طل
ية ال تدام  توازن و شاء نظام  بو إ تيض من الو  òللملكذ م سـيق ن ية مي تو3ت ا تالف  ب¨ان عىل ا تاحا  منفكرية يكون  سـ لتلل مً خ م

ية فهيا نولو تصادية وا uج تك تقدم . لق ية وإزاء ا ية إىل تعزيز القدرات الو نظمة الرا لوأعرب الوفد عن ارياحه إزاء برامج ا ن مل طت م
ية تعاون. لتمناحملرز يف إطار جدول أعامل ا سؤول عن ا نائب املدير العام ا لوأشاد الوفد  مل يفا ب تجديد ذu òلزتام  ية  ً وا مضل ل تمن

يا  نولو شأن مركز دمع ا توى اخلدمات  ية الفكرية وإبرام اتفاق عىل  تطوير ا بو  يجري3 بصدد اعUد خطة الو جأن  تك لمللك ب سـ ل ي من
تاكر uتقدم احملرز يف العديد من اللجان يف جمال وضع القواعد واملعايري وأعرب ب. بو للوأعرب الوفد عن ارياحه  وجه خاص ت

ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة نة اFامئة ا تعلق  نعن سعادته ملوقف ا للج تطلع إىل عقد . ملعمل تدرك الوفد قائال إنه  يوا ًسـ
بث  شأن ا شات حول املعاهدة املقرتحة  نا تقدم احملرز يف ا تربا ا برصي  سمعي ا لاملؤمتر اFبلومايس عن حامية األداء ا ب ق مل ل مع ل ًل

 Ðيااإلذاعي وف ناءات إجيا uيدات و ياغة ا ًتعلق  ب ت ي بص ثي سـ ية لعمل . لتق تاجئ اإلجيا بورحب الوفد  ية اFوية لن نة احلكو لا مللج
يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  تقلا ث لن هور نصوص عن حامية املعارف مللكملع شريا إىل أن  ظ  ً م

ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقا ل تع لتقل ل نةل متديد والية ا ية  تو تجدد وأيد الوفد ا للجيدي إمنا يدل عىل الزتام األعضاء ا ص ل مل . بل
ية الفكرية  ية إىل تعزيز إنفاذ نظام ا بادرات الرا يجري3 بصدد إطالق عدد من الربامج وا مللكوأخريا، أشار الوفد إىل أن  م مل ن ً

ت يا إىل ا تاكر  uميه، بل وأيضا إىل دمع اإلبداع و سـو سع ًب ً يةتنظ نا منو والقدرة ا تعزيز ا ية الفكرية  سـخدام نظام ا ت فل ل ل ورأى . مللك
ية  نا ب¨ان ا شلك مزتايد تطرح حتد3ت خطرية أمام ا توارى حدودها  تصادات اليت  uية و ية احلا ئة الر مالوفد أن ا ق لي ل ب ت ل مق لب

نا ب¨ان ا ب¨ان األعضاء، ال سـÐ ا بو أن تواصل دمع ا تيض من الو  òموقال إن ذ ليق ل ل ب¨ان األقل منواي ًية وا  .ل

ته تعمل عىل إعداد  .81 نجاح موحضا أن حكو ية  ية ورض تصدي ألي عوائق ما يوYن إنه ما زال ملزتما  موقال وفد ا ًب بً ي ل ل ل
ب¨ان األوروية ته بفضل اFمع املقدم > من ا يد مصدا يلكة وأن ب¨ه  بخطة إعادة  ل ي تع قه ياق، أضاف قائال . يسـ ًويف هذا ا لسـ

ي يد حا لإنه  يل يع ته أعدت لفعل نظاما  تجارية وقال إنه عىل الرمغ من أن حكو ته ا يل منوذج حامية عال سجا  لتل ً مً م تشك
يري يف  يق ا يل  تصدي ألي عرا نظام وا سني هذا ا ية إىل  هود الرا ثفت من ا تجارية وحاميهتا، فإهنا  تغالعالمات ا تع ل ل حت ك لل ق م جل
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تدرك الوفد قائ. اإلطار القانوين الوطين احلايل ية سـوا ية عا شاء  ملال إنه بصدد إ ب نن يات (ً نولو توى ا جمبا يف ذò عىل  لتك مسـ
يات واملعارف سني ) ملهنجوا تة و تفادة من األ u ية، عن طريق نظمي إجراءات تقدمي اخلدمات اإلعال توىل قربا  حتوإنه  مت سـ ت ي مس ًي

باء العمل توازن بني أ يق ا ية و تا عاإل ل حتقن يؤدي إىل إجراء . ج  òتعلق سـوأشار إىل أن ذ  Ðياس ف ينات حمددة وقاب   للقس ي حت
نفاذ إىل  يح ا يوفر خدمات معززة و ية و شفا يحقق أيضا املزيد من ا  òيد واجلودة القانوية موحضا أن ذ لثال ملوا ي سـ ل سـ ن تع ف سـم ً ً ً

يض  هدف من ذò هو  نظام الوطين وأن ا متلني  تفاع أحصاب احلقوق ا تخدمني حىت يزتايد ا نظام  ما ختفللم ل ل ن سـ سـتوى حملل
يوYن ية الفكرية وصوهنا عىل حنو أفضل يف ا يق ز3دة يف احلجم وأخريا تعزيز حامية ا لالرتامك و مللك ومىض الوفد يقول إن . ًحتق

يني فاحصني لفحص حنو  تجارية عن طريق  يل العالمات ا يط نظام  توىل  تعاحلكومة  ل سج سـ تت يل  10تب تسجآالف طلب 
تخيل عن اللجان يل الوقت لعالمة جتارية لك عام وا يريات إىل  توقع أن تؤدي تË ا تقل اإلدارية القدمية موحضا أن من ا تغ لمل ً

يف اإلدارية تاك يا ومن مث تعزيز امحلاية وخفض ا ثلث من الوقت اýصص /ò حا يل عالمة جتارية إىل ا لالالزم  ل ل ل ًسج لكنه . لت
تجارية ال يضمن حامي يل العالمات ا لأشار إىل أن وجود نظام فعال  نة لتسج تجارية، ال سـÐ وأن أعامل القر صة العالمات ا ل

ية الفكرية  توى الوطين هو حامية ا ية الفكرية عىل ا بل محلاية ا تربا أن أفضل ا بري  شلك  ناىم  يد  مللكوا مللك سـت سـ مع ك ب ت ملتقل ل ًل
نفس العزمية بب¨ان األخرى  تحدثت /ò إجراءات أرسع وأقل بري. لل ته ا تطرد الوفد قائال إن حكو سـوا مسـ ية ملصادرة ً طوقرا

ها تجات يف مو ية من تدمري تË ا سلطات ا متكني ا تجات غري القانوية املزورة،  قعا ن ن ل ن ملن ملع وأكد الوفد من جديد الزتام ب¨ه . لمل
متع عىل حد سواء ية الفكرية وا هود يف هذا الصدد لفائدة نظام ا ها ومبواص  ا بو وأهدا ®بادئ الو مللك جل ف ي ورحب الوفد . مب

توافق برص ل يفي ا ية الفكرية لفائدة  شأن حقوق ا ناءات  uيدات و تعلق   Ðبو ف ل بني اFول األعضاء يف الو ضع ب ت ي ي مللكي ث سـ لتق
بات واحملفوظات تعلق   Ðتطلع إىل مواص  هذا العمل ف توقال إنه  ي  . ملكي

سعودية تقدم و .82 لوفد اململكة العرية ا شكر اجلزيل ب شلل تقرير ا للمدير العام عىل ا هود ل جلامل ولألمانة العامة عىل ا
نظمة شكر موصول للجان العام  يف ا هذا uجUع، وا نظمي  بذوv يف ا ملا ل ت لمل تصاد املعرفة ا/ي هيدف  وقال إنه يف .ل قزمن ا

يث يمت حت ية الفكرية،  ية ا تضح أ تقدمة،  يات  متد عىل املعرفة من علوم واخرتاعات و تصاد قوي  ناء ا حإىل  مللك م مهق ت ن تقب ويل يع
توى  سامه يف رفع  ت|رها للحصول عىل مردود مايل  ية الفكرية وا ته حبقوق ا ية إىل واقع تمت حام سـاألفاكر اإلبدا ي ي مع س مللك

متع تصاد للفرد وا u® سعودية  وقال إن .ق لاململكة العرية ا يا عىل تطوير العمل يف هذا ا®ال معلت ب يادة ا لعلوبدمع من ا لق
متد عىل رسعة ا ها، ليك يمت تقدمي اخلدمات عىل إليعوا/ي  يع اإلجراءات و توى اجلودة، وحتديث  تبسـيطجناز ورفع  مج مسـ

سعودية  وأضاف قائال إن .أمكل وجه لاململكة العرية ا متع أولت ب ية الفكرية Fى ا توى الوعي يف جماالت ا ®جانب رفع  مللك مسـ
ية مبجاالت ا تو يث رشعت يف إعداد خطة معل  برية،  ية  مللأ عح لل ك سعودية من أعضاء مه سـهتدف اجلامعات ا لية الفكرية  ت ك

تعلمي العام واملوهوبني ململكة، فضال عن  سويب ا ية، إلضافة إىل  يات ا ثني وطالب وكذò ا ًئة تدريس و ل ن ن للك مي لتق ح ه
توسطة سات الصغرية وا ملاسـهتداف القطاع اخلاص يف هذه اخلطة خصوصا قطاع املؤ  ،لسعوديةباململكة العرية ا وقال إن .س

شارك  ية الفكرية  ية ا توإمياY مهنا بأ بو مللكمه نظمي يالو  òية الفكرية وذ يوم العاملي  تفال  تواFول األعضاء فهيا ال للملك بح ل
ية الفكرية يهنض  يف أن نظام ا ية الفكرية وإبراز  يقة ا هور  هم ا سعى لز3دة  يات وامحلالت اليت  شطة والفعا مللكاأل مللك حق مجل كف ت ل ن

يومملور ترب من أمه عوامل منو وتطور دول العامل ا ية واليت  تاكرات ا uتجات و لوث األديب وا تع ن ب لتقن  وذكر الوفد أيضا .مل
مثر ا/ي  تعاون ا ملا بعض يل تلخص يف هذا العام  بو وا/ي  بلقاه من الو ي شطةي سعودية ناأل ل اليت متت يف اململكة العرية ا ب

ية إلعداد املدربني  شاركة الفعاv يبكإعداد دورة تدر توسطة وكذò ا سات الصغرية وا ية الفكرية للمؤ ملعىل إدارة أصول ا مل س مللك
توى اخلدمة مع إقامة  يع مذكرة تفامه لرفع  تو سعي  هذا العام كذò ا ية الفكرية  يوم العاملي  تفال ا سـنظمة يف ا ل ل ل مللم ق ل للملك ح

تعلق  شطة خالل الفرتة القادمة من هذا العام واليت  تبعض األ تعاون القامئ مع بعض وأشاد أيضا . إلبداع وأخرى إلنفاذن ل
بعض وقال إمن.اFول األعضاء وا/ي > األثر الفعال يف تطور العمل ها ا ها مع  ند ر بق ذكره و لا  ع بعضسـ شلك ،بط ست جندها 

تقدمة يف سعودية ألن تكون مضن اFول ا ها رؤية اململكة العرية ا تضح من خال تاكم   ملنظومة  ل ب لت م تام . هذا ا®الم بل ا خلو  ،ق
يان مجموعةإىل تهيف مض صوالوفد رغب   òيان ا®موعة العرية وكذ ب  ب ب¨انب يويةل ا  .سـ اآل
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بني  .83 ية، كام  تني تقوم علهيام ا ية الفكرية وحاميهتا حامية فعاv ركزيتني  ترب ا توشدد وفد جاماياك عىل أن ب¨ه  يمللك من �م لتيع
ية لألجل الطو ية قد سامهت . يل اليت وضعهتا حكومة جاماياكلتمنذò يف خطة ا ناعات اإلبدا تاكر وا u عورصح بأن لص ب

بل سامهة يف ا متر يف هذه ا ية جاماياك وأهنا  ملسـتقحىت اآلن من دون شك يف  مل تسـمن بو . ست نة الو تفت الوفد إىل  يوا جل ل
ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اFوية ا تاحلكو ث ن لل مللكملع يدي وقال إن جاماياك م ثقايف ا بري ا تقليدية وأشاكل ا ل تع لقل ل

ثقايف  بري ا شأن أشاكل ا رشوع نص  ية وأن  تني املا بريا يف فرتة ا نة أحرزت تقدما  ليط علام مع uرياح بأن ا تع ب ض ك للج ت لحت م نسـ ل
يدية قد أعد يدي واملعارف ا تقلا لتقل ية . ل ية الصادرة إىل ا تو مجلعورصح بأن جاماياك تؤيد ا ص نة ل للجالعامة بأن جتدد والية ا

ية اFوية للفرتة لاحلكو تقدم احملرز2013-2012 م نة ملواص  ا هذه ا سريا لعقد أربع دورات أخرى  ل  للج لي ومىض الوفد يقول . ت
ية إىل تكوين الكفاءات يف  هود الرا نظمة يف الوقت الراهن دعام  ية كربى عىل العمل ا/ي تضطلع به ا مإنه يعلق أ للج مل مه

سجل تقديره ل¨مع جماال ته يف أن  يدي، وأعرب عن ر ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا يت املوارد الورا ب تقل ل تع تقل غث ل ل ل
رشوع الرتاث اإلبداعي اليت . املقدم من األمانة يف هذا الصدد ية اخلاصة  تدر مبوأشار عىل وجه اخلصوص إىل اFورة ا يب ل

توبر كتعقد يف جاماياك يف أ ية، مبا فهيا جامعيت املارون وراس hفاري لفائ2011 سـ ونوه إىل أن جاماياك . صلدة ا®موعات األ
ية  تعزيز اإلقرار حبامية املوارد الورا ب   نة ا بو يف ا تب اFويل واFول األعضاء يف الو تعاون مع ا ثتطلع إىل مواص  ا ل سـ ي ل ملقت لملك

يدي عىل ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلواملعارف ا ل تع لتقل ل ية واFويةل ية واإل تو3ت الو ل ا مي ن قلسـ ط تقدم احملرز . مل لوأشار الوفد إىل ا
برصي، وأبدى  سمعي ا شأن أشاكل األداء ا ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة  نة اFامئة ا شات اFائرة يف ا نا ليف ا ل ب ن للج ق ملعمل

رسيع نظر إىل الوترية ا ب ، وخاصة  شات ا نا شاركة يف ا لتطلعه إىل ا ل ق مل ناعة األفالم يف جاماياكملقمل منو هبا  صة اليت  وأفاد بأن . ت
بو  ية حبق املؤلف، وقال إن الو نفات ا يل الطوعي  يا خالصا  يد الوطين نظاما ر نفذ عىل ا يجاماياك  حملم للمص سج مق لصع للتس ت

يا بارة عن تطويع لقاعدة  نظام بطلب من جاماياك ويه  ياYت هذا ا يغة اإلنلكزيية من قاعدة  بأعدت ا ع ل ب Yت نظام إدارة لص
ية تخدمة يف العديد من ب¨ان أمرياك الال ينحق املؤلف ا تسـ تخدام نظام إدارة حق املؤلف املوسع . مل سـومىض يقول إن ا

ند  نظام وضع نزوال  بو، وإن هذا ا بة إىل ب¨ان الاكرييب والو يكون سابقة  تخزين الرمقي احلرصي  عإلضافة إىل ا ل ي سـ سـ لنل
تقد بارشة  هور  بطلب ا م نف املؤهل للحامية حبق املؤلف مجل يل أويل عىل أبوة ا سجالت يقام هبا د سك ا ملصمي خدمة  ل ل مل

نف ية حق املؤلف ا/ي حيمي هذا ا ملصمبوجب قانون جاماياك أو عىل  ياYت ربت يف . ملك كواسرتسل قائال إن قاعدة ا لب
ية وا رش سائل ا هر يويو وإن ا ية الفكرية يف  تقتب جاماياك  لت يع مل لل ش للملك ية من أجل تعممي هذا مك يغهتا الهنا ئية توضع يف  ص ن

نة نظام لاكمل يف الربع األول من  سـا ساحة . 2012 ل يو جاماياك عىل ا هائل ا/ي حيققه ر3 نجاح ا لوحتدث الوفد عن ا ض لل
ية همة اليت تربط بني الر3ضة وا ناول الص  ا ية الفكرية در  تب جاماياك  ية، وقال إن  مللكالعا مل ت للملك بمك وأشار .  الفكريةمل

ية الفكرية والر3ضة يف جاماياك  ها تركز عىل ا تضافة ندوة يه األوىل من نو بو عىل ا رسور إىل موافقة الو مللكالوفد مع ا ع سـ ي ل
ية الفكرية . 2011 يف أبريل يفة حقوق ا شات حامسة وناءة عن و نا بريا ودارت فهيا  ندوة القت جناحا  مللكوقال إن هذه ا ظم ب ق ك ل

ناعة الر متة هبا إدارة هذه احلقوق عىل صيف  سؤولني عهنا وFوائر األعامل ا مله3ضة والطريقة اليت ميكن هبا ملامريس الر3ضة و للم
سؤولني والقانويني  هورا مشل ا ندوة  با، واسـهتدفت ا نا تغالال  ها جتار3 ا تغال تفادة من ا uنأفضل وجه و مل ل سـ سـ سـ مجسـ م ل

ينيووسائل اإلعالم واملقاولني يف جمال الر3ضة ندوة جذبت كذò . ض إلضافة إىل الر3 تطرد الوفد قائال إن هذه ا لوا سـ
تارياك يداد وتوغو وكو يني من بردوس وتر سـشاركني إ ي مي نم ية اFور ا/ي تضطلع به . قل مهوأشار إىل أن جاماياك تقر بأ

ية  ياYت اجلغرا تجارية وا تعلقة لعالمات ا ئات القانوية واملامرسات ا فا ب ل مل ن لي تصاديةله u ية تجارة وا قيف تعزيز ا من وراح يقول . لتل
ب¨ان عن طريق اقرتاح تعديل املادة شات اFائرة عن حامية أسامء ا نا ها جاماياك للميض قدما  بذ هود اليت  لإن ا ق مل لت ثا(6 جل Kل (

ها حلقوق يف حامية هذه األسامء سعى اFول ا. فإمنا تقوم عىل اعرتا يع نطاق حامية توأبدى الوفد أمI يف أن  سـألعضاء إىل تو
تصادية u ميهتا هرهتا و يث  شأها من  سلع املعرفة مباكن  قا ش قح ن تخذ يف اFورة األخرية . مل ملورصح بأن جاماياك ترحب لقرار ا

يقا هل وتقدمي ا متديد ا ية  ياYت اجلغرا ية وا نا ية بقانون العالمات والرسوم وال¹ذج ا تعلنة اFامئة ا ب ع لص ن لللج ل ململع ت والردود بف
بهتا يف تعديل  ب¨ان واإلعراب عن ر يان ا/ي يطلب من اFول األعضاء تقدمي آراهئا يف حامية أسامء ا u غعىل ل بت سـ

ثا(6 املادة Kيا) ل ندما . نإلكرتو نة  رشين  سادسة وا نقحة يف اFورة ا تطلع إىل أن تعرض الويقة ا عوأضاف أن جاماياك  للج ل مل ث لعت
شة اخلطوات ا نا قرشع يف  م شلك واقعي وناءت بب   ب ية . ملق ية وا ية  نة ا تفت الوفد إىل العمل ا/ي تضطلع به ا مللكوا من ن للج لتل ملع

ية الفكرية،  ية  يق القدرة اإلمنا ية يف  نا ب¨ان ا ها ا تحد3ت العديدة اليت توا تقريرها وأقر  للملكالفكرية ورحب  حتق م ئ� ل ل ل ب
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بادرة ا تايل أحاط علام مع uرياح  ملو مل ت شطهتا ل بو وأ ية يف لك جماالت معل الو رشوعات وبرامج ا نتخذة بإدراج  ي لتمن م
ية ية . سـاألسا تجارية يف ظل نظام ا ية اFور ا/ي طاملا اضطلعت به العالمات ا مللكوحتدث الوفد عن نظام مدريد وأقر بأ ل مه

تصادي عىل حد  u شاط بارها مصدرا لإليرادات وحمراك  قالفكرية يف جاماياك  ن للت ويف هذا الصدد أخطر الوفد . سواءع
نة بح طرفا موقعا يف بروتوكول مدريد يف  ية بقرار حكومة جاماياك بأن  سـا تص  . 2012 مجلع

يون وأيد وفد  .84 يان ا/ي أدىل به وفد لسريا يةلبا ب¨ان األفر يا مس مجموعة ا يقنوب أفر يق ية لج بادرات الرا م ورحب  مل
يدهاإىل  ية وتر ساعدة ا شـتعزيز ا ن يون، من خالل ز3دة  لتقمل متي إلهيا سريا ب¨ان اليت  ئة ا ب¨ان األقل منوا، ويه  للفائدة ا ل تنل ف

يا تب أفر ب¨ان األقل منوا و بة ا ية اýصصة  يقاملزيا مك ل شع شاركة يف . لن ساعدة من ا ملوأوحض أن ب¨ه متكن بفضل تË ا مل
بو أو نظمت تدريب اليت نظمهتا الو ندوات وحلقات العمل وبرامج ا يا ل تظاهراتل تفادة من هذه ا u ل بدمع مهنا ومتكن من . سـ

بو ية الفكرية ا/ي موته الو تة ا رشوع خدمات أ تفاد أيضا من  يوأضاف أن ب¨ه ا ل مت مللكسـ بو مولت . م ّوذكر الوفد أن الو ي
تصادي يف س u منو يق ا ية الفكرية كأداة  شأن uتفاع  توى  يعة ا نجاح حلقة معل ر قونظمت  تحق مللك لف ل ن ب سـ يون ملب لريا

تب حق املؤلف عىل إثر ما يربو عىل  شاء  ياجات إلعادة إ يÐ لال مكوأجرت  نتق يذ 15حت نة من احلرب وذò يف إطار  تنف  سـ
ية الفكرية يف  نظام ا بول يف تريا حول امليض قدما  توى بإ يع ا تدى ر بو خالل انعقاد ا مللكاتفاق مربم مع الو بف ك ن سـ ن سطي مل مل

ب ب¨ان األقل منوا تقدم مبو جا ياغة خطة ل ية  شطة جزءا من  بعة جماالت وكذò بوصف هذه األ نظمة خدماهتا يف  صه ا معل ن سـ مل
يون ية الفكرية لفائدة سريا تطوير ا ية  ية اسرتا لو ل يج مللكن ت ية الفكرية يف ب¨ه اكن يف مقدمة . ط مللكوقال الوفد إن تعزيز نظام ا

سائل ذات األولوية املطروحة عىل جدول  هاملشواغل احلكومة ومن ا وأعلن عن عرض احلكومة ثالثة قوانني عىل الربملان . لأعام
تويف املعايري اFوية وتUىش مع اتفاق تربس ية الفكرية وتضمن أحاكما  ييف جمال ا لمللك سـ وذكر أن قانون حق املؤلف قد . تت
متع الربملان مرة أخرى ندما  يصدران  تجارية والرباءات  جيصدر وأن قانوين العالمات ا ع سـ  أن ب¨ه ورث قانون الرباءات ّوبني. ل

بق  يل الرباءات اليت  نص إال عىل إعادة  يات من القرن املايض وأن القانون ال  نذ األر تحدة  سـاحلايل من اململكة ا سج ي ي تمل نبع م
تحدة ملها يف اململكة ا ية . تسجيل يل براءات أ يون حال صدوره من  ميكن سريا رشوع قانون الرباءات  صلوقال إن  سج تل سـ م

ب¨ألول مرة  تعرض لضغوط من أحصاب حق املؤلف وأحصاب احلقوق ا®اورة إلhحة حامية . ليف hرخي ا ّوأفاد أن ب¨ه  ي
تصادية u متويه وغريها من األرضار واجلرامئ يد وا نة وuتحال وا بة ضد القر قنا لم تقل ن ص تحد3ت . لسـ لوبني الوفد أن من أكرب ا

ية الفك ناء ثقافة ا مللكاليت وا�ت ب¨ه هو  يدات مهنا املوارد ب متزي بعدة  يط  تاكر يف  uشجع عىل اإلبداع و يرية اليت  حم ب تقت ي
ية ية ا ية وضعف ا تجربة واFراية ا ية احملدودة وق  ا تاملا ب لعمل ل تحل لل ية من . ن نف ب¨ه يف مربة عا نك اFويل  لوأضاف أن ا ت ص لب
تجا رشوعات ا هوv إقامة ا متزيها  يا نظرا  لبني ب¨ان غرب أفر مل سب برية ونجا#ا يف إقامة رشاكة مع القطاعني العام واخلاص ليق

تعدين والزراعة نيب واحمليل وال سـÐ يف قطاعي ا ت|ر األ u لملضاعفة ج نفط عايل . س شاف املزيد من ا لورأى الوفد أنه  كت
تاجرة بهاجلودة  سمح  مليات  ت تدمية بمك ية ا تصادي أو ا u منو يق ا سـ، فإنه ال ميكن  ملمن لت ق ياب نظام فعال لحتق غيف ب¨ه يف 

بح قامئا عىل املعارف. للملكية الفكرية تصاد العاملي أ u صوقال إن نة ونظام سلمي . ق ناء أسس  يوخلص إىل أن من شأن  متب
يق  ية،  هات ا تكرين وقطاع األعامل وغري ذò من ا تاكر واإلبداع وتعزيز ثقة ا ية الفكرية للهنوض ال حتقيف جمال ا جل نمللك ب ملعب مل

تدامة ية  تصادي و سـمنو ا ممن ت تب . ق شاء  ية من أجل إ ساعدة ا بو إىل مضاعفة �ودها وال سـÐ بإhحة ا مكودعا الوفد الو ن ن مل لتقي
يون ووضع خطة  تابع جلامعة سريا تطوير ا بحث وا هد ا ها وتكوين الكفاءات يف  يل الرباءات و لحق املؤلف و ل ل ل معسج حفص ت

هو بة ا يذ مح  ýا ية  مجلاسرتا طنف لتيج ية الفكرية بصفة عامةت نظام ا مللكر والهنوض  ية الفكرية يف . ب مللكوبه الوفد إىل أن نظام ا ن
تلق ب¨ه اFمع املذكور تأخرا مقارنة بغريه يف يق أحناء العامل إذا مل  يظل  يون  يسريا سـ  .مل

يا  وانضم .85 يانمبوفد زا ب¨ان األوفد به  أدىل ا/ي لبإىل ا يابة عن مجموعة ا يا  لنوب أفر ن يق يةج يا تعد . يقفر مبوقال إن زا
شاء مراكز دمع  بو من خالل إ ية اليت تقد�ا الو تفادت من خدمة املعلومات العا ي  اليت ا ية ا نمن اFول األفر ي مل سـ لقل يق

شاء  ية إ شريا إىل أن  تاكر،  uيا و نولو نا معل م ًب ج بو يف ااملر ههذلتك ثة الو يا قد بدأت لفعل يف أعقاب ز3رة  يكز يف زا بع مب
يهنم 2011 ايرين تواصل  يل ا ياYت الرباءات و بحث يف قواعد  تخدمني خدمات ا ب، ومن املأمول أن يوفر املركز  ل ه ب ل تسسـ للم

ية نولو تلف ا®االت ا جوبني اخلرباء يف  لتك بحوث ورشها . خم تاجئ ا شارك يف تعزيز  يا يف أن  شف الوفد عن أمل زا نو لم ن ت ب ك
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هم يف قضا3 ا تخدمني حبقو ية ا مللكوتو ق سـ يا ملع سمح لزا ية من خالل هذا املركز، موحضا أن هذا الهنج سوف  نا بية ا ي ع ملص ً
يا نولو شاف فرص نقل ا ج لتك سويق . سـتك ية تضطلع  سة  يا الوطين، وهو مؤ نولو توقال الوفد إن مركز قطاع ا علم بس جل تك

تضن املركز اجلديد يارها أوىل ا. حياýرتعات، سوف  يا قد مت ا شف عن اعزتازه بأن زا تو ب خك يا م يقFول األقل منوا يف أفر ً
يث تزداد احلاجة إىل  يا عىل جمالني  يار زا بادرة، وقع ا يا الرضورية، ومبوجب ا نولو حشاركة يف برYمج نقل ا ج بتك ت مل مللم خ ل

تدخل ملعاجلة الفقر بادرتني يف قطاعي الصحة والزراعة وهام. لا تخدام "مرشوع : موأضاف أنه مت إطالق  سـتقطري املاء 
ية املطرية يف الزراعة"مرشوع و" لشمسـيةالطاقة ا ياه ا تخدام ا سطحا مل رشوع األول هيدف إىل ضامن ". لسـ ملوقال إن ا

ياه  تخدام  هددة جلفاف ال ناطق ا ساعدة ساكن ا ثاين فصمم  يني، أما ا ساكن الر يفة  ياه ا متر  ماإلمداد ا مل سـيف مل مل ل لل نظ ُمل ُ ل ملسـ
ناء املوامس اجلافة ساعد ذò يف خفض الفقر يف وأضا. ثاألمطار يف الري أ رشوعني، سوف  يق هذين ا يف أنه حال  ملب تط

ية ناطق الر يفا ساعدة . مل نعم  يا  يار قد وقع عىل زا u ملوأشار الوفد بأن ت ب لت م يا املعلومات وuتصاالتوجب مبخ جنولو  وسد تك
نفاذ إىل املعرفة ية وا لالفجوة الر يل الرباءا. مق  vساعد واك بو  سجوأضاف أن الو ت نة وKئق الربتي رشاكت يف ر مقت وا ءات ومن ال

سمرب  توقع uنهتاء من هذا العمل يف د يا سج  يف قاعدة . 2011مل ية يه ا تجارية ا ملوأشار الوفد أن وحدها العالمات ا حملل ل
يةبياYت  نا ية ا تة ا بو أل عنظام الو لص مت بات مدريد والمللكي نظر يف  تايل، مفن الصعب ا يا و يا يف زا طل حا ل ل ب ند الطعن  مل  Ðعسـ

بات رسيع أ. لطليف ا بو إىل  يا قد دعت الو متوأشار أيضا إىل أن زا ي تب م بات تً تعامل مع ا ية يف ا لطلة نظام مدريد لز3دة الفا ل عل
تب الوطين تب اFويل وا تواصل uلكرتوين بني ا ملكمن خالل ا ملك تفت الوفد إىل حق املؤلف واحلقوق ا®اورة وركز . ل لوا

ش ية ا ملعىل أ يدات مه ناءات وا u ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة خبصوص نة اFامئة ا مترة داخل ا ياورات ا ت ن لتقللج ث سـ ملع ملسـ
بوعات يات بعقد مؤمتر دبلومايس محلاية . ملطلألشخاص العاجزين عن قراءة ا تو ية العامة إىل أن تؤيد ا صودعا الوفد ا ل مجلع

ساعدة ا برصي، وشدد عىل رضورة  سمعي ا ماألداء ا ل تعامل مع ل ية الفكرية  ية يف جمال ا ية ا تعزيز ا ية  نا للFول ا ت ب ل مللكل ن تحم لل
ئة إطار . قضا3 حق املؤلف واحلقوق ا®اورة ية الفكرية  ية يف جمال ا ية و يوأعلن الوفد عن الزتامه بضامن إسرتا ن لهتيج ط مللكت

ية الفكرية وأ بادرات ا ية الفكرية و ية  تو�ات uسرتا مللكحيدد ا م للملك يج يةتل ية الو ها وفقا لظروف ا نن يمت  طمن لت ً وأيد . تطبيق
يفعل يف األعوام القادمة  òية الفكرية وكذ ية وا ية  نة ا سابق معل ا هذا الغرض ا سـالوفد  من ن للج مللكل لتل  .ملع

ياّورحب وفد  .86 توازن ويفنأوكرا ية الفكرية إلرساء نظام دويل  ية  نظمة العا ها ا بذ برية اليت  هود ا م  للملك ل لك ملجل مل ناول ت مت 
ساعدة عىل  ية الفكرية يف أحناء العامل وا ية الفكرية وتعزيز نظام امحلاية القانوية  يع يف جمال ا ملا ن للملكمجل من نuتفاع الفعال هبا مللك

ب¨ان واألقالميخالل تلف ا ناسق بني  ل إقامة تعاون Kبت و خم بث عرب اإلنرتنت يف . مت ترب الوفد إhحة خدمات ا لوا ع
بوuجUعات خط بو يف ضامن أكرب قدر من . يوة هامة من جانب الو ها الو بذ هود اليت  يا  يد أوكرا يوعرب الوفد عن تأ ت ن لي للج

ية هات ا نفاذ عن بعد لفائدة ا ها بإhحة إماكية ا ية يف أعام شفا نا ل ن ملعل جل ل بو وأيد . ف ّوأعرب الوفد عن ارياحه لعمل جلان الو ي ت
نة اFامئة  ية حبق املؤلللجاقرتاح ا توى ف واحلقوق ا®اورةملعنا متل أن تعقد عىل ا توى ا يعة ا سـ ومواص  uجUعات ر ملسـ حململ ف

ية . الوزاري يعة اجلوهرية  يني  سؤولني احلكو بار ا هم  يا يف  ثل هذه اخلطوات تؤثر تأثريا إجيا للملكويرى الوفد أن  م ف بم مل ك للطب
يس. الفكرية ثريا ما تفيض، وإن اكن  لومىض يقول إن هذه اخلطوات  تكرة اليت تعمل ك رشوعات ا  vوFيد ا ب دامئا، إىل تأ ملي للم

تصاد عامة u ية األصول غري امللموسة يف متع والرفع من أ ية الفكرية يف ا قعىل الهنوض بصورة ا مهمللك تعد . ® مسـوقال إن ب¨ه 
مثر يف نوات القادمة، وعقد الوفد األمل عىل إجناز معل  توى يف ا يع ا تدى ر تضافة  مال سـ سـ ن لسـ مل ف نة م بل يف إطار ا للج ا ملسـتق

ية حنو وضع  توى العاملي واختاذ خطوات  شات عىل ا نا تربها حمفال إلجراء ا ية الفكرية وقال إنه  ية وا ية  معلا سـ ق مل يع من ملن مللكملع لت
ية الفكرية توازن  للملكنظام  هود اليت ت. م يق ا شاري حول حامية احلقوق والرايم إىل  u نة جلوأيد الوفد معل ا سـ ت تنللج اكحف س

ية الفكرية من خالل تزويد  هادفة إىل ضامن uحرتام حلقوق ا رشوعات ا يذ العديد من ا نة وإىل  يد والقر مللكضد ا ل ملنف ت ص لتقل
شورة القانوية تقين وا بو Fمع ا ناFول األعضاء يف الو مل ل ية الفكرية، قال الوفد . ي بعض جوانب حامية حقوق ا تعلق   Ðمللكوف ب ي

ث تابع عن  كإن ب¨ه  نظمة ي بو وأعضاء  توازنة ألداء uلزتامات اFوية املرتبة عىل اFول األعضاء يف الو ياسة  يذ  مب  م ينف ت ل سـ ت
òبو ووفقا التفاق تربس كذ ية اليت تديرها الو يات األسا ية وفقا لالتفا تجارة العا يا يق سـ مل بحث . ل يا رضورة ا لورأى الوفد حا ل

نصفة وشفافة الحرتام حقوق ماليك الع يات  معن آ بغ وفقا للامدة ل ناعة ا تجارية يف قطاع  تالمات ا ص ي من اتفاق تربس 6لل
ية ريس7واملادة  ية . ق من اتفا ية  يات و شاط إرساء أاكد بل  بو يف ا للملكوعقد الوفد األمل عىل أن تؤيد الو نتق مي ن طي ب ملسـ
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Yتصاد احلر يف إطار الرب u تق  إىل ب¨ان ا ية ويف ا نا ب¨ان ا قالفكرية يف ا نم ل ل ب¨ان يف أورو 10مج ملل تعاون مع بعض ا ل، ا ل
يا،  ب¨انسـوآ ساوية بني اكفة ا رشاكة ا شاء أسس ا لهبدف إ ت ملن ساوي ل¨ول . ل يل ا سأv ا توقال الوفد إن ب¨ه أKر  ث ملم لمت

vسأ تقدم احملرز يف هذه ا ية مرات عديدة وعرب الوفد عن ارياحه  نظمة وفقا للمعايري اجلغرا ملاألعضاء داخل ا لل ت سن فمل لتح وا
س يد فرا يادة املدير العام، ا تعلق ملوظفني حتت   Ðف vياسة عاد يذ  نوعي يف  نا سـ ي سـ لل ق وعرب الوفد أيضا عن .  غريستنف

هين  توامه ا بل عىل أساس  بان يف ا يف موظفني  تو تعلقة  بو ا بات اFول األعضاء يف الو يق ر ملاألمل يف  تق سـحتق شـ ظ ب مل ي مغ ملسـ
ية يف جمال ا ملوجتربهتم ا نظمي اFروس . لكية الفكريةلعمل ندوات وعىل  نظمي املؤمترات وا ها يف  بو عىل اشرتا توشكر الوفد الو ل ت كي

يا ية يف أوكرا نا يات . لصيف تاسعة واألربعني  س  uجUعات ا يع خالل  نجاح  مثر وا يا العمل ا يانه  مجلعوخمت الوفد  ل سل للجم ل ن ملب ممت
بو  .ياFول األعضاء يف الو

نغال ا .87 ية وأوحض أن أدىل به وفدلبيان ا/ي لسـوأيد وفد ا ب¨ان األفر يابة عن مجموعة ا يا  يقنوب أفر يق لج  2011 سـنة ن
شحونة تاكن منة  يق األهداف احملددة يف إطار الوال3ت سـ نظمة وأن اكفة اFول األعضاء قد تعاونت تعاوY ويقا  لتحق  ً ث ًللم

ئاهتا نظمة و تلفة للجان ا يا مل ýياري داخل اللجان والشوأضاف أن هذا العام قد . ه شاط ا ملعهد ز3دة ملحوظة يف ا سـÐ  لن
ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة نة اFامئة ا ية اFوية وا نة احلكو نا للج ل ملعللج تاجئ اليت . م لنويف هذا الصدد، أثىن الوفد عىل ا

ية حبق املؤلف واحلقوق ا® نة اFامئة ا رشين  ية وا ثا نمتخضت عهنا اFورة ا للج ن ملعل ناف املؤمتر  اورة واللع سـتئسـÐ القرار 
نة  رش عاما من 2000لسـاFبلومايس  سمعي برصي بعد أحد  يذ ا ثابة قفزة جتاه امحلاية الفعاv لألداء وا  òألن ذ ً ع لت نفمب ل

ناءات وا. 12املفاوضات حول املادة  u نة، وهام نقاش يف ا لتوأشار الوفد إىل أن املوضوعني الUين خضعا  تث للج قييدات سـلل
يا نفس uهUم بغي أن  ئات اإلذاعة،  يلقو ين ناءات . هي u ية نظر إىل  تعني ا ته بأنه  نا ثوأعرب الوفد عن  تق قض ل ي سـع

يني يدين ا بار اكفة ا u يدات عىل حق املؤلف واحلقوق ا®اورة نظرة شام ، مع األخذ بعني نوا ت ملعي سـتفع ملتق وتطرق الوفد . ل
ئات اإلذاعة وقال  بين صك قانوين دويل ملزم هيإىل حامية  ية  نصوص  بدء يف املفاوضات القامئة عىل ا تأنه آن الوقت  بغ ل لل

Yتوصل التفاق حول صك أو مجموعة صكوك . ًقانو ية إىل ا ياق، أوحض الوفد أنه مت اخلوض يف املفاوضات الرا لويف هذا ا مسـ ل
ية واملعارف ا تقانوية دوية لضامن امحلاية الفعاv للموارد الورا ث ل نصوص لن نحو ا يدي عىل ا ثقايف ا بري ا مليدية وأشاكل ا ل تقل ل تع لقل ل

بقا2009عليه يف والية  يه  ندت إىل برYمج معل مت uتفاق  ً، كام أوحض أن هذه املفاوضات قد ا سـ عل مس ومع ذò، أعرب . ت
ية العامة لعقد مؤمتر دبلوم ية  يات خالل اFورة احلا للجمعالوفد عن أسفه ألهنا مل تؤدي إىل تو ل كام . ايس حول هذه القضا3ص

ب   يات ا ية خالل ا ية اFوية وأن يمت عقد مؤمتر لألعامل ا نة احلكو ملقأعرب الوفد عن أمI يف جتديد والية ا مجلعم بل ل ملسـتقللج
بالد األ شك وأن ثروات ا يدية والفللكور هو أمر ال يريق  ية واملعارف ا ته بأن حامية املوارد الورا لانطالقا من رؤ لل تقل ث لي ية ً يقفر

ية الفكرية تمكن يف الرتاث غري املادي ية . مللكيف جمال ا نة الربYمج واملزيا رش من  نة  ثا باه إىل أن اFورة ا u نولفت جل ل عن م ت
يذ الربYمج  يق والرقابة و تد نظمة بعمق، وحتديدا ا ية  سائل الربYمج واملزيا نظر يف  نفاليت عقدت مؤخرا اكنت فرصة  تق ل للم ن م ًلل ً

سائل امل شأن ملوا تقارير  يجي وا يمي uسرتا يمي برYمج إعادة ا ية و يط ووضع املزيا ية وا يا بادية واملقرتحات ا ل ت ن تخط سـ تقسـ لتق ل ل
سات يده uنضامم إىل معايري . حلا يه، أعلن الوفد تأ يو ية اFوية للقطاع العامعل لهد املعايري احملا بس تقدم يف مع به  ل وتر حي

يجي يمي uسرتا تبرYمج إعادة ا ية .لتق ية يف مزيا نفقات اýصصة  ن ورأى الوفد أن ا من تقدم يف األولوية 2013-2012للتل ل تعكس ا
نظمة ية داخل ا شطة ا ملاملوالة أل من ية العامة إىل املقرتحات داخل اللجان . لتن تفت ا مجلعوعرب عن ارياحه /ò ومتىن أن  تل ت

ية يق جدول أعامل ا شأن  تلفة  منا ب ب ýلت رشوع دمع وذكر الوفد عىل وجه. تط شأن  ية  ب¨ان األفر م اخلصوص اقرتاح مجموعة ا ب يقل
ية واFول األقل منوا نا ية يف اFول ا ية الفكرية لصاحل ا بعض يف جمال ا ها ا نوب  تعاون بني دول ا ًا م مللك لبعض من ل جل وقال الوفد . لتل

نه ل تأىت  ية اليت قد  تاجئ اإلجيا تأثر هUمه اخلاص نظرا  رشوع  عإن هذا ا ت ب ن للسـ ًي يهمل تكامل العمل . تبنو مت  يه رأى أن ا سـو عل
ية الفكرية رضوري ية وا ية  نة ا مللكيف ا من ن لتللج يق . ملع يات ا يق آ بول  بني للوفد أن من ا يد آخر،  سـوعىل  ل ب ت نصع لتتط ملق

تلفة شطة ا ناء األ متدت أ تقارير كام ا ياغة ا يمي و تابعة و بل ا ýو ن ث ل ص مل عسـ ت. تق ته بوجود رابط  نا شف الوفد عن  مو عق ني بني ك
تعزيز هذا ا®ال باكفة أبعاده وعىل اكفة األصعدة ته  تطا ية الفكرية وقال إنه بذل ما يف ا ية وا لا ع سـ مللكمن تذكري بأن . لت لكام أراد ا

تاك نغال لال شاء واكv ا يا هبذا ا®ال قد دفع Fوv إىل إ سلطات ا ية واهUم ا ية الفكرية يف ا ية  باآلKر اإلجيا سـ ن لعل ل من لب لت ر للملك
نولو¡ يف مارس  نغال حلق املؤلف2001لتكا تب ا لسـ إلضافة إىل  وأضاف أن هذه الواكv قد حتولت إىل واكv . مك
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نولو¡ يف تاكر ا uية الفكرية و نغال  تكا لللملك ب نةلسـ ية سوف . 2009 سـ  ية وا ية األد نوأوحض الوفد أن واكv جديدة  لفب للملك
نور تعاون . لخترج إىل ا نيت لوأثىن عىل جودة ا نغال يف  بو  ساعدة اليت قدمهتا الو نغال وركز عىل ا بو وا سبني الو سـ ي مل سـ للي ل

تاكر يف 2011 و2010 uيا و نولو شاء مراكز دمع ا يع uتفاق اخلاص بإ تو ثلت يف إجراءات ملموسة  ب و ن ك جمت تك لق
س2010 سبمترب ية يف د نون الز ثالث  هرجان العاملي ا بو امللحوظة يف ا شاركة الو ي و جن ل ي للفم ساعدة يف 2010مرب مل مل بدااكر وا

يف يف  يع اتفاق إطاري يف  ية الفكرية اليت أدت إىل تو ية ا ية  نإعداد خطة و من جن ق مللك لت ناير 20ط  .2011ي 

يانني املدىل هبام مس  .88 يت Yم ا بوأيد وفد  لي ياف يا  سـمجموعة ب¨ان آ نوب رشيق آ سـورابطة أمم   وأحاط )ASEAN(ج
تقدم ا/ي أحرزته الو لعلام  سابقةً يات ا س  اجUعات ا نذ انعقاد  شطهتا  ياهتا وأ لبو خبصوص إعادة تقومي اسرتا مجلع سل ن يج مي . ت

نة يذ تعديل  سـوقال إن ب¨ه أصدر عددا من اللواحئ  لتنف نظام 2009 ً سن امللحوظ يف ا ية الفكرية وإن ا ل لقانون ا لتح مللك
ية الفكرية أمران ية  للملكالقانوين وuرتقاء إلدارة احلكو يع أحصاب املصاحل يف نظام م ياجات  ية ا ب¨ عىل  مج ساعدا ا ت ب حل تل

ية  ب¨  ية ا يذ اسرتا تصاد العاملي و u ياق تعزيز تاكمل يت Yم عىل وجه أفضل وال سـÐ يف  ية الفكرية يف  منا ل يج سـ للتي ت نف ق تمللك ف
تصادية للفرتة uية و Uجuق ية. 2020-2011 ع مللكواسرتسل قائال إن تكوين ثروات ا تصاد ً ية ا ها و تغال ق الفكرية وا منل تسـ

ية ها دور حامس يف تË ا سائل  لعملقامئ عىل املعارف  نة. لم تمكل  سـوأفاد بأن ب¨ه ا ية 2010 سـ بتمن الربYمج الوطين اخلاص 
ية الفكرية للفرتة ئ ا/ي حقق جناحا هرا وجدده ريس الوزراء للفرتة2010-2005 مللكثروات ا ً  ًوأردف قائال. 2011-2015 ً

تحداث  يادين ا ب¨ يف  نظامت واألفراد يف ا سات وا ية هو مواص  تقدمي اFمع إىل املؤ سـإن أحد أهداف الربYمج الر ل مل س مسـ ئي
ية نا رشاكت ا ية الفكرية وإدارهتا وحاميهتا وإنفاذها وتعزيز قدرة ا سـا فت ل ل ية . مللك شاء مركز Fمع  منومىض يقول إنه من املزمع إ تن

ية الفكرية  تخدام املعلومات مللكثروات ا تصل   Ðمع فFية الفكرية وا تدريب يف جمال ا تعلمي وا توفري ا بو  سـساعدة الو ي ل ل ل ي مللكمب
نطقة  ية يف  نولو ية وا سات واجلامعات ا رشاكت واملؤ ها وسويق الرباءات لفائدة األفراد وا تغال معن الرباءات وا ج تك لل لعلمل س ت سـ

يا  نولو جا تقدمةلتك ب¨يف" هوا الك هاي تك رك "ملا يكرر عىل نطاق ا منوذج  ل هانوي وإن ذò ا سـ ًوأحاط علام بأن ب¨ه . ل
تب الوطين  شأن حفص الرباءات وإن ا ية  ثل دورة تدر شطة  رشوعات واأل يذ عدد من ا بو يف  ملكجنح بدمع الو ب م بنف ي ن ملي ت

ساعدة املربطة بذò املركز شأن ا بو وقعا عىل اتفاق  يت Yم والو تية الفكرية يف  مل ب ي في تعاون . للملك شطة ا تطرد قائال إن أ لوا ن ًسـ
ب¨ ية الفكرية الوطين يف ا برية يف تطوير نظام ا سامهة  لاملذكورة أعاله سامهت  ك ية اليت حققهتا . مللكم تاجئ اإلجيا بورحب  لن

ية ومعل  شأن ا بو  نفذة يف إطار جدول أعامل الو منالربامج ا ب ي ية الفكريةلتمل ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج شريملع ًا إىل رضورة تروجي م 
يع أحصاب املصاحل بو اإللكرتوين عىل األقل لفائدة  مجتاجئ تË الربامج عىل نطاق واسع عىل موقع الو ي هد . ن يتعوذكر أن ب¨ه 

يت Yم ثل تË الربامج يف  يذ  بو لضامن جناح  يلعمل الويق مع الو ي فث مت يان املدىل به مس . نف نوب لبوساند ا جرابطة أمم 
يا برصيسـرشيق آ سمعي ا شأن حامية األداء ا ناف املؤمتر اFبلومايس املعلق  تصل   Ðل ف ل ب ت ئي تاجئ العمل . سـ نوالحظ أيضا  ً

 Ëول األعضاء عىل حل تFبوعات وحث ا ناءات لفائدة األشخاص غري القادرين عىل قراءة ا uيدات و تعلق  ملطا ت ي ثمل سـ لتق
مت. القضا3 يف أرسع وقت ممكن يده  لوأعرب عن تأ ية ديد والية ي ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اFوية ا نة احلكو ثا ن ل مللكللج ملعم

يدية والفوللكور ها 2013-2011  للفرتةلتقلواملعارف ا ل ودعا إىل عقد مؤمتر دبلومايس هبدف اعUد الصكوك القانوية اليت  ن
 .ص  ملوضوع

ياYت اليت أديل هبا مس  .89 يا ا ُوأيد وفد إندو ب لسـ ياني نوب رشيق آ سـرابطة أمم  يا ومس مجموعة ج سـ ومس مجموعة ب¨ان آ
ية يا . لتمنجدول أعامل ا ية الفكرية وحاميهتا وأنه طرف حا ية لغة للهنوض حبقوق ا نذ فرتة طوي  أ لوقال إن ب¨ه أوىل  مللكمه م

بو ية تمل . ييف ست معاهدات تديرها الو ية احلا رشيعات الو ّوأضاف قائال إن ا ُ لت طن ية الفكريةل مللكيع جوانب ا ومىض يقول . جبم
نغافورة  يف التفاق الهاي ومعاهدة  يقة  يا قد رشعت يف إجراءات uنضامم إىل بروتوكول مدريد وو سـإن إندو ن ث جسـ بشأن ني

يسقانون العالمات تكامل ت. ن واتفاق  ية وأنه بصدد ا ية الفكرية الو سـوأعلن أن ب¨ه بدأ يعمل عىل تعديل قوانني ا طن عديل مللك
سن من  ية الفكرية و رشيعات ا سأu vنضامم إىل املعاهدات اجلديدة ويوحض  بار  u ّمن شأنه أن يأخذ بعني حي م مللكت ت ع
ية الفكرية، وذò عىل إثر  يل ا ية الفكرية القامئة فضال عن إجراء  مللكتوى امحلاية اليت حتظى هبا حقوق ا سجمللك تسـ م

تلف ثفة اليت أجريت مع  شاورات ا خما يةملكمل هات ا ملعن ا ناقش يف الربملان . جل سيُوأوحض الوفد أن تعديل قانون حق املؤلف 
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نة ية يف 2011 سـخالل  نا تجارية والرباءات والرسوم وال¹ذج ا شأن قوانني العالمات ا ي¹ تقرر إجراء حمادKت  ع  لص ل ب ب
تابعة ل. 2011 سـنة يق ا لوأكد الوفد أن إدارة ا لتحق ناول ية الفكريةمللكلمديرية العامة حلقوق اّ ت ضاعفت من قدرة ب¨ه عىل 

يد الوطين ية الفكرية عىل ا تعدي عىل حقوق ا لصعحاالت ا ية الفكرية . مللكل رشيعات ا مللكورأى رضورة امجلع بني تعديل  ت
ية الفكرية ية ا مللكوإنفاذ القوانني مع اإلدراك بأ بانغ يودويونو، . مه يلو  تور سو Fيا، ا نوقال إن ريس إندو سـ ك نيسـ بة ئ نا سـشدد  مب ّ
نة ية الفكرية يف  يوم العاملي  تفال  uسـ للملكل ية الفكرية وإنفاذها حلفز اإلبداع 2011 ح ية الهنوض حبقوق ا مللك عىل أ مه

تاكر uبة . بو تصاد إىل  u ية يف ناعات اإلبدا سامهة ا بدع حىت ترتفع  تصاد  ناء ا متر يف  سـوقال إن ب¨ه ا ع لص م نب ق م ق سـ
ناجت اإلجمن % 8 قدرها نةاميل احمليللا نظر إىل . 2015 سـ حبلول  رش لولفت ا يت األولوية إىل تطوير أربعة  عأنه قد أ عط

ية ناعات اإلبدا يا يف جمال ا عقطاعا فر لص ًع يا للفرتة"يف إطار  ً تصاد اإلبداعي يف إندو u نيسـخطة تطوير ". 2015-2009 ق
يع عىل شرتاك  يا أصدرت مرسوما وزار3  شجوذكر أن حكومة إندو م تسـ للي ياYت ن ية ذات ا تجات اإلندو ب تطوير ا سـ لن ي نمل

ية توقع إبرام اتفاق تعاون يف القريب العاجل بني ا. فاجلغرا ية الفكريةملوأفاد أنه من ا بو من أجل مللكملديرية العامة حلقوق ا ي والو
ية الفكرية تب ا ها  مللكتطوير اخلدمات اليت  مك تعاون بني الطرف. يتيح ني للميض قدما حنو لورشح أن هذا uتفاق يعزز ا

تطوير  تعلق  شرتك ا هدف ا بيق ا مل مل ل ية الفكريةحتق ية  ية العا ية ا للملكا ملن ت تحب نة . لل تأنف ا للجوأعرب الوفد عن األمل يف أن  تسـ
توافق  نوب  تعاون فÐ بني ب¨ان ا شأن ا رشوع املقرتح  متد ا ها يف أقرب وقت وأن  ية الفكرية  ية وا ية  با جل ل ب من ملن يع معل مللك لت ملع

نة املذكورةا ب   للجآلراء خالل اFورة ا بو. ملق شطة الو يع أ ية يف  يوأكد الوفد عىل رضورة إدماج بعد ا ن مج وقال إن ب¨ه . لتمن
شات اFائرة يف إطار  نا برية إىل ا ية  قيويل أ مل ك ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورةمه نة اFامئة ا نا تعلق حلاجة ملعللج  Ðف Ðي وال سـ

بثلإىل صكوك دوية رشوع بإشارات ا بث من uتفاع غري ا ئات ا شأن حامية  ل  ن ل ي ملب تعلق بعمل  .ه  Ðية يوف نة احلكو ما للج
يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  تقلاFوية ا ث ن لل تقدم احملرز يف وضع نصوص مللكملع ل، رحب الوفد 

بري يدية وأشاكل ا شأن املعارف ا تعموحدة  تقل لب يعي مركز ل ية إلضافة إىل برYمج معل موا يدي واملوارد الورا ثقايف ا ض ا ث تقل لل
تني ية اFوية يف فرتة ا نة احلكو نصوص خالل الوالية اجلديدة  تكامل ا نسري ا سـم لت لل للج ل سـ ودعا يف هذا . 2013-2012 ي

ب¨ان ية الجUع ا ثا ثقت عن اFورة ا ساهامت اليت ا تفادة من ا u لالصدد إىل ن ل ن مل تفكري بسـ لشاهبة ا شأن حامية املوارد مت ب 
نعقد يف يل يف يويو يدية والفوللكور، ا ية واملعارف ا نالورا مل تقل ية 2011 لث نة احلكو ب  يف إطار ا م، كأساس للمفاوضات ا للجملق

تني. لاFوية يد احملددة واعUدها خالل فرتة ا سب املوا تكامل الصكوك  يا األمل عىل ا لسـنوعقد وفد إندو عن ح سـ ية يف يسـ ل احلا
 .إطار مؤمتر دبلومايس

يان ا/ي أدىل به وفد الوال3ت  .90 يده  بىن اإلداري اجلديد وأفصح عن تأ تاح ا يا األمانة عىل ا با نأ وفد إ بو ي مل ت ن سـ لله ف
ية مس ا®موعة ء تحدة األمر يكا ية ووص. مل نة املا بو خالل ا تازة اليت حققهتا الو تاجئ ا يب ب¨ه  ضوشدد عىل تر سـ ي ملم لن ل فت ح

تقرير ا/ي قدمه املدير العام يقا يف ا لوصفا د ً بات . قً بات العالمات اFوية وعدد  تقدم احملرز يف عدد  طلوقال إن ا ل طل ل
يا  ها تأثريا إجيا تدريب ورش املعلومات  يع أرجاء املعمورة وتوفري ا ية   vبذو نظمة ا بني أن �ود ا ًالرباءات اFوية  ب ل مج تغط مل مل ي ًل ل ن ل

ًبريا عىل أقل تق بلك ية يف ا نا ية ا بو بدور رييس يف تطوير ا يد ب¨ه الواحض الضطالع الو رس تأ تقدير مما  مللك سـئ مليف ع لص ي . ي
تحدة يف حد  نظومة األمم ا يعة  متىش ذò مع  تدعمي تعدد اللغات إذ  تعداد املدير العام  ملوسلط أيضا األضواء عىل ا ب ل مسـ ط ي ً

تقدم يف ذu ò. ذاهتا تعني إحراز ا لومىض يقول إنه  شمل ي ية  نا ية ا يع نطاق نظام ا مترار يف تو u ية يجتاه  ع لص سـ لبغ مللك سـ
يق  ي   سب و ناطق هو أ تلف ا تخدام لغات  ها العوملة وإن ا ية اليت تفر ب¨ان وحتويI إىل األداة العا تحقيع ا لض سـ ن مل خم سـ مل ل مج

òنطق هبا أكرث من. ذ يهنا اليت  ية  با بة إىل اللغة اإل يو بع ن سـ يون خشص يف500 لنسـ ً ب¨ا، أضاف قائال إن 20  أكرث منمل  ً
يه تخدا�ا أمر ال نزاع  فرضورة ا يع العمل باكمل طاقهتا دون أخذ ذò الواقع ا/ي . سـ بو ال  ثل الو نظمة  تطورأى أن  تسـي م م

بان يه يف ا حلسـال جدال  يقات وفد ب¹ مس . ف سعه إال أن يدمع  بب، قال إنه ال  تعلو/ò ا ي تينية مجموعة ب¨ان أمرياك الاللس
توى األفرقة العام والاكرييب شاط مبا يف ذò عىل  تو3ت ا يع  ية عىل  با تخدام اللغة اإل بغي ا سـ مبا مفاده أنه  ن سـ مج ن سـ سـ مي لم . ن

ناقض يوي تفادي ا توأردف قائال إنه من ا لحل بة يف امليض قدما . ً بري عن الر ناقض ا بدو من ا ثال أنه  يل ا ًوذكر عىل  غ تع ت ي مل لس مل ب
تخدام بعض اللغات بتعدد اللغات واقرت نطوي عىل الرتاجع يف الوقت ذاته حلد من ا سـاح ممارسات  ية(ت با نمبا فهيا اإل يف ) سـ

يل اFويل للعالمات ثل نظام مدريد  يالت  سجنظام �م  تسج للت يد . ملل يل  يود من ذò ا بعواسرتسل قائال إن فرض  لقب ق ً
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تخدام اللغات يف إطار نظام مدريد ال يؤدي إىل يع نطاق ا سـتو ناطقة للغة سـ ب¨ان ا يل اFويل وتوسعه يف ا ل وجود ا ل لتسج
ية با ناإل شات. سـ نا سري ا نأ الريس عىل إدارته  تاما،  قو مل ل ئه  .ًخ

يان ا/ي تقدم به  .91 نا فاصو إىل ا بوانضم وفد بور لي ية وأيد املقرتحات وفد ك ب¨ان األفر يابة عن مجموعة ا يا  يقنوب أفر يق لج ن
ية اليت سوف تطرح خالل : ة ويهاألربعة اليت تقدمت هبا ا®موع ية واألعامل ا شأن املوارد الورا ُأوال، uقرتاح  بلتق ث ملسـب ً

يا،  K يدية والفوللكور؛ ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اFوية ا نة احلكو رش  نة  ثا ًاFورة ا ن تقل ث ن ل للج لل مللكملع م عم
نوب  تعاون بني ب¨ان ا شأن تعزيز ا بعuقرتاح  جل ل ب¨ان ب ية يف لك من ا ية الفكرية خلدمة ا بعض يف جمال ا لها ا من لتل مللك ض

ثا،  K ية الفكرية؛ ية وا ية  نة ا سابعة من ا ب¨ان األقل منوا، وقد طرح هذا uقرتاح خالل اFورة ا ية وا نا ًا لل من ن للج ل ل مللكل تم ملع ُ ً
ية ومجموعة جدول أعامل ا ب¨ان األفر شرتك ®موعة ا منuقرتاح ا ل لتمل بين يق ية بقانون الرباءت  نة اFامئة ا لتية ويدعو ا ن ملعللج

يدات "الرباءات والصحة"برYمج معل حول موضوع  بو اخلاص ملعاهدة املعدv يف شأن ا رشوع الو ي؛ وأخريا،  تقي لم ً
بات  تعلمي وا بحث وا سات ا ناءات لألشخاص ذوي اإلعاقة ومؤ uتو ل ل س ملكت ث تقدم هبومراكز احملفوظاتسـ ذا ل، وقد مت ا

ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة نة اFامئة ا رشين  ية وا ثا نuقرتاح األخري خالل اFورة ا للج ن ملعل وفد عن أمI يف الوأعرب . لع
ية الفكرية  تحول حقوق ا ية وحىت  ناية خاصة يف إطار تعزيز خطة العمل من أجل ا تلفة  مللكأن تلقى هذه املقرتحات ا ت من ع ýلت

ي ية ل¨ول األعضاءلتمنحبق إىل قاطرة ا ثقا ية وا Uجuتصادية و u فة لق ية . ع نا فاصو تؤيد uسرتا يجوبني الوفد أن بور تي ك
ية الفكرية وال ها نظام ا تخدام الفرص اليت  تصادي  u منو رسيع ا ية إىل  مللكالرا يح ق تم يسـ يد  لت تخدام الر u Ðشـسـ سـ

ياجات حتلالخرتاعات وفقا لال ياق تعزيز . ً تجات سـوأوحض أنه يف  يار أفضل ا بحوث وuخرتاعات، مت ا تاجئ ا نمية  ت ل ملن خ ق
ية هذه  بدء يف إجراءات  ية ا/ي يعقد لك عامني وقد مت ا نولو تاكرات ا uبحث و تدى الوطين  منبفضل ا ل ب لل تن ج لتك مل

تجات ية وال. ملنا ناعات اإلبدا يهنا ا نا فاصو تضع نصب أ عوبني الوفد أن بور لص ع نون األ كي نون فسـÐ يف جماالت  لفداء وا
هرجان نظم العديد من األحداث ذات الطابع اFويل  برصية وأهنا  ية ا ية وا مكا ت ل سمع ليل ي¹ واملعرض  لتشك للسواغادوغو األفريقي 

يدوية ب تنيواغادوغولاFويل للحرف ا نظم لك  ثقافة ويه أحداث  بوع الوطين  سـن واأل ُ ت لل ياق، أبرز الوفد أن . سـ لسـويف هذا ا
نا فاصو تؤيد برصيكيبور سمعي ا ل عقد مؤمتر دبلومايس محلاية األداء ا تË اخلربة يف اإلدارة . ل نا فاصو  متوأعلن أن بور كي

ية يف جمال  تكوين بعض الكوادر األفر نا فاصو حلق املؤلف ا/ي اضطلع  تب بور ية حلقوق املؤلف من خالل  يقامجلا بمك ي كع
هذا الصدد ن. لحق املؤلف ومصم برYمج  ية حتت ترصف كيوبني الوفد أن بور ها وخرباهتا الو تعدة لوضع معار نا فاصو  طسـ فم

بو واFول األعضاء وال ية وتعزيز القدرات لو ساعدة ا يبرامج ا ن بعض لتقمل ها ا نوب  تعاون بني دول ا لسـÐ يف إطار ا جل . بعضل
مترار يف دمع برYمج u نا فاصو سـوأعرب الوفد عن أمل بور بوكوسكي ية اي و تحديث ا بنت وتعزيزه،  يات اإلدارة لل مجلعية  لتحت

ية يق . عامجلا بو الزتمت  رسور ألن الو شعر  نظمة وأهنا  شطة ا ثب أ نا فاصو hبعت عن  بكام وحض الوفد أن بور ي ت مل ن ك تطي بك ل
رشاكة مع  تاجئ ا يهنا وتقوم عىل   Yياس وشام  وسـهتدف ب¨ا ية ويه برامج ملموسة وقاب   تعاون من أجل ا لبرامج ا ن بع ت من ًل للق لت

ب¨ان األقل منوا ساملؤ ية ا بو  تدى الو ناء  شاركة أ ية مبوجب اإلعالن ا/ي تقدمت به اFول ا ًسات اخلاصة واحلكو ل من ي ن ث لتمل م م
بول برتيا يف  تاكر واإلبداع وُعقد يف ا u تخدام ك ن ب ية الفكرية . 2011  مايو11 و10سطسـ شطة تعزيز ا مللكوأعلن الوفد أن أ ن

نا فاص بور ية  ياكنت دامئا أسا ل كسـ مترار فهياً u ساعدة . سـو ويه عاقدة العزم عىل تع  بة بالده يف ا ملوأكد الوفد جمددا عىل ر مت لغ ً
بو تعاون مع الو نا فاصو أن تزتود هبذه األداة  بور هم  ية وأوحض أنه من ا ية و ييف إطار إعداد اسرتا ل ي ل ن كيج ط شف . ملت كوأخريا،  ً

ته بأعامل ا شار يع  بة بالده يف تو ملالوفد عن ر ك م سـ يةغ نة الربYمج واملزيا يق و نة ا ننظمة وuنضامم إىل  جل سـ  . لتنجل

بو .92 ية والاكرييب اFمع ا/ي يقدمه  والسـÐ ،يوأيد وفد كو اFمع ا/ي توفره الو ب¨ان أمرياك الال تعاون  نتب ا يمك ل تل
يو ية العا ية ا ملقطاع ا ت تحب لل يذ ة،ن نولوتنفيف  تدريب العاملني يف مراكز دمع ا رشوعات  لتك  تاكلم uبيا و وبني الوفد أن �ود . رج

يا املعلومات نولو ية اليت تضم  نا ية ا ياYت ا نفاذ إىل قواعد  هلت ا تدريب قد  جا تك مللك عس لص ب ل  معل مراكز دمع الوفد كام .ل
ية واجلامعات بحوث وا منا تاكر يف كو،لتل u تYبو يف لوعرب الوفد عن تقديره . ب ويه مكون أسايس من مكو يتعاون الو

يةيق تطب نا ية ا تة ا عنظام أ لص تجارية، مبا يف ذò إدارة JAVA-IPAS مللكمت يل لال للعالمات ا سجبات اFوية يف جمال  ل تطل
تجارية يني كولالعالمات ا شاء . تع اليت ورد فهيا  يد آخر، قال الوفد إن إ نوعىل   كجزء لفاتدارة املإللكرتوين إلنظام الاصع
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رشوعهو  نةمقمن برYمج الر مثابة  يه يف بدايةمب بدء  تظر ا يوي لكو ومن ا ف  لح نةملن قد وذكر الوفد أن كو . 2012 سـ 
يةهذاحصلت  بو ا/ ية الو يدا ب العام عىل  ي هل بتم يرتعني ®موعة اýه، وذ نولو يو ية وا ج يف مركز املوارد الورا تك ب  همعخرتاال الث

سمى جديدمنتج ية  يولو يا ا نولو ي يف جمال ا جب ج لتك تخدم يف عالج منتج، وهو HERBERPRO-P ل يسـ فريد يف العامل 
سكري وال برت لمرىض القدم ا ند تعرض املريض خلطر ا تقدمة من املرض  لسـÐ يف املراحل ا ع وأضاف الوفد إن كو قد . مل

يف اFويل لالخرتاع ا/ي عقد يف إبريل بو ألفضل خمرتع شاب خالل معرض  نتلقت أيضا جائزة الو جي تفت . 2011 ً لوا
ية من الوفد إىل مع يات جدول أعامل ا يق بعض تو بري ا/ي أحرز يف  تقدم ا ية الفكرية وإىل ا ية وا نة ا منل  ص ب ل من تجل لت تطل لك مللك

رش  بات  تقارير حول الرت يمي وتقدمي ا يق والرصد وا يات ا سني آ مترار يف  u هم ترب أنه من ا شاريع وا نخالل ا لل ين تق تمل ل سـ ل حت ع لتمل سـ
نظمة شطة ا منوي يف اكفة أ بعد ا ملا ن يات جدول . لتل يق تو ية  بو أن ختصص أموu من املزيا هم للو صوأضاف أنه من ا ب ن لتطي ً مل

ية ساعدة . لتمنأعامل ا بين معاهدة  ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة ا/ي هيدف إىل  نة اFامئة ا ملوتطرق الوفد إىل معل ا ن تللج ملع
برص ومن يعانون من صعوت يف القراءة متع وأمل أن وشعر الو. لاألشخاص ضعاف ا بري عىل ا هود أثر  هذه ا ®فد أن  ك جل ل

تاجئ ملموسة بأرسع وقت ممكن نمتخض عن العمل  يدات . ي لتقيويف هذا الصدد، أيد الوفد uقرتاح بإبرام معاهدة حول ا
برص ناءات لضعاف ا uلو ثت نظمة وأيد اقرتاح إدخا. سـ ياسة اللغات يف ا يق  تفت الوفد إىل  يد آخر، ا ملوعىل  سـ ب ل ل تطصع

يق اقرتاح  رسيع وترية  تلفة مؤكدا عىل احلاجة إىل  تويق ألفرقة العمل واللجان ا ية وغريها من اللغات يف ا با باللغة األ ý ث ل ن تطسـ ت ً
ية . سـÐ يف جمال وKئق األفرقة العام  سـياسة اللغات وال ية اFوية ا نة احلكو نوأشار الوفد إىل أن جتديد والية ا ل ملعللج م

ية الفكرية  توصل إىل صك دويل محلاية املعارف مللك ية ا يدية والفوللكور أمر أسايس  ية واملعارف ا لواملوارد الورا بغ تقل لث
بري الفوللكوري ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا تعا ث لتقل ية بقوانني الرباءات . ل نة اFامئة ا تفت الوفد كذò إىل معل ا نكام ا للج ملعل

ية رمق تو يق ا ية  صوأشار إىل أ ل ب بو 17 تطمه شطة وضع القواعد بشأن اي من جدول أعامل الو بغي أل نص عىل أنه  نية اليت  ي ت نمن لت
ية اFوية، وال نا ية ا نصوص علهيا يف اتفاقات ا لواملعايري أن تراعي املرونة ا ع لص ية واFول  مللكمل نا مسـÐ تË اليت متس اFول ا ل

يان ا/ي أدلت به ب. ًاألقل منوا يابة عنلبويف اخلامتة، أيد الوفد ا ية والاكرييبن¹  يابة تين مجموعة ب¨ان أمرياك الال ند  ن ويان ا ه لب
ية  .لتمنعن مجموعة جدول أعامل ا

يان ا/ي  .93 ية وفد به  أدىللبوأيد وفد رواندا ا ية موحضا أن رواندا تويل أ ب¨ان األفر يا مس مجموعة ا مهنوب أفر ًل يق يق ج
ية الفكرية، وألخص إىل مللكبرية إىل حامية ا ية ك Uجu ية ية وا ثقا ية ا ية الفكرية يف ا ع اFور ا/ي تضطلع به ا من ل تمن لت فل مللك

ت|ر u تصادية ويف تعزيز uس ته انضمت يف مايو إىل اتفاق الهاي . ق يف(موقال الوفد إن حكو نمبا يف ذò ويقة  وإىل ) جث
ياق �ودها ال شأن الرباءات واتفاق مدريد، وإهنا، يف  تعاون  سـمعاهدة ا ب ب¨، ل ية الفكرية يف ا ية إىل حتديث إطار ا لرا مللك م

ية الفكرية وصدقت عىل املعاهدات املذكورة أعاله شأن ا ياسة حمدثة  ية الفكرية ووضعت  مللكأقرت قانوY جديدا  بللملك سـ ً ً .
يدية  شأن حامية املعارف ا رشوع قانون عىل الربملان  تطرد الوفد قائال إن احلكومة عرضت أيضا  موا تقل ب لسـ م ً ًيفا أن رواندا ً ض

ية الفكرية  ية  ية األفر نظمة اإل بحت عضوا يف ا للملكأ يق مي مل قلص ً)ARIPO( . برية بذلت أيضا من ًومىض الوفد يقول إن �ودا  ُ ك ً
بو، ندوة  ساعدة الو شريا إىل أن احلكومة نظمت، بفضل  ب¨  ية ا بة  ية الفكرية  ية ا رش معلومات عن أ يأجل  م م ل من سـ ًمه لت لن مللك ن

ية وأخر ية طنو هات ا تلف ا ناسب مع  ية  يني وأعدت مح  تو ية الفكرية خالل العامني املا ية عن ا نى إ خم ت ع ض ملعمي جل ت مللك قل
نانون( ية وا رشاكت واألوساط األاكد لفويه ا مي ية الفكرية يف إطار ). ل شؤون ا شاء مديرية عامة ملكفة  مللكوأشار الوفد إىل إ ب ن

تعمل ع ناعة موحضا أهنا  تجارة وا سـوزارة ا لص ية الفكرية وحاميهتا وعىل الهنوض ًل تعزيز ا تعلقة  شطة ا يق األ سني  مللكىل  ب مل ن سـ تنحت
تاكر uية الفكرية يف اإلبداع و ببدور ا ية . مللك ساعدة ا بو عىل اFمع ا/ي تقدمه يف جمايل ا نوأعرب الوفد عن شكره للو مل لتقي

تواصل عىل إ تعاون ا ملوتكوين الكفاءات وأعرب عن أمI يف أن يركز ا يا وعىل تطوير ل نولو تاكر ونقل ا جشاء مراكز لال لتك ب ن
تطوير وبني قطاع األعامل بحث وا لالعالقة بني ا ية إىل . ل بو الرا رشاكء �ود الو موشدد الوفد عىل رضورة أن يدمع اكفة ا ي ل

يدية وأش نظم اكفة جوانب املعارف ا ية وعىل رضورة اعUد صك دويل  يات جدول أعامل ا تقليذ تو ي من لص ُ لت بري تنف لتعاكل ا
ية نا ب¨ان ا ية  ثقا تصادية وا u ية اليت تكون األصول يدي واملوارد الورا ثقايف ا ما ف لق لل ل ث تقل  .لل
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يان ا/ي أدىل  .94 يوية وا ب¨ان اآل يابة عن مجموعة ا تان  يان ا/ي أدىل به وفد  نغالديش إىل ا بوانضم وفد  سـ ل ن سـ ب لب ل ك ل
ب¨ان األقل يابة عن مجموعة ا بال  لبه وفد  ن لن تصادي .  منواي u منو ت|ر وا uتاكر و ية الفكرية تربط ال قوقال إن ا س لمللك ب ت

