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  اجلمعية العامة للويبو
 

  )العشروناالستثنائية احلادية والدورة  (األربعوناحلادية والدورة 
توبر 9 إىل 1جنيف، من   2012ك أ

 
 

  تقارير عن جلان الويبو األخرى
  األمانةمن إعداد

ثتضمن هذه الويقة تقارير إعال .1 بو يف ويقة مجمعة ت ية العامة للو ثية معروضة عىل ا ي مجلع يةعنم تا بو ا ل معل جلان الو ل : ي
ية بقانون الرباءات  نة ادلامئة ا نا ية (SCP)ملعللج نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا ع، وا لص ل ن ملعللج

ية  ياانت اجلغرا فوا ية مبعايري لا، و(SCT)لب ننة ا ية ابإلنفاذ (CWS)بو يالوملعلج شارية ا نة الا ن، وا ت ملعللج  .(ACE)س

ية العامة مدعوة لإلحاطة علام  .2 مجلعإن ا
 .ثابملعلومات الواردة يف هذه الويقة
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 املرفق األول
ية بقانون الرباءات .أوال نة ادلامئة ا نتقرير عن معل ا  (SCP) ملعللج

نظرقخالل الفرتة  .1 نة ادلامئة،ليد ا رشين يف للج عقدت ا سابعة وا تني، هام ادلورة ا ية بقانون الرباءات دورتني ا لع ا ل ثنن ملع
سمرب  9إىل  5الفرتة من  رشين ، برئاسة 2011يد نة وا ثا ية، وادلورة ا تحدة األمر بش من الوالايت ا يد ألربت ترا لعا م يك لم مل لسـ

توريو راغونزيي من إيطا2012 مايو 25إىل  21يف الفرتة من  يد  ل، برئاسة ا ي فسـ  .يال

شطة عامة  نأ

ية .2 تا سة ا يهنا املوضوعات ا نة خالل ادلورتني املذكورتني موضوعات عدة من  شت ا لان ل مخل للج يدات  "1: "بق لتقيا
ناءات عىل حقوق الرباءات؛  ة رسيو "4"والرباءات والصحة؛ " 3"وجودة الرباءات، مبا فهيا أنظمة الاعرتاض؛ " 2"سـتثوالا
شار الرباءات ومولك تواصل بني  ِّا ت يا" 5"ه؛ مسل نولو جونقل ا  ".لتك

شات حول موضوع  .3 نا قودارت  ناءات عىل احلقوق"م يدات والا سـتثا ناد إىل الر" لتقي شأن دستابال يان  بود عىل الا سـتب
يدات عىل حقوق الرباءات ناءات وا لتقيالا تلمة . سـتث تعراض للردود ا توي عىل ا تحديد ويقة  سـويذكر عىل وجه ا سـ حت ث ملل

نةاّ قدمهتواليت) SCP/18/3ثالويقة ( رشة  نة  ثا للج األمانة إىل ادلورة ا عل تدى . م تلمة عىل ا نورشت لك الردود ا ملسـ مل ن
نة  .للجاإللكرتوين 

نة أيضا اقرتاح  .4 شت ا للجوان ناءات الربازيلق يدات والا شأن ا سـتث  ي وأيدت بعض الوفود ). SCP/14/7ثالويقة (لتقب
ن الاقرتاحاعامتد ية  ثا م وبداية املرحةل ا ن ثال دراسات وعالوة عىل. هل تابعة أخرى،  شطة  م ذكل، اقرتحت بعض الوفود أ م ن

نة توالها ا للجإفرادية،  ية . ت يدات مبعزل عن معايري األ ناءات وا نظر إىل الا هلوأفادت بعض الوفود بأنه ال ميكن ا ي لتقل سـتث
ثارية  .سـتئللرباءة وحقوق الرباءات الا

تعلق مبوضوع وفامي .5 شا"جودة الرباءات"ي  نا ندت ا ق، ا مل يةست تا لت إىل الواثئق ا ندا  "1: "ل كاقرتاحات من وفدي 
تحدة  تان (ملواململكة ا ؛ )SCP/17/7ثالويقة (واقرتاح من وفد ادلامنرك " 2"؛ )SCP/18/9 وSCP/17/8ثيقالو

ية  "3" تحدة األمر يكواقرتاح من ووفد الوالايت ا بت ). SCP/17/10ثالويقة (مل طلوأيدت بعض الوفود هذه الاقرتاحات، و ّ
شرتك حول اصطالح بع تفامه ا شواغل إزاء انعدام ا شأهنا وأاثرت بعض ا يحات  ملض الوفود األخرى تو ل ل ب ". جودة الرباءات"ض

شأهنا يحات  ست تو بل بعض الوفود األخرى العمل عىل أساس تكل الاقرتاحات وا بومل  ض لمت  .تق

تني  .6 شات إىل الو نا ندت ا تعلق بأنظمة الاعرتاض، ا يقوفامي  ثت ق مل توي تكل الويقة . SCP/18/4و SCP/17/9سي ثو حت
ية ثا نا يات اإلبطال واإللغاء اإلداري  معلومات عن  عىلل ها الويقة لآ تعرض  ثوإجراءات إدارية مماثةل مل  لت ّSCP/17/9. قدمت و

ية تعلق هبذا املوضوع،فبعض الوفود معلومات إضا ية وممارساهتا فامي  يهنا الو شأن قوا ي  ن طب توىل ن تابعة  شطة  ت واقرتحت أ من
نة  .تنفيذها للجا

