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  اجلمعية العامة للويبو
 

  )الدورة العادية العشرون (األربعونالدورة 
مترب إىل 26جنيف، من  توبر 5سب   2011ك أ

 
 

  تقارير إعالمية عن جلان الويبو األخرى
 من إعداد األمانةثويقة 

1. 

بو تقارير عىل ثوي هذه الويقة تحت شأن معل جلان الو بو يف ويقة موحدة  ية العامة للو ية مرفوعة إىل ا يإعال ب ث ي مجلع م
ية تا لا ية بقانون الرباءات، و: ل نة ادلامئة ا نا ية بقانون ملعللج نة ادلامئة ا نا تجارية والرسوم والامنذجملعللج ية لالعالمات ا نا ع ا لص

ية ياانت اجلغرا فوا ية ابلب شارية ا نة الا ن، وا ت ملعللج  .ذنفاإلس

بو مدعوة إىل  .2 ية العامة للو يإن ا مجلع
ثاإلحاطة علام مبضمون هذه الويقة ً. 

]ييل ذكل املرفق[
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  املرفق

ية بقانون الرباءات .أوال نة ادلامئة ا نتقرير عن معل ا  ملعللج

نظر،  .1 يد ا لخالل الفرتة  رشة ق سة  ية بقانون الرباءات دورتهيا اخلا نة ادلامئة ا ععقدت ا م ن ملعللج
تو 15 إىل 11 من( رشة ) 2010 بركأ سادسة  عوا  ).2011 مايو 20 إىل 16من (ل

 ناألشطة العامة

يانو  .2 يد ما ية بقانون الرباءات ا نة ادلامئة ا رشة  سة  يلوترأس ادلورة اخلا سـ ن للج ميم ل كسـملع تاع شـييل كام كروز من  نسا
نظامت87حرضها وفود من  ثلني عن مخس  م دوةل عضو و نظمة غري حكمم رشين  سة و ية و م دوية حكو عم مخ يةل  .مو

رشة و .3 نة يف دورهتا الرابعة  عوفقا للقرارات اليت اختذهتا ا للج نعقدة من ً ناير 29 إىل 25ملا نة ، 2010ي  شت ا للجان ق
ية تا تة ا لاملوضوعات ا ل يدات و "2 "، املعايري والرباءات"1": لسـ ناءات وا بعدة عن امحلاية ابلرباءة والا لتقياملوضوعات ا ث تت سـس مل

يازاو" 3" ،عىل احلقوق شاره يف جمال الرباءاتت القامئة بني امتالا تعلقة ابلرباءاتإدراجو" 4 "،مستلزبون و  مل املعلومات ا
ها ياو "5 "،ليف أعام نولو جنقل ا شات إىل .أنظمة الاعرتاضو "6"، ولتك نا ندت ا ق وا مل لدراسات أوية حول هذه املوضوعات ست

ناءات من احلقوق يف الربخبصوص وفد الربازيل وإىل اقرتاح  يدات املفروضة عىل هذه احلقوقسـتثالا   اليت مت،لتقياءات وا
ية بقانون الرباءات  نة ادلامئة ا رشة  ها خالل ادلورة الرابعة  نعر ملعللج ع فامي خيص  ذكل، عىل  وعالوة).SCP/14/7ثالويقة (ض

يدات عىل احلقوق ناءات وا بعدة عن امحلاية ابلرباءة والا لتقياملوضوعات ا ث تت سـس يد قدم، مل يويللسـا ن  تيلل ، اذلي يعمل بين 
تاذا ًأ ية الفكرية واملعلوماتركز مب سـ تحدة واذلي توىل ربيدج امعة مكجب مللكقانون ا  عنتنسـيق دراسة اخلرباء ملابململكة ا

بعدة  يدات من امحلاية ابلرباءة ملستاملوضوعات ا ناءات وا لتقيوالا أجاب عىل ً، عرضا لدلراسة كام )SCP/15/3ثالويقة (سـتث
ئةل املقد ثلنيسـاأل يدية بأن هذهوفود  ورصحت عدة .ملممة من الوفود وا ًتازاأساسا اكنت لمته ادلراسات ا شات لل مم قنا م

ب رشح تطلو يح لاملزيد من ا تو ض وا  . الواثئق املذكورة أعالهواردة يف  شـىتبشأن أمورل

ها و .4 بلمعلفامي خيص  نة عىل اتفقت، ملقا يةللج ا تا لمعاجلة القضااي ا ناءات من" 1: "ل  احلقوق يف الرباءات سـتثالا
يدات املفروضة عىل هذه احلقوق يان : لتقيوا رشوع ا سـتبتعد األمانة  م سادسة سـ ناء ادلورة ا يه ادلول األعضاء أ لنظر  ث فت ل

نة؛  للجرشة  يازات القامئة بني الزبون " 4"؛ الرباءات والصحة" 3"؛ جودة الرباءات، مبا يف ذكل أنظمة الاعرتاض" 2"ع متالا
شاره يف جما يقات اليت تقدمت هبا ادلول األعضاء؛ ستتوىل األمانة حتضري دراسة : ل الرباءاتمستو نقل " 5"لتعلمع مراعاة ا

يا نولو جا تحديث ادلراسة : لتك بتقوم األمانة  يديةسـ يقات اليت تقدمت هبا ادلول األعضاء لمتها تاحة، مع مراعاة ا تعلا  .لمل

ية  .5 نة ادلامئة ا رشة  سادسة  نوترأس ادلورة ا للج ملعل بري تع يد أ لبقانون الرباءات ا تحدة لسـ بوش من الوالايت ا ملرا م
ية85كية كام حرضها وفود من يراألم نظمة غري حكو رشين  تة و ية و نظامت دوية حكو ثلني عن مثاين  م دوةل عضو و م م عم سـ ل  .مم

يدات املفروضة عىل هذه احلقوق "فامي خيص موضوع و .6 ناءات من احلقوق يف الرباءات وا لتقيالا نة وضعت، "سـتث للج ا
يان حول  ية لال يغة الهنا سـتبا ئ يدات املفروضة عىل هذه احلقوقلص ناءات من احلقوق يف الرباءات وا لتقيالا  كام قامت سـتث

ئةل اإلجابة عىل  ودعت ادلول األعضاء إىل .ابعامتده يان سـأ رشة سـتبالا سابعة  يمت عرض هذه اإلجاابت عىل ادلورة ا عو ل س
ية بقانون الرب ننة ادلامئة ا نة . اءاتملعللج تاقش ا للجو بةلاخلطوات خالل هذه ادلورة سن  .اليت ميكن اختاذها ملقا

تعلق مبوضوع فاميو .7 تحدة تقدم، "جودة الرباءات"ي  ندا واململكة ا مل وفد لك من  برانمج معل عن جودة  خيص ابقرتاحك
ستولكن . ، اذلي قام بدمعه عدد من الوفود)SCP/16/5 ثالويقة(الرباءات  يحات وفود أخرلمتا  مضمون حول ضى تو

سأةلوهجات نظرها الاقرتاح كام عرضت  ملشأن هذه ا ية بقانون الرباءات عىل أن ترتكز  اتفقتو. ب نة ادلامئة ا نا ملعللج
رشة سابعة  ناء دورهتا ا شات حول هذا املوضوع أ نا عا ل ث ق تحدةي وفداذلي تقدم به رتاح ق عىل الامل ملندا واململكة ا أن و، ك
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يقات، وعىليراجعه الوفدان ية بقانون الرباءات أيضا  اتفقتو. الاقرتاحات اليت تقدهما ادلول األعضاء/لتعل ا نة ادلامئة ا ًا ن ملعللج
توىل األمانة مراجعة ادلراسة  يديةتأن  يقات و  اخلاصةلمتها ية تقدهما أخذ لتعلبأنظمة الاعرتاض، مع مراعاة ا فأية معلومات إضا

بار ادلول األعضاء   .عتيف الا

نوب أتقدم، "الرباءات والصحة" املوضوع فامي خيصو .8 يا ج وفد  ية ومجموعة جدول ابمس  ابقرتاحيقفر بدلان األفر يقمجموعة ا ل
ية  تاج  ولكن رصحت وفود أخرى . عدد من الوفودوأيده، )SCP/16/7ثالويقة (لتمنأعامل ا  من الوقت إىل مزيدسـتحأهنا 

ية ب اتفقتو. للنظر يف الاقرتاح نة ادلامئة ا نا شات حول هذا املوضوع  عىلقانون الرباءاتملعللج نا ق أن ترتكز ا  دورهتا خاللمل
رشة عىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد سابعة  عا يا ابمس  ل يقنوب أفر ية، ج ية ومجموعة جدول أعامل ا بدلان األفر منمجموعة ا لتل يق

يقات نة ادلامئة ااتفقتو .الاقرتاحات اليت تقدهما ادلول األعضاء/لتعلوعىل ا توىل األمانة للج ا تية بقانون الرباءات أيضا أن  ًن ملع
تعاون ذات الصةل  شطة ا بو يف جمال الرباءات والصحة مبا يف ذكل أ شطة الو ناول فهيا أ رشة  سابعة  لإعداد ويقة لدلورة ا ن ي ن ل تتث ع

نظامت ادلوية األخرى لاب  .مل

شاره يف جمال الرب "فامي خيص موضوع و .9 يازات القامئة بني الزبون و تالا ست بت بعض الوفود مواصةل "اءاتمم طل، 
بحث يف ذكل املوضوع ًشريا ،إزاء هذا املوضوععن قلقه ولكن أعرب عدد من الوفود . لا ها هبذا  إىل م هجالصعوابت اليت يوا

توى ادلويل، كام رصح  سأةل بملسـالصدد عىل ا يد القانون واإلجراء .قانون الوطينختضع للملأن ا تالفات عىل  صع وإذ أقر ابال خ
نة ئريس أن الوطين، رصح ال ناكتالحظ مل للجا توى ادلويل أو راء حول وضع القواعد وتوافق لآل هأن  ملسـاملعايري عىل ا

شرتكة  بادىء ا ملمجموعة من ا ية، .يف تكل املرحةلمل ستخللف وعىل هذه ا نة من األمانة لمتا مجع املعلومات عن املامرسات للج ا
ها، بدون تقدمي ية وعر ية واإل ضالو مي قلن نة ط رشة  سابعة  ية، عىل ادلورة ا تا ياانت  يات أو  للج أي تو ل ب عص م لتبادل اآلراء بني خ

 .ادلول األعضاء

تعلق مبوضوع فاميو .10 يا"ي  نولو جنقل ا تحديث ادلراسة ، "لتك نة عىل أن تقوم األمانة  باتفقت ا يديةللج نادا إىل لمتها ً ا ست
هام نة دورخاللليقات الوفود تع ادلول األعضاء اليت تعكس اتسإ يال، وللجات ا ناول عىل حنو أكرث  ًاليت  تفص شة تت نا ق ا مل

بات لعقشأن ا توى نقلاحلوافز ، مع اإلشارة إىل ب يامسـعىل  نولو ج ا هالتك نة يف دورهتاعىل ض، هبدف عر رشةللج ا سابعة  ع ا . ل
نظمي  بو إىل  تصاديني يف الو بري الا نة  توزايدة عىل ذكل، دعت ا ي ك نقللج يا عىل هامش لتكندوة حول الرباءات ونقل ا جولو

نة رشة  سابعة  للجادلورة ا  .عل

نة أيضا عىل  .11 ًواتفقت ا تقرير عن نظام الرباءات ادلويل للج بقى ا لأن  توحا ملزيد من )SCP/12/3 Rev.2الواثئق (ي  ً مف
نقاش  رشة خالللا سابعة  ع ادلورة ا توي عىل ب ديثوأن يمت حتللجنة ل ية طنالرباءات الوقوانني جوانب عض حتاجملموعة اليت 

ية  يقات ادلول األعضاء)SCP/16/2ثالويقة (قلميواإل نادا إىل  تعل ا ً  .ست
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هام يةساإل يات جدول أعامل ا يذ تو من يف  لتص تنف
 

بو ًمعال ب .12 ية العامة للو يقرار ا تضمني ": ام ييل القايض بـ2010 لسـنةمجلع ية  بو ا ئات الو يه تعلاميت إىل  لتو ن ي ملعي ه ج
نوية ياتلسـتقاريرها ا ية وصفا إلمجلع إىل ا ية من جدول أعامل ا يات ا تو يذ ا منهاهما يف  ن ص لتل ملع نف ترصحيات ترد، "تس ية لا تا ل ا ل

يديا تقرير ا رشوع ا هتخرجة من  ل لمتسـ م رشة اخلاص ابدلورة *مل سادسة  ل ا ية بقانون الرباءاتعل ننة ادلامئة ا  ملعلج
 : يف ما ييل)455 إىل 446الفقرات  .SCP/16/9 Prov ثالويقة(

ًعلام أنه نظرا لازيل  وفد الربأحاط .446" ية العامة معني لنسقعىل  ادلول األعضاء عدم اتفاقً تقارير إىل ا مجلعرفع ا  ل
سابقة  خالل ية بقانون لادلورة ا ننة ادلامئة ا تجارية والرسوم والامنذجملعللج يةلالعالمات ا ياانت اجلغرا ية وا نا ف ا ب ع  ،للص

بري عن آراهئا حول ئ الريس دعا يذ تكيفيةلتعالوفود إىل ا نة يف  سامهة ا تنف  للج يةم يات جدول أعامل ا منو  وخالل. لتص
ية العامة تقرير اذلي سريسل إىل ا بري عن آراهئا حبرية وقد مت ذكر تكل اآلراء يف ا مجلعتكل ادلورة، قامت الوفود اب ل . لتع