ساواة ب¨ان عىل قدم من ا يع ا يد هبا  ية، لكن ال  ثقا ية وا Uجu ية ملوuزدهار وا ل مج ل ع تفمن تسـف ية . لت نا ب¨ان ا موأضاف أن ا ل ل
ت رشية ليك  ية وأن تطور املوارد ا سـيلز�ا أن حتقق القدرة املؤ تسـ ل تاكر وبقدرة بس ية الفكرية كأداة للهنوض ال بخدم ا مللك

تدامة ية ا يق ا سة و نا رشاكت عىل ا سـا من ف ململ لت لتحق ب¨ان األقل منوا عىل وجه اخلصوص تواجه حتد3ت مجة . ل لوراح يقول إن ا
ية الفكرية Fهيا نة ويف تطوير أنظمة ا ية الفكرية ا مللكيف حامية أصول ا متد ع. لمثيمللك ساعدة يعورصح بأنه  بو يف  مىل الو ي

يذ  ية عىل  ساعدة ا تظر مهنا ا تاكر، كام  uية الفكرية و ية يف جمال ا يات الو نفنغالديش عىل رمس uسرتا ن تمللك نتق مل ي ب ن يج لب ط ت
يات هم . تيجهذه uسرتا سن  ية العديد من الربامج اليت من شأهنا أن  نة املا بو اسـهتلت يف ا فوأشار الوفد إىل أن الو حت ض سـ لي

ية ية وحتديهثا وتعزز القدراتمللكا ية ا شاء ا سن إ ت الفكرية و ب ن تححت لل نفاذ إىل األحباث من أجل . ن ثل ا رشوعات  لوقال إن  م م
ية  ية وا تعامل املعلومات ا شأن الرباءات وتكوين الكفاءات يف ا تخصصة  نفاذ إىل املعلومات ا تاكر وا uية و لعلما ن سـ ب مل ل ب لتقمن لت

ية حمددة  نولو جاملالمئة ®االت  ب¨ان تك بري عىل ا نفع  ها أن تعود  نوب املقرتح من شأهنا  تعاون فÐ بني ب¨ان ا رشوع ا لو ك ب جل لكل م
ية نا ما تغلب عىل أوجه . ل تويني احمليل والعاملي  ية الفكرية عىل ا شاء نظام دامع يف جمال ا للومىض يقول إن مثة رضورة إل سـ ملن مللك

بو ميكهنا أن تؤ تأص ، وإن الو ية ا يالضعف ا مل ناءات لهيلك u سـتثدي دورا حمور3 يف هذا الصدد عن طريق متديد فوائد
شطة اليت تضطلع هبا يف جمال وضع القواعد واملعايري تلف األ يدات يف  نوا خم رشوعات . لتقي تحديد   òمورحب الوفد كذ ب

تحدة الرابع املعين تفق علهيا يف uجUع الوزاري ا/ي عقد عىل هامش مؤمتر األمم ا بو ا ملالو مل ب¨ان منوا ا/ي عقد يف ي ل بأقل ا
تاجئ ملموسة رشوعات إىل  تحويل هذه ا شطة الرضورية  يذ األ تطلع إىل  بول، وقال إنه  نإ ل ن ي ملن نفت وأعرب عن أمI يف أن . سط

ية شطة وخطط معل أكرث تو�ا حنو ا يذ أ ية مزيدا من الزمخ وأن يؤدي إىل  يات جدول أعامل ا يذ تو منسب  ن من ص تت لت نفل تنف ت . يك
يه من الرضوري أن يعمل وأضا ية، و ساعدة ا شطة ا ترص عىل أ بغي أال  ية  يات جدول أعامل ا يذ تو علف أن  ن مل ن ي من تقص لت يق ن لتنف

ب  يف نومفرب ناء اFورات ا ية الفكرية أ ية وا ية  نة ا ناف أعامل ا يد ال يد يف ا يع ا ملقا مللك ثئ من ن للج ت ل ل لتمجل ملع وأحاط الوفد علام مع . سـ
ية املقرتحة للفرتة تuرياح لز3دة امل ية يف املزيا بة يف حصة اإلنفاق عىل ا نر لتمن بة2013-2012تق  يف املائة إىل 19,4 نسـ من 

ية21,3 نسـبة نا ب¨ان ا ية والكفاءات Fى ا ية ا تطلع إىل ز3دة تطوير ا م يف املائة، وأضاف أنه  لن ل ت ب تحي وأبدى تقديره . لل
ية اFوية نة احلكو لتطورات اليت حدثت يف ا للج نفاذ من ملل بدأ تقامس الفوائد املرتبة عىل ا هر  بذ لو  ل، ومع ذò قال إنه  ت محي ظ

يه يف هذا ا®ال توصل إ نرية يف أي تفامه آخر يمت ا بقة ا لخالل املوافقة ا ل ملسـتسـ بديئ ا/ي . مل تفامه ا  òملورحب الوفد كذ ل
ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة يف هذ نة اFامئة ا يه ا نتوصلت إ للج تاح ما يكفي من ملعل توقع أن  نة، وقال إنه  يه ا ي لسـ

ب¨ان األقل منوا ية، وال سـÐ ا نا ب¨ان ا يدات لفائدة ا ناءات وا uل ل ل ي مت لتقث تواصل . سـ ها ا بو عىل د ملوشكر أمانة الو معي
ية رشية واملؤ سـنغالديش يف تكوين الكفاءات ا سب ل ية ا. بل تحديث ا تعاون يف هذا الصدد حامس  تحورصح بأن ا لل بن ل تية ل

تهتا و تية الفكرية وأ لللملك ب¨مت شلك أمع يف ا ية  ليق ا ب لتمن  .حق

ية وإن  .95 ية العا تلفة تطر#ا األزمات املا تواص  و متع العاملي ما زال يواجه حتد3ت  يغوا وبربودا إن ا ملوقال وفد أ ل خم من ®ت
ب¨ و ية الفكريةلا تجارة وا يغوا وبربودا  مللكتب أ ت للمك رشن متران يف العمل  ل  يةسيسـ ية ر بو يف جماالت اسرتا سـاكة مع الو يج يي . ئت

تاكر وإن ب¨ه يظل مدراك ملا  uهور فرص جديدة ومنو اإلبداع و هد  ساد  بت أن فرتات ا تارخي أ ًوأردف قائال إن ا ب لك ظل ش تث ً
ية ية الو تطلعات اإلمنا بة إىل األهداف وا ية  ية الفكرية من أ نيه ا ئ ل سـ مه طسـ ن لت يجة ومىض يقول إن احلكومة. مللكتك نت اسـهتلت 

تطورات  ية مع ا ية الفكرية  تعلقة  ية ا رشيعات الو سـهتدف ضامن بقاء ا ثفة  ية وإدارية  رش ل/ò مح   شـ مل ن ت متيع ط مل مللك تمك ت
ية  ناجت احمليل اإلجاميل وجيري  ية عىل ا ناعات اإلبدا نظر يف وقع ا ية اجلارية يف ذò القطاع احلامس وإن ب¨ه بدأ  معلالعا ل ع لص ي مل

نةملراجعة ق بغي إصدارها الحقا خالل  ية اليت  سـوانني الرباءات الو ي ًن ن يغوا وبربودا ًواسرتسل قائال إن . 2011 ط تتب أ نمك
ية الفكرية مللكتجارة وا بىن جديد يف يويولل تقل إىل  ن ا توسع2011 من منو وا رس تعزيز ا ل مما  ل نظر إىل بدء العمل من . ي لولفت ا

سجل الوطين تة ا لأجل أ نة مت بل هناية  سـ  تويني الوطين ويه  2012ق تغري جذر3 طريقة إدارة األعامل عىل ا ية  سـترب  سـ معل ملتع ً
يط احلكومة  ية و تجارة اإللكرتو يط ا نخرطون متاما يف  يد اFويل وجتعل أحصاب املصاحل  ميي وعىل ا حمواإل ن ل حم ي ًلصع قل

ية يا مع . ناإللكرتو تخصصة،  ية  ناصب  شاء  شـورصح بأن احلكومة وافقت عىل إ ن متن م سجل تقم توسع املزمع يف قدرات ا لا ل
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توى الوطين ية الفكرية عىل ا ية الطلب املزتايد عىل اخلدمات واFمع يف جمال ا سـالقانوية واإلدارية، وذò هبدف  ب ملن . مللكتل
شأن  شأن الرباءات وبروتوكول اتفاق مدريد  تعاون  نظر إىل معاهدة ا ية خاصة  تيس أ ناصب  بوقال إن هذه ا ب ل ل مه تكمل

يل  ية ضامن . اFويل للعالماتلتسجا مترار مع أحصاب املصاحل  شاور  تخصصات  تعددة ا  Yتطرد قائال إن جلا بغوا ت ل سـسـ ت م ً ً
ب¨  بة إىل �ود ا ية خاصة  تيس أ ية  ها عرب لك القطاعات وأن تË ا ية الفكرية وتعزيز  لز3دة تقدير ا سـ مه لعمل لنف تك هم مللك

يل  ية إىل  تسجالرا يغوا يفمثار األYYس األسود"م ية . كبيان جغرايف" نت أ يوم العاملي  تضافت يف ا للملكوأفاد بأن الوزارة ا ل سـ
نحا 26الفكرية الواقع يف  بو  نجاح هر وأن القطاع اخلاص والو ثانوية األوىل اليت تلكلت  سابقة رموز املدارس ا م أبريل  ي ب ل م

شريا إىل أنه من املزم رشاكة مع الوزارة جوائز وكؤوسا للفائزين  ً م ً نو3ل نظمي ذò احلدث  ًع  سـ ًوأضاف قائال إن معرض . ت
ياهتم ية الفكرية يف  بل تأثري ا تلف  بني للطالب  ية الفكرية  يف أيضا عرضا  حالعلوم الوطين  مللك سـللملك خم ي لتض ًسـ ً وتقدمت . سي

ناجه املدر ية الفكرية يف ا تعلمي قرتاح إلدراج ا ملوزارة ا تو3تسـمللكل يع ا سـية عىل  نانني يف جمال ننوه إىل أ و.ملمج لف حقوق ا
ها عىل اFوام محلاية اليت  vشمو ست  ية الفكرية يف الاكرييب  تحقا سـمللك تل م نواهنا . ي ية  عوأشار إىل أ " Hot, Hot, Hot"غن

ية  )Arrow (أرولمطرب ل سارة املا بب ا ية الفكرية يف حال عدم حاميهتا يف املË العام مما  لثال عىل إماكية وقوع ا خل ن سمك يمللك
تك وجواY .مبدعلل نانني واملؤلفني، مبن فهيم درا يه عدد من ا شارك  يديو قربا  يمل  سـ ورصح بأن من املزمع عرض  ي لفي ف ف ف

شأن حق املؤلف بهاوس، كجزء من مح   هور حبق املؤلف . هيل بادرة هو إذاكء وعي ا هدف من هذه ا مجلوأضاف أن ا ملل
يغوا وبربووأشار إىل أن . واحلقوق ا®اورة تتب أ ية الفكريةنمك تجارة وا مللكدا  نوان  لل رشوع  ثقافة عىل  بعتعاون مع وزارة ا ل مي

سو" رشية ". ليبhرخي اك نطقة الاكرييب ا ب¨ لقضاة  شأن حق املؤلف واإلنفاذ من املقرر عقدها يف ا باه إىل ندوة  u قولفت م لت ل ب ن
يغوا وبربودا ل تب أ يني وموظفي  رشطة وامجلارك ا توالقضاة وموظفي ا نمك حملل يان األخري الصادر عن. لمعايريل  لبورحب 

يد هاغ راويزن ريس ساعدة ا ئصاحب ا ل سـ ية أحاكم احملامك واإلبداع يف لل تصل بأ  Ðرشية ف نطقة الاكرييب ا يا  مه احملمكة ا ي مل قلعل ل
ية الفكرية رشيع يف ذò ا®ال. مللكجمال ا ية ا يه القانويني عىل uعرتاف بأ ب¨ حث حما لتوقال إن ا مه ن تطرد قائال إنه .مل ً وا سـ

ية  بادرات الو ية الفكرية بصورة جدية جدا نظرا إىل مجموعة ا بار قضا3 ا u نطقة الاكرييب تأخذ يف نمن اجليل أن  مل طت ًع ً مللك م
نطقة ها يف ا ية الفكرية ونطا شطة تطوير ا ملوأ قن تابعةوذكر أن. مللك ية والاكرييب مل ل وحدة الاكرييب ا نتب أمرياك الال ضطلع تتيك

مييب توى اإل شودة عىل ا يق األهداف ا قلدور �م يف  سـ ملن مل ية حتق متويل املقدم إلهيا وكذò املوارد ا بغي ز3دة ا ن وقال إنه  لتقي ل ن
ية ل¨ول األعضاء نا يهنا من دمع الطموحات ا تاحة Fهيا  رشية ا مواملوارد ا تمتك ململ لل ية، . ب سأv جدول أعامل ا تصل   Ðمنوف مب لتي

ناول قضا3 ارتأى أنه جيب عىل  نايم يف حال uتفاق عىل املعايري العامة  ياجات العامل ا بان ا بو أن تأخذ يف ا تالو ل ت سـ لي ححل
ية يغهتا الهنا ية الفكرية ووضع  ئا ص ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورةًوأشاد أيضا بعمل . مللك نة اFامئة ا نا  والفريق العامل ملعللج

 .مدريد املعين بربوتوكول

يان ا/ي أدىل به وفد ب¹ مس جوأيد وفد األر .96 بتني ا ية والاكرييبلن  وقال إنه يود دمع تينمجموعة ب¨ان أمرياك الال
نفذون بصعوبة إىل  تعلقة حبق املؤلف لفائدة األشخاص ا/ين  ناءات ا uيدات و شأن ا يuقرتاح بوضع صك دويل  مل ت ي ثب سـ لتق

بوعة، ألن ذò من شأنه أن يضمن إجياد حل ج وهري لألشخاص ا/ين جيدون صعوت يف القراءة وأن يضع ملطاملواد ا
ساواة مع غريمه يدين عىل قدم ا تايل ا مل نة . ملسـتفل تعلق بعمل ا  Ðللجوقال الوفد، ف ية الفكرية ي ية  ية ا مللكاFوية احلكو نم ملعل
يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلواملوارد الورا تقدم احملرز والث ثب ا تابع عن  ل، إنه  ك يق توافق أكرب يف اآلراء ي حتقلرايم إىل ضامن 

نوع سم  تعلق مبوضوع   Ðتف ت لي نة ل. ي تجديد والية ا يده  للجويف هذا الصدد، أعرب الوفد عن تأ ل  وعن 2013-2012فرتة لي
يات جدول أع نظمة، لضامن إدماج تو ية ا ية يف مزيا شاريع جدول أعامل ا شأن إدراج  تقدم احملرز  صارياحه  مل ن من م ب لل ية لتت لتمنامل ا

نة ية . للجيف معل ا ية  نة ا سابقة  هدهتا اFورة ا منلكن الوفد أعرب عن أمI يف تفادي تكرار األحداث اليت  ن للج لتل ملع ش
نود جدول األعامل بب عدم uتفاق عىل أي من  يث علقت اFورة  ية الفكرية  بوا س ح بمللك ترب الوفد . ُ عومن جانب آخر، ا

سة اسرتا بو مؤ ية الو سأاكد ي لية مي ية والاكرييبتيج مية مضافة تينب¨ان أمرياك الال نح  تعلمي أسايس يف عامل  شريا إىل أن ا ق،  مي ل ًم
ُويف هذا الصدد، أعرب الوفد من جديد عن ارياحه إزاء ترأس أحد مواطين . لسلع غري ملموسة مجموعة ب¨ان أمرياك ت
ية والاكرييب سة تضطلع بدور تينالال بو ويه مؤ ية الو ح ألاكد س ي يةمي نا ب¨ان ا رشية من ا ميوي يف تدريب املوارد ا ل ل وأعرب . لب

ها يه  تصدي  بغي ا تحد3ت اليت  شددا عىل أن أحد ا سابق  يوم ا يق ا/ي قدمه املدير العام يف ا يده  لالوفد عن تأ لن ي ل م ل ل تعل ًي لل
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شارك يف نظام  ها أن  سـىن  ية حىت  نا ب¨ان ا ب¨ان األقل منوا وا تتكوين الكفاءات يف ا ت ل ل لل يم تعزيز ً ية الفكرية وuتفاع به  لا ن مللك
ثقايف تاكر واإلبداع ا uل يادة . ب ية وأن تواصل  مترار يف تعزيز األاكد u يف أن ميكن Iقومن مث، أعرب الوفد عن أم مي سـ

ية تدريب ألغراض ا ية الهنوض  مناألاكد ل  .لتمي

يان ا/ي تقدم به  .97 يده  بوأعلن وفد الكونغو تأ يا مسوفد للي يقنوب أفر يةج ب¨ان األفر يق مجموعة ا وشدد عىل أن  ،ل
ية الفكرية عقب انضام�ويل تالكونغو  للملكناية خاصة  يات واملعاهدات اFوية اخلاصة هبذا ا®ال واختاذهاع ل لالتفا  بعض اق

تاكر، وال u ية تعزيز يد الوطين  تدابري عىل ا با بغ لصع تاكر و ل uخرتاع وu ساعدة خلدمة ندوق  شاء  بسـÐ إ م ص يص ن ختصكذا 
هور ية  تو رش املعلومات وا هورية ألفضل اخرتاع ونظمي معارض uخرتاعات ومحالت  للجمجائزة ريس ا مجل عئ ل وفد اليوشارك . نت

سمى ياق إرساء أسس برYمج حكويم  ييف هذا اللقاء يف  بل"سـ يمتحور حول حتديث الكونغو وإدخا> عرص " ملسـتقطريق ا
يه أطلق برYمج إعادة ا يع، و علا شةلتصن سني ظروف ا ناعي ويقوم عىل األمن الغذايئ و يرش ا حت ملعلص ًوميض الوفد قائال إنه . لن

بو تعاون مع الو ية الفكرية  ية ا ية  ية و ييف ضوء ذò، يمت إعداد اسرتا ل من ن مللكيج لت ط بو . ت شكر الو يوانهتز الوفد الفرصة  ل
تعاون مع الكونغو تعزيز ا يدة  لهودها ا ل محل تع. جل متر ا لومتىن أن  ية يسـ ية  بو والكونغو يف إطار إعداد خطة و مناون بني الو ن لتي ط

رشية يف  تاكر وأخريا، تكوين الكوادر ا uيا و نولو ية ومركز Fمع ا نا ية ا تب وطين  شاء  ية الفكرية وإ با لل ً ب ع لص جن تك للملك مك مللك
ية الفكرية تلف اللجان. مللكجماالت ا تقدم امللحوظ يف  خموأعرب الوفد عن ارياح الكونغو  لل ية ت ية اFوية ا نة احلكو ن اك ل ملعللج م

يل  ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة عىل  نة اFامئة ا يدية والفوللكور وا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ب سمللك ن للج تقل ملعث ل
ثال ال احلرص ب. ملا سمعي ا يل ا همة يف جمال األداء وا بغي اإلشادة خلطوات ا لوقال الوفد إنه  ل سج لتي مل رش ن عرصي بعد أحد 

هود جلعاما من امجلود وتوقف ا يد آخر، رصح الوفد بأن. ً ياسة لغوية هصعوعىل  يق  بة األمانة العامة يف  سـ قد أحاط علام بر ب تطغ ً
ية عىل عدة مراحل من اآلن وحىت عام ست الر تحدة ا مستغطي لغات األمم ا ل ييل اýصص . 2015 مل منوذج ا لتشغوقال إن ا ل

ته قائال إن عام. لتوقعاتلهذه الغاية يريض ا ـى الوفد  ًوأخريا أ لكم هن يا 2012 ً شجعة  سه عىل آفاق  ً سوف رشق  نم م متمش ت
بو يات الو نجاح  يبذò ا مجلع  .ل

ية  .98 تجويد واملعرفة بأمور ا شود وهو املزيد من ا هدف ا بلوغ ا  vبذو هود ا سودان عن دمعه  مللكوأعرب وفد ا ل لللج ن ل مل ملل
نا أكد ال يهنا، و ّالفكرية وقوا ه تاكر ن uإلبداع وتعلق  ها للك ما  نظمة يف  بري ا/ي تقوم به ا بزتامه واعرتافه Fور ا ي يعمل تشجلك

يان وفد مرص إYبة عن ا®موعة العرية، ووفد . من أجل مصلحة وفائدة اFول وشعوهبا يده ودمعه ملا ورد يف  بوأعلن عن تأ ب ي
ن ية ووفد ا يا إYبة عن ا®موعة األفر لهنوب إفر يق يق يابة عن اFول األقل منواج بال  ية ووفد  ندة ا ند إYبة عن مجموعة أ ن يمن . لتج

 Ëثل دافعا قو3 للمحافظة عىل ت نني  بعة آالف من ا تد ألكرث من  سودان وا/ي  تارخيي  ميوقال إن اإلرث ا سـ سـ مي لل لل
ناء القدرات وتط بخل يف دمع بالده يف جمال  نظمة لن  ته يف أن ا باملعارف، وأعرب عن  ت مل نولو¡ثق وقال إنه . لتكوير اجلانب ا

ية، آمال يف  نة ا سابعة من أعامل  يق أعامل اFورة ا باب اليت أدت إىل  ها لأل منشاطر الوفود اليت أعربت عن أ جل ل تعل سـ لتي سف
بين  تعاون  يل اFورة، ودفع ا تأ شة األمور اليت قادت  نا ئة هللا، و ناف أعامل اFورة يف نومفرب القادم  تا ج م ي بئ ل ل ق ش مبت سـ

ية العامة الصادر يف مرش يذ قرار ا بدء  ية واألقل منوا، كام رحب  نا تقدمة واFول ا ية بني اFول ا مجلعوعات ا ب ل مل نفمن تم لت
ية2010 سـنة ندة ا يذ أ شطة اليت تقوم هبا يف جمال  ية العامة عن األ نظمة عىل ا من، بأن تعرض اكفة أ�زة ا ن مجلع لتمل ج وقال . تنف

مثن توافق اFول األ يدية والفوللكور يالوفد إنه  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اFوية  نة احلكو تقلعضاء يف ا ث ل لللج للملك م
ند إىل نصوص  نة عىل أساس مفاوضات  نة، ويويص مبواص  أعامل ا رش عىل جتديد والية ا تاسعة  ستيف دورهتا ا للج للج تل ع

توصل إىل اتفاق حول قانون يضمن امحلاية للموارد ال يديةللهتدف  ية واملعارف ا تقلورا ية املقدمة من . لث تو صورحب أيضا  ل ّ
بوعات  يع الوKئق وا شمل ترمجة  بو،  شأن اللغات يف الو ياسة  ية بإقرار  نة الربامج واملزيا رش  نة  ثا ملطاFورة ا مج ت ي ب سـ ن للج عل م

نةحبلول شطة الرت2015 سـ  تصل يف أقرب وقت ممكن أل ياسة  تد هذه ا ن، وقال إنه يطمح أن  ل سـ مجة الفورية وموقع لمت
ية مباكن سودان أمرا من األ ثل  بكة اFوية uنرتنت، وإيالء اللغة العرية مزيدا من uهUم  نظمة  مها لل مي ب ل شـ تاما، أكد . لمل خو

تحقق ال¹ء والرفاه ها حىت  يع فرو ية الفكرية  نظمة يف جمال ا شطة ا يد أ تعداده والزتامه بدفع وتأ يالوفد جمددا ا جبم مل ن ي عسـ  مللك
 .العامل للك شعوب
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يان ا/ي أدىل به وفد غواتÐالوأيد وفد  .99 ية والاكرييب وا يان ا/ي أدىل به وفد ب¹ مس مجموعة ب¨ان أمرياك الال ب ا ي لب ت نل
ية ند مس مجموعة جدول أعامل ا منا لته ية الفكرية وألساس يف الهنوض . ل مللكوذكر الوفد أن ب¨ه حقق تقدما يف جمال ا

تاكر  ية القانوية اليت تكفل إرساء نظام بال ية وهو بذò يعزز ا ثقا ية وا Uجuتصادية و u ية يق ا نواإلبداع  ب ل ع نمن ف ق لتحق لت ل
يه ية الفكرية و ناسب  حتمدويل فعال و للملك ي  محلاية . م ست و تقدم ويه  نرص أسايس  ية الفكرية  سـومىض يقول إن ا ي لل لع مللك
نص سب، بل إهنا  ية  تحق الفرد يف ا حف يا يف إطار آمن وقانوينمللك نولو هّل نقل ا ج أيضا عىل طريقة  تك لس وعرب الوفد عن . ت

تاكرات  u يق هذه نا أنه ال ميكن  تدمية يف غواتÐال  ية ا يق ا نولو¡ دور أسايس يف  تاكر ا ناعه بأن لال با ي سـ من ب حتقت حتق بتك ممل لت ل ق
vية الفكرية الفعا ياسات ا ياب  مللكيف  سـ بدأ شلك. غ ّوأعلن أن هذا ا ب¨ان أمرياك  األولجUع الوزاري أساسا لعقد uمل ل 

سمرب الوسطى ية الفكرية يف غواتÐال يف د تاكر وا uياسات العامة و ي حول ا ب مللكسـ وذكر الوفد أن املدير العام حرض . 2010ل
u يات شاف طرق من شأهنا تعزيز اسرتا ية يف أمرياك الوسطى عىل ا سلطات ا يجuجUع وجشع ا ت ن تل كملع يع ّ سـتاكر وتو ب

نولو¡ ثقايف والفين والعلمي وا هارات الرضورية حلفز اإلبداع ا يث أهنا تعمل عىل الهنوض بإبداع املعرفة وا ها  تكنطا مل ح لق . ل
شط يف جمال  ياYت اليت  ية بني ا سلطات أيضا عىل دراسة اقرتاح إقامة روابط ر نواسرتسل قائال إن املدير العام جشع ا مس تل لك

تاك u بياسات شرتكسـ شاور واحلوار والعمل ا يغ وا ية دامئة  شاء آ ية الفكرية هبدف إ ملر وا ت بل ل لن للت ية . مللك مهوأقر الوفد بأ
ية الفكرية تاكر كأداة من أدوات ا uمللك تاكر . ب uيا و نولو شاء مركز دمع ا بو تعاونت مع ب¨ه إل بوأعلن الوفد أن الو ن جي لتك
ت u لفعل عىلب¨ان  متد تقدم ا بيث  ل يع ثل . اكرح تعلق حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة   Ðموقال إن ب¨ه حقق تقدما هاما ف ي

ثانوية ويه خطوة هامة إلذاكء uحرتام حلق املؤلف ميي للمرح  ا لإدراج موضوع حق املؤلف يف الربYمج ا وأشار إىل . لتعل
رشوعا يذ  ية ودوية وجامعات هبدف  سات و يع اتفاقات تعاون مع مؤ متو نفت لق ن ية وحق املؤلفطس نا ية ا عت يف جمال ا لص . مللك

ها ورحب الوفد  ية الفكرية املاكنة اليت  بوأ ا ئت  يات اجلديدة اليت أ يع اآل تحقوأعلن الوفد أن غواتÐال أيدت  مللك ت سـش تن ت ل لمج ُ ّ
بار أن ب¨ه غين يف هذا ا® يدي  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تمبا أجنز يف جمال املعارف ا تقل ل تع عتقل ل ل بو . الل يوشكر الوفد الو

 Ðية والاكرييبوال سـ ية مع ب¨ان أمرياك الال تعاون ألغراض ا نتب ا يمك من تل ساعدة بدون رشوط لت م عىل ما قدمه من دمع و
تب املذكور ية الفكرية يف غواتÐال فضال عن تدريب موظفي ا تب ا ملكلفائدة  مللك  .مك

يان ا/ي  .100 ينوب أفر وفدبه  أدىللبوأيد وفد توغو ا يان ا/ي ج ية وكذò ا ب¨ان األفر بيا مس مجموعة ا لل يق وفد به  أدىلق
ب¨ان األقل منوا ًبال مس مجموعة ا ل ها دوما حمل . ين تا بو اليت اكنت  شطة الو بريا إىل أ ًوأكد الوفد أن توغو تويل اهUما  جئً ن ي ن ًك

يب من احلكومة هود اليت . حتر نظمة عىل ا تويف هذا الصدد، شكر الوفد ا تعاون وخباصة عىل اFمع ا/ي جلمل تعزيز ا ها  لبذ ل ل
يهنا ية الفكرية ومن  شطة تعزيز نظام ا نظمي عدد من أ توغو  تعدد األشاكل أhح  شريا إىل أن هذا اFمع ا توغو  بتقدمه  مللك ن ت ل مل م : ًل

تاكر يوم  u لرباءات يف تعزيزتعلقة  بنظمي حلقة معل عن نظام الرباءات ودور املعلومات ا مل نة لويم، 2011 وماي 4ت ي يف مد
ية أيضا يف لويم، يف الفرتة من  ثقا ية وا Uجuتصادية و u ية ية الفكرية وا تدى الوطين عن ا ًونظمي ا فل ق لمللك ع من ن تت ن يويو 30مل

تدى ا/. 2011لإىل أول يويو  شاركة يف ا بو  ها الو ته  تفادت أيضا من اFمع املايل ا/ي قد نوقال الوفد إن توغو ا للم ي ملسـ ل م ي ً
تايل ية الفكرية وناول املوضوع ا ب¨ان األقل منوا حول ا سؤويل ا سفراء وبار  لنظم  ت ل م ك مللكل ً تاكر :"ُ شاء قاعدة معرفة لال بإ ن

ية سورسا يويم" لتمنواإلبداع خلدمة ا يف  نة  بارة عن ندوة عقدت يف مد يواكن  بج ن ي وقال الوفد إن . 2011 فرباير 15و 14 ع
ية من الرضوري أن يكون للجامعات وم يق ا ية الر3دة يف  ب¨ان األفر ئت يف ا تطوير اليت أ بحث وا منعاهد ا ل ل لتل حتق يق نش

نولو¡ لن يمت دون صعوت يف اجلامعات  تقدم ا يق ا سعي اFامئ إىل  نه أوحض أن هذا ا يا  ية يف أفر نولو تكا حتق لك يق ج لتك لل ل
ية جتا. واملعاهد ب¨ان األفر يح  ية ال  يقوأوحض أن نقص املوارد املا للت ي يع وأن هذا هو ل بادرات اليت حتظى بلك  شجوز مرح  ا تمل

بحث تدريب وا لما يعرقل مراكز ا شاء . ل يح إ يات عىل اتفاق  بو خالل ا يع مع الو تو نويف هذا اإلطار، رحب الوفد  ي مجلع ي تل ق
تاكر يف توغو uيا و نولو بمركز Fمع ا ج تعلقة . لتك شلك أسايس لألحباث ا يخصص  ملوقال إن هذا املركز  ب املعلومات : آليتسـ

ية،  ية األسا يني وتوفري اFراية ا ية الواردة يف وKئق الرباءات اليت آلت إىل املË العام، وإجياد رشاكء جتاريني أسا سـا لعمل سـ لتقن
يؤدي إىل إحداث  ية الفكرية، موحضا أنه  تعلقة  رشيعات ا سوق وتوفري املعلومات العامة عن ا يالت  سـوإجراء  مل لل ًحتل مللك لت

ب¨تغيري ية ا بري يف  ل  من يق . تك بو من أجل  تعاون الويق مع الو تعداد حكومة توغو  حتقوأخريا، أكد الوفد من جديد عىل ا ي ث لل سـ ً
شرتكة  .ملتË األهداف ا
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ها  .101 تحد3ت اليت توا يه إىل أن من الرضوري إيالء األولوية  تقرير املدير العام ا/ي أشار  ندا  �ورحب وفد أو للف ب غ
ب¨ان األقل منوا  يةلا ية الفكرية ألغراض ا ية يف uتفاع  نا ب¨ان ا منوا ن ل لتل مللك ية الفكرية ألغراض . م مللكوقال إن uتفاع  ن

ية ية الو ندا  بة إىل خطة أو ية حامس  نا من غ سـ طمن تن للت يا . لل نوب أفر يان ا/ي أدىل به وفد  ندا تؤيد ا يقورصح بأن أو ج ب لغ
ية و ب¨ان األفر يابة عن مجموعة ا يق ل ب¨ان األقل منوالبيالن يابة عن مجموعة ا بال  لان ا/ي أدىل به وفد  ن لن وأقر الوفد . ي

ية  تب اFويل Fمع أهداف ا تلفة واليت يضطلع هبا ا يذ  رشوعات اليت متر مبراحل  تلفة و ية ا Yشطة الرب منأل خم ý جم لتن ملك تنف مل
ندا ية يف أو غالو ية تعطي األو. طن ية الو نوراح يقول إن خطة ا طمن تاكر والعلوم لت u ية الفكرية يف جماالت بلوية  للملك

سة نا تصادية عىل ا u تحداث فرص العمل والقدرة يا وا نولو فوا مل قسـ ج بات اليت قدمت . لتك لطلورحب الوفد ملوافقة عىل ا
ية ية الو ية، واليت تUىش مع أهداف ا ية يف إطار جدول أعامل ا ساعدة ا نللحصول عىل ا من من ن طمل ت لت ل  أن إصالح وأضاف. لتق

ت|ر u تل األولوية واكن > تأثري عىل ية الفكرية ا سقوانني ا ح ية . مللك ية أسا ناعات اإلبدا تدرك قائال إن ا سـوا ع لص سـ
ناقش وضع هذا القطاع مثرين  تديرة الرئايس  تحداث فرص العمل وإن اجUع املائدة ا سيال سـ للمستسـ تب . مل ملكورصح بأن ا

ي بريا يف  تنفاFويل أحرز تقدما  ب¨ان منوا، وتقدمي اFمع ك بول وبرYمج العمل لصاحل أقل ا بادرات عديدة، مهنا إعالن إ لذ  سطن م
ياYت  تخدمني إىل اخلدمات من خالل قاعدة ا بلإلصالحات القانوية وتعزيز نفاذ ا سـ لن شورات WIPO Goldمل من، وترمجة 

رشاكت الصغرية ية ا تو سريا  ية واحدة  ية الفكرية إىل لغة  لا عت ل ي حمل ية الفكرية، وأخريا ويس آخرا تقدمي مللك توسطة  ل وا مللك مل
ية الفكرية ميي يف جمال ا ية للهنوض بإطار إ ية األفر نظمة اإل مللكاFمع إىل ا قليق مي  .قلمل

نوع .102 بو مبايل وهو تعاون تزداد أشاك> و تعاون اليت تربط الو ته بأوارص ا توأعلن وفد مايل عن اعزتاز حكو تم ي وأكد . ل
هود إطالق ًالوفد جمددا عىل ية الفكرية يف مايل، وقد متخض عن هذه ا ية ا هودها يف  بو  جل رضاه الاكمل عن الو مللك منجل تي

ية الفكرية مضن إجنازات أخرى ية ا ية  ية الو مللكبرYمج uسرتا من ن لتيج ط تطرد الوفد قائال إن هذا الربYمج اكن هيدف . ت ًوا سـ
رشيعي واللواحئ من أجل حامي ثل املصدر لتإىل تعزيز اإلطار ا ية وكفاءة، وهو  تخدا�ا بفا ية الفكرية وتعزيزها وا مية ا عل سـ مللك

تدامة مبايل ية ا ية، وسامه عىل حنو ملحوظ يف ا Uجuتصادية و u ية تويد الرثوات يف اكفة قطاعات ا يقي  سـا من ي ع من ل ملل ت لت قل . حلق
تاكر يف مايل uخرتاع وu تعزيز متر  بو ا بوتطرق الوفد إىل دمع الو ل يات ملسـي يدا يص ثالث  ل، وقد جتىل ذò مؤخرا يف  مختص ً

ية ا/ي نظم يف الفرتة من  نولو تاكرات ا uسادس لالخرتاعات و ية ملاكفأة الفائزين يف املعرض الوطين ا جذ لتك ب ل ليويو  28هب
سطس املايض يف ماكو 4 إىل بة احلكومة يف uتفاع بربYمج مركز دمع. غأ نويف ضوء ذò، أعرب الوفد عن ر يا غ نولو ج ا لتك

تدامة يف مايل تصادية ا u ية تاكر واإلبداع خلدمة ا u  ثل أداة هامة يف إذاكء شع تاكر ا/ي  uسـو من ب مي ملب ق وأيد وفد مايل . لت
يان ا/ي تقدم به  ًبال مس اFول األقل منوا وفد لبا يدا اكمال ني ًتأ ً رسيع لإلعالن الوزاري ي يق ا يال ا لوأعرب عن رسوره  لتطب ح

توىا/ يع ا تدى ر بة ا نا بول  متد يف ا سـي ا ن سـ مب ملن مل فسط يا ا/ي ألقاه . ع نوب أفر يان وفد  شف وفد مايل عن دمعه  يقكام  ج ب لك
ية ب¨ان األفر يقيابة عن مجموعة ا ل ها. ن تعاون ومتىن  يال جودة روابط ا بري عن رضاه  لويف الهناية، أعاد الوفد ا لح  . اFوام لتع

بووأيد وفد  .103 لهورية فزنويال ا ل يابة عن مجميفاريةمج ته ب¹  يان ا/ي أ ن ا لقب ية والاكرييب وأشار إىل ل تينوعة ب¨ان أمرياك الال
ية يق جدول أعامل ا تقدم ا/ي مت إحرازه خبصوص  منأن فزنيال ترحب  ب لتل تاجئ اFورة . تط نوأعرب الوفد عن ارياحه جتاه  ت

نطقة أمرياك  ية وخاصة أن  نة الربYمج واملزيا سابقة  ما ن للج تع ملوارد الالزمة ملواص  ل متكن من ا ية والاكرييب سوف  متالال لي ت ن ت
ية ية الفكرية كأداة  للتمن�ودها يف تعزيز ا ياسة اللغات اليت . مللك رسور وهو  بعث عىل ا بب آخر  سـوأشار الوفد إىل  لي س

تني تني ا بلبق خالل ا ملقتط نسـ ل ية. سـ با شأن اللغة اإل يا  با يان إ نا، أيد الوفد  نو سـ ب ن سـ ب نة ك. ه تفت إىل املفاوضات داخل ا للجام ا ل
يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اFوية ا تقلاحلكو ث ن لل مللكملع ًوأكد جمددا عىل موقفه اFامع التفاق . م

يال  يني، وعىل حتفظاته  رش يني وا تار حدويل لضامن حامية هذه املوارد وأحصاهبا ا ع خي يعىلالرباءة علل ياةمج  فقد بني . حل أشاكل ا
تور فزنويال أيضا نه حمظور حظرا رصحيا يف د ية فقط و شلكة أخال ثل  ًالوفد أن هذا املوضوع ال  سـً م ًمي لك ًوأضاف قائال إن . ق

نابر اFوية اليت شاركت فهيا ها يف هذا املوضوع يف اكفة ا لفزنيال قد عربت برصاحة عن مو مل هود . قف متر ا جلوأمل الوفد أن  تسـ
يد ألن األشخاص للتوصل ياجات اكفة اFول األعضاء، وكرر قائال إن تداول الرئاسة يف اللجان أمر  ج إىل اتفاق يوافق ا ً حت

توصل إىل املزيد من uتفاقات كام هو احلال لفعل سمحون  تلفة و يأتون بأبعاد  لاجلدد  ي خم تفت الوفد إىل موضوع . سسـ لوا
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يات أن توافق عىل نإماكية عقد مؤمتر دبلومايس محلاية األدا يه  ترب أنه من الو برصي وبني أن فزنويال  سمعي ا للجمعء ا تع ل جل
بوعات وال برص إىل ا نظمة ولضامن نفاذ ضعاف ا ية داخل ا شان ا نقاشات  ملطعقد هذا املؤمتر نظرا لز3دة ا ل مل من ب لتل سـÐ أن  ً

ية نا شون يف اFول ا مأغلب هؤالء األشخاص  ل ياق، دعا الوفد. يعي سجام يف لسـويف هذا ا u ن اكفة احلارضين إىل احلفاظ عىل
نفع عىل اكفة اFول األعضاء نور تعم  توازنة جديدة إىل ا ها وأمل أن خترج اتفاقات  لموا ل م  . قف

يانني املدىل هبام مس ا®موعة ء وuحتاد األورويب .104 سا ا بوأيد وفد ا لمن يه ل ية . فواFول األعضاء  مللكوشدد عىل قدرة ا
بو الفكرية عىل هود الو تقدير  ية وأحاط علام مع ا Uجuية و ثقا تصادية وا u ية هم يف ا تاكر مما  uي حفز اإلبداع و ل ع ل من جبب ف ق ًس لت ي

شأن قضا3  ية  شات احلا نا ية الفكرية يف ا تصل بدور ا  Ðحة حمفل للحوار املعمق فhشطهتا املضطلع هبا إل بوأ ل ق مل ي مللكن
ثل الصح ية  ياسات العامة الر ما سـ يسـ ناخ واألمن الغذايئئل تقدم احملرز . ملة العامة وتغري ا لكام أحاط علام مع uرياح  ت ً

تب اFويل  ها ا يل واإليداع اليت  ية الفكرية اFوية  ية أداء أنظمة ا ية الطارئة فÐ خيص فعا تطورات اإلجيا ملكوا بق يطمللك سج ل ل ب للتل
ية يذ جدول أعامل ا لتمنومواص   ث. تنف بو عىل ا نأ الو تو ي ها لمه ية اFوية للقطاع العاملا للمعايري احملا بىن بس يد ا مل وإجنازها  يش لت

شطة يف الفرتة هود واأل يف ا مترار يف  u نظمة عىل ناجلديد وجشع الوفد ا ث جلمل تك تام يف 2013-2012 سـ ها دمع ب¨ه ا ل مؤكدا  ل ً
ية ها العا يق أهدا ملسعهيا إىل  ف رشوع اقرتاح . حتق تقدير وضع  موالحظ أيضا مع ا ل ية للفرتةً  2013-2012 نالربYمج واملزيا

ية وضامن  تصادية العا u تصدي لوقع األزمة متدته اFول األعضاء وا يجي ا/ي ا تقومي uسرتا سار ا ململيض قدما يف  ل ت ل قم ع ً
نظمة ها املصدر الرييس إليرادات ا يل واإليداع بو بو اFوية  تواصل ألنظمة الو سلس وا ملاألداء ا سج ل ي مل ئل صف ًيا إىل سعو. للت

يذ تدابريها  بو عىل  تحدي، جشع الو لموا�ة ذò ا نفت ي يفالتحقيق ل تاك يض ا ية و لوفورات بفضل الفعا ل وأبدى تقديره . ختفل
رشوع لهنج  باع ذò ا تعاون مع اFول األعضاء ورحب  شأنه  شة واختاذ قرار  نا رشوع املطروح  مللطريقة إعداد ا تمل ل ب ق للم

تاجئ نيطي قامئ عىل ا ية للفرتةوأع. لختط نرب عن تطلعه إىل حبث ويقة الربYمج واملزيا  واعUدها هبدف ضامن 2013-2012 ث
تاجئ اليت يطلهبا لك من اFول األعضاء وأحصاب املصاحل يق ا ية والقادمة و تحد3ت احلا بو عىل موا�ة ا نقدرة الو ل ل لي . حتق

يات جدول أعامل ا يذ تو شأن  شة  نا منوأفصح عن قلقه لوقف ا ص ب ق لتمل ية الفكريةية يف تنف ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج  وقال إنه ملع
تعلق بآ  Ðف Ðتغلب عىل أوجه اخلالف وال سـ يع األطراف  تعاون مع  ييظل ملزتما  لل مج ل يق وإجراءات الرصد ً سـيات ا لتنل

تقارير يمي وإعداد ا لوا ناسب وعىل حنو فعاللتق همة يف الوقت ا بادرة ا يذ تË ا مل ومواص   ململ بعد تنف ية ز3دة فرص uرتقاء  ل  بغ
بو تقدم احملرز يف . ياإلمنايئ يف الو ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورةلورحب  نة اFامئة ا نا سمعي ملعللج تعلق حبامية األداء ا  Ðل ف ي

نة يق املؤمتر اFبلومايس  ية عقب  هام ا تكامل ا برصي مما يريس األسس ال سـا تعل سـ لل بق تعدا2000 ملتمل ده ملواص  سـ وأبدى ا
ئات  شموv حبامية حق املؤلف وحامية  نفات ا بوعات إىل ا شأن نفاذ األشخاص العاجزين عن قراءة ا ياملداوالت  مل ملص ملط هب

بث تقرير عن معل . لا يدية لوخبصوص ا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اFوية ا نة احلكو تقلا ث ن ل لللج مللكملع م
ية عنأنه أبأفاد ، والفوللكور رشة بخذ فكرة إجيا تاسعة  رشة وا نة  ثا رشة وا سابعة  نة ا تقدم احملرز خالل دورات ا ع ا ع لع ل ل للج مل

ناء اجUعات األفرقة العام   توقعة يف الوالية اليت ما بني اFوراتثوأ نةمل ا يات املعقودة يف  سـوافقت علهيا ا وأيد . 2009 مجلع
نة  تجديد والية ا ية  تو تايل ا للج ب ص ل نة يف الويقةبناء عىلل رشوط ا ث ا يب مل تصل لصك WO/GA/40/7 ل  Ðصك واحد (ي وف

ته يف اإلشارة جمددا إىل موقفه ا/يا/ي ) أكرثأو  ًبغي وضعه وفقا للوالية وأعرب عن ر ب غي ً تع اFول األعضاء ن تمت مفاده أن 
مت  بات ا ية لك ا يارات  تلف ا يار شلك امحلاية من مضن  حململرونة ال لطل ب خل خم لتلت بري عن . خ لتعوأضاف قائال إنه يرغب يف ا ً

نافع . تفضيI لصك واحد أو أكرث مرن وغري ملزم يعود  سق  ناعه بأن اعUد نظام براءات Kبت و ملوإذ أعرب عن ا سـ ن مت ق
رشة  سة  ناء اFورتني اخلا ية أ تفعني، ورحب مبا أبدي من روح إجيا ععىل لك أحصاب املصاحل أي اFول األعضاء وا م ث ب ملن

رشة وا عسادسة  ية بقانون الرباءاتل ننة اFامئة ا شاتملعللج نا ق وتطلع إىل مواص  ا نة . مل متكن ا للجوأفصح جمددا عن أمI أن  ت ً
بل توازن  تحديد برYمج معل  تعلق   Ðيجة ف توصل إىل  نجز من ا ناد إىل العمل ا تقال م ت للمسـت ب ي ن ل مل يا عىل . س يقا إجيا ًوعلق  بً تعل

يةلانتاجئ املداوالت مضن  ياYت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم وال¹ذج ا ية بقانون العالمات ا فنة اFامئة ا ب ع لص ل ن للج  وال سـÐ ملع
تقدم يف األعامل املربطة ب نه إلحراز ا تفÐ خيص اFمع املعرب  ل نع تقارب ا ملمكأوجه ا ية ةل نا ع يف قانون الرسوم وال¹ذج ا لص

تص  هبا وأعرب عن أمI أنامرساتاملو همة خالل مؤمتر مل ا تكامل تË األعامل ا سامح  تقدم  مل حيرز قدر اكف من ا سـ لل ل
بو، أثىن الوفد . دبلومايس بوضع صك دويل يل واإليداع اليت تديرها الو ية  ية الفكرية العا بة إىل أنظمة ا يو سج مل تسـ للن مللكل
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يا يف يهنا تدر تاجئ احملققة يف وضع اإلجراءات و تب اFويل ا ًعىل ا جي سن حتملك ية مما جيعل األنظمة أكرث ل ملعن ظل املعاهدات ا
يع األطراف  تقطا مجلا بحث اFويلًوأردف قائال إن ب¨ه بوصفه . ًسـ يدي اFويل لإدارة ا ناء عىل معاهدة لمتهوإدارة الفحص ا ب 

يدا hما شط يف مداوالت الفريق العامل املعين ملعاهدة وأيد تأ شأن الرباءات اضطلع بدور  تعاون  ًا ً ي ن ب تعديالت املقرتح ل ل ا
تعلقة لعمل القادم للفريق العامل املذكور يات ا تو يذية للمعاهدة وا ها عىل الالحئة ا ملإدخا ص ل نف ثل يف دورات الفريق . لتل ّوإذ  م

ية إىل تعديل القاعدة يات اFا تو نظام مدريد، ساند ا تطوير القانوين  عالعامل املعين  ص ل ل شرتك32 ل يذية ا مل من الالحئة ا ة لتنف
يق املادة  تعراض  بوا ياYت . من بروتوكول مدريد) ًسادسا(9تطسـ تقرير املرحيل عن قاعدة ا تقدير إىل ا نظر مع ا بولفت ا ل ل لل

ية يغة للغة األملا متة إلعداد  تب اFويل وسائر املاكتب ا تعاون مع ا تعداده  سلع واخلدمات وأبدى ا نشأن ا ص لل سـ ل ملهب وذكر . ملك
يةًأيضا أنه  يذ  عنبأخذ فكرة إجيا تقرير عن وضع  تنف ا يا املعلومات يف نظام ل نولو تحديث املعلومايت ألنظمة دمع  جبرYمج ا تك ل

يع نطاق . مدريد ية وتو ية اFا تا نظمة يف تعزيز اإل شطة ا يجة /ò، قال إنه يواصل دمعه أل سـو خل ن مل ن جن إجراءات العمل ت
ية ية عن املعناإللكرتو ية بأخذ فكرة إجيا هات ا ب مع لك ا ملعن يذ املرح  األوىل جل تاحة خبصوص  تنفلومات ا واجلدول الزمين مل

يةنقحملا ثا يذ املرح  ا ن املقرتح  ل  .لتنف

ياين ا®موعة ء  .105 ياك  بوأيد وفد  يه  مس uحتاد األورويب لوبوندابلج برية فواFول األعضاء  ية  كوذكر أنه يويل أ مه
تا ية الفكرية و توازن وفعال  بإلرساء نظام دويل  م للملك توازنة يف . عتهم شات  نا مورحب الوفد يف هذا الصدد بإجراء  قم

بل يف إطار ا ية بقانون الرباءاتملسـتقا ننة اFامئة ا تخذ يف نومفرب ملعللج وفÐ .  يف إطار برYمج العمل2010مل معال لقرار ا
تجاريةيتعلق  ية بقانون العالمات ا لنة اFامئة ا ن نملعللج شأن قانون جز مل، رحب الوفد أيضا لعمل ا رشوع األحاكم  بعىل  م

ية وممارساته  نا عالرسوم وال¹ذج ا يل الرسوم وال¹ذجوالرايم إىل لص يات واإلجراءات اخلاصة  يط ا يد و سجتو شلك تسـ ل بب ت . ح
ُويف هذا اإلطار، أكد الوفد إماكية عقد مؤمتر دبلومايس يعىن  شأن قانون الرسوم وال¹ذج يفن بعUد معاهدة  ٍ 

تعلق . 2013-2012 الفرتة  Ðية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورةيوف ننة اFامئة ا ته عىل املقرتحات ملعللج فق، عرب الوفد عن موا
تني  2012 ورأى أهنا قد تفيض إىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام WO/GA/40/6 وWO/GA/40/11 ثيقالواردة يف الو

برصي وم سمعي ا تعلق حبامية األداء ا لشأن معاهدة  ل ت بث ب ئات ا شأن حامية  تقدم احملرز يف العمل عىل معاهدة  لواص  ا ي ب هل
برص يفي ا ناء حول األشخاص  لومواص  احلوار ا ضع ية . لب نة اFوية ا نوتطلع الوفد إىل جتديد والية ا ل ية الفكرية ملعللج مللك

ية والفوللكور يدية واملوارد الورا ثواملعارف ا شات لتقل نا م وقال إنه ملزتم بإجراء  ثالث اليت تغطهيا قم سائل ا لتوازنة حول ا مل
نة يد . للجا ية من أجل تو نة الربYمج واملزيا يات اليت تقدمت هبا  تو ية املقرتحة املعدv وغريها من ا طورحب الوفد ملزيا ن جل ص ل ن

ية ية الفكرية واحلفاظ عىل معI بفعا لنظام دويل  تصاد العاملي وأو. للملك هش لال قوأشار الوفد إىل الوضع ا ية ل مهحض أنه يويل أ
ية خالل  يث الفعا يق وفورات وماكسب من  بو ونفقاهتا و نظمة إليرادات الو ية و با مترة وا بة  للغة إلجراء مرا ي حس حتق م ق ت مسـق

 .2013-2012 الفرتة

ن .106 تب بنن املعين حبق املؤلف وإن نيبورصح وفد  ية ومع  نا ية ا ية  تعاون مع الواكv الو بو  مك قائال إن الو عللملك لص ن ت طي ً
شارك يف القريب العاجل يف ندوة عن uتفاع  تعاون وإنه  تدريب يف إطار هذا ا تفادة من ا u نت من نب¨ه  ي ل ل سسـ متك

ية ية الفكرية خلدمة uزدهار وا يجي  منuسرتا لتت ية يف . مللك نا ية ا يلك الوطين اýول بإدارة ا عوأشار الوفد إىل أن ا لص مللكه ل
بارش يف إجياد بنن قد حتول إىل واكv قامئة بذا شلك مزتايد و شاركة  نه من ا تطلع إىل  مهتا وأن هذا القرار مصدره ا ب مل ي متكل

vبطا تاجئ . لفرص العمل وتكوين الرثوات الالزمة للقضاء عىل الفقر وا مية املزتايدة  ند إىل ا توجه  نوأوحض أن هذا ا س لل لقي ت
رش تصدير وكذò إىل ا تجات ا بعض  تجارية  بحث وللعالمات ا لا لم ن ل ل وأشار الوفد إىل أن . اكة بني القطاعني اخلاص والعامل

تعلقة حبامية املوارد  سائل ا بدأ اعUد صك ملزم قانوY إلدارة ا نوات عىل  نذ عدة  ية اتفقت  ب¨ان األفر ملمجموعة ا مل سـ ًل م م يق
ية وا نا ب¨ان ا يدية والفوللكور موحضا أن هذا املوقف حيقق مصاحل ا ية واملعارف ا لالورا ل ل تقل مث ً ًب¨ان األقل منوا وقال إن بنن، ل

ية بو ألغراض ا ها خبطة معل الو يد جمددا عىل  تأ ب¨ان األقل منوا، تود ا منبصفهتا واحدة من مجموعة ا ي ك ل لتل متسك ً وأعرب الوفد . ً
ب¨ان ياجات تË ا®موعة من ا متويل ا بو خيصص  ندوق للو شاء  ند ا/ي يريم إىل إ يده بوجه خاص  لعن تأ ت ي ص ن ب حي ل  ويف. لل

ياق، وجه الوفد نداءا إىل املدير العام يدعوه إىل أن يكرس �وده مبزيد من اإلرصار Fفع خطة العمل عن طريق  ًهذا ا لسـ
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تعلقة حبامية املوارد  سائل ا ثل ا سائل  هم  تعلق   Ðتقدم احملرز ف شريا إىل أن ا يذها  ية الالزمة  ملشد املوارد املا مل م ي ل م ل مح بف ًنف لت
بري ية وأشاكل ا تعالورا يهلث بغي اإلشارة إ ثة إجيايب و شآت احلد تعلقة  يدية أو حىت ا ثقايف واملعارف ا ل ا ي ي ن مل تقل نل مل لكن الوفد . ل

بغي معI ملواص  الطريق ا/ي بدأ ثري ا/ي  ناك ا نأوحض أنه رمغ ذò ما زال  يلك نه مع مجموعة . ه موأعرب الوفد عن تضا
ب¨ان األقل منوا و ية ومجموعة ا ب¨ان األفر ًا ل يذ تË اخلطةيقل ية  بو موارد ما نح الو سكه خبطة العمل ورحب  لتنفعن  ل ي مب وقال . مت

تصادية وإىل  u ية شلك أكرب يف ا ية الفكرية  قإن هذا القرار رضوري Fمع اخلطوات العديدة اليت تريم إىل إدماج ا منمللك لتب
ية تفادة من إماكYت ا u منسري سـ لتي هر مايو يف ًورحب الوفد أيضا عUد برYمج ال. ت ب¨ان األقل منوا يف  شعمل من أجل ا ً ل

يذ هذا الربYمج ساعدة  تواصل تقدمي ا بو  ناعه بأن الو بول وأعرب عن ا تنفا لق مل سـ ي ت  .سطن

يةوفد  وانضم .107 هورية ا يكا يه لتشـمجل يابة عن uحتاد األورويب واFول األعضاء  يان ا/ي أدىل به وفد بوندا  ف إىل ا ن ل لب ل
يان ا/ي أدىل ب يابة عن مجموعة لبوا يا  نه وفد سلو لن يق، وأحاط الوفد علام مع uب¨انفي ترياح لبلط أورو الوسطى وا

يهتا، معر عن تقديره  سني �ودها وفعا بو عىل مواص   نة يف تقرير أداء الربYمج وجشع أمانة الو ًإلجنازات العديدة ا ل حت ي يب مل
شطة  تق  للرقنأل شارية ا u بو سـنة الو ت ي ملجل ية الفكرية وحاميهتا يف سائر أرجاء ابةس تعزيز uتفاع الفعال  بو  هود الو مللك و نجل ل ي

به هبا ية الفكرية ومعر عن تر حيالعامل وللهنوض بدورها العاملي يف جمال ا ً رشوع الربYمج . مللك موقال الوفد إنه يؤيد اعUد 
ية للفرتة  بو هو تع. 2013-2012نواملزيا يونظرا ألن هدف الو ناء عىل أنظمة ً يد العاملي  ية عىل ا نا ية ا يل ا بزيز  لصع ع لص مللكسج ت

تطوير  يده لعمل الفريق العامل املعين  شأن الرباءات، أعرب الوفد عن تأ تعاون  بونة ونظام معاهدة ا لمدريد والهاي و ي ب ل لشـ
نظام الهاي، وقال إ تطوير القانوين  شاء فريق عامل معين  نظام مدريد، وإل لالقانوين  ل ن مترار معل ل برية ال ية  سـنه يويل أ ك مه

بونة تطوير نظام  شـالفريق العامل املعين  شأن . لب تعاون  مترار الفريق العامل املعين مبعاهدة ا يده ال بكام أعرب الوفد عن تأ ل سـي
يذية للمعاهدة تعديالت املقرتحة لالحئة ا ته عىل ا نفالرباءات وعن موا لتفق ي. ل نة اFامئة ا نورأى الوفد أن ا ة بقانون ملعللج

يق يف جمال الرباءاتستمتكن من اعUد الرباءات  ية ا تواصل  توازن و ها ا سـبرYمج  معل سـ لتنمل ب ،معل ً موحضا أنه ملق يف اFورة ا
ية الفكرية تصاد الرمقي عىل ا u ئة عن تأثري نا تجات ا uتعريف املوضوعات و بو  برية إىل �ود الو ية  مللكيويل أ ق شـ ل سـ ل ي ك . مه

ية وقال إن الطابع تجارية عىل اإلنرتنت والعالقة بني ا ية وuتفاع لعالمات ا تجارة اإللكرتو مللك العاملي ا/ي ميزي اإلنرتنت وا ل ن ن ل
ية الفكرية تعلق حبامية ا  Ðثري قضا3 جديدة ف مللكالفكرية وأسامء احلقول  ي يه، رحب الوفد لعمل ا/ي تضطلع به . ي نة علو للجا

ية بقانون ال ية ملعناFامئة ا ياYت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم وال¹ذج ا فعالمات ا ب ع لص بو لل شرتكة للو ية ا تو تعلق   Ðيف مل ص ل ي
ية يف اإلشارات عىل اإلنرتنت نا ية ا تجارية وغري ذò من حقوق ا عشأن حامية العالمات ا لص ل ورأى الوفد رضورة أن . مللكب

تعلق ية ا رشوط ا يق ا شأن  نة  مليؤدي معل ا شلك سـ ب لللج لن شأن ت ية إىل اعUد معاهدة  نا يل الرسوم وال¹ذج ا بة  ع لص بتسج
ية عام قريب نا عقانون الرسوم وال¹ذج ا نة. لص تعلق   Ðللجوقال الوفد، ف ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورةي ، إنه ملعن اFامئة ا

شأن امحل توصل أخريا إىل خمرج، بعد توقف دام لعقد اكمل للمفاوضات  سعادة  بشعر  لل ل سمعي ًي ناين األداء ا لاية اFوية  لفل
بو سري حنو اعUد معاهدة جديدة للو برصي، وا يا ل نةل للج، وأثىن عىل العمل اFؤوب ا/ي اضطلع به الريس اخلارج من ا  .ئ

نة تجديد والية ا يده  ئات اإلذاعة معر عن تأ شأن حامية  للجوأعرب الوفد عن أمI يف إحراز تقدم مماثل  ل ي ي ًب ية ه م احلكو
يدية والفوللكورا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  تقلFوية ا ث ن لل تلزم إجراء املزيد من مللكملع يسـ، األمر ا/ي 

شات نا قا ية الرأي القائل بالوفد إىل  وانضم. مل يدية واملوارد الورا شأن حامية املعارف ا ثرضورة أن تكون الصكوك اFوية  تقل ب لل
شطة والفوللكور غري ملزمة ومر يده أل ننة معر عن تأ ي يةً ية  نة ا منا ن لتللج ية الفكرية ملع يذ مللكوا تنف وعن أمI يف أن يعزز 

شات اجلوهرية نا متدة ا يق ا يات ا قآ مل سـ ملعل ية . ت ورسع من وتريهتالتن شارية ا u نة ية معل ا نوشدد الوفد عىل أ ت للج ملعمه س
نايم ا ب¨ان موحضا أن  بة لاكفة ا تقإلنفاذ  ت ل لسـ ًن يف واألمنل تو تصاد وا u با عىل نة يؤثر  ظيد والقر ل سل ص قل ورأى الوفد أن . ً

تعلمي  يساعدمن املمكن أن  تدريب وا لإذاكء الوعي وا تأثري عىلل ية . لاحلد من ذò ا ييك  تب ا للملكوأشار إىل أن ا لتشـملك
ية، دور بو العا ية الو تعاون مع أاكد سابقة،  نوات ا تضاف يف ا ية، ا نا ملا ي مي ل ل سـ سـ ع ية للص نا ية ا ية عن حامية ا عة تدر لص مللكي ب

ية نا ب¨ان ا تلف ا شاركني من  بوعني واسـهتدفت  مترت ملدة أ ما ل ل خم م سـ بو نظمت يف . سـ ، 2010 نومفربيوأضاف أن الو
تجارية ندوة  ية للرباءات والعالمات ا تحدة األمر تب الوال3ت ا ية و نا ية ا ييك  تب ا لالشرتاك مع ا مل ع لص يكشـ مك للملك لتملك

ية  مترت ملدة يومنيلميأقا ية الفكرية ا شأن إنفاذ حقوق ا بو  سـللو مللك ب  .ي
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تاكر واإلبداع إلضافة إىل تعزيز  .108 u تحفزي  vبذو هود ا ية وا بو uسرتا بوأشار وفد اFامنرك إىل أن أهداف الو ل مل يج جلي ت
uية و ية يف ظل الصعوت املا تىس أ ية الفكرية يف سائر أحناء العامل قد ا لحامية ا مه ك رشاكت يف مللك ها ا لتصادية اليت توا � ق

بذوv . اكفة أحناء العامل هود ا ية لاكفة اFول وجشع ا ثقا ية وا Uجuتصادية و u ية ية الفكرية يف ا ملوذكر الوفد دور ا ل ع جلمن ف ق لتمللك
تصادية u تي. قللحفاظ عىل هذا اFور عىل الرمغ من الصعو تاجئ املر نظر إىل ازد3د ا ضولفت الوفد ا ن ة عن الفرتة لل

يا عىل uهUم 2010- 2009 شامل،  ب¨ان ا هد الرباءات  ندا يف إطار  تعاون بني اFامنرك والرنوجي وإ ً ويه مثار ا ن ل ل سل ثل مي مع
يق املامرسات بني تË اFول  vبذو هود ا ية اجلودة وعىل ا بحث عا سـتقدمي تقارير ا مل ل ل لتنب هد الرباءات . جل معوأضاف قائال إن 

شامل لب¨ان ا نايرل شائه يف  نذ إ ي،  ن بو 2008 م تدى الو يدي  شاطا يف فضاء الرباءات العاملي، عىل  ي، صار أكرث  ن صع من ً
نايئ تعاون ا ثللرباءات وا شامل و. لل ب¨ان ا هد الرباءات  شرتك الرائد بني لك من  رشوع ا نا ذكر ا لو ل مل معه مكتب الوال3ت مل

تجارية تحدة للرباءات والعالمات ا لا رسيعةلامج Yالرب خلدمة مل تابعة الرباءات القامئ عىل معل لتجرييب للطرق ا معاهدة مل 
شأن الرباءات تعاون  با شأن الرباءاتوهو  (ل تعاون  تصل مبعاهدة ا ببرYمج جترييب  ل رشوع أطلق يف). م تطرد قائال إن ا ملوا  سـ

تعاون2011 سـنة يدا عىل هذا ا ثاال  باره  يه  ل، وأشري إ ت ًل جً م تحىل وأعرب الوفد عن أمI يف  .ع ب¨ان يأن  لهد الرباءات  مع
شامل يةلا تخدمني يف األسواق العا تدى ممكن  شاء أفضل  بل من إ نه يف ا مل ملزيد من القوة، ما  سـ ن للمن م تقسـ ملميك وأشار . سـ

تقرير تاجئ ا تفاعل مع  ية اليت اختذت  رش تدابري ا نة وذكر ا يد والقر لالوفد إىل تقرير حلكومة اFامنرك حول ا ن لل يع ل ص لتتقل علن وأ. ل
سـهتلكني  نصح إىل ا يا إلسداء ا تصة معال جام سلطات ا تدى دامئ تعمل من خال> ا  vبكة فعا شاء  ملأنه قد مت إ ل ع ý ل ن شـ ًن ً مك

سلطات وتزويدمه ملعلومات رشاكت وغريمه من ا لوا تجارة اFوية . ل يد يف ا نة وا لوتطرق الوفد إىل األثر الفادح للقر ل تقل لص
نهبا ية الفكرية  ّوحقوق ا م تداءاتمللك u مترة حملاربة هذه بادرات ا ية ا ع إىل أ مل ية . ملسـمه مللكوشدد الوفد عىل إنفاذ حقوق ا

بارها  ية إلنفاذ  شارية ا u بو نة الو يط  يد، ذاكرا اFور ا نة وا تالفكرية كعامل حموري يف حماربة القر ن ت ي للج شـ تقل عص ملع ن سل ل ً
ها معاجلة هذا األم يدا عىل األولوية اليت  تسـتحقتأ ً نوحة . رك ساعدة ا ية و شأن ا يق جدول األعامل  ملمورحب الوفد  مل من ب لتب بتط

ية اFور ا/ي  ية، مؤكدا عىل أ يات جدول أعامل ا تو تجابة  رشوعات امللموسة لال ية الفكرية وا ية وا مهنة ا من ص ل سـ من ًللج ت لت ملل مللك
ية الفكرية إىل دائرة اهUم أحصاب املصا بو يف جر قضا3 ا مللكتضطلع به الو سات ي منوي اكحلكومات واملؤ سحل يف العمل ا لت

نوات عدة يف دول . لاFوية وغريها من املاحنني ية اFوية  رشوعات ا سـوعلق الوفد قائال إن اFامنرك قد اخنرطت يف  ل لمن لت م ً
ية ا سني ا سامه يف  رشوعات إذ  ها فوائد هذه ا يا وبني  رشق األوسط وآ لuحتاد األورويب ا®اورة وا ن بل حت ت ت لسـ مل تحتية ل

تاكر uمنو و ية إىل تعزيز ا هود الرا بية الفكرية يف العامل أمجع ويف ا ل م جل شعر الوفد أن جتربة اFامنرك من شأهنا أن . للملك ستوا
بو يف هذا ا®ال ييد اFول األعضاء األخرى وأمل يف تعاون أكرب مع أمانة الو نة . تف تقدم احملرز يف ا للجوإذ أشاد الوفد  ل

شأن الرباءاتية بقانون الرباءات وملعناFامئة ا تعاون  تابع ملعاهدة ا بالفريق العامل ا ل ، فقد أشار إىل احلاجة إىل معل املزيد يف ل
ية أكرب ®ال الرباءات ية  بل  منا تبغ هد لضامن . ملسـتق توى جلوشدد عىل رضورة بذل ا ية فعاv عىل ا سـنح الرباءات يف  ملمعل م

هم ا/. اFويل تد3ت األخرى ملوبني الوفد اFور ا شأت يف ا شريا إىل أن احللول اليت  شأن،  بو يف هذا ا ني تضطلع به الو ن م ل ملي ً
بو أيضا يد مهنا الو ًتعزيز نظام الرباءات العاملي سوف  ي توى املدير . تسـتفل مسـورحب وفد اFامنرك الجUعات مع نظرائه عىل 

تعاون بني املاكتب الو. العام واخلرباء نوأخريا شدد عىل ا طل ية الفكريةً للملكية واFوية وهو تعاون يصب لصاحل الفضاء العاملي   . ل

بة  .109 سجل  نظر إىل uجتاه العام ا ئات اليت أحرزت تقدما رسيعا  ية علام بأن ا توا u يا سـوأحاط وفد  مل ل ي ئ سـ ني ه لغ ًل ً ً ن
ب¨ان  هد"لإىل ا ثة ا لعحد ثا" (ي تق  حد ب¨ان ا ًا ي سـ ها ) ملل ئات اليت يرىق hر خييه ا ئات لهي تعامر يف حني أن ا u هد يإىل  لهسـ ع

ية الفكرية ثال ا بني من  سه كام  ب¨ان مل تكن حمظوظة لقدر  تقالل ا نذ ا شأة  سات اجلديدة ا مللكأو املؤ م ت يم نفمل ل سـ ن وقال . س
تايل  به معدوم خالل العقد األول ا يه  ية الفكرية  يه إذ اكن الوعي  ية ذò الوضع وشاهد  لإن ب¨ه هو  شـ عل فحض مللك

بو و. سـتقال>ال بح عضوا يف الو ية الفكرية وإنه أ ية  ئة  ب¨ اآلن  تدرك قائال إن Fى ا يوا ص ن ي ل ًسـ مللك مع ه ية ً نظمة األفر يقا مل
يةللملكية الفكرية بعهتا احلكومة احلا ية اليت ا سؤو سمة  ياسات ا ل بفضل ا ت ل مل ت ملسـ يد ا/ي . ل جلوعىل الرمغ من اعرتافه لعمل ا

بو وما  نظمة ا/ي ياضطلعت به الو تخدام اللغات يف ا تطوير ا تعلق   Ðشاط ف ملزالت تفعل، أعرب عن قلقه النعدام ا سـ ب ي لن
بق قط تعددة وأقر به إال أنه مل  بات  نا ته يف  نا يطيعد مع ذò موضوعا جرت  سـ مشـ م قم ً . Ëيق ت بو عىل رصد  بوحث الو تطي

متع لغوي يف أكرث من  سد واقع  ياسة اليت  جما جت ية يف ومىض يق. ً ب¨ا20لسـ ية لكغة مر تيس أ ية  با جعول إن اللغة اإل مه ن تكسـ
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ية تني اإلنلكزيية والفر ية الفكرية عىل غرار ا سـجمال ا نللغ ية الفكرية اFويل أحرز . مللك متع ا نذ انضاممه إىل  مللكوأفاد بأن ب¨ه  جمم
نايئ مع ا تعاون ا بريا يف ذò الصدد عرب ا ثتقدما  ل لك ً باين للرباءات والعالمً سـتب اإل تجاريةملك ثاللات ا  ً تطرد قائال إن . م ًوا سـ

سع  يا  نولو هد  هزي  ناء و يا والعلوم، تعمل عىل  نولو تطوير ا يحكومة ب¨ه، إذ ترغب يف الهنوض  ب جب تك مع جت ج للتك با 500ل ل طا
ية وتعزيزها يف إطار خطة  ية الو يات اإلمنا بادرات الواردة يف uسرتا ته يف الهنوض  ثل  نو ئ يج مل �م طمت ت  هبدف "2020آفاق "ت

سه بدال من أن يكون ب¨ا  متدا عىل  ب¨ يف الهناية  بح ا ًأن  ً نفً ل ئا"معيص Yً يه اآلن" شـ تاما، أعرب عن . علكام هو احلال  ًو خ
تعاون عىل لك  نطاق وعن أمI أن يزداد متويل برامج ا مية عىل الرمغ من األزمة الواسعة ا ية ا بو املا لتقديره إلدارة الو ل ل لسلي

تو3ت ويف قطاع تاج ملسـا ثل ب¨ه ا/ي  تعاون  ساعد اFول األعضاء اليت يه يف أمس احلاجة إىل ذò ا نوعة مما  حيات  ل ي مت م
نة  نذ  يعي  نفط والغاز ا تج رييس  ساعدة مع أنه  ثل تË ا ثا وصغريا إىل  سـبوصفه ب¨ا حد ب لل ن مل مي ئ لطم م ً ًً1995. 