تعلق مبوضوع  .7 يا ابمس مجموعة ، "الرباءات والصحة"يوفامي  نوب أفر يقأيدت بعض الوفود الاقرتاح اذلي قدمه وفد  ج
ية  ية ومجموعة جدول أعامل ا بدلان األفر منا لتل تان(يق ست بعض الوفود ). SCP/16/7 Corr. وSCP/16/7 ثيقالو لمتوا

نرص األول من ذكل الاقرت رشوع يف ا لعا وأيدت وفود أخرى . ّاح، ولكن بعض الوفود األخرى مل تؤيد ذكل الاقرتاحل
ية  تحدة األمر يكالاقرتاح اذلي قدمه وفد الوالايت ا بل العمل ). SCP/17/11 ثالويقة(مل نت أهنا ال  تقولكن بعض الوفود  ّي ب

نارص جديرة . عىل أساس ذكل الاقرتاح نان  عوقالت بعض الوفود إن الك الاقرتاحني   .ابالهامتميتضم

نجز يف حمافل  .8 ية األشطة املقرتحة مع العمل ا ها إزاء ازدوا ملوفامي خيص الك الاقرتاحني، أعربت بعض الوفود عن  ن ج قلق
ية  نظمة الصحة العا ثل  ية دوية أخرى  نظامت حكو ية الفكرية أو يف  ية وا ية اب نة ا ثل ا بو،  ملأخرى للو ل من ن للج مي م م م مللك لتم ملع
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ية تجارة العا نظمة ا ملو ل ثالية . م تكامل ادلراسة ا ند من جدول األعامل بعد ا نة هذا ا ناول ا ثفامي رأت وفود أخرى أن  ل سـ ب لللج تت
تاكر الطيب"بشأن  نفاذ والا بتعزيز ا تجارة: ل ية الفكرية وا تقاطع بني الصحة العامة وا لنقاط ا نظمة " مللكل ماليت جترهيا لك من 

بو ية والو تجارة العا نظمة ا ية و يالصحة العا مل ل ناسب إلجناز أي معل إضايف حول هذا . ممل ملوارتأت بعض الوفود أن املاكن ا
ية الفكرية ية وا ية اب نة ا بو هو ا مللكاملوضوع يف الو من ن للج لتي شغاالت واآلراء الوفود األخرى ولكن بعض . ملع شاطر تكل الا نمل  ت

تربت  تصدي عوا نةلأن ا بو وا ندرج مضن والية الو للجملوضوع الرباءات والصحة  ي  .ي

ثالث فامي  .9 نظامت ا شطة يف ا ية آلخر األ تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا ثيل  لوتطرق لك من األمانة و مل ن مل ل مل ممم م ّ
نة" الرباءات والصحة"يتعلق مبوضوع  رشة  سابعة  للجخالل ادلورة ا ثل تكل العروض أيضا . عل نظمي  موفضلت بعض الوفود  ت ّ

بةل نة ا ملقيف دورات ا يا إىل ا. للج ملو شأن الرباءات سع بو  شطة الو توي عىل أ نة، أعدت واثئق  شات ا نا بساعدة يف  ي ن حت للج ّق ِ م
بو )SCP/17/4ثالويقة (والصحة العامة  نجزها الو شأن الرباءات والصحة اليت  شطة  رشوعات واأل ي وقامئة ا ت ب ن منظمة ومل

يلهتا  ها أو  يان و ية، مع  نظمة الصحة العا ية و تجارة العا حصا ب مل مل ضعل  ).SCP/18/5ثالويقة (م

بة إىل موضوع  .10 شاررسي"لنسـواب تواصل بني  تة ا شات خالل ادلورتني إىل "مهيِّ الرباءات ومولكيمسل نا ندت ا ق، ا مل ست
تني  تعلق SCP/18/6 وSCP/17/5ثيقالو شاري الرباءات ومولكهيمابي فامي  تواصل بني  رسية ا ِّجلوانب العابرة للحدود  ت مسل . ل

بادئ غ شالكت العابرة للحدود، لكن بعض مواقرتحت بعض الوفود اعامتد  سوية ا نة  يا للحلول ا ملري ملزمة أو معايري د ت لن ملمك
شة املوضوع أكرثالوفود األخرى، وإن اكنت تعرت نا قف ابحلاجة إىل  تربت م ن هذه أع، فقد اعرتضت عىل ذكل الاقرتاح إذ ا

سأةل تدخل يف نطاق القانون الوطين بلملوارتأت بعض الوفود األخرى حذف ا. ملا نة يف ا ملسـتقسأةل من جدول أعامل ا  . للج

يا  .11 نولو شات إىل دراسة أوية معدةل حول نقل ا نا ندت ا يا، ا نولو بة إىل موضوع نقل ا جواب تك ت ج لتك ّل ل ق مل سسـ ثالويقة ("لن
SCP/14/4 Rev.2 ( ثوالويقةSCP/18/8ل اليت فصلت ادلراسة األوية سائل ذات الصةل ابحلوافزّ شأن ا مل  يل أب ام مق والعرا

يةنق ثةل وجتارب  يا من خالل أ نولو معلل ا م ج يل SCP/18/8 ثوقالت بعض الوفود إن الويقة. لتك ناول مبا يكفي العرا ق مل  تت
يا، وال سـامي  نولو نقل ا ية  نة يف العمل عىل اجلوانب ا يا واقرتحت أن متيض ا نولو جاملربطة ابلرباءات أمام نقل ا تك ج لتك لل لعمل للج ت