متدواقرتح الوفد  سهتعأن  ية بقانون الرباءات اإلجراء  نة ادلامئة ا نف ا ن  .ملعللج

ية وأيد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل كام وحتدث .447" ند ابمس مجموعة جدول أعامل ا من وفد ا لته يان ل لبأدىل اب
تايل  :لا

رسها أن هذه  ند من جدول األعامل كام  هذا ا برية  ية  ية أ يتويل مجموعة جدول أعامل ا ب ك مه لمن ل نة، من خالل مراعاهتا لت للجا
يامي ع ية العامة، جتري  يه ا ًتو تق مجلعج سامههتا ل ملاما  ية يف إدراجيف ً هالتمن جدول أعامل ا تيس نظام براءات .معلجمال  يك و

ية الفكرية،  ية يف إطار ا ية أسا مللكالاخرتاع أ سـ ية مه ية الاجامت بارش عىل ا شلك  عكام أنه يؤثر  من لتب تصاديةوم  قالا
ية تاكر  معنيمنح بدل وهو مبدأ أسايس نظام براءات الاخرتاع عىل  ويقوم.الاجامتعيرفاه العىل  وطنالو ناعي ح ا صطا
شف عن الامقابل  للمخرتع ومؤقت متعخلدمةخرتاع لكا ية الفكرية احلايل .جمل مصاحل ا مللك ومثة اعرتاف مزتايد بأن نظام ا

ية الفكرية بدون حقوق ضامن بشلك خاص عىل يركز  بادةلإمتام  أن يضمنمللكأحصاب حقوق ا ناسب ملا مشلك  مما ، ب
ية ي من أن بد الفإذا اكن . ًكام اكن مقررا يف األصلبأن نظام الرباءات ال يعمل  القلق يدعو إىل مللكرش نظام ا نت

تعزيز تاكر لالفكرية  منو ب الا يعانؤيدهمشرتك  وهو هدف -لوا  ً  الضعف مواطنإذا متت معاجلة إال  فلن يمت ذكل - مج
نة حاولتومع . عىل حنو فعال رسان أن ا للجأنه  شة بعض هذه ام ي ناقش بعض جلوانب، قنا ننا أن  ية علي نواقص احلا لا ل

نا  تاحا ورصاحة كام  علييف نظام الرباءات عىل حنو أكرث ا ً بغي أن يكون أن نعملنف توازن األسايس اذلي  ين عىل إعادة ا ل
ًتأصال يف نظام الرباءات تعداد جديإال   وال ميكن أن حيصل ذكل.م ناك ا سـإذا اكن  الافرتاضات القدمية  ملراجعة ه

نظام و سني ا ئة والزتام  لاخلا تح ية خلدمة مصاحل ادلول بط ياجات ا لفعلسب الا ت نظام ضامن األعضاء وحح مترارية ا لا سـ
بلحبد ذاته ية،  ومن أجل ذكل.ملسـتق يف ا تح شات ا نا يلنرحب اب ل ق يةلمل ادلورات األخرية بعض  اليت ختللت همي واملفا

ناولت  نة واليت  تهذه ا للج ثل ل نظام الرباءات وقعالوممجموعة من القضااي  تصادي  ل الا سة ق نا ية  نا فاملامرسات ا للم فمل
رشوعة واملعايري والرباءات و تاكر إملا بديةل لال بالامنذج ا هم أكرث توازان . خلل يق  ًوقد سامهت ابلفعل يف  ف لومشوية لعدة حتق

نا . نظام الرباءات ادلويلب تتعلقوانب معقدة ج تنأن عليولكن  نظرية  شات ا نا نتجاوز ا ل ق طرق إىل املامرسات لمل
نح الرباءة، واليت إىل لموسة وامل بو موقائع العامل اخلاريج اليت تيل  شـهتا خارج مقر الو نا يتمت  ق نة نألم هامل للج ا  .بعد جلتعا

ية ا هم  شة و نا نب  يفولكن ال جيب أن  ف كم ق سوقنتج لتخدام الرباءات يف ا ها سـ ته  أو للنشاط اإلبداعيتشجيع و قإعا
منو  تللوتعزيزها  نولويجلوا ثال، ن. لتكطور ا يل ا ملوعىل  يومعملسب  الرباءة يف ماكلً أن اخملرتع احلايل اندرا ما يكون ل ا

يع  تو بحت أداة  سه وأن العديد من الرباءات قد أ سـالوقت  ل ص سوق ونطاق نف تاكر ا لا ناءح ياء من الا تمتكني األ غن  ،غ

                                                 

ناء  * ية بقانون الرباءات أ نة ادلامئة ا يه ا ثوفقا لإلجراء اذلي اتفقت  ن للج ملععل تقرير )11، الفقرة SCP/4/6ثانظر الويقة (دورهتا الرابعة ً رشوع ا يح  ل، أ م ت
بل عرضه عىل  يه  يق  متكن أعضاؤها من ا نة اإللكرتوين يك  ية بقانون الرباءات يف حمفل ا نة ادلامئة ا رشة  سادسة  قاألويل اخلاص ابدلورة ا عل تعل للج ن للج ع لل يملع

رشة سابعة  نة يف دورهتا ا عا ل  .للج
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ية ه ميكن سوءوأن نا يع املامرسات ا تخدام الرباءات  للم ا مل شج فسـ سةلت نح الرباءات إىل - فنا هوم  ية  نا ها  م ويه  ملف ف م مجيع
متع كلك تفع هبا ا جملصاحب احلق ليك  متكن من.ين نظامن ولن  سني ا بادرات الالزمة  شرتكة واختاذ ا يق إرادة  ل  تح مل لم  حتق

شات رصحية نا قإال من خالل  بغي معاجلهتا .م ية اليت  ين ومن القضااي األسا توصل إىل نظام سـ نا نرغب اب لإذا  براءات ك
سأةل  ية  ية واملصدا سم ابلفعا مدويل  ل قت يعة اجلودة ف. جودة الرباءاتي نح براءات ر فإن  شرتك م مميكن الوثوق هبا هدف 

بدلاناكفة  اهامتمعيسـتدي تو. ل ا سأةل موضوع العديد من ا لكشلك هذه ا مل ن واابتت بدلان للمادة  تواصل يف ا لقاش ا مل
ية عىل حد سواء نا تقدمة وا ما ل تأكد من عليولكن . مل هوم ألنا ا شرتك  هم  نا  ملفنه دل مف نا يف " الرباءة جودة"ي عبل رشو ق

شة برانمج العمل قنا شأن م ية ليف هذا ا ته الهنا ئووضعه يف  سائل ومن .صيغ سأةل الرباءات والصحة ملا همة األخرى  م ا مل
شات  نا قاليت شلكت موضوع ا نظمةتنظمي يف اجملال العام كام أدت إىل مل شطة ملموسة يف  مأ نظمة ن ية و تجارة العا م ا مل ل
بو يت الو يامن  ية  يالصحة العا بقمل شأنب تة يف هذا ا ل صا سأةل بد الف. م يع إدراج هذه ا مل إذا من  تشج هذه  جدول أعامل يفً

نة بو عن هذا ونأمل أن . للجا بادرات ملموسة الفارق الزمينيتعوض الو سأةل من خالل اختاذها  هذه ا م يف معاجلهتا  ملل
نة برانمج معلهادفة يف إطار و شات . للجا نا نظمي  نحو ذاته، تدعو احلاجة إىل  قوعىل ا ت يالمل ًأكرث  نة يف تفص للج ا

تحدايت  سامهة الرباءات يف معاجلة ا ية  لإلبراز  م يةكيف تعلقة ابألمن هج اليت توائيسـالر تحدايت ا رشية مبا فهيا ا ملها ا ل لب
نالغذايئ و تغري ا ئة وإدارة الكوارث وا ملأمن الطاقة وا ل تعلميلبي شاركة يف جو ونأمل  .لايخ وا بةل  هد األايم ا مأن  ملق تش
ّتح ون ب سائلمنف همةملاء ملعاجلة هذه ا ساذج .مل ا ية، مت رفض الافرتاض ا تصادية العا ل وعىل ضوء الوقائع و اخلربات الا مل ق

سائد بأن ضامن حقوق تامث قوية ملاليك الرباءات لا تاكر وجذب الا يع الا سساعد حبد ذاته عىل  ب شج ية  .راتتي كيففإن 
بدلان تعديل تخداهمال ا ية الفكرية عىل أمكل وجه اب سـتوى حامية حقوق ا مللك يدات عىل احلقوق ملسـ ناءات وا لتقي الا سـتث

نةيف للنقاش األاكدميي املرونة األخرى قد شلك حىت اآلن مادة وأوجه واألدوات ياغة .للج هذه ا ص ونأمل أن 
ثابة اخلطوة األوىل يكون  يان  مبالا سـ بو ّميكن للحصول عىل برانمج معل ملموس من شأنه أن سـتب أداء دورها من ي الو

بدلان  ساعدة ا ناسب  لعىل الوجه ا مل ياسات  عىلمل ية الفكرية سـتطوير  واألمه من ذكل  .ملتطلباهتاً وفقامللكيف جمال ا
سأةل نأ ًأخريا هو يا"م  نولو جنقل ا يةمصمييف  "لتك بادةل األسا سـ ا تأصةل يف مل يمي إعدادوإن . رباءات نظام الملا تق 

ية  هام نظام الرباكيفموضوعي حول  هاحىت اآلن ءات سإ يا أو إعاقة  نولو نقليف نقل ا ج بل اليت ميكن أن لتك لسـ وحتديد ا
هدف تسـتعني هبا يق هذا ا ساعد نظام الرباءات عىل  بو  ل الو حتق ت نةيف مصمي معللي إجراء أنه مت يورسان  .للج هذه ا

يدة خالل ادلو شات  مفنا نا رات األخرية كام قم يدة يف إطار برانمجنتطلع إىل نأ نارص  شات إىل  نا مفحتويل هذه ا ع ق  مل
شات هممة ورضورية حول جنة للاًوأخريا، رشعت  .جنةللا معل نا قيف إجراء  تعلقةجوانب نظام الرباءاتم ية مل ا لتمن اب
تطلع إىل حت. بعد تمت معاجلهتاملاليت  ية كام  ن ونرحب هبذه اخلطوة اإلجيا نارص ملموسة يف ب شات إىل  نا عويل هذه ا ق مل

بار  يؤخذكام نأمل أن . جنةللا إطار برانمج معل نة مبعاجلهتا بعد عتيف الا سائل احلامسة اليت مل تقم ا للجعدد من ا عىل مل
ّحنو رصحي ون ية  يف برانمج معل إدراهجاليمت اء ب توازن وموجه حنو ا لتمنشامل و  . ابعامتدهجنةللا تقومم

تايلوأ .448" يان ا لدىل وفد الربازيل اب  :لب

سامهة ّيرح ية  بري عن آرائه حول  مب وفد الربازيل بإماكية ا تع كيفن يةجنة للال يات جدول أعامل ا يذ تو منيف  لتص . تنف
شلك خاص أن نعرب ّورسان  ب ند معني من جدول األعامل هو ي شأن  نا  ب عن رأ ب يذ "ي نة يف  تنفسامهة ا للج نهيا من م يعما 

يات جدول أع يةصتو بو األخرىتمتكن نأمل أن و أن هذا تطور إجيايب للغاية ونرى ". لتمنامل ا يئات الو  اعامتد  منهي
سامهة وفامي .منوذج مماثل تعلق  مب  ية بقانون الرباءاتللاي ننة ادلامئة ا يذ جدولملعج تحديد،تنف يف  ية عىل وجه ا ل أعامل ا  لتمن

شل، اتفقت أنه عىل أثر بعض احملاوالت اليتّيذكر وفد الربازيل  نة خالل دورهتا األخرية عىل برانمج لف ابءت اب للجا
سمح يتسممعل  توازن مما  ي اب تقد أن برانمج العمل املعين يامتىش.إحراز تقدم ملموسلها سل يات جدول نع و ص مع تو

ية  يةتنفيذ جدول  يف بشلك إجيايب ابلفعل تسامه جنةللا، يرى وفد الربازيل أن هذا الصددويف لتمنأعامل ا  .لتمنأعامل ا
يان حول أن املوافقة عىل نعترب، جنةلل اجلاريةوإذ نعود اآلن إىل ادلورة  ناءات من احلقوق يف الرباءات  سـتبالا سـتثالا

ية تقييدات املفروضة عىل هذه احلقوقلوا ية ب اكن خطوة إجيا تو صحنو مراعاة ا نص عىل أنه 17ل  إطاريف "ت اليت 
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شطهتا مبا يف ذكل وضع ا بو أن تأخذ يف عيري،واملعالقواعد نأ بار يىل الو لكية الفكرية، ملاتفاقات ا املرونة يف أوجهعتالا
بدلان األقل منواسـامي الو ية وا نا بدلان ا ً تكل اليت هتم ا ل ل يان".مل نارص هوسـتب ونذكر أن الا رحةل اخلاصة ابمل لع إحدى ا

ثة إىل  ثا ته ا لاألوىل من اقرتاح وفد الربازيل اذلي هيدف يف مر ل يداتحل ناءات وا يل حول الا يوضع د لتقل  سـتث
با نا ًتخدمه ادلول األعضاء كام تراه  سـ مسـ قد بدأت تعاجل العالقة بني الرباءات جنة للايورس وفد الربازيل أن . لت