تصاديو .110 u ية يا إن املعرفة اكنت دوما حمورية  ققال وفد أملا من للتن ي  إلعطاء دفعة ة وإن إطالق اكمل إماكYهتا ً سـكو
ية إىل  تاكرئيسـر uتوقف عىل اإلبداع و تصادي وuزدهار  u منو با ي ق ية الفكرية تضطلع يف هذا . ل مللكوأوحض أن حقوق ا

تفادة من األف u تخدمني من بدعني ومتكن ا بارها أصوال غري مادية توفر احلوافز  سـالصدد بدور �م  سـ للم ملت اكر والرؤى ًع
ب¨ان اليت تضم  بارها من ا يا اليت تؤيد،  منو يف أملا  Ðشلك أيضا دافعا عظ شريا إىل أن األفاكر اجلديدة  لاجلديدة  ت ن ت عم لل ً ً ً ً

ثريين  تخدمني، رأي ا ئات ا لكواحدة من أكرب  ية الفكريةملسـف ترب ا مللكا/ي  تدام وتكوين يع منو ا يق ا ملسـ أداة �مة  ل لتحق
يه. الرثوات ية الفكريةعلو توازن وفعال محلاية ا تني و شدة، وفقا للوفد، مبواص  تطوير نظام دويل  يا هتمت  مللك، فإن أملا م م ً ب . ن

ترب الوفد  ية الفكرية، مبا يف ذò ويس حرصا عىل أن من الرضوري عوا تعاون اFويل تعزز احرتام ا ئة من خالل ا ًإجياد  ل مللك لي ب
ية الفكرية،  تذò، إنفاذ حقوق ا تطويرلمللك ليق ذò ا تاجات اليت توصلت إلهيا . حق u يا تؤيد تنوأضاف الوفد قائال إن أملا سـن ً

ية اليت اقرتحت للفرتة  تعلق بويقة الربYمج واملزيا  Ðية ف ننة الربYمج واملزيا ث ي ن  واليت اكنت مثرة العمل املضين 2013 -2012جل
مثر شاركة يف حوار  تعداد اكفة األطراف  موا للم شكر إىل املدير ويف هذا. سـ توجه  ته يف ا ياق، أعرب الوفد عن ر ل ا ل ب غسـ ل

تصاد العاملي بوجه عام و u تعلق بضعف  Ðول األعضاء فFشواغل اليت عربت عهنا ا ته  تجا قالعام عىل ا ي لل ب تعلق سـ  Ðيف
شلك خاص بو  توقعة للو نفقات ا بإليرادات وا ي مل يطة مراجع. ل تقاده بأنه من ا حلوأعرب الوفد عن ا ية ع توى نفقات املزيا نة  مسـ

يون فرنك سورسي يف ا®االت اليت 10,2، عن طريق خفض اإلنفاق مبقدار %3نسـبة إىل % 4,7نسـبة لتخفيضه من  ي  مل
يل ية أو عىل احتادات ا شطة ا تعلق لربامج، وبدون أن يرتتب عىل ذò أي آKر عىل أ سجال  من ن لتت ويف نفس الوقت، . لت

ية خالل أعرب الوفد عن أمI يف أال يق مزيد من الوفورات واملزيد من الفعا سعى إىل  نا، وأن  تب اFويل سا ل يظل ا ي حتقك ًملك
تني القادمة ية ذات الطراز األول اليت تقد�ا أورأى الوفد . لسـنفرتة ا ملنه من الرضوري وضع أحاكم للحفاظ عىل اخلدمات العا

يهنا، ال ية الفكرية ومواص   بو يف جمال ا سالو حتمللك شأن سـ ي تعاون  تعاون يف جمال الرباءات يف إطار معاهدة ا تعلق   Ðف Ðب ل ل ي
بو يالرباءات ويه املصدر الرييس إليرادات الو ية الفكرية . ئ ناسب  تني و شاء إطار دويل  يده إل للملكوأعرب الوفد عن تأ م م ن ي

ها، موحضا يا و نولو تاكر وشجع عىل تطوير ا u ًحيقق توازن املصاحل وحيفز نقل ج لتك ي  يف هذا الصدد أن العديد من أحصاب ب
ساقا، وألخص من وضع  املصاحل، ال سط وأكرث ا يدون من وجود إطار قانوين دويل أ ية الفكرية،  ًسـÐ ماكتب ا ت ب تف سيسـمللك

تجارية تعلق بأمور مهنا قانون حق املؤلف وقانون الرباءات وقانون العالمات ا لأحاكم جوهرية  تطرد الوفد قائال إن . ت ًوا سـ
ية الفكرية، ف سقة يف جمال ا ية واملامرسات ا رشيعات العا بارها الويص عىل ا بو  مللكالو ت مل ت ملي لت يق إن ع بقي عىل  سـعلهيا أن  تنت

ها لاملفاهمي القانوية الواردة يف جدول أعام ية حبق املؤلف وحلقوق ، املداوالتأنوأشار الوفد إىل . ن نة اFامئة ا ن يف إطار ا ملعللج
هد ت أن �مةأوحضا®اورة،  تطلب تكريس ا يد اFويل يف هذا ا®ال �مة معقدة  يق املفاهمي القانوية عىل ا جل  ت لصع ن تنسـ

ها عىل اكفة األصعدة توافق يف اآلراء وFهيا عزم . لوالوقت  سوده ا للكن، إذا تعاونت اFول األعضاء، وفقا للوفد، يف جو  ي ً
يق توازن عادل بني اكفة املصاحل ا ملراخس عىل  ية من حتق تاجئ إجيا تواصل توفري اإلطار ا/ي ميكن بلوغ  بو  بية، فإن الو ن سـ ي عن

ية حبق املؤلف واحلقوق . خال> نة اFامئة ا ية ا تو سعادة إلحاطهتا علام  شعر لفخر وا يا  نومىض الوفد يقول إن أملا للج ص ب ل ت ملعن ً
ناف املؤمتر  ية العامة برضورة ا تئا®اورة  شأن حامياFبلومايسسـللجمع برصي ا/ي ب  سمعي ا لة األداء ا يقهل تلزم األمر  تعلا  سـ

نة نة2000 سـيف  نذ  تواص  فÐ بني أحصاب املصاحل واحلكومات أدت  شاورات واملداوالت ا سـ موحضا أن ا مل ممل  إىل 2000 ً
ية بادل للقضا3 ا بقهم  تتف ملم يا، و. ت ناين األداء إىل انقال وفد أملا نقل احلقوق من  تعلق ألخص   Ðملف ف ب نتجني، إنه قد مت ي
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بات  برصي وفقا  سمعي ا ناين األداء ا يني من حتديث حامية  ميكن لرضورة اكفة ا شرتك  توصل إىل أساس  تطلا ل ل ن م ملل ًملع ف سـ
يل الصويت شأن األداء وا بو  شأن حق املؤلف ومعاهدة الو بو  سجمتع املعلومات ووفقا للمعايري اليت وضعهتا معاهدة الو ب ي ب لتي ً . جم

ئات وأعرب الوفد عن شأن حامية  بلوغ توافق يف اآلراء حول معاهدة دوية  تواصل  يا ا ي تفاين أملا ب ل ل مل بثهن تربا أن رضورة لا  ً مع
بة للمؤلفني وغريمه من أحصاب  نفس القدر  ئة يف هذا الصدد ملحة  نا ية القامئة وا نولو سائل ا سـحتديث حامية ا ب شـ ل لنمل ج لتك

يني لفعل مبوجب معاهدات دوية لاحلقوق ا ية ،حملم نفات ا برص إىل ا يفي ا سني نفاذ  يا ملزتمة  حملم وموحضا أن أملا ملص ل ضع تح بن ً
سن فوري . مبوجب حق املؤلف بو إىل حدوث  تدرك الوفد قائال إن من الرضوري أن تفيض املداوالت يف إطار الو حتوا ي ًسـ

ش. وملموس ية  تقاده بأن uقرتاح املقدم من uحتاد األورويب إلصدار تو موأعرب عن ا ص شأن نفاذ األشخاص غري ع برتكة 
بل تازا للعمل ا شلك أساسا  ية مبوجب حق املؤلف مازال  نفات ا بوعات إىل ا ملقالقادرين عىل قراءة ا ً مم ي حملم ملص وأشار إىل . ًملط

تجىل أيضا يف جمال الرباءات  ية الفكرية  نظام اFويل  بو يف ا يوي ا/ي تضطلع به الو ًأن اFور ا ي ل ي تفهـيللمكحل طوير ل أمه حمفل 
يد اFويل تدرك الوفد قائال إن ا. لصعقانون الرباءات عىل ا للوا تت من جديد يف ًسـ ية بقانون الرباءات أ ثبنة اFامئة ا ن ملعج

تعلقة لرباءات سائل املعقدة وامللحة ا شأن ا بو  توحة بني أعضاء الو شات  نا ناسب لعقد  ملدورهتا األخرية أهنا احملفل ا مل ب ي ق مفمل . م
تعدة ملعاجلة موضوع وشدد الوفد عىل أ توازن وأهنا  نادا إىل جدول أعامل  نة ا يا ترحب مبواص  معل ا سـن أملا س للج من م ًت

نة" الرباءات والصحة" ب   للجيف اFورة ا يدي . ملق ثري قضا3 خارج اإلطار ا تعلقة لرباءات  سائل ا تقلونظرا ألن املزيد من ا ت مل لمل ً
ية الفكرية، فإنه  شات اخلاصة  ينا ق ًبغي، وفقا للوفد، تفادي ازدواج العململلكللم ند اFور احملوري ا/ي . ن بغي أن  تو سن يي

نظامت دوية أخرى تعلقة لرباءات إىل الصكوك واخلربات القامئة لفعل يف  شات ا نا نة يف ا لتضطلع به ا مل ق مل ورأى الوفد . مللج
تدى اFويل إل بارها ا ها  تفاظ مبو u نة من ميكن ا  òنأن ذ ت ملللج ع قع ح شأن قانون سـ يق توافق ممكن  شات و نا بجراء ا ق حتقمل

توازنة من . الرباءات تجارية اليت أعدت مجموعة  ية لعالمات ا نة اFامئة ا يق عىل معل ا ثه  موواصل الوفد حد ل ن للج تعل ملعي ل
ية نا شأن قانون الرسوم وال¹ذج ا نة  يذية إلبرام معاهدة  شاريع اللواحئ ا عشاريع املواد و لص ب م ممكم  وعىل غرار منوذج معاهدة .لتنف

يقا ملحوظا لإلجراءات  تحقق تË املعاهدة، من و�ة نظر الوفد،  تجارية،  شأن قانون العالمات ا ًنغافورة  ً سـ سـ ل ب تنسـ
شأن قانون الرسوم . اإلدارية يا لفكرة اFعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس حول اعUد معاهدة  ب/ا، فقد أكد الوفد جمددا دمع أملا ن ً
يةوال¹ذج نا ع ا تب . لص ية الفكرية من خالل ا بو يف جمال ا ية اليت تقد�ا الو ملكوشدد الوفد أيضا عىل أن اخلدمات العا مللك ي مل ً

رشاكت،  بة ل¨ول األعضاء وا ية لغة  سم بأ تحكمي والوساطة  يه وكذò اخلدمات اليت يقد�ا مركز ا لاFويل ومو سـت مه ت لنل ظف
يات أو تعددة ا رشاكت ا سـسواء ا جلنمل تاكريةل u تخصصة يف ا®االت توسطة ا رشاكت الصغرية وا ب ا مل مل  الوفد عىل أن أكدو. ل

شأن الرباءات  تعاون  تعاون يف جمال الرباءات مبوجب معاهدة ا با ل يل الرباءات وتقدمي هول نظام اFويل  سج العمود الفقري  لتلل
تجاوز . طلبات الرباءات ي  مالمئة  بت، كام رأى الوفد، أنه و لفقد  سـ بارها . حدودية الرباءاتث يا،  توأشار الوفد إىل أن أملا عن

يا  تب أملا تعاون موحضا أن  شلك عظمي من هذا ا تفادت  بريا يف جمال الرباءات، ا شاطا  هد  نمن اFول اليت  ل ب سـ ك مكن ًش ًً ت
نة  تجارية عاجل يف  سـللرباءات والعالمات ا ثهيا مودعون من3 728، 2010ل با دويا أودع أكرث من  ثل  ل ًطل  /ا، فإن غري األملان ً

يا شأن الرباءات، بل إهنا ً، وفقا للوفد،نأملا تعاون  هود الالزمة ملواص  تطوير معاهدة ا بذل ا سب  تعدة  ست  ب  ل ل حف سـ جلي م ل
شأن الرباءات تعاون  تفادة من نظام معاهدة ا u بو عىل بشجع أيضا اكفة أعضاء الو ل سـ ي تاجئ. ًت ته  نونظرا ملا أو حض   آخر اجUعً

يكون من الرضوري، لفريق ل شأن الرباءات،  تعاون  سـالعامل املعين مبعاهدة ا ب يف املعاهدة ذاهتا من و�ة نظر الوفدل تكي، 
ناسب عىل مر الزمن شلك  يذية أيضا  موالالحئة ا بنف ً يا عن تقديرها ملا أبداه الفريق العامل من قدرة عىل . لت نوأعربت أملا

تعديالت شأن ا توصل إىل توافق يف اآلراء  لا ب شأن الرباءاتل تعاون  ية نظام معاهدة ا ب املطلوبة ومن مث عىل تعزيز فعا ل ورأى . ل
ناء عىل  ية  تحد3ت ا تصدي  يث ميكن ا تقين للطرف العامل  بالوفد أنه من الرضوري احلفاظ عىل هذا اجلانب ا بل لل ل حب ملسـتقل

òويل. ذFنظام ا تجارية وا نظام اFويل للعالمات ا لوأضاف الوفد أن � من ا ل ية نص عىل حقوق ل نا ع للرسوم وال¹ذج ا لص
ية، نا بة اإلعامل جشعت عىل تطوير العالمات والرسوم وال¹ذج ا عواحضة ووا لص ية، موحضا ج نا ًهبدف احلفاظ عىل القدرة ا سـ فت ل

ية، نا يل الرسوم وال¹ذج ا ناء عىل نظام مدريد و تجارية  يل العالمات ا عأن  لص سج ب ل تسج يف ال  الت نسـÐ مبوجب ويقة  تفاق جث
تجارية ومسعهتاهامالهاي،  رشاكت محلاية هوية عالماهتا ا بة  هم  يد ا يل الو ل ا سـ للس ن لل مل ح لكن، الوفد أشار إىل أنه ما زالت . ب

سني األنظمة فهيا حتناك جماالت ميكن مواص   يده القرتاح حتويل الفريق العامل اýصص . ه يومن مث، أعرب الوفد عن تأ
تطوير القانوين ثل الفريق لاملعين  تظم،  ية إىل فريق عامل  نا يل اFويل للرسوم وال¹ذج ا شأن ا نظام الهاي  م  ن ع لص سج ب مل لت
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تجارية يل اFويل للعالمات ا شأن ا نظام مدريد  تطوير القانوين  لالعامل املعين  سج ب ل تاكر أن . لتل uبمفن شأن اإلبداع و
تص uعي وUجu يق الرفاه قيدفعا، وفقا للوفد، إىل  حتق ب¨ان األقل  ادي يف سائر أرجاء العامل، الً ية وا نا ب¨ان ا لسـÐ يف ا ل مل

يا شعرت . ًمنوا بو، فقد أوحض الوفد أن أملا ية يف والية الو نرصا مزتايد األ بح  ية أ تعاون ألغراض ا نونظرا ألن ا ي مه ع ص من ًل لتً
يات امخلس و تو يذ ا تعلق   Ðهائل احملرز ف تقدم ا سعادة ملالحظة ا ص ل ت ي ل نفل شأن جدول أعامل بل بأربعني اليت متت املوافقة علهيا 

ية شأن ا بو  منالو ب ية يف عدد من ا®االت . لتي بة  ية خاصة  تيس أيضا أ ية الفكرية  منوشدد الوفد عىل أن ا سـ للتمه لنً تك مللك
يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا ناخ وحامية املوارد الورا ثل تغري ا ياسة العامة  تعاحملددة يف ا تقل ث مل لسـ ل يديمل ثقايف ا تقلبري ا وقال . لل

يا ية حلوافز ،نوفد أملا يدال تحرضات ا يق توازن بني تزويد رشاكت ا هم  نفاذ إىل األدوية، إن من ا تعلق   Ðن ف لص سـ ل ملي حتق مل
تاحة يف  شلك اكمل ملرونة ا ية من uتفاع  نا ب¨ان ا بحث عن أدوية جديدة وتطويرها ومتكني ا ية الالزمة  ملالاك ب ن ل ل ملل ف

uياجات الصحة العامة ية ا سور إىل األدوية  نفاذ عىل حنو  تتفاقات اFوية القامئة  ب ي لل حل  ءوأوحض الوفد أن نفس اليش. لتلم
ناخ تحدي العاملي ا/ي يطرحه تغري ا ملبق عىل ا ل يق توازن بني امحلاية املالمئة . ينط تطلب أيضا، وفقا للوفد،   vسأ حتقهذه ا ًف ً ت مل

ية إىل يا الرا منولو ج بدعني من �ة إ للتك توفري احلوافز الالزمة  ناخ  للمنقاذ ا ل ية وبنيمل ياجات العا u ية مل املرونة الالزمة  ت حتغط ل
سور يات عىل حنو  نولو يتË ا مل جل وأشار الوفد إىل توافق اآلراء عىل نطاق واسع بني اFول األعضاء .  من �ة أخرىتك

ية  ية اFوية ا نة احلكو نملواص  العمل يف ا ل ملعللج يدية والفوللكورم ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تقل لث وأوحض . مللك
نة ملواص  العمل ا/ي مازال إجنازه أمرا ًرضورة جتديد والية ا نالللج يد ا مل  ًورحب الوفد أيضا بوضع جدول أعامل وجدول . بع

شاركة فعاv و بو إىل uلزتام  مكزمين حمدد ومفصل ودعا اكفة أعضاء الو مب ب ي يا . ملقثفة يف اFورات ا نوشدد الوفد عىل أن أملا
يدية وموارد  تلكون معارف  بغي مراعاة املصاحل اخلاصة ملن  نة وأضاف أنه  تقدم احملرز يف معل ا تقلما تزال ملزتمة  مي ي للج نل

يدي وأ بري ثقايف  ية وأشاكل  تقلورا تع تطرد الوفد قائال . معد بإمعان) أو صكوك( سرتاعى يف صك قانوين ن تË املصاحلث ًوا سـ
يذ صك قانوين ًرضور3إنه من مصلحة أحصاب تË احلقوق بوجه خاص أن يكون  خاص غري ملزم ) نأو صكوك قانوية(تنف 

ية الفكرية تطلب أيضا املزيد من الرتكزي علهيا . مللكحبذر ودون اإلرضار بأداء نظام ا ية  تجارة اإللكرتو ًوأشار الوفد إىل أن ا ت ن ل
تعلق بآKرها القانوية اليت سـÐ فÐ ال ن  تهتنعكس عىلي متع اإلنرتنت بر م  تعلق القرتاحات . جم  Ðبو ف شطة الو يورحب الوفد بأ ي ن

ئة اإلنرتنت  شاركهتا مع  بو  يا جديدة مكونة من امس عام موحضا أنه يود أن تواصل الو تحداث حقول  ية إىل ا يالرا م ي عل هسـ ً م
نة ف ية ألسامء واألرقام ا ّيا ملعن تعلق بأسامء احلقول ملع  Ðية لضامن إيالء ) هيئة اإلياكن(ي شارية احلكو u نة ميف ا ت سللج

توسع يف أسامء احلقول تعلق   Ðتجارية ف بار الواجب إىل شواغل أحصاب العالمات ا uل ي ل يا . عت تب أملا نوقال الوفد إن  مك
ية  شاركة أربعة ماكتب أخرى  تجارية،  للملكللرباءات والعالمات ا مب ياينالفكرية، يه ل تب ا لا تب الوال3ت ملك مك للرباءات و

تجارية  ية للرباءات والعالمات ا تحدة األمر لا تب كور3يكمل ية الفكرية مكو ندوللملك  ية الفكرية ا لكتب ا مللك شاريع يمك م، بدأ 
ها تعلقة لرباءات ووسع نطا نازعات ا سوية ا رسيعة  ية للطرائق ا قجتر ملب مل ت لي تأنف قائال إ. ل ًوا رسيعة سـ  لتسويةلن الطرائق ا

يد اFويل عن  سني جودة الرباءات عىل ا ية إجراءات حفص الرباءات و تعلقة لرباءات تريم إىل تعزيز فعا نازعات ا لصعا حت ل مل مل
نجز موحض تاجئ العمل ا سام  ملطريق ا ن شات حولًاقت نا يا تعقد  ية وأن أملا تني إضا ق أنه قد مت لفعل متديد برYجمني لفرتة  من ف  سـن

شاركة  نازعات  سوية ا رسيعة  رشوع جترييب للطرائق ا مبإطالق  مل لت ل تب . مكتب وطين خامسم مكوأضاف الوفد قائال إن  ً
تجارية عقدا  ية للرباءات والعالمات ا تحدة األمر تب الوال3ت ا يا و لأملا مل يكن تخديم ندوةمك سوية الطملسـ  رسيعة  لترائق ا ل

تب أملا تعلقة لرباءات يف  نازعات ا مكا مل شة ممانيا مل نا هن القانوية إجراء  ناعة وا تجارة وا تخصصني يف جماالت ا ق أhح  ن لص ل مللم مل
تعلقة لرباءات نازعات ا سوية ا رسيعة  تخدام الطرائق ا تعلقة  سائل ا ملشام   مل ت سـ مل لللم تعاون بني أن وأكد الوفد عىل . ل لا

هورية الصني ا ية الفكرية   vوFتب ا يا و لشعتب أملا مجل للملك مك مثرانمك ًية اكن طويل األمد و م يعقدان، ب بني  سـ موحضا أن ا ملكت ً
تفال مبرور  تعاون  30حلال لعاما عىل ا هر بيهنام، ندوةً هاي يف ا يجني و ش يف  لنغ شـ تب . القادمب مكوأشار الوفد أيضا إىل أن  ً

نجاح  سعادة لغة  شعر  يا  لأملا ب ي مترار ن ية لفائدة فاحيصتطوير عالقات برامج سـوا نا بادل ا ئا ث لت يد اFويلل . لصع الرباءات عىل ا
نفذة أو املقررةالربامج قال إن و نة  ملا شاركة 2011سـيف  نطوي عىل  م  تب اFوv ت ية الفكرية و يا  مكتب أسرتا للملك لمك

تب  ياين للرباءات وا تب ا هورية الصني وا ملكية الفكرية  ملك مجل ية الفكرية الرويسلللملك تجاريةللملك  هد الرتلوالعالمات ا يك ملع وا
يا نظم العديد من . للرباءات تب أملا نوأضاف الوفد أن  ندواتمك شرتك لا ثل الربYمج ا ية للخرباء األجانب،  تدر مل والربامج ا ي مل ب

ية  تب الوطين  شاركة ا بو و تعاون مع الو يا  تب أملا للملكتدريب ا/ي نظمه  ملك مبمك ي ل ن يةلل نا عا يت Yملص  .في يف 
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بو خبصوص ت .111 ية يوأيد وفد غاY رؤية الو Uجuتصادية و u ية ية الفكرية مككون أسايس  تخدام ا ععزيز ا من قسـ للتمللك
ب¨ان يف اكفة أحناء العامل ية  ثقا للوا ية يف . فل ياسة و ياغة  نة تضطلع   Yشاء غا شف الوفد عن إ  ،òنويف ضوء ذ سـ بص للج ن طك

ية ية املزتايدة حلقوق ا ية الفكرية انطالقا من إمياهنا أل مللكجمال ا مهمللك يةً تصادية الو u ية ن الفكرية يف ا طمن ق وشكر الوفد . لت
ية الفكرية تعزيز نظام ا  Yتعددة مع غا شطهتا ا بو أل مللكالو ل مل ن ية الفكرية اكن . ي تخدام الفعال ألدوات ا u مللكوأقر الوفد بأن سـ

شاريع اليت متت املوافقة علهيا كجزء من جدول أعامل ا يه أيدت غاY ا ية و ملحاسام  عل للتمن متر هذا . لتمنيةً يسـوأمل الوفد أن 
تاكرية  u تقدير املوجه لألشطة ية وز3دة ا نا تصادي يف اFول ا u منو رشوعات Fمع ا يق هذه ا بالزمخ وأن يمت  ن ل ل مب ق ل مل تط

متع كلك ية الفكرية ومثارها  للمجوحامية ا ن. مللك ته ملداوالت ا تا متر يف  ية نظام الرباءات وا للجكام أقر الوفد بأ بع ممه ة اFامئة سـ
بري ية بقانون الرباءات هUم  كا ساعد اكفة اFول . ملعن يدات من شأنه أن  ناءات وا u يضم Yتواز يوقال إن اتفاقا  ي لتقت ث سـم ً ً

ية بقانون الرباءات و. األعضاء نة اFامئة ا ية معل ا نواعرتف الوفد بأ للج تجارية ملعمه ية بقانون العالمات ا نة اFامئة ا لا ن ملعللج
يةوالرسوم ياYت اجلغرا ية وا نا ف وال¹ذج ا ب ع شأن الرباءات واألفرقة العام  للص تعاون  ب وكذا معاهدة ا نظامل تابعة  لا مدريد وأيد  ل

بو ألهنا تصب لصاحل اFول األعضاء ية اليت تقد�ا الو ية الفكرية العا متر يف خدمات ا سن ا يا مل مللكتح ملسـ تفت الوفد إىل . ل لوا
ية الفكري ية مؤيدا معل مللكإنفاذ حقوق ا يد بفا نة وا ميي واFويل حملاربة القر يد الوطين واإل تعاون عىل ا ًة وتعزيز ا عل تقل ص لصع لل قل

ية إلنفاذ شارية ا u بو ننة الو ت ي ملعجل بو اليت أطلقت يف غاY . س بادرات الو تمكل  ُوقال الوفد إنه اكن من املأمول أن  ي مسـ ت
مي شاء مركز دون إ قلخالل العام القادم وتضم إ تجاريةن تدريب يف جمال العالمات ا توفري ا لي  ل ية . ل مهوأخريا، تراءى للوفد أ ً

تعاون تامة وا شاركة ا يات ووعد  ناء ا لالقرارات اليت اختذت أ ل مل مجلع  .ث

ب¨ان بيساو–غينياوأيد وفد  .112 بال مس مجموعة ا ية ووفد  ب¨ان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر ياين وفد  ل متاما  ن ل يب يق يق ج ً
شاركة . ًمنوااألقل  نظمي  نظمة  يا يف اضطالع ا شريا إىل أن ذò بدا  نظمة مع ب¨ه،  مورحب الوفد مبواص  تعاون ا ب مل جل م تمل ً ً

ية  ية وا ية  نة ا سادسة  ثل اFورة ا تظاهرات،  ية الفكرية يف العديد من ا سؤولني عن إدارة ا مللكاملديرين ا م منمللك ن للج ل ل لتمل ملع
ية 2010 نومفرب 26 إىل 22 من الفكرية اليت ُعقدت يف الفرتة ية اليت ُعقدت عن ا ندوة اإل يف، وا بو  مللك يف مقر الو مي ل ن قلي جب

ية يويم  ناطقة لربتغا ب¨ان ا لالفكرية  ل يق(مابوتو  يف 2010 نومفرب 23و 22لل ًورحب الوفد أيضا بدخول الالحئة . )مبموزا
با نفاذ ا شأن الرباءات حزي ا تعاون  يذية ملعاهدة ا تا ل ب عل لرا من أول يويولتنف بو، ألن 2011 ً بيك للو ي وبإhحهتا عىل املوقع ا لشـ

ناطقة  ب¨ان ا شأن الرباءات بوجه خاص يف ا تعاون  ية الفكرية بوجه عام ونظام معاهدة ا هل uتفاع   òلذ ل ب ل ب مللكن سيُس
ية نظم. للربتغا شطة العادية  ية يف األ للمكام رحب الوفد بإدراج خطة العمل ألغراض ا ن تعلقة هبا يف لتمن شاريع ا ملة وبإدراج ا مل

ية العادية نية إعداد املزيا يات خطة . معل يذ تو تعلق   Ðتقدم احملرز خالل العام املايض ف تعني اإلشادة  صوقال الوفد إنه  ت ي ل نفي ب
يا ية موحضا أن  ينالعمل ألغراض ا غمن ً بو يف إطار -تل متدها الو تو�ات اليت  يساو تدمع متاما مجموعة ا ل تعي ً ية الفكرية ب مللكحامية ا

تفعني خلدمات املقدمة  ساعني إىل خداع ا ية واألفراد ا سا ياYت ا نوإدارهتا يف العامل بأرسه وال سـÐ فÐ خيص حماربة ا ل ع ملل لك
 òشأن الرباءات، وكذ تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات الرباءات اFوية املودعة  تعلق عىل األخص   Ðبو ف بمن الو ل ب ل بطل ي ي

بالغ طائ مسـتخديم بو، وذò هبدف سلهبم  تجارية ا/ي تديره الو يل اFويل للعالمات ا شأن ا م نظام مدريد  ي ل سج . لتب
يا غينوأضاف الوفد قائال إن  تخديم -ً ساعني إىل خداع  ية واألفراد ا سا ياYت ا سـساو تلزتم الزتاما صارما مبحاربة ا ل ع ل مي لك ً ً ب

تخدام أسامء  نظمة وكذò مباكحفة ا سـخدمات ا ها مل تخدمني عىل دفع مصاريف ال عالقة  بو وشعارها Fفع ا لمزورة للو سـ ملي
òول األعضاء عىل ذFيل عالمات جتارية وحتث ا باهتم  باهتم للحصول عىل براءات أو  سجمبعاجلة  طل تام، . لتطل خلويف ا

نة متديد والية ا يه اFول األعضاء  توافق اآلراء ا/ي توصلت إ للجرحب الوفد  ل ية الفكرية ل اFوية احللب ية  ية ا مللككو ملعنم
يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلواملوارد الورا سـىن اFعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس العUد صك دويل لث تني حىت  يت ملدة  نسـ

مت ية من ا يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا لملزم قانوY يضمن توفري حامية فعاv للمعارف ا ث تقل ل تع لتقل ل ل Ë غري ً
تغال> ثقايف والعلمي ومن سوء ا رشوع /ò الرتاث ا سـا ل  .مل

نداوأثىن وفد  .113 تعود لفائدة عىل يسلإ مية العديدة اليت اضطلعت هبا وقال إهنا  شطة ا شاريع واأل بو ا سـ عىل الو ن مل لقي
ت. مكتب الرباءات والزئن تُسـوأضاف الوفد قائال إن الطلب تزايد عىل األدوات املعززة اليت  يا ً نولو جخدم يف جمال  تك
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بو من خالل  ناولهتا الو ياملعلومات واليت  يا املعلوماتت نولو جبرYمج حتديث  ياYت سلع وخدمات نظام مدريد وتك . بقاعدة 
يدا ت|را  ترب الوفد أن إنفاق األموال يف هذين ا®الني ا ًوا جً س يل الرباءات والعالمات . ع بات  سجومىض يقول إن معاجلة  تطل

تجارية  تصدي لرتامك لا شريا إىل رضورة ا ياق اإلطار القانوين احلايل حتد3 أمام اكفة أحصاب املصاحل  ية يطرح يف  لبفعا م سـ ًل ً
يد اFويل  بحث والفحص عىل ا سني جودة ا نظام مدريد أو  ية  يط اإلجراءات اFا بات سواء عن طريق  لصعا ل حت ل خل سـ تبلطل

شأن الرباءات تعاون  بناء عىل نظام معاهدة ا ل تلكفة موحضا ورح. ب ية وتوفري الوقت وا سني الفعا ًب الوفد حللول املقرتحة  ل ل لتح
يا حتد3 أمام اFول األعضاء شأن يطرح حا ًأن إذاكء الوعي هبذا ا ً ل تخدمت . ل ندا ا سـويف هذا الصدد، قال الوفد إن إ يسل

يوم العامل تفال  u تجت من أجل بو، سواء املواد اليت أ ية للو لاملواد اFعا ن ي حئ نو3 يف ُ تفل به  ية الفكرية ا/ي  ًي  سـ ُحي للملك
ندية ية اليت ترمجت إىل اللغة اإل بو الفاك ثل جم  الو شورات األخرى  ندا أو ا سلإ ه ي ن يسل ُي م تب . مل تطرد الوفد قائال إن  مكوا ً سـ

ية حق رشين، مؤمترا دويا �ام إلذاكء الوعي بأ يده ا تفال  u بة نا ندا للرباءات نظم،  مهإ ل بع سـ مب ًسل ً ً لع ح ية الفكرية وإن ي مللكوق ا
شارك يف هذا احلدث بو  بال املدير العام للو  Ðلت رشفا عظY ندا يإ ي لسل تقسـ ً ً هدت . ي ندا  شومىض الوفد يقول إن إ يسل

بات  شريا إىل ق  عدد  تب  ها ا بات اليت  تصادي، ومهنا عىل األخص تزايد عدد ا u طلعالمات لالتعاش م لطل ًن ملك سلم تق
بات حصة الرباءات يف أوروتسجيل الرباءات مقابل بات إ ث ز3دة  يل العالمات . طل بات  سجوأضاف الوفد قائال إن  تطل ً

نحو تجارية زادت  با نة% 4,5 ل سـنذ  بات مدريد يف 2010 م بو، يف تلقي اكفة  ساعدة الو تب بدأ، بفضل  طل وقال إن ا ي م ملك
تخد تخىل عن ا يق هدفه يف أن  بو وإنه بصدد  ية من الو سـسخ إلكرتو ي ي ن بات . ام الورقحتقن طلورصح الوفد قائال إن عدد  ً

نات من خالل نظام الهاي، زاد أيضا موحضا أن الطلب عىل اخلدمات  ية، ال سـÐ عدد ا نا ًيل الرسوم وال¹ذج ا ً يي ع لص تعسج لت
سؤ تب الرباءات يقر  تصدي > وأضاف أن  بغي ا متر وأن ذò حتدي  تب الرباءات يف تزايد  مباليت يقد�ا  ل ُي مكُ ن ته مسـمك ليو

تلكفة ألحصاب . يف هذا الصدد يث توفري الوقت وا ية من  سعون إىل إجياد حلول أكرث فعا لوأعرب الوفد عن دمعه ملن  ل حي
بل تاكر ومنو العامل يف ا تربه أمرا �ام لال ملسـتقاملصاحل وهو ما ا ل ب ًع ً. 

يوية الرأي يف .114 شارك لك من ا®موعة العرية وا®موعة اآل سـوقال وفد الكويت إنه  ب نود املطروحة جبدول أعامل ي لب ا
يق للمدير العام  بو، كام يود أن يعرب عن تقديره ا يات اFول األعضاء يف الو تاسعة واألربعون  لعمس  uجUعات ا ي مجلع ل سل

يعان أن يكو ثقافة  تصاد القامئ عىل حموري املوارد وا uيث إن اإلبداع و ية الفكرية يف العامل،  شطة ا تطFمع أ ل يسـن ق ح Y مللك
تصاد الوطين u مع وازدهارF ية الفكرية يف . قاحملرك األسايس هوم ا تعزيز  سعى  مللكوأضاف قائال إن دوv الكويت  مف ل ت

ية الفكرية، كام تدرس  يات اخلاصة  مللكالقطاع اخلاص والقطاع العام عىل حد سواء من خالل انضام�ا لعدد من uتفا ق
ية الفكرية عىل ميي  للملكإجراء جرد  ياغة يف شأن حقوق املؤلف واحلقوق ا®اورةتقي  òعالوة عىل ذ ،vوFتوى ا ص  . مسـ

ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا شاء جسل دويل للمعارف ا نة عامن بإ ياق أعرب الوفد عن دمعه اقرتاح  لويف هذا ا تع تقل ن سلط لسـ ل ل
رشيعات والقوانني تقين Fمع ا شلك األساس ا سجل أن  هذا ا يدي، إذ ميكن  لتا لل ي ل شأنلتقل هذا ا نظمة  ل ا وقال إن ذò . لمل

يدي لك من املوارد  ثقايف ا بري ا شمل ا بة يف إطار القانون اFويل عىل أن  نا ياغة  تقلتلزم وضع uقرتاح يف  ل تع ي سـ ص لسـ ل مي
شعيب يدية والفوللكور ا توارثة واملعارف ا لا تقل  هبذا 2012 كام أعرب الوفد عن دمعه القرتاح عقد مؤمتر دويل عام. لمل

متر . وصاخلص تقدمي اFمع ا بو  ية، كام دعا الو ية العمو يين يف أعامل ا تصاد ا u شاركة معايل وزير ملسـورحب  ل ي مجلع سط ممب لفلق
تدامة وتطوير أداء  ية ا ية الفكرية وا ية يف جماالت ا ناء وتطوير قدراهتا ا/ا ية  سلطة ا ية  ساعدات ا سـوا من ت ب ي لل ن ململ ل لتسط مللك ن لفل لف

تصادية وuج u يةقالوحدات ثقا ية وا Uف ل ية الفكرية يف . ع هوم ا بو يف تعزيز  يد �ود الو تأ تاما، أكد الويب الزتامه  مللكو مف يخ ي ب ّ ً
ية Uجuتصادية و u ية عالعامل ملا > من آKر هامة عىل ا قمن  .لت

بو، الليسوتووأعرب وفد  .115 تقدم ا/ي أحرزته جلان الو ي عن ارياحه  لل نة ت ية اللجسـÐ ا مل اFوية احلكو م ية ل مللكية  عن
ية والفوللكور يدية واملوارد الورا ثالفكرية واملعارف ا نة معر عن أمI يف أن . لتقل تطلع إىل جتديد والية ا سوتو  ًوقال إن  للج ت لي

Yد صك ملزم قانوUشات إىل اع نا ًتفيض ا ق ية حبق املؤلف واحلقوق. مل نة اFامئة ا تقدم احملرز يف ا نورحب الوفد أيضا  للج ملعل ً 
شورة نفات ا ب¨ان األقل منوا إىل ا هل نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة يف ا نا®اورة وقال إنه  ملص ملل ًي ُس ياين وفد . س بكام أيد الوفد 

ب¨ان األقل منوا بال مس مجموعة ا ية ووفد  ب¨ان األفر يا مس مجموعة ا ًنوب أفر ل ن يل يق يق سوتو واصلت يف . ج تطرد قائال إن  يوا لسـ ً
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u يمي العام املايض بو أرسلت فريقا من اخلرباء إلجراء  يفا أن الو بو يف جمال تكوين الكفاءات  ساعدة الو تقتفادة من  ً يً مض ي م سـ
ياجات u سب يفة  ية الفكرية  ية  ياجات هبدف إعداد اسرتا تلال ح يج حت مكح للملك يذ . ت بو إىل دمع  تنفودعا الوفد الو ي

ية ال تربا نظام ا ية الفكرية  ية ا مللكاسرتا ًمللك مع ية تيج يق األهداف اإلمنا ب¨ان األقل منوا من  يل إىل متكني ا ئفكرية ا ل حتقس ًب ل
ية بو وغريها من رشاكء . لفلأل ندوات اليت نظمهتا الو تفادت أيضا من حلقات العمل وا سوتو ا تدرك الوفد قائال إن  يوا ل سـ ي ًسـ ل ً
ية تعاون. لتمنا بو  ية الو لكام أثىن الوفد عىل العمل ا/ي اضطلعت به أاكد ي ية الفكرية مي ية  ية األفر نظمة اإل للملك مع ا يق مي قلمل

)ARIPO(ية تيس أ تاكر من األمور األخرى اليت  uيا و نولو شاء مركز Fمع ا تربا أن إ مه  ب ن تكمع ج لتك سوتو . ً ليوقال إن 
ية يق ا ية الفكرية أداة قادرة عىل  يجعل من ا رشوع ا/ي  شدة عىل إطالق هذا ا منحترص  سـ لتب حتق مللك  .مل

ية الفكرية �مة وأيد وفد  .116 ية بأن ا ب¨ان األفر يابة عن مجموعة ا يا  نوب أفر يان ا/ي أدىل به وفد  مللكمالوي ا يق يق لج ن لب ل
منو  يق ا ية  تاكر بفا uتقدم و يا، مبا فهيا مالوي، اليت ال ميكهنا ا تصادية يف العديد من ب¨ان أفر u ية ليق ا تحق يق ق لتحق علل ب ل لتمن

F ية يذ جدول أعامل ا لتمنو ية الفكريةتنف وقال إن حكومة مالوي إذ ترغب يف . مللكهيا من دون نظام شامل وواحض يف جمال ا
تصادية وتطوير  u ية يق ا يا، فإهنا تعزتم احلد من الفقر من خالل  نولو توسط اFخل مدفوعا  قأن تكون ب¨ا  حتق ج تك لتمنم ل

ية ية لأل بلوغ األهداف اإلمنا تدام  شلك  ية  ية ا لفا ئن ل سـ ب ت مب تح يا uتصاالت واملعلومات فضال عن و. لل نولو جأضاف أن  تك
ية الفكرية ألهنا جزء  تعني إيالء األولوية  تصادية، وأنه  uية و Uجu ية يق ا ية  ها أسا يا  نولو للملكالعلوم وا ق تحق لك ج يتك ع من لتسـ ل ل

ناعة و تجارة وا ثل ا تصاد مالوي،  ية ال ية القطاعات األسا يه  لصمن األساس ا/ي تقوم  ل سـ من معل ق ثقافة ت لالزراعة والصحة وا
تقدمي اإلرشادات إىل احلكومة  يا ولكفهتا  نولو ية للعلوم وا نة الو شأت مالوي ا يه أ ية، و بوإدارة املوارد ا ن للج ن عل جيع لتك ط لطب

ية يف  يقا  ميه  بحث و يق ا يا هبدف  نولو تعلقة لعلوم وا سائل ا يع ا شأن  منوغريها من أحصاب املصاحل  ل سـ مل مل مج تب للت حتق ج نظتك تن ل
يامال نولو جوي من خالل العلوم وا يل . لتك شرتك مع إدارة أمني ا يا  نولو ية للعلوم وا نة الو تطرد قائال إن ا سجوا ت ن للج تسـ لط ج لتك

ية الفكرية  ية الفكرية يف مالوي نظرا ألن من الرضوري وضع قوانني فعاv يف جمال ا ناء نظام فعال يف جمال ا مللكالعام  مللك لب
تطو تاكر وا uبحث و لحلفز ا ب بارشةل ية ا ملير وجذب uسـUرات األ رشاكة أدت إىل تقدمي اقرتاح . جنب لومىض يقول إن هذه ا

ية الفكرية يس نظام فعال يف جمال ا تأ يا  ميي ألفر بو اإل تب الو مللكإىل  س يق لمك يقات قد وردت من األمانة وأن . قلي لتعلوقال إن ا
ناء علهيا يعدل  بuقرتاح املذكور  شلك أفضل ونوه إىل أن مالوي ال. ُسـ ية الفكرية ليك ختدم  تعلقة  يهنا ا نقح قوا ب تزال  مل مللكت ن

ب¨ تصادي يف ا u يدان ية يف ا منو وا لا مل قمن لت رشوع قانون قد . ل متلت وأن  تجارية ا مورصح بأن مراجعة قانون العالمات ا ك ل
يعرض عىل جملس الوزراء ساع. لأعد  تكون شاكرة إذا تلقت ا تدرك قائال إن مالوي  ملوا سـ بو سـ ية من الو ية واملا يدة ا ل لتقن

يندما تقوم قربا مبراجعة قانون الرباءات ناء حلقة . ع بو أ ية اليت قدمهتا الو ية وا ساعدة املا ثوأعرب الوفد عن تقديره  ي ن ل لتقللم
نونة  تاكر واإلبداع"ملعالعمل ا ية لال شأن وضع القاعدة املعر ية الفكرية  ية  ياسات الو بو  بتدى الو ب ن سـ ي فن للملك ط لل واملعقودة يف " م

بري عن ي هورصح بأن. 2011ن يويو 22 إىل 20مالوي من  يدية وأشاكل ا ناك عالقة ويقة بني املعارف ا تعرى أن  تقل ث له ل
ية اFوية  نة احلكو رشة  تاسعة  ناء اFورة ا تطورات اليت حدثت أ تفاؤل إىل ا ية، وأشار مع ا لالفوللكور واملوارد الورا للج ل ث ل ل مث ع

ية الف ية  مللكا يدية والفوللكور ملعن ية واملعارف ا تقلكرية واملوارد الورا ية اFوية(لث نة احلكو لا اليت انعقدت يف الفرتة من ) مللج
نة يف إطار واليهتا للفرتة 2011ل يويو 22 إىل 18 هذه ا للج واكنت آخر دورة  نة ي هوأضاف أن. 2011-2010ل للجرى أن ا

بو  ية اFوية يه إحدى أمه اللجان يف الو ياحلكو ل يدية م ية واملعارف ا سعى إىل إعداد نظام خاص محلاية املوارد الورا تقلألهنا  ث لت
يدي ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع نة ويه تعد تقدما . ل نصوص يف ا تقدم احملرز يف املفاوضات القامئة عىل ا للجوأشار الوفد إىل ا ل ل

ية  تو ية، وال سـÐ ا يات جدول أعامل ا يذ تو صبريا حنو  ل من ص لتك ية حامية املوارد  ا18تنف نة عىل اإلرساع يف  معلليت حتث ا للج
يجة، مبا يف ذò احUل إعداد صك دويل واحد أو أكرث يف هذا  يدية والفوللكور دون إخالل بأية  ية واملعارف ا نتالورا تقل لث

 . الصدد

هوريةوأعرب وفد .117 يا مس مجموعة ب¨امج  يان ا/ي أدىل به وفد سلو يده  ن موFوفا عن تأ ب يي ن أورو الوسطى ودول فلل
بو اليت ال تريم هود الو يق ورحب  يا جببلط يع أحناء العامل ،  فقطل ية يف  تصادي والرفا u منو مج إىل تعزيز دورها يف حفز ا ه ق ل

نظمة عن طريق اإلصالحاتتريم أيضا بل و ية  سني القدرات املؤ للمإىل  سـ وقال إنه واثق من أن سري العمل يف . سحت
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يدة  نظمة بصورة  جا ية الفكرية وناء مل ية قوية  شاء ماكتب و بان إ ية الفكرية  بوإرساء نظام دويل قوي  ن ن للملكتطل طللملك ي
شطة تصادات مزدهرة عن طريق أسواق  نا تصادات . ق u برية عىل ية مارست ضغوطا  تصادية العا u قورأى أن األزمة كق مل

سه عىل إعادة تقومي قواعد من ب¨ان يف الوقت  ية وأجربت ا نفالعا ل يات أكرث مل نولو سعي إىل احلصول عىل  تصادي وا u جوها تك لق
تلكفة يث ا ية من  ية وفعا لكفاءة ونا ل سـ حت تاكر واملعرفة . ف بارهامبوأضاف أن الوقت قد حان لالهUم ال  تنيئيسـيرأداتني  عت

ية  لتمنيق ا نوحلنيلتحق ية جدانيممك  ية بطريقة  معل حلاالت الطوارئ العا هورية موFوفاومىض الوفد يقول إن. مل  إىل جانب ،مج 
ب¨ان األخرى ثري من ا لا ثة تUىش واملعايري ،لك رشيعات حد نة عرب سن  تحد3ت الرا تصدي  ية  بذل �ودا  ي  ه لل لل ن تت مض

ية الفكرية وعضوا . باألوروية تعلقة  ية ا يع املعاهدات اFوية الر بح من بني اFول املوقعة عىل  مللكوأوحض أن ب¨ه أ مل سـ ل مج ئيص
ن تجارة احلرة مع uحتاد األورويبميف  ية وهو يف صدد بدء املفاوضات حول إبرام اتفاق معمق وشامل  تجارة العا للظمة ا مل . ل

يذ يف  رسور إلعالن عن دخول قانون جديد حلق املؤلف واحلقوق ا®اورة حزي ا تنفواسرتسل قائال إنه  ، 2011 يناير 1لم
ية الفك يح ألحصاب حقوق ا مللكوهو قانون  نظام حق املؤلفيت ئة أفضل لالتفاع  تخدمهيا  برية و ن ب يسـ وأضاف أن ب¨ه يدرك . م

نال يد ا ية الفكرية ال يزال  يذ الاكمل حلقوق ا ملأن ا بع مللك ثريا من . لتنف يهنا هذا األمر فاختذت  كوقد وضعت احلكومة نصب  ع
ية الفكرية واحرتا�ا و تدابري إلذاكء الوعي بإنفاذ حقوق ا بادرات وا مللكا ل ية الفكرية برئاسة Yئب مل ية  نة الو للملكتولت ا ن طللج

هود يق هذه ا تصاد �مة  u جلريس الوزراء ووزير ق هورية . تنسـئ رشوع توأمة أورويب يف  يذ  مجوعالوة عىل ذò، جيري  منف ت
ية الفكرية و يع واكالت إنفاذ حقوق ا شاركة  ية الفكرية  يُموFوفا يركز عىل إنفاذ حقوق ا مج مللكمب رشاكة مع ملنفذ امللك برشوع 

يا ية الفكرية يف لك من اFامنرك وروما نتيب ا مللك تخدم. مك ية الفكرية و ناء مع أحصاب حقوق ا سـكام أقمي حوار  مب مللك متع هيُ ®ا وا
ياسات اجلديدةاملدين وُع ية وا رش بادرات ا شأن ا تظمة  شاورات عامة  سـقدت  يع مل ب ن لم تل شطة . م نوأوحض الوفد أن تË األ

تحدي األكرب بعيدة عن أن تكو بادرة أو خلق فرص العمل، وا ت|ر وروح ا u يع تصادي أو  u منو ية حلفز ا لن اك مل سشج ق تف ل
يهتامجهورية وا�ه تا/ي  ية الفكرية الركن الركني  لتمنموFوفا هو جعل ا يس هدفا عىل املدى القصري . مللك  òلوأضاف أن ذ

شأن ته اجلديدة  ب¨ وضعه يف مقدمة اسرتا بوأن ا ي ية الفكريةتيجل ية ا/ي وضع . مللك ا رشوع uسرتا تطرد يقول إن  ُوا يج تسـ م
ية الفكرية يف  سمح بوضع نظام  بو ودمع مهنا  للملكساعدة من الو ي ي نةموFوفا يف موعد أقصاهمجهورية سمب  ويريم 2020 سـ 

تصاد قامئ عىل uسـهتالك إىل ا ب¨ من ا تصاد ا سامهة يف إجراء حتول يف ا رشوع إىل ا قا لق مل تجات مل تج ومصدر  نتصاد  ملن م ق
مية مضافة ية اجلودة وذات  يات عا نولو قو ل ج ية . تك تب ا تدابري اليت اختذها  تا طويال وبأن ا تغرق و  òمللكوأقر بأن ذ مك لق سيسـ

ية، غري أنه واثق من أنه  ية قدرابتضافرفالفكرية غري اك متع املوFويف  ية  هود ميكن إhحة احلوافز واألدوات ا من ا لتلعمل للمج ت جل
رشية اليت يو تخدام موارده ا تاكرية  u ساكن لبا سـ ب ية لغةلل رشااكت ب¨هّوبني أن شواغل . مههيا أ ناء ا ية يه  ل الر ب ئيسـ

ناعة  يع ا ية، و Y ناعة من تخدام األحباث يف خدمة ا تجارية، وا ية واألعامل ا ية بني األوساط األاكد لصuسرتا شج لص سـ ل مي تيج حت
يات ا نولو بعىل احلصول عىل  ج يا وفعاv تك يث بيئتاكرية مأمونة  تخدام الطاقةحمن  ية أخرىسـا Y ب¨هوأكد أن . ح من 

بارزة تعامل مع تË القضا3 ا بو واFول األعضاء فهيا يف ا متدت عىل خربة الو لا ل ي ته مؤكدا دمع ب¨ه القوي . ع ـى الوفد  لكموأ هن
تاكر uية و بو اليت تركز عىل ا بلربامج الو من يل من. لتي يات والوال3ت األخرى اليت تضطلع هبا لتقلودون ا سؤو ية ا ل أ مل مه

يع أحناء  ها يف  تخدمني ونو ية الفكرية اليت تقد�ا  سني خدمات ا مترار يف  u احلاجة إىل òنظمة، مبا يف ذ مجا ت سـ حت يعمل للممللك سـ
ية الفكرية وإذ ية الفكرية وتعزيز ثقافة ا مللكالعامل والزتا�ا بإقامة إطار دويل مالمئ  ية الفكرية، للملك مللكاكء الوعي بإنفاذ حقوق ا

òية والفقر، وما إىل ذ سا تصادية واإل u تصدي لألزمات ية  ها عىل إجياد حلول  بو عىل مواص   نجشع الوفد الو ن لل معل قي . معل
ئةبتضافروأعرب عن إميانه الراخس بأنه  ياة وا يب ا سني أسا ميكن  هود  ي ا بجل حل ل لحت  .فسـ

بل األسودّورحب وفد  .118 ية الفكرية ا/ي أبرز اFور ا/ي تضطلع به الرسوم يف ح جلا يوم العاملي  بو  للملكتفال الو ل ي
vسأ بل وأثىن عىل املدير العام إرصاره عىل الهنوض هبذه ا تاكرات يف ا u متع ويف حتديد شلك ملاألسواق ويف ا ملسـتقب وعرب . ®

يات اFول األعضاء يف مرح شاركة يف  مجعالوفد عن سعادته  ية مل نا نظر إىل الرسوم وال¹ذج ا بو ا تت فهيا الو ع   لص ل ي لف
تدمية  بل ويه غاية تضاعف الرتكزي علهيا هبدف إجياد حلول  رشي يف ا تقدم ا يق ا نرصا رضور3  ها  سـبو ل مع تقل تحق سـصف ب ملل

ئة ية  بيومؤا تفل /كرى ا. للت بل األسود ا ية الفكرية يف ا تب ا بل األسود أن  لوأفاد وفد ا ح مللك جلمك ثاجل لنوية ا سه لثةسـ تأ ي  سل
نة2011 مايو 28يف  رشيعي يف جمال 2010 سـ وأعلن أن ب¨ه أصدر يف هناية  تجارية يعد أول إطار  ت قانوY للعالمات ا ل



A/49/18 

95 

 

 

ية نا ية ا عا لص ية وشأن حامية. مللك نا شأن حامية الرسوم وال¹ذج ا بوأضاف أن ب¨ه أصدر أيضا قوانني  ع لص به املوصالتب . شـ 
يق مع قوانني uحتاد األورويبوذكر الوفد أنه جت ياغة قانون جديد للرباءات ألغراض ا يا  سـري حا ص وأعلن أن حكومة . لتنل

ناير بل األسود وافقت يف  يا تصديق عىل2011 جل شأن ا رشوع قانون  ل عىل  ب يف دويل م به  شئ مبو نا ا/ي أ ن اتفاق  ن تصي جي ف
تصويرية للعالمات لنارص ا رشوع  عىل2011  وأهنا وافقت يف فربايرللع شأن م  تصديقبقانون  يف التفاق لا ن عىل ويقة  جث

يل اFويل الهاي سجشأن ا ية لتب نا عللرسوم وال¹ذج ا هام عىل الربملان العUدهاملص تظار عر ض  وأضاف أن احلكومة وافقت . ن
تصديق عىل 2011 لأيضا يف يويو تعلق  ل عىل القانون ا يف اFويل للربمل رشوع اءات لتصناتفاق اسرتاسربغ اخلاص  موعىل 

تصديق عىل  شأن ا لقانون  ية العUدهاممعاهدة قانون الرباءاتب ورشح الوفد أن اخلطة . ن وأهنام خيضعان إلجراءات برملا
نة ية للفصل الرابع من  سـاحلكو ية 2011 م هل الز هام وا ية الفكرية وأهنا حددت ا شأن ا ية  ية و ن أدرجت اسرتا ب ن ميج مل مل مللك ط ت

يع امل بة إىل  مج ية الفكرية عىل حنو لنسـ ياسات يف جمال ا يذ  ها يف ضامن  سؤوv عن اإلنفاذ هبدف إرشا سات ا مللكؤ نف سـك مل تس
ناير. أفضل ثة خرباء يف  يوأشار الوفد إىل إجراء أول  سات 2011 بع س وإىل انعقاد عدة اجUعات عىل إثر ذò مع املؤ
ية ته من دمع. ملعنا بو عىل ما قد نان للو u موعرب الوفد عن ي يةمت شاركهتا يف إجناح uسرتا مترار  يج ورحب  تم وبني الوفد . سـ

شأن نظام مدريد واليت نظمهتا  ندوة األوىل اليت عقدت  بمدى فائدة ا يال ب¨ان يف أورو وآ سـبة بعض ا ل بو شع تابعة للو ي ا ل
تفق علهيا مع  نوية  نادا إىل خطة تعاون  ما سـت بل األسودس ية الفكرية يف ا جلتب ا مللك هور  وشارك فهيمك تب املذكور وا مجلا ا ملك

شأن نظام الهاي وإنفاذ حقوق . عامة بو يف ندوات عقدت  بل األسود شاركوا بفضل دمع الو ثيل ا بواسرتسل قائال إن  ي جل مم
ية الفكرية توى العميل واملوضوعي وال سـÐ . مللكا برية عىل ا ثل خطوة  ية  نا ية ا تة ا يق نظام أ سـوبه إىل أن  ك مي ع لص مت ب ملن مللكتط ّ

Ðزنةفýية وصون املعلومات ا ياYت الر بل األسود إىل معاجلة ا تب ا تحول  تعلق  مق  ب جل ب لي وأحاط الوفد احلارضين علام بأن . مك
يذ الاكمل يف  ياجاته وتوقع الوفد ا ية ا متكن من  نظام حىت  سعى إىل تعديل ا يث إنه  ية  تب مير مبرح  جتر نفا ح ب تملك لح ت ب ل ي تلي ي

نة ية وقال الوفد إ. 2011 سـهناية  بل األسودمهن حكومة ب¨ه إذ تدرك أ ية الفكرية يف ا جلتب ا مللك سة مك س بوصفه أول مؤ
تعلقة  تخزين احملفوظات ويف املقام األول الوKئق ا ية الفكرية وترى رضورة توفري مرافق خاصة  ية محلاية حقوق ا ملو ل مللكن ط

مترار العمل عىل تعز بانهيا مع ا سـلرباءات، فقد حددت ظروف حتديث  يودم . لقيز الكفاءات اإلدارية لرمغ من العديد من ا
يذ القوانني اليت  ساعدة عىل  بو ورحب بإhحة املزيد من ا ته الو نانه ل¨مع ا/ي قد يانه، عرب الوفد عن ا تام  نفويف  م تخ ملم ي ت ب

تاز القامئ مع . أصدرها ب¨ه تعاون ا ساعدة واFمع وا ملموقال الوفد إنه يقدر ا ل ب¨امل لبة بعض ا ياشع  وأعرب سـن يف أورو وآ
ية الفكرية ا/ي  يق العديد من األهداف األخرى يف جمال حامية حقوق ا يخ هذا اFمع هبدف  مللكعن أمI يف ز3دة تر حتق سـ

نذ تقدمي ب¨ه ترحشه لالنضامم إىل uحتاد األورويب يف بح جماال أكرث إحلاحا  مأ سمرب 17 ص  .2010 يد

ياYت اليت .119 يق ا بوأيد وفد موزا لب يابة عن م بال  ية ووفد ا ب¨ان األفر يابة عن مجموعة ا يا  نوب أفر ن أدىل هبا وفد  ن ل ين يق يف لج
ية. ًاFول األقل منوا ية خبصوص جدول أعامل ا ثل مجموعة أصدقاء ا يان  منإلضافة إىل ذò، دمع الوفد  من مم تب لت وقال إن . ل

تخدا ية الفكرية وا رش ا هدت تطورا ملحوظا يف  يق  سـموزا مللكب نش ًم يالت حقوق ً هائ  يف عدد  شريا إىل الز3دة ا سج�ا  تم ل ً
مية  ية إضفاء  ية الفكرية  يجي  تخدام uسرتا هرت أوساط األعامل اهUما مزتايدا ال ية الفكرية لك عام، كام أ قا بغ ت للملكسـ ظ ًمللك ً

تجات ية الفكرية جلامعات، صارت األوس. ملنمضافة عىل ا يا هبذا مللكوقال الوفد أنه يف ظل تدريس ا ية أكرث و ًاط األاكد ع مي
ية  تخدام ا يع ا ية الفكرية فقد ضاعفت من �ودها  سؤوv عن إدارة ا ية ا سات احلكو مللكاملوضوع، أما املؤ مللك سـم شج مل لتس

يق يا . مبالفكرية يف موزا نولو شاء مراكز دمع ا تعلقة بإ بادرة ا يه إىل ا تقرير املدير العام ا/ي أشار  جورحب الوفد  تك لف ن مل مل ب
ب¨انو تاكر يف العديد من ا uل تاح مركز من هذه املراكز يف مابوتو يف . ب مترب22فتوأوحض أنه مت ا يفا أن 2011 سب   ،ً مض

تكرين واملقاولني إىل املعلومات ثني وا با هل نفاذ ا نوع سوف  ببادرة من هذا ا ل ملل ح س يق يه Kين . تم مبوأضاف قائال إن موزا ً
تدريب عن ب يد من دورات ا لأكرب  بري عىل اFورات يف مسـتف بال ا يل عىل ذò اإل بو، وأبلغ د ية الو ها أاكد لكعد اليت  ق لنظم ي مي ت

بابوي . هذا املوضوع يا يف موhر بز ية الفكرية جبامعة أفر يع ا ميوأوحض الوفد أن العديد من الطالب قدر درسوا موا يقض مللك
نو لفنوفضال عن ذò، أشار الوفد إىل أن عددا من ا. يوكذò يف تور ً ياغة ً تفادوا من هذه اFورة  يق قد ا لصيني يف موزا سـ مب

شرتكة بو إدارة  ية الفكرية والو ميي األفريقي  تب اإل مالرباءات اليت يديرها لك من ا ي للمك وأشار الوفد إىل أن هؤالء . قلملك
يني قد ساعدوا لفعل أكرث من ياغة أكرث من100 لفنا تكر يف  ص  سار ا80 مب هم يف حتول  ل براءة، ما أ م ية س نولو جساحة ا لتك
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متر هذه اFورات يق، واكن من املأمول أن  تسـيف موزا بو . مب نة بني الو رشاكة ا يومىض يقول إن ا يت مل سويدية ل لوالواكv ا
شغف للتعاون اإلمنايئ اFويل ية الفكرية وأيقظت ا تدريب األسايس يف جمال ا تع  نني  ل قد مسحت للعديد من املوا ل مت مللكط ل

ب¨ان، وهو هنج من شأنه أن ور. هبذا املوضوع ية يف العديد من ا ية الفكرية الو يات ا شاء أاكد لحب الوفد خبطط إ ن مي طن مللك
يدين مهنا ية الفكرية وا تدريب يف جمال ا بادرات ا تفيقرب بني  مللك ملسـم بادرة إلضافة . ل تقدير إىل هذه ا ملونظر الوفد بعني ا ل

نو نفاذ إىل  يل ا ية إىل  هود الرا تكإىل ا م لجل بكيت تسه يا املعلومات من خالل  شـلو ية ج لتمنبرYمج الوصول إىل األحباث من أجل ا
تاكر uتخصصة يف الرباءات وبو ياYت ا نفاذ إىل قواعد ا ملا ب تحول املعلومات إىل . لل شاريع امللموسة اليت  ية ا سـوتطلع إىل  مل تمن

يق بتجات يف أسواق موزا من ية إىل . م بو الرا ساعدة الو تطكام أثين عىل  م ي ية إذ م ب¨ان ا ية يف ا ياYت اجلغرا نيق نظام  ل ب ملعب فلل
تجات قطاعات مصائد األسامك  مية املضافة عىل  يق إلضفاء ا يان جغرايف يف موزا يل أول  ناكن يأمل أن يمت  ب ب مسج لقم ت

ية  . شـوالزراعة واملا

نة .120 بحهثا ا سائل اليت  برية إىل ا ية  يا قائال إنه يويل أ Y للجورصح وفد ت مل ك مه ًب ية الفكرية ل اFويمي ية  ية ا مللكة احلكو ملعنم
ية والفوللكور يدية واملوارد الورا ثواملعارف ا نةلتقل للج معر عن دمعه ل¨عوة إىل جتديد والية ا وقال الوفد إن املعاهدة . ً

تعلقة جب ب  ا ئات اإلذاعة وكذò األعامل ا شأن حامية  ملاملقرتحة  ي ملقب يةه شأن ا بو  مندول أعامل الو ب ندرج لتي سائل ت  ممضن 
ية  تل ماكنة حمورية يف خطة ا توسطة  رشاكت الصغرية وا ية وا نا ية ا يفا أن قطاع ا ية حامسة  منأخرى ذات أ حي مل ع لص من مض تمه لت ل لً

يا Y ية يف بالو ين يا وتطوير . مط نولو ساب ا رشي وا تعلق برأس املال ا  Ðناء القدرات ف تلزم   òجوأوحض أن ذ لتك ك تب ي ب لسـ ي
ية وتعزيزه هارات ا لتقنا ية ز3دة األعامل وإجياد مل تصادي و u منو ب¨ يف جماالت ا ية  رشا u منا، من أجل بلوغ األهداف تلل ق لف ست

تعلق . الوظائف واحلد من الفقر  Ðيا ف Y ناعة يف يضطلع بدور حامس يف قطاع ا ية  يورأى الوفد أن جدول أعامل ا ب لص سـ ميمن لت
ية واجلودة وامل تا تاج واإل جسني القدرة عىل اإل ن ن بو وغريها من بتح ية موحضا أن الو سوق العا ية يف ا نا يعايري والقدرة ا مل ل سـ ًت ف ل

هر املايض ية ا/ي أقره ا®لس الوطين يف ا نا ية ا رشوع قانون ا يا يف  هاما إجيا همت إ ية أ هات ا شا مللك س س لجل عم لص ب ًن ً . ملع
شأن حامية حق املؤلف واحلق يا  Y لقانون vيغة معد تدرك الوفد قائال إن  بوا ب ص ميسـ ُوق ا®اورة سريفع إىل الربملان يف أوائل ً

يا عىل 2012سـنة  Y تصديق بة  يهتا  يغة املعدv من القانون تعد من األولو3ت نظرا أل شريا إىل أن هذه ا ب  ل سـ مه لص يم من ل ً ًُ
شأن  بو  شأن حق املؤلف ومعاهدة الو بو  بمعاهدة الو ي ب يل الصويتي ارة منظمة اإلدوأشار الوفد إىل أن . لتسجاألداء وا

ساخ  u ية حبقوق ية ا نا نظمة ا سامة ا ية حلق املؤلف ا نامجلا ن ب ل مل مل سـتع ملعم نة )NAMRRO(ي يا يف  Y ئت يف سـ أ ميب  2007نش
نة  يا يف  سـوأطلقت ر ًمس بو . 2008ُ سـيت من الو يوسكو وبدمع لو ية من ا ساعدة ما ئت  نظمة اليت أ يوقال إن هذه ا ي ن ل ل مب جمل شن

يةومن  نظامت ا نuحتاد اFويل  ساخ ملعللم u سـتن حبقوق)IFRRO( ساخ يف u ية حبقوق نظامت ا ن ومن إحدى ا ن سـتمل ملع
ية رس ية وا ية وا نفات األد يا، تعىن حبامية ا حنوب أفر يق ملج لف نُ ب ية حبقوق ًوأضاف الوفد قائال إن . ملص ية ا نا نظمة ا نا ب ل ملعمل مي

ساخ uية يه سـتن ثا ية حلق املؤلف ا ننظمة اإلدارة امجلا ل ع ية ام ل بعد ا ية مجلع نفات املو ية مللحين ومؤلفي ا سـيقنا ملص ميب
)NASCAM(ية نفات املو سـيق اليت تعىن فقط  بروتوكول سواكومباند محلاية املعارف ُوأعرب الوفد عن أمI يف أن يطرح . ملصُ

بري الفوللكوري يدية وأشاكل ا تعا لتقل بل جملس وزراء ل بل الربملان، مث من  يه أوال من  تصديق  ق  ق ً عل نظمة اإللل ية ملا يقية األفر قلمي
نة للملكية الفكرية بل هناية  سـ  ها من . 2011ق سخي املقدم  مية من اFمع ا تفادة  تفادت ا يا ا Y لوأشار الوفد إىل أن ل سـ سـ عظب مي

تحد3ت ية الفكرية تطرح بعض ا تعلقة  سائل ا رشية وبعض ا ية املوارد ا ناء القدرات لكن مازالت  بو يف جمال  لالو مل مل من ب مللكي لب . ت
تط تعلمي سـوا تعلق   Ðيل األسايس أو ف تأ تعلق   Ðساعدة سواء ف تواصل /ò طلب ا يا  Y برد الوفد قائال إن ي ه ل ي مل سـ ميب ً

ية الفكرية عىل نطاق أوسع  . مللكا

نأ .121 تحضريي الرائع عىل وفد الرنوجي األمانة العامة واملدير العام  هو لهام ا ورحب لعمل ا/ي أجنز . لجمعياتلمعل
بة قيل مرا ية لتسه نة الربYمج واملزيا يق والرقابة، فقد وافقت  تد يات  ية وكذò إرساء آ شؤون املا ن اFول األعضاء  جل لل ل ل قلل

تني تني ا ية عن ا بىن اقرتاح الربYمج واملزيا يات حىت  يات  تو رشة عىل تقدمي ا نة  ثا بلخالل اFورة ا ن للجمع ص ل ملقل سـ ت نع ت وأيد . لم
ية  نة الربYمج واملزيا يات  نالوفد تو جل يةص يث الفا نفقات والرتكزي عىل املاكسب من  علورحب لزتام املدير العام خلفض ا . حل

نة اFامئة حلقوق املؤلف واحلقوق ا®اورة يف تقدم احملرز يف ا يال ا رسور  للجوقال الوفد إن الرنوجي شعرت  ل ح  2011  عامل
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برصي  سمعي وا ناين األداء ا نظر جمددا يف حقوق  لوأيدت ا ل فل بً ئات ا لو تطويع هذه احلقوق مع ما مت إجنازه يف ثهي  òل، وذ
شأن حقوق املؤلف 1996 عام بو  ب يف معاهدة الو يل الصويتي شأن األداء وا بو  سجومعاهدة الو ب تطلع . لتي توأضاف إن الرنوجي 

Fناف املؤمتر ا نة اFامئة حلقوق املؤلف واحلقوق ا®اورة خبصوص ا يات ا تقدم يف شؤون تو يق ا ئإىل  تحتق للج ص بلومايس سـل
برصي2000 لعام سمعي وا ناين األداء ا سـىن uنهتاء من معاهدة حول حقوق  ل حىت  ل فت يال . ي حوأعرب الوفد عن رضاه 

نقاشات رشوع هذه املعاهدة يف أعقاب عقد اكمل من ا نة اFامئة حلقوق املؤلف واحلقوق ا®اورة  لإعداد ا وركز عىل . ملللج
يدات ناءات وا u ية يأ ت لتقمه ث بة كام . سـ يدات  نة برضورة امليض قدما حنو صك دويل حول ا يات ا سـأيد تو ي للج لنص تقل ً

بوعات نة . ملطلألشخاص غري القادرين عىل قراءة ا ب   نقاشات حول اقرتاح هبذا الصدد خالل اFورة ا للجوتطلع إىل إهناء ا ملقل
يد آخر، رأى الوفد أن معل. اFامئة حلقوق املؤلف واحلقوق ا®اورة ية الفكرية صعوعىل  ية  ية اFوية ا نة احلكو مللك ا نم ل ملعللج

نة وفقا  تجديد والية هذه ا هدت الرنوجي  ية خاصة، و تىس أ يدية والفللكور قد ا ية واملعارف ا ًواملوارد الورا للج ب مه تقل تعث ك ل
ية اFوية يف دورهتا املعقودة يف يويو نة احلكو يات ا لتو ل للج ص بشأن عىل بروتوكول Yغو3 وأشار الوفد إىل أن الرنوجي وقعت . مل

ية متدة من uتفاع ملوارد الورا نافع ا نصف والعادل  تقامس ا ية وا نفاذ إىل املوارد الورا ثا ن للم مل ل ث ثل 2011  يف مايوملسـل مي، إذ 
تاجئ يق ا تاح  ية ا شف عن أصل املوارد الورا نتطوير إطار دويل  ث لللك تحق تطوير . لملف  òيد الرنوجي كذ شف عن تأ لو ي ك

سم هذه الصكوك لعداv الصكوك يدية، إذ  يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا ت اFوية امللزمة قانوY يف جماالت أشاكل ا تقل تقل ل تع تل ل ل ل ً
ية وأمل أن يمت . وألنه قد مت احلفاظ عىل فضاء مUسك للمË العام شأن ا بو  تفت الوفد إىل جدول أعامل الو منوا ب ي لتل

ناف معل اFورة األخرية  ية الفكريةللجنة اسـتئا مللكية وا تقدم يف خطة معل . لتمن هم ا لوفضال عن ذò، قال إنه اكن من ا مل ً
ية بقانون الرباءاتمتوازنة  ننة اFامئة ا تقدم احملرز يف معاهدة قانون الرسوم وال¹ذج يف . ملعللج بت  لوأعلن أن الرنوجي قد ر ح

نة  تجارية واللجإطار ا ية بقانون العالمات ا لاFامئة ا يةملعن ياYت اجلغرا ية وا نا فلرسوم وال¹ذج ا ب ع بقى الرنوجي ملزتمة للص ت، كام 
تني تني ا ملقبلهبدف عقد مؤمتر دبلومايس خالل ا نسـ متر عىل إhحة أفضل اخلدمات . ل بو لرتكزيها ا ملسـوأثىن الوفد عىل الو ي

تىس  شأن الرباءات ونظايم مدريد والهاي، فقد ا تعاون  ية مبوجب معاهدة ا تالعا ك ب ل ية مل تخدمني أ يات  مهيط ا سـ لعمل للمسـ ب
ية الفكرية تواصل خلدمات ا متر وا تخدام ا u ية مللكقصوى  مل سـ تلفة اللواحئ واخلطوط . ملسـبغ نت األفرقة العام  ا ýكام  حس

ية ال تزال قضا3 �م. اإلرشادية واملامرسات نولو ية ا ية ا يا املعلومات وا نولو جوأشار الوفد إىل أن معايري  تك ن ج لتك ت تحب ة لل
ناف معل بو ويرنو الوفد إىل ا ها خرباء الو ئنا تش ي سـي بوق ية مبعايري الو نة ا ي ا ن سامهة ملعللج يث قام خرباء اFول األعضاء  مب  ح

ية واFوية يل الو لمية يف أنظمة ا ن طسج لت يذ يف الرنوجي يف . عظ تجارية قد دخل حزي ا لتنفوذكر أن قانوY جديدا للعالمات ا ل ً ً
تجارية، كام جيري ا2010 ليويو 1 شأن قوانني العالمات ا نغافورة  لنقاش خبصوص إماكية uنضامم إىل معاهدة  ب سـ ن وأوحض . ل

يف التفاق الهايالوفد أنه عقب ن ويقة  هدت الرنوجي ارتفاعا يف جث ية،  نا يل اFويل للرسوم وال¹ذج ا ً خبصوص ا ش ع لص لتسج
ية الفكرية إذ ًوأخريا، عرب ا. اإليداع اFويل للرسوم وال¹ذج يفوق توقعاهتا يد الرنوجي لإلنفاذ املالمئ حلقوق ا مللكلوفد عن تأ ي

تحضري  ية الفكرية لز3دة دمع هذا اإلنفاذ، أما احلكومة فاكنت بصدد ا تعلقة  ية ا رشيعات الو لاكنت بصدد تعديل ا مل مللكن ط تل
تاكر uية الفكرية و يضاء حول ا بلورقة   . مللكب

يا اجلديدةوأقر وفد  .122 سغينبوا  ب¨ وسلط مل  ية الفكرية يف ا بو للهنوض حبامية حقوق ا مية اليت قدمهتا الو ّاعدة ا ل مللكي لق
نظمة ية الفكرية بفضل اFمع الاكمل  تطورات اليت حدثت يف جمال ا للمالضوء عىل العديد من ا تخدم . مللكل يسـوقال إن ب¨ه 

تجارية والرباءات والرسوم وال¹ نح العالمات ا تا  لاآلن نظاما مؤ مل ب¨ان اجلزرية مت يد من بني ا ب¨ الو ية وأنه ا نا لذج ا ل ع حلص
تخدم  هادئ ا/ي  يط ا سـالصغرية يف ا يحمل يل نا ية ا تة ا بو أل عنظام الو لص مت تطور مللكي لة ا/ي برهن عىل مدى فائدته نظرا ملعدل ا

ية الفكرية سجل يف جمال ا مللكا تجارية. مل تحول إىل إدارة العالمات ا نظر إىل ا لوأوحض أنه  ل ميي، فإن ل توى اإل قل عىل ا ملسـ
هادئ يط ا ب¨ان اجلزرية األخرى يف ا بة إىل ا يدا  يكون  لالربYمج املوحد  حملمف ل سـ رشوع اخلطة . لنسـ يذ  موأشار إىل بدء  نفت

نة  ية الفكرية يف  ية  سـالو للملكن نة2009ط تكام> يف  سـ وا يق . 2011سـ بو ساعدوا عىل  يني يف الو حتقوبني أن اخلرباء ا ي لتقن
òنارص من و. ذ ية وبعض ا ية لأل ب¨ ولألهداف اإلمنا ية يف ا يه جلدول أعامل ا ته من  متد أ رشوع ا لعقال إن ا ئ ل من ب لفي لتن ت مه سـ مل