يل اليت يطرهحا نظام الرب ياقالعرا نولو جاءات أمام نقل ا يل املربطة . لتك تومل تؤيد بعض الوفود مواصةل العمل فقط عىل العرا ق ّ
ية . ابلرباءات ية اب نة ا نة يف هذا املوضوع مع معل ا شطة ا ية أ ها إزاء ازدوا شغا منوأعربت بعض الوفود عن ا ن للج للج ن لتن ملع ج ل

ية الفكرية تكامل .مللكوا شأن سـ واقرتحت تكل الوفود حتديدا أن ا ية  نة ا برشوع  من لتجل يا"م نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك : لمللك
شرتكة وناء احللول بحتدايت  نة الرباءات يف هذا املوضوع" م نجزها  ية قد  شطة إضا بق أية أ جلبغي أن  ت ن فسـ ين ِّوقدمت إىل . ي

نة أيضا الويقة  ثا ساعSCP/18/7للج ية ا يا  نولو بو يف جمال نقل ا شطة الو مل اليت تصف أ بغ ي جن نةلتك شات ا نا للجدة يف  ق  .م

ب .12 نوان قسـوابإلضافة إىل ما  بو ندوة  تصادية للو شؤون الا بع، نظم مدير ا ي قل يا"ّ نولو جالرباءات ونقل ا قبل ادلورة "  لتك
بريا من الوفود با  يت تر نة، و رشة  سابعة  كا ي للج حل لق  .ع

ند  .13 نة عىل أن يظل  بواتفقت ا عىل جدول أعامل ) SCP/12/3 Rev.2ثالويقة " (تقرير عن نظام الرباءات ادلويل"للج
رشة، وعىل حتديث مجموعة جوانب من قوانني لجنة لدورة ا تاسعة  عا يةل ية /طنالرباءات الو . )SCP/18/2ثالويقة (قلمياإل

نة عىل  توحة تظلأنللجواتفقت ا شامةل للقضااي املطروحة  ً القامئة غري ا مف بةلل نة ا نقاش يف دورة ا يل وا ملق ملزيد من ا للج ل  .لتفص

نة عىل مواصةل لواب .14 توصل إىل أي اتفاق آخر، اتفقت ا بل، وبعد اإلخفاق يف ا نة ا للجبة إىل معل ا ل للج ملقسـ ن
رشة نة  ثا ناد إىل جدول أعامل ادلورة ا بةل ابال شات يف دورهتا ا نا عا م ت لملق ق  .1سمل

                                                 

ندين  1  .SCP/18/1ث من الويقة 12 و 2لبفامي عدا ا
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نظاهما ادلاخيل واتفقت عىل أن تكون لغات  .15 نة تعديال  متدت ا رشة، ا سابعة  معويف ادلورة ا ل للج عل لها يه لغات األمم ع
ست  ية ا تحدة الر ّا ل مس ية(مل با ية واإل ية والرو ية واإلنلكزيية والفر نالعرية وا سـ سـ سـ نب شأن اللغات) لصين بو  ياسة الو بمعال  ي . بسـ

ناير  نفاذ يف األول من  تعديل حزي ا يودخل ذكل ا ل  .2012ل

ية يات جدول أعامل ا يذ تو نة يف  منسامهة ا ص للج لتم يةتنف  ملعن ا

بو لعام بناء عىل قرار  .16 ية العامة للو يا نوية ب "2012مجلع تضمني تقاريرها ا ية  بو ا ئات الو يه تعلاميت إىل  سـتو ل ن ي لي ملع ه إىل ج
يات  يةمجلعا ية من جدول أعامل ا يات ا تو يذ ا هاهما يف  منوصفا إل ن ص لتل ملع نف تخرجة من ، ترد فامي ييل "تس ياانت ا سـنصوص ا ملب ل

يدي تقرير ا هرشوع ا لمتل ثا2م نة ا م دلورة ا ل رشة للج  ):SCP/18/12 Prov.1ث من الويقة 212 إىل 190قرات من فال(عنة 

ند  .190" تعلق اب بأخربت األمانة الوفود بأنه فامي  تايل يف 12لي نص ا نة عىل ا ل من جدول األعامل، فقد اتفقت ا ل للج
رشة وجس سادسة  ُدورهتا ا ع بل الريس وأيضل ئل يف امللخص من  ن الوفود أدىل عدد م: "ا يف تقرير هذه ادلورةق

ية ية من جدول أعامل ا يات ا تو يذ ا ية بقانون الرباءات يف  نة ادلامئة ا هام ا منياانت حول إ ن ص ل ن لتللج ملع نفملع س تب وقال . ب
تحا نة، وإهنا  رشة  سادسة  سجل يف تقرير ادلورة ا ياانت  يع ا سـالريس إن  للج ل ت ب عمج ُ س ل بو ئ ية العامة للو يل إىل ا مجلع

ية اوفق بو عام مجلعا للقرار الصادر عن ا ية2010يلعامة للو يق جدول أعامل ا ية  تعلق بآ من فامي  سـ ل لتي  ."تن

ند  .191 برية  ية  ية فقال إنه يويل أ بوحتدث وفد اجلزائر ابمس مجموعة جدول أعامل ا ك مه للمن  من جدول األعامل، 12لت
يامي ية العامة، جتري  يه ا تو نة، من خالل مراعاهتا  ًوأعرب عن رسوره ملعرفة أن ا تق مجلعج ل هاهما يف إدراج للج س عاما إل ً