شرتك بني . والصحة يةملوهيدف الاقرتاح ا ية ومجموعة جدول أعامل ا بدلان األفر منمجموعة ا لتل  إىل تطوير برانمج معل يق
بدلان األقل منوا عىل اعامتد نظام لتعزيز ق ية وا نا بدلان ا ساعدة ا تحديد، إىل  ًدرات ادلول األعضاء وعىل وجه ا ل ل ل م مل

تخدام اكفة  توافرة يف نظام الرباءات ادلويلأوجهسـبراءات يضمن ا ياسة العامة لغاية مل املرونة ا يع أولوايت ا سـ  لشج ت
ي.تاملربطة ابلصحة يد مع تو ص ويامتىش ذكل إىل حد  ية بع نص عىل 22لتمنة جدول أعامل ا شطة  ":ما ييلت اليت  نعىل أ

تحدة مبا فهيا األهداف  نظومة األمم ا ية اليت وافقت علهيا  بو اخلاصة بوضع القواعد واملعايري أن تدمع أهداف ا ملالو من مي لت
يةحددها  اليت نا و". لفإعالن األ نا بأن نإ شأن هذجنة للاثقتنعرب عن  بمتكن من إحراز تقدم  سأةل ست  خاللمله ا

بةل تام، أود . ملقدورهتا ا يفخلويف ا تام هذه ادلورة أن وفد الربازيل يلزتم بإبداء املضأن أ  اليت تعقدها خترونة الالزمة ال
نة  .بشلك مرض للجا

يا ابمس  .449" نوب أفر يقوحتدث وفد  يةج بدلان األفر يقمجموعة ا تايلل يان ا ل وأدىل اب  :لب

يق و ية ا سـوعقب اعامتد آ تقاريرإلتنل يمي وإعداد ا لجراءات الرصد وا ناء لتق ية أ ث اخلاصة جبدول أعامل ا يدورة لتمن ة مجلعا
نة واألربعني ثا بو ا مالعامة للو ل ية، يود وفد ي بدلان األفر يقمجموعة ا شأن ل هامب أن يعرب عن آرائه  ية لل اسإ ننة ادلامئة ا ملعج

يات جدول أعامل ابقانون الرباءات يذ تو من يف  لتص يةد  وتو.يةتنف بدلان األفر يقمجموعة ا ها من جديد ل قف أن تعرب عن مو
توازنة بني بشأن  ية اعامتد مقاربة  مأ ية الفكرية مه يات جدول أعامل  و.نوالاتفاع العاممللكأحصاب حقوق ا صتدمع تو

ية احلاجة إىل معاجلة العالقات  ية الفكرية والاتفاع العاملتمنا توازنة بني أحصاب حقوق ا نغري ا ياق، و. مللكمل لسـيف هذا ا
ية  بدلان األفر يقتقر مجموعة ا ية ادلورل تعزيز  هذه اذلي ميكن أن تؤديهمهبأ نة  ل ا تفامهللج راعي ي براءات قانون واعامتد لا

ية سـتوىم ية تزال الو. بدل يف لكلتمن ا بدلان األفر يقمجموعة ا شات متفائةل ل نا ق من ا ية ادلور اذلي اجلاريةمل مه حول أ
يق الرباءات يفميكن أن يؤديه نظام تصادية حتق  ية الا ق ا تحديد يف ادلول األعضاءلتمن ية يف ل وعىل وجه ا نا بدلان ا ما ل ل
بدلان األقل منوا ًوا تقدير ننظرويف هذا الصدد، . ل شطة إىل ل بعني ا تعلقةنادلراسات واأل بعدة من اب ملا ملستملوضوعات ا

يدات عىل احلقوق؛ ونامحلاية ابلرباءة ناءات وا لتقي والا يا سـتث نولو جقل ا  من بني ، الرباءاتبشأنعلومات امل وإدراجلتك
ياق ،أمور أخرى توى الوطينالكفاءات تكوينسـ يف  تدعي .ملسـ عىل ا يدات عىل تسـو ناءات وا سأةل الا ي  لتقم سـتث

سائل اجلوهرية األخرى يزيها عن ا سعي إىل  ملاحلقوق اهامتما ابلغا بدون ا مت ل ً يا .ً ن وبقى املعايري ادل مللكية اب نلالتفاعت
يدات  ناءات وا لتقيالفكرية عرب الا بدلان عىل احلقوق سـتث ية ويس جملموعة ا نا بدلان ا بة لاكفة ا لسأةل هممة اب ل ل سـ لم م لن

سب ية  حفاألفر تقادا راخسا أن. يق تقد ا ًوحنن  ً ع ناءات نع يد، ميكن أن تلعب الا ها عىل حنو  ثه، يف حال مت  ج سـتيق تطب
يدات دورا ابرزا  ًوا ً يةأهداف حتقيقو تقدم حن إلحرازلتقي يةلتمن ا نا بدلان ا م يف عدد من ا ل نة يف . ل متر ا للجونأمل بأن  تسـ

ها يف هذه اجملاالت ويف اجملاالت األخرى ذات الصةل  معليف  ية املربطة هباهبدف تكث تإبراز أبعاد ا ي ورسان أن .لتمن
سأةل هممة اب ها يف جمال الرباءات والصحة العامة مبا أهنا  نة  لبارش ا م للج بدلان معلت للبة لاكفة ادلول األعضاء ويس  لسـ ن

سب ية  نا حفا ه .مل يذ  نة عىل  معلوإذ تعمل ا تنف بار للج توقع أن تأخذ يف الا ما،  تع ية سـتوايت ن تلفةلتمنا  ادلول  يفخملا
نظام الرباءات ها  تفا بل ا باألعضاء و ن ية مباكن أنوذلا، من. عسـ نة مه األ نظر فهيا ا سائل اليت  بقى قامئة ا للج  ت مل غري ت

يع ادلولية يك حرص يق. األعضاءمجتراعي آراء  ية ا ية آ يا عىل أ نة حا سـ وشددت ادلورة اليت تعقدها ا ل مه ل لتنللج وبرز . ً
شات من خالل ذكل بوضوح  نا قا يةمل شأن عاملوضو ياب  نولو جنقل ا سق .لتك باع هنج  ن وحنن نطالب اب ئات  بنيفاميمت هي 

بو يق اعامتد  من خالل يالو ية ا سـآ ساملعاجلة لتنل شامةلملا يا بقوهل.لئل ا نوب أفر تمت وفد  يق وا ج بدلان أن خ ل مجموعة ا
ية  بع هنجا تبقى يقاألفر نة  ًتفائةل بأن ا ت سـتم بلًعادالللج ها ا ملق  ية إىل لعمل ية الرا بو الاسرتا يا مع أهداف الو م متا يج ي تشـ ً

توازن  يع ادلول األعضاء ومتطوير نظام الرباءات عىل حنو  بدلان اسـامي المجلفائدة  ل ا بدلان األقل منوا، مع ل ية وا ًنا ل م



WO/GA/40/8 

Annex 

6 

ية يات جدول أعامل ا تو بار الواجب  منإيالء الا ص ل لتت ية  سـيوفرو. ع نا بدلان ا ياسة العامة  مذكل حزي ا ل لل بدلان لسـ لوا
متكن من لً األقل منوا يذه عىل حنو يامتىش مع الوطين صياغة قانون الرباءات تيك  يةمسـتوىتنفو ية الو ن ا طمن  ."لت

تايل  ابءاجملموعةنرسا ابمس وحتدث وفد ف .450" يان ا لوأدىل اب  :لب

ئةتالحظ  ية بقانون الرباءات ابء أنلفا نة ادلامئة ا ن ا متدت ملعللج  دورهتا األخرية برانمج معل جديد خاللع قد ا
نا سـنقدمو يقا ت مجمل  هاحتت تعل يذ برانمج  نة قد أحرزت تقدما يف  ندما تكون ا ند يف وقت الحق  معلهذا ا تنف ً للج ع . لب
شدد عىل أنه ميكنيف ود نو ية بقانون الرباءاتنهذه املرحةل أن  نة ادلامئة ا ن  يذ جدول أعامل ملعللج سامه يف  تنف أن  ت

ية بطرق  يعة شـىتلتمنا لطب نظرا  ية بقانون بوشلك عام، يركز معل  .تواليهتا املربطة بقانون الرباءاتً نة ادلامئة ا نا ملعللج
سني سري نظام الرباءاتالرباءات ياحت عىل  نولو تاكر و نقل ا شجع الا ج اذلي  لتك ب  تويخوعالوة عىل ذكل، جيب . ي
ية تفاديلاحلذر  ية الفكرية سـامي الاللجان ومع سائر عمل ال جازدوا ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج  ".ملع

يانني الذلين أدىل هبام لك  .451" نوب لبوأيد الوفد ا ية وجمن وفد  بدلان األفر يا ابمس مجموعة ا يقأفر ند ليق لهوفد ا
ية  .لتمنابمس مجموعة جدول أعامل ا

رشينالا ابمس هنغارايوحتدث وفد  .452" بع وا لعحتاد األورويب ودوهل األعضاء ا تايل لسـ يان ا لوأدىل اب  :لب

تذكري ابمس الا نغاراي ا ليود وفد  رشين ه بع وا لعحتاد األورويب ودوهل األعضاء ا ية بقانون بأن لـسـ نة ادلامئة ا نا ملعللج
تدرجيي لقانون تالرباءا تطوير ا شأن ا شورة  يق وتوفري ا يل ا شة القضااي و نا شأت مكحفل  ل قد أ ل ب مل سـ ه ق مل تنن لت س

ً دوياالرباءات نة 2008 نويف يويو. ل تعلقة بقانون الرباءات للج، قرر أعضاء هذه ا ملبدء العمل ملعاجلة شـىت القضااي ا
ّوبني. ونظام الرباءات ادلويل نارص برانمج العمل اجلديدت ية بقانون الرباءاتللأنه بإماكن ا ع  ننة ادلامئة ا ، من ملعج

يذواليهتا، تأدية خالل  يا فضال عن  نولو تاكر ونقل ا يع الا سني معل نظام الرباءات و سامه يف  نفأن  ج تتك ًل ب شج حت  هاتت
يةل يات جدول أعامل ا منعدد من تو ية بقانوللا در املالحظة أنجتوعىل أثر دراسة . لتص ننة ادلامئة ا  ن الرباءاتملعج

ية سائرة حنو شأن ا بو  منيذ أهداف الو ب لتي توي. SCP/15/INF/2 ث امللخص الوارد يف الويقة،تنف   عىلث هذه الويقةحتو
سائل الواردة يف القامئة غري احلرصية و يات اب تو ية ربط ا ملتوجهيات واحضة حول  ص ل شطة ابكيف اليت ذات الصةل نأل

نة للجنفذها هذه ا بغي اإلش. ت نة اجلديد ينومع ذكل،  نارص املكونة لربانمج معل ا للجارة إىل أن ا يد تزال اللع  اإلعدادق 
ية يف  يذ جدول أعامل ا سامههتا يف  يق  يمي د يام  تايل، فال ميكن ا تطوير، واب تاج إىل مزيد من ا منويه  مل ل ل لتحت نف ق تق تلق ب

نة توازن .هاملرحةل الرا يذ برانمج العمل ا ند  مل ونود اإلشارة إىل أنه  ية بقانون الرباءاتجللتنفع ،  جيب أن ملعننة ادلامئة ا
ية العمل مع سائر  جتفادى ازدوا بون تخداما فعااليجلان الو نظمة ا تاحة  تخدام املوارد ا ً وأن حنرص عىل ا ً سـ للم مل ونود . سـ

يد عىل أن الاحتاد  تأ كا ي27األورويب ودوهل األعضاء الـ ل يقات مفصةل سـ  يتعلقدم  بادل اآلراء حول  تنفيف إطار  ذ ت
يات  شأن صتو نة  بتكل ا ها عىل نطاق أوسعللج يذ برانمج  ية عىل أثر  معلجدول أعامل ا تنف  ."لتمن

تايلو .453" يان ا يا اب با لأدىل وفد إ ب ن  : لسـ

يا  با نيود وفد إ شاركةسـ شة حول ملا نا ق يف ا هاممل ية سإ شأن ا بو  يذ جدول أعامل الو نة يف  من ا ب ي لتللج ندحتت تنف  12 لبا
ناك شكواكنرىو. من جدول األعامل يةل ه أن  هدف القايض بإدراجقل  ية مسائل لحول إجناز ا شطة هذه  لتمنا نيف أ

نظمة  ئات وملا ية احلاالت حبسبلهييف إطار معل هذه ا يوم، مت .ملعنا ية ل وا سائل املوضو عتعزيز املقاربة بني اكفة ا مل
ية الفكرية  تعلقة اب مللكا بار من دول عديدة من بنيً نظرامل ية  ادلول األعضاء وميكن عتألخذها يف الا بارها مر ضا إىل عت

ية عىل نطاق واسع. حد ما يذ جدول أعامل ا لتمنومت  نةتنف نا هذا العمل إىل أخذ معل اللجان .للج يف هذه ا فع ويد
ثل معل  بان  ماألخرى يف ا ية الفكريةحلسـ ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج ناك عدد من . ملع تعلق هبذه األخرية،  هويف ما  ي
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شاري يذع ملا ية عىل لتنفاليت مت اعامتدها  بادئ جدول أعامل ا لتمن  نا ذكر . جمال الرباءاتم ثال،  يل ا نوعىل  ميكمل سب
تني مرشوعني حول العالقة بني الرباءات و تو ياملكل العام حتت ا يذ إحداهام 20 و16صل شأن  وهوتنف ويمت  رشوع  با مل