ية الفكرية ساعد عىل . مللكجدول أعامل تطوير ا توجه ألساس حنو إذاكء الوعي مبا  ها  يات املراد  يوقال إن uسرتا ت تطبيقيج ت
تاكر uإلبداع وسعى أيضا إىل تعزيز نظم إنفاذ القواننيومىض . بالهنوض  هذه . ييقول إن ب¨ه  لوعرب الوفد عن uرياح  ت
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ب  نة ا يذها يف ا ية و تطورات وتطلع إىل اعUد احلكومة يف ب¨ه خلطة ا ملقا سـنف من لل ت وأعلن الوفد أن ب¨ه يقوم بدور ر3دي . لت
تجارية لفائدة  ية لفحص العالمات ا ئة إ شاء  ليف إ مي ي قلن هادئجزر اه ليط ا شأن مذكرة . حمل ية  شات إ نا تام  بوأشار إىل ا مي ق قلت م خ

نة  نذ  ها جزءا من األعامل اليت رشع يف إجنازها  سـتفامه بو م هادئ عىل . 2006صف يط ا يع ثالثة ب¨ان من ب¨ان ا لوقال إن تو حملق
تجارية  تب حفص العالمات ا شاء  لاملذكرة يفيض إىل إ هادئمكن يط ا ميي جلزر ا لاإل حمل بدأ  يف قل تظر أن  يا اجلديدة وا يبوا  ن ملي نغ

ب  نة ا ملقمعI يف ا يا و. لسـ ته لك من أسرتا hمع ا/ي أFلوأقر الوفد  نداح يليوز يث ن بو  تصممي اآلية واعرتف بدمع الو ح  ي ل ل
يلوكس ونظام أربو تلفة ويه نظام مدريد ونظام  يمسحت لفريق من املوظفني بإجراء ز3رات Fراسة ثالثة نظم  ب ّبني أن و. نخم

ية تدريب وا ية وا ساعدة ا ب¨ان ا®اورة من ا تفادة ا منالقصد من ذò هو ضامن ا ل ن مل ل لتسـ متزي . لتق نطقة  توقال إن ب¨ه يقع يف  م
تصادية مراعاة  uية والقانوية و يا تىض من واضعي القرارات ا يدية معقدة مما  ية و تصادية و ية وا Uقية اج يق ق نن سـ سـ تقل يع ع لب ب طب

يات يف لك  سا سـا ب¨ يف الوقت ذاتهحل تو3ت وإيالء uحرتام الرضوري لاللزتامات اFوية  للا ل يل . ملسـ سائل من  بوبني أن  قم
ية الفكرية  تعلقة نهتااكت حقوق ا مللكإنفاذ القوانني ا يات مالمئة للحامية إhحة ومل ية الفكرية لآ ووضع مللكلفائدة ماليك حقوق ا

يق للتطبرشيعات قاب   ثل سوى عددت سائلمت، ال  يط من هذه ا مل  ية الفكرية . بسـ تطوير ا مللكوقال الوفد إن ب¨ه ملزتم  ب
ية الفكرية من شأهنا  تطوير ا ية  يد اFويل لوضع خطة و رشاكء عىل ا بو وغريها من ا ثب مع الو مللكوالعمل عن  ل ن لصع ي طك ل

ية  ب¨ قدما حنو تطوير ا ية حىت مييض ا سائل ووضع خريطة طريق وا مللكدراسة هذه ا ل قع ّوبني الوفد أن ب¨ه جزء . الفكريةمل
نطقة تع ألولوية Fى أغلب حكومات ا ية الفكرية ال  هادئ غري أن ا يط ا نطقة ا ملمن  مت تحمل مللك ل ومىض يقول إن هذا الوضع . م

ثقايف ا بري ا يدية ثرية وأشاكل ا نون  ية و يولو هادئ من موارد  يط ا نطقة ا نعم به  لثل حتد3 نظرا ملا  لل تع تقل ب حمل ت فمي ج ل تقليدي م
ب¨ان اجلزرية تقربا، . والفوللكور يع ا ية الفكرية يف  بة محلاية حقوق ا نا ياب األطر القانوية واإلدارية ا يوبه إىل أن  ل مج سـ مل ن غ مللكن

ية  شطة اإلبدا تفادة إىل أقىص حد من األ u ية الفكرية أو ها يف جمال ا ب¨ان غري قادرة عىل حامية حقو عجعل هذه ا ن سـ مللكل ق
تاكرية مم uت|ريةب uتجارية و شطة ا شاركهتا يف األ سا أثر يف  ل ن ية الفكرية . م تداء عىل حقوق ا u 3مللكوأردف قائال إن قضا ع

برييه موضع قلق تانك  نا نة والزتوير ظاهرhن  ي أيضا وإن القر ت مص نة واملزورة . م سلع املقر ترياد ا صوأوحض قائال إن ا ل سـ
نطقة ا رش يف  ها أمر  ها و سا حملوا من يع تخ ب منت سـهتلكني تأثرت عىل الفور آلKر سـ هادئ وإن أوساط قطاع األعامل وا مليط ا ل

ية تطرد قائال إن تË القضا3 تعر. لسلبا ّوا ية لاض سـ Uجuتصادية و u عية قمن ب¨ان ت سـميليف هذه ا  إذا مل يمت جخلطر 
 vحلاجة إىلحكومات وإن معاجلهتا معاجلة فعاهادئ اعرتفت  يط ا لب¨ان جزر ا ية حمل تص  حبقوق ا ناول تË القضا3 ا مللك  مل ت

همة من . عىل حنو أفضلالفكرية  بغي uضطالع هبذه ا ملوأشار إىل أنه ال  ية ين يا ية و رش سـخالل إجراء إصالحات  سـ يع ت
شاء أنظمة فعاv محلاية تË احلقوق وإنفاذهاحفسب بل من خالل  ن.نإ هامت حباجة إىل إhحة املوارد ا مل وقال إن هذه ا بة مل سـا

شاء  ية الفكرية وأن هذه احلاجة أفضت إىل اختاذ قرار hرخيي بإ ية ومهنا ماكتب ا نظامت ا نوتكوين الكفاءات لفائدة ا ن مللكمل ملع
هادئ يط ا تجارية لفائدة جزر ا ية لفحص العالمات ا لئة إ حمل ل مي قلي سار. ه ثل اخلطوة األوىل يف هذا ا ملوأوحض أن هذا القرار  . مي

تعلق بوضع آ  Ðول يوفFبو وغريها من ا ثب مع الو بة ب¨ه يف العمل عن  هادئ، أبدى الوفد ر يط ا نطقة ا ية  يية إ ك غ حمل مل مي لل قل
نطقة ية الفكرية  تكوين الكفاءات العام  يف ماكتب ا تطورة األعضاء فهيا  ملا ل  .مللكمل

نة  .123 تقدم احملرز يف  يا إىل ا سـوأشار وفد روما ل تقومي uسرت2010ن يةل وإىل دور برYمج ا تأ يزداد أ يجي ا/ي ال  مها . يفت
شلك أفضل  نظمة و�زهتا  ية ا يذ زادت من فعا يط هذا الربYمج إىل مرح  ا بورصح بأن uتقال من مرح   مل ل ختط لتنفن

تحد3ت العوملة لتصدي  يابة عن مجموعة ب¨ان أورو الوسطى . لل يا  يانني الUين أدىل هبام وفد سلو نوانضم إىل ا ن لب ي فل
ي يابة عن uحتاد األورويبلبلطوا نق ووفد بوندا  يه لل بو عىل اFمع . فواFول األعضاء  يوأعرب الوفد كذò عن شكره للو

ية الفكرية سامهة كربى يف الهنوض حبقوق ا شرتكة اليت سامهت  نظمي uجUعات ا مللكا/ي تقدمه وعىل تعاوهنا عىل  م مل ونوه . ت
تعلقة  ية ا بو الو ملإىل أن ندوة الو ن شأن الرباءات عقدت يف بوخارستطي تعاون  بمبعاهدة ا بو نظمت حلقة . ل يوأضاف أن الو

نة  ية يف مد ئات القضا ية الفكرية لفائدة إدارات امجلارك واملدعني العامني وا شأن إنفاذ حقوق ا ية  يمعل دون إ ئ ي ب لهمي مللك قل
ية الفكرية للفرتة . سـيبيو ية جديدة يف جمال ا ية و مللكوقال إن اسرتا ن طيج ية وجتري 2015-2011ت يغهتا الهنا ئ قد وضعت يف  ص

تعاون مع واكالت إنفاذ . املوافقة علهيا يا حلق املؤلف عززا ا تب روما ية الفكرية و يا  تب روما تطرد قائال إن  لوا ن ن مكسـ للملك مك
يا. القانون ية الفكرية يف روما بريا قد أويل إىل إذاكء الوعي بقضا3 ا نوقال إن اهUما  تفت . مللكك إىل جمال حق املؤلف وقال لوا
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ية وأحصاب احلقوق  نظامت اإلدارة امجلا تخدمني، و يق العالقات بني ا يا حلق املؤلف عكف عىل  تب روما عإن  سـ سـ من ملمك تن
يع عىل اإلبداع يق نظامه األسايس مع األحاكم اFوية . لتشجهبدف ا ية الفكرية واصل  يا  تب روما لوأضاف أن  سـ تنن للملك مك

تمكل قد . رويبوأحاكم uحتاد األو تجارية املعدل وا ياYت ا تجارية وا يذية لقانون العالمات ا سـوراح يقول إن اللواحئ ا ل ب ملل ل لتنف
نة  متدت يف هناية  سـا ية لهنوض حبامية . 2010ع رش ا تة  ية ا نوي للمراكز اإل ناء uجUع ا تطرد قائال إنه أ نوا سـ مي سـ ث ملعسـ ل عل قل

يا  تب روما ية الفكرية، قدم  للملا مك شارك هو فهيا وميكهنا أن تؤثر يف نمللك رشوعات جديدة  رشيعات مطورة و يية الفكرية  م ت ك
شطة هذه املراكز ياY يف عالقاهتا مع . نأ شأ أ شالك اليت  حورصح بأن هذه املراكز سلطت الضوء يف تقاريرها عىل ا ن تمل

توسطة ومع اجلامعات رشاكت الصغرية وا ملا سـهتدف أساسا. ل ية  شطة ترو توأضاف أن أ جي ثل ن توسطة،  رشاكت الصغرية وا م ا مل ل
ب¨ نظم يف شـىت أرجاء ا تديرة، أخذت  ندوات وحلقات العمل واجUعات املائدة ا لا ت سـ نت . ملل شورصح بأن إدارة الرباءات د

ية ودوية تعزز  توسطة، وأن هذه اإلدارة شاركت كذò يف معارض و رشاكت الصغرية وا يص لفائدة ا لخدمة سابقة  ن مل طشخ لت لل
تاكر uيا اجلديدةب نولو ج وا يام . لتك ية الفكرية Fيه املوارد ملاكفأة اإلبداع و ناعة بأن نظام ا يا عىل  للقوقال إن روما مللك ق ن

تصادي والرفاه uجUعي u منو يق ا ية يف  قساهامت أسا لحتق سـ بو يف هذا الصدد . مب تايل فإن اFور ا/ي تضطلع به الو يو ل
 .�م للغاية

شطة بوقال وفد رصيا إن ال .124 هدت العديد من األ بو العام املايض قد  يات اFول األعضاء يف الو بت  نفرتة اليت أ ي شمجع عق
هورية رصيا ية الفكرية يف  بتطوير حامية ا مجل ها. مللك متر ا/ي تقدمه  بو ل¨مع ا نان للو شعر ال لوأضاف إن رصيا  ملسـ ي ت ت . مب

ّوركز الوفد عىل ز3رة املدير العام األخرية لرصيا إذ وقع ها ريس الوزراء الرصيب واملدير العام عىل مذكرة تفامه بني ب ئ خال ل
بو ياحلكومة الرصية والو شرتكة يف العديد من جماالت . ب رشوعات ا ملوقال إنه مت uتفاق بني الطرفني املوقعني عىل إطالق ا مل

ية تعزيز قدرات قطاعات األعامل وال ية الفكرية  بغا تو مللك رشاكت الصغرية وا ملسـÐ ا سات ل ية ومؤ سسطة ودمع القدرات األاكد مي
ية الفكرية يف رصيا ية وتعزيز نظام إنفاذ حقوق ا بحوث وا با من مللكل تب . لت سعني  يد ا تفال  u ملكوأعلن الوفد أنه مت تح للع

ية الفكرية يف رصيا يف  با بو مؤمترا دويا حول أح2010 نومفرب 15مللك ساعدة الو تب  بة، نظم ا نا ً وهبذه ا ل ي مب سـ ًمل تو�ات ملك لدث ا
ية الفكرية نةورشح الوفد أنه خالل. مللكيف جمال حامية حقوق ا ية الفكرية يف رصيا عددا من 2010 سـ  تب ا ً، قاد  ب مللك مك

شطة مهنا إعداد  توسطة"ناأل رشاكت الصغرية وا ية الفكرية يف ا ية حول ا ملدراسة و لن مللك ها " ط بو و شورات الو طبعوترمجة  يم ن
يةوتدريب العاملني يف غرف ا ية اإل ميتجارة وواكالت ا من قلل ناء. لت نةثوأشار الوفد أنه أ تعاون مع 2011 سـ  بو  ل نظمت الو ي

 òيا وكذ نولو تاكرات ونقل ا u سويق ثل حلقة معل حول  تظاهرات  ية الفكرية يف رصيا العديد من ا جتب ا تك م مللك لمك ب ت ل ب
ية الفكرية ية خبصوص إنفاذ حقوق ا مللكندوة أقا ية الرباءات وعرب الوفد ع. لمي هورية رصيا إىل اتفا قن ارياحه النضامم  بمج ت

هل وأقل  تب الرباءات األورويب عىل أراضهيا وتوفر حامية أ سج   يا ا نولو بذò، تضمن رصيا حامية ا ساألوروية  مبك ج تك ملف ب لب
ية قلكفة للرباءات الرصية يف اFول األعضاء التفا ية يف جم. ب رش شطة ا تفت الوفد إىل األ يعوا ن ية الفكرية وقال لتل مللكال حامية ا

تجارية همة خبصوص األقراص الضوية وقانون األرسار ا بين العديد من اللواحئ ا لإنه مت  ئ مل ية . ت ية ا مللكوأضاف الوفد إن إسرتا تيج
ية الفكر2014-2011بالفكرية لرصيا للفرتة  ها يف جمال حامية ا بغي رصيا  ية اليت  مللك قد حددت األهداف األسا حتقيق ب ت . يةسـ

ية الفكرية  ية يف ا ية الفكرية يف رصيا قد نظم دورات تدر تب ا تابع  تعلمي واملعلومات ا مللكوأشار أيضا إىل أن مركز ا ب مللك يملك ب ل ل
س  من  سات اإلنفاذ يف الفرتة ما بني اFورات، كام نظم  هم وكذò مؤ نو ية الفكرية عىل  سلتخديم حقوق ا س ت عسـ مللك مل

ندوات خلدمة القطاع املايل ية وسلطات اإلنفاذلا بحوث وا سات ا ية ومؤ سات األاكد من واملؤ ل س مي ًوأخريا، قال الوفد إن . لتس
يه ية وميكن uعUد  سم لفا ية الفكرية  شاء نظام محلاية ا ية إ علرصيا معلت وال تزال تعمل بال لكل  عل ت ن بغ يب  .مللك

ية اسيشـيلولفت وفد  .125 تب يعىن حبق املؤلف وا باه إىل وجود  u مللك مك ية نت نة ا شاء  ية يف ب¨ه وإىل إ مللكنا جل ن ع لص
ية الفكرية ية إىل تعزيز نظام ا ية الرا هود احلكو مللكالفكرية مؤخرا كجزء من ا م م جل بو . ً شد اFمع من الو يوقال الوفد إنه  ين

ية الفكرية نظام الوطين  ية تكوين الكفاءات يف ا  òنظمة وذ يا يف ا باره عضوا جديدا  للملك لب بغ مل س ًت ن ًع ساعدة  كام.ً مل طلب ا
تصادية u سني الظروف سـىن  ية الفكرية حىت  ية Fمع ماكتب ا قا حتمللك ت ين وأشار الوفد إىل اFور الفعال ا/ي تضطلع به . لتق

ندي وضامن األمان حلركة  يط ا نة يف ا هيل يف حماربة القر حمل ص لشـ بحري اFويلسي لنقل ا ًفضال عن ذò، عرب الوفد عن . ل
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يل يف حماربة  بة  شـر تع بفوائد سيغ يل من ا ية حامية أحصاب احلقوق ومتكني شعب  ية الفكرية  نة يف جمال ا متالقر شـ بغ لص سي مللك
ية الفكرية  .مللكا

يان ا/ي أدل به  .126 تام  يده ا يا عن تأ بوأعرب وفد سلوفا ل ي يق وفد للك يا مس مجموعة ب¨ان أورو الوسطى وا بلطسلو لن في
بو عىل إعدادها ويقة برYم ثوشكر أمانة الو توازنة لفرتة ي ية  مج ومزيا هم ا/ي . 2013-2012ن يا تدرك اFور ا ملوقال إن سلوفا ك

نة ية والفوللكورللجتضطلع به ا يدية واملوارد الورا ية الفكرية واملعارف ا ية  ية ا ث اFوية احلكو تقل ن لل مللكملع ية م مه مؤكدا عىل أ ً
شات اجلارية يف هذا احملفل نا قا تقدم ا/ي أ. مل ُورحب الوفد  نة واألفرقة العام  ل تاجئ اليت حتققت يف دورات ا للجحرز و لن

ية بقانون الرباءات نة اFامئة ا شات اليت أجريت يف إطار ا نا  òورات عىل حد سواء وكذFنما بني ا للج ق ورأى الوفد . ملعمل
ية الفكرية ملاك ميي والوطين يف جمال إنفاذ حقوق ا تعاون اFويل واإل مللكرضورة تعزيز ا قل يه ل يد ومن مث تو نة وا جحفة القر تقل لص

بادل املعلومات واخلربات ية إلنفاذ من خالل مواص   شارية ا u نة تاFمع الالزم لعمل ا ن ت ملعللج بو عىل . س يوشكر الوفد الو
رشوع تعاون مدته ثالث  شريا إىل إطالق  ية الفكرية  يا  تب سلوفا ساعدة  مترارها يف تقدمي اFمع وا ما ً م ك للملكمل ملك سـنوات سـ

ية الفكرية وتطويره نظام ا يا وحلفز uتفاع  ية الفكرية يف سلوفا مللكإلذاكء الوعي  بمللك ن هدف من ذò هو . ك لوقال الوفد إن ا
بار  يد الوطين بني  ية عىل ا ثقا ية وا Uجuتصادية و u ية ية الفكرية يف ا كضامن uعرتاف عىل حنو مالمئ بدور ا لصع ل ع فمن ق لتمللك

ثيل ساسة و مما هور عن طريق ل متع األعامل وبني عامة ا ية الفكرية يف  مجل وسائط اإلعالم، وإذاكء الوعي يف ذات الوقت  جممللك
هور بة ا ية الفكرية يف جمال خما يا  تب سلوفا شطة  مجلتعزيز أ للملك طمك ك ية الفكرية . ن يا  تب سلوفا للملكومىض الوفد يقول إن  كمك

شأ ا لأ يق اشرتكةملاوزارية اللجنة ن نامجة عن لتنسـ  شالك ا تصدي  نة وذò من أجل ا يد والقر لتعاون يف ماكحفة ا للم ل ص تقل لل
ثيل  تكون من  نة  نة موحضا أن ا يد والقر مما ت للج ص ًتقل ية الفكرية12ل ية بإنفاذ حقوق ا ية  سة حكو مللك مؤ نم تدرك . معس سـوا

نة و يق ا ية الفكرية يه  يا  هورية سلوفا تب  للجالوفد قائال إن �مة  سـ تنك للملك مج مك يةً ية الو نتعريف uسرتا طيج وأشار الوفد . ت
 Ëبادرات اليت اختذهتا مؤخرا ت يا موحضا أن ا ب¨ان يف أورو وآ بعض ا ية  بو ا بة الو يق تواصل فعال مع  ًإىل  مل سـ ل ب ن ي ًشع ملع حتق

ية الفكري تخدام حقوق ا تكوين الكفاءات فÐ خيص ا تعلقة  رشوط ا ساق الاكمل بني ا u بة حتقق مللكا سـ ب مل ت لشع ة ألغراض ل
تصادية uية و ثقا ية ا قا ف ل  .لتمن

ندوشكر وفد  .127 ية الفكرية اجلديد واليلسواز رشيع ا ياغة  ها يف  F بو مللك الو تمع ص سـÐ قانون حق املؤلف احلقوق  ي
بل هناية. ا®اورة رشيع قد مت عرضه أمام الربملان واكن من املأمول أن يمت إصداره  قوبني الوفد أن هذا ا نةلت . 2011 سـ 
ت تجارية سوف يمت سـوا ية والعالمات ا نا نفعة والرسوم وال¹ذج ا لمكل الوفد قائال إن تعديالت قوانني الرباءات ومناذج ا ع لص مل

ها قربا عىل الربملان ًعر ي ية الفكرية. ض شلك هذه الصكوك القانوية أساس نظام وطين قوي محلاية ا مللكوتطلع الوفد إىل أن  ن . ّت
ندوقال الوفد إن يا اللزتاماهتا  قد انهتيل سواز ثال  ها ال سمح  تجارية مما  رشيعات العالمات ا تعديالت عىل  لكت من ا ت ي ل مل س لت

يات . لاFوية يق تو ية الفكرية وأعرب عن أمI يف أن يمت  ية وا ية  نة ا يدا خالصا معل ا صوأيد الوفد تأ ب من ن للج تطي مللكملع لت ً ً
يقا اكمال ية  ًجدول أعامل ا ً بل تطمن ندسواوقال الوفد إن . ت ية يلز ية يف جمال ا ياسة و ياغة  ساعدة يف  نوي طلب ا مللك  ن سـ ص مل طت

ية. الفكرية ب¨ان األفر يابة عن مجموعة ا يا  نوب إفر ته  يان ا/ي أ يقكام أيد الوفد ا يق ج للق ن يد آخر، نظر الوفد بعني . لب صعوعىل 
ية الفكرية وامل ية  ية اFوية ا نة احلكو تفاؤل إىل جتديد والية ا مللكا نم ل للج يدية والفللكور ألن ملعل ية واملعارف ا تقلوارد الورا لث

يؤدي بدوره إىل صك قانوين دويل ملزم قانوY محلاية املوارد  ندة إىل نص و تكامل املفاوضات ا ساعدها يف ا  òًذ ُ سـ س سـ تي مل س
ثقايف بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لالورا تع تقل لث ن. ل تقين واملايل يف  ها ا F بو توشكر الوفد الو ل ية معاهدة معي مهظمي ندوة حول أ

سطس  يا يف أ نولو تاكر وا u شأن الرباءات ومراكز دمع تعاون  غا ب ب جل بو . 2011لتك بادرات الو يوأبقى الوفد عىل الزتامه بدمع  م
تصادية u ية نظام يف ا سامه هذا ا ية الفكرية وحىت  نظام ا تخدمون  تع أحصاب احلقوق وا قحىت  منمللك ل ي ب سـ تمت لي ًوأخريا، أثىن . مل

توبر  ية الفكرية وا/ي سوف يعقد يف أ تدى وطين حول ا نظمي  بو  ته الو تقين واملايل ا/ي قد كالوفد عىل اFمع ا ن ت ي مللكل مم ل
تصادية u ية ية الفكرية كأداة فعاv يف خدمة ا تخدام ا قوسوف يركز عىل ا منمللك  .لتسـ

يانني الUين أدىل هبام وفد الوال .128 يده الاكمل  سويد تأ بوأبدى وفد ا ي يابة عن ا®موعة ء للل ية  تحدة األمر ن3ت ا لمل يك
يابة عن uحتاد األورويب  نووفد بوندا  يهلل بو يف �مهتا . فواFول األعضاء  شديد عىل دمعه للو ته يف ا يوأعرب عن ر ت لب غ
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ية يف  ثقا ية وا Uجuتصادية و u ية يق ا تاكر واإلبداع من أجل  ية إىل الهنوض ال مجالرا ل ع من فب ق حتق ب¨ان من خالل لتم ليع ا
ية الفكرية توازن وفعال  للملكنظام دويل  تجاوبة وشفافة . م يات  ية إىل وضع آ تدابري الرا سويد ال تزال ترحب  موقال إن ا لم ل ل

تدابري نظمة وإهنا ال تزال تؤيد هذه ا ية عىل ا نة طوال الوقت تريم إىل إضفاء مزيد من الفعا لو مل ل وأعرب الوفد عن تقديره . متي
يةللعم شفافة اليت أعدت هبا املزيا شام  وا نية ا ل ل توازنة وخاصة . ل تعني أن تكون  ية  شديد عىل أن املزيا ته يف ا موأبدى ر ي ن ت لب غ

تصاد العاملي u تقرار ا/ي يعاين مهنام u يقني وعدم نظر إىل عدم ا ق سـ ل تفظ اخلدمات . ل هم جدا أن  حتوراح يقول إن من ا مل
ياليت تدر اإليرادات يف الو ياجات الزئنّ يهتا وأن تليب ا تبو بفعا رسور . حل بو �مة وأنه  موأضاف قائال أن أعامل جلان الو ي ً

تقدم ا/ي حيرز يف الوقت الراهن يف العديد من ا®االت ية حبق املؤلف واحلقوق . ل نة اFامئة ا تفت الوفد إىل ا نوا للج ملعل
سائل بذوv للميض قدما  هود ا ملا®اورة ورحب  مل ناء جل شلك  شاركة  ها، وأكد جمددا الزتامه  ب املطروحة عىل جدول أعام ب مل ل

نة بل يف هذه ا تجرى يف ا للجيف املداوالت اليت  ية . ملسـتقسـ نة ا ية العمل ا/ي تضطلع به ا نومىض يقول إنه يقر بأ للج ملعمه
ية اFوية وإنه ال يزال ملزتما يف نة احلكو ية الفكرية وكذò ا ية وا ل للج ممن مللك شأن القضا3 لت شات اFائرة  نا ب إطارها مبواص  ا ق مل

ثالث املطروحة  ية –لا يدية واملوارد الورا يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا ث ويه أشاكل ا تقل تقل ل لتع ل ها–ل . ل يف ظل والية جمددة 
ية بقانون الرباءات،  نة اFامئة ا ناء ا/ي ساد أعامل ا ناخ اجلديد وا  òنورحب الوفد كذ للج ب ملعمل وقال إنه ال يزال ملزتما ل

نة يد اFويل من خالل معل ا يع نطاق املواءمة بني قوانني الرباءات عىل ا للجتو لصع سـ مية املضافة . ب ية الكربى وا لقوأقر أل مه
شة هذه  نا تام  ها، وأعرب عن تطلعه إىل ا ية و نا يل الرسوم وال¹ذج ا يات وإجراءات  قللمواءمة بني  ت ع لص سج مشلك خيط تبسـ ت

سائل يف ية، وإىل عقد مؤمتر ملا ياYت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم وال¹ذج ا ية بقانون العالمات ا نة اFامئة ا ف ا ب ع لص ل ن لللج ملع
ية يف الفرتة نا شأن قانون الرسوم وال¹ذج ا عدبلومايس العUد معاهدة  لص سويد ترى . 2013-2012 ب لوشدد الوفد عىل أن ا

u نة ساألعامل اليت تضطلع هبا ا ناء فرتة للج بة أ نا نة عىل فرتات  هذه ا ية إلنفاذ �مة، وأيد عقد دورات  ثشارية ا سـ للج ن مت ل ملع
ب  تني ا ملقا شأن قانون . لسـن نغافورة  سويد انضمت إىل معاهدة  ية األخرية وقال إن ا تطورات الو بوحتدث عن ا سـ ل ن طل

شأن وأشار إىل العمل ا/ي يقوم به ا. العالمات وقد أودعت صك uنضامم مؤخرا تعاون  تابع ملعاهدة ا بلفريق العامل ا ل ل
نونة  ناء عىل اFراسة ا يات الصادرة  تو تعلق   Ðملعالرباءات ف ب ص ل شأن الرباءات"ي تعاون  سني معل نظام معاهدة ا برضورة  ل " حت

ث  عىل هذا العمل نظام تقدم من خال> األطراف األخرى آراءها يف اجلودة رتسل قائال إنه واس. موأشاد هبذا العمل، ومن األ
تعلق  نوات  نظمي برامج مدهتا ثالث  تب اFويل عىل  تعاون مع ا شديد جمددا عىل إشادته الكربى  تيرغب يف ا سـ ت ل ملكت ل

تصاد  u ية يف نا ية ا تصاد العاملي وواحد عن ا u ية الفكرية، واحد مهنا عن حق املؤلف يف قتلف جوانب ا مللك ق عمللك لص مبخ
ية ا ب¨ان األقل منوامللكالعاملي وآخر عن ا ية اFوية قد وافقت عىل مواص  . للفكرية لفائدة ا سويدية  لورصح بأن الواكv ا من للتل

نة يا حىت  بد سـمتويل هذه الربامج  ئ ناحج يف إطار . 2013 م تعاون ا تطلع إىل مواص  ا سويد  ته قائال إن ا تمت الوفد  لوا ل ت ل لكم خ
ية الفكرية اFويل  بو عىل تطوير نظام ا لالو مللك يعي ية  ثقا ية وا Uجuتصادية و u ية للجميق ا ل ع فمن ق  .لتتحق

شكر اجلزيل لاكفة العاملني يف و .129 سورية  هورية العرية ا لتقدم وفد ا ل ب بو مجل هموعىل يالو مترارمه املدير العام سرأ  يف سـال
سورية هورية العرية ا ية الفكرية يف ا سامهة يف تطوير واقع ا لتقدمي اFمع وا ب مجلمل ية ّإىل تطور  وأشار .مللك رشيعي وا لبنالواقع ا تل

ية  نا تجارية وال¹ذج ا سابقة من خالل القانون اجلديد للعالمات ا نوات ا ية الفكرية يف سور3 خالل ا ية  عا لص ل ل سـ لت للملكتح ل
سة الغري نا ية وا فواملؤرشات اجلغرا مل مرشوعة ومن خالل تطوير قانون براءات uخرتاع اجلديد وتعديل حق املؤلف  ف

سورية بصدد  وأضاف قائال إن .وق ا®اورةواحلق هورية العرية ا لا ب يا إحداثمجل تق  ما ية الفكرية  ئة عامة  ل  سـ مي  وإدار3للملكه
ية الفكرية  ية  ية و ية الفكرية ووضع اسرتا للملكتقوم برعاية اكفة جوانب ا نمللك طيج ية مهنا إمياYت ها�ا تعزيز دورها مهبأ  يف سوإ

نواº  تطوير ليع ا يةاإلبدمج شام  يف سوريةعا ية ا تاكرية  uل و من نظمة ّ وحتدث عن .للتب مثر مع ا متر وا تعاون ا ملا ملل ا/ي ملسـ
نظمة اFمع والرعاية شهد  يث قدمت ا ملتطورا كام ونوعا  باسل إلقامةح هر أقمي وuخرتاع ا/ي لإلبداعل معرض ا ش يف 
يث2011 ليويو ترب هذا املعرض حدK هاما يف سور3 من  يث  ح  بدعني واýرتعني يعح مترارته يف تقدمي اFمع والرعاية  للم ا ي سـ
ته من أعطتوقد  بو ي رعا شاركة دوية واسعة يالو يق  لوجامعة اFول العرية بعدا عريا ودويا > وسامهت هذه الرعاية يف  م ل ب حتقب
نظمة ّ ونوه أيضا .فيه تعاون مع ا مل سخة مرتمجة ا/ي أفىض إىل إعدادل يف اFويل ب اللغة العريةإىلن  يس  للتصن من اتفاق  ن

ترصف  يوضع  بسلع واخلدمات و سـ بو لل ها ويمت يالو نظمة أيضامعمن خالل uتفاق املربم  تفادة سور3 من دمع ا تحضري ال مل ا سـ ل
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شاءيف  ية نإ بة مياألاكد نا ية ا ية ا يث مت توفري ا ية الفكرية يف سور3  ية  سـ الو مل ت ب تحن ل لط ن ح هام الإلقالعللملك /ي ل هبذا العمل ا
تدربني يف هذا ا®ال  رشوع إىل إضافةللميوفر الفائدة  تاكرإقامةم  uيا و نولو ب مراكز  ج ، ويف هذا ا®ال .يف سورية للتك

ية إحداثاعUد برYمج أعرب الوفد عن أمI يف  ية الفكرية مضن ميأاكد ندةللملك  ية جأ ل دمع دوري ويس مرحيل جكربYملتمن ا
نه  يدين  موز3دة عدد ا ية ملسـتف ية الفكرية وتعزيز دورها واندما�ا يف ا شلك ذò من نواة هامة يف تروجي ثقافة ا منملا  لتي مللك

تصادية uتطرد قائال إنه ي.ق تب العريب وذò أيضا أنأمل سـ وا يني مدير  للمك يمت  يداتع يان ا®موعة العرية ملا ا ملكتأ ب ورد  بب
يةتأثري/ò من  تعاون يف جمال ا مللك يف تعزيز ا ناسب يف هذا ا®ال ل¨ول العرية اكفةل يه اFمع ا ب الفكرية وتو مل  ،وأخريا .ج

ياته ب يقممتنأعرب  تو نجاح وا ية  تلكل أعامل ا فأن  ل ل مجلع  .ت

بال  .130 ية ويان وفد  ب¨ان األفر يابة عن مجموعة ا يا  نوب أفر يان وفد  يا عن انضاممه  هورية تزنا يوأعرب وفد  يق يق ج نمج ب ل ن ب لن ل
ب يابة عن ا ل يابة عن uحتاد األفريقيلن ثل uحتاد األفريقي  ن¨ان األقل منوا ويان  مم مية للمدير العام . لب يادة ا حلكوأشار إىل ا لق

ية ية العا بت فهيا األزمة املا ية اليت  تحد3ت املا بو عىل الرمغ من ا شطة الو ناء uضطالع بأ ملوفريقه أ ل ل ل ي ن وقال إن اFور . تسـبث
ية  ب¨ان مللكا/ي تضطلع به ا تصادية مل يعد حمل جدال حىت يف ا uية و Uجu ية يق ا لالفكرية بصفهتا أداة رائعة  ع قمن لتتحق ل

ية كربى. األقل منوا نا سويق قد جسلت تو�ات  شطة ا ية الفكرية من خالل أ سـوأضاف أن ا®االت اليت روج فهيا  ت ت فن ل للملك 1 ُ .
يا ا نولو يجي  تخدام uسرتا u جوشدد عىل أن للتك ت ية أدخل سـ نا رشاكت ا نقوv إىل ا توردة ا يا ا نولو عية وا لص مل سـ لحملل ملل ج تك

تجة تاج وجودة املواد ا يث أجحام اإل ننات هائ  من  ن ملس ححت تجارية . ي ثل العالمات ا سويق  تخدام أدوات ا لوأضاف أن ا ت مسـ ل
سة ال نا ية اكن فعاال كذò يف تعزيز ا ياYت اجلغرا ية وا نا فوالرسوم وال¹ذج ا مل ب ع فلص بري . عادvل يع  شعر  كوقال إنه  شج بتي

شاركة اكم  بالغة الصغر  رشاكت الصغرية وا مشاركة ا ل تأ تقوم به من خالل . لمب تعاون ا/ي مل  يا تقدر ا تفوأكد أن تزنا ل ن
تلقاها تأ  نفذة Fهيا ومن خالل خدمات اFمع اليت مل  تلفة ا رشوعات ا تا مل ýتف بو عىل. مل  يوأعرب الوفد عن شكره اخلاص للو

ية شأن ا بو  يات جدول أعامل الو يذ بعض تو بدء يف  يا عىل ا منساعدة تزنا ب ي ص ل ن لتم رشوع . تنف  DA_10_05ملوكجزء من ا
يقدم  ميي،  ميي واإل يد الوطين ودون اإل ية الفكرية عل لك من ا تخدمني يف جمال ا سات وا سـتعزيز قدرات املؤ لصع سـ قلس قل مللك مل

يكون شاري تقريرا بعد فرتة وجزية و سـبري ا ست ية الفكريةخ يا يف جمال ا ية تزنا تقرير أساسا لرمس اسرتا مللك هذا ا ن يج وأخطر . تل
ية اFور ا/ي  بو عىل تدريب املدربني، وذò إقرارا مهنا بأ ساعدة من الو ست احلصول عىل  يا ا يات بأن تزنا مهالوفد ا ي م مت ن لمجلع

بارها  ب¨ان  تصاد3ت ا توسطة يف ا رشاكت الصغرية وا تتقوم به ا ل عمل ق تحداث فرص العمل وإقرارا مهنا كذò ل سـنصات ال م
تمكلت  سة، وقد ا نا سن من قدرهتا عىل ا يا  تخداما اسرتا ية الفكرية ا رشاكت ألصول ا تخدام هذه ا سـبأن ا ف مل يح يج سـ سـسـ ت مللك ل

سطس  همة يف أ بو هذه ا غثة من الو ي ثة اكن مجع ما يكفي من املدرب. 2011ملبع هذه ا هدف الرييس  لبعوراح يقول إن ا ل ئ ني ل
ية يف خطط  ية الفكرية بفا يات ا توسطة عىل إدماج اسرتا رشاكت الصغرية وا ساعدوا هذه ا علا/ين من شأهنم أن  يج مل مللكي ت ل

ها ها. لأعام تؤيت أ ية  ناعة بأن هذه uسرتا يا عىل  لكوقال إن تزنا سـق يج ها دور لغ . تن ية  لوأشار الوفد إىل أن املعلومات ا لتقن
نول تطور ا ية يف ا لتكاأل ل نة . و¡مه ساعدة من 2007سـوأضاف أن يف  شارية واملعلومات  u يا للخدمات شئ مركز تزنا مب أ ت ن سن

ية ية واإل ية ودون اإل تو3ت الو تخدمني عىل ا ية الفكرية وا سات ا سني كفاءات مؤ بو  ميالو مي ن سـ سـ س تح قلي قل ط مل مل وقال إن . مللكل
ساعد العلامء وغ تعلقة لرباءات  يتعممي املركز للمعلومات ا يهتامل ية أحبا¼م ونو سني  عريمه من أحصاب املصاحل عىل  مك وتقدم . حت

بة املركز تظام إىل  بو عىل املواد اليت تقد�ا  شكر إىل الو تالوفد  ن ي ثة قربا . مكل بو  يوقال إن من املزمع أن ترسل الو بع ي
بح تاكر، مبا ميكن علامء ا uيا و نولو لتحديث املركز وحتويI إىل مركز Fمع ا ب جل نفاذ إىل املعلومات لتك للث من uتفاع به  ن

ية مية . لتقنا ها، مبا ميدها  ية الفكرية من خالل تو تفع محلاية مبوجب ا تجات عدة ميكن أن  يا Fهيا  بقونوه إىل أن تزنا مي مللك سـن ت ن من
ية بة. ملمضافة يف األسواق العا نا يات  توسـمي لرمس اسرتا ثة من خرباء ا بو أرسلت  سـورصح بأن الو يج ل بع مي تارة ت تجات  خم  ملن

تجات ويه ية عىل ثالثة  ثة دراسات وا نوقد أجرت هذه ا مبع ف يا وهبارات : ل يا وشاي تزنا نهوة تزنا ن وأحاط الوفد علام . يزنزبارق
 òية الفكرية، وكذ تعلقة  تلف القضا3 ا تفاوض عىل  شاركة يف ا تقدم احملرز حىت اآلن يف اللجان ا مللكمع uرياح  مل خم ل مل ل ت

ية اFويةبتجديد و نة احلكو لالية ا يع أمل يف إعداد صك دويل واحد أو أكرث يكفل امحلاية . مللج مجلوقال إن ال بد أن حيدو ا
يدي والفوللكور ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا تقلللمعارف ا ل تع ث لتقل ل وأعرب عن رسوره كذò ألن األموال . ل
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نة ا ية ألعامل ا ملاýصصة من املزيا للج يةن يات جدول أعامل ا يذ تو تدمع  ية الفكرية  ية وا منية  ص سـ من تن لت نفل تمللك وأكد ل¨ول . ع
شلك معقول وYحج شرتكة  يق األهداف ا يات املذكورة أعاله لضامن  يع ا ناءة يف  شاركة ا باألعضاء الزتامه  مل لعمل مج ب حتقمل  .ل

يا  .131 ية، وقال إن  ب¨ان األفر يا آراء مجموعة ا متوأيد وفد  ن يق ين ل كي ية ك تصدي للعديد من القضا3 يف جمال ا مللكنت من ا لك
بو ومن خالل  متر من الو يالفكرية بفضل اFمع ا ية ملسـ نا ية ا يين  هد ا عا لص للملك لك يا حلق املؤلف  )KIPI(ملع كينوجملس 

)KeCoBo(سات تلفة، مهنا إذاكء الوس وغريها من املؤ شطة  رشوعات أ هد وا®لس نفذا  خم، وأضاف أن � من ا ن م عي ملع
هذه امحلاية يطرح  ية الفكرية واإلنفاذ الفعال  ية الفكرية وتكوين الكفاءات، ومع ذò ال يزال متويل امحلاية مبوجب ا ل مللك مللك

سابقة. حتد3ت بو العامة ا يات الو نذ  شطة اجلديدة أجنزت أو اسـهتلت  لوراح يقول إن العديد من األ ي مجع مترارية  من سـلضامن ا
شطة اجلارية نوان نوراما تضم، وناأل ية الفكرية  يمل يروج  شطة ترمجة  بعنت هذه األ للملكن إىل لغة ) PANORAMA(ف

نة  ييل يف هناية  سوا سـا ساعد2010حلك ناطقني هبذه اللغة عىل م األمر ا/ي يUىش مع  يني ا لة ا ية الفكرية، نظرا لكين مللكهم ا ف
يا ساكن يف رشق أفر تحد¼ا أكرب قطاع من ا يقألن هذه اللغة  ل تفل به . ي ية الفكرية قد ا يوم العاملي  تدرك قائال إن ا حوا للملك ل سـ

بار موظفي 2011 أبريل 26يف  هور وحرضها  ية الفكرية ألحصاب املصاحل وسائر ا يوم واحد عن ا ك بعقد حلقة معل  مجلل مللك
بارزين يني ا تقدير إىل اýرتعني ا هادات ا ناء هذا uجUع سلمت  لاحلكومة، وأ حملل ل هر . شث هد شويف  تضاف ا ملعيويو ا سـ ن

يا املعلومات وuتصاالت  نولو ية  ية ا رشوع حتديث ا شأن  ية وفدا جيري دراسة جدوى  نا ية ا يين  جا تك ن للملك للك تم ب ب ع تحلص لل
شرت بو وملا يك بني األربو والو ناعة ي ية للهنوض  لصالواكv الو وذكر الوفد أنه مل يمت بعد وضع خارطة طريق واحضة ). NIPA(طن

ية ا/ي لتحديث نظام نا ية ا تة ا ع أ لص يةيمللكمت نا ية ا يين  هد ا عتخدمه ا لص للملكسـ لك شأن . ملع بو  بوأيد أهداف جدول أعامل الو ي
تصادي، وهذا  u يدان ية يف ا منو وا يق ا ية الفكرية كأداة  ية من uتفاع  نا ب¨ان ا ية إىل متكني ا ية الرا لا ق تحق مللك م ملم من ن ل ل تمن لت لل ل

ية يف  شاريني . ركن الرباءاتلكينأدرجت الرباءات ا u يا فريقا من اخلرباء بلت  مترب ا هر  تطرد قائال إن يف  توا ي سسـ نسـ تق كش سب
ب¨، وعقب  ية الفكرية يف ا ية جديدة يف جمال ا ية و شاء أاكد رشوع إ بو إلجراء دراسة جدوى عن  لالعاملني يف الو ن مي ن مللكي ط م

ية وأساتذة ا نا ية ا يين  هد ا ثيل ا تقاء  uع لص مبم للملكل لك تظر صدور تقرير ملع ية الفكرية،  يني مبجال ا ية ا نجلامعة ا يمللك ن ملعن لكي
رشوع  يع نطاق  يا تو ية الفكرية، ويف هذا الصدد تؤيد  ية يف جمال ا شاء أاكد متوي عىل خارطة طريق واحضة إل سـ ي مي ن نحي كمللك

شمل ب¨ان أكرث مما اكن مزمعا يف ية  ندرج يف جدول أعامل ا يات اجلديدة ا ياألاكد من مل لمي يا .  األصللت كينورصح الوفد بأن 
ية  ال يهنا اخلاصة  تصادية وغريت قوا u ية يق ا ية الفكرية يف  ب¨ان اليت أقرت بدور حقوق ا مللكتزال يف مقدمة ا ن ق حتق منمللك لتل

ثل  ئة  Y 3ويل، وأضاف أهنا تصدت أيضا لقضاFيد ا تUىش مع املعايري وأفضل املامرسات عىل ا مالفكرية  شـ لصع ل
يو ثل اتفاق تربس والصحة العامةلبا سائر uلزتامات اFوية  ثال  uيد و يا وا ينولو م ج لتك ل ت متقل وقال الوفد يف هذا الصدد إن . ل

ثريا  رس  يUىش مع بروتوكول تعديل اتفاق تربس، مما  ية  نا ية ا ها يف جمال ا رش يا آخذة يف تعديل  كحكومة  ل ع لص يي يت سـك ي مللك يع ن
يني إىل األدوية األس سورةلكيننفاذ ا ية بأسعار  يا ية . مسـ ياYت اجلغرا شأن ا رشوع قانون  فوراح يقول إن احلكومة صاغت  ب لب م

ب¨  سن حامية ثروات ا رشوع القانون  يمي لقطاع الزراعة، ورصح بأن  تعاون مع حكومة سورسا عىل إجراء  لعقب ا يح سـل م تقي
ية توى اخلدمات ا. لطبيعا يع uتفاق عىل  مسـوأعرب الوفد عن تطلعه إىل تو تاكر بني ق uيا و نولو بخلاص مبراكز دمع ا ج لتك

توبر  ية يف أ نظمي دورة تدر يؤدي إىل  بو، ألنه  ية والو نا ية ا يين  هد ا كا ي ت سـ ي ع بلص للملك لك بحث يف 2011ملع يا عن ا ل يف  ني ك
تاكر uيا و نولو شاء مراكز دمع ا بل إ بالرباءات،  جن تك ن. لق متر ا/ي  تدريب ا بو عىل ا توأخريا شكر الوفد الو ل ظمه واFمع ملسـي

تجارب واخلربات مع سائر  بادل ا تعداده  ية ودوية ملوظفهيا، وأبدى ا لاملايل ا/ي تقدمه عن طريق تريب دورات  ت سـ ل لحمل ت
ب¨ان متس مهنا مواص  تقدمي هذا اFمع. لا ية وا ية ا بو عىل دمع تطوير ا لوعرب عن شكر حكومة ب¨ه للو ت ب تحي لل  .ن

ية ا .132 سلطة الو ينوأعرب وفد ا ن سطل شاركة لفلط سطني، عن سعادته  ثل  للمية، بوصفه  فل ية العامة مم مجلعيف اجUعات ا
بو  توى من uجUعاتيللو سطني األوىل عىل هذا ا شاركة  ترب هذه  سـإذ  فل م تعاون يوقال إنه . ملتع مع لتطلع إىل تعزيز أوارص ا
بو  ية الفكرية يف يالو توى العالقات امجلاب¨ه مللك يف جمال الهنوض  ععىل  يةمسـ نا ئية وا ت وقال إن .لث كشار  يف اجUع ه تزتامنم

نرب  سطني إىل ا نظمة مع توجه  ية العامة  ملا فل للم ترب امجلع تحدة، واليت  سطني يف األمم ا  vوF  تعألممي لطلب العضوية الاكم مل فل
ها تابعة  تخصصة ا بو إحدى الواكالت ا لالو ل مل نوقال إن ال. ي تحدة، بعد ا توجه لألمم ا ستقرار  مل بل إلطالق ل لسـفاذ اكفة ا
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ييل ا/ي بدأ عام  تالل اإلرسا u شان إهناء ئمفاوضات جادة  تق  عىل حدود الرابع من حزيران هل وإقامة دوت1967حب ملسـ ا
سطني   vشاركة دو يني، وتأمني  ئني ا تعلقة لال ية اFوية ا رش يق قرارات ا رشية، و فلبعامصهتا القدس ا م مل ل ع نب ج يق ل لفلسطل تط

هد العامل يةجل سا ية واإل Uجuتصادية و uرشية يف اكفة ا®االت الفكرية و ياة ا توى  سني  ني  ن ع سـ قتح لبح م سلطة  وقال إن .ل لا
ية  ية ا ينالو سطن يدة وخلق قد كرست لفلط ية ا سات اFوv ا ناء مؤ تكامل  يني ال ت�ودها خالل العامني املا ي س ب سـ لعض نسط لفل

ية  ية و معلجاهزية موضو ها قامة اFوv، وحددت إلع Yجميف بر"vوFتالل وإقامة ا u حسطني إهناء تدخالت "  فل لاكفة ا
سات اFوv القوية، ومقوماهتا يف جمال احلمك واإلدارة  ناء مؤ ساملطلوبة إلجناز  ية، مبا يف ذò يف وب Uجuتصادية و u ية عا قمن لت

تص هب ية واكمل احلقوق وا®االت اليت  نا ية الفكرية وا ختجماالت ا ع لص نظممللك بو ما  يف يأيت لك ذò قال إن و. الغراءية الو
ش متع اFويل بقول لكمة الفصل  يام ا ثىل  ئة األجواء ا سطني  يام  بياق  مل ي فل ®سـ لق ية، أبهتق يام اFوv ا تحقاق  نن ا يق لفلسطسـ

تالل أن  u هذا تالل، وقد آن  u يين يرزح حتت شعب ا ها إال ا بق من بني شعوب األرض  حيث مل  ل ح لك سطح ل . ينهتـيلفلي
يد ا/ي حيول دون وقال إنه  يق الو تالل هو ا u مترار ية، فإن ا يام اFوv ا يق اجلاهزية  حمع إجناز خطة  ح ن لق ملعحتق سـي لفلسط

متع اFويل عىل  حد سواء يين وا شعب ا يق طموحات وأماين ا ®يا�ا و سط لفلل حتق ها قد الزتمت فلسطني  وقال إن .ق Yجميف بر
سط يط عضوية  فليل و شـ نتفع نظامت تب تعددة األطراف  العمل عىل uنضامم إىل ا تجارية  نظامت اFوية واألطر ا ملني يف ا ل ل ممل

تصادية  u يل اللجان ية واFوية، و يع اFول وا®موعات اإل ية فاع  مع  نا قاFوية ذات العالقة، وإقامة عالقات  تشك ل مي مج ئ ث قلل
رشاكء سطني وا شرتكة ما بني  ية ا لالوزارية وا فللف مل ية هو ذò أضاف قائال إن هدف و. ن ت|رية جاذبة وتطوير ا ئة ا نخلق  س بي لب

تصادية،  u ية قا ية ولتحت ية عرب  تصادية، ونقل املعرفة ودمع اإلبداعات ا u ية منتعزيز دور القطاع اخلاص يف ا ي تمن نت لفلسطق ل
ية رشية وا بيعاملوارد ا لطل يع مذكرة تفامه مع. ب تو ثلت أجد هذه uجنازات  قوقد  ب بو  مت سطني املايضعام اليف يالو بول  فل، بعد  ق

نظمة يف عام  تخصصة األخرى2005ملكعضو مراقب يف ا نظامت اFوية ا بايق ا مل، أسوة  ل مل ية الفكرية ّ وذكر بأن .ب مللكحقوق ا
تاكر، و uية يف حامية اإلبداع و ية ور بشلك حقوقا أسا سـ سـ تع هبا املواطن يه ئيت يمتمن أمه احلقوق اليت جيب أن 

توى امحلاية و/ò فلسطيين، لا ية خاصة إمياY مهنا برضورة الهنوض  ية هذا ا®ال أ ية ا سلطة الو سـفقد أولت ا مه ي ن مبل سط نط لفل
يه جاءت  ية يف هذا ا®ال، و ها، وخلق ثقافة و تواءم  رشيعات اليت  تلفة، وسن القوانني وا ية الفكرية ا علنارص ا ن ت ý طلع معل تمللك

بولفلسمصادقة جملس الوزراء ا سطني والو تفامه بني  يذ مذكرة ا ية وزارية  نة  يل  ييين خالل هذا العام  فل ل ن جل نفط تشك ف لت . ب
ية بصفة حرص عىل و تجارة العا نظمة ا سطني  يا بصدد انضامم  بذوv حا ثة ا ية ا هود ا ملاإلشارة أيضا إىل ا ل مل فل ل مل ث يي ن حلجل لفلسط

سات ذات ال يل فريق وطين بعضوية املؤ يث مت  سعضو مراقب،  شك تحضريات ععالقة متح ل القطاعني العام واخلاص لعمل ا
ية تجارة العا نظمة ا سطني إىل  ملالالزمة النضامم  ل تطرد قائال إن .مفل ية سـ وا سلطة الو نا خبطوات ملموسة يف قد قامت طل

سطني ية الفكرية يف  يذ خطهتا سالفة ا/كر يف جمال تعزيز ا فلياق  مللكسـ تصاد الوطين وقال إن . تنف u عىل  معلت قدقوزارة
يين هور ا ست إجيا عىل اخلدمات املقدمة  بو، واليت بدورها ا ساعدة من الو تة العمل  سطأ نعك ي مب لفلمت  كام وجيري العمل ،للجم

تني العرية وuنلكزيية عىل موقع الوزارة تجارية وبراءات uخرتاع  بات العالمات ا رش  يا عىل  بحا للغ ل طل وأشار إىل أن . نل
ية  سلطة الو نا ية وإعداد قوانني ل تعمطل نا ية الفكرية ا ثانوية اخلاصة  ية األوية وا رش ية ا يا عىل حتديث ا عحا لص ل ل يع ب مللكل لتن ل

نيب ونقل املعرفة  ت|ر األ u شجع يات اFوية ذات العالقة، مبا  سجم مع uتفا تجدات العرص و ججديدة تواكب  س يق ل ن تسـ م
يا نولو جوا رشوع قانون حلق املوحتدث عن . لتك تصاص يف مإعداد  u تظار مصادقة �ات خؤلف واحلقوق ا®اورة، وهو  ن

ية رش يذية وا تني ا يعا تسلط لت نفل ية. ل تاكرات ا uينأما يف إطار دمع اإلبداعات و يا عىل ، قال الوفد إن العمللفلسطب ل جيري حا
ية تعاون مع اجلامعات ا تاكر يف الوزارة و u شاء مراكز دمع ينإعداد دراسة إل ل ب ية وقال إن  .لفلسطن ية ا سلطة الو ينا ن سطل لفلط

يات اFوية عىل الرمغ من عدم وجود أي الزتامات مرتبة عىل تتبع  بدأ احرتام uتفا ية تقوم عىل  ياسات و تأيضا  ل ن قسـ م ط
ثال يل ا ية الفكرية فعىل  يات اFوية اخلاصة  ست عضوا يف أي من uتفا ملسطني كوهنا  س ل ي بفل مللك ق ومضن هذا اإلطار يمت  ل

ية يف قرارات اإلدارة، تط ية لألجانب، وتوفري وسائل الطعون القضا بدأ املعام  الو ئيق  ن طب اعUد ونرش القوانني واألنظمة، وم
يفات اFوية،  لا ياولتصن يا أو خار يل سواء اكن  تخدام وا u ية جاعUد أ حملبق سج لتسـ بذل سـتواصل فلسطني  وقال إن .سـ

بلوغ أهد هود خالل الفرتة القادمة  لا يق هفاجل ية قادرة عىل  سات  تصاد وطين فعال، ومؤ ناء ا  Ðية سـ حتقا الو ن يق س ب سطن فلط
ية  ية و تقالل وuزدهار، وتعمل خالل املرح  القادمة عىل وضع اسرتا u يق تدامة، وسامه يف  ية ا نا يج سـ ت سـ طمن ت حتقمل لت

تصاد u ية توى الوطين كأداة من أدوات ا ية الفكرية عىل ا قللهنوض  منمللك لتسـ نوان مل حنو دوv اإلبداع "عية حتت 
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تاكر uبو أمل بأن تقوم اللك ي، و"بو يق ذòيالو لتحقتوفري اكفة وسائل اFمع واألدوات الالزمة  هد يوقال إنه . ب تشتطلع بأن 
يهن نظامهتا، ومن  تحدة و سطني لعضوية الاكم  يف األمم ا يد حق  ية يف جمال تأ يع القادمة تطورات إجيا باألسا م مل فل ك ب منظمة ا ب

بو الغراء  يع اFول يالو سطني إىل سائر uتفاقات واملعاهدات اFوية ذات العالقة، أسوة  نظامت اFوية، ومض  جبمواكفة ا ل فل ل مل
نحة  وقال .لاألعضاء يف األرسة اFوية يس  متع العاملي  ساواة وuندماج يف ا تع حلرية وا يين  شعب ا مإن حق ا ل ® مل مت سط لل لفل

تظاره، وإنمن أحد وإمنا  تحقاق طال ا نا ي واثق من إماكية بزوغ جفر احلرية قربا عىل هسـ شعب ن يين، بدمعلا  من لفلسطا
نظمة  ساندهتملا  .امو

133. u ثل بات عديدة وخص /كر ندوة أحصاب املصاحل حتاد األفريقيمموأعرب  نا بو ل¨مع املقدم يف  نانه للو سـ عن ا ي مت م
شاء ية هبدف إ يل األنظمة األسا نشأن  سـ حتل نظمة ب يةم  ية الفكريةيقأفر ته تË . للملك  باهر ا/ي  نجاح ا حققوأشار إىل ا ل ل

ندوة املعقودة يف دااكر  نغال(لا مترب8 و7يف ) لسـا ية وأعرب . 2011 سب  ب¨ان األفر يان املدىل به مس مجموعة ا يقورحب  ل لب
يده يف ذò الصدد بو واأل. يعن تأ يوفضال عن ذò، دعا اFول األعضاء يف الو ش½ت ً ناية خاصة  للممانة إىل إيالء  ع

ها يات وإجياد حلول ملموسة  ية املطروحة واملزمع طر#ا خالل ا لاألفر ورأى أن دمع اFول األعضاء واألمانة ميكن أن . مجلعيق
يع ب¨ان العامل سم بدرجة أكرب من العدل واإلنصاف يف  ية الفكرية عىل حنو  مجهم يف تطوير ا يت مللكي بو ًوأحاط علام . س يبأن الو

نة سـهتل يف  يجي ا تقومي uسرتا ها  Yسـبفضل بر مل ت لل ها ومواردها 2008 جم ها وبرا يا ها و نظر يف أهدا سعى إىل إعادة ا جم  لك هف ل ت
ية  همهتا بدرجة أكرب من الفعا متكن من uضطالع  يالك والربامج واملوارد حىت  ية وتقومي تË األهداف وا لuسرتا ه مبيج ت ل ت

ية د ئة حكو ها  مبو ية الفكريةهيصف ية تعمل يف جمال ا مللكوية ر سـ بو اليت مسحت عرب . ئيل بادرة وشكر أمانة الو تË ا يورحب  مل ب
ية الفكرية يا وتطوير ا مية املوارد والربامج اýصصة ألفر نوعة بز3دة  مللكبرامج  ليق قت ورأى أن تË الز3دة يف املوارد قد تؤدي . م

ية الفكر توازن يف تطوير ا مللكإىل تعزيز ا تلف اللجان مبا فهيا ل ýية يف العامل وسمح  ية الفكريةت ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج  بأداء ملع
ية نة. لدورها عىل وجه أكرب من الفعا ية حامسة عىل أعامل تË ا للجوقال إنه يعلق يف الواقع أ تقدم احملرز . مه لورحب 

متدة يف إطار جدول أع يات ا تو يذ ا نجاح احملقق يف  ملعوا ص ل بو عىل العمل تنفل ية وحث األعضاء يف الو شأن ا بو  يامل الو من ب لتي
يات الواردة يف جدول األعامل عىل حنو  تو يق ا ية أو املادية عىل األقل بصورة دامئة من أجل  شد الوسائل املا صعىل  ل ب ل تطح

شأن . فعال رشوع  بوسلط األضواء عىل  تعاونم نوب لتعزيز ا ته جلفÐ بني ب¨ان ا يةمجموعةح ا/ي اقرت ب¨ان األفر يق ا  خالل ل
نة  ية الفكريةللجاFورات األخرية  ية وا ية  مللكا من لتن بري من املع ل وحظي بدمع عدد  يةلاب¨ان ك نةمنا يق آخر دورة  بل  للج  تعل . ق

يذ  ية  رشوع األفريقي وإhحة الوسائل املالمئة لضامن فعا نة واعUد ا ناف أعامل ا نفودعا اFول األعضاء إىل ا تئ لمل للج ذò سـت
تجارب مثرة وتكرار تË ا بادل املعلومات عن جتارهبا ا نوب عىل  ساعد ب¨ان ا رشوع ا/ي  لا ت جل ملي س تقدم . مل لورحب أيضا  ً

يدية والفوللكوراحملرز يف  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اFوية ا نة احلكو تقلا ث ن ل لللج مللكملع وحث األعضاء يف . م
تاجئ بو بعد ا نالو ثابرة يف uندفاع ذاته من أجل لي نة املذكورة بوجه خاص عىل ا شجعة جدا احملققة بفضل جتديد والية ا مل ا للج ًمل

ية شأن املوارد الورا شات  نا يد ا تاجئ ملموسة عىل  ثيق  ب ق مل صع ن بو . حتق ية تريم إىل تعديل معاهدات الو يوأوىص بطرح تو ص
تص  لرباءات وجعل  شأ املوارد الملا شف عن  نا يةملك ياثورا بات الرباءات أمرا إلزا نه  ً ا/ي  م ً طل وارتأى أنه من . تتضم

تص  ملعارف  رشوعات الصكوك القانوية ا تدم خبصوص  رشوعات املواد موضع جدال  ملالرضوري أيضا إجياد حل  ن محم مل ً
يدية والفوللكور تقدم يف أعامل . لتقلا لوأضاف قائال إن إحراز ا ية حبق املً نة اFامئة ا نا  أمر Yجع ؤلف واحلقوق ا®اورةملعللج

هات . ًأيضا يع ا ية يرى أنه من مصلحة  Y ية وعدة ب¨ان ب¨ان األفر جلوأردف قائال إن uحتاد األفريقي عىل غرار مجموعة ا م مجيق ل ً
برصي سمعي ا شأن حامية األداء ا لعقد مؤمتر دبلومايس هبدف إبرام معاهدة  ل توافق اآلراء ا. ب لوأبدى ارياحه أيضا  ملتوصل ًت

ية عىل uقرتاح األفريقي  يدات املربطة حبق املؤلف وقال إنه يعلق أ ناءات وا u شأن شات  نا يه ملواص  ا مهإ ت ي ت ب ق مل لتقل ث سـ
رشين  ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورةلعاملقدم خالل اFورة ا ننة اFامئة ا نارص . ملعللج عوشدد عىل أن ذu òقرتاح يعرض 

يا اليت  Fيناملرونة ا شموv حبامية ن نفات ا نفاذ إىل ا سامح  تعلقة حبق املؤلف  ية ا رشيعات الو نص علهيا ا ملبغي أن  ملص ل لل مل ن طت تل
تاجئ . حق املؤلف يق  سمح دون أي شك  بة ألنه  ناية الوا تحق لك ا نوأحاط علام بأن uقرتاح األفريقي  ي لع تحقسـ بج س ي ً

هات يع ا توقعات  جليب  مج ل تصل بأعامل . تسـتج  Ðنة يوف ية بقانون الرباءاتللجا يع أحصاب املصاحل إىل ملعناFامئة ا مج، دعا 
نة رشة  سادسة  شؤون الصحة والرباءات واملقدم خالل اFورة ا تعلق  للجإيالء اهUم خاص لالقرتاح األفريقي ا ل ب كام . عمل
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ييل أ تب ا يا ألن من شأن ذò ا بو يف أفر ثل الو ميي  تب إ تح  يده  ثأعرب عن تأ ي مي لمتي ملك يق مك تعاون ويعزز تطوير قللف لن يوطد ا
نطقة ية الفكرية يف ا ملا  . مللك

ث   .134 نظمة اFوية للفرنكوفوية مموحتدثت  نا ل يف )OIF(مل نظامت اFوية يف  نظمة Fى ا ثل اFامئ  ن مس ا ل مل للم جملم
تعة بصفة مراقب Fهيا  نوع اFول األعضاء فهيا واFول ا متد ثراءها من  نظمة، إذ  متوأفادت بأن ا ت ململ بالغ عددها سـت  دوv، 75لا

نصفة  ية ا Uجu ية شامل وا تصادي ا u تطور تدامة القامئة عىل ا ية ا نوع املؤسس ا/ي يؤيد ا بدأ ا ملسرتشد  ع من ل ل سـ من ت مب تت لت قل مل ل
ثقايف واللغوي نوع ا لواحرتام ا باد. لت يا يف إطار رشااكت قامئة عىل الفوائد ا نظمة تعمل يو يقا /ò، قالت إن ا تو ململ ً مً v يف حتق

نوات عديدة نذ  بو  ثل الو تخصصة  نظامت دوية  سـمج  أمور مع  ي مل م م ية . م ياهتا املؤ ية الفكرية وآ سـوأحاطت علام بأن ا سل مللك ً
ثقافات يف عامل العوملة تصادات وا u بادل وتاكمل ثف عالقات ا يجة  ية  بحت أسا يارية أ لوا ت ن سـ ص قملع تك لت ومضت تقول إنه . ل

سمل به من اآلن فصاعدا ًمن ا تجات غري امللموسة أن لك مل ثقافة احملفزة ملنا بحث واملعارف وا نولو¡ وا تاكر ا u ثل ل  ل تكب لم
تصاد العاملي u ية يف نا ب¨ان ا سني إدماج ا تصاد و u هم يف ازدهار ية الفكرية  قواحملوv إىل ثروات بفضل ا م ق س لمللك ل حت . ت

بارهام تË الط بو، إذ تضعان يف ا نظمة والو توذكرت بأن ا ي تطور عمل يق ا شرتكة يف  بان عىل املصلحة ا لاقة وتوا مل حتقظ
نة  تا يف  ية األعضاء فهيام، و نا ب¨ان ا تصادي يف ا uسـ قع ل مل شرتكة يف جمال 2000ق شطة  بارشة أ م عىل اتفاق تعاون مسح  ن مب

شطة دمع ا ية الفكرية وأ يدان ا تدريب يف  ية وا تو شطة ا تعلق بأ  Ðف Ðنتدعمي القدرات وال سـ ل ع ل ن مللكي ية يف م ثقا فلقطاعات ا ل
ها . مج  أمور نة  هر يويو من ا نظمة يف  يا يف مقر ا بو ا نظمة واملدير العام للو سوذكرت أيضا بأن األمني العام  ش نفتق سـل ن مل ي لللم ً

رشاكة بزمخ جديد يا إىل إمداد تË ا تعاون  لتحديد إطار برYمج جديد  ً سع لل بة قد تربط . ل شطة املر تواسرتسلت قائ  إن األ تقن
ية اخلربات وتدعمي القدراتبو تدريب و شطة ا ية وأ ثقا ياسات ا منجه خاص بأعامل مرافقة ا ل ن ل تسـ ف وأوحضت قائ  إن تË . ل

تكون  تظام  ية  تابعهتا ا نوية و شطة اليت ميكن إرساؤها عىل أساس خارطات طريق نصف  رشاكة ا®ددة وا سـا ن ن سـ تقن مل لل م
نا مثرة وقامئة عىل ا تايل Yجتة عن عالقة  مل تضامن مل تعاون وا ساهامهتام يف ا تكامل  تني من ا تا ا بادv متكن  لفع ا ل م سـ نظم لك ملت مل

شرتكة ساهامت لفائدة دوهلام األعضاء ا ملاFويل وإثراء تË ا  .مل

شاء نظام  .135 ها هو إ ية دوية هد نظمة حكو نظمة بصفهتا  ية الفكرية بدور ا ية  ية األفر نظمة اإل ثل ا نوذكر  ل مل مي مل فمم م م للملك يق قل
ياجات اFول األعضاء فهيافعال يف  ية الفكرية يليب ا حتجمال ا بري3 ورواندا، قد انضام . مللك ليوأفاد بأن ب¨ين جديدين، وهام 

نة نذ  نظمة  سـإىل ا متة هبا2009 ممل نظمة ترحب بعضوية اFول األخرى ا مله، وقال إن ا ثوأثىن عىل عالقة العمل الويقة اليت . مل
نظمة واFول األعضاء فهي نةملتربط ا نذ  نظمة  شطة اليت اضطلعت هبا ا بو، وأشار إىل العديد من األ سـا لو مل ن  2010 مي

تعزيز ركن الرباءات تخذة  بادرات ا بو، مبا يف ذò تكوين الكفاءات وا ية من الو ية وما لساعدة  مل مل ي ل ن  PATENTSCOPE تقمب
ناول حق املؤلف واحلقوق ا®اورة وعدد من حلقات العمل وا لوالربامج اليت  وأعرب عن تطلعه إىل مواص  تلقي . ندواتتت

نطقة ية الفكرية يف ا سني أوضاع ا بو  ملاFمع من الو تح مللكي  .ل

ثل  .136 يوية للرباءاتمموأشار  نظمة األوروية اآل سـا ب يوي للرباءاتإىل أن ) EAPO( مل نظام األورويب اآل سـا بح أكرث ل ص أ
ية، موحضا أن عد نة املا بات خالل ا تقطا ملودعي ا ًا ض سـ لطل لسـ نةً ته يف  بات املودعة Fى  سـد ا نظم  3,329  بلغ2010 ملطل

ًبا، أي بز3دة قدرها نة% 18,9 طل نة2009 بسـمقارنة  بل األزمة يف   Ðبات ف توى ا سـ، مما يعين جتاوز  لطل قسـ ، وهو 2010 م
نظمة يا عىل األداء املايل  للمما انعكس إجيا ثيل. ًب نظمة إن  ثل ا مموقال  مل بحوا من أحصاب 62 مم بالرباءات األوروية ص دوv أ

يوية وذò رمغ أن  هد2011 سـنةسـاآل ياتش  بات براءات uخرتاع، لكن uجتاه ظل إجيا ب تدهورا يف معدل إيداع  طل ً .
توقع منوا قدره ته  ًوأوحض قائال إن  ت منظم بات قربا من ذò يف % 10 ً بات، حبلول هناية العام ومعدل إيداع  ًيف عدد ا ي طل لطل

يفا تايل،  ًالعام ا مض شأن معل ل توى تعزيز تقدمي املعلومات  هد العام املايض جناحا سواء عىل  ب أنه رمغ الصعوت،  مسـ ً ش
نظمة تابعة ل¨ول األعضاء يف ا ية للرباءات ا بات ومع املاكتب الو نظمة مع مودعي ا توى تعاون ا نظمة أو عىل  ملا ل ن لطل مل سـ طمل . م

نظمة قائال إن حنو ثل ا تدرك  ًوا مل مم بات احل% 60 سـ ية، وهو ما أhح لطلمن ا سخ إلكرتو ته يف  ية أودعت Fى  نا ن نظم مل
ئت  ية اليت أ شريا إىل أن بوابة اخلدمات اإللكرتو نظمة  تعامل مع ا ية يف ا نفقات وز3دة الفعا يص ا بات  نشملودعي ا ُ ن م مل ل ل ل تقل ًلطل

نة نظمة م2010 سـيف  تابعة ل¨ول األعضاء يف ا ية للرباءات ا سب املاكتب الو مل ال متكن  ل ن ن احلصول عىل املعلومات طحف



A/49/18 

107 

 

 

بات لطلالالزمة، وإمنا تقدم أيضا خدمات عرب اإلنرتنت ملودعي ا ية . ً تعاون مع املاكتب الو نظمة يقول إن ا ثل ا نومىض  ل مل طمم
ته وهو ما انعكس عىل برYمج  ية  نظمة اكن دوما ومازال أحد األولو3ت الر تابعة ل¨ول األعضاء يف ا نظمللرباءات ا سـ مل ملل ئي ً

نظ تعاون 2014 -2010مة اإلمنايئ للفرتة ملا يعة ذò ا يق  يع و نظمة وتعزيزها، جيري تو ل موحضا أنه بفضل تطوير ا ب تعم سـ طمل ً
نظمة يف إطار �ود . ونطاقه تاكر يف اFول األعضاء يف ا u تطرد قائال إنه قد مت الرتكزي بوجه خاص عىل تعزيز تطوير ملوا ب ًسـ

بل بغي  تعاون مؤكدا أنه  قتعزيز ا ين تعلق ًل ته يف هذا ا®ال واليت  بادرة اجلديدة اليت اختذهتا  ت لك يشء اإلشارة إىل ا نظم ممل
تاكر يف اFول األعضاء يف  u ية ومراكز ية وا تعلمي العايل واملراكز ا بات العامة ومعاهد ا بتقدمي اFمع اإلعاليم  ن لعلم ل ت لفب للمك

نظمة نفاذ ا®اين. ملا تعدة لضامن ا ته  لوأضاف أن  سـ منظم تعلقة لرباءاتل م يوي للمعلومات ا ملنظام األورويب اآل سـ شأ ل ن ا/ي أ
نظمة وا/ي يضم ما يزيد عىل نفاذ 38 مليف ا تعلق بضامن ا يع عىل uتفاق األول ا تو يون ويقة براءة موحضا أنه قد مت ا ل  مل ل ث قمل ً

تعلقة لرباءاتا®اين إىل ا يوي للمعلومات ا ملنظام األورويب اآل سـ هوريل متربمج مع  يالروس يف  سبة   وأن اتفاقات مماث  2011 ب
يع علهيا تو بحت جاهزة  نظمة أ ية أخرى hبعة ل¨ول األعضاء يف ا قمع ماكتب و لل ص مل نظمة إنه إلضافة إىل . طن ثل ا ملوقال  مم

تعلمي العايل و بات العامة ومعاهد ا بح اFمع اإلعاليم  تعاون اليت تكونت لفعل،  لتلف أشاكل ا ت يص ل للمكخم ية سـ لعلماملراكز ا
شريا إىل أن  تاكرية  u ية ل¨ول من أجل تطوير األعامل يات الو يذ uسرتا يدة  تاكر أداة  u ية ومراكز ًوا م ب ن يج ب طن ت نف تمف لتق ل

تطور بو آخذ يف ا ته والو تعاون بني  لا ي نظم نة. مل يع يف  تو سـومىض يقول إنه قد مت ا تعاون 2010 قل تحديد إطار ا تني  ل عىل و ل ثيق
بو يف جمال : بل وهامملسـتقيف ا نظمة والو تفامه بني ا شأن الرباءات ومذكرة ا تعاون  تعلق مبعاهدة ا شرتك ا يبرYمج العمل ا مل ل ب ل مل مل

تعلقة لرباءات وتعممي وKئق الرباءات تدريب ملاملعلومات ا نظمة سواء يف برامج إعادة ا شاط مع ا تعاون  بو  ل موحضا أن الو مل ن ت بي ً
تخصصني نوية اýصصة  للما نطقةلسـ شرتكة يف أقالمي دول ا رشوعات  يذ  تب الوطين للرباءات أو يف  مل يف ا م م نفت وأعربت . ملك

بو للفرتة  ية للو رشوع الربYمج واملزيا يدها  نظمة عن تأ يا ن ي شرية إىل أن 2013 -2012ململ ية  م املقدم للمراجعة يف اFورة احلا ل
تعلق يف املقام األول لربYمج يا"نوان لع ا/ي حيمل ا10 ياألمر  ب¨ان يف أورو وآ تعاون مع بعض ا سـا ل ويريم إىل تقدمي " ل

تاكرية يف اFول بطريقة فعاv ومركزة u شطة ية الفكرية وأل تعلقة  تطوير األنظمة ا ساعدة  با ن مل ل نظمة قد . مللكمل ثل ا ملواكن  مم
تعاون بل إىل ا يه اهUم خاص يف ا نوي تو بو  لأشار رياح إىل أن الو ت ي تقت يةملسـج نظمة اإل مي مع ا ثل . قلمل به، أكد  ممومن جا ن

تفاع بأنظمة  تعلقة ال سائل ا سوية ا بو يف  ية للو ها يك تكون رشياك ذا مصدا بذل لك ما يف و ته  نظمة أن  نا مل مل ت ي س نظم قمل سع ًت م
نطقة تدامة يف ا ية ا يق ا ية الفكرية من أجل  ية الفكرية وبأصول ا ملا سـ ملمن لت حتق مللك  . مللك

ثل  .137 تصدي لوضع )WBU(اد العاملي للمكفوفني uحتمموقال  بو أن تعمل من أجل ا بغي ل¨ول األعضاء يف الو ل إنه  ي ني
بو يا يف الو سائل املطروحة حا ندرج يف ا ياألشخاص العاجزين عن القراءة مما  ل مل ية ودول . ًي قلميومىض يقول إن عدة مجموعات إ

ية ودعت إىل وضع حد حل تا u هتاYيا سأv يف  حأدرجت ا ت ب برص عىل فمل تب اليت يعاين مهنا معاقو ا لاv العجز عن قراءة ا لك
نفاذ إىل  رسعة إذ حيرم أوئك األشخاص يف الوقت احلايل من ا لوجه ا ل شورة95ل نفات ا يع ا ن يف املائة من  ملص وأشار إىل . ملمج

بة إىل  ب¨ان األقل منوا وإىل ار99,5لنسـارتفاع تË ا ية وا نا ب¨ان ا ت يف املائة يف ا ل ل ًل بو م تايل جبدول أعامل الو  vسأ يباط ا ل مل
ية منشأن ا نوحة لآلخرين Fخول حمل . لتب ها ا تع حلرية  ساطة يف ا بون  برص ير ملموأضاف قائال إن القراء املعايق ا مت ب غ نفسل لب ً

ثل  رس  سق  تاح  تاب جديد راجئ  تعارة  بة عامة ورشاء أو ا تب أو  ميع ا م يلك ب ممك نل ك سـ ت باعة بأحرف أو  يخط براب لطا
نطوقةأو مضخمة  نصوص ا ملا يش ل برص  سوقونه مما حيمك عىل معايق ا سق وال  رشون ذò ا لع إال أن أحصاب احلقوق ال  ل ي لن ين

ية قاح  ية ًواسرتسل قائال إن . فيف حصراء معر شأن قاتفا تحدة  باألمم ا نص يف املادة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةمل  3-30ت 
ثل قوانني حامية حقو نفاذ متعىل رضورة أال  يزي3  ية الفكرية عائقا غري معقول أو  لق ا ًمت ً  إىل املواد األشخاص ذوي اإلعاقةمللك

ية ثقا فا ساطة ذò العائق أمام . ل ثل  ية  ية الو تدرك قائال إن إطار حق املؤلف احلايل القامئ عىل الوال3ت القضا بوا مي ن ئ بسـ ط ً
ي  ا شورات ا شاطرة ا ملنظامت املكفوفني اليت ترغب يف  لقل ن ملم يد اFويلم ساهبا عىل ا لصعرسة اليت أصدرهتا عىل  ح وأردف . ي

ية ا/ي  ثاق uحتاد األورويب للحقوق األسا شمل  سان األخرى ذات الص  ملوضوع  سـقائال إن صكوك حقوق اإل ي ت من ً
بارة26يشدد مضن املادة  تعلقة بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة عىل أن األشخاص العاجزين عن القراءة مه  ع ا  عن حاv مل

متكن من . خاصة برصي رشيطة ا سمعي ا شأن حامية األداء ا سأv العجز عن القراءة يف املؤمتر اFبلومايس  لوطلب إدراج  ل ل ب م
بل  نص القراءة ا/ي ياكد يكون جاهزا خالل uجUع ا ية  ية مر يغة هنا ملقوضع  ً ل ض ئ ية حبق املؤلف ص ننة اFامئة ا ملعللج
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تطرد ق. واحلقوق ا®اورة ناتسـوا تصف ال| نذ  بو  ساعدة الو تظار  برص يف ا يائال إن معايق ا نم ن ي م ن مل ومىض يقول إنه من . ً
ناسب إلدراجه يف املؤمتر  تمكل يف الوقت ا شلكة وإنه من املؤكد أن نص القراءة  تË ا بو حال  ملالرضوري أن جتد الو سـ مل ل سيي ً

رشين يانه قائال إن. لعاFبلومايس يف القرن احلادي وا تمت  ًوا ب نب القراء خ بو و ية الو يف يف مزيا تاك يحد من ا  òيق ذ جي  ي ن ل ل سـ حتق
تالءم مع العامل  ية الفكرية  نظمة فعاv قادرة عىل تكوين إطار  بو  بني أن الو برص أي حاv حرمان أخرى و ياملعايق ا ي ي للملكل م

متعاته األشد ضعفا ًاحلديث و  .جم

ثل  .138 ثالث مموقال  لبكة العامل ا بح )TWN(شـ تاكر أ u ص إن ياسات العامة إال أن ب ية  سـلكمة راجئة يف األوساط ا لن ملع
ست سوى أداة  ية الفكرية  سلمي بأن ا با يف ا ية الفكرية إلخفاق غا بدو أكرث تركزيا عىل الهنوض حبقوق ا بو  يالو ت ل ت لي مللكل ًمللك ً

تصاد3 تقدمة ا ب¨ان ا ية يف ا ًواحدة وأهنا أكرث فعا ق مل ل ية الفك. ل للملكوأوحض قائال إن  يا يف الهنوض ً ية  ًرية دورا أقل أ سب نمه ً
تاكر u بة إىل نا  با ية وإنه من الرضوري اعUد هنج أكرث  نا ب¨ان ا تاكر يف معظم ا بال سـ ي ت ل ل لنب ً هم مواص  . م ملورأى أنه من ا

هويم  يزي بني  مفا تاكر"لمت uخرتاع وuي" ب ت|رات يف  u متد عىل مجموعة من تاكر  موأن الهنوض ال س يع بحث ب لادين ا
يدات  ناءات وا uية و يص اإللزا ثل الرتا يا واFراية وuتفاع بأوجه املرونة  نولو نفاذ إىل ا تعلمي وا تطوير وا يوا ت ن ل ل تقل لل ث م خ م ج سـتك

ية الفكرية شموv حبامية ا يا ا نولو يني من مضاهاة ا مللكمتكني اýرتعني ا ج ملتك لحملل متد . ل بو ا ملعوأبدى حتفظه خبصوص هنج الو ي
يق للهنو ترب يف رأيه طريقة معل من شأهنا عىل األرحج أن  ية الفكرية وإنفاذها فقط مما  تاكر عرب حامية ا تعض ال يع مللكب

ية بدال من الهنوض هبام تاكر وا uً من ية حمور . لتب ية أن تكون ا منومىض يقول إنه من احملدد مع اعUد جدول أعامل ا تمن لت ل
ية الفكرية تص   شات ا نا مللكا مل ق تالف .مل سلمي  ناك حاجة إىل ا سطا وإن  هال  يس  خ وأوحض قائال إن العامل  س تل ه لب ًن م ً ً

ية ياجات اإلمنا uئ ياسات . حت تو3ت رمس ا يع  ية  سـواسرتسل قائال إنه من الرضوري أن يدمج جدول أعامل ا سـ مج لمن م لت ً
ية الفكرية تص   مللكا شطة . مل ية أ تايل اFول األعضاء عىل تعزيز شفا نوحث  بو وخص فل ية اليت تقد�ا الو ساعدة ا يا ن لتقمل

ية سار ا تعرقل  يث ال  تاكر  uية الفكرية و ية  يات و تعلقة بوضع اسرتا شطهتا ا من/كر أ م ي حب ب ن يج مل لتن للملك ط ًوأردف قائال إن . ت
ية ية للهنوض جبدول أعامل ا ية ر تيس أيضا أ نوب  تعاون بني ب¨ان ا منا سـ مه جل لتل ئيً رشو. يك تعاون مودعا إىل اعUد  شأن ا لع  ب

نوب خالل uجUع القادم  ية الفكريةجلبني ب¨ان ا ية وا ية  مللكنة ا من ن لتللج يق . ملع تنسـوأعرب أيضا عن قلقه ل¨عوة إىل  ً
تعلقة هبا ياYت ملقوانني الرباءات واملامرسات ا ية الفكرية ويف بعض ا ية  سلطات ا ية  ندوة العا ب املو�ة خالل ا ن لل مل لل مللكملع

ت uيةفت تعلقة . حا يعرض للخطر أوجه املرونة ا يق إجرايئ أو موضوعي لقوانني الرباءات  ملورأى أن أي  سـ ية للحامية تنسـ هلأل
سعى إىل ضامن أقىص حد من املرونة يف اجلوانب مبوجب براءة بغي ل¨ول األعضاء أن  ناء عىل اتفاق تربس وأنه  تاحة  ت وا ي ب نمل ي

ية لقوانني الربا ية واملوضو عاإلجرا ية ئ يذ تË القوانني وفقا للمصاحل اإلمنا ية  ئءات وتكون يف الوقت ذاته الكفاءات الو ًن لتنف ط ّ
ية ية عوضا عن . طنالو تص  هبا عىل ا شأن قوانني الرباءات واملامرسات ا شريا إىل رضورة تركزي املداوالت  ته  ـى  ًوأ منل مل ب م تلكم ً هن

تايل بغي  ية نظام الرباءات وقائال إنه  لسأv فعا ي ل نم يً ندا  ناية و يفا  متد هنجا  ب ل¨ول األعضاء أن  سـ لبع ًم ً مكً Yت يف اتع
òالصدد ذ. 