ها ية يف جمال  معلجدول أعامل ا ية  .لتمن ية يف إطار ا ية أسا سب أ مللكوذكر الوفد أن نظام براءات الاخرتاع  سـ مه يكت
ية وعىل الرفاه الاجامتعي تصادية الو ية والا ية الاجامت بارش عىل ا شلك  نالفكرية، كام أنه يؤثر  ع من طب ق ًوأردف قائال  .لتم

ناعي ومؤقت للمخرتع مقابل إن نظام براءات تاكر ا نح بدل معني ا بدأ أسايس وهو  صط الاخرتاع يقوم عىل  ح م م
متع شف عن الاخرتاع خلدمة مصاحل ا جملا شلك  .لك ية الفكرية احلايل يركز  بوقال إنه مثة اعرتاف مزتايد بأن نظام ا مللك

ية الفكرية بدون أن يضمن إمتام ا ملخاص عىل ضامن حقوق أحصاب حقوق ا ناسب، مما يدعو إىل مللك شلك  مبادةل  ب
ية الفكرية  .ًالقلق بأن نظام الرباءات ال يعمل كام اكن مقررا يف األصل رش نظام ا مللكوقال إنه إذا اكن ال بد من أن  ينت

منو  تاكر وا لتعزيز الا ب يعا -ل شرتك نؤيده  ً وهو هدف  مج  عىل حنو أوجه القصور فلن يمت ذكل إال إذا متت معاجلة -م
نة بعض  .فعال ناقش ا شة بعض هذه اجلوانب، وقال إنه جيب أن  نا نة حاولت  للجوأعرب عن رسوره ألن ا ت ق مللج

بغي  توازن األسايس اذلي  تاحا ورصاحة وأن تعمل عىل إعادة ا ية يف نظام الرباءات عىل حنو أكرث ا نواقص احلا نا ينف ل ل ًل
تأصال يف نظام الرباءات ًأن يكون  سني وقال إنه ال ميكن أن حيصل  .م تعداد والزتام  ناك ا تحذكل إال إذا اكن  سـ به

بل نظام حبد ذاته يف ا مترارية ا ية خلدمة مصاحل ادلول األعضاء وضامن ا ياجات ا سب الا نظام  سـتقا ملح ل لفعل ت ح  .سـل
برية من  ناولت مجموعة  نة واليت  هذه ا شات اليت ختللت بعض ادلورات األخرية  نا كوقال إنه ذلكل يرحب اب ت للج ق لمل

تاكر مالقضااي  بديةل لال رشوعة والامنذج ا سة ا نا ية  نا يدات حقوق الرباءات واملامرسات ا ناءات و بثل ا ل ف للم مل ملي ف تقث إىل سـت
نظام . غري ذكل تعلق  شأن عدة جوانب معقدة  يق مقاربة أكرث توازان ومشوية  همت ابلفعل يف  بوقال إهنا أ ت ب ل ً حتق س

ن .الرباءات ادلويل تجاوز ا نة أن  ملوقال إن عىل ا ت تطرق إىل املامرسات امللموسة ووقائع العامل للج نظرية  شات ا تا ل لق
نة بعد ها ا بو ومل تعا شـهتا خارج مقر الو نا سائل اليت تمت  للجاخلاريج وا ي ق جلمل نة  .م نب ا للجوقال إنه ال جيب أن  تتج

من ته وتعزيزها  شاط اإلبداعي أو إعا ها  سوق و تخدام الرباءات يف ا ية ا هم  شة و للنا ق يع يف ف نم ل سـ للق شج تطور تك لو وا
نولويج نظام إال  .لتكا سني ا بادرات الالزمة  تخذ ا شرتكة وأن  لوقال إنه ال ميكن لدلول األعضاء أن حتقق إرادة  تح مل ت لم

شات رصحية نا قمن خالل  بغي معاجلهتا ليك وذكر الوفد أن من القضااي األ .م ية اليت  ينسا متكن ادلول األعضاء من تسـ

                                                 

ية بقانون الرباءات يف دورهتا الرابعة   2 نة ادلامئة ا يه ا نناء عىل اإلجراء اذلي اتفقت  للج عل رشوع )SCP/4/6ث من الويقة 11انظر الفقرة (ملعب يح  م، أ ت
رشين تاسعة وا بل أن يقدم إىل ادلورة ا يه  يق  ية ا نة  نة اإللكرتوين لفائدة أعضاء ا تدى ا نة عىل  رشة  نة  ثا يدي لدلورة ا تقرير ا لعا ل عل تعل بغ للج للج ن للج ع ل ه َّل ق لم م  .لمت
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سم توصل إىل نظام براءات دويل  تا سأةل جودة الرباءاتيل ية  ية واملصدا م ابلفعا هاموقال إن .قل نة أن حتقق  ً عىل ا ف  للج
ًشرتاك هوم م ية" جودة الرباءة"ملف  ته الهنا شأن ووضعه يف  شة برانمج العمل يف هذا ا نا ها يف  ئبل رشو يغ ل صق م ع . ق