يا نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك شرتكة و- لمللك تحدايت ا مل ا يات بناء احللول، ل تو صيذ ا ل رشوع حول  ،28و 25 و19تنف ملا
سة نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ ية مللك تو يذ ا ص،  ل يذ ،7تنف تخصصة ودمعه،  ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا رشوع ا تنف  مل ب لل م

ية  تو صا شأن  ،8ل برشوع  تعاملتكوين الكفاءات يف م يسـا نولو ية املالمئة جملاالت  ية وا ج املعلومات ا تك لعلم ة حمددة لتقن
ية حمددة تحدايت إمنا ئحال  يات  (ل تو صا شأن ) 31 و30 و19ل رشوع  بو توحة والامنذج القامئة م تعاوية ا رشوعات ا ملفا ن ل مل

ية الفكرية  ية (مللكعىل ا تو صا تعلق بو ).36ل شمل جداول األعامل عمل ييف ما  نة،  تهذه ا ناء للج ثاليت مت اعامتدها أ
ناء ثل الا نودا  سابقة  ثادلورات ا سـتم ً ب يدات ل ًيذالتقيات وا ية تنف صتو ، وجودة الرباءات والاقرتاح اذلي تقدم 17 رمق لل

تحدة  ندا ووفد اململكة ا ملبه لك من وفد  لليذا ك ً تنيتنف تعلقة، واملعلومات 11 و10 صيتو ًيذا لرباءات اب ملا تنف
تنيلل لليذا ، والرباءات والصحة 25 و20 صيتو ً ياتتنف يا لت ونقل ا41 و40و 14و 9و 7 و1 صتو جنولو ًيذا ك تنف
ياتلل يا، خالل، ندرك أنه، ًأخرياو .39و 31و 29و 28و 26 و23و 22 صتو ية قصرية  ً فرتة ز نسب بري من كمت بذل هجد 

شات حول الرباءات نا ية يف ا قتضمني قضااي ا مل من نظر يف جوانب . لتل شات من خالل ا نا لوقد مت إثراء هذه ا ق ية مل فإضا
ية اتطرحو. ذات صةل ابلواقع الاجامتعي مل هذه ا ساؤالت من اكثفة عددلعمل بل ينبغي اإلجابة عهنا  اليت لتا ملسـتقيف ا

يق تقدم  نظمة و تخدام موارد ا سني ا ثل توزيع العمل عىل اللجان هبدف  حتقالقريب  ملم سـ تعلقة حت سائل ا ملحول ا مل
رشوع ومن أجل ذكل. عىل حنو سلسابلرباءات  ية  الرباءات واملكل العام عىل ابشأنم، مت عرض  ية اب مننة ا ن لتللج ملع

نا  يامن  ية الفكرية  مقوا ب يدات بدونمضن مللك ناءات وا شة الا نا نة  يهذه ا ق مب لتقللج تفادة من سـتث تآزرسـ الا  بني لا
ياًأيضا علينا و .ادلراسات األخرى نولو يد نقل ا متل عىل  تكرار العمل ا جأن نفكر  لتك صع تام، و. حملب بغي أن خليف ا ينال 

بعد اإلمناج  إدرحيول توازن ايئ لا شة، ألن فقدان ا نا يد ا سأةل  ثل ا سائل األخرى مضن اللجان  شة ا نا لدون  ق مل مل مل قق م م
نة الالزم قد  متزي هذه ا يامن  للجيؤدي إىل تكرار العمل اذلي تقوم به اللجان األخرى  ت ها اخلاصب طشا  .بن

تحدة .454" ية ملوأيد وفد الوالايت ا ياانت اليت أدىل هبا لك من وفديكاألمر ئةن فرسا ابمس لب ا نغاراي لفا ه ابء ووفد 
رشينابمس الاحتاد األورويب ودوهل األعضاء  بعة وا لعا يالسـ با ن ووفد إ تحديد، أي. سـ ّوعىل وجه ا نتيجة اليت لد الوفد ال

يا  با نتوصل إلهيا وفد إ ناء عىل اقرتاح لك من وفد اجلاريةالعمل يف إطار ادلورة مفادها أن وسـ ب حول جودة الرباءات، 
ية رمقكندا  تو تحدة، يدمع ا صووفد الوالايت ا ل ية10 مل  .لتمن جلدول أعامل ا

يان اذلي أدىل به وفد فرسا ابمس و .455" يا ا نأيد وفد أسرتا ب ئةلل تايلء ابلفا يان ا ل وأدىل اب  :لب

ية العامة يف يان الصادر عن ا مجلعيذكر هذا الوفد اب ية القضااي 2010 لب يةمه ويقر بأ مناملربطة اب أن برانمج عترب نوحنن . لتت
ية يات جدول معل ا تو سائل تربط  منالعمل احلايل يضم  ص ب ت سائل املويرى وفد. لتم ية ا يا أن أ مل أسرتا ب درجة عىل غلل

شري إىل أن ية مما  يات جدول أعامل ا تو تعلق  يجدول األعامل احلايل  من ص ب ية بقانون الرباءات لتت نة ادلامئة ا نا تفي  ملعللج
شأن مف ملخصا بابلزتاماهتا  يةإدراج ًيدا عن الروابط بنيً نت . لتمن جدول أعامل ا نغاراي،  تضموكام الحظ وفد  ه

ية SCP/15/INF/2 ثالويقة يات جدول أعامل ا نة وتو منمعل ا ص تحديد، نود . لتللج باه لوعىل وجه ا إىل نتأن نلفت الا
ند  ييت جدول ااخلاص جبلبا تو صودة الرباءات مبا يف ذكل أنظمة الاعرتاض اليت تربط  ب  إطار  يف11 و10ألعامل ت

شرتك للمملكة نداملالاقرتاح ا تحدة و ك ا ند، . مل سأةل لهوعىل غرار وفد ا يا الرأي القائل بأن هذه ا ملشاطر وفد أسرتا ل ي
ية خاصة قد  مهتيس أ يةمن  أكربعدد يف تك يات جدول أعامل ا منتو ثونود أيضا اإلشارة إىل الروابط الويقة بني . لتص ً

يات جدول أعامل ا لتو ياص نولو تعلق ابلرباءات والصحة ونقل ا جية والعمل ا لتك مل تطلع . تمن معل برانمج إىل تطوير نوحنن 
ية بقانون الرباءات نة ادلامئة ا نا هامه وملعللج يةإىل سإىل إ  ."لتمن جدول أعامل ا
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يا ًاث نا .ن تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا عتقرير عن معل ا لص ل ن ياانت ملعللج لبية وا
ية فاجلغرا

 

ياانت  .13 ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا نظر، عقدت ا يد ا بخالل الفرتة  ع لص ل ن للج لل ملع ق
ية رشين من فاجلغرا رشين من 2010 نومفرب 4 إىل 1لع دورتهيا الرابعة وا سة وا لع واخلا  ).2011 إبريل 1 مارس إىل 28م
رشين ال ةادلوروترأس  يد عادل املاليك لعرابعة وا تب املغ(لسـا تجاريةللمكاملدير العام  ية وا نا ية ا لريب  ع لص ، وادلورة )للملك

يون جون  يد ابرك  رشين ا سة وا سـاخلا سـ لم تجارية دلى (لع بة حفص العالمات ا لاملدير الرييس  لشع ية الفكريةئ مللكتب ا  مك
يات ادلول األعضاء . الكوري مجعومعال بقرار  ية الفكرية  )143الصفحة  A/48/26 ثويقةانظر ال(ً ية  للملكمت متديد ا لتغط

ها تة  ية ا تحدة الر شمل لغات األمم ا مجيعاللغوية  سـل مس مل ها وفق . لت نة من تقدم يف  شأن ما أحرزته ا تقرير  معلويقدم ا للج ب ل َّ
 .املوضوع

تجارية  لالعالمات ا

بو ا .14 ية الو نة يف تو تجارية، نظرت ا ييف جمال العالمات ا ص للج تجارية ل تعلقة ابلعالمات ا شأن األحاكم ا لشرتكة  مل ب مل
ية يف اإلشارات عىل اإلنرتنت نا ية ا عوغريها من حقوق ا لص نةمللك هدف من ذكل ابألخص هو 2001 لسـ  بت يف مدى  لوا لا
ثل  تجارية  ية أنواع الاتفاع ابلعالمات ا تو ممعاجلة هذه ا ل ن ص تجاريةدون ترصحي ابنالاتفاع ل ورية كلكامت حم للعالمات ا

بحث  سلع لألغراض حمراكت ا تجارية عىل املواد نرتنت، أو املقدلة عىل مواقع املزاد عىل اإللأو يف قوامئ ا لالاتفاع ابلعالمات ا ن
تاجرة هب ية اليت تمت ا ملالافرتا ية عىل اإلض ثلام وصفت يف املرفق األول ابلويقةضا يف العوامل الافرتا ثنرتنت   SCT/24/4  م

نة أن  تووافقت ا نظمي اجامتللج بات  لتناقش الرت ية وسطاء اإلتي سؤو شأن  لع إعاليم  م تعدي املزعومةب عىل  لنرتنت عن أفعال ا
رشين سادسة وا تجارية خالل دورهتا ا لعالعالمات ا ل تعلقة . القادمة ل تطورات ا نة علام بآخر ا ملوعالوة عىل ذكل، أحاطت ا ل ًللج

يع  ياق تو تجارية يف  سـابلعالمات ا سـ ئة اإلنرتنت انظام أسامء حقول ل يذه  ملاإلنرتنت اذلي تعزتم  يه واألرقام  عنية ابألسامءتنف
نة ست من األمانة  (ICANN) ملعيّا بو يف جمال أسامء حقول اإلنرتنت كام وافقت علهيا وا هام أمانة الو نة إ متوأيدت ا ي لللج س

تطورات شأن هذه ا لتوفري أحدث املعلومات   .ب

ية للحامية أسامء ادلول، نظرت اخيص  وفامي .15 رشوع ويقة مر جعنة يف  ث  ادلول شـمتل عىل عرض شامل لقواننيتمج
ية لدلول من  األعضاء وممارساهتا فامي تسجيلتعلق حبامية األسامء الر مس نظر ، كام قررت نها والاتفاع هبا كعالمات جتاريةي لإعادة ا

رشين  دورهتا خاللث هذه الويقة يف سادسة وا لعا   .القادمةل

نا عالرسوم والامنذج ا  ية لص

نة يف  .16 تعلق بعمل ا للجفامي  سائدة، ي ية واملامرسات ا نا لجمال قانون الرسوم والامنذج ا ع ئ ريس ادلورة الرابعة أشارلص
رشين ها عىل  لعوا نة قد تقدمت يف  معلأن ا ّ ية وممارساتهمرشوع للج نا شأن قانون الرسوم والامنذج ا عأحاكم  لص وأشار . ب

ًالريس أيضا يات منً جمددا بتطل من الوفود ً إىل أن عددائ شأن قانون الرسوم عامتد معاهدةال عقد مؤمتر دبلومايسمجلع ا ب 
ية . والامنذج يف أقرب وقت ممكن تو تربة أن ا صوأشارت وفود أخرى إىل رضورة تكريس مزيد من الوقت ملواصةل العمل  ل ًمع

سار . ادلورة اجلارية أمر سابق ألوانهيفدبلومايس بعقد مؤمتر  تفقة،  نة  مكوا سري قدما، عىل أنه من املمكن ادلعوة مللج لل ممكن 
شأن قانون الرسوم وا ية  ّلامنذج فور إحراز تقدم اكف وملابإىل عقد مؤمتر دبلومايس يعىن ابعامتد معاهدة  تو صحيني الوقت  لل

ت وعالوة عىل ذكل، .ادلبلومايسبعقد املؤمتر  ُا ية مسل م من األمانة تقدمي ويقة إعال سادسة ث نة لخالل ادلورة ا رشين  للجوا لع
ية  ية، وبوجه خاص إدراجكيفحول  يات جدول أعامل ا من تو يات يف لتص تو صا ئةل شأن عامأ ابء، يف لفا نة  بل ا قانون الرسوم للج

ية وممارساته نا عوالامنذج ا  .لص
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تعلق فاميو .17 نفاذ الرمقي إىل واثئق األولويةي  تأحاط عدد من الوفود علام مع الارياح ، لخبدمات ا رز حىت اآلن لتقدم احملابً
شمل الواثئق نفاذ الرمسي  يع نطاق خدمات ا يحنو تو ل تجارية و ذات األولويةلسـ تعلقة ابلعالمات ا ل ا ية، مل نا عالرسوم والامنذج ا لص

بةلخبططًكام أحاط علام  ياق،ويف . ملق العمل ا يع لسـهذا ا يل الرمقي شهادات  نظام متديد نإماكيةتشجمت   .عىل حد سواءلتسجا

ياانت اجلغر يةلبا  فا

يث املوضوع .18 ية من  ياانت اجلغرا تعلقة اب نة يف األمور ا بحث ا نظر، مل  يد ا حخالل الفرتة  ف بق مل للج ت  وخالل ادلورة .لل
نة،  رشين  للجالرابعة وا ند ااهامتهم الوفود  بعضأبدتلع بت وفود أخرى يف   جدول األعاملاملدرج يفلب يف هذا ا غيامن ر إعطاء ب

نةيف املرحةلاألولوية  تجارية واإلنرتنتلع ه الرا ية والعالمات ا نا نة يف جمال الرسوم والامنذج ا لمل ا ع لص  .للج