ثل  .139 ية مموطلب  يا املعر سة اFوية لإليكولو فاملؤ ج ل شأن ) KEI(س نظمي مؤمتر دبلومايس  ترصحي  ية العامة ا بمن ا ب ل تمجلع
ناءات عىل حق املؤلفمعاهدة ختص  uاألشخاص ذوي اإلعاقات لصاحل سـتثu تصاصات املؤمتر  رشيطة ختفاق عىل ا

رشين  ثة وا ثا لعخالل اFورة ا ل بو للجنة ل ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورةيالو نة عىل وشك .  يف نومفربملعناFامئة ا للجوقال إن ا
نة بل  يل عقد مؤمتر دبلومايس  توصل إىل اتفاق وإنه  سـا تح قل بو يف 2013 سيسـ يات الو ناول املوضوع إىل  ي يف حال رد  مجع ت

شأن معاهدة حامية . 2012 سـنة نظمي مؤمتر دبلومايس  بو عىل  ية إن وافقت الو ه  الز تË ا بوشدد عىل إماكية الوفاء  ت ي ن ب من مل
سأv األشخاص ذوي اإلعاقات شمل  برصي ووسع نطاق جدول األعامل  سمعي ا ماألداء ا ي ل ًوأحاط علام بأنه ال يرغب يف . لل

تقدم خبصوص تË املعاهد سأv إحراز ا لربط  سأv اإلعاقات وأبدى يف الواقع اعرتاضه عىل ذò الربطم وأكد أنه من . مبة 
نظمي مؤمتر آخر بعد  سأv اإلعاقات بدال من  شمل  يع نطاق جدول أعامل مؤمتر دبلومايس واحد  سب واألوفر تو تاأل م ي سـ ًن ل

نة متدت . سـميض  نفص  وا ثت أربع معاهدات  بو  عوأحاط علام بأن الو م حب ي بو ً بمعاهدة الو بو  وشأن حق املؤلفي يمعاهدة الو
يل الصويت سجشأن األداء وا نةلتب ياYت واألداء 1996 سـ يف  تني بقواعد ا لب إال أهنا أخفقت يف اعUد املعاهدتني ا ملتعلق
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برصي سمعي ا لا تايل إىل إرساء سابقة. ل سة . لوأشار  تص  حبق املؤلف، قال إن املؤ بة إىل املوضوعات األخرى ا سو مل لنسـ
ها ال تؤ سعى إىل  شلكة اليت  تË املعاهدة ا بة  هات املطا بني ا بث ما مل  ئات ا شأن  حليد تكريس الوقت ملعاهدة  جل تت مل ب ل ل ي تب ه

باب أي تأخري حىت جتري  يدا ورضرا وأ نة اليت جتعل ذò احلل أقل  بل ا باب رضورة إجياد حل وا سـوحتدد أ ي سـ ًسـ ً تق ملمك ل
تصادي وفقا لالقرت u للوقع Ðي بو  ًالو قً تق ية الفكريةي ية  سلطات ا ية  بو العا مللكاح املقدم خالل ندوة الو ن لل مل وخبصوص . ملعي

سارية، جشع  توى املعين ألمراض غري ا يع ا تحدة الر لموضوع الرباءات ويف ضوء اجUع األمم ا سـ ململ بو جلنة ف ية يالو ملعناFامئة ا
نظر  عىل إعداد تقرير عن عدم تاكفؤ فرص احلصول عىلبقانون الرباءات شموv حبامية الرباءات وا رسطان ا ل أدوية ماكحفة ا مل ل

سأv احلصول عىل األدوية ناول  ميف اإلصالحات هبدف  بة . ت سأv غات الرباءات  ناول  نة أن  سـوطلب أيضا إىل ا م ت لنللج ت ً
vنقا ية وغريها من األ�زة احلاسوية ا هاتف ا/ لإىل أ�زة ا ب ك  .ل

ثل  .140 يمموحتدث  برصي يف العامل مبا فهيا )IVF( ديوللفuحتاد اFويل  سمعي ا رش يف القطاع ا توزيع وا ل مس رشاكت ا ل لنل
ته  توسطة ورحب إلجناز ا/ي  رشاكت الصغرية وا رشاكت الكربى وا حققا مل ل ية حبق املؤلف واحلقوق ل نة اFامئة ا نا ملعللج

بري ا®اورة ياه عىل أنه تطور  برصي و سمعي ا شأن حامية األداء ا ك  ل ل ّب بو عىل ح برصي والو سمعي ا ناين األداء ا يبة إىل  ل ل فسـ لن
سواء يق توافق . لا ناء من أجل  شأن إعادة عقد املؤمتر اFبلومايس املعلق والعمل ا حتقوطلب إىل اFول األعضاء اختاذ قرار  ب لب

تصل ملواد  Ðتفق علهيا ف ية ا ثالثة اإلضا ياYت ا شأن القضا3 املعلقة أي ا ييف اآلراء  مل ل ب فب ند اإلضايف يف 15 و2 و1 ل لب وا
ية ية جدول أعامل ا باجة ا/ي يعرتف بأ Fمنا مه نة. لتي ية عدم زعزعة توافق اآلراء احملقق يف  سـوأشار جمددا إىل أ مه ً 2000 

ساق املعاهدة مع إطار حق املؤلف اFويل الراهن19 بشأن ًوأحاط علام بأن اإلخفاق يف uضطالع بذò . ت مادة وضامن ا
همةسـيحول دون سأv ا تاجئ Yحجة خبصوص تË ا يق  مل  ملحتق سق . ن تب يف  يده حلل معيل يعزز إhحة ا نوأعرب عن تأ لكي

تقارب  ب¨ان من تفان يف سعهيا إىل ا بديه ا نايم وعن تقديره ملا  بوعات يف العامل ا لخاص لألشخاص العاجزين عن قراءة ا ل ت ل ملط
همة سأv ا تË ا تعلق  ملشأن نص صك دويل  مل ب ي نفاذ ولفت. ب سني فرص ا هود الفعيل عىل  نظر إىل وجوب تركزي تË ا ل ا حت جلل

نجاح يق ا للألشخاص العاجزين عن القراءة هبدف  سق مع معاهدات . حتق تعداد uحتاد Fمع صك دويل  توشدد عىل ا يسـ
نة بو الرا هالو تقدم ا/ي أحرزته . ي ية لوأبدى رسوره لإلقرار  ية اFوية ا نة احلكو مللكا نم ل ية ملعللج ثية الفكرية واملوارد الورا

يدية والفوللكور بري لتقلواملعارف ا يديلتع ومشل حامية أشاكل ا ثقايف ا تقلا يجة Yحجة . لل يق  تواتفق عىل أنه من الواجب  نحتق
ية عىل  يمي اكمل لآلKر ا تعجال يف إجياد حلول دون إجراء  u ول األعضاء عىل عدمFلفعلنذ زمن طويل إال أنه حث ا تقسـ م

تكريس املزيد من الوقت . صعيد العامليلا سامح  ية ا نة املذكورة  تايل القرتاح اFاعي إىل جتديد والية ا بورحب  ل بغ للج ل
يارات وآKرها يق  للخإلجراء حبث د ية الفكريةوأعرب عن أسفه لعجز . ق ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج توصل إىل ملع ل عن ا

ها األخري وأوىص  Uتاج خالل اج عا ية سـتن ثقا ية ا يا يف ا رشوعات قد حتدث فرقا  نة عىل  فحرتام بأن تركز ا ليق من حق لتللج ً ً م
تصادية uية و Uجuقو  .ع

نارشين اFويني  .141 ثل احتاد ا لوقال  ل ية يف العامل ) IPA(مم ية والر تب والصحف الور رش ا ناعة  ثل  مقإن uحتاد  ص قمي لك ن
تني الحتاد يات األعضاء ا سـمن خالل ا تقدم احملرز .  العامل امخلسيف قارات لمجلع بو  نارشين اFويني الو نأ وفد احتاد ا للو ي ل ل ه

بارمه وصغارمه نارشين  ية يف عدد من القضا3 اليت تؤثر يف ا نة املا كخالل ا ل ض وقال الوفد إن uحتاد يوافق رأي اكفة . لسـ
برص نة اFامئة ورحب ا. لاFول األعضاء يف أنه آن األوان ل¨فع بصك قانوين لألشخاص معايق ا ناء ا تقدم أ للجندوب  ث ل مل

سامهة  با يف ا تاج نص واحد، وقال إن uحتاد اكن قادرا بل ورا يل إ ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة يف يويو يف  ملا غ ن س ن ًن ً ب ملع
ò/مترارية، و u نص نقاش سوف يؤمن  شريا إىل أن املزيد من ا نص احلايل  يني ا نقاشات  سـيف مزيد من ا لل ل م ل تح ًل  البد من ل

سمح  تدابري اليت  ية الفكرية املوجود لفعل وأن يركز عىل دمع اكفة ا تمكل إطار ا تحىل الصك ملرونة وأن  تأن  ل سـ مللكي ي
نفاذ الفعال ثل إىل أن . ل سائدة يف العاملاحتاد املكفوفني العامليملموأشار ا نفاذ ا ية ا تعلقة  بة ا ل قد رشح املواقف ا ل بقض مل . لصع

بري بل وزمخ يف هذا احملالوأعرب عن تأثر بني وجود تقدم  متعن،  ند ا ية عىل محمل اجلد و يع قد محل ا كه ألن ا ت ع لقض كام . لمجل
يدية والفللكور، وبني >  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اFوية ا نة احلكو ثل إىل معل ا تفت ا تا تقل ث ن ل للج ملم لل مللكملع م

تقدم يف املفاوضات القامئة  تعلق محلايةلا ية  بادئ أسا ياب توافق اآلراء يف  شريا إىل  تعىل نص خالل العام املايض  سـ غ مم ً .
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رش واملعلومات  بري وا سان وحرية ا مت  حلقوق اإل ساوره القلق خبصوص الهتديدات ا لنوأشار إىل أن uحتاد ال يزال  تعل ن حملي
نارشين تكرين وا بحث Fى ا لوا ب ي. ملل ية اFويةسـوقال إن uحتاد يؤيد تو نة احلكو لع والية ا سه، أمل . مللج نفويف الوقت 

يه لفعل توصل إ هد للحفاظ عىل توافق اآلراء ا/ي مت ا يل  توصل إىل  ثل ا لا ل س ل ممملم نة . ب جلوأضاف إن uحتاد يؤيد معل 
تل ذيل قامئة األولو شعر حلزن ألن موضوع اإلنفاذ  نه  ية إلنفاذ و شارية ا u بو حيالو ي ن ت لكي ملع 3ت Fى العديد من اFول س

يس حبق  vيفا أن احلق بدون حامية فعا بو،  لاألعضاء لو ً مض ية والعامل العريب و. ي ثل بأن أمرياك الال ينوشعر ا نوب تملم يا  جأفر يق
رش الصحراء الكربى ناك ما يكفي من دور ا يس  ية ألنه  ساحات ا ية وا ثقافات ا ها خطر تصحر ا لن تواجه  ه مي ل حملل لل لتعللك

تا توى احمليللو تايل فإن . حمليل ما يكفي من ا شلكة ال تمكن يف حق املؤلف و ثل موقفه قائال إن ا لورشح ا مل ًملم
تعامرية اجلديدة  u ية يخ ا سامه حق املؤلف يف تر ية بل لعكس، سوف  ناءات عىل هذا احلق لن حتل ا uسـ بع سـ ي لقض تت لسـ ث

نيب جتوى األ سمح . للمح تب، مل يقدم يوأضاف أن حىت uنرتنت ا/ي  ية وا نفاذ احلر إىل عدد الهنايئ من املوارد ا لك مي لتعلل
ثانوية ية وا تدا u ية يف مراحل املدرسة ياجات ا u ية لحال Yجعا  ئ ب مي ت لتعلب حً لتل ناءات، . ً u سـتثوقال أنه بدال من الرتكزي عىل ً

يهنا وإدارة هذه احلل ية  شالك ا بعض ا ية  بني احللول ا/ بعبغي  لعمل مل ل ك ت بو هيدفان إىل . ولني ثل مبحفلني من حمافل الو يورضب ا مل
ية ياسة العا ية الفكرية ملوا�ة حتد3ت ا تخدام ا ملuرتقاء  سـ لسـ متدون . مللك رشوع آخر، وقع الوسطاء ا ملعوقال إنه يف  م

تفامه أن شعر ا رشوع وبلغ ا رش عىل مذكرة تفامه تUىش مع اجلدول الزمين وخطة ا مجلاألوائل ودور ا ل مل بدء يف لن ثقة  لليع  ل
ًبادل جدي للملفات دويا ل نه لز3دة . ت يل واحض املعامل ال رجعة  عوقال إن ذò وإن اكن خطوة صغرية، فإهنا تهتادى عىل  بس

نفاذ إىل امللفات دويا ًا ل نارشين اFويني خرباهتم يف . ل شاركة احتاد ا ندوبني الوقت الاكيف  ثل أن يكون Fى ا لوأمل ا ل مل مل ملم
رش  بو لعمل لنا تاجئ الو سني  تعمل و ناك فضاء واسع  ته بأنه الزال  نا نفاذ إىل املعرفة، معر عن  يوحق املؤلف وا ن حت لل ه ع قل ً
 .امجلاعي

ثل  .142 تدامةمموأشار  ية ا تجارة وا سـاملركز اFويل  من مللل ية الفكرية واملصلحة )ICTSD( لت شأن ا مللك إىل املؤمتر العاملي  ب
متد خال> إعال ية الفكرية واملصلحة العامةعالعامة ا/ي ا شأن ا نطن  مللكن وا ب نطن يف . شـ شـوقال إن املؤمتر عقد يف وا

سطس نطن 2011 غأ ية احلقوق يف جامعة وا تابع  ية الفكرية ا ية وا تص  لعداv اإلعال سم الربامج ا شـ ونظمه  للك ل مل مللكق م
سة تابع ملؤ متع ا يا وا نولو ية ومركز ا ساألمر ل ® ج تك  يف الربازيل وا®مع األمرييك يف جامعة Fundaçao Getulio Vargas ليك

يا واملركز اFويل  تدامةمبكولو ية ا سـتجارة وا من مللل تقطب حوايللت يف وا سـ يف  بريا من180 جن  ً ية 32 خ مللك ب¨ا وركز عىل ا ً
تاكر واإلبداع يف مج  أم هم يف الهنوض ال ية الفكرية ا بالفكرية واملصلحة العامة واعرتف بدور ا مل ندوبني . ورمللك ملوأفاد بأن ا

ية الفكرية عىل حنو غري  يع نطاق حقوق ا تو ياY مكربر  تخدام ذò اFور أ هم ال شاركني يف املؤمتر أعربوا عن  مللكا ح سـقلق ل سـ ًمل
ي بند  لسـ ية الفكريةام نة اخلاصة  ية ومن شأنه أن يزعزع وضع احلقوق وuلزتامات الرا مللكYت ا ه ومىض يقول إن . لعلم

ياساهتااملؤمتر ية الفكرية و يد بعد املصلحة العامة ويانه يف قوانني ا ياق إىل إعادة تأ سـ سعى يف ذò ا ب ك مللكسـ ًوأحاط علام بأن . ل
ناءات ورضورة حتديد أولو3ت املصلحة  uيدات و تاح واملË العام وتعزيز ا u مية ية  شدد عىل أ ثاإلعالن  تنف ي مه سـي لتق ق

بة العامة إلصالح الرباءات ودمع اإلبد ية واملطا يذ جدول أعامل ا تحقق من حاالت اإلفراط يف اإلنفاذ و ثقايف وا لاع ا من ل لتل تنف
ي ندة  ياسات  ببوضع  سـ لسـ ية الفكريةام  .مللكYت يف جمال ا

ثل  .143 سخ مموقال  ية حبقوق ا نظامت ا نuحتاد اFويل  ن لللم يات )IFRRO(ملع ئة اFوية  للجمع إن uحتاد هو ا ل لهي
نظامت اإلدارة امجل هل مو نفاذ ا تعزيز ا تل ماكنة حمورية يف إدارة احلقوق يف العامل  رش اليت  باعة وا ية يف جمال ا لسا لن ب حت لط لع

Ëسـهت بدع وتوفر يف الوقت ذاته اخلدمات  شموv حبامية حق املؤلف اليت تاكÈ ا ية ا نفات اإلبدا للموالقانوين إىل ا مل مل ع . ملص
رشااكت بني أحصا مترار وشجع لومىض يقول إن uحتاد يهنض  تغري  يب املصاحل لضامن خدمات مرنة يف العامل الرمقي ا سـمل

ية ومجموعات املصاحل يف إطار قانون حق املؤلف اFويل  ناطق اجلغرا تلف ا نة  با ياجات ا u شمل تفاوض  فاحلوار وا مل ý ي ت ت ل ملل ح
ثري من اإلجنازات بفضل تعاون أحصاب املصاحل الطو يق  تقد أنه من املمكن  كو ئات حتقيع سامح بز3دة فرص نفاذ  فعي  لل

ثقايف ية الفكرية والرتاث ا تفعني إىل ا لا مللكن تعلمي . مل شطة إذاكء الوعي وا بو يف العديد من أ تاز مع الو تعاون ا لوأقر  ن ي ملم ل
تعزيز نف تعلق  بو ألحصاب املصاحل ا تدى الو ثال  يل ا شارك uحتاد فهيا وذكر عىل  بوتكوين الكفاءات اليت  مل ي ن مل س مي اذ ب
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ثلو  ها  بذ ناءة اليت  تعاوية ا هود ا شموv حبامية حق املؤلف وا نفات ا بوعات إىل ا مماألشخاص العاجزين عن قراءة ا ي ب ن ل مل ملص لملط لجل
بكة من  نفات عرب احلدود العUد عىل  سـىن نقل امللفات وا بوعات  شـالعاجزين عن قراءة ا ملص ت يطة املوثوق ليملط هات الو سـا جل

سب قو>هبا يةح مما يأيت  ناسب ويف حدود املزيا ن يف الوقت ا رشيعات . مل تمك  ا ي  متس احلاجة إلهيا  لتورحب إلجناز كو ل سـ
سعى وغريه  سامهة يف ز3دة فرص جناح ذò ا ملاملالمئة لصاحل األشخاص العاجزين عن القراءة وأعلن أن uحتاد قادر عىل ا مل

تعد تعاوية ذات الص  ملوضوع وعىل ا ساعي ا سـمن ا ن ل يات . اد لالضطالع بذòمل نظر إىل uتفاق أيضا عىل آ لولفت ا ًل
نارشين  بات واحملفوظات واملؤلفني وا توى ا بذوv عىل  سقة ا هود ا ثقايف بفضل ا نفاذ إىل الرتاث ا تعزيز ا لسمح  ت سـ مل ن ل ل ب ملكت ممل جل

سخوا ية حبقوق ا ننظامت ا ن لمل ها uحتادملع نظامت . ميثل اليت  رش  تطرد قائال إن  مموا مسـ ع ث  ألحصاب املصاحل وقعت يف ً
سوق أو 2011سبمترب  20 تاحة يف ا نفات غري ا نة ا سري مهنا عىل مذكرة تفامه لر ية األوروية و ل حبضور املفو مل ملص مق ي ب بتض

ثل اتفاقات  تفق علهيا سابقا  هور عرب احلدود مما يمكل األدوات ا نفات  بعهتا وتوفري تË ا نفات اليت نفدت  ما ًللجم مل ملص ط ملص
ي يقه عرب احلوار بني أحصاب املصاحلخالرت متل  مية وتويق ما  نفات ا سأv ا ناول  ية وميكن من  منوذ حتقص ا حيج ت ثل ملص م واقرتح . ليت

سوق خالل مؤمترات  تاحة يف ا نفات غري ا مية وا نفات ا شأن إدارة ا تجارب  شاطرة ا رسه  لقائال إن uحتاد  مل ملص ملص ب ل ليتم ي ً
بو و ها الو بة  ينا نظمسـ بو واFول األعضاء فهيا اه�Uا بذòأو اFول األع/تم بة إىل أعامل . يضاء فهيا يف حال أبدت الو لنسـو

يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اFوية ا نة احلكو تقلا ث ن ل لللج مللكملع ية م تصل ملوارد الورا  Ðث ف ي
يدي يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا تقل ل لتع ل نصوص ل تقدم احملرز يف املفاوضات القامئة عىل ا لة، أحاط علام مع uرياح  ل ت ً

ية رش املا هر uثين  ضعىل مدى األ ع يهتام وبقاهئام . ش يد  ثقايف ومراعاهتام وإطار  نوع ا ثقافة وا يد uحتاد  منوأعرب عن تأ ل ت لل لتي ج ل
ية تجات ا بري وحامية ا بحث والعمل األاكدميي وا لعلموحرية ا ن تع ملل ية عن طريق حق املؤلف وسائر الوسائلل ثقا ية وا ف واألاكد ل . مي

يع احلوافز  ثقايف واألاكدميي و تقدم ا ية عىل uرتقاء  نا ياقات ا متعات يف ا ساعدة ا شجوأردف قائال إن uحتاد ملزتم  ل ل ل سـ تمب مل ® ً
ية عرب ا يقات ا ية وا ية واإلبدا ثقا ناعات ا ت|ر يف ا لعمللال ب ع ل لتطلص ف ملنظامت اس سخمل نية حبقوق ا لن نظامت اليت ع مل من مضن ا

òضطالع بذu عهنم يف حال تعذر علهيم vألصاًوأوحض قائال إن . تتوىل املعامالت مس أحصاب احلقوق بإدارة احلقوق 
ية الفكرية املالمئة ك تايل حقوق ا يدية وأضاف قائال إن uحتاد يدمع  شمل بعض جوانب املعارف ا مللكاألمر  ل تقل ًي ي  ل سـو

ية ية واألاكد ية وا ية واإلبدا ثقا نفات ا توصل إىل إثراء مجموعة ا ت|ر هبدف ا ميتكوين حوافز فعاv لال لعلم ع ل ملص ل فل يانه . س تمت  بوا خ
ته يف uعرتاف  سط للميض قدما وعن ر سار  شاف  ية اFوية ومعر عن أمI ا نة احلكو بمؤيدا متديد والية ا ب م تك ل غللج ًسـ م ً م ً

نظمة اإلجبهود  ية الفكريةملا ية  للملكية األفر يق بو يف ذò املضامرقلمي  .ي والو

ثل  .144 تح  مموا ثلني فت ناين األداء احملرتفني يف العامل ا/ين للممuحتاد اFويل  ئات آالف  تحدث مس  فته قائال إنه  م ي ًلكم
سـهتان هبا يف جناح  سامهة ال  يسامهون  م برصيي سمعي ا لالقطاع ا ثقايف ا/ي يعربل نوع ا ل ويف ا برية لت نه من خالل طائفة  كون  ع

ناين . من الوسائل ية الفكرية  يد اFويل حبقوق ا يد uحتاد ملؤمتر دبلومايس يؤدي إىل اإلقرار عىل ا لفوأعرب عن تأ مللك لصع ي
برصية ية ا نفاهتم ا لاألداء يف  سمع يزي اليت يرىق وجودها إىل أوائل. لمص يضع حدا حلاv ا متوقال إن ذò اإلجناز الرييس  لسـ ً  ئ

ية األعضاء يف uحتاد نات وأحلقت أرضارا  بقضا ًت ي نحون وضع . لسـ برصي  سمعي ا ناين األداء ا تطرد قائال إن  ميوا ل ل سـسـ ف ً
نفاهتم وإن  بو حتمي  تحقونه أخريا بفضل معاهدة جديدة للو توى uعرتاف ا/ي  مصأحصاب احلقوق وحيققون  ي سـ ًسـ ي م

ية حامسة يف الوقت احلايل تيس أ مهاملضمون  ية وأوحض. يك برصي هو حمرك رييس  سمعي ا من قائال إن املضمون ا ل للتل ئ ً
يه متع وتعزيز الUسك  تصادات وساعد أيضا عىل تكوين الوعي يف ا ية إذ يهنض ال نولو فا ق ج ®تك ً ي نظر إىل أنه غين . ل لولفت ا

تطورات يع تË ا ناين األداء مه يف مصمي  لعن القول إن  مج بو ا. ف يوأردف قائال إن معاهدة الو ناين األداء ً نصف  فجلديدة  ست
يط الرمقي من أجل صون صورهتم ومسعهتم واحلصول عىل  حملومتدمه ألدوات اليت مه يف حاجة ماسة إلهيا أخريا وال سـÐ يف ا ً

هم هم من حر سب  سعي إىل  نصفة عىل مواههبم وا فماكفأة  ش عيم ك شكر إىل . ل بارات ا يه أصدق  بة uحتاد يف تو لوأبدى ر ع جغ
بو ومو يةيالو يجة إجيا توصل إىل  تقاد الراخس أنه من املمكن ا uحتاد وu  امئ محلFثابت وا بظفهيا عىل اFمع ا ن ل ع كام أعرب . تل

با أهنا عىل  تت غا بو اليت معلت دون لكل وأ يع اFول األعضاء يف الو نان uحتاد  بري عن لغ ا ته يف ا ًعن ر ل ي مجل ت تع ثبب م ل غ
تص تعداد لالضطالع مبا هو غري  ما تذب سـ شأن معاهدة  توصل إىل اتفاق  يق توافق اآلراء وا يا إىل  نه معقول  جتور و ب ل حتقسع ًلك

بة تالف أولو3هتا وجعلت لصوت . طالعامل قا نظامت األخرى اليت ساندته عىل اFوام حىت Fى ا خوشكر مس uحتاد لك ا مل
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بو سد يف الو هم ا بريا يف احملفل ا يuحتاد صدى  ® ملك بة. ً يع الوفود عىل مواص  العمل غوأفصح عن ر يع  مج uحتاد يف  تشج
نة القادمة نجاح يف ا تلكل املؤمتر اFبلومايس  تداء من الوقت احلايل حىت  ناء ا سـا ل ي ب لب بة . ل ناعه بأن أكرب  عقوأعرب عن ا قت

سائل أخرى عالقة ت. ممصادفة قد توارت وأنه من املمكن حل أي  سودة املعاهدة اجلديدة  تومىض يقول إن  ضمن مجموعة م
تو3ت للماليني  يث ميكن إhحة ا با شديدا مع عامل معومل  نا ناسب  ية  نوية واملا حملجمدية للغاية من احلقوق ا سـ ت ت ل حملع ًت بنقرة عىل ً

ناس . فأرة احلاسوب يش ا تلفة اليت  نصف حق اإلنصاف األنظمة القانوية ا ية  سودة املعاهدة احلا لوأردف قائال إن  ý ن س ل يعم ت ً
ها و يسـيف  نفاهتمظل شورة ورسه أن يقدم . مصتحدثون عربها  ترصف إلسداء ا يظل حتت ا ته قائال إن uحتاد  ـى  يوأ مل ل سـ ًلكم هن

مترار يف املايض  .سـدمعه إىل لك األطراف كام فعل 

ثل  .145 تجي األفالم مموأوحض  رشق )FIAPF(ملنuحتاد اFويل  يا وا تاج يف أفر بدعني ورشاكت اإل تجني ا ل قائال إن ا يق ن مل ملن ً
ها وإدرار  رشوعات جديدة وتوز متويل  ية الفكرية  متدون عىل حقوق ا هم  تني  يا وأورو واألمر يعاألوسط وآ مللك لك ميك ل يع سـ

هور توقعات ا يب  ية برصية  تحداث مواد  هائل الالزم ال مجلاإليرادات Fمع اإلنفاق ا لل تج مسع نظر إىل . تسـسـ يوقال إن uحتاد 
يلك قانوين عا ية  بو عىل أهنا را هالو ع سـهتلكني ي نني وا سـىن للموا ية حىت  بادرة اإلبدا بغي أن حيفز اإلبداع وا ململي  ط ت ع مل يي ن

تاع هبا uبرصية و ية ا ية ا نوعة من املواد اإلبدا نفاذ إىل مجموعة  متمواص  ا ل سمع ع ت سـل ل بذل قصارى . م توأعرب عن أمI أن 
تدامة قطاع األفالم تعزيز تË احلوافز لإلبداع األصيل ودمع ا هود  سـا ل ية أ3 اكنت الصكوك القانوية جل ثقا ن وسائر القطاعات ا ًل ف

بل بو يف ا ملسـتقاجلديدة اليت توافق علهيا الو سابقة . ي تقدم احملرز خالل اFورة ا لوأيد ا ية حبق املؤلف ل ننة اFامئة ا ملعللج
ية واختاذ واحلقوق ا®اورة برصي ا سمعي ا ناين األداء ا شلكة حقوق  شأن إجياد حل  تعص  ل ل مل ملسـب خطوة حازمة حنو وضع ف

نة . معاهدة تفق علهيا يف  رشة ا سع  سـوساند إعادة عقد مؤمتر دبلومايس عىل أساس املواد ا مل عت  وطلب من اFول 2000ل
نة  تفق علهيا واملضافة خالل دورة ا ثالثة ا ياYت ا سائل العالقة وال سـÐ ا سعى جاهدة إىل uتفاق عىل ا للجاألعضاء أن  مل ل ب مل لت

سابقة سق خاص، وفÐ. لا تب موفرة  بوعات إىل  سأv نفاذ األشخاص العاجزين عن قراءة ا شأن  تقدم احملرز  ن خيص ا ك ملط م ب بل
 Ëت شورات  نفات عرب احلدود رشط أن يكفل احلل إhحة تË ا تداول تË ا سمح  يد uحتاد حلل معيل  لعرب عن تأ ن ملص ب ي ملي

ئات من القراء فقط بادرة وا®ازفة يف ذò ومىض يقول إن انعدام الوضوح يف . لفا ساب ا يكون عىل  ملذò الصدد  ح سـ
متد عىل حق املؤلف هم ا ملعالقطاع ا ها بفضل خربته . مل F ول األعضاءFحتاد يظل حتت ترصف لك اu يانه قائال إن تمت  معوا ًخ ب

تد نة و تفاع حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة يف تطوير قطاعات أفالم  تعلق ال  Ðوية فFسـا ي ن ي مل ًمية ومعر عن تطلعه إىل مت
òتيض األمر ذ ندما قد  سـ� و مثرة  تعاون ا شاركة يف �ود ا يقا ع ح ل  .ململ

ند   : من جدول األعامل املوحد6لبا
بني قبول املرا  ق

شات إىل الويقة  .146 نا ندت ا ثا ق مل  .A/49/2تس

بني يف جدول األعامل وقال إن مخس  .147 بول املرا تعلق  ند ا شار القانوين ا قوعرض ا بق مل ب لت ية ملس منظامت دوية غري حكو لم
بو وجلاهنا ئات الو ست احلصول عىل صفة املراقب يف اجUعات  ية ا ية غري حكو نظامت و يومخس  ي مت هن لط م وأخطر اFول . م

ية، عقدت األمانة  ية غري حكو نظامت و شمل  بقة عىل متديد وضع املراقب  بادئ ا ماألعضاء بأنه وفقا ألحد ا نم ي ملط طمل ل
هامشاورات مع اFول األعض نظامت مقرا  تخذ مهنا هذه ا لاء اليت  مل نظامت . ت شار القانوين كذò عن إحدى ا ملوحتدث ا ملست

سمل أي رأي، سليب أو إجيايب،  ست احلصول عىل صفة املراقب، وأفاد أن األمانة مل  ية امخلس اليت ا ية غري احلكو تالو مت تن ل م ط
ية اليت  نظمة غري احلكو تعلق   Ðسودان ف تمن حكومة ا مل ي هامل سودان مقرا  لتخذ من ا  .ل
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ية بصفة مراقب نظامت اFوية غري احلكو مبول ا لق  مل

ية  .148 نظامت اFوية غري احلكو نح صفة مراقب  يه،   Ðبو، لك ف يات اFول األعضاء يف الو مقررت  لم للم ن ي يعمجع
ية تا لامخلس ا ية : ل نا عية املامرسني يف جمال قانون العالمات وال¹ذج ا لص تحالف ) APRAM(مجع األورويب لوا

تعلمي والعلوم وا®لس اFويل ) ECSA(للملحنني ومؤلفي األغاين  يل دمع ا بكة األوروية حلق املؤلف يف  لوا س ب بشـ ل
سة أرس براءات األدوية) ICOM(للمتاحف   .سومؤ

ية بصفة مراقب ية غري احلكو نظامت الو مبول ا نق  طمل

نح  .149 يه،   Ðبو، لك ف يات اFول األعضاء يف الو مقررت  ن ي ية يعمجع ية غري احلكو نظامت الو مصفة مراقب  ن طللم
ية تا لامخلس ا تاكر العلمي : ل بية الهنوض ال ية الفكرية ) APSI(مجع ية محلاية ا ية ا مللكوا ملكسـيك هد ) AMPPI(مجلع معو

ية  Uجu vية الفكرية والعدا عا ية الفكرية ) IIPSJ(مللك ية لقانون ا ية اإليرا مللكوا ن بو) IRIPLA(مجلع لوالغرفة ا ندية ل
تصني يف شؤون الرباءات  .ýللمحامني ا

ند   : من جدول األعامل املوحد7لبا
تني يذ تني ا تخاب أعضاء ا يق؛ وا بو  نة الو يتكوين  ن ن سـ ي لتنفجل للجت ن  لل

يق الحتادي ريس وبرن بو  نة الو تني يف  يني األعضاء املؤ سـو ي جل للتنتع  ق

شات إىل الويقة .150 نا ندت ا ثا ق مل  .A/49/3 تس

شاورات غري ر .151 سقي ا®موعات،موعقب  نية بني   ممس

ية أعضاء  "1" تا ية احتاد ريس إلجامع اFول ا بت  لا ل مجع يذية الحتاد ريس يف عاديةنتخ نة ا لتنفا أنغوال : للج
نا يونغالديش وبوسواY وبور ت يا واFامنرك وإكوادور ومرص  كب يا وكونغو وكروا ييل وكولو تفاصو والاكمريون و ب مشـ

ندا وغاY وغواتÐال نغار3 وإيران فنلو ية - مجهورية(ه و بال ) ماإلسال سمربغ و يان و يا وا نيوإيرندا وإيطا لك ل ل ل
ندا وعامن  يلويوز يا ن نغافورة وسلو نغال و يا وuحتاد الرويس وا هورية كور3 وروما تان وبريو و نو سـ سـ ن يسـ ل فك مج

يا ورسي نوب أفر يقو تحدة وفزنويال  ج سودان وتوغو وتريا واململكة ا ملالناك وا ك بويفارية - مجهورية(ل لا يا ) ل مبوزا
بابوي   ؛)41(موز

ية أعضاء و "2" تا ية احتاد برن إلجامع اFول ا بت  لا ل مجع يذية الحتاد برن يف عاديةنتخ نة ا لتنفا يا : للج لاجلزائر وأسرتا
تا ندا والصني وكو ياك والربازيل وبلغار3 و سا وبردوس ويالروس و سـوا ك بلج ب هور لمن ية مجرياك وكوت ديفوار و

ندا  يا وإ يا وأملا تويا وفرسا وجور سلفادور وإ ية وا هورية اFو ية وا ية اFميقرا سلكور3 ا ن ن ن سـ ل ط يب جشع يك مينمجل ل
يك واملغرب وهوندا ويجري3 والرنوجي وراغواي والربتغال  يوس وا يا ومالزي3 ومور ند وإندو نوا ل سـ شـ سـ ملكه ي ني ل

ي يداد وتوغو وأوكرا ند وتر hسويد و يا وا با نوإ ي يل ل ن ية وأوروغواي نسـ تحدة األمر يكا والوال3ت ا مل
يت  ؛)Y )39م فيو

تني عضوين  "3" تا بو إلجامع اFوتني ا تخب مؤمتر الو يوا ل ل ي تنيلن يذية قمؤ نة ا لتنف يف ا يقللج بو  سـنة الو ي : للتنللج
يويا والكويت  بإ  ؛)2(ث

ييت احتادي ريس وبرن علام بأن سورسا  "4" بو و سـوأحاط لك من مؤمتر الو مجع يف حبمك املوقع تظل عضوا عاد3 يي
يذية الحتاد ريس نة ا لتنفا يذية الحتاد برن ويف للج نة ا لتنفا  .للج
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توبر .152 يق يف الفرتة من أ بو  نة الو تكون  يه،  كو سـ ي جل ت توبر2011 للتنعل ية2013 ك إىل أ تا ل من اFول ا اجلزائر وأنغوال : ل
ياك و سا ونغالديش وبردوس ويالروس و يا وا بلجوأسرتا ب ب من ندا لل نا فاصو والاكمريون و كبوسواY والربازيل وبلغار3 وبور ي كت

ية واFامنرك  ية اFميقرا هورية كور3 ا يا و تا رياك وكوت ديفوار وكروا يا والكونغو وكو ييل والصني وكولو طو ب ت سـ ب لشعشـ مج م
يويا  تويا وإ سلفادور وإ ية وإكوادور ومرص وا هورية اFو بوا ث ن سـ ل يك ند) مؤقت(مينمجل يا وغاY ن وفرساافنلو يا وأملا ن وجور ج

يا وإيران  ند وإندو ندا وا نغار3 وإ سـوغواتÐال و ه سل يه ني ية - مجهورية(ل يان والكويت ) ماإلسال يا وا لوإيرندا وإيطا ل ) مؤقت(ل
تان  ندا ويجري3 والرنوجي وعامن و بال وهوندا ويوز يك واملغرب و يوس وا سمربغ ومالزي3 ومور سـو ن يل ن ل ن سـ شـ كلك ملك يي

يا وراغواي  نوب أفر يا و نغافورة وسلو نغال و يا وuحتاد الرويس وا هورية كور3 وروما يقوبريو والربتغال و ج نمج سـ سـ ين فل
يا ورسي با نوإ سويد وسورسا  سـ سودان وا يالناك وا ل يا واململكة ) حبمك املوقع(ل يداد وتوغو وتريا وأوكرا ند وتوغو وتر hنو ك ي نيل

ية وأور تحدة األمر تحدة والوال3ت ا يكا مل بويفارية - مجهورية(وغواي وفزنويال مل لا بابوي ) ل يا وز يت Yم وزا مو ب مي  ).83(ف

ند   : من جدول األعامل املوحد8لبا
ية نة الربYمج واملزيا نتكوين   جل

ية العامة  .153  WO/GA/40/19) ثالويقة(مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   : من جدول األعامل املوحد9لبا
 2010تقرير أداء الربYمج لعام 

ندت .154 تني ستا شات إىل الو نا ثيق ا ق  . A/49/16 وA/49/4مل

ند يه الويقة  .155 ثوقال الريس إن الويقة اليت تصحب هذا ا ب لث نونة A/49/4ئ وأن " 2010تقرير أداء الربYمج لعام "ملع ا
ية اليت انعقدت يف يويو 2010تقرير أداء الربYمج لعام  نة الربYمج واملزيا رشة  سابعة  ن قدم إىل اFورة ا ن للج ل وأشار . 2011ع1

سب لك برYمج،  تقرير وأحاطت علام به وأوصت بإدراج رشح  تعرضت ا نة ا رشة  سابعة  حبأيضا إىل أن اFورة ا ل سـ للج عل
ية يف عام  يان حتويالت املزيا ناسب،  نسب ما هو  ب لح  .2010م

تعرضت تقرير أداء الربYمج .156 ية ا نة الربYمج واملزيا رشة  نة  ثا سـوأضاف قائال إن اFورة ا ن للج عل  وأوصت 2010 لعام م
نة  متدهتا ا يات اليت ا تو يه، كام هو مذكور يف ملخص القرارات وا بو ملوافقة  يات اFول األعضاء يف الو للجإىل  ص ل عل ي عمجع

تايل). A/49/16ثالويقة ( نص ا لوقرأ مهنا ا بو ملوافقة : "ل يات اFول األعضاء يف الو ية إىل  نة الربYمج واملزيا يأوصت  مجع ن جل
 ".WO/PBC/18/14قة ثعىل الوي

تني وهو يقمي أداء 2010ورشحت األمانة أن تقرير أداء الربYمج لعام  .157 تصف فرتة ا ّ هو تقرير عن األداء يف  سـن لم ن
ها عىل أساس مؤرشات األداء ومبقارنهتا مع  يا تني  بة لفرتة ا تاجئ املر يق ا تقدم احملرز حنو  يث ا نظمة من  سا بق ن تق حتق لسـح ن ل لمل

متدة يف  ية للفرتة ملعاملوارد ا  .2011-2010نالربYمج واملزيا

نه هو  .158 هدف الرييس  ساءv وأن ا ية يف ا موأكدت األمانة من جديد عىل أن تقرير أداء الربYمج هو أداهتا الر ئ ل مل ئيسـ ّ
تاجئ بو لإلدارة القامئة عىل ا تجزأ من إطار الو نظمة إىل اFول األعضاء وأنه جزء ال  نتقدمي تقرير عن أداء ا ي ي دت عىل ّوشد. لمل

شطة  يذ أ بل و يط  تخالص العرب من األداء يف املايض واألخذ هبا يف ا تقرير أداة �مة يف احلرص عىل ا نأن ا تخط سـ نفل تتق للمسـ ل
بو  .يالو



A/49/18 

115 

 

 

ية اليت تقدمت  .159 تو يه، عىل ا  Ðحتادات اليت تديرها، لك فuبو و يات اFول األعضاء يف الو صووافقت  ل ن ي يعمجع
ية  نة الربYمج واملزيا نهبا  ثشأن الويقة جل  .A/49/16ث، كام يه واردة يف الويقة WO/PBC/18/14ب

ند   : من جدول األعامل املوحد10لبا
نوية لعام  ية ا ياYت املا سـا ل لب  2010ل

ية العامة  .160  ).WO/GA/40/19ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   : من جدول األعامل املوحد11لبا
ية يا u تخدام األموال طحاv ا ت  حسـ

ندت  .161 تني ملاستا شات إىل الو ثيقنا  .A/49/16 وA/49/6ق

ثوأشار الريس إىل أن الويقة .162 تضمن ما ييلA/49/6 ئ ية ورؤوس األموال " 1: "ت  يا u طعرض لوضع األموال حت
ياطي(العام   uنوية لعام) حت سات ا سـعقب إقفال ا ية اFوية 2010 لحل ية واملعايري احملا ل عىل أساس املزيا س ، للقطاع العامبن

ياطي اýصص مبوافقة اFول األعضاء حىت " 2" u متويل حتووضع يصه  بلغ املقرتح  تارخي، مبا يف ذò وقع ا لهذا ا ختص مل ل
يا املعلومات نولو رشوعات  ت|ر رأس املال  جاقرتاح ا تك متويل .  وuتصاالتملس ياطي  u تخدام لوأضاف قائال إن اقرتاح ا ت حسـ ً

ت|ر رأس املال  لاقرتاح ا شطة س تبعض أ يا املعلومات وuتصاالتن جنولو يهتل عىل حدةسـيطرح ) A/49/7ثالويقة  (ك  فنظر 
سـ� يرد يف . اFول األعضاء ية تويص  نة الربYمج واملزيا حومىض يقول إن  ن ياتجل تو صملخص القرارات وا متدهتا يف ل ع اليت ا

رشة  نة  ثا عدورهتا ا م يط ) A/49/16ثالويقة (ل  WO/PBC/18/7 ثالويقة مبضمون ًعلام مجعيات اFول األعضاءحتبأن 
يات ( مجلعالواردة يف ويقة ا  ).A/49/6ث

ية اFوية ثوأوحضت األمانة قائ  إن الويقة تعرض وضع  .163 ية واملعايري احملا ية عىل أساس املزيا يا u لاألموال س ن ط بت ح
نظمة أعدت للمرة األوىل وناء عىل طلب اFول األعضاءللقطاع العام سات ا ب ألن  مل ث ح يةمتال تË املعايري احملا تام  سبال ا ل . ل

سو3ت الطارئة اليت تؤثر  يطا  تضمن أيضا ملخصا  تواسرتسلت قائ  إن الويقة  سـ ت للث ً ً ياطيبً ية لال تا u تيف األرصدة حت  حف
نة ية  يا u توى األموال سـو ط ت لسـ ية يف تطور األرقام من أرقام  Fى 2010 حم شفا سات هبدف ضامن الوضوح وا فإقفال ا ل حل

ية اFويةقامئ متدة عىل املعايري احملا ية إىل أرقام  لة عىل املزيا س بن يه . مع سـ� جرت  توي أيضا  علوأردفت قائ  إن الويقة  ح حت ًث
تارخي  ياطي اýصص مبوافقة اFول األعضاء حىت هذا ا u لالعادة عىل عرض لوضع يصه حت بلغ املقرتح  ختصمبا يف ذò وقع ا مل

ت|ر رأس امل سمتويل اقرتاح ا يا املعلوماتل نولو رشوعات  جال  تك ندمل شة يف ظل ا نا يطرح  ب وuتصاالت ا/ي  ق للم  من 16 لسـ
 .جدول األعامل

ياطي املوافق علهيا  .164 u يد تخدام الر ية ملعلومات املوجزة عن أوجه ا تحدة األمر تورحب وفد الوال3ت ا ص سـ حمل يك
بو ما زالت حتفظ قدرا. ًواملقرتحة سابقا ًوأحاط علام بأن الو ي برية مهنا ً ت|ر حصة  ية املرتامكة  يا u ها بريا من أموا ك  ط ت سك حل ً

ناء اجلديد وقاعة املؤمترات رشوعي ا ثل  ية  ية ا نات يف ا بيق  ت ب لس تح ل محت مل ن ي رشوعني . لتحق ملوذكر بأن اFول األعضاء تؤيد ا
نظمة دوية رشوعات الرائعة اليت تضطلع هبا  ندرجان يف عداد ا لاملذكورين الUين  مي ً وذكر جمددا أنه من الرضوري، يف رأيه، .مل

 Ëناك أي جعز يف اإلنفاق من ت تكررة وأال يكون  ية غري ا نا u نفقات ية عىل ا يا u تخدام األموال ترص ا هأن  مل ئ ت ل ط ت ثسـ سـيق ح
 .األموال
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ثوقرأ الريس عىل احلضور فقرة القرار الواردة يف الويقة .165  مبضمون ً ودعا اFول األعضاء إىل اإلحاطة علامA/49/16 ئ
ية نة الربYمج واملزيا نالويقة وفقا ملا أوصت به  جل  .ًث

يه، وأحاطت  .166  Ðبو، لك ف بو وuحتادات اليت تديرها الو نيات اFول األعضاء يف الو ي ي مبضمون ًعلام يعمجع
يات  (WO/PBC/18/7 ثالويقة مجلعالواردة يف ويقة ا  ).A/49/6ث

ند   : من جدول األعامل املوحد12لبا
ياسة  ت|راتلسـا u شأن سالعامة   ب

تني  .167 شات إىل الو نا ندت ا يقا ثت ق مل  .A/49/16 وA/49/14س

ية اليت أوصت  .168 نة الربYمج واملزيا رشة  نة  ثا ت|ر قد عرضت عىل اFورة ا u ياسة سة بأن  نوذكر ريس ا للج ل سـ عجلل م س ئ ّ
نة وقال كام ورد يف ملخص القرارات وا. مجعيات اFول األعضاء ملوافقة عىل اقرتا#ا ثا يات الصادرة يف اFورة ا متو ل ص ل

ية  نة الربYمج واملزيا نرشة  للج ت|ر الواردة يف )A/49/16ثالويقة (ع u ياسة يات ملوافقة عىل  نة أوصت ا س، إن ا سـ مجلع للج
 .WO/PBC/17/6ثاملرفق األول للويقة 

169. u ياسة ية نظرت  نة الربYمج واملزيا يح، أن  تو سـوأضافت األمانة، من ب ا ن جل ض ست|ر للمرة األوىل يف دورهتا ل
ية نة املا رشة اليت عقدت يف ا سة  ضاخلا سـ لم يقات علهيا من اFول األعضاء نقحت الويقة وعرضت مرة . ع سمل ا ثوعقب  تعل ّت ُ ل

نة اليت عقدت من  رشة  سابعة  للجأخرى عىل اFورة ا نة أحاطت علام . 2011ل يويو 1ن يويو إىل 27عل للجوقالت األمانة إن ا
نة WO/PBC/17/6ثالقرتاح املقدم يف الويقة آنذاك  ثا شأن هذه الويقة إىل اFورة ا ية  يل إصدار أية تو م وقررت تأ لج ث ب ص

مترب  سبرشة اليت عقدت يف  يات . 2011ع رشة وأهنا تويص ا نة  ثا شت الويقة يف دورهتا ا Y نة مجلعورصحت بأن ا ل ث ق عللج م
 .اآلن بأن توافق علهيا

تحد .170 ياسة ملوأعرب وفد الوال3ت ا تفكري من أجل إعداد  ية عن تقديره ملا بذل من �ود وللرتوي يف ا سـة األمر ل يك
يقاهتا عىل uقرتاح  تقدمي مالحظاهتا و نانه إلhحة مزيد من الوقت أمام اFول األعضاء  ت|رات، كام أبدى ا uتعل ل مت س

تضمن العديد من األحاكم لصون األ. املعروض ت|ر  u ياسة توراح يقول إن  يل اýاطر سسـ مثرة عن طريق ا لتقلموال ا ملست
نظمة نقدي يف ا تدفق ا تلزمات ا ية  يوv األموال الرضورية  ملإىل احلد األدىن وضامن  ل ل سـ ب مسـ تايل قال الوفد إنه يرى أن . لتل لو

بغي اعUدها مية و ت|ر املقرتحة  u نياسة يس  .سلسـ

ند .171 يقات أغلق ب هذا ا ياب أية  بويف  تعل  .لغ

يات  .172 ياسة مجعإن  يه، عىل   Ðبو وافقت، لك ف بو وuحتادات اليت تدرهيا الو سـاFول األعضاء يف الو ن ي يعي
ت|ر الواردة يف املرفق األول للويقة  uث  .WO/PBC/17/6س

ند   : من جدول األعامل املوحد13لبا
شأن اللغات ياسة العامة  با  لسـ

تني  .173 شات إىل الو نا ندت ا يقا ثت ق مل  . A/49/16 وA/49/15س
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بدّوقدم .174 ند قائال يف ا ل الريس هذا ا لب نة A/49/15ثية إن الويقة ائ يات  تابعة لقرارات  سـ يه  مجع شأن 2010م ب 
مترب  ناير ويويو و ية  نة الربYمج واملزيا بو وFورات  سبياسة اللغات يف الو ن ي ن جل ي توي عىل اقرتاح . 2011لسـ حتوقال إن الويقة  ث

بو وجدوال ز شأن اللغات يف الو ياسة العامة  ما ي ب يذلسـ للتنفيا  ية . ن نة الربYمج واملزيا متدهتا  يات، كام ا تو نوقرأ ملخص ا جل ص عل
 :، ويه كام ييلA/49/16ثوكام يه واردة يف الويقة 

ية نة الربYمج واملزيا نإن   :جل

 ؛WO/PBC/18/15ثأحاطت علام ملعلومات الواردة يف الويقة  "1"

"2" Uعبو  يات اFول األعضاء يف الو يوأوصت إىل  ث من الويقة 28د uقرتاحات الواردة يف الفقرة مجع
WO/PBC/18/15ها كام ييل  :يل، بعد تعد

نظر فهيا اFول األعضاء .28" ية  تا تقدم األمانة القرتاحات ا يالت الواردة يف هذه الويقة،  تح نادا إىل ا توا ل ل ت ث ل ل لس  :ت

تحدة  )أ( ست لألمم ا ية ا ية اللغوية للغات الر ملأن متدد ا ل مس ية (لتغط ية واإلنلكزيية والفر سـالعرية وا ي نب نلص
ية با ية واإل نوالرو سـ ية وجلاهنا واألفرقة العام  Fهيا، فضال ) سـ بو الر ئات الو سـإىل وKئق اجUعات  ي يي ئه

نة بدأ من  ية  ية واجلديدة بطريقة تدر شورات الر سـعن ا ت جي سـ ئين باب  (2011مل نحو املفصل يف ا لعىل ا ل
ثاين أعاله نا ملوافق) لا ية للفرتة هور رشوع ويقة الربYمج واملزيا نة عىل املوارد الالزمة املقرتحة يف  ث م

تجارب . 2012-2013 يمي يف ضوء ا ية اللغوية لوKئق األفرقة العام  إىل  تخضع تلكفة ا لو تغط تقسـ ل
بة يف الفرتة  ية للفرتة 2013-2012ملكتسـا ياق الربYمج واملزيا ن ويف   ؛2015-2014سـ

با )ب( بحث  تطلوأن  يلكة مت يل يف آن واحد مع إعادة  بو اإللكرتوين مبزيد من ا هت ترمجة موقع الو تفص لي
 ."هذا املوقع

ياسة لغوية شام  حبلول عام  .175 يذ  شدد من جديد عىل الزتام األمانة  سـوأكدت األمانة أن الويقة  ت ت نفث ب ّ توي 2015ّ حت، و
يذ يات . للتنفعىل جدول زمين  مجعوذكرت بأن  ناير ل وافقت عىل ا2010عام ّ بارا من  ست ا يية للغات ا ت ل عتغط ّ2011 ،
ية  ية بقانون تشمللتغطوقالت إن تË ا نة اFامئة ا ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة وا نة اFامئة ا ن اآلن اجUعات ا للج ن ملعللج ملع

ناير  بارا من  ية؛ وا ياYت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم وال¹ذج ا يالعالمات ا ت ب ع لص عل ية للغات  سوف2012فل تد ا تغط  لمت
تد  ية إلنفاذ، و شارية ا u نة بو وا ية مبعايري الو نة ا ية بقانون الرباءات وا نة اFامئة ا شمل ا ست  متا ن ت للج ي ن للج ن للج ت سـل ملع ملع سملع ل ّ

ية2013-2012خالل الفرتة  بو الر ئات الو يع  شمل  سـ  ي ي مج يت ئه ية اللغوية لألفرقة العام. ل تخضع لتغطوقالت إن تلكفة ا  سـ 
بة يف الفرتة  تجربة ا سـيمي يف ضوء ا ملكتل ية للفرتة 2013-2012للتق ياق ويقة الربYمج واملزيا يمت ذò يف  ن و ث سـ ، 2015-2014س

ية نة الربYمج واملزيا نمعال مبا قررته وأوصت به  جل توفري . ّ نني  نرصين ا منوذج املقرتح قامئ عىل  لوأضافت األمانة قائ  إن ا ث ع ل
ية من خدمات الرتمجة، وهام ا  يف 30جحملافظة عىل فريق أسايس من املراجعني واملرتمجني اخلرباء وز3دة حصة الرتمجة اخلار

شغل اFول . 2013-2012 يف املائة يف الفرتة 45 إىل حوايل 2009املائة يف عام  سأv �مة  توقالت إن جودة الرتمجة  م
بق قواعد صارمة الحرتام املعايري يف عق  ò/األعضاء، و¬ يةسـتط  .جود الرتمجة اخلار

نة الربYمج  .176 رشة  نة  ثا شت يف اFورة ا ية اليت قدمهتا األمانة واليت نو للجورحب وفد الربازيل ملعلومات اإلجيا ل ق عب مّ ّ
ية تحدة وفقا للجدول الزمين املعروضهوقال إن. نواملزيا ست لألمم ا ية ا ية للغات الر يا متديد ا مل يؤيد  ل مس تغط ّلك ل ّورحب . ّ
نص ا ّ شطة �مةل نجز فهيا أ بل إذ  ية األفرقة العام  يف ا نخلاص  ت ملسـتقتغط تعداده . ب سـويف ذò الصدد، أعرب الوفد عن ا

نةل ب   نجز خالل اFورة ا يف ا/ي  تاك يمي ا للجشاركة يف  س ل ل ملقلم ي ّوشدد عىل رضورة ضامن جودة الوKئق والرتمجة خالل . تق
ية اللغوية، واحلرص يف ا تغطية متديد ا يفلمعل تاك للوقت ذاته عىل توازن ا  .ل
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ية  .177 ست الر ية للغات ا تقرير األمانة املفصل حول متديد ا ية عن تقديره  تحدة األمر مسوأعرب وفد الوال3ت ا ل تغط ل ّمل ل ّ يك
ية وجلاهنا وأفرقهتا العام  بو الرئا ئات الو شمل  تحدة يك  سـلألمم ا ي ي ت يق للوقع عىل ا. همل تقرير يدل عىل تقدير د قوقال إن ا حلجم ل

سعى إىل وواإلجراءات  متل أيضا عىل نص مالمئ  نظمة، وا يف عىل ا تاك تج عن ذò من ز3دة يف عبء العمل وا يما  مل ل ل ّي شـ ن
ية يات . جاحلفاظ عىل اجلودة يف أعامل الرتمجة اخلار نظامت إذا مل تضع اآل تأثر يف بعض ا لوالحظ الوفد أن جودة الرتمجة قد  مل ت

بة اجلودة واإل نظامت اFوية قد كربت إىل . رشاف علهياقالالزمة ملرا لوالحظ أن خدمات املؤمترات واللغات يف العديد من ا مل
ية نظمة الر هام يف أداء �مة ا تخصص لإل برية من املوارد اليت ربام اكنت  سـهتË حصة  سـدرجة جعلهتا  مل سـ ك ئيت س و/ò، فإنه . ّ

بب uحUل ا نظمة واحUل بسيعرتض معوما عىل الز3دات يف خدمات اللغات  يل يف ا ملبري للز3دة يف مرصوفات ا لتشغ لك
بب كرثة اإلجراءات اإلدارية ية  بستراجع الفعا بني أن توفري خدمات الرتمجة يف لك من اللغات . ل ّوقال إن uقرتاح احلايل  ي

ية وجلاهنا يف الفرتة  بو الرئا ئات الو تحدة يف لك واحدة من  ست لألمم ا ية ا سـالر ي ي مل ل همس يؤدي إىل ز3دة 2012-2013ّ سـ 
ية للربYمج 12بنسـبة  متويل احلا تو3ت ا تواء تË الز3دة مضن  يف خدمات اللغات وأن من املمكن ا ل يف املائة يف تاك سـ لل م ح
يف يف جماالت أخرى2011-2010يف الفرتة ) ات واللغاتخدمات املؤمتر(املعين  تاك يض ا ل بفضل  ل والحظ الوفد مع . ختف

ية ذò أن تقرير األمانة  يع خدمات اللغات  بل عن تو تج يف ا تلكفة اليت قد  توي عىل تقدير لز3دة ا تغطال  سـ ت ل لحي تق ملسـن
يفه. 2015-2014 يف الفرتة  األفرقة العام يع أبعاد تاك يا أن يؤيد اعUد اقرتاح دون معرفة  بد يع  لوقال الوفد إنه ال  مج ئ متط . يسـ

سابقة يف املوضوع  نظر إىل القرارات ا لو/ò، و ية واللجان لن ل ئات الرئا سـوضامYت األمانة بأن متديد خدمات اللغات  للهي
ية  لتغطيؤدي إىل ز3دة يف إجاميل املوارد الالزمة لربYمج خدمات املؤمترات واللغات، فإنه ال يعرتض عىل uتفاق عىل متديد ا

نه2013-2012اللغوية يف الفرتة  ية، و نة الربYمج واملزيا ّ املقرتح يف  لك ن نةجل للج حث ا ية لألفرقة  عىلّ متديد ا لتغط أال تلزتم  ب
تلكفة2015-2014العام  يف الفرتة  ثاين عىل ا متديد ا ياب أية معلومات عن تأثري ذò ا ل يف  ل نظر . لغ لوحث الوفد أيضا عىل ا ّ

تني بع بة خالل  نوات يف ضوء اخلربة ا ية األفرقة العام  بعد ثالث  ثاين  متديد ا سـنيف ا سـ سـ تغط تل ملكل ية اللغوية ل لتغطد متديد ا
ية واللجان2013-2012يف الفرتة  ئات الرئا شمل ا سـ  ي لهت سمح . ل ياYت امللموسة فÐ بيوقال إن من شأن ذò أن  لبيمي ا تق

تا�ا ية وتلكفة إ نتعلق لطلب عىل وKئق لغوية إضا يض جحم . في مترار يف uلزتام  u تام، جشع الوفد عىل بتخفويف ا سـ ّ خل
ند احلاجةاملعامالت ا ية إال  بع الوKئق الور يا وعدم  رش املواد إلكرتو ية  علور ط قن  .بنق

هود اليت بذلهتا يف هذا املضامر وعىل الربYمج املفصل  .178 يذ قرار بشأن جلوشكر وفد الصني األمانة عىل ا تنفمواص  
بو ياسة اللغات يف الو شأن  ياFول األعضاء  سـ ب. ب هود اليت بذلهتا الو يوقال إنه يؤيد ا ية اللغوية جل يع نطاق ا ية تو تغطو  سـ لبغ

يذ الق. ثوقال إنه يدمع uقرتاحات الواردة يف الويقة بو قادرة عىل  تنفوأعرب عن أمI يف أن تكون الو متدهتا ري عارات اليت ا
ية واملالمئة لفائدة خد توفري املوارد الاك نة  تدابري الالزمة وا فاFول األعضاء يف أرسع وقت ممكن واختاذ ا لملمك مات اللغات، مبا ل

تحدة ست يف األمم ا ية ا شمل اللغات الر بو  ية اللغوية يف الو ية ضامن متديد ا مليف ذò ز3دة عدد املرتمجني  ل مس ت ي تغط ّبغ ل ّوتطلع . ل
يع  ية يف  شارك بفعا ها يك  يل  ّهد ا ية اجلودة، مما  مجإىل أن تزود اFول األعضاء خبدمات لغوية شام  وفعاv وعا ل ت س لل ب لمي ¬

قنا بوم  .يشات الو

بو، وأشار إىل املعلومات الواردة يف الفقرة  .179 ياسة اللغات يف الو  vسأ ها يف  ب¨ان اليت  يوحتدث وفد أنغوال مس ا سـ م ميثلل
ية يف الويقة WO/PBC/18/15ث من الويقة 25 يات املقدمة إىل ا تو ث وا مجلع ص ية ،A/49/16ّل ترب أهنا خطوة إجيا بوا وقال . ع

تاج إىل مز نظمةحيالوفد إنه  ية يف ا تحدثني لربتغا بة إىل ا يهنا  بغي  نقاط اليت  يل حول بعض ا تفا مليد من ا ل مل سـ ي ل ص لنل س . حتن
بو ية الو ية اللغوية أاكد شمل متديد ا ثال أن  يل ا يوذكر عىل  مي تغط ي مل لس بل. ب سأv أكرث يف ا ملسـتقودعا إىل uهUم   .مل

ياسة اللغات . زته األمانة يف إعداد الوKئق وترمجهتاتوأعرب وفد اجلزائر عن ارياحه جلودة العمل ا/ي أجن .180 بسـورحب  ّ
تحدة ست لألمم ا ية ا يا للغات الر يع الوKئق تدر متكن من إhحة  نظمة واليت  ملاليت اقرتحهتا ا ل مس جي مج ّمل تعدد . سـ ّوقال إن ا ل

بغي أن يو�ه ا بات العمل، يف عامل  ية، بل  ثقا تطلعات ا يب  تاللغوي  ي تطل ل لل لتج مل ّسـ ن ف ثقايفي وقال إن الوKئق اليت . لنوع ا
ية تاحة بلغات العمل ا ية وكفاءة إذا مل تكن  تخد�ا اخلرباء بفعا بو ال ميكن أن  نتصدرها الو ل سـ ملعي يان ا/ي . مي لبوقال إنه يؤيد ا

يلقي هبا يف uجUع اجلا سأv واليت  شت فهيا ا تلف uجUعات اليت نو يا يف  نوب أفر سـأدىل به وفد  مل ق خم يق ّوتطلع إىل . ريج
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بو، وأعرب عن أمI يف أن  ية واللجان واألفرقة العام  يف الو ئات الرئا ية اللغوية لوKئق اجUعات ا شأن ا ياتفاق  سـ ي تغط هب لل
تدرجيي  يذ ا ست، وفقا  تحدة ا ية واجلديدة يك تصدر بلغات األمم ا شورات الر ياسة اللغات أيضا ا لشمل  ل مل سـ ن سـ تنفت ّ للمل يئ

بارا من نةعتا ياسة اللغات يف . 2012 سـ  شامل  يذ ا ية إىل ا ية الرا نة الربYمج واملزيا يات  تو سـورحب الوفد  ل ن جل ص لب نف لتم ّ
تعزيز قدرات اFول األعضاء تربها أداة �مة  نظمة واليت ا لا ع ياسة اللغات، كام وردت يف الويقة . مل ثوقال إن من شأن  سـ

A/49/15ئق اليتKنفاذ إىل الو يح ل¨ول األعضاء ا ل، أن  ها تت همة اليت  تحضري لالجUعات ا تاج إلهيا من أجل ا نظم  تمل ل حت
بو تلف املؤمترات . يالو نجز يف  ية يف العمل ا هام مبزيد من الفعا تكون أقدر عىل اإل ب¨ان  خموأضاف قائال إن تË ا مل ل سـ سل

بو ياسة ااوق. يواللجان واألفرقة العام  يف الو يذ  سـل الوفد إنه يدرك جحم العمل الالزم  للغات وهو واثق يف أن األمانة لتنف
ية الفرتة  يع يف مزيا ها ا ناء عىل اتفاقات  نجاح،  يذها  ها بال لكل من أجل ضامن  نتواصل  مجل يق ب ب بلسـ نف  ويف 2013-2012تمعل

ية  تا ية الفرتة ا لمزيا ل  .2015-2014ن

بو .181 ياسة اللغات يف الو ية ورحب  ب¨ان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر يوحتدث وفد  سـ بل ّ يق يق تطور ج ّ، وقال إهنا  ست
بو ية يف الو تحدة الر تضمن معام  عادv للغات األمم ا يو مس مل ية لكغة . سـ لوأعرب الوفد عن تقديره لالعرتاف للغة الربتغا

بو يتخدم يف الو ياسة. تسـ لسـوقال إنه يؤيد اعUد ا ّ. 