سأةل الرباءات والصحة اليت شلكت موضو همة األخرى  سائل ا موأضاف قائال إن من ا ململ ً شات يف اجملال العام َ نا قع ا مل
ية نظمة الصحة العا ية و تجارة العا نظمة ا ثل  نظامت أخرى  شطة ملموسة يف  نظمي أ ملكام أدت إىل  مل ل ن مت م م وقال إن  .م

مترة يف مصهتا شلك واحض وإهنا ال تزال  شأن  بو الزتمت الصمت يف هذا ا مسـالو ب ل بو  .ي يوأعرب عن أمهل أن تعوض الو
تأخري يف معا نة، لعن هذا ا بادرات ملموسة وهادفة يف إطار برانمج معل ا سأةل من خالل اختاذها  هذه ا للججلهتا  ممل ل

بدلان األ ية ومجموعة ا شرتك جملموعة جدول أعامل ا لعىل أساس الاقرتاح ا من يلتمل وأوحض أن الاقرتاح هيدف إىل  .ةيقفر
ب تعزيز قدرات ادلول األعضاء، خاصة ا لوضع برانمج معل  ية ول نا مدلان ا بدلان األقل منول ، من أجل وضع نظام ًالا

ياسات  ية دمع أولوايت  نظام العاملي للرباءات  تفادة اكمةل من مواطن املرونة اليت يوفرها ا يد ا سـبراءات  بغ ل سـ يسـتف
ساقا  .الصحة العامة سق ا ترب الوفد أن الاقرتاح  ًوأ ت ت ية ًاكبرييع تو ص مع ا ية اليت أشارت إىل 22ل لتمن من جدول أعامل ا

نظومة األمم أنه  تفق علهيا يف  ية ا شأن وضع القواعد واملعايري أن تكون دامعة لألهداف اإلمنا بو  شطة الو مبغي أل ملن ئ ب ي ن ي
ية تحدة، مبا فهيا األهداف الواردة يف إعالن األ لفا شات  .مل نا نظمي  نحو ذاته، قال الوفد إن احلاجة تدعو إىل  قوعىل ا ت مل

ية  نة إلبراز  يال يف ا كيفأكرث  للج يوم مبا فهيا ًتفص رشية ا ها ا ية اليت توا تحدايت الر هام الرباءات يف معاجلة ا لإ سـ لبل هج ئيس
تعلمي نايخ وا تغري ا ئة وإدارة الكوارث وا تعلقة ابألمن الغذايئ وأمن الطاقة وا تحدايت ا لا مل ل مل وأعرب عن أمهل أن  .لبيل

سائل  تح وناء ملعاجلة هذه ا شاركة يف جو  بةل  ملهد األايم ا ب ّم نف ملق مش همةت وقال إنه عىل ضوء الوقائع و اخلربات  .ملا
ساعد حبد ذاته عىل  سائد بأن ضامن حقوق قوية ملاليك الرباءات  ساذج ا ية، مت رفض الافرتاض ا تصادية العا يالا ل ل مل ق

تامثرات تاكر وجذب الا سيع الا ب ية الفكرية عىل أمكل  .تشج توى حامية حقوق ا بدلان  ية تعديل ا مللكوقال إن  سـيف ملل ك
يدات عىل احلقوق واألدوات وأوجه املرونة األخرى قد شلك حىت اآلن مادة وجه  ناءات وا تخداهما الا ياب لتقسـ سـتث

نة للجنقاش األاكدميي يف هذه ا تخداهما كخطوة حنو وضع  .لل ية ا يدات و ناءات وا يل لال سـوقال إن إجراء  ي يفحتل كث لتق سـت
يل غري حرصي لال سـتثد يث يكون مرجعل يدات  حبناءات وا نوط ً التقي بو بلعب ادلور ا سمح للو مللدلول األعضاء  ي سي

ية الفكرية ياسات حقوق ا بدلان يف وضع  ساعدة ا مللكهبا يف  سـ ل سأةل نقل  .م موقال إن األمه من ذكل أخريا هو أن  ً
تأصةل يف نظام الرباءات ية ا بادةل األسا يا يف مصمي ا نولو ملا سـ مل ج هام . لتك ية إ يمي موضوعي حول  سوقال إن إعداد  يف كتق

ساعد ن بو  تعني هبا الو بل اليت ميكن أن  ها وحتديد ا يا أو إعاقة  نولو تظام الرباءات حىت اآلن يف نقل ا ي سـ لسـ تل ل نقل ج تك
نة هدف يف مصمي معل هذه ا يق هذا ا للجنظام الرباءات عىل  ل تخذ بعد إجراءات . حتق نة مل  تومىض يقول إن ا للج

ية  تو شأن، وأضاف أن ا صملموسة هبذا ا ل ية  من جدول أعام25ل ياسات (لتمنل ا بو بدراسة ا سـواليت تطالب الو لي
يا ورشها نولو تعزيز نقل ا ية الفكرية والرضورية  تعلقة اب بادرات ا نوا ج تك لمللك ل مل بل ) مل هود من  قتطلب املزيد من ا جل ت

ها نة  لتطبيقا نة .للج نارص ملموسة يف إطار برانمج معل ا شات إىل  نا للجوتطلع الوفد إىل حتويل هذه ا ع ق ًا، وأخري .مل
ية اليت مل  تعلقة اب شات هممة ورضورية حول جوانب نظام الرباءات ا نا نة رشعت يف إجراء  منذكر الوفد أن ا مل ق لتللج م