ية يات جدول أعامل ا يذ تو سامهة يف  منا ص لتمل  تنف

ية العامة  .19 مجلعبعا لقرار ا تضمني تقاريرها ت" :ام ييلالقايض بـ 2010 لسـنةًت ية  بو ا ئات الو يه تعلاميت إىل  لو ن ي ملعي ه ج
نوية  ياتلسـا يةًوصفا مجلعاملقدمة إىل ا ية من جدول أعامل ا يات ا تو يذ ا هاهما يف  من إل ن ص لتل ملع نف ياانت  ،"تس تخالص ا بمت ا لسـ

ية اليت تا لا رشوع .ل ها يف  ميرد  تقرير دلورة  نص رشينلا سة وا نة اخلا لعا م  .SCT/25/7 Prov :ثالويقة( للج
 ). 246 إىل 233 الفقرات

يات لتمنابمس مجموعة جدول أعامل احتدث وفد الربازيل و . 233" شأن آ ية العامة  لية وأشار إىل أنه وفقا لقرار ا ب مجلع ً
يات وصفا  نوي املقدم إىل ا نة يف تقريرها ا تقارير، تدرج ا يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا ًا مجلع سـ للج ل لسـ لتقن لت

ية يات جدول أعامل ا يذ تو هاهما يف  منإل لتص نف ية أن تقدمومن أجل ذكل، تود مجموعة . تس  بعض لتمنجدول أعامل ا
ية،  يذ جدول أعامل ا نة يف  هام ا ية إ يقات عىل  منا للج لتتعل نف س تيف ك يةسـامي الل ئة ابء من جدول أعامل ا تعلق اب من فامي  لتي . لف

ياانت  تخدمت الا نة ا سـتبوأشار الوفد إىل أن ا سـ تجارية والرسوم والامنذج للج تعلق ابلعالمات ا لتحديد اجملاالت اليت  ت ل
ي ياانت اجلغرا ية وا نا فا ب ع باه الوفود وأضاف أنه يف بعض احلاالت، وبعد حتديد اإلطار للص نتة واليت ميكن أن تلفت ا

تقارب  نة متيض قدما حنو حتديد جماالت ا ياانت، اكنت ا تلف األنظمة القانوية من خالل الا لالقانوين يف  للج ن ًخم سـتب
متل اختاذها بةل اليت من ا تالف ونظر يف اخلطوات ا حملوالا ملق تقادها بأن فكرة وجود اتفاق وأعربت اجملم. تخ عوعة عن ا

شطة وضع القواعد واملعايري رضورية أو مأموةل موحضة  سأةل حمددة ال تعين ابلرضورة أن أ نبني ادلول األعضاء حول  م
شات نا بادرات إجراء  بق تكل ا بغي أن  قأنه  مل مسـ ين تحديد ما إذا اكن من ي توحة وشامةل بني ادلول األعضاء  ل  مف

نصوص إال املأمول أو من ال شات عىل أساس ا نا بدء يف  لرضوري وضع قواعد ومعايري أوال، فلن يكون من املالمئ ا ق مل ً
نطاق حبع توصل إىل اتفاق واسع ا لد ا يةل ية  للعملول األهداف الهنا  .ئ

يات  تو سعى ا تحديد يه اليت  شواغل اب صوأشارت اجملموعة إىل أن تكل ا ل ت ل  من جدول أعامل 22 و21 و17 و15ل
ية مل ية لتمنا تو صعاجلهتا، موحضة أن ا ية 21ل شاورات غري ر شطة لوضع القواعد واملعايري  بق أي أ نص عىل أن  مس  م ن سـ يت

شاركة اخلرباء من ادلول األعضاء ية يقودها األعضاء، وتعزز  توازنة جترى من خالل آ توحة و مو ل م وارتأت اجملموعة . مف
ية أن متكن اكفة األعضاء،  تكل ا بغي  لعملأنه  ل شطة ل اسـامي الين ية، من أن تقرر عىل وعي ما إذا اكنت األ نا نبدلان ا مل

ية ياجاهتا الو ها وتليب ا ناملقرتحة لوضع القواعد واملعايري حتقق مصا طت ح تفق األعضاء عىل . حل يوأضاف الوفد أنه ما إن 
تورضورة وضع ق نص ا صواعد ومعايري،  ل شطة وضع القواعد واملعايري اكآليت15ية ت شامةل " 1: "ن عىل أن تكون أ

ية، " 2"ويقودها األعضاء،  توايت ا تلف  منوتراعي  سـ لتخم يف والفوائد، " 3"م تاك توازن بني ا يق ا لوتراعي  ل ل حتق
بار مصاحل وأويات اكفة  "4" شارية تضع يف الا ية  لوندرج يف إطار  ت ك ت معل بو ووهجات نظر عت يادلول األعضاء يف الو

نظامت ادلوية سـامي الأحصاب املصلحة اآلخرين،  ل ا بدأ مل ية، وتوافق مع  نظامت غري احلكو متدة وا ية ا ماحلكو م تم مل ملع
يادية اذلي تعمل  بغي أيضا. يبوبه أمانة الوحلا ًوقال الوفد إنه  سم هبا الاتفاقات ادلوية ين ل أن تراعي أوجه املرونة اليت  تت
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ية الفكرية،  مللكشأن ا بدلان األقل منوا، سـامي الب ية وا نا بدلان ا ً تكل اليت هتم ا ل ل يةمل تو يه يف ا نصوص  صكام هو  ل عل  17 م
تحدة،  نظومة األمم ا يا يف إطار  ية اليت متت املوافقة علهيا حا بغي أن تدمع أهداف ا ملو ل ممن ًن لت  األهداف الواردة سـامي الي

ية  تو يه يف ا نصوص  ية، كام هو  صيف إعالن األ ل عل م ية عىل . 22لف نت مجموعة جدول أعامل ا لتمنويف هذا الصدد، أ ث
نة الختاذ االقرار اذل متده أعضاء ا للجي ا شأن العالقة بني العالمات لع تلف اآلراء والرؤى  سامع  بوقت الالزم  خم ل

شأن وضع القواعد واملعايري ية  يات جدول أعامل ا تجارية واإلنرتنت، ألن ذكل يامتىش مع تو با من ص وأشارت اجملموعة . لتل
تع تحضريي فامي  شعر بأنه لو أعد نفس العمل ا يإىل أهنا  ل بح األعضاء يف وضع ت ية،  نا يصلق ابلرسوم والامنذج ا ع سـلص

شاريع األحاكللتأكد من أنأفضل  ياجات بدلاهنم م  توافق مع ا تم املقرتحة  منويةحت  .لتا

ند علام مبداخةل وفد الربازيل وأعرب عن رضاه إلخضاع   .234" ًوأحاط وفد ا ند من جدول األعامل هذاله لب ا
نة م ميكن ا للجبحث، ألن ذكل  ية مبا تقوم به يك سـلل بلغ ا ها أن  يح  ية العامة و توجهيات ا ثال  مجلعن الا ت مجلع ل لت سـيت م

ها ية يف أعام يات جدول أعامل ا لتدرج تو من يس . لتص ية  شأن ا بو  لوأشار الوفد إىل أنه يرى أن جدول أعامل الو من ب لتي
ية  نة ا نقاش يف إطار ا يات جمردة وخمصصة  نبارة عن تو للج لل ص ية واملعع مللكاب سب، موحضا أن جدول لتمن ًية الفكرية  حف

بغي أن شلك جزءا ال  ية  تعلقة اب سائل ا بو، إدرااك مهنا بأن ا متد من اكفة ادلول األعضاء يف الو ية ا ًأعامل ا ت من مل مل ي ينمن ت لت ًل ع
نجم ع تاجئ اليت  يات والقرارات وا شطهتا، وبأن اكفة ا نة ويف اكفة جماالت أ بو يف لك  تتجزأ من معل الو ن لعمل ن جل ي ن لي

بار نا أخذه يف الا بغي  ية وهو ما  ها تأثريها عىل ا بو يكون  تالعمل يف الو ل من عي ن يل ية . لت نظر يف  ند أن ا كيفوارتأى وفد ا لل ه
ها همم للغاية  نة بإدراج هذا اجلانب يف  معليام ا تحديد للجق نة واب شات اجلوهرية اليت جترى يف ا نا بة  لاب للج ق للم لنسـ

ية وممارساتهاقرتاح وضع القواعد واملعايري يف  نا عجمال قانون الرسوم والامنذج ا يان اذلي أدىل به . لص ند ا بوأيد وفد ا له ل
نة، وفد الربازيل  شات اليت جترى إىل اآلن يف ا نا سأةل ما إذا اكنت ا تعلق  ية فامي  للجابمس جدول أعامل ا ق مل مب ي  سـامي اللتمن

تعلق ابإلجراءات اخلاصة ابلرسوم والامنذج  نص ا رشوع ا ملشأن  ل يةمب ية، تامتىش مع جدول أعامل ا نا منا ع  ورأى .لتلص
ية  شأن ادلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس وهو آخر مرحةل يف  بل إصدار أحاكم  ند أنه من الرضوري  معلوفد ا ب قه ل

بو حول احلاجة إىل  ناك اتفاق فامي بني اكفة أعضاء الو شات موهجة ملعرفة ما إذا اكن  نا يإعداد أي معاهدة، إجراء  ه ق م
يث .قواعد ومعايري جديدة يف هذا اجملالوضع  ية  نا ح وهذا األمر همم بوجه خاص يف جمال الرسوم والامنذج ا ع لص

يد الرييس من  ية يه ا نا بدلان ا يث ال تكون ا نوعة للغاية يف ادلول األعضاء و ئتكون أنظمة امحلاية  تف م سـح ملم ل ل ت
نا شأن حامية الرسوم والامنذج ا لصالاتفاقات ادلوية القامئة  ب ند أن من بني ادلول األعضاء يف اتفاق . عيةل لهوقال وفد ا

بالغ عددها  تقدمة فقط مضافا إلهيا الاحتاد األورويب ما يقرب 58لالهاي ا هدت ثالثة بدلان  ً دوةل عضوا،  م ش ً
هد%88 من نظام، يف حني مل  ناء عىل ذكل ا يالت ادلوية اليت متت  يش من ا ل ب ل ية 29 لتسج نا بدلان ا م بدلا من ا ل ل ً
يلوا سجبدلان األقل منوا أي  تل بدلان األقل منوا اليت شلك جزءا من نظام الهاي . ً ية وا نا بدلان ا ًورأى الوفد أن ا تً ل ل مل

نظام تفادة من اإلجراءات املوحدة يف إطار ذكل ا متكن من الا لمل  سـ يف ع وأعرب الوفد عن ا.ت كتقاده بصعوبة حتديد 
تفادة من املعاهدة اجل بدلان الا تكل ا سـميكن  ل ية إىلل يق املواءمة بني املعايري القصوى اليت قد مديدة املقرتحة الرا حتق 

بات ية من مودعي ا لطلتطلهبا املاكتب الو  سـامي ال الواحض أنه ميكن ملودعي األجانب، ه إذا اكن منأنالوفد وقال . طن
يني بات يف أنظمة ملعنا تفادة من رشوططل بإيداع  تعددة، الا ية  سـقضا توامئمئ ، فإن من الرضوري حبث ةمل اإليداع ا

ب يني يف ا برية للمودعني الو يحقق فوائد  لسأةل ما إذا اكن ذكل  ن ك سـ ياطم تأ ثا  ية  نا ًدلان ا نً حب مل ً الوفد أنه، نظرا وأشار. م
ية نباين احلايل بني األنظمة الو طت بدلان لل يكون مطلوب من ا ية، ونظرا ألنه  نا ل يف جمال الرسوم والامنذج ا سـ ع ًلص

يريات جو هم تغإحداث  ناك  يق املواءمة بني اإلجراءات، فإنه من الرضوري أن يكون  ية  يهنا الو فهرية يف قوا تحق هن لن ط
بل امليض قدما يف وضع القواعد واملعايري ية  تأثري ذكل عىل ا ًواحض  ق من ند أن تعد األمانة، كام هو . لتل لهواقرتح وفد ا

تني  تو يه يف ا ينصوص  ل صعل ية، وي22 و15م ث من جدول أعامل ا يف والفوائد  قةلتمن تاك بةل حتدد فهيا ا لمعل لدلورة ا ل ملق
ية توايت ا تلف  منمع مراعاة  سـ لتخم ية . م تو يه يف ا نصوص  صوكام هو  ل عل بغي  من 22م ية،  ينجدول أعامل ا بنيلتمن ّأن   ت

نظومة ا"ثتكل الويقة ما إذا اكن وضع القواعد واملعايري املقرتح  تفق علهيا يف إطار  ية ا ميدمع أهداف ا مل تحدة، لتمن ملألمم ا
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يةسـامي ال شف " لف تكل الواردة يف إعالن األ بدلان األقل "يسـتكو ية وا نا بدلان ا ية خاصة  لإماكية وضع أحاكم إضا ل لل من ف
ية، مبا يف ذكل ". ًمنوا نا تجرى عن األعامل القادمة يف جمال الرسوم أو الامنذج ا شات  نا عورأى الوفد أن أي  لص سـ ق م

نظر يف احلاجة إىل وضع قواعد ند إىل معلومات أكرث مشوال لا بغي أن  ً ومعايري ويف نوع القواعد واملعايري املطلوبة،  ت سن تي
ية املذكورة آنفا ًتراعي أحاكم جدول أعامل ا شاورات .لتمن م وذلكل، قال الوفد أنه من الرضوري ادلعوة إىل عقد 