182. vسأ شأن ا يه  توصل إ ييل التفاق ا/ي مت ا ملورحب وفد  ب ل ل شـ يع اللجان وقال إن توافر ال. ّ ية  با مجلوKئق للغة اإل ن سـ
يق  Fبري ا شاركة الفعاv وا نظمة أمر أسايس  قواألفرقة العام  يف ا تع للم شات اجلاريةعن لمل نا نظر يف مضمون ا قو�ات ا مل . ل

شأن الرباءات، والحظ أن الوKئق تعاون  بوأضاف قائال إنه �مت لعمل اجلاري يف الفريق العامل املعين مبعاهدة ا ّ معقدة ل
ية  شاركة بفعا سـىن > ا ية حىت  با تاح للغة اإل بغي أن  ية جدا و لو مل ت ن سـ ت ي ين  .عضو جديد يف الفريقكنتق

تكون حمطّ اهUم أول يف  .183 شددت عىل أن اجلودة  سأv اجلودة  تلف الوفود اليت طرحت  ّوردت األمانة عىل  سـ ف م ّخم ّ
ية ياسة وز3دة جحم الرتمجة اخلار جيذ ا لسـنف سأv . ت شمل اموعن  ية اللغوية  تمتديد ا لتغط  القرار نألفرقة العام ، قالت األمانة إل

ياق ويقة  بة يف  تجارب ا ية لألفرقة العام  يف ضوء ا نص عىل متديد ا ية  نة الربYمج واملزيا ثا/ي أعدته  سـ سـ ل تغط ي ن تجل ملكل ّ ّ
ية للفرتة  تطرح من جديد آنذاك. 2015-2014نالربYمج واملزيا  vسأ سـوقالت إن ا بحث أبعاد تلكفهتامل  .ستُ و

بو  .184 يات اFول األعضاء يف الو يووافقت  ية اليت تقدمت ومجع تو يه، عىل ا  Ðحتادات اليت تديرها، لك فuص ل يعن
تعلق لويقة   Ðية ف نة الربYمج واملزيا ثهبا  ي ن  . A/49/16ث، كام يه واردة يف الويقة WO/PBC/18/15جل

ند   : من جدول األعامل املوحد14لبا
بولا  يبث عرب اإلنرتنت يف الو

ندت  .185 تنيستا شات إىل الو نا ثيقا ق  .A/49/16 وA/49/8 مل

نوقدمت األمانة الويقة اليت أعدت ردا عىل طلب اFول األعضاء يف يويو .186 ية اليت 2011 ًث مس خالل اFورة غري الر
ية نة الربYمج واملزيا نعقدهتا  تاحة خالل ا. جل بث عرب اإلنرتنت ا ملوقالت إن خدمات ا بث ل شمل ا ية  يات احلا لجUعات ا ت ل مجلع

ناء عىل الطلب  يديو  سج  عرب خدمات ا باحلي وuجUعات ا نفاذ إىل تË اخلدمات من موقع (VoD)لفمل ل وإنه من املمكن ا
بو اإللكرتوين نطوي عىل. يالو ية اليت  ئاهتا الر بو و ية الجUعات لك جلان الو توأفادت بأهنا تعزتم توفري ا سـ ي ي يتغط ه ً اجUعا 18 ئل

ية واملرية  تعمل عىل تدعمي اخلدمات ا تني اجلارية و ية خالل فرتة ا ت|رات ما نظمة وظفت ا نة وأن ا ئيف ا سمع سـ ل مل لسـ نل لسـس
ية متكن من ضامن تË ا ية ا يا فهيا  تاحة حا ية ا تغطا بغ ل مل لن لملع ترص عىل . ً بث احلي  سـيقوأضافت قائ  إن ا تحدثني يف القاعة ل ملا

يل الصويت  تحدثني يف القاعة فقطلتسجوا ياYت ا توي عىل  ناء عىل الطلب  يديو  يالت ا ملللغة اإلنلكزيية وإن  ب تح ب سـسج . لفت
يات اجلارية تداء من اجUعات ا يا ا سـهتل تدر بث عرب اإلنرتنت  مجلعوأوحضت قائ  إن تعممي خدمات ا ب جي ي ًل  .س
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بث عرب اإلنرتنت خ .187 يا عUد ا با إجيا لورحب وفد الربازيل تر ب ًي ً بوح هم يف . يالل اجUعات الو بادرة  تسوقال إن تË ا مل
هور كلك ية الفكرية Fى ا نظمة ويف ز3دة uهUم بقضا3 ا ية أعامل ا مجلشفا مللك يالت . ملف نفاذ إىل  سجوخبصوص ا تل

ياYت ا تاحة عىل  ترص اخلدمات ا هم أال  ناء عىل الطلب، رأى أنه من ا يديو  بuجUعات عرب خدمات ا مل تقب مل ملتحدثني يف لف
يل الصويت للغة اإلنلكزيية شمل أيضا ا سجالقاعة بل أن  لتت سـىن إجياد . ً يودا قامئة وأعرب عن أمI أن  ناك  توسمل بأن  يه ً ق

 .حل يف وقت قريب

سأv توفري اخلدمات للغة اإلنلكزيية وأوحضت قائ  إنه جيري حبث  .188 شأن  يان وفد الربازيل  موعلقت األمانة عىل  ب ب
سأ تعني عىل األمانة أن تضع ملتË ا تصل ألحرى حبق املؤلف إذ  تقين بقدر ما  تعلق لطابع ا ثب وإن األمر ال  يv عن  ي ل ي ك

شورة عىل املوقع بارة عن ترمجة فورية للغة اإلنلكزيية  يل  تحذيرات لكون ا نبعض ا ع سج مل تطردت قائ  إهنا تعمل . لت سـوا
ثب مع  ية اFوية للمرتمجني الفوريكعن  لا يق ذò وأعربت عن )AIIC (ني العاملني يف املؤمتراتمجلع متكن من  حتق هبدف ا ل

سأv قربا ها حل تË ا ًأ ي مل  .مل

نة  .189 ية  يه، عىل تو  Ðبو، لك ف بو وuحتادات اليت تديرها الو يات اFول األعضاء يف الو جلووافقت  ص ن ي ي يعمجع
ية الربYمج سـ� WO/PBC/18/19ثاملقدمة خبصوص الويقة ن واملزيا  .A/49/16ثترد يف الويقة ح 

ند   : من جدول األعامل املوحد15لبا
ية للفرتة   2013-2012ناقرتاح الربYمج واملزيا

تني  .190 شات إىل الو نا ندت ا يقا ثت ق مل  . A/49/16 وA/49/5س

ية للفرتة  .191 ند من جدول األعامل وأشار إىل أن اقرتاح الربYمج واملزيا هذا ا نوعرض الريس  لب ل  2013-2012ئ
ي) A/49/5 ثالويقة( يات بعد أن نظرت  فقدم إىل ا مجلع ية ه1 ته، ومعال آل نظام املايل وال ية، وفقا  نة الربYمج واملزيا ل  حئ لل ن جل

تابعهتا نظمة و ية  ية وضع ويقة الربYمج واملزيا ية إىل تعزيز إرشاك اFول األعضاء يف  مالرا للمم ن ث يغة األوىل . معل لصوذكر بأن ا ّ
ية ملرشوع اقرتاح الربYمج وامل ية يف ) WO/PBC/17/4ثالويقة (نزيا نة الربYمج واملزيا ية  نقدمت إىل اFورة غري الر للج مس 1

يات أو تعديالت2011نيويو  تقدم بأية تو يق علهيا وا شـهتا وا نا ص  ل تعل ق ست من األمانة . لمل ية ا نة الربYمج واملزيا متوقال إن  ن لجل
رشوع اقرتاح   vيغة معد مليف تË اFورة أن تعد  ّ ية للفرتة صّ يقات 2013-2012نالربYمج واملزيا ناد إىل ا تعل ال لس ت

تعديالت املقرتحة ية نظرت يف . لوا نة الربYمج واملزيا نوأضاف قائال إن  رشة اليت الجل نة  ثا عويقة املعدv خالل دورهتا ا مّ ل ث
مترب من هذا العام ية للفرتة . سبانعقدت يف  ثفة 2013-2012نوقال إن اقرتاح الربYمج واملزيا شاورات  مك اكن موضع  م

مترب  نة يف يويو و تعراض مفصل من اFول األعضاء خالل دوريت ا سبوا ن للج ية القرتاح . 2011ّسـ يغة احلا لوأكد أن ا لص ّ
تفق علهيا فهيام تعديالت الصادرة عن تË اFورتني وا تلف ا شمل  ية  ملالربYمج واملزيا ل خم ت تايل كام ورد . ن لوقرأ فÐ بعد القرار ا

رشةيف نة  ثا يات اليت تقدمت هبا يف دورهتا ا تو ية وا نة الربYمج واملزيا ع ملخص القرارات اليت اختذهتا  م ل ص ل ن  :جل

يه، ملوافقة  .1"  Ðحتادات، لك فuبو و يات اFول األعضاء يف الو ية إىل  نة الربYمج واملزيا نأوصت  ي مجع ن يعجل
ية للفرتة   :، رشط مراعاة ما ييلWO/PBC/18/5ثكام ورد يف الويقة  2013-2012نعىل اقرتاح الربYمج واملزيا

بلغ  "1" نفقات  مب�ود األمانة من أجل خفض ا يون فرنك سورسي 10,2ل ي  يون فرنك 647,4من(مل مل 
يون فرنك سورسي637,2يسورسي إىل  ي  ثال ) مل تعلق   Ðتلكفة ف يث ا ية من  مختاذ تدابري لرفع الفعا يح ل ل

ياسة مدفوعات أحصاب اتفاقات اخلدمات اخلاصة وأتعاب بسـياسة أسفار املوظفني وال باين و سـغري وإدارة ا مل
ناء املؤمترات  باين واأل�زة واملعدات أ ئجار ا بال وا u تدربني وحفالت ثاخلرباء واحملارضين وبرامج ا مل س تمل سـتق

سن يف املوظفني من خالل تصممي مؤسيس أ يض تاك حو ل تلكفة هذ. ختف ية ا لولن تؤدي تدابري فعا تأثري ل له إىل ا
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ية تاجئ واألهداف احملددة يف اقرتاح الربYمج واملزيا يذ الربامج وا نيف  ّن لت وسرتجع األمانة إىل اFول األعضاء . نف
نوية عن أداء الربYمج؛ تقارير ا ية يف ا يذ تدابري الفعا سـتقرير عن  ل ل لب  تنف

"2" uتوسطة و رشاكت الصغرية وا ملوانعاكس الربYمج اجلديد اýصص  تفق لل ية ا يريات ا ملتاكر وا نص تغ لب ل
ية، عىل ما ييل نة الربYمج واملزيا نعلهيا خالل دورة  تاجئ والربامج : جل تاجئ وإطار ا نفصل عرض ا لن  4 و3 و1ل

ية إىل الفقرة 30 و27 و21 و19 و18 و17 و14 و11 و9 و8 و7 و6و تعريف 5شـ وإضافة حا تعلق   Ðب ف ي
ية"  ".لتمننفقات ا

نة الرب .2 يه، إىل جلوأوصت   Ðحتادات، لك فuبو و يات اFول األعضاء يف الو ية أيضا إىل  نYمج واملزيا ي مجع يعن
تح من جديد  تني يك  بدة يف فرتة ا نفقات ا يل إيرادات تزيد عىل ا يجة  تخدام أي فائض حمقق  تفا ن تك سـت لمل ل حتص ن ّسـ

تأمني الصحي  تحقات املوظفني بعد هناية اخلدمة، مبا يف ذò ا لخمصصات  ملسـ ية اخلدمة، إىل أن تصل ّ ئبعد هنا
مية ية ا بادئ اإلدارة املا سابقة، معال  تو3ت ا حلكا ل مب ل  .ملسـ

س   .3 ية مضن  ية كدورة ر نوات املزيا ية أيضا بأن تعقد دورة يويو يف  نة الربYمج واملزيا سلوأوصت  مس ن سـ ن ن ُجل
ية للفرت شات الربYمج واملزيا نا بارا من  بل، ا نة يف ا ندورات ا ق ت مللج عتق  .2015-2014ة ملسـ

ية  .4 نجزة واملقررة يف إطار برYمج ا شطة ا ية أن تعد األمانة تقارير عن األ نة الربYمج واملزيا مللكوأوصت  ¬ مل ن ن ّجل
نة ية وأن تقد�ا إىل اFول األعضاء يف دورات ا تحد3ت العا للجالفكرية وا مل  ."ّل

ية القرتاح املعدل لل .192 تحدة األمر ّورحب وفد الوال3ت ا يك مل يع يف إعداد ّ ها ا هود اليت بذ ية مقدرا ا مجلربYمج واملزيا لن جل ّ
ية. uقرتاح تضح من خالل املزيا بو كام  هم ا/ي أجنزته الو شدة العمل ا نوقال إنه يؤيد  ي ي نا يف وقت . ملب يه تسعىنوقال إ ف 

رشاكت عرب العا ية، مللاحلكومات وا هم أكتول جاهدة من أجل موا�ة الصعوت املا ن أرث من أي وقت مىض مل من ا
ية بادرات من أجل ز3دة الفعا شمل  ية صارمة  ياسة ما بو العمل عىل الزتام  لتواصل الو ت ل سـ  يف املائة 90وقال إن أكرث من . مي

تصادي  u فإن الرتاجع ò/بارشة عىل اإليرادات احملص  من خدمات قامئة عىل األسواق، و متد  بو  ية الو قمن مزيا م يع ي ن
ية يفالعاملي قد أدى بو ا بارشة إىل تراجع إيرادات الو لفعل  ي نةم بلغ 2010 سـ  بة 12,8مب  يون فرنك سورسي، أي  سـ  بنمل  4,3ي

شمل ز3دة . يف املائة ثري و سن  ب   توقعات للفرتة ا نة أن ا توأعرب عن ارياحه إذ عمل خالل اجUعات ا تح ل للج ست بكت سملق
تعاش ا.  يف املائة4,7بنسـبة  شا نوعا مانوالحظ الوفد مع ذò أن ا تصادي العاملي ال يزال  u بو يف خضم الرتاجع هلو . قي

يطة واحلذر، معر عن تقديره  ثري من ا نظمة املايل  بو يف رصد أداء ا حلوقال إنه يؤيد �ود الو مل ية اليت بكي ية ا لفصلتاجئ املا ل للن
ي.  عىل موقع اإلنرتنت لفائدة اFول األعضاءرشتن يا إىل احملافظة عىل مزيا نو توازنة للفرتة سع ّ، أيد الوفد �ود 2013-2012مة 

يد العام   يق بني ا تو رشية وا يد املوارد ا تيض تو تواهئا، ال سـÐ يف ا®االت اليت  يف وا تاك يد ا ية إىل تر بو الرا لالو ل ل ل شـ في ح تق ح لبم
نظمة ياجات ا ملوا  .حت

ية للفرتة  .193 نورحب وفد الربازيل قرتاح الربYمج واملزيا نة ا/ي 2012-2013ّ رشة  نة  ثا للجنوقش يف اFورة ا عل وقال . م
يع الربYمج  تعراض  سار ا هامات �مة تقدمت هبا اFول األعضاء يف  متلت عىل إ نة ا مجإن الويقة اليت عدلهتا ا سـ م للج سث شـ ّ

شطة ها ا/ي تو�ه األعضاء. نواأل نظمة بطا شطة ا هامات عززت أ ّوقال إن تË اإل بع ملس ن  وشكر األمانة عىل املعلومات. ّ
نة  ية خالل دورة ا ئ  اFول األعضاء وتقدمي معلومات إضا تعدادها للرد عىل أ يل وا بري من ا للجاملقدمة بقدر  سـ سـ تفص فك ل

رشة نة  ثا عا م بة . ل نظمة املقدر  منو يف إيرادات ا سـوأحاط علام  بنمل ّ توقع يدل عىل أن .  يف املائة4,7ل ملوقال إن منو اإليرادات ا ّ
تكون قادرة عىل ت نظمة  سـا ياجات اFول األعضاء يف ظل الطلب املزتايدمل نة ال تقدمي حلول  حس ّ ية . حم بادرة الرا موأشار إىل ا مل

بادرة  ها  تو3ت اخلدمات، وو منوي و ية مع احلفاظ يف الوقت ذاته عىل اإلنفاق ا يق ماكسب يف الفعا ملإىل  سـ صفل محتق لت
ية بة . باإلجيا يح ز3دة  ية سوف  سـوقال إن ماكتب الفعا ت بنل يص .  املائة يف اإلنفاق يف3ت بتخصورحب الوفد   يف 21,3 نسـبةّ

يات جدول أعامل  يذ تو نظر إىل  ية، وقال إن ذò �م جدا  شطة اإلمنا متويل األ ب   تني ا ية فرتة ا صاملائة من مزيا ل ئ ن نفن ملق تن لسـ ل
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ية العامة يف عام  ية اليت وافقت علهيا ا مجلعا ختورحب ملعلومات املقدمة عن . 2007لتمن ّ ية اليت ّ تو ية و صيص املوارد  ل من للتص
ية تعلقة  نفقات ا سابقة من أجل حتديد تعريف ا نة يف دورهتا ا منتقدمت هبا ا مل ل ل  .لتللج

يازه يف إدارة دورات  .194 نة وا يق لريس ا يان األمانة عىل العمل اFؤوب وأعرب عن تقديره ا توشكر وفد ا للج لعم مل ئ
نة  إ. للجاhب ّوشدد عىل أنه ال يزال مر شأن إيرادات الفرتة ا تقديرات اليت تقدمت هبا األمانة  ملقزاء ا ب وقال إهنا مفرطة يف . ل

نة أيضا بات ويف ا نا بق > أن قال يف عدة  تفاؤل، كام  للجا سـ سـ يض اإلنفاق . مل بادرة املدير العام  تخفوقال إنه مع ذò يقدر  لم ّ
بلغ  تلكفة  يث ا ية من  مبمن خالل تدابري ماكسب رفع الفعا ل يذ 10,2حل يون فرنك سورسي، دون أن يؤثر ذò يف  تنف  ي مل

شأن الرباءات ونظام مدريد تعاون  ية وخدمات نظام معاهدة ا شطة ا بالربامج، مبا فهيا أ ل من تدرك قائال إن ذò ال يقلل . لتن ّوا سـ
ية من . ّمن قلقه إزاء اإليرادات املقدرة ية إىل رفع الفعا تدابري الرا بادرة ا حورحب الوفد  لم ل مب نفذها ّ تلكفة وتطلع إىل أن  ّيث ا ت ّل

شأن اقرتاح الربYمج . األمانة بكفاءة نة  ية ا سايرة تو بل األمانة سوف ميكن الوفد من  تدابري من  يذ تË ا بوقال إن  للج ص م قل تنف
ية للفرتة  تايل بطريق.  2013-2012نواملزيا نظمة  لوتطلع الوفد إىل أن تأيت �ود األمانة ب|رها وأن تدار ا مل ّ vنة وفعا متية 

ب  تني ا ملقخالل فرتة ا  .لسـن

تعديالت  .195 نة يف يويو عىل العديد من ا ية  سلفادور بأن اFول األعضاء اتفقت يف اFورة غري الر لوذكر وفد ا ن للج مس ل ّ
ية للفرتة  نشأن اقرتاح الربYمج واملزيا نصوص الربامج، مبا. 2013-2012ب تعلق   Ðتعديالت اقرتحت ف بوأشار إىل أن ا ي  يف ل

ية تعزيز اقرتاح الربYمج واملزيا تاجئ، مما مسح  نذò إطار ا ب شغال آنذاك إزاء نصوص الربامج ومؤرشات األداء ّروذك. لن ن ال
ية يف الربامج من  بة وحصة ا تاجئ املر منوأسس املقارنة وا لتن تق ية واملعلومات 26 إىل 15ل شأن حتويالت املزيا رشوح املقدمة  ن وا ب ل

تعلقة بويقة ا ثا ية للفرتة مل متدة2011-2010نلربYمج واملزيا وقال إن اFول األعضاء وافقت عىل اسرتجاع الربYمج اýصص . ملع ا
توسطة عىل أن يكون قامئا بذاته ملرشاكت الصغرية وا تفق . لل ية ا تو نة وا نجز يف ا ملوأعرب الوفد عن ارياحه للعمل ا ص ل للج مل ت

ية للف شأن اقرتاح الربYمج واملزيا نعلهيا  سار هتوأبدى ارياح. 2013-2012رتة ب ية إىل مواص  ا ية الرا تو مل اخلاص  ص مل
بو سأv احلومكة يف الو شأن  شاوري فÐ بني اFول األعضاء  يا م ب ية اليت تقدمت . لت تو يات ا متد ا صوحث الوفد عىل أن  ل مجلع تع ّ

ية شأن اقرتاح الربYمج واملزيا نة  نهبا ا ب  .للج

تان مس مجموع .196 يويةكسـوحتدث وفد  ب¨ان اآل سـة ا ية للفرتة . ل نورحب قرتاح الربYمج واملزيا  الوارد يف 2012-2013ّ
رشة الوارد يف الويقة A/49/5ثالويقة  نة  ثا نة ا يات دورة ا ث ومبلخص تو ل للج عص وقال إن ا®موعة ترى أن . A/49/16م

بو وإدارهتا ومهنج األ ية الو يالرقابة الفعاv من اFول األعضاء عىل مزيا بري يف ن هم بقدر  شاور، لك ذò أ ية وا شفا كمانة يف ا ت سل ّف ل
ثقة وuئUن بني األمانة واFول األعضاء وفÐ بني اFول األعضاء أيضا ناء ا بو من خالل  ية الو لسني فعا ب ي ل وقال إن اقرتاح . حت

تلف األفاكر اليت أعربت عهنا اFول ا سد فعال لك ذò ويأخذ  ية  مبخالربYمج واملزيا جي ّوقال إن ا®موعة ترحب . ألعضاءّن
منوي من  نظمة ا لتلز3دة يف إنفاق ا وقال إن ا®موعة تأمل يف أن ترتمج تË الز3دة إىل .  يف املائة21,3 يف املائة إىل 19,4مل

ية الفكريةدتدابري تريم إىل  ب¨ان يف جمال ا تصادية  uية و ثقا ية وا Uجu ية مللكمع ا ق للف ل ع  .لتمن

يةوحتدث وفد .197 ند مس مجموعة جدول أعامل ا من ا لته ية للفرتة . ل نورحب قرتاح الربYمج واملزيا باره  2012-2013ّ عت
تني تني ا توازنة  ملقبلخطة معل  نسـ سات . للم شام  وا ساعد املدير العام عىل الوKئق ا شكر األمانة و جللوقال إن ا®موعة  ل م ت

بادل توح وا يدة واحلوار ا ية ا ملتاإلعال ملف ملف رشةم نة  ثا نة ا تحضري Fورة ا ع مع اFول األعضاء يف ا م ل للج رشوع ل م اليت درست 
متدته ية وا عالربYمج واملزيا ية . ن تعاوين يف  ناء وا بو عىل الزتا�ا ا يع اFول األعضاء يف الو شكر أيضا  معلوقال إن ا®موعة  ل ب ي مج لت

ية مم تعراض اقرتاح الربYمج واملزيا نا يب ا أفىض ألعضاء إىل uسـ ية معدv مبا  ية ومزيا تجتفاق عىل خطة وا ن يسـقع ّ
شغاالهتا يع اFول األعضاء وا ياجات  نال مج ب ، إذ من . حت تني ا بة يف فرتة ا منو املر ملقوأعرب عن ارياح ا®موعة لز3دة ا ن لسـتق ّ ل ت

بة  نظمة  سـاملقدر أن تزيد إيرادات ا بنمل تخدم ا.  يف املائة4,7ّ توقع أن  سـوقال إن ا®موعة  تت بة ّ بنسـلز3دة املقدرة   يف املائة يف 3ّ
ية  بو مع إدماج جدول أعامل ا ية يف برامج الو يق أعىل قدر من الفعا تني بطريقة حذرة من أجل  ية فرتة ا منمزيا ي ل لتن حتق لسـن

ية مض. بشلك اكمل ـي ترحب بإبقاء ا  ò/بو، و بعد اإلمنايئ مضن معل الو منوأشار إىل اهUم ا®موعة بإدماج ا ف ي لتل ّ ن ه
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ية، إذ أن  بو uسرتا يجأولو3ت الو منوي من يف املائة21,3تي ية خمصص لإلنفاق ا لت اقرتاح الربYمج واملزيا ّ وقال إن ا®موعة . ن
بة  سـتالحظ رياح أن يف ذò ز3دة  بو 1,9بنت ية الو بة مزيا يث  ية من  تني املا ي يف املائة ملقارنة مع فرتة ا ن سـ نض ح لسـن

منو لتاýصصة لإلنفاق ا ية تأيت . يّ بو بل وأيضا كرضورة وا يجي للو هدف اسرتا ية  شدد عىل تعممي ا قعوقال إن ا®موعة  ي ت من كت لت ّ
ية يف دورها كأحد عوامل  ية الفكرية مصدا ية الفكرية يك تكون  نظام ا قيال  للملك مللك ل منو تمك ية ولا uجUعي يف ا®الني لتمنا

تصادي uقو .ýتيض وقال الوفد إن حتديد األجزاء ا ية  ية الفكرية ألغراض ا تخدام ا بو ال يقصصة من موارد الو منمللك سـ لتي ّ
ية شطة إمنا بارها أ شطة اليت ميكن ا منوي وما يه األ شرتك ملا هو مقصود إلنفاق ا توصل إىل تفامه واحض و ئلرضورة ا ن ت ن م عل . لت

تخوف من أن تؤدي األرقام املض يق يدفع ا®موعة إىل ا ياب تعريف د لوقال إن  هام يف قغ ها ما يربرها يف اإل يس  سخمة اليت  ل ّل
ية شطة اإلمنا بو خيصص لإلنفاق عىل األ ية الو بريا من مزيا باع مغلوط بأن جزءا  ية إىل ا ئا ن ي ن ك نط ّمن توأعرب الوفد عن ارياح . لت

توصل إىل اتفاق من أجل وضع تعريف أدق لإلنفاق اإلمن نة وا بل ا نقص من  تدراك ذò ا لا®موعة بعد ا للج ل ايئ ألغراض قسـ
ب  للفرتة  ية ا ملقإعداد ويقة الربYمج واملزيا ن ساعد . 2015-2014ث يق واعUده مما  تطلع إىل وضع تعريف د يوقال إن ا®موعة  ست ق

بو يع جماالت معل الو بعد اإلمنايئ عىل  تقدم احملرز يف تعممي ا يمي موضوعي  نظمة واFول األعضاء فهيا عىل إجراء  يا مج ل لل . تقمل
تاكروقال الو uتوسطة و رشاكت الصغرية وا بفد إن ا®موعة ترحب سرتجاع الربYمج اخلاص والقامئ بذاته  مل لل وقال إن . ّ

ية تاكر وا u تعزيز ية الفكرية  سامه يف uتفاع  ية اليت  نارص الر شطة ذò الربYمج �مة ويه من ا منأ ب ل ن ت سـ لع لتن مللك وقال . ئي
ية الفكرية Fفع جع  إن ا®موعة تالحظ أن تعزيز قدرة ا تلف حقوق ا توسطة عىل uتفاع  مللكرشاكت الصغرية وا مبخ ن مل ل

تداخ  يف معظم الربامج املقرتحة ية جوهرية  منو، يعد اسرتا سويق وا نولو¡ وا تاكر ا uم يجتك ت تب ّ ل وعة تأمل يف موقال إن ا®. لل
رشاكت الصغري نوطةللأن يؤدي الربYمج اýصص  توسطة دوره ا مل وا رشاكت مل تË ا شطة اخلاصة  تلف األ سق  ل به  بمك ن ý ّن

نظمة تلف اإلدارات يف ا ها  ملواليت  خم ها . تنظم توسطة أن تواصل  رشاكت الصغرية وا بة ا تيض من   òمعلوقال إن ذ مليق لشع
رشاكت و تË ا شطة اýصصة  تعلق أل  Ðيق مع سائر الربامج ف توىل ا تق  وقامئة بذاهتا وأن  لكوحدة  ل ن ي سـ ت نسـ أن تكون > لتم

هود واملوارد ية ا ساق وتفاد3 الزدوا ها وإجنازها ضامY لال ية  جلاللكمة يف  ج مي تيف تنظ وقال إن ا®موعة تأمل يف أن تضمن األمانة . ك
ب  تني ا ملقذò يف فرتة ا نه . لسـن يع الربYمج  بو وحث عىل تو ية الو يورحب الوفد لز3دة يف املوارد اýصصة ألاكد سـ ي لمتكمي ّ ّ

بب عدم قدرة من ا ية و تدر ية ا نظر إىل تزايد الطلب عىل دورات األاكد ساعدة اFول األعضاء  ية عىل  سلعمل بفعا بب ي ل مي ل م ل
تجابة /ò الطلب املزتايد u يا عىل ية حا سـاألاكد ل يد . مي يذيني ا/ي أ تدرييب للمديرين ا مثن الربYمج ا عوقال إن ا®موعة  لتنفل ت

تني عىل نتحه بعد تأخر دام  ب سـف تني ا ية يف فرتة ا تدر ملق أمل أن يزيد عدد تË الربامج ا ن لسـب ي يد . ل تشـوقال إن ا®موعة 
تحد3ت  ية الفكرية يف إجياد حلول  هام ا بل إ شاف  بو يف ا للهود الو سـ تك مللكي س ها العامل اسـجب ية اليت يوا لالعا  ويه ميو�مل

نظر يف ت ية عىل ا تحد3ت العا بة اجلديدة  لترحب بعمل ا مل لل لشع همةّ ساسة وها وقع عىل . ملË القضا3 ا لوقال إن تË القضا3  ح
بة  شطة  تصادية، و/ò فإن ا®موعة حتث األمانة عىل تقدمي تقارير دوية عن أ uية و Uجu ية ية وا نا ب¨ان ا شعا ن ل ع من ل ّل ق لتم

ن ثل ا ية  ية اFوية ا ية إىل اFول األعضاء يف اللجان احلكو تحد3ت العا للجا ن ل مل مل نة ملعم ية الفكرية أو ا ية وا ية  للجة ا من مللكن لت ملع
ية تحد3ت العا ها واحدا من ا ناول يف جدول أعام ية بقانون الرباءات اليت  ملاFامئة ا ل ت لن ت وقال إن ا®موعة .  أال وهو الصحةملع

نجز شلك دوري عىل العمل ا/ي  ها  تكامل اطال ساعد اFول األعضاء عىل ا تترى أن ذò من شأنه أن  ب سـ بو يف عي يه الو
تفادة من uتضاء و u ند يه الربYمج  سـهذا ا®ال وتو قع تخدا�ا يف ج تاجئ الربYمج ال سـ  بو لكام أمكن ذòن يياق الو ويف .  سـ

يذ جدول أعامل  بارشة  ية مربطة  ـي أن ويقة الربYمج واملزيا بد تقد بأن من الواحض وا تام، قال الوفد إن ا®موعة  نفا م تهي ت ن ث ل تع بخل
ية و ها فÐ بني الربامج وuنعاكسات . تعمميهلتمنا هود األمانة يف حتديد الصالت ومواص   يحوقال إن ا®موعة ترحب  تنقجب ّ

ية ية يف اقرتاح الربYمج واملزيا ناإلمنا ية وجدول أعامل . ئ بارشة بني ويقة الربYمج واملزيا نوأضاف قائال إن العالقة والصالت ا ث مل
ية واFور  شأن ا بو  منالو ب تطلع إىل لتي ية، لك ذò جيعل ا®موعة  نة يف تعممي جدول أعامل ا تالرييس ا/ي تؤديه ا من لتللج أن ئ

ها عىل غرار تعىن  ية عىل  ية تعممي جدول أعامل ا يات عن  بو بإعداد تقارير إىل ا ية يف الو همة وا ئة ا معلهذه ا يف منمل مجلع ي ن لتي ك ملع له
يات إعد ية معال بآ ئات ا لما تفعI سائر ا ن ملعي يات يف له ها ا تقارير اليت وضعهتا  مجلعاد ا نة لل يةلسـا  .ضاملا

ية-رية مجهو(وشكر وفد إيران  .198 ية للفرتة لمعاألمانة عىل ) م اإلسال -2012نها اFؤوب يف إعداد اقرتاح الربYمج واملزيا
يات2013 بل ا مجلع وقال إنه يؤيد اعUدها من  ية والحظ م. ق نوقال إنه حبث ويقة الربYمج واملزيا تقدير ث هود اليت بذلهتا لع ا جلا
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بة جاألمانة من أ نفقات  سـل خفض ا تلكفة10,2بنل يث ا ية من  يون فرنك سورسي من خالل تدابري رفع الفعا ل  ل حمل ّوأكد . ي
نظمة ية عىل معل ا تأثري يف تعممي ا ملعىل أال يؤدي ذò إىل ا من نة الرايم إىل تعريف اإلنفاق . لتل للجورحب الوفد أيضا بقرار ا ّ

يةلتا بو للربYمج واملزيا نمنوي ألغراض إعداد ويقة الو ي تني . ث ية مضن األولو3ت يف فرتة ا مثن احملافظة عىل ا لسـنوقال إنه  لتمن ي
ية من ية يف اإلنفاق عىل ا ب ، مما أفىض إىل ز3دة إجام منا لتل بةملق بة يف املائة إىل19,4 نسـ  تني 21,3 نسـ  لسـن يف املائة يف فرتة ا

ب  تاكر وأيد اسرتجاعه كربYمج قامئ وقال الو. ملقا uتوسطة و رشاكت الصغرية وا ية كربى عىل برYمج ا ّفد إنه يعلق أ ب مل لمه
ية ته عىل . نبذاته يف اقرتاح الربYمج واملزيا ية ا/ي يركز أ تحد3ت العا ية الفكرية وا شطورحب حملافظة عىل برYمج ا مل نل ّ مللك ّ

ناخ واألمن الغذ يةملالصحة العامة وتغري ا نا ب¨ان ا ها قضا3 تؤثر يف ا مايئ، و للك وتطلع الوفد إىل احلصول عىل مزيد من . ل
ية وسائر اللجان اFامئة نة الربYمج واملزيا شطة ذò الربYمج وتقرير عهنا يف  يل عن أ تفا نا جل ن ص وارتأى الوفد أن تË القضا3 . ل

ناقش يف حمفل حكويم دويل إلرشاد أمانة الو بغي أن  همة  يا ت ني تحدة األخرى يف هذا ا®المل نظامت األمم ا ملبو يف الزتا�ا مع  . م
ية تعامل مع القضا3 العا بو  نة جديدة يف الو شاء  ملوذكر الوفد بأن ذò هو ا/ي جعI يؤكد دامئا عىل فكرة إ لل ي جل ن وأعرب . ّ

شات حول إصالح ا نا ب  عىل ا نة ا قالوفد عن ارياحه للمحافظة يف جدول أعامل ا مل للج بوملقت ية . يحلومكة يف الو بنوأيد تعزيز  ّ
نظمة دون أية إصالحات جذرية  يد معل ا ية مواص  تر ية،  نة الربYمج واملزيا يق و نة ا ثل  ملاحلومكة القامئة،  شـ بغ ن جل سـ لتنجل م

نظمة كلك ية ا بو أو  ملللحومكة يف الو ب ني  .ل

تحدة .199 تاº ا/ي أدىل به وفد الوال3ت ا u يان ملوأيد وفد الرنوجي ا ت فب ل شديده عىل ّ ية مس ا®موعة ء يف  ت األمر يك
يل  تواصل ألنظمة ا سني ا ية لفائدة ا ية مع احلرص عىل تأمني املوارد الاك ية مواص  الرتكزي عىل ماكسب الفعا سجأ مل تح ل تمه لل ف

ية ية . ملالعا تني املقدمة يف اقرتاح الربYمج واملزيا ية فرتة ا نوالحظ الوفد الز3دة يف مزيا تني ملقا(لسـنن ية فرتة ا لسـنرنة مع مزيا ن
نة ). اجلارية تاجئ  سـوالحظ يف الوقت ذاته أن  ية 2010ن تاح مقارنة بني املزيا سن أن  ية، وا ست مطابقة للمزيا ن  ت تح ن سـي ل

نة  ية  تاجئ ا سـاملقرتحة وا لفعل لن ية عىل موقع . 2010ل ية ا تقارير املا رش ا مترار األمانة يف  لفصلوأعرب الوفد عن ارياحه ال ل ل نت سـ
بوال ية. يو تطورات املا تابعة ا ية جدا متكن اFول األعضاء من  لوقال إهنا خطوة إجيا ل  .مب

ية .200 ب¨ان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر يقوحتدث وفد  يق ية مع . لج ية غري الر سات اإلعال مسوشكر األمانة عىل عقد ا مجلل
ية للفرتة  ناFول األعضاء من أجل وضع ويقة موحدة للربYمج واملزيا ساب. 2013-2012ّث نة ا لوقال إن دوريت ا رشة عللج عة 

ت hرشة أ نة  ثا حوا عم ية للفرتة ام بدورهال توازنة للربYمج واملزيا توصل إىل ويقة  ية تركزت عىل ا شات أكرث فعا نا ن الفرصة  ث ل ل ق ممل ّ
تلف اFول األعضاءتراعي 2012-2013 منو يف إيراداتوقال إن ا®موعة ترحب . خم و�ات نظر  نظمة لسرتجاع ا مل ا

بة  ية4,7بنسـواملقدر  ب  بعد وقع األزمة املا تني ا ل يف املائة يف فرتة ا ملق شديده . لسـن ثين عىل املدير العام  توقال إن ا®موعة  ت
ية للفرتة  ية كأولوية يف ويقة الربYمج واملزيا نعىل احملافظة عىل ا ث تضح من خالل الز3دة . 2013-2012لتمن  òّوقال إن ذ ي

ية يف منوي من لاإلجام ية إىل 2011-2010 يف املائة يف فرتة 19,4لت اإلنفاق ا ب 21,3ل احلا تني ا ملق يف املائة يف فرتة ا وقال . لسـن
ية  ية من مزيا رشوعات جدول أعامل ا ية ومتويل  ية عىل ويقة الربYمج واملزيا تعممي جدول أعامل ا نإن ا®موعة ترحب  من ن ث من تب لت مل ب

بو العادية يه من أال ونظرا إىل . يالو ية، حرصت ا®موعة عىل ا نفقات يف اقرتاح الربYمج واملزيا سو3ت عىل ا نبإدخال  ن ل لتت
تأثري يف تقدمي خدمات الربامج، وال سـÐ تË اýصصة  نفقات إىل ا تلكفة إلدارة ا يث ا ية من  لتؤدي أية تدابري لرفع الفعا ل ل حل

ثل الربYمج  ية  نا مب¨ان ا م ل ية (9والربYمج ) لتمنيةتنسـيق جدول أعامل ا (8لل بو (11والربYمج ) قلمياملاكتب اإل ية الو يأاكد ). مي
ت ية  يص املوارد الاك لودعا إىل  ثلË الربفختص نحو األ ها عىل ا مامج لضامن  يب ا®موعة سرتجاع . لمعل حوأعرب عن تر

توسطة(الربYمج  رشاكت الصغرية وا ملا ست ا®موعة يف) ل نةلمتكربYمج قامئ بذاته كام ا رشة  سابعة  للج اFورة ا وقال إن . عل
ية  تحداث ا يا وسامه يف ا تاكر واإلبداع يف أفر u توسطة يه يف الغالب العمود احملرك وراء رشاكت الصغرية وا مللكا سـيق ت ب مل ل

ي يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية الفكرية يف شلك معارف  ية وحق املؤلف وا نا ثا تقل ل تع تقل ع للص ل . ة أيضامللك
بذ إدماج ّوقال إن ا®موعة ال  تحد3ت . 1 هذا الربYمج مضن الربYمج حت بعض ا بو  ناول الو يد أيضا  لوقال إن ا®موعة  ل ي ب تشـ ت

ناخ واألمن الغذايئ والصحةتاألكرث صعوبة اليت  رشين، أي تغري ا رشية يف القرن احلادي وا ها ا ملوا لع لب و/ò الغرض، . �
شاء وحدة يف  نترحب بإ تعامل مع الربYمج ّ بو  للالو ية (18ي تحد3ت العا ية الفكرية وا ملا ل تË القضا3) مللك يا  لاýصص  وقال . لك
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بو علمت ا®موعةإن  ها اFول األعضاء يف أي حمفل يف الو نا شطة هذا الربYمج مل  يأن أ ت  قرار اFورة إىل حني صدور، قشن
ية نة الربYمج واملزيا رشة  نة  ثا نا للج عل تقدمي تقرير رمسي إلهياو/ò، . م بة  نة ا/ي يلكف ا بترحب ا®موعة بقرار ا شع لللج ّ .

يعوقال إن تË القضا3  مجشمل  شاطر  ، القطاعاتت يد ل¨ول األعضاء واألمانة أيضا أن  ت/ò فإن ا®موعة ترى أن من ا ملف
ية بقانون الرب نة اFامئة ا تحد3ت العامة � من ا شطة ا تقرير عن أ نا للج ل ن ية الفكرية ملعل ية وا ية  نة ا مللكاءات وا من ن لتللج ملع

بو ئات الو تلف  شطة  ساق يف أ u يلضامن ي خم ن ية للفرتة . هت نوقال إن ا®موعة تؤيد ويقة الربYمج واملزيا ث  كام 2012-2013ّ
ية نة الربYمج واملزيا رشة  نة  ثا نأوصت هبا اFورة ا للج عل تق. م شكر وا بارات ا تام، نقل الوفد  لويف ا ل ع دير من ا®موعة إىل خل

تازة اليت  يث، عىل الطريقة ا يد دوغالس غر ية اخلارج، ا نة الربYمج واملزيا ملمريس  سـ ن يفجل نة خالل ولئ للججه هبا أعامل ا ّ
ته  .يوال

ية .201 شة الربYمج واملزيا نا تا#ا يف  ية وعىل ا ياغة اقرتاح الربYمج واملزيا نوشكر وفد الصني األمانة عىل  ق ن مص والحظ . نف
منوي اإلجاميلالوفد ية ومعلت عىل ز3دة اإلنفاق ا بو تواصل إيالء األولوية  لت أن الو منت هود ال . للي تË ا جلوأعرب عن تقديره  ل

شطة  ية وتطلع إىل تعممي األ تقدم يف جدول أعامل ا ية تويل أولوية  نا ب¨ان ا بارها إحدى أكرب ا نسـÐ وأن الصني  ت من لل ل ل لتت م ع
ي يذ تو ية لضامن  صاإلمنا يةتنفئ ية للفرتة . لتمنات جدول أعامل ا يا اقرتاح الربYمج واملزيا بد نوأيد الوفد  ئ م ّ2012-2013 . 

ية .202 ب¨ان األفر يان مجموعة ا يقوأيد وفد املغرب  ل ب ثوقال إنه يرحب لعمل ا/ي أجنزه املدير العام واألمانة يف إعداد ويقة . ّ
ية للفرتة  تربه اقرتا. 2013-2012نالربYمج واملزيا بلغ املوارد عوا يه الز3دة يف  ية وقال إن من أمه نقاط القوة  يدا للمزيا محا  ف نج

ية ئاýصصة لألشطة اإلمنا نة، وخص /كر . ن ّوأعرب الوفد مع ذò عن بعض القلق إزاء تراجع املوارد اýصصة لربامج  معيّ
سايران  الUين 9 و8الربYجمني  يةيال  يذ جدول أعامل ا لتمننحى  نف ته األمانة وأعرب . تم رشح ا/ي قد نانه  مالوفد عن ا ّ لل طمئ

ية شطة اإلمنا توى املوارد لن يؤثر بأي شلك من األشاكل يف األ سأv من أن  ئشأن هذه ا ن سـ مل يعة احلال . مب بطبوقال الوفد إنه 
سني إ يف سوف يؤدي إىل  تاك يض ا تقد بأن  ية كربى إذ  سأv ذات أ تربها  يف و تاك يض ا حتيؤيد  ل ل يع مه م يع ل ختفل دارة ختف

نظمة هود من أجل . ملا جلوجشع الوفد األمانة عىل بذل مزيد من ا يف املوظفني ختّ يف واملرصوفات، وال سـÐ تاك تاك ليض ا ل ل ف
نظمة70ويه أكرث من  ية ا مل يف املائة من إجاميل مزيا يق . ن متس الوفد من األمانة uلزتام أكرث  سأv، ا بوعن هذه ا بتطمل ل

توازنة vسـياسة عاد يني املوظفني وتريهتمشفافةوم و ق   .لتع

تصادية  .203 u تجابة لألزمة يق وفورات ا ية اليت اقرتحهتا األمانة  تدابري uسرتا قوأحاط وفد أنغوال علام  سـتحق يج لل ت
شاركني يف أسفار ا تواء تاك هامت املوظفني وأسفار الغري وا ية  تو ياسات ا ية، أي من خالل مراجعة ا ية احلا ملالعا ل جهي ل سـ ل حمل مل . ل

ترب ها بدقة عوا تدابري و يطة واحلذر يف اعUد تË ا تاº، أنه ال بد من تو| ا u يانه بق أن قال يف  حتليل الوفد، كام  ّ لف حل ت ب سـ
هم ية تفادي أي سوء تفامه أو سوء  بو واملوظفني  شاورات بني اFول األعضاء وأمانة الو ها بإجراء  تحضري  فوا بغل ي م ّوشدد . ل

ية ع بو للفرتة لتمنالوفد عىل رضورة إبقاء ا وأثىن يف هذا الصدد ملدير العام ا/ي حافظ . 2013-2012يىل رأس أولو3ت الو
منوي  ية يف اإلنفاق ا لتعىل الز3دة اإلجام بةمن(ل ية إىل19,4 نسـ  بةل يف املائة يف الفرتة احلا تني 21,3 نسـ  لسـن يف املائة يف فرتة ا

ب  شطة اإلمن). ملقا ترب الوفد أنه رمغ تعممي األ نوا ية للفرتة ع ية مضن اقرتاح الربYمج واملزيا ية يف قطاعات الربامج املوضو نا ع ئ
بل  يذ uقرتاح ا سـىن  ية، حىت  يذ اخلطة األسا ية يه نقاط uتصال يف  بغي أن تظل املاكتب اإل ب ،  ملقا نف نف ن تملق ي تت سـ مي قلي

ية الفكرية و ية  يات الو ها يف لك ب¨ ووفقا لالسرتا للملكنظمة وتا نجئ يج ن طللم هود اليت . خمططات تكوين الكفاءاتت جلأما عن ا
بلغ  نفقات  يض ا مببذلهتا األمانة  ل يق تË 10,2لتخف يذ تدابري  ية  رس الوفد عن  يون فرنك سورسي، ا حتق  نف تيف ك تف سـي مل

ياسة أسفار الغري . الوفورات رس حتديدا عن  سـوا تحديد(سـتف ية عىل وجه ا ب¨ان األفر شاركني من ا لأسفار ا ل وسائر ) يقمل
 .ليف املؤمتراتتاك

بلغ  .204 يق وفورات  ية إىل  هود األمانة الرا ندا  مبورحب وفد  حتقك م جب مترارية 10,2ّ يون فرنك سورسي مع ضامن ا سـ  ي مل
بو تعراض ّورحب الوفد عىل وجه اخلصوص . يجودة خدمات الو تني لعمل املقرتح الرايم إىل ا ية فرتة ا سـألخذ يف مزيا لسـنن

بو وم. سـياسات األسفار ومراجعهتا بادرات الو يده  ية كلك وأعرب عن تأ يف يف املزيا تاك يا زال الوفد يدعو إىل إدارة ا مل ي ن ل ل



A/49/18 

126 

 

 

شاف أسا ية إىل ا سـتكالرا ية احلفاظ عىل قل معل أليبم يديو وبث وقائع املؤمترات عرب اإلنرتنت  ثل املؤمترات  بغ تلكفة  ّ لف م
يف تاك لاحلد األدىن يف ز3دة ا ل بة ّوقال إنه يؤيد أيضا ز3دة. ّ نفقات املقرتحة  سـ ا  . يف املائة3بنل

ية للفرتة  .205 هورية كور3 قرتاح الربYمج واملزيا نورحب وفد  مج نظر 2012-2013ّ تلف و�ات ا سد  ل وقال إنه  خم ّجي
تلف uجUعات يقات اليت قدمهتا اFول األعضاء يف  خموا ّتعل يطة واحلذر فÐ . ل حلوعن نفقات الربامج، دعا الوفد إىل تو| ا

يق أعىل أداء مبوارد حمدودةي بو حتقق . حتقتعلق ألولو3ت حرصا عىل   يف املائة من إيراداهتا من تقدمي 90يوقال الوفد إن الو
توى رضا  سني  ها و ية الرتوجي  يا أكرث  ت|را ما تحق ا ية و/ò فإن تË اخلدمات  ية الفكرية العا سـخدمات ا حت بغ ل سـ ممل لت س مللك

ية الفكرية نظام الرباءات ا/ي حيقق وحدوقال إن من بني خدم. الزبون بو  ّات الو للملك بو، 74 هي ي يف املائة من إيرادات الو
بة  بنسـوقد جسل ز3دة يف اإليرادات  نة9,5ّ نصف األول من هذه ا سـ يف املائة يف ا ثريا من األمور قد حتدث يف . لل كوقال إن 
بات يف املرح  اFو لمعاجلة تË ا تخذ اخلطوايلطل ية دون تأخريتة إذا مل  ية ومل ختصص املوارد الاك فت ا ترب الوفد أنه و. لسلم عا

يه ثقة  يؤدي إىل تراجع يف كفاءة نظام الرباءات وتدهور ا فيف حال طرأ ذò أو تكرر فإنه  ل يار . سـ نذ ا ختوذكر الوفد أنه  م ّ
ناير  شأن الرباءات يف  تعاون  ية يف نظام معاهدة ا ياللغة الكورية لكغة ر ب ل بات الرباءات املقدمة من ، زاد 2010مس طلعدد 

نة  بسـهورية كور3  نة 40مج نة 2010سـ يف املائة يف  يري. 2008بسـ مقارنة  لتغوحث الوفد األمانة عىل اقرتاح بعض ا همة اتّ مل ا
شأن الرباءات بلغ تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات املودعة  رسعة يف عدد ا ناجتة عن العدد املزتايد  تحد3ت ا بملوا�ة ا ل ب لطل ل ات بل

ية يا ية وا ثل الكورية وا ننة  ل ي ني لصم  .ّمع

ية .206 سأv الفعا شأن  ساؤالت  لوردت األمانة عىل ا م ب لت شغال ا/ي أبداه وفد أغوال ا/ي مل . ّ u نوردا عىل حارضا يكن ّ
ية، ذكرت األمان نة الربامج واملزيا شة املوضوع يف  نا ّحني  ن جل ق يذ ةم تقرير عن  تنف أهنا سرتجع إىل اFول األعضاء  ية ب لتدابري الفعا

ند طلب اFول األعضاء نوي عن أداء الربYمج نزوال  تقرير ا عيف ا سـ تق. لل تعدادها  لوأبدت األمانة ا ية يف حدمي رشوسـ ف إضا
ية نا ئلقاءات   .ث

بو وuحتادات .207 يات اFول األعضاء يف الو يووافقت  يه، عىل اقرتاح الربYمج  اليت تديرهامجع  Ðيعن، لك ف
ية للفرتة   :، رشط مراعاة ما ييلWO/PBC/18/5ث كام ورد يف الويقة 2013-2012نواملزيا

بلغ  "1" نفقات  مب�ود األمانة من أجل خفض ا يون فرنك سورسي 10,2ل ي  يون فرنك 647,4من(مل مل 
يون فرنك سورسي637,2يسورسي إىل  ي  تعلق ) مل  Ðتلكفة ف يث ا ية من  يختاذ تدابري لرفع الفعا ل حل

ياسة أسفار امل بسـثال  ياسة مدفوعات أحصاب اتفاقات اخلدمات م باين و سـوظفني والغري وإدارة ا مل
باين واأل�زة  ئجار ا بال وا u تدربني وحفالت ملاخلاصة وأتعاب اخلرباء واحملارضين وبرامج ا س تمل سـتق

سن يف املوظفني من خالل تصممي مؤسيس أ يض تاك ناء املؤمترات و حواملعدات أ ل ولن تؤدي . ختفث
ية  تاجئ واألهداف احملددة يف اقرتاح الربYمج لتدابري فعا يذ الربامج وا تأثري يف  تلكفة هذه إىل ا ّا نت ل لل نف

ية نوية عن . نواملزيا تقارير ا ية يف ا يذ تدابري الفعا تقرير عن  سـوسرتجع األمانة إىل اFول األعضاء  ل ل لب تنف
 أداء الربYمج؛

رشاكت الصغرية وا "2" ملوانعاكس الربYمج اجلديد اýصص  تفق لل ية ا يريات ا تاكر وا uملتوسطة و نص تغ لب ل
ية، عىل ما ييل نة الربYمج واملزيا نعلهيا خالل دورة  تاجئ والربامج : جل تاجئ وإطار ا نفصل عرض ا لن  1ل

ية إىل الفقرة 30 و27 و21 و19 و18 و17 و14 و11 و9 و8 و7 و6 و4 و3و  فÐ 5شـ وإضافة حا
تعريف  بتعلق  ية"ي  ".لتمننفقات ا

مجوقررت  .208 تخدام أي فائض ّ يه، أيضا ا  Ðحتادات اليت تديرها، لك فuبو و سـيات اFول األعضاء يف الو ن ي يعع
تحقات  تح من جديد خمصصات  تني يك  بدة يف فرتة ا نفقات ا يل إيرادات تزيد عىل ا يجة  سـحمقق  ل حتص ملن ّ تف ن تك سـت لمل ّ
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ية اخل تأمني الصحي بعد هنا ئاملوظفني بعد هناية اخلدمة، مبا يف ذò ا سابقة، معال ل تو3ت ا لدمة، إىل أن تصل ا ملسـ
مية ية ا حلكبادئ اإلدارة املا ل  .مب

يه، بأن تعقد دورة يويو يف  .209  Ðحتادات اليت تديرها، لك فuبو و يات اFول األعضاء يف الو نووافقت  ن ي ُمجع يع
شات نا بارا من  بل، ا نة يف ا س  دورات ا ية مضن  ية كدورة ر قنوات املزيا ت للج سل مس ن مسـ عتق ية ملسـ ن الربYمج واملزيا

 .2015-2014للفرتة 

يه، أن تعد األمانة تقارير عن  .210  Ðحتادات اليت تديرها، لك فuبو و يات اFول األعضاء يف الو ّوأوصت  ن ي يعمجع
ية وأن تقد�ا إىل اFول األعضاء يف دورات تحد3ت العا ية الفكرية وا نجزة واملقررة يف إطار برYمج ا شطة ا ّاأل مل ل مل مللكن ¬ 

نة  .للجا

يع الو .211 شاركهتمجوشكر املدير العام  ناءامفود عىل هذا القرار وعىل  شات اليت دارت خالل ةلب ا نا ثات وا با ق يف ا مل حمل
ية للفرتة  هر املايض مما أفىض إىل اعUد الربYمج واملزيا نا ّورغب املدير العام يف أن يعرب عن شكر األمانة . 2013-2012لش

Yنة الرب جلاخلاص إىل ريس  شات، وئ نا يه ا تاز يف تو يس عىل معI ا يد دوغالس غر ية، ا قمج واملزيا مل ملم سـ جن يف شكره عن ل
هر املايض، وأخريا  ي  ا سار  بارشة يف هذا ا شاركة ا ساعد املدير العام وفريقه عىل ا لشاخلاص إىل زمالئه يف األمانة و ط مل مل مل م

ت سري ألعضاء و�ة هذا القرار ا يات عىل ا خلإىل ريس ا ل مجلع  .ايمئ

ند   : من جدول األعامل املوحد16لبا
يا واملعلومات وuتصاالت نولو شطة  متويل بعض أ يف رأس املال  شأن تو جاقرتاح  تك ن ظ  لب

تني  .212 شات إىل الو نا ندت ا يقا ثت ق مل  .A/49/16 وA/49/7س

ية املقرتحة للفرتة  .213 تعلقة 2013-2012نوأوحضت األمانة أن املزيا ية ا نفقات ا مل تغطي لفعل ا يل يا لتشغل جنولو بتك
ية  يل من اýاطر ا ية و نا بات ا ية ا بلغ يف دفعة واحدة  يلاملعلومات وuتصاالت، ومع ذò يلزم إنفاق  تقل ت لطل شغب لل مل تتل لل م م

يف تاك تواء ا لوال ل يانهتا. ح ها و F أكرث uصومضت تقول إن الوفود تعمل أن املعدات القدمية أو املهتالكة تلكف أمو وقالت . مع
ت|ر ا u تصاالت؛ ) 1: (ملقرتح لرأس املال يغطي ما ييلسإنuيا املعلومات و نولو تعلقة  جمرافق قاعة املؤمترات اجلديدة ا بتك مل

يري أنظمة ) 2( ها) 3( املهتالكة؛ PABXتغو ية وبرا يب ا يري أنظمة احلوا جمو بس وأضافت األمانة أن هذا uقرتاح أعد . ملكتتغ
ت يات املوافقة اليت  بادئ وآل يوفقا  ل يات للم متدهتا اFول األعضاء يف  ية اليت ا يا u تخدام األموال ها عىل ا مجععني  ط ت عسـ ح يقب تط

ية نة املا ضا  .لسـ

ناد إىل uقرتاح املقدم والعرض ا/ي  .214 ية بأنه أمعن يف اقرتاحات األمانة، وال تحدة األمر تورصح وفد الوال3ت ا سيك مل
ية الصادرة تو يد ا صقامت به األمانة، فإن بإماكنه تأ ل ناء أدوات .  يف هذا الصددي همه لرضورة ا قتوقال إن عىل حد  تف

يديو  يا عقد املؤمترات  نولو بدأ عىل إدراج  يث ا يس Fيه أي اعرتاض من  تخدا�ا،  نة وا يا الرا نولو لفا ج تك ح فل ج ملتك سـ ه ل
بو ية للو ية ا ية مضن ا يب ا هواتف واحلوا يا يف ا نولو تخدام أحدث ا يوا ت ب ب تحسـ ل لت ن س ل ج ملكتك تعني وقال إنه. ل تطلع إىل أن  سـ  تي

يا  نولو ياجات يف جمال  u ية بدي   تجات واخلدمات ا تعانة  u نظر يف ند ا جاألمانة بأفضل املامرسات  تك ت ب ل ن سـ ل حع تل لمل
تجات واخلدمات بأقل تلكفة ملناملعلومات ورشاء أفضل ا يف . ل تدابري الرضورية لإلبقاء عىل تاك لوحث األمانة عىل اختاذ ا ل

uيذ و قتا نفت توى املعقولل ند ا سـناء   .ملع

نة  .215 ية  يه، عىل تو  Ðبو وافقت، لك ف بو وuحتادات اليت تديرها الو يات اFول األعضاء يف الو جلإن  ص ن ي ي يعمجع
تعلق لويقة   Ðية ف ثالربYمج واملزيا ي  .A/49/16ث، كام وردت يف الويقة WO/PBC/18/13ن
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ند   : من جدول األعامل املوحد17لبا
ثالتقرير مرحيل عن u ية إلرساء يذ الوحدات املعلوما ت  مت  نفت

ية اFوية للقطاع العام ته واملعايري احملا لنظام املايل اجلديد وال حئ  سبلل

تني  .216 شات إىل الو نا ندت ا يقا ثت ق مل  .A/49/16 وA/49/9س

نة  .217 يات  يا خالل  بد سـوذكر الريس أن اFول األعضاء وافقت  مجع ئ م ئ بو املعايري احمل2007ّ متد الو ي عىل أن  ية تع سبا
سادسة واألربعني ). A/43/5ثالويقة  (2010 حبلول عام (IPSAS)لاFوية للقطاع العام  لوقال إن األمانة تقدمت يف اFورة ا ّ

سمرب  ييات يف د ثال"، قرتا#ا 2008للجمع u يق ية  يذ برامج معلوما ت  مت ل تحقت نف ته واملعايري  ل حئنظام املايل اجلديد وال لل
ية اFوية لل لاحملا ثال للمعايري( )IPSAS(قطاع العام بس ية أخرى لال بات نظا شرت3ت وإدارة األصول و تا تطل ممل يف " )مم

يات يف . A/46/6 (d) ثالويقة نة واألربعني  ثا سابعة واألربعني وا للجمع وأضاف قائال إن األمانة عرضت يف اFورتني ا ل مل
مترب 2009سبمترب  ية فهيا م2010سب و توايل، تقارير مر حل عىل ا رشوع وعنل تقدم احملرز حىت ملعلومات عن وضع ا ل ا

òتارخي ذ تقارير آنذاك .لا تË ا يات أحاطت علام  لوأضاف قائال إن ا ب يذ . مجلع تقرير املرحيل األخري مشل  تنفوقال إن ذò ا ل
ية اFوية للقطا ته واملعايري احملا نظام املايل اجلديد وال ثال  u ية إلرساء لالوحدات املعلوما س حئ لل ت بت وقال إن تË . ع العامم

شرت3ت فضال عن نظام  سني معل ا ية اFوية ومن  ية وفقا للمعايري احملا ياYت املا بو من إصدار  ملالوحدات متكن الو حت ل س ل ب بي ّ
vنقو يا . ملإدارة األصول غري ا يقفل هنا متل، و ية وهو اآلن  نة واحدة ويف حدود املزيا تمكل يف  رشوع ا ئوقال إن ا سـ ن سـ مكسـ مل

يات . ياتمجلعبعد ا شت الويقة وتويص اآلن ا Y ية نة الربYمج واملزيا رشة  نة  ثا مجلعوذكر الريس أيضا بأن اFورة ا ث ق ن للج عل م ئ ّ
 .ثإلحاطة علام لويقة

ثال  .218 u يق بري احملرز يف  تقدم ا نأ األمانة عىل ا تقرير املفصل و ية  تحدة األمر تورحب وفد الوال3ت ا ل ه ل ممل حتق لك ّيك ّ
لية اFويةسللمعايري احملا رشوع يف . ب نوي إقفال ا بو  يد جدا إذ عمل أن الو ملوقال إنه  ت ي مترب 30لسع  ويف حدود 2011سب 

ياطي فور الفراغ من  u سوف تعاد إىل رشوع  ية ا بقي أموال غري مرصوفة من مزيا ية وأنه يف حال  ية األ تاملزيا ف ن ت صل حن مل
رشوع سات ا ملمراجعة   .ح

يات اFول األعضاء يف .219 يه، علام مبضمون الويقة مجعوأحاطت   Ðحتادات اليت تديرها، لك فuبو و ث الو ن يعي
A/49/9. 

ند   : من جدول األعامل املوحد18لبا
بو ية يف الو يط للموارد املؤ يذ نظام ا يتقرير مرحيل عن  سـ ستخط ل  تنف

تني  .220 شات إىل الو نا ندت ا يقا ثت ق مل  .A/49/16 وA/49/10س

با .221 تني  تني ا تصحوقال الريس إن الو لل يق يذ نظام شامل ثئ تقرير املرحيل عن  ند من جدول األعامل ختصان ا تنفن هذا ا ل لب
رشة نة  ثا ية يف دورهتا ا نة الربYمج واملزيا يات  ية وملخص تو يط للموارد املؤ تاكمل  عو م لم ن جل ص سـ ستخط  .لل

رشوع كلك ونطاق .222 تقرير املرحيل هو تقدمي عرض موجز عن أهداف ا هدف الرييس من ا ملوقال الريس إن ا ل ئ ل ه وآخر ئ
تارخي، معال مبلخص  ية حىت ذò ا تخدام املزيا تارخي من خالل تقدمي عرض ال تجدات عن أمه اإلجنازات حىت ذò ا لا ن سـ ل ملسـ

ية نة الربYمج واملزيا متدهتا  يات والقرارات اليت ا تو نا جل ص ية كام ييل. عل تو صوقرأ مهنا نص ا ل ية إىل : "ّ نة الربYمج واملزيا نأوصت  جل
بو إلحاطة علام مبضمون الويقة مجعيات اFول األ ثعضاء يف الو  ."WO/PBC/18/12ي
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ية ونطاقه ومزا3ه، وهو ما متت  .223 يط للموارد املؤ يذ نظام ا يص أهداف  ها  سـواسـهتلت األمانة عر تخط ستلخ ل نفب تض
ية نة املا يه يف ا ضاملوافقة  سـ ية يف ا" 1: "وقالت إهنا ذات جوانب ثالثة يه. لعل بو الر سـحتديث وظائف الو إلدارة وخدمة ئيي

بايق؛  "2"الزبون؛  u سني العمل ستو سن إىل اFول األعضاء وأحصاب املصاحل واإلدارة "3"حت  .حوتقدمي معلومات أ

يط ووضع  .224 رشية وتطويرها وا شمل إدارة املوارد ا رشوع  هذا ا نطاق الرييس  تخطوشددت األمانة عىل أن ا ي لل بل مل لّ ئ
ية وإدارة األداء املؤسيس وإدارة ا سار احلومكة ا/ي ناملزيا ية حتققت حىت اآلن مهنا وضع  ملعالقة مع الزبون، مع إجنازات ر ّسـ ئي

نظام من وظائف  يه ا تعامل مع ما  تاكم   ية وفرق معل  يط للموارد املؤ رشوع نظام ا شاء جملس  لشمل إ تض لل سـ تخط ن يقي مم س ل
 .متداخ 

تدئ العمل عىل م .225 شئ وا رشوع قد أ تب إدارة ا بوقالت األمانة إن  ن مل يط يف يويو من مك تصور وا نراحل وضع ا تخط لل ّ
نة نظمة رشعت يف حتديث نظام . لسـهذه ا نت أيضا أن ا ملوأ نذ " بيبلسوفت"عل هذا الغرض  تخدم  ما/ي  ل  .2011 نيويويسـ

سارها إىل األمام .226 رشوع قد تأكد  هذا ا يا املعلومات وuتصاالت  نولو ية توجه  موأشارت األمانة إىل أن اسرتا ّيج مل ل ج تك ّ . ت
يض بلغ علوأ ناء مكوYت نظام أورالك  بتخفنت أيضا عن ا ية حىت هناية يويو .  يف املائة70تق نفقات ا نونوهت بأن ا لفعل ل ّ

نة حوايل 3,3 بلغت حوايل 2011 بلغ يف هناية هذه ا توقعات أهنا  يون فرنك سورسي وتدل ا سـ  س ل لمل ت يون فرنك 5,4ي مل 
 .يسورسي

يط لعا .227 رشوعي 2012م لتخطوحتدثت األمانة بصورة عامة عن ا رشوع يف  نوي ا تب اFويل  م فقالت إن من ا ل ي ملك
سوفت خالل عام  تكامل حتديث برYمج  رشية وإدارة األداء املؤسيس وا بلإدارة املوارد ا يسـ بب  .2012ل

ية اليت تقدمت  .228 تو يه، عىل ا  Ðحتادات اليت تديرها، لك فuبو و يات اFول األعضاء يف الو صووافقت  ل ن ي يعمجع
نة ال شأن الويقة جلهبا  ية  ثربYمج واملزيا ب  .A/49/16ث، كام يه واردة يف الويقة WO/PBC/18/12ن

ند   : من جدول األعامل املوحد19لبا
ناء اجلديد رشوع ا بتقرير مرحيل عن   لم

تني  .229 شات إىل الو نا ندت ا يقا ثت ق مل توي عىل الويقة  (A/49/11س ها ا/ي  ثومر حي  .A/49/16و) WO/PBC/18/9فق

نقاط يف الويقة ّوتطرقت األمانة  .230 ثإىل أبرز ا ترصحي . WO/PBC/18/9ل نحهتا ا ية قد  سلطات ا نت أن ا لوأ حملل ل معل
بىن اجلديد يف ريع  تخدام ا ب مل يه 2011سـ بو500ل ونقل إ تأجرها الو باين اكنت  ي موظف من  تسـ وقالت إن موقف . م

تح يف يويو  يارات اýصص للوفود ا نا ت فسـ ناء اجلديد، وقالت إنه رمغ تأخر املقاول ا. 2011ل رشوع ا لبلعام يف إمتام  م
بل، فأفرغت  تور وغا بىن بو بو، وهو  تأجرها الو باين اليت  نفذ نقل املوظفني املقرر من أكرب ا بو أن  تطاعت الو ما كم ي سـ مل ت ي تسـ

سطس  باين يف املوعد يف هناية أ غذò ا بىن اجلديد2011مل تدرجيي لطوابق ا سلمي ا مل بفضل ا ل  وأوحضت أن بعض األماكن مل. لت
يا بعد  ئسمل هنا بىن أرد بوكش وبعض األجزاء (ت ناء اجلديد و ية مبا فهيا املعرب الرابط بني ا مبعض األماكن من الطوابق ا ب لسفل ل

بىن ية أمام ا سقف فضال عن بعض األماكن اخلار ملمن ا ئه)جل بىن اجلديد و تخدام ا مل، ومل يؤثر أي من ذò يف ا مل وقالت . سـ
رشوع إن املقاول العام وافق عىل  تكامل ا تأخر يف ا بو لقاء ا ية للو ملأن يدفع تعويضات ما سـ ل ي ي فرنك سورسي 500 000(ل

توبر حىت نومفرب  تدة من أ كللفرتة ا ية بعد ذ1ò 752 000 و2011ملم ف فرنك سورسي للفرتة اإلضا ية ). ي تعلق ملزيا  Ðنوف ي
سمرب  ية ّ، ذكرت2008يواýصصات اليت وافقت علهيا اFول األعضاء يف د ية الر سـ األمانة بأن املزيا مبلغ قدره حوايل (ئين

يون فرنك سورسي145 ي  تعملت أو خصصت لاكمل تقربا) مل يقد ا رشوع . ّسـ يري يف ا ملوأضافت قائ  إن خمصصات ا لتغ
يون فرنك سورسي8,2مبلغ قدره حوايل ( ي  يريات الكربى، )مل ية عدد من ا تخدمت أو خصصت لاكمل  تغ، قد ا تغط لسـ ل
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ية وألخ تدابري األ يذ ا نص  مل تحدة معايري (نفت ييل يف املقارملاألمم ا يا لألمن ا Fشغا هزيات يف أجزاء أخرى ) لتن تلف ا لتجو خم
ناء اجلديد توقعة . لبحتت ا نوعة وغري ا نت األمانة أن اýصصات ا ملو ملت يون فرنك سورسي7,8مبلغ قدره حوايل (بيّ ي  مل ) مل

يال  بلغا يزيد  يا وأن  قلتخدم  لك مسـ بلغ 2عىل ت تايل  تخدم ولن خيصص، وهو  تخدم ولن  يون فرنك سورسي مل  م  ل سـ سـ ّمل ي ي ي
تو3ت . متاح ساب ملا اكنت أسعار الفائدة يف  نت األمانة عن إجراء حسب حتت ا تعلق لقرض املرصيف، أ  Ðسـوف حل عل مي

توقعا تأجرة. مأدىن مما اكن  شأن وضع أماكن العمل ا تجدات  سـوحتدثت األمانة عن  ب ملسـ تأجرة . م باين ا سـوقالت إن أكرب ا ململ
بل  تور وغا بىن برو مهو  سطس ) ي ماكن معل تقربا400ا/ي يضم (كم يا يف هناية أ غوقد أفرغ  وقالت إن عقد . 2011لك

نفدة والفارغة يف  ها بني أماكن العمل ا باين  ناسب  توازن ا ـى لضامن ا بىن الاكم، لن  بىن األصغر، أي  ئجار ا تا لك يهن م ست للم مل ل مل ملس
باب . لسـنوات القادمةا ياسة أكرث رصامة يف توزيع أماكن العمل، أدت ثالثة أ يق  تطردت األمانة قائ  إنه رمغ  سـوا سـ ب تطسـ

بىن الاكم، كام هو مفصل يف الويقة  ية ألمانة إىل عدم إفراغ  ثر ّسـ م وأضافت األمانة إىل ذò املعايري . WO/PBC/18/9ئي
تيض إ باين ا/ي  شأن أمن ا ية  يقا مل ب ية واخلزاYت وغريها(خالء املمرات من أية أ�زة حملل بكثل الطابعات ا تىض ) لشـم قمما ا

ثاين احلاجة إىل قاعات . بدوره حتويل بعض أماكن العمل إىل غرف خمصص لأل�زة يف لك الطوابق لوذكرت يف املقام ا
تىض ية مما ا يعاب اجUعات العمل اFا ها ال باين  قuجUعات املصغرة يف ا ت خللك س  أيضا حتويل بعض أماكن العمل إىل قاعات مل

رشوعات الكربى، ويف مقدمهتا نظام . خمصصة لالجUعات املصغرة يف لك الطوابق ثالث عددا من ا ملوذكرت يف املقام ا ل
ندوات وغريها من  تدريب وا بات خاصة جتمع بني املاكتب وقاعات ا تيض تر ية، اليت  يط للموارد املؤ لا ل ت سـ يتخط تق س ل

رشوعuجUعات يذ ا نوات امخلس الالزمة  ي  ا مل  نفت ل سـ تجدة واملطالب . لط يود ا تام، أوحضت األمانة أن تË ا سـويف ا ملخل لق
بىن الاكم لضامن القدر الالزم من املرونة  تفاظ  u ألمانة إىلناء اجلديد دفعت  ند تصممي ا توقعة  مباجلديدة اليت مل تكن  ب حع لم

رشوعاتيف إدارة أماكن العمل وسائر املرافق شطة ا يذ الربامج وأ سري  نظمة و باين ا مل يف  ت نت ي نفمل وأشارت األمانة إىل أن تأثري . م
يفا  ية العادية اكن  طفذò عىل املزيا تني1,4مبلغ قدره (ن يون فرنك سورسي يف فرتة ا سـن  لي ئجار ) مل u ستبفضل رشوط

نطقة ية يف ا باين احلا بىن الاكم مقارنة بأسعار ا يدة  ملا ل مل مل  .جل

ناء اجلديد قد أوشك وأعر .231 رشوع ا بني أن  تقرير املرحيل ا/ي  ية عن تقديره  تحدة األمر بب وفد الوال3ت ا ي لل لمل م ّ يك
ية تقديرات الهنا بدو قربة من ا ية  يف ا تاك ئعىل uنهتاء وأن ا ل ي ت لفعل ل ناء اجلديد قد . ل تلكفة املقدرة  بوأشار مع ذò إىل أن ا للل

ثري مقارنة القرتاح األو نوات عدةبكارتفعت  نذ  سـل  ية . م بىن الاكم إلhحة أماكن إضا تفاظ  u بذ فوأشار إىل أنه ال  مبح ّحي
يف اليت كرست 1,4بتلكفة تقدر حبوايل  تاك نظر إىل لك اýططات وا  Ðتني، ال سـ يون فرنك سورسي يف فرتة ا ل  ل ل سـنمل لي

ناء اجلديد رشوع ا لبمن أجل  يحات اليت قدمهتا ا. م تو هم ا ضوقال إنه  ل بىن يتف تفاظ  u بب مبألمانة  ح شدد الاكملس نه   ،ّ ي لك
بىن الاكم  تعامل  مترار يف ا u نهيا عن شاف حلول بدي   بذل قصارى �دها ال توقع من األمانة أن  معىل أنه  سـ تغ تك ت سـي سـ

نوات رسحيه يف غضون مخس  سـومتكهنا من   .ت

232. Ðحتادات اليت تديرها، لك فuبو و يات اFول األعضاء يف الو يوأحاطت  يه، علام مبضمون الويقة مجع ث  يعن
A/49/11 شأن الويقة ، مع مراعاة ية  نة الربYمج واملزيا ية اليت تقدمت هبا  تو ثا ب ن جل ص ، كام يه WO/PBC/18/19ل