ية سائل احلامسة اليت  .بتمت معاجلهتا بعد، ورحب هبذه اخلطوة اإلجيا بار عدد من ا ملوأعرب عن أمهل أن يؤخذ يف الا عت
نة بعد عىل حنو رصحي ون ها ا ّمل تعا ب للج ية تقوم جل توازن وموجه حنو ا يمت إدراهجا يف برانمج معل شامل و مناء  لتل م

نة  .ابعامتده للجا

بدلان األ .192 يلوحتدث وفد مرص ابمس مجموعة ا يده لآلراء اليت أدىل هبا وفد اجلزائر ابمس يقفر ية فأعرب عن تأ
ية تدايت . لتمنمجموعة جدول أعامل ا نة و نوقال الوفد إنه يرى أن هممة ا يذ جدول مللج ثل يف ضامن  بو األخرى  تنفالو مت تي

تصاص لك مهنا سب ا بو  ئات الو تصةل هبا يف  شطة ا ساق األ ميه وضامن ا ية و خأعامل ا ح ي ي مل ن ت همن تعم وقال الوفد إنه . لت
ية  نظايم الرمسي عىل آ بو اذلي يقيض بإضفاء الطابع ا ية العامة للو نطلق، ووفقا للقرار الصادر عن ا لمن هذا ا ل ي مجلع ًمل

بو األخرى، فإنه لا ئات الو بل  بو من  ية العامة للو تقارير إىل ا يمي وإرسال ا ييق وإجراءات الرصد وا ي ي مجلع ل هسـ قن لتق ت
ند يف جدول األعامل نة ال . لبيدمع إدراج هذا ا ند دامئ يف جدول أعامل ا ند  للجوقال الوفد إن عدم إدراج هذا ا ب كب ل

بو، ويه ا ية العامة للو مليامتىش مع قرار ا ي نةمجلع يمي . للجنظمة األم اليت حتمك معل ا تقورأى الوفد أن من الرضوري 
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ها لضامن  سق  ية ويف  ية ا يات جدول أعامل ا يذ تو نة يف  شات اجلارية يف إطار ا نا هم ا معيف  نف تس ك ن من ص للج ق مل تك ت ملعت لت
ية الفكرية واملصلحة العامة نظام العاملي بني أحصاب حقوق ا توازن يف ا مللكيق ا لحتق نود جدول وقال ال. ل بوفد إن 

ية يات حمددة جلدول أعامل ا شلك أو بآخر تو ست  ية اليت مت حبهثا حىت هذه اللحظة  مناألعامل ا ص ب عك لتن ومىض . ملع
ناء عىل طلب ادلول األعضاء، بإجراء دراسات  بو،  تداخةل تكل اليت تلكف الو يات ا تو ًالوفد يقول إن من ا ب ي مل ص ل

تأثري، يف إطار اجملموعة د يمي ا لو ية وحتديدالتق ية ًالتمن من جدول أعامل ا تو ص ا تأثري 35ل شأن ا تأثري  يمي ا توفري  ل،  ب ل تقل
ية الفكرية تخدام نظام ا ثقايف ال تصادي والاجامتعي وا مللكالا سـق تصة ابلرباءات . ل نة يه ا بار أن ا خملوأضاف أنه اب للج عت

نوعة تأثري هذه يف جماالت  ياميت ا تفإنه يطلب إجراء  مل تعلق حتديدفد أنوأوحض الو. تق ياميت  ت هذه ا سأةل ًالتق مب 
ية  يق ا ياميت املدرجة يف نظام الرباءات العاملي يف  ناءات وا هام الا ية إ ياميت و ناءات وا لتمنالا حتق تق ث س يف تق لث ك تل سـت سـ

ناءات  بدلان يف دمج الا ساعدة هذه ا ية ويف ميكن  ياسات العامة يف ادلول األعضاء ا يذ ا ثو سـتنف ل م ك ن ملعسـ ل ت
يدات يف  نوا يةلتقي طنها الو تضمن أيضوأكد الوف. ظم بو  تد عىل أن والية الو بدلان وتكوين ًاي ية  ساعدة ا لل تقدمي ا ن لتقمل

يق اتفاق  ية من أجل  تجارة العا نظمة ا تعاوين مع  ها ا بان اتفا شورة يف هذا اجملال أخذا يف ا بالكفاءات وا مل ل ل سـ تطمل محل ق ً
تجارة  تصةل اب ية الفكرية ا لجوانب حقوق ا مل بدلان األ). يتربس(مللك سق مع اقرتاح مجموعة ا لورأى أن ذكل  ييت ة يقفر

ية فامي خيص الرباءات والصحة العامة ية تأثري . لتمنومجموعة جدول أعامل ا تعلق  شرتك  بكيفوأوحض الوفد أن الاقرتاح ا ي مل
ساعدة هذه ادلول يف ية  بارات الصحة العامة يف ادلول األعضاء و منظام الرباءات احلايل عىل ا كيفت  تعزيز قدراهتا، مبا ع

ية ياسات الصحة العامة أو ملواهجة حتدايت الصحة العامة الو يق أهداف  ية  نيف ذكل تعممي مواطن املرونة  سـ طبغ . حتق
ثاالوقال الو يا يعد  نولو ًفد إن نقل ا م ج يمي لتك تداخةل، وطلب إىل األمانة أن جتري دراسات  يع ا تق آخر عىل املوا مل ض