ية  تو با، كام ورد يف ا نا سب ما يكون  صتوحة ومدفوعة من األعضاء،  ل سـ ًح م نص عىل اآليت 21مف جتري : "تاليت 
شطة جديدة  رشوع يف أي أ بل ا با،  نا سب ما يكون  توازنة،  توحة و ية تكون  شاورات غري ر بو  نالو سـ ح مس م لي ق م م ًمف

سارات مدفوعة من األبشأن وضع القواعد واملعايري، ابعامتد شاركة اخلرباء منم  يع  معضاء و  ادلول األعضاء تشج
بدلان والسـامي ية وا نا بدلان ا ل ا ل ند بقوهل إ ".ًل منوااألقمل تمت وفد ا لهوا ية مل تكن رمزية خ يات جدول أعامل ا منن تو لتص

ية إىل وضع قواعد ومعايري يف جلان أخرى اتبعة  ناحجة الرا بادرات غري ا سةل من ا متدت يف إطار  متة وأهنا ا ل مل سل عحب
ية إىل وضع قواعد ومعايري يك بةل الرا يات ا يه ا بو، هبدف تو مللو ملق لعملج تاجئ انحجة حتي نه قدم اقرتاحه وقال الوفد إ. نقق 

يع اذلي حدده جدول  شامل والقامئ عىل إرشاك ا شفاف وا تقد بأن اعامتد املهنج ا ناخ، ألنه اكن  مجليف ظل هذا ا ل ل يع مل
تأكد من  نة عىل حنو سلس وفعال، عن طريق ا يق بني اآلراء وامليض قدما بعمل ا تو ساعد عىل ا ية  لأعامل ا للج ل ي ًمن ف س لت

تون أ يا يف العمل وجعل اكفة األعضاء  تقدم تدر يد من الوقت والطاقة من أجل ا شلك  تفادة  تفنه يمت الا يلج ً جي ل ب سـ
يه تفق  علحول هدف واحض و  .م

نة  .235" بو  ية العامة للو باره قرار ا بني، واضعا يف ا سـوقال وفد ا ي مجلع ت للفل ع يق وإجراءات 2010ً شأن ا سـ  لتنب
تقاريالرصد  يمي وإعداد ا لوا هدف من  WO/GA/39/7ثر الواردة يف الويقة لتق يقة أن ا لاليت تقوم بوضوح عىل  حق

بغي جدول أعامل  بو، إنه يرى أنه  تجزأ من معل الو ية جزءا ال  تعلقة اب سائل ا ية هو ضامن أن شلك ا ينا ي ي من مل مل ت ًمن ت لت ل
نوي اذلي  بو أن تدرج يف تقريرها ا تصة اتبعة للو ئة  بارها  نة اب سـتكل ا ي خم ي ت للج لل ه هاهما يف ع يات وصفا إل ستقدمه  ً للجمع

ها يات املذكورة يف  تو ها إدراج ا بل اليت يمت من خال ية وأن حتدد بذكل ا معليذ جدول أعامل ا ل صنف ل سـ لمن لت وأعرب وفد . ت
يات امخلس  تو ية ا سعي إىل تريب أ تقد، بدون ا ند وقال إنه  يده ملداخالت وفدي الربازيل وا بني عن تأ صا ل مه ل يع ه ي تلفل ل

نة اآلن أن تقميوأربعني جل ناسب  ية، بأنه من الرضوري ومن ا ّدول أعامل ا للج مل ئة ابء من لتمن يذ ا ياهما  ية  لف  نف ق بتيف ك
ياسات العامة واملكل العام يف إطار  تعلق بوضع القواعد واملعايري وأوجه املرونة وا ية ويه  سـجدول أعامل ا ت لمن لت

ية نا شأن الرسوم والامنذج ا شات اجلارية  نا عا لص ب ق ئة ابء، الوأ. مل سـامي  لفشار الوفد إىل أن ا
يات تو صا بو22و 21و 17و 15 ل شطة وضع القواعد واملعايري يف الو نظم اكفة أ ية اليت  نارص األسا ي تقدم ا ن ت سـ . لع

يه  شار إ يف والفوائد، كام هو  تاك يث ا يمي وضع القواعد واملعايري من  ية  تقاده بأ بني عن ا لوأعرب وفد ا م ل ل مه ع حلفل تق
ي يةصبوضوح يف تو يهنا وقواعدها . لتمنات جدول أعامل ا ية معلومات عن قوا سن  نوأوحض أن ادلول األعضاء قدمت  ن حب

ياانت اليت أعدهتا األمانة وأهنا شاركت يف  ية عن طريق الرد عىل الا نا شأن قانون الرسوم والامنذج ا سـتبوممارساهتا  ع لص ب
شات ذات الصةل اليت أجريت خالل ادل نا قا نمل سابقة  للجورات ا متس من األمانة يف وقال الوفد إ. ةل لنه اكن قد ا

نة املعقودة يف يويو رشين  نادلورة احلادية وا للج يقات اليت 2009 لع نادا إىل املعلومات وا تعل أن تعد ويقة معل ا لث ً ست
نقحة  تعلق مبامرسات دوها، عىل أساس أن إعداد تكل الويقة ا ملقدمهتا الوفود فامي  ث تخذها ال ميس ابملواقف اليت ق"لي تد 

ية وممارساته نا شأن قانون الرسوم والامنذج ا نة  تقارب ا عالوفود إزاء أي جمال من جماالت ا لص ب كام ورد يف ". ملمكل
نة ويف الفقرة 8 الفقرة رشين  للج من ملخص الريس لدلورة احلادية وا لع رشين 139ئ لع من تقرير ادلورة احلادية وا
هود اليت بذ. للجنة بني اب جلوأشاد وفد ا هم لفل يس دلى ادلول األعضاء  نه قال إنه  ياانت  فلهتا األمانة يف إعداد الا ل لك سـتب

ناك اتفاق ولو مضين بني  يس  بادل املعلومات، كام أنه  ياانت، فامي عدا أهنا هتدف إىل   هواحض للغرض من الا لت سـتب
شأن وضع صك فامي خيص الرس تفاوض  ية ا شات  نا بادلول األعضاء عىل امليض قدما اب ل بغ ق مل يةً نا عوم والامنذج ا . لص

نة لوضع القواعد واملعايري يف  شطة  نظمي أ شات حول  نا رشوع يف  هدف هو ا بني أنه إذا اكن ا ممكورأى وفد ا م نل ت ق للفل
توازنة ومدفوعة من  توحة و ية و شاورات أوية وغري ر ية، مفن الرضوري إذا إجراء  نا مجمال الرسوم والامنذج ا مف مس ل م ع ًلص
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نصوص  علاألعضاء كام هو  تج م متل اذلي قد  تأثري ا يل  يح إجراء  ية، ألن ذكل  نيه يف جدول أعامل ا يت حملي لل حتل سـمن لت
بدلان األعضاء، وال يف والفوائد، واذلي قد يلحق اب تاك يث ا بادرة، من  لعن تكل ا ل ل ية  حمل نا بدلان ا مسـامي ا ل قل األول

ية بني ادلوقال الوفد إ. ًمنوا توايت ا تفاوت  منن ذكل أمر همم نظرا  سـ لتل م بريا من ً ًول األعضاء، خاصة وأن عددا  كً
تعلقة بقانون الرسوم والامنذج  يس طرفا يف أي صك من الصكوك ادلوية ا بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا ملا ل ل ل ًل ل ًم

ية نا عا  .لص

ند، مؤكدا من جديد عىل  .236" بني وا ترصحيات اليت أدلت هبا وفود الربازيل وا يا ا نوب أفر ًوأيد وفد  ه لفل لل يق ج  أن ّ
هدف  يذ لا شأن  يع رؤى ادلول األعضاء  ند من جدول األعامل هو  هم يف إطار ذكل ا نفمن ذكل اإلجراء ا تمل ب جتم لب

يات جدول أعامل نةصتو ية يف ا للج ا شأن وضع القواعد وقال الوفد إ. لتمن شات  نا بنه من الرضوري أن تكون ا ق مل
ية مدفوعة نا عواملعايري يف جمال الرسوم والامنذج ا ية وأن يكون دلى األعضاءمن ا لص شفا سم اب فألعضاء وأن  ل ا  متت

سـىن ل يث  تيكفي من املعلومات  شلك ملموسيحب هام فهيا  بألعضاء الاطالع عىل األعامل أوال مث اإل س ً. 

ند  .237" بني وا ترصحيات اليت أدلت هبا وفود الربازيل وا هوأيد وفد كواب ا لفل هم أن تعرب . لل ملوأشار إىل أنه من ا
بدلان  يل الويقة وبادل اخلرباتلا شات وأن تواصل  نا نذ ادلخول يف ا تعن آراهئا  ث حتل ق مل ورأى الوفد أن من . م

تواءم وأشار  يق ا رشوع يف  بل ا يل  تح متكن من إجراء ا لالرضوري حصول الوفود عىل معلومات ويقة حىت  ل ل حتقث لق ت
ية إىل نا بدلان ا رس حاجة ا باب اليت  مإىل وجود العديد من األ ل ل ن بعض الوفود وقال وفد كواب إ. املعلومات تكل تفسـ

نغافورة يع عىل معاهدة  تو بقت ا شاركة يف الاجامتعات اليت  نت من ا سـاحلارضة  ل سـ قمل متكن وفود أخرى من متك ت، ومل 
نارص،  ية أدركت رضورة الاتفاق وعدم الاعرتاض عىل إدراج بعض ا بدلان ا يام بذكل، موحضا أن العديد من ا لعا ن ملعل ً لق

تايل من يف حني مل متكن ساكهنا اب تلفة، من الانضامم إىل املعاهدة، ومل  باب  متكن بعض الوفود األخرى، أل ل  خم يسـ ت
تفادة من تكل األحاكم يع عىل املعاهدة .سـالا تو بدلان عىل ا باب وراء عدم قدرة بعض ا ق ورأى الوفد أن أحد األ ل ل سـ

بدلان و ياجات ا تعمقا ال يال  نة مل جتر  تطهو أن ا ل ت حتل مللج ح ً م بل الاتفاق عىل املعاهدةً قباهتا  وقال وفد كواب إن من . ل
يا يف املعاهدة  شاركة اث تخدمون يف ادلول األعضاء من ا متكن ا تفادي أال  شلكة  ًالرضوري عدم إغفال تكل ا ن مل سـ ل ململ ي

ية إىل إبرام املعاهدة،  تحضريية والرا شات ا نا شلك سلمي يف ا ياجاهتم  بب عدم مراعاة ا بةل  ما س لملق ق مل ب حت يف الوقت ب
توى املعاهدة يه حتديد  حماذلي يمت  ية إال إذا اكنت تكل الصكوك . ف بول الزتود بصكوك  يقورأى الوفد أنه ال ميكن  تنسـق

تفادة من فوائدها بعض من الانضامم إىل املعاهدات والا متكن ا سـتليب شواغل ادلول األعضاء، وإال لن  ل وخلص . ي
يالالوفد نة أن جتري  بغي  ً إىل أنه  حتل للج بل اختاذ أي خطوة حامسةين  .ق لاكفة اجلوانب 

مترب .238" ية العامة يف  بل انعقاد ا نة  باره أن ذكل الاجامتع هو األخري  ند، واضعا يف ا سبوقال وفد ا مجلع للج ت قه ع ً  - ل
ند من جدول األعام شات اجلارية يف إطار ذكل ا نا ية العامة علام اب يط ا نة أن  بغي  توبر، إنه  بأ ق مل مجلع حت للج لك ً . لين

نة  بادرات املقرتحة يف تكل ا يف أن ا بل ويقة توحض  للجوأضاف الوفد أن األمانة العامة اكنت قد أعدت من  مل ك ث ق
ية  ية ا تخدمني واملاكتب الو تعود ابلفائدة عىل ا ية  نا شأن الرسوم والامنذج ا شات اجلارية  نا نوا ن سـ سـ ع لص ب ق ملعمل ط مل

ية نا عابلرسوم والامنذج ا سري عىل وأخذ الوفد يوحض أن ال. لص ند من جدول األعامل  تويقة املقرتحة يف إطار ذكل ا ب سث ل
بادرة  ية بفضل تكل ا نعكس عىل ا يد عىل اآلاثر اليت  تأ ها األمانة اب سابقة املذكورة اليت قد تعد ملهنج الويقة ا من ك ل ل لتث ت سل

ها يف ادل بل تقد ية  نا تعلقة بقانون الرسوم والامنذج ا ميا ق ع لص نةمل بةل  للجورة ا يل كام أ. ملق صوحض أن الويقة لن حتوي تفا ث
ية، مما أات نة عكفت ابلفعل عىل إمتام تكل ا بب الرييس ذلكل هو أن ا ية اجلارية، وا لعملا للج ئلعمل سني الويقة لس ثح  حت

يقاهتا سأةل مبا يكفي يك . تعلبعد تقدمي الوفود  نضج تكل ا يأيت حني  ناسب  ته بأن الوقت ا ند عن  ملوأعرب وفد ا ت سـ مل ثقه ل
يةجتمتع اكف تا لة الوفود وتقرر اخلطوات ا نص جدول أعامل . ل تام، قال الوفد إنه اقرتح أن تقوم األمانة، كام  يويف ا خل