 .A/49/16ثواردة يف الويقة 

ند   : من جدول األعامل املوحد20لبا
رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة  متقرير مرحيل عن 

شات إىل ا .233 نا ندت ا قا مل  .A/49/16ثوالويقة ) WO/PBC/18/10ثومرفق الويقة  (A/49/12ثلويقة تس

ية الواردة يف الويقة .234 نقاط األسا ثوسلطت األمانة الضوء عىل ا سـ يدية وذكرت أن . WO/PBC/18/10 ل لمتهاملرح  ا
تعلقة للبناء  مبا ئة احملمكني  رشوع قاعة املؤمترات اجلديدةمل يث تولت  شلك اكمل  يأجنزت  هب ح ثلني عن اFول  ةاملؤلفُ مممن 
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يار املقاول العام األعضاء يع العقد يف مايو2011  يف فربايرختا نت أن األعامل بدأت يف . 2011 ق وأعقب ذò تو علوأ
سطس هر أ غتصف  شن ية اليت وافقت . م يطا من املزيا تخدم إىل حد اآلن إال جزءا  يجة /ò مل  نظمة  نت أن ا نو سـ سـ ن بمل ت ت بّي
بات اليت . 2009 بمتربسعلهيا اFول األعضاء يف  بات مماث  للرت بة، وقالت إن الرت يوحتدثت األمانة عن إطار العمل واملرا ي تق ت

رشوع  تخلصة من ا نادا إىل اFروس ا نات ا ناء اجلديد مع إدخال بعض ا رشوع ا بة إىل  ملوضعت  سـم س س ب ملسـ تح ل تن ي ل ل
سابق يحات املفص  املدرجة يف الويقة. لا تو ثوأشارت األمانة إىل ا ض تلك فÐ خيص WO/PBC/18/10 ل  املقدرة املعدv ةفلا

يع عىل العقد مع املقاول العامملرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة تو ق بعد ا بار . ل u تلكفة أخذت بعني تونهبت األمانة إىل أن ا عل
رشوع  يذ ا ميهتا وغري ذò من الرسوم الرضورية  ساب  يد  ملهذا العقد فضال عن األتعاب اليت أ نفت ل ق ح تلكفة ع تايل فإن ا لو ل

مترب ية املقدرة اليت أقرهتا اFول األعضاء يف  تلكفة األ رشوع أعىل من ا سباملعدv املقدرة  صل ل بلغ 2009 للم مب، 
تفاوض مع املقاول العام . ي فرنك سورسي4 400 000 قدره هم اإلشارة إىل أن العقد حمل ا تدركت قائ  إنه من ا لوا ملسـ

يارات تعمل األمانة ختضمن  ناقصات جديدة ي بغي للمقاول العام أن يطلق  نود اليت  ها وعددا من ا تعرا يا عىل ا م حا ن يض ب سـ لل
ناء سوق خالل مرح  ا نخفض األسعار يف ا توقع أن  يث  بشأهنا  ل ت ي لب ية . ح تلكفة اإلضا ناء عىل ذò أن ا فوالحظت األمانة  ل ب

ية املقدرة تلكفة اإلضا ية قد تكون أقل من ا فالهنا ل بلغواقرتحت األم. ئ ية املقدرة  تلكفة اإلضا يعاب ا مبانة ا ل فس  4 400 000 ت
بالغ ناء اجلديد وا رشوع ا بقي من  بلغ ا تخدام ا لفرنك سورسي تقربا  ب ت مل سـ لي ممل ي فرنك سورسي تقربا 4 500 000 ي ي

 ).WO/PBC/18/9 ث والويقةA/49/11 ثمرفق الويقة انظر(

ت .235 ية عن تقديره  تحدة األمر للوأعرب وفد الوال3ت ا يه عن حبهثا عن يكمل ته األمانة وال سـÐ ما ورد  فقرير ا/ي قد م
رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة تلكفة يف إطار  توى ا يق وفورات عىل  مطرق  لل مسـ توقع أن تواصل األمانة . تحق يوبني الوفد أنه  ّ

هد رش. جلبذل هذا ا تخلص لك من األمانة واملقاول العام العرب من  موعقد الوفد األمل عىل أن  ناء اجلديد وخص يسـ لبوع ا
تخدا�ا ألماكن  ساحة اليت ميكن ا سالمة واألمن اليت قلصت من جحم ا تخلصة يف جمال رشوط ا سـ/كر اFروس ا مل ل ّسـ مل

ناء قاعة املؤمترات اجلديدة ناء  يا أ ناء اجلديد وأن يفكرا  بالعمل يف ا ث مل  .لب

ية اليت قدمهتا .236 تو يك بأنه ال يعارض ا صويف حني رصح وفد ا ل رشوع قاعة ملكسـ شأن  ية  نة الربYمج واملزيا م  ب ن جل
بلغ قدره  رشوع ارتفعت  تلكفة املقدرة  مباملؤمترات اجلديدة فإنه أشار إىل أن ا ي فرنك سورسي تقربا مقارنة 4 500 000للمل ي

ية يا u صص من األموالýمتد وا بلغ األصيل ا ط ت حمل من  10 وانهتز الوفد فرصة اإلشارة اخلاصة إىل الفقرة. ملع
بىن اجلديد مبا WO/PBC/18/10 ثالويقة سلمي ا بب تأخر  ئة األمانة عىل حصوها عىل تعويضات من املقاول العام  مل  ت سن بل لهت

ناء  رشوع ا تاحة من  يت  رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة بواسطة أموال  ية املقدرة  تلكفة اإلضا يعاب ا بسمح  ل س لي م ممل بق ف ت
 .اجلديد

نة ال .237 جلوذكرت األمانة بأن  بلغ يصل ّ تخدام  نح اإلذن، مىت اكن ذò رضور3،  ية أوصت  مربYمج واملزيا سـ مب ن
ية واýصصات 4 500 000 إىل بقي من املزيا بلغ ا رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة وهو ا ن فرنك سورسي تقربا لفائدة  ت مل ملي م ي

سمرب ية اليت أقرهتا اFول األعضاء يف د ياملا ناء اجل2008 ل رشوع ا متويل  لب  م  من 10 ديد كام ورد يف الفقرةل
 .WO/PBC/18/10 ثالويقة

يه،  .238 بو، لك يف ما  بو وuحتادات اليت تديرها الو يات اFول األعضاء يف الو نإن  ي ي باريعمجع u عتإذ تأخذ بعني 
ية خبصوص الويقة نة الربYمج واملزيا ية  ثتو ن جل  .A/49/16 ث، كام يه واردة يف الويقةWO/PBC/18/10 ص

 ، A/49/12ثلام مبضمون الويقة أحاطت ع "1"

بلغ يصل إىل  "2" تخدام  موأذنت  ي فرنك سورسي تقربا، مىت اكن ذò رضور3، لفائدة 4 500 000سـ ي
ية اليت أقرهتا اFول  ية واýصصات املا بقي من املزيا بلغ ا لرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة وهو ا ن ت ململ م
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سمرب نا2008 ياألعضاء يف د رشوع ا متويل  لب  م  من 10ء اجلديد، كام ورد يف الفقرة ل
 .WO/PBC/18/10 ثالويقة

ند   : من جدول األعامل املوحد21لبا
ية بو احلا باين الو سالمة واألمن يف  رشوع حتديث معايري ا لتقرير مرحيل عن  ي ل  مم

تني  .239 شات إىل الو نا ندت ا يقا ثت ق مل  .A/49/16 وA/49/13س

ند  .240 لبوقال الريس إن ا رشوع (21ئ يةمتقرير مرحيل عن  بو احلا باين الو سالمة واألمن يف  ل حتديث معايري ا ي ) مل
تني هام بو  (A/49/13ثالويقة : ثيقمصحوب بو باين الو سالمة واألمن يف  سني معايري ا رشوع  تقدم احملرز يف  يتقرير عن ا ل حت مل م

ية ية يف (A/49/16ثوالويقة ) لاحلا نة الربYمج واملزيا يات الصادرة عن  تو نملخص القرارات وا جل ص رشة ل نة  ثا ع دورهتا ا م ل
مترب 16إىل  12( ب¨ ). 2011سب  يق مع ا يط األمين وا هوم ا تعديل  تعلق  ناول قضا3  تقرير املرحيل  لوقال إن ا سـ حمل ب ت ي لتنل مف ت

متدة ية ا تخدام املزيا تقرير املرحيل عن ا يف وا ملعا ن سـ ل بني يف ملخص قراراهتا . ملض ية، كام هو  نة الربYمج واملزيا ّوقال إن  م ن جل
ثياهتا، قد أحاطت علام مبضمون الويقة وتو  .WO/PBC/18/6ص

يف  .241 ب¨ ا يق مع ا يط األمين وا هوم ا يري  ية عن  ملضوقدمت األمانة إىل اFول األعضاء معلومات أسا ل سـ حمل تغ لتنسـ مف ّ
متدة ية ا تخدام املزيا تقرير املرحيل عن ا ملعوا ن سـ سأv ج. ل يط األمين، قالت األمانة إن ا هوم ا يري  ملوعن  حمل ناء عىل مفتغ باءت 

باين  يت الواقع خلف  هدف مهنا أساسا هو احلفاظ عىل حق املرور يف شارع كولو يف وا تون  مطلب سلطات دوv و بل ن من ج ك
يد ياق اإلجراءات العادية ملعاجلة طلب احلصول عىل رخصة ا بو يف  شيالو سـ شات بني األمانة . لتي نا قوأشارت األمانة إىل ا مل

ب تصة يف ا سلطات ا تلف ا لو ý ل يع خم توصل إىل حل بديل Yل رضا  بحث عن بديل وقد مت ا هدف مهنا ا يف واكن ا مج¨ ا ل ل لملض
ية. األطراف تا يط األمين أفىض إىل اخلصائص ا رشوع ا يري  لوقالت إن  ل حمل يع  "1: "متغ يط  يارات يف  مجحامية اكم  من ا حم لسـ

تحركة؛  تة وا ثا ي  من احلواجز ا نظمة مع  ملباين ا ب ل شكمل يت؛ واحلفاظ  "2"تم شاة يف شارع كولو بعىل ممر ا واحلفاظ عىل  "3"ممل
بىن الرييس؛  بو أمام ا شاة حديقة الو ئإماكية دخول ا مل ي مل شاة  "4"ن يف  للمور يت يف اجتاه ) حباجز(ص مبعىل طول شارع كولو

نفاذ يف ا ملسـتقطريق فرييه، مركز ا ل بري يف علو احلاجز ا/ي  "5"ل وقاعة املؤمترات اجلديدة؛ بن يض  كو يط الختف حمل يقام يف ا
ي| وجد، أي عىل مقربة من قاعة املؤمترات اجلديدة يخفض  حبأمكI ولكن  ّ ب¨ . سـ يق مع ا لوأعربت األمانة عن اريا#ا  سـ للتنت

يف ا/ي أفىض إىل مذكرة تفامه أبرمهتا األمانة يف  ب¨ 2011ن يويو 21ملضا ثل ا نظامت اFوية بصفهتا  باين ا سة  ل مع مؤ مم ل مل مس
يف م يةملضا ية اخلار تدابري األ سقة  جن أجل ضامن اإلدارة الفعاv وا ن لل من ب¨ . مل تذكري، أشارت األمانة إىل أن ا لومن ب ا ل

سامه حبوايل  يف  يا نظمة تقدر > ذ5òملض ية، وقالت إن ا ية اخلار تدابري األ يون فرنك سورسي يف متويل ا  ّ م ملي ن ل وعن . جمل
تقرير املرحيل، رشحت األمانة العمل اجل تقدم القرتاحاتلا بات ا شأن املواصفات الالزمة إلصدار  لاري  طل توقع  .ب توقالت إهنا 

يذ األ رشوع يف مرح   تنفا بارا من نومفرب ل يط األمين، ويه ط رش2011عتعامل ا يد اخلاصة  حمل احلصول عىل رخصة ا يش لت
يدة ت. جواثقة من أن اإلجراءات سائرة بوترية  سلطات ا ýوأضافت قائ  إن ا نحت الرخصة لألمانة يف ل يف  ب¨ ا مصة يف ا ملض ل

سطس 15 يط األمين2011غ أ تجزأ من تدابري ا نفاذ وهو جزء ال  بة ا يد مركز مرا رشوع يف  حمل من أجل ا ي ل قش ي ت وعن . ل
سمرب  يات د متدة يف  ية ا متدة، ذكرت األمانة أن املزيا ية ا ياملزيا مجع ن ملعن يون فرنك سورسي7,9 اكن قدرها 2008ّملع ي  . مل

تقدم القرتاحات املقرر إصداره قرباو متد عىل طلب ا ية سوف  رشوع الهنا يأضافت قائ  إن تلكفة ا ل تعئ بلغ . مل ملوقالت إن ا
تقرير هو حوايل  لاýصص حىت إعداد هذا ا بلغ 1,5ّ نه مت دفع  يون فرنك سورسي و م  م ي وقالت إن . ي تقربا844 000مل

بلغ حوايل  تاح  بقي ا يد ا يالر مل ت يون 6ملص نفذ مع . يفرنك سورسيمل  رشوع سوف  يات ا يع تو تطردت قائ  إن  توا ص مج ملسـ
توى اإلنفاق يد و رشوعات ا نولو¡ و تقدم ا ية وا يود ا ثل ا تلف العوامل  سـمراعاة  ش ل ن مخم يت تك لق لم مل ل وقالت إن األعامل عىل . تق

تطورا ية يف ضوء ا نارص ا تضاف ا نجز من ب األولوية و ية سوف  نارص األسا لا لع سـ ت سـ ت اخلاصة مبعايري ملتبقلع
سالمة  .واألمن لا
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سني  .242 تقدم يف العمل عىل  تقرير ا/ي يدل عىل ا تالم ا ية عن تقديره ال تحدة األمر حتوأعرب وفد الوال3ت ا ل ل سـ يكمل
بو سالمة واألمن يف مرافق الو يا سائل . ل شأن  سورسية  سلطات ا بو وا موأعرب عن ارياحه للحلول اليت توصلت إلهيا الو ب ل ل ي يت

يط األم تهحملا رشوع و يريات كربى عىل نطاق ا تلكفين دون إدخال  مل ثة . تغ ثا لورحب الوفد أيضا القرتاب من بدء املرح  ا ل ّ
رشوع متدة. ملمن ا ية ا تمكل يف حدود املزيا بل تعلن عن أن العمل سوف  تالم تقارير يف ا تطلع إىل ا ملعوقال إنه  ن سـ سـ يي  .ملسـتق

243. uبو و يات اFول األعضاء يف الو يوأحاطت  يه، علام مبضمون الويقة مجع  Ðثحتادات اليت تديرها، لك ف يعن
WO/PBC/18/6ية نة الربYمج واملزيا ية من  ن، وأية تو جل  .A/49/16ث، كام يه واردة يف الويقة ص

ند   : من جدول األعامل املوحد22لبا
يجي تقومي uسرتا تتجدات برYمج ا ل  مسـ

ـي لألمانة والويقة .244 شات إىل عرض  نا ندت ا ثا شف ق مل هس  .A/49/16 ت

سني  .245 بو  بادرة الو تقدم احملرز يف  ها عىل ا ها اFول األعضاء فرصة إطال ناهنا إذ أhحت  تحوأعربت األمانة عن ا ي ل لت م ع ل م
يجي تنظميها وال تقومي uسرتا ها  Yبر Ðتسـ لل به وجاء . جم يد وصول املدير العام إىل  نصوقالت إن الربYمج قد اسـهتل  مبع ُ ُ

نة يات من  تو تجابة  جلا ص ل متربسـ يات  ية العامة يف  يق كام وافقت علهيا ا تد سب ا مجع مجلع نظمة قد . 2007 قل ملوأضافت أن ا
نظمي  توسط وأعادت  ية معززة وشام  لألجل ا تحداث خطة اسرتا يذ ا نذ بدء ا تطاعت يف العامني األولني  تا مل يج سـ تسـ نف لتم

سعة ية ا تواكب األهداف uسرتا تيهتا  يج لل تب تت األمانة إىل امل .ن ية من الربYمج اليت بدأت عاملتفوا ثا نرح  ا وقالت . 2010 ل
يطا مفصال ملا مجموعه  تدعت  ختطإن املرح  ا بو 19سـ متدها الو ية اليت  يب العمل األسا يبادرة مرتابطة تعزز أسا سـ تعل . م
بادرات مجموعة يف ظل أربع  ية"ملوأضافت أن تË ا توجه حنو تقدمي اخلدمات والعمل يدا واح" سـقمي أسا ساءv ليه ا ملدة وا

ها بو يف  بادئ اليت تعمل الو ية واإلدارية، علام بأن تË القمي ترخس ا Uجuية و ية ا سؤو تاجئ وا ظلعن ا يئ مل ع ي ل مل بن وأشارت . لل
ية العامة يف العام  توسط عىل ا ية لألجل ا رسعة بطرح اخلطة uسرتا ية جتلت  ثا تاجئ املرح  ا مجلعاألمانة إىل أن  مل يج ن ل تن ب

سابق ية تË وقا. لا تقصاء آلراء املوظفني، إقرارا مهنا بأ يني إلعداد ا شاريني خار تعانت خبرباء ا نظمة ا مهلت إن ا سـ ت سـ جمل س
يدة. اآلراء تقصاء عن بعض مالحظات ا u ملفوقد أفصح توجه حنو  .سـ ية األوىل، ويه ا مية األسا لوشددت األمانة عىل ا سـ لق

مية تركز عىل معا يع أحصاب املصاحللقتقدمي اخلدمات، وقالت إن تË ا وقد . Fهيا، من اخلارج واFاخل، معام  الزبون مجم  
نظمة تقدم خدمات للخارج أفضل من اخلدمات اليت تقد�ا ل¨اخل تقدون أن ا تقصاء أن املوظفني  u هر ملأ يع سـ تت  .ظ لتفوا

مية  ثاين إىل  قاألمانة يف املقام ا مية تركز عىل" العمل يدا واحدة"ل تفاع  وفعاvلقوقالت إن تË ا تاكم   ئة  م العمل  م ً وقد . هي
تلف  سني تفاعل األمانة مع  نظمة  تعني هبا ا تدابري اليت ميكن أن  تقصاء يف هذا الصدد أيضا بعض ا u هر خمأ تح مل سـ ل لسـ ت ظ

òسو3ت عىل ضوء ذ بادرت األمانة  بتقطاعاهتا  ثة، ويه  .ف ثا مية ا لمث تطرقت األمانة إىل ا ل تاجئ"لق ساءv عن ا نا ، وقالت "لمل
نظمة يد الفرد أو ا يه سواء عىل  تفق  تاجئ ا يق ا بىن أداءها وسعى إىل  بو أن  تطلب من الو مية  ملإن تË ا صع عل مل ن ت ي لت حتق تت . لق

تقدون  ية املوظفني  تقصاء أن أ u يعوبني من ب سـ تاجئ"غلت ساءلون عن ا بو  نا يف الو نأ م ي بادرات للهنوض ". لن ملفاسـهتل عدد من ا ّ
نظمة فردا  مية  .وجامعةملبأداء ا متت األمانة القمي األربعة  بقوا شديد "خت ية واإلدارية  Uجuية و ية ا سؤو تالرتكزي عىل ا ع ي ل لمل ئ لب

ئة يط وا ية ورعاية املوظفني وا ية األداء بطريقة أخال يعىل أ بق حمل نني من لك " لمه هر أن موظفني ا تقصاء أ u ثوقالت إن ظسـ
بو  نون بأن الو يثالثة موظفني يؤ يةتلزتم "م قبادئ األخال ها توافق عىل أن " مل بة  نفسوأن ا ية قد "لنسـ بو ا ية الو يئسؤو ي ل لبم

ث   ".حتسنت يف العام املايض توجب أ هو  ته،  يد يف  يل وا ثري ا يجي  تقومي uسرتا مونظرا إىل أن برYمج ا ف سـتعق يع تفص ك ت يل ب طل ل
سخة من خارطة طريق الربYمج بأية ويف هذا الصدد، دعت األمانة اFول األعضاء إىل احل. ملموسة عىل جناحه نصول عىل 

بادرات نضدة الوKئق، لالطالع عىل اكفة ا ية Fى  تحدة الر مللغة من لغات األمم ا مس  .ممل
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شأت فريقا  .246 ية فأ سارات الواردة من اخلارج بفعا تجابة لال u نظمة قد حرصت عىل نوأضافت األمانة أن ا ل تف سـ سـمل
بة مهنا يف تع ها حنو تقدمي اخلدماتغمركز3 خلدمة الزبون ر تطردت األمانة فأشارت إىل أن املزيد من  .�زيز تو سـوا

بهتا مما يربو عىل  تحدة، إذ ارتفعت  بح جاهزا بلغات األمم ا ية قد أ شورات األسا نسا ململ ص سـ سمرب62ن  إىل 2010 ي ملائة يف د
يوم 65أكرث من  بل أرلملائة ا هذا العام  شود  هدف ا ق، فاكنت أن حققت ا ل هر من موعدهملنل وأشارت األمانة إىل أن  .شبعة أ

 Ëيل وتعزيز ماكنة ت ساحنة من أجل ز3دة اللجوء إىل ما يقدمه من خدمات ا همه للفرص ا سن  تب اFويل قد  سجا ل لتحت ف ّملك
سوق نظمة يف ا يل ملوقع خدمات ا تح رشاكت  ته إحدى ا سوق بعد أن أ لاخلدمات يف ا مل ل ب لل نظمة .سعف  ملوأضافت األمانة أن ا

بادرات واسعة  تلف قطاعاهتا بفضل  بل ذò مجع مهم  بدأ العمل يدا واحدة، ومن  بذل املزيد للهنوض  متعزتم أن  خم سـ مب ت
نظمة كلك توى ا نطاق عىل  ملا سـ ية . مل يط للموارد املؤ يذ نظام ا ترب  نظمة ال  ثال أن ا يل ا سـوذكرت عىل  تخط تع مل مل سس ل نف تب

تض هودا  يه  نولو¡، بل ترى  رشوع  مجمرد  جم ف تك يب العمل يف لك القطاعاتم سني أسا لافرا  رشوع . لتح بين ا ملوأضافت أن  ت
نظمة تقدما ملحوظا خالل العام املايض حنو حتديد  سه، وقد أحرزت ا رشوع  يه ا ملباكمI هو جحر األساس ا/ي يقوم  نف ملعل

يا ومقدراهتا نولو تعانة  يب معل أفضل ال ّأسا جل تك سـ تا .ل ساءv عن ا بدأ ا نوتعزيزا  مل تت األمانة نظر الوفود إىل أن لمل لفجئ، 
ية للفرتة تني 2013-2012 ناقرتاح الربYمج واملزيا تاجئ بأسس للمقارنة وأهداف لفرتة ا سن  توي عىل إطار معل  لسـن  ن حم للحي

تق .واحضة املعامل شارية ا u نة يه من ا تو بو،  سـوتطرقت األمانة إىل تصممي إطار معزز إلدارة اýاطر يف الو ت للج ب ملي س   للرقابة ج
تقومي . اإلدارية يذ برYمج ا تقدم احملرز يف  ها  تعرا متدت مقاربة تركز عىل اýاطر يف ا نة قد ا لوقالت إن ا لل سـ نفللج تض ع

ها األوسع  يا ية يف  يا مهنا إىل تعزيز مواقع الرقابة اFا بادرهتا بذò الربYمج  يجي، ورأت أن ذò يوافق متام  قuسرتا سـم خل سع ت
تاكمل ية واإلدارية، قالت األمانة إهنا اكنت عىل  . إلدارة اýاطرموهو إطار  Uجuية و ية ا سؤو عوفÐ خيص تعزيز ا ي ل ئمل لب

يات نهبني إىل األخطاء ووضع مدونة لألخال ياسات محلاية ا يات قد رمس  تب األخال شاط وإن  قالقدر ذاته من ا ق ملمك سـ  .لن
بريا من األشطة قد أجنز هب  Ë نوذكرت األمانة أن ك ياه ّ يع  نا ثال تريب  ملدف احلد من أثر الكربون وخصت /كر من ب ا ب ي ك مل

ية يف  بوعات الور ياري  نة وuتقال إىل نظام ا ياه ا نظمة عىل ا بىن اجلديد للحد من اعUد ا رشب يف ا قا للمط ت ن ن مل مل خمل ملق ل
يات فأمكن بذò احلد أيضا من اسـهتالك الورق ّبأن تكون قد زودت الوفود، بفضل هذا وقالت األمانة إهنا عىل أمل  .مجلعا

تقدم  ية عن ا يجي، مبعلومات وا تقومي uسرتا نظمة يف مضامر برYمج ا هم اجلاري إجنازه يف ا شامل للعمل ا لالعرض ا ت ل مل فل مل
يجي ال  .احملرز يف هذا الصدد تقومي uسرتا نظمة بإجناح برYمج ا بري عن الزتام ا متت األمانة لكمهتا  توا ل مل لتع سـتكامل خت

سمرب ييذه يف موعده، أي د يق 2012 تنف هزة جاهزة  ية وتكون  تجابة وفعا نظمة فزتيد ا يخه يف ا سب، بل برت تحق،  لجم ً لً سـ مل سـ حف
ية الفكرية ية لقضا3 ا يادة العا ية وتق¨ ا ها uسرتا مللكأهدا لق ملف ت  .تيج

247. u تقومي هده برYمج ا تقدم املطرد ا/ي  يان عن تقديره ا لوأعرب وفد ا ل ثة اليت يشل هود ا يجي بفضل ا يسرتا ثجل حلت
ها املدير العام واألمانة لبذ متكني . ي سمح الربYمج  ثف لربYمج املذكور وعقد األمل عىل أن  بوأيد الوفد امليض يف الهنوض ا ي ملك

ية يف لك ا®االت  تاكري بفعا uشاط اإلبداعي و ية الفكرية من الهنوض  لحامية ا ب لن سوية القضا3 مللك ية من خالل بتو ملالعا
تاكر uهمة اجلوهرية. باإلبداع و يد املدير العام يف إجناز تË ا نة  يادة  ملوأعرب الوفد عن تطلعه  بلق  .متي

ند .248 ست مدعوة إىل اختاذ أي إجراء يف شأن ا بوأخطر الريس اFول األعضاء بأهنا  لي ل سخ عن 22 ئ ن عدا حصوها عىل  ل
شور سا. ملنا تدرك قائال إنه بوصفه ر يوا يجي ئسـ تقومي uسرتا ياق برYمج ا بذوv يف  هود ا ساندة ا يع عىل  ت حيث ا ل سـ مل م جلمجل

يجي نظمة uسرتا توتوجه ا تظر اFول األعضاء واألمانة وال بد أن يأيت . مل بو من أمه ما  ية الو ياغة اسرتا ّورأى أن  ين ي يج تص
شرت ية  ية وهنا شرتك بقمي وأهداف مر تضافرة تصل إىل قامس  هود   òمذ ئ حل م م ها من أجل الوفاء جب بو أن  حتققكة عىل الو ي

 .برسالهتا
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ند   : من جدول األعامل املوحد23لبا
تق  للرقابة شارية ا u بو نة الو تصاصات  سـمراجعة ا ت ي ملجل س  خ

ية العامة  .249  ).WO/GA/40/19ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   : من جدول األعامل املوحد24لبا
سات اخلار¡ يار مراجع ا حلا  خت

ية العامة ان .250  ).WO/GA/40/19ثالويقة (مجلعظر تقرير دورة ا

ند   : من جدول األعامل املوحد25لبا
يق اFاخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا نوي املوجز ملدير  تقرير ا قا ل شع سـ  لل

ية العامة  .251  ).WO/GA/40/19ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   : من جدول األعامل املوحد26لبا
ساتقرير  ت اخلار¡حلمراجع ا 

ية العامة  .252  ).WO/GA/40/19ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   : من جدول األعامل املوحد27لبا
ب¨ان األقل منوا للعقد  بول وبرYمج العمل لصاحل ا لإعالن ا  2020-2011سطن

شات إىل الويقة  .253 نا ندت ا ثا ق مل  .A/49/17تس

شري .254 نظر  يد ا سة احلضور بأن الويقة  توأخطر ريس ا ل ث قجلل يت 153  إىل الفقرةئ بول اليت د ع من برYمج معل إ سطن
ية اFوية إىل  سات املا سات برتون ودز واملؤ تخصصة ومؤ نظامهتا والواكالت ا ئاهتا و تحدة و لفهيا برامج األمم ا ل س ي س مل ي ممل ه

ياق دعا الريس املدير العام إىل إدماج األجزاء الوجهي يذ هذا الربYمج، ويف هذا ا سامهة يف  ئا سـنف لمل ة من هذا الربYمج يف ت
نظمة ملتلف برامج ا ثودعا الريس األمانة إىل أخذ اللكمة لعرض الويقة. خم  .ئ

ب¨ان األقل منوا .255 بول وبربYمج العمل اخلاص  تعلق بإعالن إ نظر  يد ا لوأوحضت األمانة أن الويقة  ن ت ل سطث وأخطرت . ق
تدى وزاري للوز بول  ناء مؤمتر إ بو نظمت أ ناحلضور بأن الو ن ث مي تدى سط تمد خالل هذا ا ب¨ان األقل منوا، وا نراء من ا ع ملل ُ

ية الفكرية  ياسات ا تاكر و uية الفكرية و ية الفكرية ويغطي أساسا جماالت مهنا ا تعلق  مللكبرYمج معل  مللك سـمللك ب ي
ية وتوسـمي ية املعر ية ا نفاذ إىل املعارف وتعزيز ا ية وا هارات ا ياهتا وتعزيز ا فواسرتا ن تمل ب ل ن تحيج ل لت نة أشاكل لتق تجات وكذò ر مق ا ملن

يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع ية اليت نظمهتا . ل يلكل أعامل عدد من uجUعات اإل تدى املذكور عقد  ميوأفادت األمانة بأن ا ل قلن مل
ب¨ان ع توى من هذه ا يعو ا ثلون ر يا وافق بعدها  يا وآ ب¨ان منوا يف أفر تعاون مع ب¨ان من أقل ا نظمة  لا سـ مم سـ ل ل ململ ف ىل يق

ها ونفذوها نظمة ليك . ملخارطة طريق وحددوا معا بارة عن الUس مقدم إىل ا ملوأوحضت األمانة أن هذه الويقة يه أساسا  ع ث
شطهتا ب¨ان األقل منوا يف أ يذ برYمج العمل اخلاص  نتدمج  ل ناك برYمج أمع . تنف هومضت األمانة توحض أنه عىل الرمغ من أن 
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نظومة األمم ا ملثري يغطي  م ية الفكريةبك تعلق  نظمة تلزتم لعكوف عىل ما  مللكتحدة برمهتا فإن ا ي  أن ونوهت األمانة إىل. مل
نظمة شطة ا يد إدماج األجزاء الوجهية من برYمج العمل يف أ ملاملطلوب من احلضور هو اإلحاطة علام هبذه الويقة وتأ ن ي  .ث

بال الريس وقال إنه وفقا للفقرة .256 ئوشكر وفد  تعلق  من برYم153 ني بول فإن جدول األعامل الراهن  يج معل إ سطن
بو يه من هذا الربYمج يف برYمج معل الو يبإدماج اجلزء الو بادرة بإضافة . ج ته يف شكر املدير العام عىل ا ملوأعرب عن ر غب

بو وبدمع الكفاءات و ب¨ان األقل منوا مضن أولو3ت الو ند إىل جدول األعامل وعىل الزتامه بوضع ا يهذا ا ل ب¨ان لب لتطويرها يف ا
ب¨ان منوا2020-2011 برYمج معل العقدثوأشار الوفد إىل ويقة . األقل منوا تحدة ل لصاحل أقل ا متدة يف مؤمتر األمم ا مل ا ملع

نة هر مايو من هذه ا بول يف  ب¨ان منوا ا/ي عقد يف إ سـالرابع املعين بأقل ا ن لل وراح يقول إن برYمج العمل يقر بأن . شسط
ب¨ان ا تصادي والرفاه وuزدهار، وقال إن لا u منو يق ا ية هائ  كام Fهيا القدرة عىل  رشية و قألقل منوا Fهيا موارد  لحتق طبيع ب

سالم  يق ا سامه يف  ب¨ان األقل منوا من شأهنا أن  ية اخلاصة  ياجات اإلمنا u ية لبرYمج العمل يقر كذò بأن  ت لل ئ ت حتقب ح تل
تدامة  ية ا للوuزدهار وا سـ ملمن يع لت ية وتو رشاكت العا تجديد ا بول  سـيع، وليك حيدث ذY ،òشد برYمج معل إ مل ب ن لجم سط
ب¨ان األقل منوا ها لفائدة ا لنطا رشاكة. ق تجزأ من هذه ا تحدة يه جزء ال  نظومة األمم ا لوقال الوفد إن  ي مل وأضاف أن األمم . م

شد ا ب¨ان وحمور  شطة اليت تضطلع هبا ا يق األ تحدة يه حمور  حا ل ن سـ ية تنمل تحد3ت اإلمنا تصدي إىل ا ئتعاون اFويل  ل لل ل
تجذر تعدد الوجوه وا يلكي ا ملالطوية األجل وأوجه الضعف ا مل ه شاركة وأعرب. لل بو  يادة الو شاركة  م الوفد عن لغ تقديره  ي قمل

شخيص  تحضري لعقد املؤمتر املذكور، والهUم املدير العام ا ية ا لبرية يف  ل معل رشوعات اك متطوير  ته يف . ملنظمةب غبوأبدى ر
ناء  توى أ يع ا تضافة اجUع وزاري ر تحضري للمؤمتر، مبا يف ذò ا ية ا همة يف  ساهامهتا ا بو  شكر إىل الو تقدم  ثا سـ سـ ل معل مل ي ل ملل ف مل

ب¨ان األقل منوا . املؤمتر بو املذكورة اليت ترتاوح بني دمع ا رشوعات الو متد  لورصح الوفد بأن هذا uجUع الوزاري ا ي م ع
يس  برية من سوتأ ية وسويق الرثوة ا رشية واملؤ نولو¡ وتكوين الكفاءات ا تحول ا يق ا ية و ية املعر ية ا لكا تك حتق ف تن سـ ل ت سب ل تح بل ل ل

ية الفكرية بو يف هذا الصدد. مللكأصول ا يادة الو شاركة أكرب وأقوى من  توقع  يوقال إنه  م وأشار إىل أن اFمع املقدم من . قي
ية لغة يف ا®اال تيس أ بو  مهالو ية يكي ية والزراعة واألمن الغذايئ وا تا منت اليت من األوىل العمل فهيا، ومهنا القدرة اإل لتن ج

نة ية الرا تصادية العا u تصدي لألزمة تجارة وا ية وا Uجuرشية و ية ا ية وا هالر مل ل ل ع قمن لبيف ية الفكرية . لت مللكوقال الوفد إن ا
u تني تصدي لألز متضطلع بدور �م من و�ة نظره يف ا ياYت ل ياق ا تني، وأضاف أنه يف  نا تصادية ا uية و Uبج سـ ي ت لع ممل ق

ية بو غاية يف األ سامهة الو بحت  ية، أ ية احلا تصادية العا u مهالواردة عن األزمة ي م ص ل مل ئات أخرى hبعة . ق هيوذكر كذò بأن  ّ
شطهتا وذò إىل  بول يف أ ية مماث  إلدماج برYمج معل إ تحدة اسـهتلت  نلألمم ا ن معل ية العامة لألمم سطمل مجلعجانب قرار ا

سامهة  بت  نة وطا يف يف يويو من هذه ا ية اليت عقدت يف  تصادي وuجUعي املوضو u تحدة ودورة ا®لس ملا ل سـ ل ن ع لمل ج ق
يذ برYمج العمل يه من برYمج معل . تنفيف  شديد ل¨ول األعضاء ملوافقهتا عىل إدماج اجلزء الو نانه ا جوأبدى الوفد ا ل مت

ب بوسطنإ ية . يول يف برYمج معل الو ثا يادته ا شديد جمددا عىل شكره للمدير العام عىل  ته كذò يف ا لوأعرب عن ر مل ت قب ل غ
بو ب¨ان األقل منوا مضن أولو3ت برYمج الو ينظمة وعىل الزتامه بوضع ا ل  . للم

يان ا/ي أد .257 ته يف uنضامم إىل ا شكر إىل الريس وأبدى ر نغالديش  بوتقدم وفد  ب ل لب غ بالئ وقال إن سري . نيىل به وفد 
سوء  ست،  يع ب¨ان العامل  يقة، فإن  ها يف ا تلفة وعىل  تحداث أفاكر جديدة  توقف عىل ا ية  يو ياة ا لا ي مج خم سـ ي ل لحل حلقب يق تطم

ساواة ية الفكرية عىل قدم من ا تفادة مبزا3 ا u ملاحلظ، يف وضع ميكهنا من ية بني . مللكسـ توى ا تالف  منوراح يقول إن ا لتسـ م خ
ية وتطوير لا يق القدرة املؤ ب¨ان األقل منوا، عىل  ية، وال سـÐ ا نا ب¨ان ا ساعدة ا ية  تلزم بذل �ود إضا سـب¨ان  ل ل ل مل سسـ حتقي م ف

ية  يق ا سة و نا رشاكت عىل ا تاكر وبقدرة ا ية الفكرية كأداة للهنوض ال رشية من أجل uتفاع  مناملوارد ا ف مل ب لتن تحق لمللك ل لب
تدامة ية الفكرية ويف ونوه الوفد إىل. ملسـا مثن يف جمال ا ب¨ان األقل منوا تواجه حتد3ت يف حامية أصوها اليت ال تقمي  مللك أن ا بل ل

باهتا اخلاصة ناسب مع  ية الفكرية Fهيا مبا  تطلتطوير أنظمة ا مي ت تحدة الرابع املعين بأقل . مللك ملوراح يقول إن مؤمتر األمم ا
متد  بول ا ب¨ان منوا ا/ي عقد يف إ عا ن ب¨ان منوا2020-2011 برYمج معل العقدسطل ناجتة عن ل لصاحل أقل ا ل، وإن الويقة ا ث

ها أن تضطلع هبا  ب¨ان األقل منوا  شطة اليت عىل ا نفسهذا املؤمتر تقر لقطاعات اليت من األوىل العمل فهيا، كام أهنا حتدد األ ل ن
ت تعددة األطراف ا نظامت ا ية وا رشاكء يف ا ýإىل جانب ا مل مل لتمن ينيل همة اليت . ملعنلفة وأحصاب املصاحل ا تدرك قائال إن ا ملوا سـ
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يذا فعاال ورسيعا يذ برYمج العمل  نفتعني uضطالع هبا يه ضامن  تنف ت بال يف . ي ته يف uنضامم إىل وفد  نيوأبدى الوفد ر غب
رشوعات اليت بول، ورحب  يذ برYمج معل إ شاركة يف  يع اFول األعضاء  ملناشدة  نت مل سطمج نف بو يف م ي حددت للو

بول يف هذا الصدد تغلب عىل . سطنإ ب¨ان األقل منوا من ا رشوعات من شأنه أن ميكن ا يذ هذه ا لوأعرب عن إميانه بأن  ل مل نفت
تويني احمليل  ية الفكرية عىل ا ساعدها عىل تعزيز نظام دامع يف جمال ا سائدة Fهيا وأن  ية ا سـأوجه الضعف ا ي ل مليلك مللكه ل

شلك ملموس وفعال يف هذا الصدديوحث الو. واFويل شارك  ببو عىل أن  ية يف . ت لتمنوأعرب عن تقديره لز3دة اإلنفاق عىل ا
بة بو إىل  سـالو تاحة 20,3 ني ب¨ان األقل منوا من ز3دة اýصصات ا يد ا ية، وأعرب عن أمI يف أن  مل يف املائة من املزيا ل تسـتفن

بو ية الو يها من مزيا ن  . ل

يات اFول األعضا .258 يه، ملعلومات مجعإن   Ðبو أحاطت علام، لك ف بو وuحتادات اليت تديرها الو نء يف الو ي يعي
 .A/49/17ثالواردة يف الويقة 

ند   : من جدول األعامل املوحد28لبا
ية الفكرية ية وا ية  نة ا مللكتقرير ا من ن لتللج  ملع

ية العامة  .259  ).WO/GA/40/19ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   : جدول األعامل املوحد من"1"28لبا
ية يات جدول أعامل ا يذ تو تعراض  منا ص لتسـ  تنف

ية العامة  .260  ).WO/GA/40/19ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   : من جدول األعامل املوحد29لبا
ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة نة اFامئة ا نتقرير عن معل ا  ملعللج

ية العامة  .261  ).WO/GA/40/19ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   : من جدول األعامل املوحد30لبا
برصي سمعي ا شأن حامية أوجه األداء ا ية بعقد مؤمتر دبلومايس  لتو ل ب  ص

ية العامة  .262  ).WO/GA/40/19ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   : من جدول األعامل املوحد31لبا
ية ية اFوية ا نة احلكو تعلقة  سائل ا نبعض ا ل للج مل ملعمل  م

ية يةمللك يدية والفوللكور ث الفكرية واملوارد الورا  لتقلواملعارف ا

ية العامة  .263  ).WO/GA/40/19ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا
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ند   : من جدول األعامل املوحد32لبا
بو ية مبعايري الو نة ا يا ن  ملعللج

ية العامة  .264  ).WO/GA/40/19ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   :وحد من جدول األعامل امل33لبا
بو األخرى ية عن جلان الو يتقارير إعال  :م

ند   : من جدول األعامل املوحد"1"33لبا
ية بقانون الرباءات نة اFامئة ا نا  ملعللج

ية العامة  .265  ).WO/GA/40/19ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   : من جدول األعامل املوحد"2"33لبا
تجارية  ية بقانون العالمات ا نة اFامئة ا لا ن يةوالرسوم وال¹ملعللج ياYت اجلغرا ية وا نا فذج ا ب ع  للص

ية العامة  .266  ).WO/GA/40/19ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   : من جدول األعامل املوحد"3"33لبا
شارية لإلنفاذ u نة تا  سللج

ية العامة  .267  ).WO/GA/40/19ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   : من جدول األعامل املوحد34لبا
شأن الرباءاتنظام مع تعاون  باهدة ا  ل

شأن الرباءاتانظر تقرير  .268 تعاون  ية احتاد معاهدة ا بدورة  ل  ).PCT/A/42/4ثالويقة  (مجع

ند   : من جدول األعامل املوحد35لبا
 نظام مدريد

ية  .269  ).MM/A/44/5ثالويقة (احتاد مدريد مجعانظر تقرير دورة 
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ند   : من جدول األعامل املوحد36لبا
 نظام الهاي

ية انظر تق .270  ).H/A/30/3ثالويقة  (احتاد الهايمجعرير دورة 

ند   : من جدول األعامل املوحد37لبا
بونة  لشـنظام 

ية  .271 بونة مجعانظر تقرير دورة   ).LI/A/27/3ثالويقة (لشـاحتاد 

ند   : من جدول األعامل املوحد38لبا
تحكمي والوساطة، إلضافة إىل أسامء احلقول عىل اإلنرتنت بو  للمركز الو  ي

ية العامة انظر ت .272  ).WO/GA/40/19ثالويقة (مجلعقرير دورة ا

ند   : من جدول األعامل املوحد39لبا
تفق علهيا يف املؤمتر اFبلومايس املعين مبعاهدة قانون الرباءات ياYت ا تعاون يف إطار ا ملا ب  لل

ية العامة  .273  ).WO/GA/40/19ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   : من جدول األعامل املوحد40لبا
نغافورة سـية معاهدة   مجع

ية  .274 نغافورة مجعانظر تقرير دورة   ).STLT/A/3/3ثالويقة (سـمعاهدة 

ند   : من جدول األعامل املوحد41لبا
تني  رشين(لسـاعUد تقرير اFورة الرابعة وا ثة وا ثا ية ا نا u ورةFلعا ل ل ئ يق) سـتث بو  سـنة الو ي  للتنللج

يق انظر تقرير دورة  .275 سـنة ا  ).WO/CC/65/4ثالويقة (لتنجل

ند   : من جدول األعامل املوحد42لبا
رشية شأن املوارد ا نوي  تقرير ا با ب سـ لل  ل

يق  .276 نة ا سـانظر تقرير دورة   ).WO/CC/65/4ثالويقة (لتنجل
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ند   : من جدول األعامل املوحد43لبا
يق اFاخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا قيني مدير  ل شع  تع

يق  .277 نة ا سـانظر تقرير دورة   ).WO/CC/65/4ثالويقة (لتنجل

ند   : من جدول األعامل املوحد44لبا
ية ئة رئا تقارير الفردية للك  تقرير العام وا سـاعUد ا ي ل  هل

تقارير .278 ية من ا يغ الهنا تدر�ا يف ا يقات اليت أدلت هبا عدة وفود  لجسلت األمانة ا ئ لص ل  .لتعل

يه،  .279  Ðية، لك ف ئات الرئا بو وسائر ا يات اFول األعضاء يف الو متدت  نوا سـ ي ي يعمجع له تقرير العام ع لهذا ا
توبر 5 إلجامع يف  .2011ك أ

بو، لك يف ما  .280 رشين ل¨ول األعضاء يف الو ية ا ئات الرئا يات وسائر ا متدت لك واحدة من ا يوا سـ ي لعمجلع له ع
تقرير الفردي اخلاص بدورهتا إلجامع، يف ليه، ا توبر 5 يعن  .2011ك أ

ند   : من جدول األعامل املوحد45لبا
تام اFورات  ختا

بري ا/ي اضطلع به وحتدث .281 نأ الريس عىل العمل ا ية والاكرييب و يابة عن مجموعة ب¨ان أمرياك الال لك وفد ب¹  ئ هن ي تن ل
بل يضطلع به من معل يف ا ميه ملا  يات، وشدد جمددا عىل دمع إ تاسعة واألربعني  ناء سري اجUعات اFورة ا ملسـتقأ سـ للجمع ل . قلث

شكر كذò لل تقدم  لوقال إن ا®موعة  هم ت شفويني ولك من ساعد يف عقد هذا احلدث ا ملمدير العام واألمانة واملرتمجني ا ل
vيجة الفعا يق هذه ا توشكرمه عىل  يات وذكر أن هذه الروح . لنحتق ناء ا ية اليت سادت أ مجلعوأشار الوفد إىل الروح اإلجيا ث ب
ية تاجئ اإلجيا ية يه اليت حققت ا باإلجيا ن ية اFوية أو ونوه إىل أن قرارات كربى قد. لب نة احلكو ثل جتديد والية ا ل اختذت  مللج م

ية ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة واعUد الربYمج واملزيا نة اFامئة ا يات ا ناعUد تو ن للج ية ا®موعة تويل وأضاف أن . ملعص مهأ
تل/ا فقدهذه ا®االت، إىل  هامات �مة فهيا، ويه تقر بأن جماالت أخرى �مة  تسـ قدمت إ وشدد الوفد . زم إحراز تقدمس

برص  تعني إحرازه حنو اعUد معاهدة لفائدة األشخاص معايق ا تقدم ا/ي  لمن جديد يف هذا الصدد عىل موقفه إزاء ا ي وغريمه ل
بوعات تاجئ رسيعة وYحجة يف . ملطمن األشخاص العاجزين عن قراءة ا تطلع عىل إحراز  نورصح بأن ا®موعة تؤكد أيضا أهنا  ت

بو مسار ا ئات الو تخاب رؤساء  ية ال ياسة عامة مؤ ية رمس  سفري دميون،  يشاورات ا/ي اسـهتل حتت رئاسة ا ي ن سـ سـ بغ ل همل س
توازن والوضوح يل ا ساواة وا بادئ ا نادا إىل  ملوجلاهنا، ا ث مل لمتس م ندوبني عىل . ت يع ا شكر  تام قال الوفد إن ا®موعة  ملويف ا مج ت خل

نا تفاين والروح ا ية وا بحتلهيم لفعا ل ناءة لل ية وا يات، وحهثم عىل مواص  العمل هبذه الروح اإلجيا ناء ا شاركهتم أ بءة يف  ب مجلع ث لم
يع ية  تاجئ إجيا للجماليت حققت  ب  .ن

يات  .282 يادة ا يه عىل  Yيق، وشكر الريس و يابة عن مجموعة ب¨ان رشق أورو وا يا  مجلعوحتدث وفد سلو ئ بلط ن قن ب ئ ل ل في
نظمة جدا يدا جدا توقال إن ا®موعة . مبطريقة  هدت حتضريا  تاسعة واألربعني  يات ا جسلط الضوء عىل أن اجUعات ا ش ل مجلع

تاجئ يقا  للنوأهنا اكنت إحدى أجنع uجUعات اليت عقدت عىل اإلطالق وأكرثها  سامهة يف . حتق ملوأبدى تطلع ا®موعة إىل ا
تو بو  ئات الو تلف  يار رؤساء  تعلقة بوضع إجراءات ال شات ا نا با ي ي خم ت مل ق همل بوvخ يجة  يق  ية  مقيه من الريس املوقر  ت حتق ئ نج . بغ

يات يع املوظفني اآلخرين ا/ي سامهوا يف إجناح ا يا،  سقا إ ته  مجلعوشكر الوفد،  مج مي قلن م ونوه إىل أن ا®موعة تقول إن . بصف
يات من دو ها ا ناحجة ما اكنت  تاجئ ا ية أن هذه ا رشة املا ناء األ3م ا مجلعاFول األعضاء أ ل ن ض لتحققث  هذه اFول ن تضافر قوىللع
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نحو الواجب شكر املدير العام واألمانة عىل . لاألعضاء عىل ا ناء حتضري اFمع ا/ي قدماه توأخريا قال الوفد إن ا®موعة  ثأ
هود الوجهية األخرى اليت  يع ا مية وعىل  جلالوKئق ا مج همuجUع إلجناح هذا بذالها لق تام رصح بأن ا®موعة . ملا خلويف ا

بل سـتواص تقدم اجلوهري الالزم  يق ا ناءة وبإخالص  ية واFول األعضاء بطريقة  قل العمل مع سائر ا®موعات اإل لتحق ب لمي قل
سني يات العامة ا مخلا  .مجلع

ية العامة هبذه  .283 يادة دفة ا يابة عن ا®موعة ء وشكر الريس عىل  ية  تحدة األمر مجلعوحتدث وفد الوال3ت ا ن قمل ئ ليك
رسيعة وا شكر أيضا إىل املدير العام واألمانة واFول األعضاء واملرتمجني لالطريقة ا للعقالية، وتقدم  شفوينين وعرب عن . لا

تاجئ اليت حتققت يف العام املايض،  نة و ية العامة الرا رسيعة اليت حققهتا ا ية وا تاجئ اإلجيا نرسور ا®موعة ء  ه مجلع ب لن لل
ية اF وال نة احلكو مسـÐ جتديد والية ا ية املعدv للفرتة للج نوية واملوافقة عىل ويقة الربYمج واملزيا ث وأبدى تطلع . 2013-2012ل

برصي سمعي ا ناف املؤمتر اFبلومايس املعين حبامية األداء ا لا®موعة ء إىل ا ل ئت  .سـ

يق شكره للمدير العام  .284 ية، وأعرب عن  ب¨ان األفر يابة عن مجموعة ا يا  نوب أفر معوحتدث وفد  ل يقن يق واكمل فريقه لج
يات تجىل ذò يف جناح ا نظمة بطريقة فعاv، كام  يادة ا مجلععىل  ي مل شكر أيضا اFول األعضاء عىل الزتا�ا . ق توقال إن ا®موعة 

يات ناء هذه ا ية وأ نة املا ناء يف ا مجلعا ث ض سـ لب تاº عزت بأالوفد ورصح . ل u ياهنا تن ا®موعة يف  نجاح ا/ي حتقق يف فب لا
ية أخرىالعام املايض  Y ول األعضاء واألمانة منFية وبني ا Y ول األعضاء منFبني ا Ðحإىل احلوار املعزز ا/ي دار ف  .ح
ناء حول برYمج معل الفرتة وأضاف أن تواصل هذا احلوار ا متىن أن  ب ا®موعة  لي يع، ومهنا عىل 2012-2011ت ثقل ملوا ض ا مل

شطة وضع القواعد واملع ثال عدد من أ نيل ا مل تقومي بس يذ برYمج ا ية ومواص   بو الرقا ئات الو تعراض  لايري وا ب ي ي تنفسـ ه
ية يجي وتعممي جدول أعامل ا منuسرتا لتي نجاح ا/ي أحرزته يف العام املايض . ت لوأعرب عن أمI يف أن تكرر اFول األعضاء ا

ية العا تايل متكن ا ية، و بو ا ئات الو يع القضا3 اجلوهرية يف  مجلعحبل  ل ن ي ي ملعمج متد فهيا القرارات اليت ه نصة  تعمة من أن تكون  م
ئات بل. لهيتويص هبا هذه ا بو يف ا ناء يف أعامل الو شلك  سامهة  ية عىل الزتا�ا  تقورصح بأن ا®موعة  ملسـق ي ب ب تام . مل خلويف ا

يات تازة  يادته ا للجمعقال الوفد إن ا®موعة هتL الريس عىل  ملم ق  .ئ

ت .285 شاركة اFول األعضاء فهيالوقال وفد الصني إنه يكن لك ا يات و يه  Yيادة الريس و ملقدير  للجمع بئ ئ وقال إن ما . لق
تاجئ  يق  يدة وYحجة وإبرام اتفاقات كربى و شات  نا شاركة hمة أدى إىل إجراء  نحتلت به اFول األعضاء من مرونة و ق حتقم ج م

ي. �مة نظمة أحرزت تقدما يف تعممي تو صوأعرب الوفد أيضا عن رسوره ألن ا يةمل وفضال عن ذò . لتمنات جدول أعامل ا
ية الفكرية يف نومفرب واعUد  ية وا ية  نة ا ناف دورات ا مللكرحب الوفد عىل وجه اخلصوص إلجامع عىل ا منئ ن للج لتت ملع سـ

ية اليت  ب  وبقضا3 ا تني ا ية لفرتة ا تُالربYمج واملزيا ملق سن من لتن نلسـ تني وز3دة ا تني ا لنظر كأولوية يف ا ملقبل نسـ ية عىل ل لفقات اإلجام
ية نحت األولوية إىل امليض قدما جبدل أعامل . لتمنا يا طاملا  Y بارها ب¨ا هود ألن الصني  هذه ا موعرب الوفد عن تقديره  م جل عتل
ية يذا فعاال. لتمنا ية  يات جدول أعامل ا يذ تو بو من أجل  ية يف أعامل الو ته أيضا يف أن تدرج ا نفوأبدى ر تنف منت ص ي من تب لت ل . غ
ت سالسةخوا يات  هود اليت بذالها لضامن سري ا ته شاكرا املدير العام واألمانة عىل ا بمت الوفد  مجلع  .جللكم

يابة عن .286 ند  نوحتدث وفد ا له يع الوفود واملرتمجني  مجموعةل ية وشكر الريس واملدير العام واألمانة و مج جدول أعامل ا ئمن لت
ي تام اجUعات ا نجاح يف ا شفويني عىل ضامن ا مجلعا ت ل سالسةخل تاسعة واألربعني  بات ا ورصح بأن ا®موعة تقول إن سري . ل

هد عىل  سجام إمنا  u ها يف جو من سالسة وا يات  شوقائع ا يمت ن ب تفامه بني ازد3د ختمجلع اFول األعضاء وعىل uحرتام لا
تلفة  بول هبدف إحراز تقدم يف قضا3  شرتك  يع إجياد قامس  ية ا يهنا وعىل  بادل  قا مق خمب م مجل ن بوملت شة يف الو نا ييد ا ق تدرك . مل سـوا

بو حول قضا3 قائال إن ا®موعة ترى  شات اFائرة يف الو نا تقدم يف ا هد الطريق ملواص  ا بل و شري خري   òيذ ق مل ل ميب للمسـتق
يع عىل ورصح بأن ا®موعة ترحب . �مة يمجلعىل وجه اخلصوص تفاق ا نة احلكو مسأv جتديد والية ا للج همة م ملة اFوية ا ل

ية حبق املؤلف واحلقوق و نة ا تفق علهيا اليت حققهتا ا تاجئ ا بو وا ية مبعايري الو نة ا شأن والية ا نالقرار اإلجيايب  للج مل ن ي ن للج ملعب ل ملع
ية نة . نا®اورة وأيضا اعUد الربYمج واملزيا سائل اجلوهرية يف ا يع ا تطلع ا®موعة إىل امليض قدما يف  سـوقال إن ا®موعة  مل مج لت

ب  ية، ملقا نة الربYمج واملزيا شات اFائرة يف الفريق العامل و نا سأv اإلدارة من خالل ا ن وتأمل يف إحراز تقدم أيضا يف  جل ق مل م
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يل امليض قدما بني يف  نحو ا سبعىل ا مل شات نح uا®موعة تقدر روأن وأضاف . ل نا سمت هبا ا ناء اليت ا تعاون ا قتاح وا مل ت ب لل ف
تواصل يف الز3دة يف . سائل وغريهاملبني اFول األعضاء حول هذه ا تح  سـوعرب عن ثقة ا®موعة يف أن روح uلزتام ا ملنف

ب  شدد من جديد عىل الزتا�ا . ملقاأل3م ا سائل تونوه إىل أن ا®موعة  يع ا توح حول  ملشاركة يف حوار رصحي وناء و مج ب مفمل
ب  نة ا ملقاملطروحة يف ا تمت ال.  وعز�ا عىل ذòلسـ بل أن  خيو شكر ق تقدم جمددا  ته قال إن ا®موعة ترغب يف أن  لوفد  ت لكم

شاورات غري  بادرة اFول األعضاء بإجراء  بارعة و يادته ا ية بفضل  سالسة وفعا سري عقد هذه اFورة  مإىل الريس عىل  ل ل ب مي ق تئ
ناسب، حني اكن ذò رضور3 ية يف الوقت ا ملر يا عىل وأعرب عن شكر ا®موعة أيضا للمدير العام وفري. مس لعلق اإلدارة ا

ية يات بفعا سري عقد دورات ا هم مع شواغل اFول األعضاء وعىل  لتفا مجلع تي  .عل

يادة  .287 يات وعىل جناحه يف  تازة  ته ا ب¨ان األقل منوا وشكر الريس عىل رئا يابة عن ا بال  قوحتدث وفد  ئ للجمعي ملم سـ ل ن لن
ية و سة و متت بطريقة  مهنجوقائع uجUعات برمهتا اليت ا سل يات يف خت تام ا نأه أيضا عىل ا مجلعنظمة عىل خري وجه، و ت خه م

ها يا والفريق . لالوقت احملدد  ناء اFورات، وأثىن أيضا عىل فريق اإلدارة ا ناء أ لعلوأثىن عىل املدير العام الزتامه الواعي وا ث لب
Uمع ما مضن سري اجFئق وتقدمي اKتاز يف حتضري الو ها ا ها  هين واألمانة  ملما معل لك سالسةمل تاسعة واألربعني  يات ا بعات ا ل . مجلع

ب¨ان األقل منوا ية الفكرية يف ا شاء قاعدة  بو عىل إ شجعه هو ز3دة تركزي الو لورصح الوفد بأن ما  ن ي  إىل أنه من ونوه. للملكي
سوم أن  رشين حملا ية يف القرن احلادي وا نولو باق اإلجنازات ا ب¨ان األقل منوا ختلفت عن الركب يف  لعا جل تك سـ األمر ا/ي حد ل

ية معوما ب¨ان األكرث ضعفا يف العامل يف ا منهو وأمور أخرى من طموح ا تجة . لتل يا املالمئة وا نولو ملنوأضاف أن نقل ا ج لتك
بول يذ أهداف خطة معل إ شغالن ماكY حمور3 يف  ية معرية  شاء بىن  نوإ ي ت سطن نفحت بو . تف يوأعرب الوفد عن رسوره ألن الو

ساعهيا الرا مزادت من  نام نة، وشكر املدير العام عىل وتية إىل  ها يف ظل اإلدارة الرا ب¨ان األقل منوا وشوا هل مصاحل ا غلل
تواصل يف هذا الصدد نة  أنوشدد عىل. ملاهUمه ا بو 2011سـ  ب¨ان األقل منوا داخل الو بة إىل ا نة �مة  ي ظلت  ل سـ لنسـ

تحدة الرابع املعين بأقل.وخار�ا  ب¨ان منوا ا/ي عقد يف مايو ملوأضاف أن مؤمتر األمم ا  وا/ي يعقد مرة لك – 2011ل ا
نوات سـرش  ها وحدد األولو3ت– ع متع اFويل عن جتديد الزتامه بز3دة . حتقيق وضع أهدافا طموحة لكن ميكن  ®وقد أعرب ا

ي تحد3ت اإلمنا ية وا بات ا ساعدهتا عىل ختطي ا ب¨ان األقل منوا  ئاFمع املقدم إىل ا ل يلك مل لهل وعرب الوفد عن رسوره ألن . ةلعق
ية العامة واملدير  يس ا بو، وشكر اFول األعضاء ور بول يف برYمج معل الو يات أيدت قرار تعممي خطة معل إ مجلعا ي ن ئمجلع سط

هم توي عىل عدد من ا®االت ذات األولوية . ملالعام وفريقه لكه عىل هذا uلزتام ا بول  تدرك قائال إن خطة معل إ حتوا ن سطسـ
شاركة فعاv وشام  اليت  بو  شارك الو تاº، وعرب عن أمI يف أن  u يانه سامه فهيا، وهذا ما قا> يف  بو أن  مميكن للو ي ت ت ب ت في

تجارة وغريها  ية وا Uجuرشية و ية ا ية وا ية الر يا وا نولو ية والزراعة واألمن الغذايئ وا تا ليف جماالت القدرة اإل ع من من بن لل ت لت يفل ج تك ج
ئ نا تحد3ت ا شـمن ا ل تحدة الرابع . ةل تحضري ملؤمتر األمم ا ناء يف ا بو الفعال وا يقر مرة أخرى بدور الو ملوانهتز هذه الفرصة  ل ب ي لل

توى  يع ا تدى الر نظمي ا ب¨ان منوا، ويف  سـاملعين بأقل ا ن ت ملل بول فمل ب¨ان األقل سطنيف إ ية يف ا للوضع إطار شامل للهنوض  لتمن
Y تاكر واإلبداع، وقد u تفاع بمنوا من خاللu شام  من خالل ية ا يق ا يف ميكن ضامن  تدى  نقش هذا ا ل من ك لتن حتق مل

ب¨ان األقل منوا بو لفائدة ا رشوعات تضطلع هبا الو بعة  متد  ية الفكرية وا تدام  ناسب واملالمئ وا لا ي سـ سـ ممل ع مللك وعرب الوفد . مل
رشوعات ترتاوح بني املعرفة وا بو عىل تقدمي  يادة الو معن لغ تقديره  ي رشية لق نولو¡ وتكوين الكفاءات ا بتحول ا لل تك ل

هائ   سويق الرثوة ا ناء القدرة عىل  ية  ية معر ية  شاء  ية وإ لواملؤ ف تن ب ت ب ن لسـ حت ها الاس ية متلكيت  مللكب¨ان األقل منوا يف جمال ا ل
ه. الفكرية يذها يريم إىل اإل ب¨ان األقل منوا ألن  بة إىل ا رشوعات حامسة  سورصح بأن هذه ا تنف لمل ام يف أهداف خطة لنسـ

ية ثقا ية وا Uجuتصادية و u ية ية الفكرية وuتفاع به يف الهنوض  بول عن طريق تطوير نظام ا فمعل إ ق لمللك ع من ن لتن . سط
ية  رشوعات بفعا يذ هذه ا لوأعرب عن تطلعه إىل اإلرساع يف  مل هدف العام الرايم إىل نفت يق  شلك راخس وو تصل  لإذ إهنا  ث ب ت

ب¨ا بالغ عددها لمتكني نصف ا تواها ب¨ا من uرتقاء48لن األقل منوا ا نة مبسـ  بل  سـ  وقال إن من الرضوري اختاذ . 2020ق
شلك معقول يق هذه األهداف  تابعة عىل الفور إلhحة  بإجراءات  حتق بري يف . م كوحتدث الوفد عن عاملني حامسني هلام تأثري 

يذ خطة العمل وهام تاجئبإhحة املوارد وuلزتام : تنفجناح  ية وقرارات . نتحويل هذه املوارد إىل  يا سـوأقر بأن اإلعالYت ا لسـ
شودة يق األهداف ا يات ما يه إال خطوة عىل طريق  نا ملمجلع يذا اكمال وموقوh وفعاال . حتق يذ خطة العمل  نفورصح بأن  تنف ت

تابع تلزم أيضا  ب¨ان األقل منوا و بؤ يه وخمصص  متلزم تقدمي دمع معزز وميكن ا سـن لل ت يسـ ل ناسب ي شلك  ميه  يذ و مة هذا ا بنف تقي لت
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نح . وموقوت ته يف أن  بول، وعرب عن  يذ خطة معل إ بو تضطلع بدور خاص يف  متوسلط الوفد الضوء عىل أن الو ن ثقي سطنف ت
بة  نا يص املوارد ا بو عن طريق  تصاص الو يذها يف جماالت ا يادة املدير العام، إىل  سـاألولوية القصوى، يف ظل  مل ختص ي خ نف تق

ه تلفنيجلوبذل ا تضمني جدول أعامل . ýود مع أحصاب املصاحل ا يل اقرتاحه  ته يف  ياق أبدى الوفد ر بويف هذا ا سج ب تسـ غ ل
ند ب   يات ا با بو لألجزاء اليت املقمجلع نفذ الو تعلق مبوضوع  تع  ي ت رشوعات ني يذ  بول فضال عن  مهيا من خطة معل إ نفت سطن

بو ب ودعا املدير العام إىل تقدمي تقرير عن هذا ا. يالو يات ا ملقند إىل ا مجلع  .لب

ناء  .288 نأ الريس عىل ما أجنزه من معل أ يه و بة عن uحتاد األورويب واFول األعضاء  نا ثوحتدث وفد بوندا  ه ي ل ئل ف
تجة ألقىص حد يادته القديرة مسحت ل¨ول األعضاء بأن تكون  يات وقال إن  نا ممجلع وأعرب عن رسوره اخلاص ألن سفريا . ق

سةمن مجموعة ب¨ان أور ية وا يق اضطلع لعمل هبذه الطريقة ا سلو الوسطى وا ن لبلط ه باره الريس . ملل ئورصح الوفد  عت
تحق  تش  سفري ز يق، بأن رئاسة ا سـاحلايل ®لس uحتاد األورويب وعضوا يف مجموعة ب¨ان أورو الوسطى وا يك ل تبلط يل ف

باته كريس نجاح يف uضطالع بوا ناء، ومتىن > ا تقدير وا ئا ج ل ث متد عىل اFمع الاكمل لل ية العامة وقال إن بإماكنه أن  يع  للجمع
بو . من الوفد يا يف الو يعرب عن رضاه وعن شكره للمدير العام وموظفي فريق اإلدارة ا بة  نا يوانهتز الوفد هذه ا لعل ل سـ مل

u عات وعىلUثايل لالج تحضري ا يع املوظفني عىل ا شفويني و تب اFويل واملرتمجني ا ملوا ل مج ل لزتام الاكمل ا/ي بدر مهنم ملك
يات ناء ا مجلعأ  .ث

تاسعة  .289 يات ا تام اجUعات ا تازة ال يادة ا نغالديش عن لغ تقديره للريس وفريقه عىل ا لوأعرب وفد  مجلع ت ملم خب لق ئ
تاما واألربعني  مثراYحجختا ثاال فريدا قيادته وأضاف أن . ام و نكة و�وده اكنت  ما يان وفد. حيتذىحمل بال بوحتدث الوفد عن  ني 

تاكر  uرشية و تقدم ا ية الفكرية  يس من الرضوري ذكر ما حتققه ا ب¨ان األقل منوا وقال إنه  يابة عن مجموعة ا ب ل ل لبن مللكل ل
تصادي وuزدهار uجUعي u منو ت|ر وا uقو ب¨ان األقل منوا، مع ذò رصح  و.لس ية، وال سـÐ ا نا ب¨ان ا لبأن ا ل مل مل

بةمللكمن تطوير ا تسـتفد سارات العوملة ا بب  يية الفكرية  ملعم ب¨ان األقل منوا خاصة يف . بس تدرك قائال إن ز3دة أصول ا لوا سـ
تصادية uية و Uجu ية يق ا ية الفكرية يعد أولوية من أولو3هتا  قجمال ا تحق عمللك لتمن ية الفكرية إمنا . ل مللكوأضاف أن حامية ا

ية لغة بل وأن األمه من ذò هو  مهتيس أ تدامةتك ية ا منو وا يق ا  Yية الفكرية يف أي ب¨ ضام سـتطوير ا ملمن لت ل تحق ومىض . لمللك
ها ويف تطوير أنظمة  تغال مية وا ية الفكرية يف حامية أصوها ا ها من قصور يف نظام ا ب¨ان األقل منوا تعاين  ليقول إن ا ل مللك سـلك لقل

ية الفكرية اخلاصة هبا بو س. مللكا ية يف جمال يوعرب الوفد عن رسوره ألن الو يات و ساعدة عىل رمس اسرتا نامهت يف ا يج طمل ت
يات يذ هذه uسرتا ية الرضورية  ساعدة ا ب¨ان األقل منوا وقدمت ا ية الفكرية يف ا يجا ن مل تل نف تمللك لتق ورصح بأن القرارات . ل

òسامهة يف ذ بو  يات إمنا تؤكد �ود الو تاسعة واألربعني  للماليت اختذت يف اFورة ا ي للجمع ب¨ان األقل منوا وأضا. ل لف أن ا
ها،  ها يد يف وقو ية وإن مل يكن  ية األكرث ترضرا من األزمات العا نوات املا عاكنت يف ا ل مل ض ب¨انلسـ  تعاين من لوال تزال هذه ا

نجاة ا/ي ،األرضار اليت حلقت هبا ية الفكرية قد تكون طوق ا شل وأشار الوفد إىل أن ا ينتمللك  من هذه األزمات من هال
ب نة، تخالل ا ية يف ب¨ان  شعوب األ بات ا ية  تاكري فعال و سار ا ياع  صل ل تطل ب ب معم تحقق ذòمتل يف هوة لا فسـتتسع يوإن مل 

ية الفكريةجمال  بول اليت وضعت وعرب الوفد عن رضاه . مللكا تعامل مع خطة معل إ نألن اFول األعضاء اكنت جادة يف ا سطل
 Iب¨ان األقل منوا، وأعرب عن أم يات جدول أعامل لمؤخرا لفائدة ا نفذ اإلجراءات املقرتحة يف آن واحد مع تو صيف أن  ت

ية بعة . لتمنا نه  بول واخلروج  توى يف إ يع ا تدى الر نظمي ا شكر املدير العام واألمانة عىل  سـوانهتز هذه الفرصة  ن سـ ن ت بل سط مل ممل ف
بري. مرشوعات يق تقدم  رشوعات من شأنه أن يضمن  يذ هذه ا نجاح يف  كوأضاف أن ا حتقل ملنف ب¨ان األقل منوا يف ت ل لفائدة ا

ناء  ية  ية املعر ية ا شاء ا ية وإ رشية واملؤ نولو¡ وتكوين الكفاءات ا تحول املعريف وا با®االت احلامسة ويه ا ت ب ن سـ لل تح ل س فل ن لتك ب ل
ية الفكرية متعات يف جمال ا هذه ا هائ   سويق الرثوة ا مللكالقدرة عىل  ل ®ل بو من شأهن. ت رشوعات الو يومىض يقول إن  ا أن م
ية نا ب¨ان ا ية الفكرية املوجودة يف ا سويق أصول ا مساعد عىل  لمللك ل ت ب¨ان األقل منوا،ت وأشار إىل أن الزراعة . ل وخاصة ا

ية الفكرية Fى  شاء نظام موات يف جمال ا تطلب إ ية يه قطاعات األولوية األخرى اليت  ية الر مللكواألمن الغذايئ وا نيف ت لتمن
ب¨ان األقل منوا يا ونوه. لا نولو ج الوفد إىل أن ا ب¨ان األقل منوا أن تزيد �ودها من و�ة نظره لتك ية ويلزم ا لجمال ال يقل أ مه

ب¨ان األقل  يدات Fى ا ناءات وا تع ال ية الفكرية  شاء نظام موات يف جمال ا بالغة إل ية ا ليه، لرمغ من األ ي ت مت ن ل لتقمه ث مللك سـف ي
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ب¨ان. منوا متد ا لوأعرب عن أمI يف أن  ياسة عامة تع تقدمة  سـ ا ياسمل تعلق للققاب    Ðبؤ هبا ف ي وشفافة وملموسة وميكن ا نت ل
يا ليك تمك نولو ّنقل ا ج لتك ب¨ان األقل منواب ية يف ا شعوب األ ها ا بذ هود اليت  لل ا صل ل لت سار دراسة وميكن أيضا . جل باع  ما ت

ياسة  تعراض هذه ا سـال تابعلسـ يده الق. هتامو يات يويف هذا الصدد أبدى الوفد تأ تضمني جدول أعامل ا بال  مجلعرتاح وفد  ب ين
ند ب   با بواملق رشوعات الو يذ  بول و ي عن خطة معل إ من نفت ته يف أن يلقى هذا uقرتاح اFمع الاكمل من . سط ثقوعرب عن 

تجدات . اFول األعضاء يات  ب   سـوأعرب عن أمI يف أن يعرض املدير العام عىل اFول األعضاء يف اFورة ا مللجمع وضع ملق
يات تو صيذ هذه ا ل يات . تنف تام ا تاز وا تام شكر الوفد الريس واملدير العام واملاكتب واألمانة عىل العمل ا مجلعويف ا ت ملم خخل ئ

 .بنجاح

يات وأثىن عىل العمل ا/ي اضطلع به  .290 تازة  ته ا ية الريس عىل رئا للجمعوشكر وفد �ورية الكونغو اFميقرا ملم سـ ئط
ب¨ان األقل أيضا األمانة وشكر . املدير العام واألمانة تعزيز تكوين الكفاءات Fى ا ها  بذ هود اليت  ها الفعال وعىل ا لعىل د ل لت جل مع

بو ية الفكرية برعاية من الو ية يف نظام ا شاركة مبزيد من الفعا يهنا من ا ية  نا ب¨ان ا يمنوا وا ل مل ل مللكل متك يابة عن . لم لنوحتدث الوفد 
ناعة ا/ نظر إىل لصحكومة ب¨ه من خالل وزير ا تطور بوترية رسيعة  يوم  لي أقر بأن عامل ا ي ية ل نولو ية وا تطورات ا جا لتك لعلم ل

سان إىل موا�ة عدة حتد3ت كربى ثني الكونغويني . ناليت دفعت اإل با تكرين وا لونوه أيضا إىل أن ب¨ه Yشد العلامء وا ل حب مل
ية وللهن نولو تحد3ت ا هذه ا تصدي  هم  جيام بلك ما يف و تك ل سع للق ل تصاد القامئ لل u تدامة اليت ترتكز عىل ية ا قوض  سـ ملمن لت

هدف. عىل املعارف بلوغ هذا ا ية  تا لورصح يف هذا الصدد بأن حكومة ب¨ه تقرتح اإلجراءات ا ل ل ميي : ل لتنظسني اإلطار ا حت
بو تعاون مع الو يا اجلديدة وتعزيز ا نولو نفاذ إىل ا تعزيز اإلبداع وإhحة ا يواملؤسيس  ل ل جل يقول إن حكومة ب¨ه آخذة ومىض . لتك