تأثري يف جمال الرباءات  يلا نولو يص حوافز نقل ا جية  لتك شخ هاتبغ يل اليت توا هجا والعرا تام. ق ، قال الوفد إنه جيب أن ًاخو
بدلان األ ية وأن مجموعة ا نظور ا بان  نة يف ا لتأخذ ا من سـ لتللج م يحل يمي احلاةل وسعى إىل تكوين يقفر تة تركز عىل دراسات  تق

تخد متكن من ا يع هذه اجملاالت ليك  هدف أمسى يف  سـالكفاءات  تمج يةك  .لتمنام نظام الرباءات لصاحل ا

نقاش حول  .193 هام يف ا ية ابمس اجملموعة ابء فأعرب عن رسوره ابإل تحدة األمر لوحتدث وفد الوالايت ا سمل يك
ية ية ا يات جدول أعامل ا تو نة  نيذ ا من ص ل ملعللج لت سة اليت شلكت برانمج العمل . تنف يع ا مخلورأى الوفد أن املوا ض

هاماملتوازن من املمكن أن توا ًفر إ بريس يةًاك  يات جدول أعامل ا يذ تو من يف  لتص وقال الوفد إنه مع ذكل، لألسف مل . تنف
ها يل يف  نة سوى تقدم  معلحترز ا ئ ند . ضللج بغي أال  من 12لبوأكد الوفد عىل موقفه القائل إن ا ينجدول األعامل 

ند ت. ً دامئاًابيكون  بب الا خوقال الوفد إنه لألسف، يف هذه املرحةل، و نة، مل حيرز سوى تقدم بس ُالف داخل ا للج
ية وبوجه عام ية ا يات جدول أعامل ا يذ تو نيل فامي خيص  من ص ملعئ لتض بة اجملموعة ابء يف إحراز تقدم . تنف غوأعرب عن ر

شة  نا شأت مكحفل  نص عىل أهنا قد أ نة، واليت  ية بقانون الرباءات مبا يامتىش مع والية ا نة ادلامئة ا قيف ا مل ن ت للج ن ُللج ملع
يق القوانني ال تدرجيي لقانون الرباءات دويا، مبا يف ذكل  تطوير ا شأن ا شورة  يق وتوفري ا يل ا سـقضااي و ل ل ل ب مل سـ نه تن ت ًت ل س

ية  .طنواإلجراءات الو

نوب  .194 يجوأعرب وفد  بدلان األيقأفر يانني الذلين أدىل هبام لك من وفد مرص ابمس مجموعة ا يده  لا عن تأ ب يللي ة يقفر
يةووفد اجلزائر ابمس مجم ية . لتمنوعة جدول أعامل ا نة  تقارير اليت تقدهما ا بة أمهل ألن ا للجمعوأعرب عن قلقه و للج ل خي

ها، اكنت حمل نقاش وإناكر بعض  تأصةل يف  ية، اليت تعد  يات جدول أعامل ا يذ تو شأن  بو  معلالعامة للو م مننف ص ب لتي ت
نت قراروقال الوفد إن . ادلول األعضاء بو  ية العامة للو تبا ي ية بأن تدرج يف تقاريرها ً امجلع بو ا ئات الو نيوجه  ي ملعي ه

يات جدول أعامل يذ تو هاهما يف  يات العامة وصفا بإ نوية املقدمة  صا للجمع نفسـ تس ً يةل ية ا ن ا ملعمن هذا ًاورأى أنه وفق. لت ل 
بو ية العامة للو يل انعقاد ا نة  ند دامئ يف جدول األعامل يف لك دورة  بغي وجود  يالقرار،  مجلع ب للج قب ال الوفد إن وق. ين

بو تخذة للقرارات يف الو ئة  بو، أعىل  ية العامة للو ته ا يق،  ية ا ية، مبا يف ذكل آ يجدول أعامل ا ي ي مجلع سـ ل ممن هن تبن لت ومن . لت
ية العامة  ية وأن تذعن لقرار ا يا هر إرادهتا ا يع ادلول األعضاء أن  بة  مجلعمث رأى أنه من الرضوري اب سـ سـ مجل لسـ تظن ل

بو ياسات العامة واملصلحة مهوشدد الوفد عىل أ. يللو بار قضااي ا توازن يأخذ يف الا ية فكرية  سـية وجود نظام  لت ع م ملك
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توازن. العامة يق هذا ا ية اذلي وضع  يات جدول أعامل ا يذ تو لوقال الوفد إنه جيب  من تحقص لنف ُت وقال إن تأثري نظام . لت
ية، ال ميكن وصفه نا ية ا ية، خاصة ا عالرباءات عىل ا لص من تمن لت تاكر قد يلعب دورا حمو أن ورأى. ل ًالا  يف معاجلة ًرايب

نايخ، وأقر الوفد ابدلور اذلي ميكن أن  تغري ا ثل الصحة واألمن الغذايئ وا ية،  ية األسا تحدايت العا ملبعض ا ل سـ مل مل
ية يف  توايت ا يع  ية  ناسب ادلول األعضاء من ان ساعدة عىل الوصول إىل قانون براءات  نة يف ا منبه ا سـ مج ي مل للج لتتلع م ح

بدل سأةل تعزيز القدرة عىل . انلا تعلق  مبوفامي  تاكر، أعرب الوفد عن رسوره بي تعلقة أبالا نة مضطلعة بأعامل  من ا للج
يدات وأنظمة الاعرتاض ناءات وا يا والا نولو تقيابلرباءات والصحة ونقل ا لل ث ج وأوحض الوفد أن هذه القضااي . سـتتك