بل اخلوض يف  ية  قا ها يفمسار أيلتمن تقد ية  تعلقة اب سائل ا مي لوضع القواعد واملعايري، بإعداد ويقة حتدد ا ل من مل مل  ادلورة لتث
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ساعد  نة، ألن ذكل من شأنه أن  بةل  يا للج سائل اليت ملق يق املزيد من الوضوح  شات ورمبا عىل  نا للمعىل إجراء ا ق حتقمل
 .بعض الوفودتثريها 

يا إ .239" ياانت اليت عرضت وأشار إىل وجود  عدم وجود يسـتغربنه مل نوقال وفد أملا سقة يف ا برؤية واحدة و لت م
تالف يان هام. خالعديد من نقاط الا  اذلي قال إنه  اذلي عرضه وفد الربازيلًأوال الهنج: ئيسـوأوحض أنه يوجد هنجان ر

متكن إحاطة  نة حىت  ية داخل ا تعلقة اب سائل ا ناول ا ية  شأن  بري عن آراهئم  يتعني عىل األعضاء ا للج من مل مل ت ب تع لتي كيف ل
ية العامة يف والفمجلعا تاك يل  تعني إجراء  ند اذلي قال إنه  يا الهنج اذلي عرضه وفد ا تكل اآلراء، واث ل علام  لل حتل ي ه ن لب ً وائد ً

ية إ سؤو لوإن  يل يقع عىل عاتق األمانةم تح لجراء ذكل ا همة . ل تضطلع اب ته يف أن األمانة  يا عن  ملوأعرب وفد أملا سـثق ن
ها بذكل يادي للغاية، إذا مت تفو يد و شلك  يضاملذكورة  ح ج شلك . ب تلف  ثاين  تطرد الوفد قائال إن هذا الهنج ا بوا خي ل ًسـ

يد بأن ادلو يفبري عن الهنج األول اذلي  سـئي ك يد وما هو ا تحدد ما هو ا ست األمانة يه اليت  لل األعضاء و جل سـ لي
ها ها وما اذلي  بة  جيعلاب ل يةلنسـ تعلقة اب سائل ا يذ ا تقد ابحامتل وجود ثغرة يف  من  مل مل لتتع يا إنه يفضل . تنف أن نوقال وفد أملا

يهتا وأن تعرض آراءها ها عن  قضتدافع ادلول  شات اليت أجريت ويف نفس الوقت، أوحض الوفد أنه . بنفس نا قخالل ا مل
بدلان  ية وا نا بدلان ا برية  يحت فرصة  ية، أ نا شأن قانون الرسوم والامنذج ا متةل  توصل إىل معاهدة  لحول ا ل لل ك ت ع لص ب مل حم

ها بة  يدة اب يدة أو غري  نود املقرتحة  تكون ا يف  يح  تقدمة تو لا مف سـمف ب سـ ك ض نمل شعر ابلرضا لو .لل سي ورصح الوفد بأنه 
ن بدلان ا لأوحضت ا ية مؤكدا ل تعلق اب شلكة فامي  ثري  نقاش  نص حمل ا نود ا بل ما إذا اكن أحد  ية يف ا ًا من ي م ي ل ل لتب تق ملسـم

ته يف نفس الوقت ويس عىل أساس واثئق أخرى عامة نا لعىل رضورة  تقاده بأنه إذا تولت .قشـم يا ا ع وكرر وفد أملا ن
ية  نا بدلان ا ئذ عىل ا ية  سؤو ماألمانة إعداد ويقة، لن تقع ا ل ل ن ل مل هاحيث يمت تفو يضوإمنا    .س

نة  .240" ية العامة يف  سـوأشار وفد الربازيل إىل قرار ا ية إعداد 2010مجلع كيف وقال إن ذكل القرار ال يوحض 
تقارير نة . لا تقارير وخالل ادلورة األخرية  ية إعداد ا ناقش الوفود  مترب املايض،  للجنذ املوافقة عىل ذكل يف  ل ت كيفمف سب

ية ابإلن شارية ا نالا ملعت نة س ية اليت يقرتح وفد الربازيل تكرارها يف ا ية خمصصة ويه ا للجفاذ، متت املوافقة عىل  لعمل معل
تاجئ انحجة، من وهجة نظره ته من  ننظرا ملا  حقق ند يف .ً تعني إدراج  ية اخملصصة،  ب وأوحض وفد الربازيل أنه وفقا  ي للعمل ً

بري حبرية عن آراهئا حو يح لاكفة الوفود ا لتعجدول األعامل  ية، يت يات جدول أعامل ا تو نة  يذ ا ية  منل  ص ل لتللج نف تيف ك
ية العامة سـىن لألمانة أن تلخص بعد ذكل تكل اآلراء املقدمة وترسل تقريرها إىل ا مجلعيث  ت  وأشار الوفد إىل أنه .يحب
سأةل شأن تكل ا بري عن آرائه  ند اب بني وا يا وا نوب أفر ثل وفود  ثهل  ملقام ابلفعل  ب تع ه للفل ل يق ج م مسأةل وأوحض أن . م

سأةل قامئة بذاهتا وقال يف هذا الصدد إن ذكل الاقرتاح قد يكون  يف والفوائد يه  تاك يل ا مإجراء دراسة عن  ل ل حتل
بدلان يه اكفة ا بوهل به، لو اتفقت  ليدا معراب عن  عل ق ُمف ً. 

تلفة بعض .241" يان اذلي أدىل به وفد الربازيل، بأن دليه وهجة نظر  خمورصح وفد فرسا ردا عىل ا ب لن  اليشء ألنه ً
شلك  ته عىل إدراجه طاملا أنه ال  ند يف جدول األعامل يف بداية ادلورة، أوحض وفد فرسا موا يحني أدرج ذكل ا ن فقب ل

ية ابإلنفاذسابقة سواء يف إطار تكل  شارية ا نة الا ثل ا نة أخرى  نة أو أي  نا ت للج جل ملعللج س   .م

تقاده بوجود بعض اخللط يف .242" يا عن ا عوأعرب وفد أسرتا نه وافق عىل الاقرتاح ل لك الاقرتاحات املقدمة، 
ية العامة تعلاميت ا ثل  مجلعاملقدم من وفد الربازيل ألنه  ل ند إنه قد يكون . ميت تعلق ابقرتاح وفد ا يا فامي  هوقال وفد أسرتا ي لل

بةل ملقمن األفضل الرتكزي عىل أمر واحد يف لك مرة ومن مثة الاتظار حىت تأيت ادلورة ا  .ن

تعود مرص  وفد ورأى .243" يل للفوائد اليت  بغي إجراء  شطة وضع القواعد واملعايري،  رشوع يف أ بل ا سـأنه  حتل نن يق ل
شطة تكل األ تضطلع  نعىل ادلول اليت  ب بدلان . سـ ية وا نا بدلان ا يعي متاما أن تطلب ا لوأشار الوفد إىل أنه من ا ل ل مب ً لط

شأن تأثري القواعد و باألقل منوا إجراء دراسة أكرث تعمقا  ً تقاده بأن ً ية وأعرب عن ا توى ا عاملعايري اجلديدة عىل  من لتسـ م
همة  تكل ا نارص القادرة عىل الاضطالع  ملاألمانة قد تكون من بني أفضل ا ب نةلع بةل  تعرض يف ادلورة ا للجاليت  . ملقسـ
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يعي أ ند ألنه من ا بول الاعرتاض عىل ما اقرتحه وفد ا بوأشار الوفد أيضا إىل أنه يرى من غري ا لطه ل ملق بدلان ً لن تود ا
يجة العامتد القواعد واملعايري اجلديدة، خاصة وأن ذكل يرد يف جدول  ية فهيا  ية معرفة اآلاثر اليت قد تلحق اب نا تا نم من لتل

ية   . لتمنأعامل ا

ية– مجهورية(وأيد وفد إيران  .244" نفصةل عن ) م اإلسال ند ألنه يفضل أيضا أن تعد األمانة ويقة  مطلب وفد ا ث ًه ل
ية وذكل تأثري ا نا رشوع أحاكم قانون الرسوم والامنذج ا ية، ويه املعاهدة اليت سرتفق  عملعاهدة اجلديدة عىل ا لص مبمن لت

سأةل متةل يف مؤمتر دبلومايس عن تكل ا شاركهتا ا شأن  نري  ية من اختاذ قرار  نا بدلان ا متكن ا ملحىت  م ب ل حملل تت  .مسـم

ي .245"  بوأشار الريس إىل أن عددا من الوفود أدلت  ً هام ئ ند من جدول األعامل حول إ ساانت يف إطار هذا ا لب
نة يف  يةللجا شأن ا بو  منيذ جدول أعامل الو ب لتي سة . تنف نة اخلا ياانت سوف تدون يف تقرير دورة ا يع ا موقال إن  للج ب لمج

نة  بو  ية العامة للو بو معال ابلقرار اذلي اختذته ا ية العامة للو تحال إىل ا رشين و سـوا ي مجلع ي مجلع ًسـ ية  2010لع تعلق بآ لفامي  ي
ية منيق جدول أعامل ا لتسـ  .تن

ساد .246" نة ا متس من األمانة تقدمي ويقة معلومات إىل دورة ا لوأشار الريس أيضا إىل أنه ا للج ث ل ً رشين ئ لعسة وا
يات ية تعممي تو صعن  ية، كيف نة يف جمال قانون الرسوم والامنسـامي اللتمن جدول أعامل ا تعلق بعمل ا ئة ابء، فامي  للج ا ي ذج لف

ية وممارساته نا عا   ".لص

ثا ًاث ية اب تقرير عن معل. ل شارية ا نة الا نا ت ملعللج  نفاذإلس

نة عقدت .20 نفاذ للجا ية اب شارية ا ل الا ن ملعت سادسةدورهتا س سمرب 2 إىل 1من  لا ًومعال ابتفاق ادلول األعضاء، . 2010ي د
تايل نة برانمج العمل ا لناولت ا للج  :ت

ية الواردة يف الويقةالوقوف عىل ادلراسة املو" .21 ثضو شة انهتااكت حقوق WIPO/ACE/5/6 ع نا يل و ق و ية محتل مللكا
يف األمانة مبا ييل يداهتا عرب  تلكالفكرية بلك   :تعق

ثغرات يف ادلراسات املوجودة، "1" يات وا تعراض مرجعي  لإجراء ا للمهنج  سـ
تلف رضوب اخملالفات ودوافع انهتاك و "2" ية الفكرية مع مرخمحتديد  ية مللكا تغريات الاجامت عاعاة ا مل

ية، توايت ا تلف  ية و نولو تصادية وا منوالا سـ لتخم م ج تك  لق
تصادي و "3" يس األثر الاجامتعي والا ية  يات  ياغة  ية  قإجراء دراسات هادفة  تق يل مهنج ص حتلبغ

تلف  ية و تصادية والاجامت باين الظروف الا متعات مع مراعاة  نة عىل ا يد والقر تجاري  خموا ع ت ص تقل قل جمل لل
ية،مسـتواي  لتمنت ا

ية و "4" نظور الرفا نة من  يارات ا بديةل وغري ذكل من ا هود والامنذج ا تلف ا هيل  خل ل خم محتل ملمك جل
نة يد والقر تصادية من أجل ماكحفة ا ية والا صالاجامت تقل لع  1".ق

نة برانمج العمل  .22 للجوناولت ا نادا إىل عروض اخلرباءت ًا سائل احملددة اليت 2.ست  هتا يف إطارعاجلمب قامتمل ومن بني ا
بت ذكل شات اليت أ نا عقالعروض وا ق شأن املزيد مل يات  تو نة وا يد والقر تصادي  ياس األثر الا يات  بمراجعة ا ص ل ص تقل للملهنج ق  لق

ياانت سني طرق مجع ا شمل  تصادي يف هذا اجملال مبا  بحث الا بمن ا حت ي لل يل أثر. ق تح نة  لوعالوة عىل ذكل، قامت ا ب  للج
سعري عىل مدى تعرض تياسات ا يد لسـ يال ا سـهتلكني  شأن مواقف ا بحث احلديث  نة، وا تقل وسائل اإلعالم للقر مل ب ل لص ح

                                                 

 .WIPO/ACE/5/11ثمن الويقة  12الفقرة  1
 .WIPO/ACE/6/10 إىل WIPO/ACE/6/4الواثئق  2
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ياق انهتااكت  منوية يف  ية وا تصادية وا ية والا تغريات الاجامت يل دورا تح نة من بني أمور أخرى كام قامت  سـوالقر ن ع مل ل ب لتص لتق ق
سلع امل بط ا تخزين و تعلقة  نة ا تحدايت الرا ية الفكرية وا لحقوق ا ض ب مل ه ل شمل العواقب مللك نة اليت يمت جحزها مبا  يقدلة واملقر ص

ية سا ئة واإلغاثة اإل تعلق اب سائل  يف و تاك نعىل ا ن ت م ل .لبيل
3 

بو  .23 ثة للو شطة احلد نة علام ابلعرض اذلي تقدمت به األمانة حول األ يوأحاطت ا ي ن تعلق بإرساء الاحرتام فاميًللج ي 
تدريب ولل شمل ا لية الفكرية مبا  ي ياسات ت وتكوين الكفاءاملك شورة يف جمايل القانون وا سـتقدمي ا تعاون وإذاكء الوعيلمل ل وا

 .تادلويل وبادل املعلومات

بل، فاميو .24 ها ا تعلق  ملق  بعمل نة أعادتي نظر يفللج ا عىل  واتفق . عدد من الاقرتاحات اليت تقدمت هبا ادلول األعضاءلا
تو أن هذه الاقرتاحات تيحات املربطة هبالوا شري إلهيا الفقرةاجلديدة وتكل اليت والاقرتاحات ض  من 9 ت 