ية يف جمال  ياسة و نظمة لرمس  يا إىل احلصول عىل دمع من ا ناعة  بو عن طريق وزير ا تعاون مع الو نيف تعزيز ا سـ مل سع لص ي طل
ية الفكرية مترب . مللكا ية يف  ثة  بو  نظمي الو تعاون ا/ي أسفر عن  سبوأعرب عن رضاه عىل ا مي بع ي ت تقيل يع اتفاق 2010ل ق، وأhح تو

ت تاكر يف فرباير مسـعىل  uيا و نولو شأن مراكز دمع ا بوى اخلدمات  جب نان برسور ورصح بأنه يرحب . 2010لتك متوا
تاكر،  uيا و نولو شطة مركز دمع ا بسـهتالل أ جن تدربني كونغويني بلغ عددمه ولتك لأشار إىل أن أول حلقة معل  تدر 120مل م 

يات إصدار الرباءات نظمت يف بحث و يات ا نعن اسرتا ل تقيج ية 2011 أبريل 20 إىل 18 من الفرتة ت يب، وعقدت دورة تدر
ية يويم  Kسطس 27 و26ن بو2011غ أ ية يف . ي بدمع من الو ية و بدء لرمس خطة إمنا نوأوحض أن العمل اكن عىل وشك ا ئ طل

ية الفكرية يع اýرتعني الكونغويني. مللكجمال ا ية  رشوعات قد أعدت  لوأن  شج تبغ تدرك قائال إن األول . م تري سـوا خمن يويو ا ل
نحت  بة و نا سة قد نظمت هبذه ا نا ميوما للمخرتعني الكونغويني، وإن  سـم مل ف ناعة . ألفضل خمرتعجائزهتا ل لصورصح بأن وزارة ا

يوم تفال هبذا ا بحث العلمي لال ثقافة ووزارة ا لانضمت إىل وزارة ا ل بحت عىل . حل ياق أن حكومة ب¨ه أ صوأوحض يف هذا ا لسـ
ية الفك تاكر ليك مللكوعي بدور ا u تصاد يقوم عىل املعارف ويدفعه ية وأن ال غىن عهنا يف ا ية الو منو وا يق ا برية يف  ن قمن طحتق لت ل

تصاد العامل سة يف ا نا قيزداد قدرة عىل ا ف بو، وأبدى أمI يف . مل تام أعرب الوفد عن رضاه لعمل ا/ي تضطلع به الو يويف ا خل
يات  متدة يف هذه ا يات ا تو مجلعأن تعود ا ص ية واملعارف ملعل تعلقة ملوارد الورا يات ا تو نفعة عىل ب¨ه، وال سـÐ ا ثمبزيد من ا مل ص ل مل

يدية  .لتقلا

نأ الريس وأمان .291 ب¨ان العرية، و يابة عن مجموعة ا ئوحتدث وفد مرص  ه ب ل ية العامة لن نظمي الفعال  بو عىل ا للجمعة الو ت لي
يادة املدير العام بو حتت  تاسعة واألربعني للو قا ي يه وعرب . ل توصل إ توافق ا/ي مت ا لالوفد عن تقديره جلودة الوKئق ورحب  ل ل

نود جدول األعامل تلف  بشأن  خم ئات إن وقال . ب تعلق بعمل  تلفة �مة  يات  متدت قرارات وتو بو ا ية العامة للو يا ت خم ص ي همجلع ع
ية بل، مبا يف ذò اعUد اقرتاح الربYمج واملزيا بو وجلاهنا وأمانهتا يف ا نالو ية يف 2013-2012 للفرتة ملسـتقي لتمن بز3دة يف حصة ا

òشأن اللغات، مبا يف ذ بو  ياسة الو ية؛ واعUد  باملزيا ي سـ ية اFوية؛ وعقد املؤمتر ن نة احلكو ل اللغة العرية؛ وجتديد والية ا للج مب
نة املعين حباFبلومايس  برصي يف  سمعي ا سـامية األداء ا ل يدات و2012uل سـتثناءات لفائدة لتقي؛ ومواص  العكوف عىل ا

بات برص وا تاألشخاص معايق ا تعاون بطريقة . ملكل يد وا يد يف ا لوقد تطلب هذا الربYمج الطموح من اFول األعضاء العمل ا ل ل
ب¨ان األقل منوا وتركز ية وا نا ب¨ان ا تصادي  u منو نح األولوية للرفاه uجUعي وا ية  تاجئ  يق  ية  ية وناءة  لإجيا ل لل مت علم ن بغ ب مب ق  لحتق

يق . علهيا يهتا وساعد يف اآلن ذاته اFول األعضاء عىل  بو وفعا ية الو تايل فإن هذا الربYمج من شأنه أن يعزز مصدا حتقو يق ل ي ل
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تاكر؛  uشطة اإلبداع و ية؛ والهنوض بأ ثقا ية وا Uجuتصادية و u ية ية، مبا يف ذò ا ياسة العامة الو بأهداف ا ن ل ع من ن فسـ ق لت ط ل
نو تقدم ا لتكوتعزيز ا يق هذه . لو¡ل شاركهتا الفعاv حنو  يد تعاوهنا الاكمل و يد تأ ب¨ان العرية  حتقوقال إن مجموعة ا م ك تع ب ل

نجاح  .باألهداف 

نجاح .292 تاسعة واألربعني  يات ا يادة أعامل اجUعات ا نأ وفد أنغوال الريس عىل  بو ل مجلع قه سمت . ئ يات ا توقال إن هذه ا مجلع
تفامه وتوافق اآلر تام . اءلبدرجة من املرونة وا شات وبادل اآلراء بني الوفود، وسامه يف ا نا بني يف ا توأشار إىل أن هذا ما  ت ق مل خت

رسعة وجتديد  بوعضوية باFورة  يئات الو ية . هي ية اFوية ووضع برامج معل إضا نة احلكو تجديد والية ا فورحب  لم للج ب
ناءات وا للجان، وال uبرصي و سمعي ا تعلق ألداء ا  Ðف Ðيسـ ت ل ل لتقي ث ية حبق املؤلف واحلقوق سـ نة اFامئة ا نيدات يف ا ملعللج

برصي قربا. ا®اورة سمعي ا يوأعرب عن أمI يف أن يعقد املؤمتر اFبلومايس حول األداء ا ل ية . ل نظر إىل أ مهورصح بأنه  ل
تخذ يف هذا املؤمتر فإنه يرى أن هذا املؤمتر  بو يف قسـيعكسسيالقرار ا/ي  تقدم ا/ي أحرزته الو ي ا طاع وضع القواعد ل

نظمة رش. ملواملعايري يف ا هم الرائع يف األ3م ا شفويني عىل  تام شكر الوفد األمانة واملرتمجني ا لعويف ا معل ل يةةخل  .ض املا

تاسعة واألربعني .293 يات ا يادة اجUعات ا يه عىل جنا#م يف  Yيجري3 الريس و نأ وفد  لو مجلع ئ ن قه ب وأثىن عىل املدير العام . ئ
هم و يات عقدتمعلوفريقه  ها أسلس  يات  تازين الUين ساهام يف جناح ا مجعدورمه ا مجلع تقرير . جبعلملم للوأعرب عن لغ تقديره 

ية الفكرية ألغراض مب وذكر جمددا ،ا/ي عرض ية يف uتفاع  نا ب¨ان ا تلزم اهUما من ا مللكجاالت األولوية اليت  نم ل ل تسـ
ية رش. لتمنا ملوأقر الوفد لربامج واألشطة وا نفذ يف الفرتة ن تلفة اليت وضعت  توعات ا ýختاذ تدابري 2013-2012ل وYشد 

يذها تجارة . لتنفجديدة  ها يف ا ية الفكرية وأثر برا ية وا ية  نة ا بارزة اليت حققهتا ا لوأبدى رسوره إلجنازات ا من ن للج جمل مللك لت ملع
ية تصادية الو u ية شطة ا يف وأ تو ت|ر وا uنو من ن ظ طل ق ته يف اإلقرار Fمع القمي خلويف ا. لتس ّتام أعرب الوفد عن ر املقدم غب

تب اFويل تعاون مع ا ية  ية واملاكتب الو نظامت اإل يع اFول األعضاء وا ملكمن  ل ن مي مل طمج ياق شكر الوفد . قل لسـويف هذا ا
تحدة للرباءات والعالما تب الوال3ت ا ية اFوية و سويدية  ملهورية كور3 والواكv ا ل من مكل بوللتمج ية الو يت وأاكد  .مي

ثل ا .294 للوشكر  تني مم ية يف األمر شعوب األ يكنة اFوية  صل لل ل يات اFول األعضاء يف )INCOMINDIOS(ج مجع 
بو ساعهيا  عىليالو ية وعىل امليض قدما يف  يا مإرادهتا ا سـ ساواة يف إعداد  لسـ ية مبزيد من ا شعوب األ شاركة ا ملسري  صل ل م لتي

سعى إجيايب صك دويل واحد أو أكرث محلاية املعا ية، وهو  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا مرف ا ث تقل ل تع لتقل ل ل
يا  ها وللرفع من شأهنا رفعا hر ية محلاية مصا شعوب األ شاركة، وخطوة أوىل حنو إhحة الفرصة  ساواة يف ا خييق ا صل لل مل حلمل لتحق

بو ها يف تقرير املصري يف الو يإلقرار حبقو ية يف حامية حقوق وYشد اFول لع. ق شعوب األ ثب واإلقرار حبقوق ا صلمل عن  ل ك
يع مراحل وتطورات وضع الصك اFويل الواحد أو أكرث مجيهتا واحرتام هذه احلقوق يف   .ملك

نجاح يعزى يف املقام األول إىل uلزتام  .295 نظمة حققت جناحا هائال، وأن هذا ا يات ا لورصح املدير العام بأن  مل مجع
ناء للغاية ا/ يع اFول األعضاءلبا تة للوفود يف . مجي حتلت به  شاركة الال ثال عىل مدى الزتام اFول األعضاء ا فوذكر  مل مك

تقرير لسة اعUد ا سفراء عىل جانب العديد من رؤساء املاكتب، وقال إن الزتا�م يف رأيه، . جل لوأشار إىل حضور عدد من ا
نظمة رش األخرية، ساعد ا هر uثين  ملوخاصة يف األ ع ناءش شلك  ب عىل امليض قدما  شديد  املدير العاموأعاد. ب ية عىل لت ا مهأ

ية الطموحة، كام قال وفد مرص يات، وخص مهنا ويقة الربYمج واملزيا نالقرارات اليت وافقت علهيا ا ث وذكر بلكامت وفد . مجلع
ية، فقال إن من الالزم مو ب¨ان األفر يابة عن مجموعة ا  Kتحد يا،  يقنوب أفر م يق لج نظمة يف لن هدته ا ملاص  احلوار املعزز ا/ي  ش

ية رش املا هر uثين  ضاأل ع تني . ش ناية يف ا بو سرياقب  ية الفكرية العاملي يف الو ها نظام ا تاجئ اليت  نونوه إىل أن ا مللك لسـحقق بع ي لن
تخطر اFول األعضاء  يه  ناء  يح، و سار ا تاجئ جتري يف ا تحقق من أن هذه ا تني  ملا سـل عل ب لصح مل ن لل وأثىن عىل . سـتجداتملقبل

يك واملغرب اليت  برصي، وشكر وفود الصني وا سمعي ا شأن أشاكل األداء ا تاز بعقد مؤمتر دبلومايس  سـالقرار ا ل ل ب ملكملم
تضافة هذا املؤمتر رشوط واحضة جدا، . سـعرضت ا ية اFوية قد جددت  نة احلكو بوأشار املدير العام إىل أن والية ا ل مللج

تكون  نة  سـوشدد عىل أن ا يات يف للج ب  وأن علهيا أيضا أن ترفع تقارير يف هذا الصدد إىل ا نة ا مجلعثق  ألعامل يف ا ملقسـ لم
ب  نة ا ملقا نة اFامئة . لسـ ب ، وأشار إىل أن ا ثالثة ا هر ا نظمة يف األ تضطلع هبا ا شطة اليت  تفت إىل سائر األ للجوا ل مل سـ ن ملقل ش
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نظر من جد ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة  ستا برص واألشخاص ملعن ناءات لفائدة األشخاص معايق ا u vسأ ليد يف  ت ثم سـ
 vسأ نظر أيضا يف  بوعات، و مالعاجزين عن قراءة ا س بث، تملط ئات ا  vسأ بات و يدات لفائدة ا ناءات وا uل ي م ت ي هت ملكسـ لتق ث

شأن إماكية وضع معاهدة ية بقانون العالمات يف العمل ا/ي أجنز  نة اFامئة ا نظر ا نو ب ن للج ملعس شأن قانون الرسوم وال¹ذج ت ب 
سمرب  ية بقانون الرباءات يف د نة اFامئة ا متع ا ية الفكرية يف نومفرب و ية وا ية  نة ا متع ا ية، و نا يا ن للج من ن للج ع ملعلص تجملع سـتج ت مللكسـ ل

يات شأهنا يف هذه ا بو، بفضل القرار اإلجيايب ا/ي اختذ  ية مبعايري الو نة ا مجلعوكذò ا ب ي ن ثالثة وأوحض أن ا. ملعللج هر ا لأل ش
مترار احلوار املعزز بني اFول األعضاء واألمانة ئة لعمل، وأعرب عن تطلعه ال تكون  ب   نة ا ب  وا سـا ي سـ ملسـ ملقل ويف . ملق

رسيعة  ية، وعىل الطريقة ا رشة املا نايئ ا/ي اضطلع به طوال األ3م ا u تام شكر املدير العام الريس عىل العمل لا ضلع ت ثخل سـئ
يةوالفعاv اليت  يات اليت اختذت قرارات إجيا بقاد هبا ا تب اFويل ا/ين . مجلع يع الزمالء يف ا شكر أيضا إىل  ملكوتقدم  مج ل

ية رشة املا تاز طوال األ3م ا هم ا شفويني عىل  يات، وإىل املرتمجني ا تحضري  ضشاركوا يف ا ملم ل للجمع لعل  .معل

ية قائال إنه اكن من دواعي ا .296 تا موأدىل الريس مبالحظاته ا يه رئاسة اجUعات خلئ بالغة > ونا سعادة ا ئبرشف وا ل ل ل ل
تاسعة واألربعني يات ا لا يع واختذت العديد من القرارات اليت . مجلع ضوقال إن اFول األعضاء تطرقت إىل مك هائل من املوا

ب  نة ا هر القادمة ويف ا بو يف األ ملقتوجه معل الو سـش ي نظمة. لسـ ية  للمورصح بأن ويقة الربYمج واملزيا ن متدت، وأن قرارا ث ع قد ا
شأن �ام قد اختذ بعقد مؤمتر دبلومايس جديد، وأن  شات واملفاوضات اجلارية  نا ها وأن ا تعادت  بنة من اللجان ا ق مل سـ معلجل

 Ëت òناقش، مبا يف ذ ياسات  بادئ العامة يف جمال ا نظر فهيا وأن ا تجارية وحق املؤلف يعاد ا تالرباءات والعالمات ا سـ مل ل لل
تعلقة جب يةملا يهنا لك هذه ا®االت ورصح بأن . لتمندول أعامل ا بيع  سانمج تاكر امجلاعي ورفاه اإل u نيط واحد وهو ب وأشار . خ

سحب أيضا عىل ئالريس إىل  نقاش ا نأن ا ية ولكهنا العمود الفقري العديد من ل ية الصغرية اليت بدت أقل أ سائل اFا مها خل مل
يداالالزم  بو  جسري الو ي نكة واألمه أن أل وأعرب عن رسوره. ل سائل  تصدي للك هذه ا نت من ا حبن اFول األعضاء  مل ل متك

تعاون يد وبروح من ا لذò جرى يف جو  يد ا/ي الحظ أن . ج يس الو حوشدد عىل أنه  سار اختاذ ل ناء  همة أ مالقرارات ا ث مل
يات  مثراسلسجاء مجلعا سقني. شلك غري عاديب ام و يع الوفود، وخص /كر ا نوشكر الريس  ملمج يني، عىل ما بدا مهنا ئ قلمي اإل

ثريا ية العامة  رس �مة رئاسة ا ية، ما  ي  املا ناء األ3م ا ية، وخاصة أ هر املا ناء األ بة وتعاون أ كمن روح  مجلع ض لقل ث ض ث يي ش  .ط
يات يه وسائر املوظفني ا/ين معلوا يف ا نا مجلعوأعرب عن لغ شكره  ئ تام شكر الريس املدير العام عىل معI. بل ئويف ا  عىل خل

بو، وعىل  نني مديرا للو يمر ا نة تنظمي لسـ يات العامة  سـا تحضري 2011لمجلع يع موظفي األمانة عىل ا شكر إىل  ل، كام توجه  مج ل
يث املوضوع  يات من  تاز  حا للجمع ية ملم نظميجستواجلوانب اللو نجاح يف . لتوا تاح ا لورصح بأن �ودمه وتعاوهنم اكن  مف

يات شكر أيضا إىل.مجلعا يات والوKئق واملوظفني ل وتقدم  بة شؤون ا يات ومدير  يا وأمانة ا مجلع فريق اإلدارة ا شع مجلع لعل
شفويني سؤولني عن خدمات املؤمترات واملرتمجني ا لا ند هذا احلد بل . مل ته  بو مل  ية العامة للو عوأوحض أن معI كريس  ي ي نللجمع ئ

توحا دابوأخطر الوفود . إنه قد بدأ يظل  يه  Yبه هو ومفأن  سـب توحة ئ سائل ا شاورات حول ا يواصل ا ملفمئا وأنه  مل مل سـ
بل شأ يف ا تحد3ت اجلديدة اليت قد  يع ا شاورات إذا لزم األمر حول  يدخل يف  سـتقو ملت ن ل مج م ته شاكرا . سـ تمت الريس  لكموا ئ خ

يات شاركهتا يف ا مجلعيع الوفود عىل  م  .مج

س  uجUعات  .297 بو  ية العامة للو تمت ريس ا سلوا ي مجلع ئ تاسعةخ ئات اFول  والا يات وسائر  يألربعني  هللجمع
بو  .ياألعضاء يف الو

 ]انييل ذò املرفق[
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بوتقرير املدير العام يات الو ي إىل  نة مجع  2011لسـ 

 2011سبمترب 

س  uجUعات  .1 نذ انعقاد  هرا  رش  نظمة خالل uثين  ية الطارئة يف ا تطورات الر يد  سلرسين أن أ مل سـ مل ش ًف ع ئيي
يات اFو متربمجلعاألخرية  ها تقدم يف عدد . 2010 سبل األعضاء يف  يدة أحرز خال نة  نظمة بصفة عامة  هدت ا لوقد  ج سـش مل

 .كبري من ا®االت

ية ية الفكرية العا يةأنظمة ا ية الفكرية العا يةأنظمة ا ية الفكرية العا يةأنظمة ا ية الفكرية العا ململململأنظمة ا     1111مللكمللكمللكمللك

هور األزمة  .2 بل  سج   تو3ت ا نظمة إىل ا ية  ية رجوع الطلب يف إطار األنظمة العا نة املا ظهدت ا ق ملش سـ للم مل ض ملسـ ل
تË ا ملوبدء جتاوزه  يعة uتعاش . سـتو3تل يف و ية خالل فصل ا تقد عىل الرمغ من اضطرات األسواق املا نو ب لص ل طنع

متر خالل الفرتة اجلديدة منو  تقطعة أن هذا ا سـا سيل توى 2013-2012 مل نا اخلاصة هبا إىل ارتفاع  شري إسقاطا سـ اليت  ت مت
بة نظمة  سـإيرادات ا متد هذه اإلسقاطات عىل ثالثة اجتاه%. 4,7 بنمل نايم بفوائد األنظمة ات تعو تة يه uعرتاف ا Kت ملب

تصاد u ت|ر يف الرثوات امللموسة يف u ت|ر يف الرثوات غري امللموسة عوضا عن u بة الز3دة يف قوارتفاع  س ًس ت 3نسـ
تصاد العاملي u تعدد األقطاب يف منو ا قالكربى وا مل ت. ل u نا أن نواصل رصد تطور الوضع بغي   ،òقومع ذ لن  صادي العامليي

نا إذا لزم األمر نا وأمناط نفقا يف إسقاطا تو| اFقة واحلذر و ية  نا العا توتأثريه يف أ ت ب مل نكت  .نظم

شأن الرباءات .3 تعاون  شأن الرباءاتمعاهدة ا تعاون  شأن الرباءاتمعاهدة ا تعاون  شأن الرباءاتمعاهدة ا تعاون  بمعاهدة ا بل بل بل شأن الرباءات يف 164 300 أودع ::::ل تعاون  ناء عىل معاهدة ا ب طلب دويل  ل ب
بة2010 سـنة ثل ز3دة  سـ مما  نة% 5,7 بنمي نةوتوا. 2009 بسـمقارنة  نصف األول من  منو خالل ا سـصل ا ل  وازداد 2011 ل

نة ها من  بات اFوية املودعة مقارنة لعدد املودع يف الفرتة  سـعدد ا ل بة2010 نفسلطل سجل % 9,58 بنسـ  تإال أن العائدات مل 
سورسي مية الفرنك ا شديد  بب األثر الضار لالرتفاع ا ساوية  يز3دة  لب ل لقم  .س

توز .4 يري أيضا يف ا متر ا لوا ًتغ ل بات اFوية اليت أودعهتا الصني . يع اجلغرايف للطلب يف إطار املعاهدةسـ لفقد ارتفع عدد ا لطل
بة  يان  هورية كور3 وا سـو بنل نة% 8و% 20,3و% 55مج توايل يف  سـعىل ا سابقة2010 ل نة ا ل مقارنة  ويف الفرتة . لسـ

نيت  ثالث2010 و2002ساملرتاوحة بني  ب¨ان ا نوي  منو ا توسط ا ل، بلغ  لل لسـ ل بة % 15,1ة م سج  يف % 1,1بنسـمقارنة  ملا
بة  ية و شام سـأمرياك ا ل سج  يف غرب أورو% 3,1نل ناء عىل . ملا يا  بات املودعة من آ بوفضال عن ذò ختطى عدد ا سـ لطل ً

ناء  بات  يا يه اإلقلمي ا/ي أودع أعىل عدد من ا بات املودعة من أورو، فأحضت آ باملعاهدة يف العام املايض عدد ا لطل سـ لطل
بري تقين . عىل املعاهدة يف ذò العام سابقة  ية ا نا ية ا يا أو يف حاv ا نولو نوع اللغوي يف ا يري ا تعوعزز هذا ا ل ع لص ن ت بتغ ل تقل لل ج تك

ية لحبوثًمما يعد تطورا يؤثر يف قدرة ماكتب الرباءات عىل إجراء  رشاكت الصغرية لجدة مل عا رشاكت وال سـÐ ا لوقدرة ا ل
يمي احلقو توسطة عىل  تقوا ية . ق اليت قد تكون موضع اعرتاض علهيا يف األسواق اليت ترغب يف العمل فهيامل مهوهو يؤكد أ

بو يف ظل املعاهدة يشاط الرتمجة املضطلع به يف الو ياYت للمصطلحات يف إطار املعاهدة وتطوير 2ن ب وتواصل تطوير قاعدة 
ساعدة احلاسوبأدوات   .3مبالرتمجة 

                                                
سعة 1 ية ا نظمة uسرتا تقرير إىل أهداف ا نظمي ا تند  يج مل ل ت لس ت ثل يف و. تي ثاين ا يجي ا هدف uسرتا متهذا اجلزء يقابل ا ل ملت ية ل ية يف جمال ا مللكتقدمي خدمات عا مل

 .الفكرية من الطراز األول
يدي دويل 2 ية واإلنلكزيية للك طلب دويل وسخة إنلكزيية للك تقرير  تني الفر شأن الرباءات ملخصات  تعاون  ناء عىل معاهدة ا تب اFويل  هيعد ا ن سـ للغ ب ل متب ن  ملك

ية اخرتاع للرباءة هلشأن أ  .ب
ياYت 3 ساعدة قاعدة  بانظر أداة الرتمجة  شطة ) PATENTSCOPE") jsf.translate/translate/patentscope/int.wipo.www://http "مب نوأ

تعاون إلhحة مجموع لالوبو يف جمال ا بحثي ية وأوساط ا ياYت لألوساط ا تضمهنا قاعدة ا بات الرباءات املوازية اليت  لة  لعلم ب ت  .لطل
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بري، أي ما مجموعه وعدد األعضاء يف احتاد معاهدة ا .5 تا إىل حد  K شأن الرباءات بقي كتعاون  ب ب يث  144ًل  ،vحبدو
يات األخرية نضامم قطر ورواندا س  اجUعات ا ية النعقاد  تا يفت إلهيا دوتان عضوان يف الفرتة ا مجلعأ سل ل ل ل ناطق . ض ملوا

ثالث نضمة لا ب¨ان غري ا سـهتان هبا من ا مل يف العامل اليت فهيا أعداد ال  ل نطقة ي نطقة العرية و مإىل املعاهدة حىت اآلن يه ا ب مل
نوية نطقة أمرياك ا يا و بنوب رشق آ جل مسـ  .ج

سني  .6 يذ خارطة الطريق اخلاصة ملعاهدة  شأن  يات  تو تحوأحرز تقدم يف الفريق العامل املعين ملعاهدة عUد ا ب ص لل تنف
تابعة عيد اFويل وتؤثر يف نظام املعاهدة لص األخرية اليت متزي أوضاع الرباءات عىل ااخلصائص ومن .أداهئا رسيعة  ملالطرق ا ل

ثاين معاجلة طلب براءة ) PPH( الرباءات ية اليت تعجل مبوجهبا يف ب¨ اإليداع ا نا بكة من uتفاقات ا بارة عن  لويه  ئ ث شـ لع
تعراض وتقرير جوهريني أولني يف ب¨ اإليداع األول ية قامئة ع. سـاكن موضع ا نا بات  ناك تر ئو ث ت بكة بني يه لشـىل تË ا

تني. 4ً ب¨ا يف الوقت احلايل20 حوايل تني املا ضيوقد أبرم خالل ا با قامئا عىل 18 لسـن ً تر ً تابعة الرباءاتتي رسيعة  ملالطرق ا  ل
تخدام  سـسمح  ية للرباءةي يدية اFوية عن األ تقارير ا بحث اFويل وا هلتقارير ا ل ه ل يل لمتل ناء عىل املعاهدة كأساس  تعج  لب

يلإجراءات  لقباملعاجلة بني األطراف يف تريب من ذò ا بكة . ت تقريب بني  شـونرحب هبذا ا رسيعة ل . واملعاهدةلالطرق ا
تصور يف  سـ� هو  سني يف نظام الرباءات اFويل  ي  لز3دة فرص ا تقد أنه من الرضوري أن تكون املعاهدة و مو ح تح سـ لنع

با. خارطة الطريق اخلاصة هبا تابعة الرباءاتت القامئة عىل تيوإدراج املعاهدة يف الرت رسيعة  ملالطرق ا يارا ل يف بعدا و  ً خً يض
ناء عىل املعاهدة بات  بثريين لالهUم لفائدة مودعي ا لطل  .م

هات الفاع   .7 تلف ا تب اFويل وبني  يا املعلومات يف إطار نظام املعاهدة كلك مضن ا نولو تخدام  جلوما زال ا ملك ج خمتك سـ
نظام  بات وماكت(ليف ا نةلطلمودعو ا بات واإلدارات اFوية واملاكتب ا سمل ا يب  ل لطل نا جدا) ملعت ًحيرز تقدما  ً وقد . حسـً

نة% 83 أودع يا يف  بات اFوية إلكرتو يع ا سـمن  ن ل لطل ية وسائر األدوات واألنظمة يف . 2010 ًمج نت امللفات اإللكرتو نو مكّ
ية وال  تا يث اإل يق ماكسب هائ  من  يا املعلومات من  نولو ججمال  ح حتق ج ية نتك لشلكسـÐ يف جماالت حفص اإلجراءات ا

رش نة. لنوإعداد ا تب اFويل خالل  سـوعاجل ا تعانة بعدد أقل من املوظفني 164 000 أكرث من 2010 ملك سـ طلب دويل ال
ناهز تبة  نة % 16 بنسـ تعان هبم يف  بة أعامل املعاهدة مقارنة بعدد املوظفني ا سـيف  سـ ندما جرت 2000ملشع ع 

ية بفضل uعUد عىل الرتمجة . ويل فقط طلب د90 000 معاجلة نا باء أعامل الرتمجة ا توعب ما حصب ذò من أ موا ت ع ملسـ
يف مرتمجني عىل نطاق واسع ية بدال من تو ظاخلار ً يجة . ج تب اFويل  يف ا ية تاك تصاعد الضغط الطويل األجل عىل  تو ملك نن ل ب ي

يان و بات اإليداع الواردة من الصني وا مجللعدد املزتايد  ل شلك ملحوظلطل ترب ترمجهتا أكرث تلكفة  بهورية كور3 اليت  وهذا . تع
يف uعUد عىل  ية و تعانة خبدمات الرتمجة اخلار u بات سة يف تر نا تعزيز ا يف من وطأته  ثأمر جيري ا سـ ت ف مل تكب جل ي تخف

يا يف الرتمجة نولو جا  .لتك

يا املعلومات يدعى نظام املعاه .8 نولو يق من أنظمة  ناك نظام جديد و جو تك شـ يا يف ) ePCT(دة اإللكرتوين ه ًومير حا ل
نظام املعاهدة تفعني  ييل صغري من ا تخدمه عدد  تاج حمدود إذ  بمرح  إ ن ث سـ ملن مت يا يف أواخر . ي نظام تدر بدأ تعممي هذا ا ًو جي ل يس

نة2011 سـنة تامة خالل  ته ا hتفعني هبدف إ شمل عددا أكرب من ا سـ  ل ن حي مل ً يطا إلكرتو. 2012 ل نظام  نويضمن هذا ا حم ًيا ًل
بكة  ها عىل ا تفاعل  باهتم اFوية وا بات الطالع عىل  سمح ملودعي ا نا  شـآ ل ل طل لطل لي مع رش اFويل(ًم بل ا  òلنمبا يف ذ بغية ) ق

ها عرب الربيد أو  يار بديل إلرسا بارشة إىل ملفاهتم  ها  ية و يل الوKئق اإللكرتو نه و تحقق  لرصد وضع اإلجراءات وا م نقل كخم ن حتم ل
يوسع نطاق . الفاكس بيك سـو ثل خدمات اإليداع ا ية  يضم خصائص إضا يا  ية تدر نظام ا شـمجموعة خدمات ا ل جي لل م ف ًبك لشـ

يا ناء عىل نظام املعاهدة إلكرتو بات  ًاجلديدة إليداع ا ن ب سني . لطل توقع مزيدا من فرص ا تفعني،  تحوإضافة إىل تعزيز خربة ا ن لن ًمل
تعممي نظام املعاهدة اإللكرتوين يجة  ية  تا ليف اإل ن تن تق. ج يه ويضايه أي نظام نعو توصل إ ثل أحدث ما مت ا نظام  لد أن هذا ا ل مي سـل

يه  تفوق  تاح يف ماكن آخر يف العامل إن مل  علمماثل  ي توفر(م  ).توهذه أنظمة قلام 

                                                
تايلاإللكرتوين انظر املوقع  4  htm.index/portal-ppph/jp.go.jpo.www://http: لا
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يل العالمات .9 يل العالماتنظام مدريد  يل العالماتنظام مدريد  يل العالماتنظام مدريد  نة::::للللتتتتسجسجسجسجنظام مدريد  يل اFويل 39 687 أودع 2010 سـ يف  ناء عىل نظام مدريد  با دويا  سج  ب ل للتطل ً ً
ثل ز3د بةمللعالمات، ما  نة% 12,8 بنسـة  نة. 2009 بسـمقارنة   لكن بوترية منو أقل 2011 سـوتواصلت هذه الز3دة يف 

بهتا سطس% 7,4 نسبلغت  تدة حىت هناية أ غللفرتة ا بات اFوية . 2011 ملم يايس من ا توقع إيداع عدد  نا  لومع ذò فإ لطل ن قن
نة نة2011 سـيف  بات املودعة يف  تجاوز للمرة األوىل إجاميل ا سـ  لطل  .2008 ي

توفري امحلاية الفعاv للعالمات يف شـىت أرجاء العامل .10 نة. لونظام مدريد رضوري   اكن ما يفوق نصف 2010 سـويف هناية 
يل دويل  سجيون  يني سار 5,5ًسار3، مبا يف ذò حوايل ) 526 674(تمل يون   ٍ تع يل عالمة 5,5 أي لفعل(مل يون  سج  تمل

تلفة تعاقدة  خمجتارية سار Fى أطراف  م يالت تعود إىل حوايلو). ٍ  صاحب حق العديد مهنم من 175 000 لتسجاكنت هذه ا
توسطة رشاكت الصغرية وا ملا ية. ل نظام حتد من قدرته ا ية احملدودة  ية اجلغرا لفعلومع ذò فإن ا لل فتغط ِوعىل الرمغ من قدم . ل

نذ نة120 منظام مدريد ا/ي بدأ  نة بإبرام اتفاق مدريد يف  سـ  تعاقدا فقط85 ه ال يزال، فإن عدد أعضائ1891 سـ ً طرفا  م ً .
بريا توسع توسعا  نظام عىل وشك أن  تغري وأن ا بعث عىل األمل يف أن هذا الوضع  ًوتلوح إشارات  ك ي ل س ًت متد الربملان . ي عوقد ا

يا  نوب رشيق آ تعد ب¨ان  رس uنضامم إىل بروتوكول مدريد، و رشيعا  ندي  سـا سـ جه ت يي ت ست أعضاء يف ) ASEAN(ًل لياليت 
نظام تقدمة كذò لا ية وتونس اليت بلغت مرح   ندا والعديد من ب¨ان أمرياك الال يوز يه، وكذò احلال يف  م لالنضامم إ ين يل ن تل

نظام تحضري لالنضامم إىل ا ليف ا  .ل

توازيني وهام اتفاق  .11 بب وجود نصني  يد  نظام ا/ي عاىن من ا يط ا ية يف الوقت الراهن  موبذل �ود  س بتعق ل ل سـ ن بت تمض لُ
نظام بعد انضامم ب¨ين إىل بروتوكول مدريد من . وكول مدريدمدريد وبروت يد ا لوأحرز تقدم هائل يف العام املايض حنو تو ح

ثالث كذò إىل بروتوكول مدريد، . أطراف يف اتفاق مدريد وغري أطراف يف الربوتوكولأصل ثالثة ب¨ان  ب¨ ا نضم ا ندما  لو ل ي ع
ثري عىل  سط ا نظام، األمر ا/ي  مجيوحد ا ب ل لكسـ نظام مدريدسـي ية  هات ا بيع ا ملعن  .جل

يا املعلومات  .12 نولو تحديث  يذ برYمج  بريا من خالل  نا  يا املعلومات يف نظام مدريد  نولو ئة  هد  جو تك نف ج تك ي لش ك سـ تب ًت ً حت
سمح للماكتب واملودعني الطالع  تجربهتا مبا  ية جديدة ورشها  ية  تألف املرح  األوىل من تصممي  تني،  يعىل مر ل ن ب ت سحل ن تق ن

تلفة لالتصال لزبون عىل اإلنرتنتعىل  ها بأمان بفضل أدوات  تعامل  خمامللفات وا سوف . معل ية من الربYمج  ثا فأما املرح  ا ن ل
ية ية اجلديدة لاكمل Fى رشكة خار تاج هذه ا جتألف من إ بن ن تحديث اخلاصة ملرح  األوىل من . لت شطة ا لوتوشك أ ن

رشاء تخذ إجراءات ا لuكUل، يف حني  توبر من هذا العامستُ ية يف أ ثا ك اخلاصة ملرح  ا ن  .ل

نة .13 سلع واخلدمات يف بداية  تج جديد وهو نظام إدارة ا يح  سـوأ ل ن بحث 2011 مت ية  بارة عن أداة إلكرتو لل، وهو  ن ع
تب اFويل يف والرتمجة أعدها ا ملكوا توي. لتصن ياYت اكنت  هوv إىل قاعدة  نفاذ  تخدمني ا نظام  يح هذا ا حتو ب ل سـ ل سي بت  آن للم

ية30 000 ذاك عىل با ية واإل ية والرو بات للغات اإلنلكزيية والفر تخدا�ا يف ا بل ا ن مصطلح  سـ سـ سـ لطل نسـ تواصل . ُيق يو
هذه األداة من خالل إبرام اتفاقات تعاون مع اFول األعضاء لرتمجة هذه القاعدة إىل العرية  نطاق اللغوي  بالعمل عىل ز3دة ا لل

هوندية واألملا ية وا نوا ل لي ن يةلص ية والربتغا لية والعربية واإليطا تاج الاكمل . ل سلع واخلدمات يف مرح  اإل يدخل نظام إدارة ا نو ل سـ
نة توي عىل2011 سـيف هناية  ي¹  حي، أي  تلفة40 000 ح رشة لغة  خم مصطلح بإحدى   .ع

ية .14 نا يل الرسوم وال¹ذج ا يةنظام الهاي  نا يل الرسوم وال¹ذج ا يةنظام الهاي  نا يل الرسوم وال¹ذج ا يةنظام الهاي  نا يل الرسوم وال¹ذج ا عنظام الهاي  لص عسج لص عسج لص عسج لص يل اFويل للرسوم وال¹ذج::::للللتتتتسج هد نظام الهاي  للتسج  ية كذò ش نا ع ا لص
ثري من نظام مدريد منو بدأ من أساس أدىن  بريا، عىل الرمغ من أن هذا ا بكمنوا  ل ً نة. كً بات اFوية 2010 سـففي  ل زاد عدد ا لطل

يث أودع ما مجموعه % 32,6 بنسـبة سابق،  حبمقارنة لعام ا ًبا 2 382ل نة. طل تة األوىل من  هر ا سـويف األ لسـ  بلغ 2011 ش
بات  سـمعدل منو ا  %.21,5 بةنلطل

نة .15 يف  ناء عىل ويقة  سـوال يزال نظام الهاي يف إصداره األخري  ن ث لب يا1999 ج هد  ً حديث ا ب وحنن ال ندخر . نسلع
ية ته اجلغرا يع نطاق  تو ف�دا  ي سـ تغطل تعاقدا، إذ انضمت إلهيا . ً نني وأربعني طرفا  يف اآلن ا بلغ عدد األطراف يف ويقة  ًو م ً ث ن ث جي
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نليه أذريجان و(أربعة أطراف  ثب مع عدد من اFول اليت تدرس . يف العام املايض) ندا وموYكو ورواندافب كوحنن نعمل عن 
برية يف عدد األعضاء ب  ز3دة  ثالث ا نوات ا هد ا نظام، وحيدوY األمل يف أن  كuنضامم إىل ا ل سـ ملقل لش  .ت

يذ برYمج .16 ثا من خالل  يا املعلومات يف نظام الهاي كذò حتد نولو ئة  هد  نفو ج تك ي تش ًت ي يا املعلومات ب نولو ج حتديث  تك
نظام مدريد12 ذاته املذكور يف الفقرة تعلق   Ðب ف ية . ي هز يف الوقت الراهن أداة إلكرتو تقدم املذكور أعاله،  نوإلضافة إىل ا ُجتل

بل هناية  ناء عىل نظام الهاي  بات  تاح هذه األداة ملودعي ا ية جديدة، و ية  قجديدة لإليداع تقوم عىل  ت بن لطل س ن تقب
ناء . 2011 ةسـن هرية  رش ا يا املعلومات لالتقال من دورة ا نولو تعلق بدمع   Ðف òتقدمة كذ بوبلغ العمل مرح   ن شي ج تك لم لن

نة بارا من بداية  يذها ا سـهتل  ية  بو رش أ ية إىل دورة  سـعىل نظام الهاي احلا ت ي ع سـ ًل ع تنف  .2012 ن

شأ .17 يات ا يل اFويل  بونة  شأنظام  يات ا يل اFويل  بونة  شأنظام  يات ا يل اFويل  بونة  شأنظام  يات ا يل اFويل  بونة  ننظام  سم سج نشـ سم سج نشـ سم سج نشـ سم سج ململململشـ ت ت تل ت تل ت تل ت لل للل للل للل ب::::لل ناهز معر نظام  شـ  شاركة 50 ونة اآلنلي تذب قط  م عاما غري أنه مل  جي ً
ية بلغ عدد األطراف يف املعاهدة األسا يث  سـواسعة،  ي بونة يف .  دوv فقط27 حب تطوير نظام  بذل الفريق العامل املعين  شـو ب لي

يه شاركة  يع ا نظام هبدف تو تعراض هذا ا ية ال فالوقت الراهن �ودا  مل سـ ل سـ مضن ية اليت. ً شات املوضو نا عوعقب ا ق  أجراها مل
نظر فهيام الفريق العامل يف  يذية  نقح للمعاهدة ولالحئهتا ا رشوع نص  ليالفريق العامل يف ثالث دورات عقدها، أعد  نف تم لم ُ

سمرب ب  يف د يدورته ا يل اFويل . 2011 ملق سامح  بونة  سني نظام  نصب تركزي هذا الفريق العامل عىل  سجو لل شـ حت تي لل
ية، إىل جانب  تياYت اجلغرا فلل رشوط يف ب تويف ا ية اFوية اليت  نظامت احلكو شاركة ا  òسامح كذ شأ، و ليات ا سـمل ل مل مب لل ن تسم م

نظام  .لا

بونة،  .18 ناء عىل نظام  تاحة الختاذ اإلجراءات  ية ا تخدام األدوات اإللكرتو تعلق   Ðسن ف شـوأحرز تقدم  ب مل ن سـ ي لح
ياYت  يل ورش ا تة إجراءات اإلخطار وا تعلق بأ  Ðبوخاصة ف سج مت لي نت سجل اFويل عىل اإلنرتنتل تقاة من ا لا ميت . ملسـ قوأ

يا إىل ما يفوق يغ اإلخطارات إلكرتو ًخطوط اتصال  ن نظام . من األعضاء% 50 لتبل شور الرمسي  تاح ا  òلوفضال عن ذ ن ملس ي ً
رشة  نبونة وهو  شأ"لشـ نيات ا ملسم سق إلكرتوين فقط" ت بل يف  نيف ا  .ملسـتق

تحكمي .19 بو للوساطة وا تحكميمركز الو بو للوساطة وا تحكميمركز الو بو للوساطة وا تحكميمركز الو بو للوساطة وا لمركز الو لي لي لي نازعات عىل أسامء احلقول عىل  ال يزال::::ي مل هذا املركز هو أبرز مقدم للخدمات يف جمال ا
نة. اإلنرتنت سمل املركز 2010 سـويف  ية سطو إلكرتوين تغطي2 696ت   امس حقل يف إطار اإلجراءات القامئة 4 370 قض 

بة تعلقة بأسامء احلقول، ما شلك ز3دة  نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  سـعىل ا مل مل ت نسـ بل سجل يف % 28 ل توى ا ملمقارنة  ملسـ
نة. 2009 سـنة ياسة املوحدة يف  نذ تدشني هذه ا سـو لسـ سمل املركز ما يزيد عىل1999 م ناء عىل هذه 21 000 ت،  ية  ب  قض

ياسة، ما يغطي ب¨ان 35 000 لسـا يا املكونة من أسامء ا يا املكونة من أسامء عامة واحلقول ا تعلق حلقول ا ل امس حقل  لعل لعل ت
نة. واءعىل حد س بو يف  سلمهتا الو سـومشلت القضا3 اليت  ي يطا 327 وبت يف هذه القضا3. ً ب¨ا112 ً أطرافا من2010 ت ً و سـ
تلفة13 ً ب¨ا يف49 ًوحمكام من  .خم لغة 

سطو اإللكرتوين عن  وال .20 تجارية  تعامل مع انهتااكت العالمات ا ياسة دوية موحدة  سامه يف رمس  ليزال املركز  ل لل ل سـ ي
هرس القانوين طريق اللج بو وحممكهيا وا تعراض آراء وسطاء الو تخدام، مبا يف ذò ا u ية واسعة لفوء إىل أدوات مر ي سـ سـ جع

هامات إىل أحصاب املصاحل  بو املوحدة، وكذò عن طريق تقدمي إ ياسة الو سلقرارات الوسطاء واحملمكني الصادرة يف إطار  ي سـ
ية ألسامء واألرقام ا ئة اإلنرتنت ا مليف  ملع نه تجارية، ) اإلياكن(عيّنة ي ياسات أسامء احلقول القامئة عىل العالمات ا ليف جمال  سـ

يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة يف هناية  برية من احلقول ا يل أعداد  ياق خطط اإلياكن  لعلوذò خاصة يف  ك سج لتسـ
تعلقة بأ.  إن أمكن2012 سـنة نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  بق ا ملويف حني  مل ت سـ لتط ل سامء احلقول كذò عىل هذه احلقول سـ

 Ëيا يف ت ياسة املوحدة تأثريا  هذه ا تعراض اإلياكن  سود شواغل بني العديد من األوساط من أن يؤثر ا ًاجلديدة،  ب سـ سـ سلت ًل ل
يا ية املعرتف هبا عا ًاآل مل  .ل

نازعات العامة .21 تحكمي والوساطة يف ا تحمI املركز يف جمال ا ملوال يزال عبء القضا3 ا/ي  ل ية الفكرية ي تعلقة  مللك ا مل
تحكمي والوساطة250 وقد سوى املركز حىت اآلن ما يزيد عىل. يزيد طراد ية يف جمال ا ل  وأعد كذò إجراءات . قض
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ية  نفات ا ية  ناعة األفالم وقطاع اإلعالم، واإلدارة امجلا ية خاصة، مبا فهيا قطاع  نا سمعتخصصة لقطاعات  للمص ع ص ع لص م
نون والرت برصية وا لفا ثقايفل تصادية . لاث ا u تلف األوساط ياجات احملددة  u تخصصة مراعاة يح هذه اإلجراءات ا قو ýت ت مل حت

نازعات سوية ا ند تصممي إجراءات  ها  ملوخصا ت ع  .ئص

    5555للللوضع القواعد واملعايري اFويةوضع القواعد واملعايري اFويةوضع القواعد واملعايري اFويةوضع القواعد واملعايري اFوية

نظمة لوضع القواعد واملعا .22 ية يف عدد من جماالت برYمج ا تاجئ إجيا يق  ملهد العام املايض  ب ن حتق تاجئ . يريش لنومشلت هذه ا
 :ما ييل

يات لعقد مؤمتر دبلومايس عن حامية  "1" ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة إىل ا نة اFامئة ا ية من ا مجلعتو ن للج ملعص
نة برصي يف  سمعي ا سـاألداء ا ل تاب هذه  11ً، ويعد ذò إجنازا حتقق بعد 2012 ل نعاما من امجلود ا/ي ا ً

شل املؤمتر ا سأv عقب  فا نةمل شأهنا يف  سـFبلومايس ا/ي عقد   ،2000 ب
توى صك دويل  "2" ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة حنو uتفاق عىل  نة اFامئة ا هائل احملرز يف ا تقدم ا حموا ن للج ملعل ل

بوعات وغريها من أنواع  ناءات لفائدة األشخاص ا/ين يعانون من جعز يف قراءة ا uيدات و ملطعن ا ت ثي سـ لتق
 ،القراءة

بث "3" ئات ا ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة عىل خطة معل جديدة محلاية  نة اFامئة ا لوuتفاق يف ا ي ن هللج  ،ملع
يدية والفوللكور  "4" ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اFوية ا نة احلكو تقلوuتفاق يف ا ث ن ل لللج مللكملع م

ية اFوية( نة احلكو لا ية) مللج نة صعىل إصدار تو نود الوالية اجلديدة ا شأن  ية العامة  للج  ب ب للجمع
 ،2013 -2012 للفرتة

ية  "5" ياYت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم وال¹ذج ا ية بقانون العالمات ا نة اFامئة ا تقدم احملرز يف ا فوا ب ع لص ل ن للج لل ملع
ية نا يات قانون الرسوم وال¹ذج ا شأن  عيف إعداد صك دويل  لص شلك  ،ب

ية بقانون الرباءاتواعUد "6" نة اFامئة ا ن برYمج معل موضوعي   .ملعللج

سائل املعروضة عىل اللجان  .23 تاجئ سوى بفضل الزتام اFول األعضاء الزتاما صارما مبعاجلة ا يق هذه ا ملومل ميكن  ًن ً ل حتق
ثريا يف  ناء ا/ي ساد اجUعات هذه اللجان مبا سامه  تعاوين وا ناخ ا تلفة، وبفضل ا ًا ك ب ل مل ýّ توصل إىل اتفاقات بني األعضاءل  .لا

ية يةا يةا يةا     6666للللتتتتمنمنمنمنا

نظم حول أربعة  ال .24 ية، وهو  ياجات uسرتا u سرتشد مبقاربة تقوم عىل منوي  تعاون ا نظمة  ميزال برYمج ا يج ت ي لل تمل ح لت
يع  ية؛ وتطو–ضموا تاكر؛ وتطوير أو حتديث األطر القانوية واملؤ uية الفكرية و ية  يات و سـ يه وضع اسرتا ن ب ن سيج ط ير للملكت

تة املاكتب وحتدثهيا؛ وتكوين الكفاءات ية وذò عادة من خالل برامج أ ية ا متا ت تحب لل  .ن

تاكر تريم إىل الربط بني  .25 uية الفكرية و ية  يات و يات وضع اسرتا ب¨ان  بري من ا بوقد بدأ عدد  ن يج معل ل للملكك ط ت
ية تصادية الو u ية الفكرية والظروف واألهداف نuتفاع  طن ق هزي هذه ويف الوق. مللك نة  يات  لتجت ذاته أعدت  سـ حممهنج
ية ية الو يات وإلدما�ا عىل خري وجه يف خطط ا نuسرتا من طيج  .لتت

                                                
يجي األول 5 هدف uسرتا تا توا: ل ية الفكريةمتطور  شأن ا مللكزن لوضع القواعد واملعايري اFوية  ب  .ل
ثالث 6 يجي ا هدف uسرتا لا ت ية: ل يل ا ية الفكرية يف  منيل uتفاع  س ن لته ب مللك  تس
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تأ  .26 ية " ندمج"نفومل  شارك يف نظام ا ب¨ان األقل منوا يك  ية وا نا ب¨ان ا سني كفاءات ا ية إىل  شطة الرا مللكاأل م تم ل ل ل حت ًن
تفع به باع هذه املقاربة . تنالفكرية و هدف من ا توا ية ل نا ب¨ان ا سني كفاءات ا نظمة تراعي  شطة ا يع أ مهو ضامن أن  ل ل حت مل ن مج

ها ب¨ان  تاجئ اليت ترتقب هذه ا يق ا تفع به  ية الفكرية و شارك يف نظام ا ب¨ان األقل منوا يك  يقوا تحق ن حتقمللك ل ن ت ت لل ل وتقوم هذه . ً
u تلفني عن الربامج وز3دة سؤولني ا تعاون بني ا ýاملقاربة عىل ز3دة ا مل تحققل تا الز3دتني  يط، و تساق يف ا لك تخط  .لت

سان .27 u نال تعلمي عن بعد اليت تقد�ا  تأ برامج ا تكوين الكفاءات، وال  ية  بو إمنا يه أداة أسا ية الو تحوأاكد ت ل ل سـ ي سـمي . تف
نة  تفاد2010سـويف  ية ً  ب¨ا195 من ً خشصا54 533ما مجموعه  سـ ا تفا53 522مهنم (ميبربامج هذه األاكد سـ خشصا ا دوا هبا ً

تعلمي عن بعد شاركني ). لمن خالل برYمج ا تلفة يف العامل جذبت العديد من ا ية يف أماكن  رش مدارس  ملونظمت  خم صيف ع ّ ُ
شاء هذه ). 302( ية جديدة، وحترز خطط إ يات و شاء أاكد ية إل رشوع جدول أعامل ا يذ  نوأحرز تقدم يف  ن مي ن طمن لت م نفت

يات تقدما يف  ًاألاكد  ً. ب¨ا11مي

تل األولويةوال يزا .28 ية  يات جدول أعامل ا يذ تو حيل  من لتص نفذ اآلن . تنف شطة أخرى هبدف 20يُو رشوعا إلضافة إىل أ ن  ً م
يا  نولو ية الفكرية ونقل ا شطة طائفة عريضة من القضا3، مهنا ا رشوعات واأل يات، وتغطي هذه ا تو جيذ هذه ا تك مللك لنف مل نت ص ل

ية الفكر ية الفكرية واملË العام وا مللكوا سة وتوسـمي مللك نا ياسة ا ية الفكرية و تصادية وا uية و Uجu ية فية وا مل سـ ع مللكمن ق لت
نظمة  تاجئ يف ا ية واحلومكة عن طريق تعزيز إطار اإلدارة القامئة عىل ا شفا ناول قضا3 ا رشوعات  تجات فضال عن  ملا ن ل ت لن فمل ت م ً

س ها وعن طريق تقدمي املعلومات عن ا ية و شطة ا ملدعام لرصد أ من تقيمين لت ياYت ً بو من خالل قاعدة  ية املقدمة من الو باعدة ا ي لتقن
نظمة ملتاحة عىل موقع ا  . م

ية  ية ا ية ا ية ا ية ا ية ا ية ا ية ا تا تب تب تب تحب تحل تحل تحل للللل يةنننن يةالعا يةالعا يةالعا     7777ململململالعا

ية الفكرية  .29 نظام ا نصات واخلدمات  ياYت وا بري يف إhحة قواعد ا ية إحراز تقدم  ية العا ية ا مللكهد قطاع ا ن لش مل ب ك مل ت ّب ل تح لل
ب¨ان ا تخد�الالعاملي ويف تكوين الكفاءات Fى ا ية و شارك يف هذه ا ب¨ان األقل منوا يك  ية وا سـنا ب ت ل تل نل  .ًم

ية .30 ياYت العا يةقواعد ا ياYت العا يةقواعد ا ياYت العا يةقواعد ا ياYت العا ملقواعد ا ملب ملب ملب رشية . للللب يا ا نولو رسها نفاذا عن ا سجالت مشوال ونظاما وأ بأعد نظام الرباءات أكرث ا ل لي ج تك ً ًً ل
تاحة سع نطاق ركن الرباءات . ملا شمل PATENTSCOPEتوا ية  نة املا نظمة خالل ا ي اخلاص  ض سـ لمل ية ل نأكرث من مثا

 òيا بذ شوف عهنا أو ويقة براءة،  يا  نولو  vًماليني حا مغط ث مك ج ية بوا�ة 27تك ية وثالث مجموعات و ن مجموعة و طن ط
سع لغات تاحة  تخدام  تا بسـ ساعدة احلاسوب يف ثالث لغات و�زت . م مبوكام ذكر أعاله، فقد �زت أنظمة لرتمجة امللخصات 
سع لغات بحث يف  تأنظمة   .لل

ياYت عن العالمات من نظام مدريد 2011ارس ويف م .31 شمل  توسـمي  ية جديدة ألدوات ا ياYت عا نا قاعدة  ب د ت ل مل ب ّشـ
شعارات اFول مبوجب املادة  بوياYت عن اإلخطارات  ثا(6ب Kً بونة) ل يالت مبوجب نظام  ية ريس وعن ا شـمن اتفا لسج لت . ق

نة  سع نطاق هذه القاعدة 2011سـويف الفصل األخري من  ي  لت يالت العالمات يف سـي ياYت عن  سجشمل مجموعات من ا تب ل
 .ثالثة ب¨ان

ية .32 ية ا ية ا يةا ية ا ية ا يةا ية ا ية ا يةا ية ا ية ا نا ت نب ت نب ت نب ت للللتقتقتقتقب تح تحل تحل تحل للللل تحديث . نننن تب اFويل  ية الفكرية ا/ي أعده ا تة ا بات عىل نظام أ ليرد مك هائل من ا مت ملكلطل مللك
نة . املاكتب تخدمه51 تلقى 2010سـويف  نظام أو ا رش هذا ا ساعدة عىل  سـ ب¨ا ا ل نمل متس أربع. ً ساعدة، لوا ملون ب¨ا أخرى ا ً

òسمح الوقت واملوارد بذ ندما  ب¨ان  ساعدة إىل تË ا تقدم هذه ا يو ع ل مل رش . سـ ساعدة املقدمة عىل جمرد  ترص هذه ا نوال  مل تق
سامهة  سامه  ياYت، األمر ا/ي  نة ا يات تدفق العمل وإجياد احللول يف جمال األعامل ور يلكة  منظام إلكرتوين إلعادة  ي ب مق معل له

تخذها اFول األعضاءكربى ية اليت  بادرات احلكومات اإللكرتو ت يف  ن  .م
                                                

يجي الرابع 7 هدف uسرتا تا ية الفكرية وتطويرها: ل ية  ية العا ية ا للملكيق ا ملن ت ب تحسـ ل لن  .ت
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تعاون وتقامس العمل .33 رش إلhحة الفرص أمام املاكتب  نصات و هز يف الوقت الراهن العديد من ا للو تنمل ّوشغل نظام . جي ُ
بحث والفحص  تاجئ ا نفاذ املركزي إىل  بو  لالو ن لل تاجئ ا)WIPO CASE(ي تقامس  نصة  بارة عن  ن، وهو  ل لبحث والفحص، مع

تحدة(بني ب¨ان مجموعة فانكوفر  ندا واململكة ا يا و ملأسرتا ك شاركة يف )ل ب¨ان ا نفذ بني ا هز يف الوقت الراهن  مل، وهو  ل لي جي
نام وأوروغواي(مرشوع بروسور  يا وإكوادور وراغواي وبريو وسور ييل وكولو تني والربازيل و ياألر ب شـ من ووسع نطاق ). ج

نفاذ ال بو  للخدمات الو شمل )WIPO DAS(رمقي إىل وKئق األولوية ي نفاذ إىل وKئق األولوية عرب اإلنرتنت،  يح ا ي، اليت  ل لت ت
نفعة إىل جانب الرباءات ية ومناذج ا نا تجارية والرسوم وال¹ذج ا ملالعالمات ا ع لص  .ل

بو. األدواتاألدواتاألدواتاألدوات .34 يفات اFوية اليت تديرها الو نات عىل ا يأدخلت  ل ن تصس لحت يلك جديد . ي يل  هوبدأ  يف تشغ سط  نو للتصب م
ناير  يه يف  ناء  رش  نصة  ياFويل للرباءات و عل ب ن ئة، أعدت . 2011م نا ئة القامئة وا يا الصديقة  نولو يا إىل حتديد ا شـو ل ب يسع ج للتك ل ً

تعلقة لرباءات يف  بحث يف املعلومات ا رس هذه األداة ا يف اFويل للرباءات، و ند إىل ا ملأداة عىل اإلنرتنت  ل ن تيس تص سـت ل ت
نول ئةلتكجمال ا يا املالمئة  يو سلع واخلدمات يف جمال . للبج يف  يس عىل إصالح  نظام  تابعة  نة اخلرباء ا للووافقت  ن ل ل تصجل ن

نايم أكرث شلك موقوت ود يفات  رس مراجعة ا يالعالمات، مما  ب تصن لي يدخل حزي . يسـ يس  يف  لورش إصدار جديد من  نن تص ُ ن
ناير  نفاذ يف  يا  . 2012ل

نفاذ إىل املعارف .35 نفاذ إىل املعارفخدمات ا نفاذ إىل املعارفخدمات ا نفاذ إىل املعارفخدمات ا سني كفاءات  تقدم ا.للللخدمات ا تاكر  uيا و نولو شاء مراكز دمع ا ساعدة عىل إ تحنظمة ا ب ن مل لمل ج لتك
ية  يات ا نفاذ إىل األد شوف عهنا يف نظام الرباءات ويف ا يا ا نولو ب¨ان األقل منوا يف uتفاع  ية وا نا ب¨ان ا لعلما ب ل ملك ن ل ل جل تك لم ً

ية نت هذه املراكز يف . لتقنوا  ً. ب¨ا18شوقد د

مبورش برYجمان،  .36 رشات اFورية ن تعلقة لرباءات، إلhحة ا ية من Yرشين وموردين للمعلومات ا سامهة  لنساعدة و مل خس ّم
 Yت جماYيا ية وا ية وا ًا ب ن للعلم ب¨ان األقل منوا(لتق ًألي خشص يف ب¨ من ا ية جدا ) ل تد ًأو بأسعار  ن سات (م سلألشخاص واملؤ

ية األخرى نا ب¨ان ا ميف ا ل نفاذ إ). ل يح برYمج ا لو ية تي رشات اFورية ا نفاذ إىل ا تاكر ا uية و لعلمىل األحباث من أجل ا ل ب لنمن لت
ية  سات األاكد شأن الرباءات ماكتب الرباءات واملؤ تخصصة  نفاذ إىل املعلومات ا ية، يف حني ميكن برYمج ا ميالر س ب مل ل ّسـ ئي

ية إىل أدوا تد تلكفة  نفاذ جماY أو  ية من ا نا ب¨ان ا بحث يف ا سات ا نومؤ ب ل ل ل ل مس ياYت ًم تطورة السرتجاع ا لبت وخدمات  م
ها تعلقة لرباءات و حتليلا تاكر رشياك اكمال يف . مل uية و نفاذ إىل األحباث من أجل ا بح برYمج ا ًويف العام املايض، أ ً ب ن ل لمتص

نظمة األغذية والزراعة Research4Lifeرشاكة  شاهبة يف  شمل برامج  م بني القطاعني العام واخلاص اليت  م  برYمج(ت
ية عرب اإلنرتنت  ية العا ملالوصول إىل األحباث الزرا ئة )) AGORA(ع تحدة  بيوبرYمج األمم ا بارشة برYمج (للمل ية  موص   شـبك

ئة ية يف جمال ا بحوث ا بيإىل ا لعلم ية )) OARE (لل نظمة الصحة العا ملو بكة اFوية للصحة برYمج (م لا سري -لشـ بادرة  تي  م
بحوث تاجئ ا لالوصول إىل  يا يف العامل بأكرث من 150 يوسامه ما يزيد عىل. ))HINARI (ن  جريدة 8 000ئيسـ Yرشا ر

 .8ملقارYت األقران يف هذه الربامج

    9999املورد العاملي ملراجع املعلوماتاملورد العاملي ملراجع املعلوماتاملورد العاملي ملراجع املعلوماتاملورد العاملي ملراجع املعلومات

برية يف  .37 بو أشواطا  كقطعت الو يالت سعهيا ي تح لإىل أن تكون املورد العاملي ملراجع املعلومات وا تعلقة ل مللكية ملا
ياYت ومجموعات املراجع WIPO GOLD10فُتحت بوابة وقد . الفكرية تلف قواعد ا نفاذ إىل  ب ويه نقطة مركزية  خم للل

نظمة ياYت . للماألخرى  بوطورت قاعدة  ُWIPO Lex11 تYيا بحت قاعدة ا تعاون ويق مع اFول األعضاء حىت أهنا أ ب  ص ث لب

                                                
تايل 8  .>org.life4research.www<: لانظر املوقع ا
يجي اخلامس 9 هدف uسرتا تا ية الفكرية: ل تعلقة  مللكاملصدر العاملي ملراجع املعلومات واFراسات ا  مل

10 >/http://www.wipo.int/wipogold/en< 
11 >/http://www.wipo.int/wipolex/en< 
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يدة األغىن ملعلوما ية الفكريةحالو مللكت القانوية حول ا يح عن  والية 200  نص قانوين من7 600ىل اإلنرتنت ما يقارب تت و
ية رس50 بأكرث مني تقربا ئقضا نظمي وا شلك يف غاية ا لي لغة  تل  .ب

همة ومهنا .38 ية ا تصادية واإلحصا u راساتFملورشت عدد من ا ئق ُ  :ن

ية "1" ية الفكرية العا ملمؤرشات ا نة مللك  ،2010لسـ 
نوي مل "2" تعراض ا uسـو شألسـ تعاون  بعاهدة ا  ، ونظام مدريد ونظام الهاين الرباءاتل
نة و "3" ية  ية الفكرية العا سـحقائق وأرقام حول ا لمل بوع املايض (2011مللك سـرش األ  ،)ن
ية القطرية "4" ياYت اإلحصا ئوا  .12لب

رشكة  نا  بوا سة ) Alcatel-Lucent (تالاكيل لوسانتتحقل شارات اإلداريةسومؤ uست Booz & Company واحتاد 
ناعات ية مع (CII) هنديةل الصا هد األورويب إلدارة األعاملف يف إطار رشاكة معر من أجل وضع املؤرش ) INSEAD (ملعا

نة  تاكر  سـالعاملي لال هر القادم تقرير. 2011لب رش ا لشو شأن  �مسـُين ية الفكريةب  تاكر ودور ا تغري لال مللكالطابع ا ب  .مل

ية الفكرية ية الفكريةإذاكء uحرتام  ية الفكريةإذاكء uحرتام  ية الفكريةإذاكء uحرتام          13131313للملكللملكللملكللملكإذاكء uحرتام 

ية .39 ية الفكريةئيسـتظل الفكرة الر ية  يهللملك لربYمج إذاكء uحرتام  رش شورة ا ناء الكفاءات وتقدمي ا يع  مل لتب
ية وإذاكء الوعي وبادل املعلومات ياسا توا ت هم . لسـ ية إلنفاذ معال �ام للميض قدما  شارية ا u نة بفوقد أجنزت ا ن ت ملعللج س

يد نة وا ياس القر تصادي و u يل تح تقلية ا ص ل ل لمهنج ق تضافت ال. ق تعاون مع سـوا بو  لو يةي نظمة امجلارك العا ملاإلنرتبول و املؤمتر  م
نة يد والقر سادس ملاكحفة ا صالعاملي ا تقل  .2011  يف ريس يف فربايرلل

ية ياسات العامة العا يةقضا3 ا ياسات العامة العا يةقضا3 ا ياسات العامة العا يةقضا3 ا ياسات العامة العا ملقضا3 ا ملسـ ملسـ ملسـ     14141414للللسـ

ية  .40 ياسات العامة العا تحد3ت ا تصدي  ية الفكرية  تخدام ا تفادة من ا u يان إىل نربان  ملأحرز  سـ ل لل سـ سـ لسع مللكي تقدما م
هام يف وقت الحق هذمرح  كبريا حنو  تاكرات يف جمال Re:Searchواألول هو برYمج .  العاماقإطال u بادل نرب  ب وهو  لت م

هم  سل واملالر3ملماكحفة األمراض املدارية ا سات قد و. ل وا ية ومؤ يدال تحرضات ا سأبدت مجموعة واسعة من رشاكت ا ن لص ملسـ
ب¨ان تلف ا ية من  بحث الو لا خم ن ية طل شورة ا ية عىل أن تقدم ا نظمة الصحة العا شاركة، ووافقت  تعدادها  ن ا مل مل للم لتقسـ فÐ م

ية  ية للصحة العا يولو رشوعات ا نظمة ا ملوافقت  جب لم رشاكة) BVGH(مل ثاين أما و. لعىل أن تدير مركز ا نرب ا لا بادرة فمل مهو 
WIPO Greenيا نولو بادل ا ياYت  ج ويه قاعدة  لتك ت ياتلب تدامة  يئ ا بسـ يات مل نولو هدف مهنا ز3دة توافر هذه ا ج وا تك لل

سني فرص احلصول علهيا  . حتو

تواصل تواصلا تواصلا تواصلا     15للللا

توبر .41 شئ مركز خلدمة الزئن يف أ كأ ن ُ 2010ناسقا وجتاو نظمة مع العامل اخلار¡ أكرث  ت هبدف جعل تعامل ا وحتت . مل
تحدثت وحدات خدمة الزئن يف القطاعات اليت  ية مركز خدمة الزئن، ا ُسؤو سـ ل ية الفكريةم ية  للملكتدير األنظمة العا . مل

                                                
12 >/http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile< 
سادس 13 يجي ا هدف uسرتا لا ت ية الفكريةلا: ل  للملكتعاون اFويل عىل إذاكء uحرتام 
سابع 14 يجي ا هدف uسرتا لا ت ية: ل ياسات العامة العا ية الفكرية وقضا3 ا ملا لسـ  مللك
ثامن 15 يجي ا هدف uسرتا لا ت يع أ: ل بو واألعضاء و تجاوب بني الو ية تواصل  مجآ ي  حصاب املصاحلمل
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ية نا اخلار تعانة مباك يوم ال نا للرد عىل املاكملات عىل مدار ا جونعزز أيضا قدرا تب سـ ل ياYت موحدة . ت نا يف وضع قاعدة  بورش ع
ياجات أحصابوتتضمن معلومات لالتصال لزئن من شأهنا أن تزيد خدمات الربيد كفاءة  ية ا نا من  تأن  ب حن  املصلحة تلمتك

 .عىل حنو أفضل

تخد .42 رس ا تصادا وأ ساطة وا بيك جلعI أكرث  نا ا سـونعد إلجراء جتديد �م ملو ب شـ يقع ق يع ال نا بعد حني هو تو سـما وهد ف
تحدة ية يف األمم ا يع اللغات الر شمل  تواه  ية اللغوية  ملا مس مج ت حمل لتغط  .ل

تواص .43 تعزيز ا بادرة  يجي، أحرزت  تقومي uسرتا لويف إطار برYمج ا ل ت تطوع ما يزيد مل بل اFاخيل تقدما 
بو  130 عىل تواصل داخل الو نوات ا ية حتديد نقاط الضعف والقوة يف  نقاشات والورشات  شاركة يف ا يموظفا  ل بغ ل قللم

سني  ياغة اقرتاحات ملموسة  ساعدة عىل  تحوا ص  .الوضع احلايللمل

ية واإلدارية شؤون املا ية واإلداريةا شؤون املا ية واإلداريةا شؤون املا ية واإلداريةا شؤون املا لا لل لل لل     16161616ل

يدة .44  vنظمة حبا ية  شؤون املا جما تزال ا للم ل نظمة يف األنظمة . ل توقع أن يليب الطلب عىل خدمات ا ملورمغ أنه من ا مل
ية ية يف الفرتة احلا ية الفكرية توقعات املزيا ية  لالعا ن بب 2011 -2010 للملكمل توقعات  ساير تË ا بس، فإن اإليرادات لن  ل ت

سورسي رسيع يف أسعار الفرنك ا يuرتفاع احلاد وا نا مع هذا الوضع من خ. لل ية الفعاv ملوقد تعا تدابري اFا خلالل حزمة من ا ل
تني دون حدوث جعز ـي فرتة ا نوتوقع أن  لسـنهت ت ثال لل. ن u تني نا خالل فرتة ا نا  تكام أ من نسـ ية اFوية للقطاع لحقق لمعايري احملا بس

ية)IPSAS( العام نا املا Yيا ل يف  ت  .ب

نا .45 ناء اخلاصة  شاريع ا تلف  بري يف  بوقد أحرز تقدم  ب م خم تمكل. لك ناء اجلديد أو سـفقد ا ناء اجلديد"لب ا لبرشوع ا ومت " م
بىن اجلديد500 نقل حنو تأجرة إىل ا باين ا مل موظف من ا سـ ية . ململ يه إجيا تجابة املوظفني للعمل  يل كام أن ا ناء  بوهو  سـ مج فب

يا العمل عىل قدم وساق يف قاعة املؤمترات اجلديدة. للغاية ًوسري حا ل ساعدة . ي تري املقاول العام  مبوقد ا أبرم اFول األعضاء وخ
بل ونصف عام بعده. عقد معه بىن مصدرا لإلزعاج خالل العام ا يكون العمل يف ذò ا ملقو ً مل بىن قاعة . سـ مونأمل أن يكون 

نة يات يف  تخدام وقت انعقاد اجUعات ا سـاملؤمترات اجلديدة جاهزا لال مجلع سـ ية عىل قد وافقت و. 2013 ً سلطات ا نا ملعل
يط األمين ا حملرشوع ا بو م بدأ يجلديد ®مع الو يهسيو ثريا بفضل . ّ مع قريبفالعمل  هل  نا أ يا بحت  ًويف هذا الصدد، أ ك ت سص ح

يل العالقات مع  سورسية  ثة اFامئة ا يجة للخدمات الفعاv اليت تقد�ا بود ا  Ðيفة وكر�ا، ال سـ هساعدة اFوv ا ل بع ن ملض سم لتي ل ت
ب¨ية سلطات ا لسلطات الاكتوYت وا ل  .ن

نة .46 يجي من مرح  اإلعداد إىل مرح  2011 سـوخالل  تقومي uسرتا تعلقة بربYمج ا بادرات ا تلف ا تقلت  ت، ا ل مل مل خم ن
يذ بادرات يف إطار الربYمج. لتنفا بري من ا يع عدد  ملوقد مت  ك ية. جتم بق وأرشت إىل uتصاالت اFا خلوقد  توتضمن . سـ

تاجئ، لل يذ إطار إدارة قامئ عىل ا لنبادرات أخرى رزة  نف ية تم رشوع الربYمج واملزيا نمرة األوىل، يف عرض  م
يع املراحل األوية 2013 -2012 لفرتة تكامل  لل، وا ل مج رشيةاجلنظام سـ  ا/ي بدأ يف لبديد إلدارة األداء وتطوير املوارد ا
توى2009 سـنة سؤولني عىل  تعلق بإعالن ا/مة اخلاص   Ðياسة عامة ف يات، ووضع  تب لألخال شاء  سـ، وإ مل ي سـ من ق  مك

شرت3ت(املدراء مفا فوق  سؤولني العاملني يف إدارة ا ثل ا ساسة،  ناصب  تلون  ملوكذò من  مل ح محي رشوع معل )م م، ووضع 
شف املايل تعلق   Ðالفات وفýبلغني عن ا تعلق   Ðياسة عامة ف لكلوضع  ي مل ي  .سـ

بووقد معلت  .47 ينة الو تق  للرقابة جل شارية ا uسـ ملت نة)IAOC ( اجلديدةس مية 2011 سـ خالل  ساعدات  ق وقدمت  م
ها القامئ عىل اýاطر مهنجتب اFويل، ال سـÐ من خالل   .للمك

                                                
تاسع 16 يجي ا هدف uسرتا لا ت ها: ل يذ برا بو من  متكني الو  vجمية دمع إداري ومايل فعا نف تن ي  .لب
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تابعني لإلدارة ا .48 يني ا نا اخلار سا لفوتوشك عىل uنهتاء والية مراجعي  لج ت ية يف الكويح شؤون املا ية  نفدرا ل لل ية يل لدرا
سورسية يا تدت. ل مثرة وطوي  األمد، ا تË اإلدارة عالقة  نا  موتر م ب بو تقع بط رش، حني اكنت سلف الو تاسع  ي إىل القرن ا عل

يا للحكومة ا سلطة ا لحتت ا لعل سورسيةل ية ا ييدرا ل ل ية تؤدي تË اخلدمات دون مقابل يلفة اواكنت اإلدار. ف شؤون املا ية  لدرا لل ل
نان عىل ذò. لفرتة تزيد عىل قرن من الزمان ها ال نظمة تدين  توا ممل  .ل

تمت ياق، دعوين أ خويف هذا ا سم لسـ هم املضين ا/ي ا تب اFويل عىل تفانهيم و يع زماليئ يف ا شكر  توجه  ت  مجل ل معلل ملك
ية خالل العام املايض بريا. ملهن نا إجنازا  نا  تقد أ ًوأ كً ن  .إجنازمهبفضل  واكن ذò. حققع

 

ثاين[  ]لييل ذò املرفق ا

 

 