شة س WIPO/ACE/5/11 ثالويقة نا قشلك أساسا  مل ية ابإلنفاذًت شارية ا نة الا نمعل ا ت ملعللج بةلس سابعة ا ملق خالل دورهتا ا . ل
نة أخلصتو سابعةخالل تتابعن للج ا سادسةل دورهتا ا ية ابإلنفاذ ل برانمج معل ادلورة ا شارية ا ننة الا ت ملعللج  س
 4).4و 3و 2 لبنودا(

نة .25 سامهة ا للجودعا الريس الوفود إىل تقدمي آراهئا حول  م بو ئ يذ جدول أعامل الو ية ابإلنفاذ يف  شارية ا ي الا ن تنفت ملعس
ية منشأن ا ند لتب نوان 7لب حتت ا نقح  بع من جدول األعامل ا نةمعل "مل ية ابإلنفاذللجا شارية ا ن الا ملعت  يعدواتفق عىل أن ال . "س

بل هذا األمر  5".للمسـتقسابقة 

ية يات جدول أعامل ا يذ تو سامهة يف  منا ص لتمل  تنف

نة .26 بو  ية العامة للو سـمعال ابلقرار اذلي اختذته ا ي لمجلع ية ": ام ييل بـوالقايض 2010 ً بو ا ئات الو يه تعلاميت إىل  نتو ي ملعي ه ج
نوية  سـتضمني تقاريرها ا يات لل يات امجلعإىل ا تو يذ ا هاهما يف  ملوصفا إل ص ل نف يةتس منية من جدول أعامل ا لتن تخالص، "ع  سـمت ا

ية من تا ترصحيات ا لا ل سادسة ل لملخص ريس ادلورة ا ية ابإلنفاذلجنةل ئ شارية ا ن الا ملعت  WIPO/ACE/6/11 ثالويقة (س
  6. يف ما ييلوالواردة) 19 إىل 15الفقرات 

ي .15" تو ية وشدد عىل أن ا صحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أعامل ا ل ية 45 ةلتمن لتمن من جدول أعامل ا
بارشة  متربط  ياتبنطاق صت نةحال ية ابإلنفاذللج ا شارية ا ن الا ملعت توي . س بادئ اليت  حتوأشار الوفد إىل أن عىل ا مل

يذ تعلق اب بو فامي  شطة الو ية أن توجه أ تو لتنفعلهيا تكل ا ي ي ن ص ية رأتو. ل بو لتمنمجموعة جدول أعامل ا  قد أحرزت يأن الو
يةًابلفعل تقدما  تو يذ ا صحنو  ل ية45 تنف نذ اعامتد جدول أعامل ا لتمن  يه خالل  .م علواكن برانمج العمل اذلي متت املوافقة 

نة  نارص للجادلورة األخرية  توفري  ية إذ قام  عمعلام همام يف هذه ا ب لعمل ً نقاشسذات صةل ً للشلك مادة   خالل ت
بةل سعى إخمل مبا أهنا تعرب عن آراء ادلول األعضاء املقالاجامتعات ا ها فاميتتلفة وعن األهداف اليت  تعلق حتقيقىل  ي 

يذمب تبرزتوقد . لتنفسائل ا نة خالل هذه ادلورة يفاجئ برانمج العمل املعين ن  ست . للجالواثئق اليت نظرت فهيا ا عكو
ية إىل تطوير  بو الرا مادلراسات هجود الو شطهتا"مقاربة شامةل"ي ية الفكرية يف أ ن إلرساء احرتام ا خذت هذه وأ. مللك

بار  سائل اتباينعتادلراسات يف الا نظر حول ا مل اآلراء ووهجات ا مل يع ل يدا  يذ كام شلكت أساسا  لتشجتعلقة اب ًل ج ًنف ت
شأن إرساء الاحرتقيام  توازنة  شة  بنا مق ية الفكريةام ثل . للملكم  يع  بةل  موأملت اجملموعة أن تواصل ادلورات ا تشجملق

نقاش  نوع من ا لهذا ا نادا إىل واثل ًا توازنة ست . عىل غرار الواثئق اليت نظرت فهيا اجملموعة خالل هذا الاجامتعمئق 

                                                 

شات WIPO/ACE/6/11ث من الويقة 10 إىل 4تتضمن الفقرات  3 نا يل هذه ا قتفا مل  .ص
 .WIPO/ACE/6/11ث من الويقة 13الفقرة  4
 WIPO/ACE/6/11ث من الويقة 14الفقرة  5
 .WIPO/ACE/6/11ثمن الويقة  19 إىل 15الفقرات  6
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ية  تو يذ ا صوعىل الرمغ من هذه اإلجنازات، ترى اجملموعة أن ادلرب إىل  ل ثال، ما . ًيزال طويال  ال45تنف يل ا ملوعىل  سب
نو يذها يف نقل ا ية الفكرية و سامهة حامية حقوق ا نظر يف  تعني ا تكزال  نف لمللك ت م ل يا ورشهاي نلو يه . ج علوكام شددت 

نةWIPO/ACE/6/7 ثالويقة ية طويةل األمد للج، فإن ا ية ابإلنفاذ قد رشعت أيضا يف  شارية ا معل الا ن ًت ملع س
ية الفكرية، وال نامجة عن اكفة أنواع انهتااكت حقوق ا تصادية ا ية حتديد العواقب الا مللكسني  ق ليف كتح سـامي تكل اليت  ل

ن يد والقر صتعلق اب ية يف هذا الصدد. ةلتلقت ية ر سـواكنت األدةل ا ية ابلغة الختاذ . ئيلعلم ست هذه املعلومات أ مهوا كت
يان اذلي أدلت به . تدابري فعاةل ضد هذه الانهتااكت نوية ا يا ا بوقد أيد وفد لك من مرص وأفر ب لجل يق مجموعة جدول ّ

ية   .لتمنأعامل ا

ياانت اليت أدلت هبا  .16" بني ا بوأيد وفد ا يةمجموعللفل يذ . لتمنة جدول أعامل ا تنفوأبرز الوفد كذكل احلاجة إىل 
ية  شأن ا بو  يات جدول أعامل الو منتو ب ي شاركة أوسع نطاقا لدلول لتص نظمة لضامن  شطة ا ًيذا اكمال يف إطار اكفة أ م مل ن ً ً تنف

بني لدلسـامي ال واألعضاء، ثل ا ية  نا لفلول ا مل بريا . م با  ًورحب الوفد تر ك ًي بعه ح بوتتابلهنج اذلي  ئة يالو بي هبدف خلق 
ية الفكرية ساعد عىل إرساء الاحرتام  بة  للملكنا تم ياق، ويف هذا . سـ نة بإمعان يفلسـا ثل للجنظرت ا م جماالت 

نولويج والوعد تاكر ا لتكالا يا ورشها ب نولو ننقل ا ج لتك  .ب

ية-ريةمجهو(وأيد وفد إيران  .17" يان اذلي أدلت) م اإلسال يلبا أضاف الوفد أن و. ةلتمن به مجموعة جدول أعامل ا
نفاذمعل عىل  ية اب شارية ا نة الا لا ن ت ملعللج توازن  س بع هنج  مأن  ية الفكرية إلنفاذ حقوقيت معاجلة  ومل يكن بوسعه مللكا

نظور أحصاب احلقوق اإلنفاذمسأةل  نظر .بشلك حرصيم من  نةت واقرتح أن  ية ابإلنفاذللجا شارية ا ن الا ملعت  يف س
تص ية والا تغريات الاجامت قا ع ية ولتادية وامل جنولو ية، ويف ك توايت ا منتلف  سـ لتخم  احلصول عىل األدوية واملواد سـامي الم

ية بأسعار  ية معقوةل، وأن حتاول لتعلميا ساعدة ا ية من خالل برامج ا نإدراج حلول  مل يذهاتاليت رشف لتقمعل  .تنفعيل 
نةمن و ناقش ادلول األعضاء مضن ا للجاملقرتح أن  ية ابإلت شارية ا ن الا ملعت ية اليت س ساعدة ا يف ا ية  ننفاذ  مل تقث تك لك يف

يهنا بو يف هذا اجملال و حتستقدهما الو نصف من إعطاء اهامتم خاص لضامن بد الو. ي ميذ اإلجراءات عىل حنو عادل و . تنف
نة تعمدوقد  ية ابإلنفاذللجا شارية ا ن الا ملعت ية إدراجإىل  س ها لتمن جدول أعامل ا يةليف أعام تو يذ ا صمن خالل  ل . 45 تنف

تدعي ساعد عىليسـو بة  نا ئة  ت خلق  سـ م ية الفكريةبي ية اليت تؤدي إىل للملك إرساء الاحرتام  باب الر سـ حتديد األ ئيسـ
ية الفكرية  .مللكانهتااكت حقوق ا

متده اوأشار وف .18" يعي اذلي  لد الربازيل إىل الهنج املوا ية ابإلنفاذ وإىل تعض شارية ا ننة الا ت ملعلج اخلرباء إىل دعوهتا س
يد جد العمل أسلوب ورأى الوفد أن. عروض خالل دوراهتاتقدمي ال ًاملهنجي  شات أل امف نا توقع سري  سمح  قنه  ب مي

ها  سا ية ابإلنفاذ ومدى ا شارية ا نة الا قا ت ن ت ملعللج يث معاجلهتاس ية الفكريةجوانبشـىت ل حمن  . مللك احرتام حقوق ا
تازة اليت قدوأشارت اكفة ندملم الواثئق ا شاتأن  5 لبمهتا األمانة حتت ا قنا ية ابإلنفاذ م شارية ا نة الا نا ت ملعللج اليت  س

ية الفكرية  مللكناول إنفاذ حقوق ا نه ًال جيب أن ترتك جماالتت يعة الوقت يف حبث ال جدوى  م  ناسب ملض يعن هنج واحد 
يع ها،ريتوش .مجلا مجيع لك ويقة من هذه الواثئق، والواثئق  يادة وضع معقدث ية،.سـ إىل  فد  رأى وخللف وعىل هذه ا

ية ابإلنفاذالربازيل أن  شارية ا نة الا نا ت ملعللج يةس تو يذ ا ص قد أحرزت ابلفعل تقدما حنو  ل تنف نادا إىل 45 ً ًا هوم ست مف 
ية الفكريةإرساء هوم مللك الاحرتام حلقوق ا هوم أوسع نطاقا ومشوية من  مف وهو  لمف ية الفكريةً بحت مللكإنفاذ ا رفض و. لا
ثال  ييؤدالقمع وحده الافرتاض بأن الوفد  ية درج كام أمتإىل الا شأن جملمتعاملصاحل ا شات  نا ية يف ا بوشواغل ا ق مل لتمن

ية الفكرية ية ومل . مللكإنفاذ ا رش ية من ا هوم بدرجة عا نادا إىل هذا ا شطة اليت مت تطويرها ا ياسات واأل عمتزي ا ل ن لسـ ملف ًت س ل ت
نت فحفسب، إمنا  بهبر هم أكرث معقا لأل نادها عىل  يهتا نظرا ال سـعا ًل ف ست نة وراء اً نة حق املؤلف ماب الاك صيد وقر لتقل

باين  تلفة تتاليت ميكن أن  تصادية ا ية والا خملسب الظروف الاجامت ع هود. عىل احملكقح جلوأقر الوفد أيضا اب ها ً بذ ل اليت  ت
يذ األ ناألمانة  ية شطةلتنف ساعدة ا ندوات حول ا ن ونظمي ا مل ل توازن واملوجه لتقت شامل وا ناسب مع الهنج ا ملمبا  ل حنو يت
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ية  تو ته ا ية اذلي اقرت صا ل حمن ية45لت سه، شدد الوفد عىل احلاجة إىل اعامتد . لتمن من جدول أعامل ا مبدأ نفويف الوقت 
ية وتكوين الكفاءات اليت  ساعدة ا نفاذ وا تعلقة اب ية يف اكفة الربامج ا شفا نا مل ل مل لتقل بوتضطلع هباف  .ي الو

ية لعمل وأيد وفد  .19" توهجات احلا لنغالديش ا ل نةب ية ابإلنفاذللجا شارية ا ن الا ملعت يذ  سـامي ال، وس تنفمن أجل 
ية تو صا ية45 ل شأن ا بو  من من جدول أعامل الو ب ته بأن . لتي نة تويلغبوأعرب الوفد عن ر بارا خاصاللج ا ًا ً ها عت معل يف 

بل سب الطلبللم ملقا يا إىل حقاربة   ً بدلان األقل منوا وقضااي الرفاسع ياجات وشواغل ا ًمعاجلة ا ل  الاجامتعي هحت
تعلق بإرساء الاحرتام  تصادي اليت  توالا ثل للملق مية الفكرية مبا يف ذكل القضااي  ية الفكرية ك مللكآاثر انهتااكت حقوق ا

ساواة عىل الفقر و ثالملانعدام ا يل ا نة عىل فرص العمل عىل  يد والقر ملوا ص سبتقل  ".ل

سابعة  .27 لنعقد ادلورة ا ية ابإلللجنةست شارية ا ن الا ملعت يف  نفاذس سمرب 1 نومفرب إىل 30من جنيف   وعىل غرار .2011ي د
شات حول برانمج العمل  نا يمت تقدمي واثئق العمل وعروض اخلرباء دلمع ا سابقة،  قادلورات ا مل يهسل تفق  علا  .مل

 ]ث والويقةاملرفقهناية [
 