تعل ية، ويه ا يات جدول أعامل ا ملتعلق بعدد من تو من ص يا ورشه والوصول إىل لتت نولو نقة مبواطن املرونة ونقل ا ج لتك
ية وتكوين الكفاءات ساعدة ا ناملعرفة والوصول إىل املعلومات وا نة يف . لتقمل بري اذلي أحرزته ا تقدم ا للجوأقر الوفد اب لكل

يع األ يا، وأعرب عن تقديره  نولو يدات وأنظمة الاعرتاض ونقل ا ناءات وا نمعاجلة الا مجل جي تك لث لتق شطة اليت تضطلع سـت
شأن هذه القضااي حىت هذه اللحظة نة  بهبا ا شأن هذه القضااي، . للج نه قال إن احلاجة تدعو ملزيد من العمل  بو لك

يا ورشها ومواطن املرونة نولو نخاصة يف جمال نقل ا ج ًواتفق الوفد مع الرأي القائل إن الاخنراط األكرث تفاعال . لتك
تضمن  يباأحصيواذلي  ية الفكريةملعن املصلحة ا ترب الوفد أن احلاجة تدعو إىل . مللكني أمر مطلوب يف جمال ا عوا

يات جدول  يذ تو نة من  متكن ا يات ليك  تغلب عىل الصعوابت اليت تواجه ا ية  تكرة وا صاحللول ا للج ن لل لعمل تنفب تتق ل مل
يةل لضامن احلفاظ عىل املع يات الواردة حتت اجملموعة جمي، كو تو ية، خاصة ا سـأعامل ا ص ل لومات وضامن الوصول إلهيا لتمن

نذ أن قدم لك من 3وتطرق الوفد إىل موضوع الرباءات والصحة وقال إنه ُعقدت . عىل املدى الطويل م دورات 
بدلان األ يلمجموعة ا نةيقفر شلك رمسي إىل ا شأن الرباءات والصحة  ية اقرتاهحام  للجة ومجموعة جدول أعامل ا ب ب وأوحض . لتمن

تعلقة الوفد أن الاقرتاح هيدف إ تخدام مواطن املرونة ا ية يف ا نا بدلان ا تحدايت اليت تواجه ا ملىل معاجلة ا سـ ل ل مل
نة يه املاكن . ابلرباءات بحث هذا األمر، فإنه يرى أن ا بغي أال  نة  للجوقال إنه يف مقابل اآلراء القائةل إن ا ت ينللج

ناسب ملعاجلة هذا األمر رسيع من وترية . ملا نة عىل ا معوحث الوفد ا لت شأن الرباءات للج بها وبين برانمج معل  ت ل
نظمة الصحة . والصحة بو و ثاليث بني الو تعاون ا نقاشات اخلاصة اب ية وا تفا بارية ا سة اإل موأشاد الوفد اب يخ ل ل ل عل ل جلل

ية شأن القضااي ا ية  تجارة العا نظمة ا ية و لصحالعا ب مل ل ندواقرت. ممل نة أن تدرج  بح الوفد عىل ا  يف جدول األعامل ًا دامئًاللج
شأن ا ية  تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا بو و ثاليث بني الو تعاون ا ٍملشأن ا ب مل ل مل ي ل ل مب تعلقة ابلصحة من م ملسائل ا

ية  تو ية، خاصة ا يات جدول أعامل ا تو نة  يذ ا يل  صأجل  ل من ص ل للج لته تنف تام. 40تس أن ، أعرب الوفد عن أمهل ًاخو
ناد نة يف العمل ا ستمتر ا للج  يف تطوير نظام الرباءات العاملي ًاتوازن القامئ من أجل امليض قدممل إىل الربانمج اًاتسـ

ب يع ادلول األعضاء، خاصة ا توازنة لفائدة  لبطريقة  مج بدلان األقل منوم ية وا نا لدلان ا يات جدول أعامل ًامل ص، مع أخذ تو
بار ية يف الا تا عمن  .لت

يانني الذلين أدىل هبام لك .195 يده  بوأعرب وفد الربازيل عن تأ ية للي لتمن من وفد اجلزائر ابمس مجموعة جدول أعامل ا
بدلان األ يلووفد مرص ابمس مجموعة ا نوب يقفر يان اذلي أدىل به وفد  جة، كام أيد ا يلب ية . ايقأفر مهوقال الوفد إنه يعلق أ

متدة يف  ية ا يق جدول أعامل ا ية  ملعبرية عىل آ من سـ ل لتك هذا القرار فإنه يرى أن. 2010تن لوقال إنه وفقا  نة تعد من ً للج ا
ها عىل هذا األساس يف عام  بو وأهنا ابرشت  ية العامة للو تقارير إىل ا ية بإرسال ا ئات ا معلا ي مجلع ل ن ملعي ومن مث . 2011له

بغي أن يكون  ند جدول األعامل هذا  ينقال الوفد إنه يرى أن  شلك ًادامئب بو  ية العامة للو يذ قرار ا ب من أجل  ي مجلع تنف
يةواسرتسل الوفد قا. حصيح نذ اعامتد جدول أعامل ا ها  نة نوعت برانمج  منئال إن ا لتللج م معل ّ وأوحض الوفد أن جداول . ً

يع األعضاء يع هتم  مجأعامل ادلورات مل تكن أحادية اجلانب وأهنا رمت إىل إدراج موا ثل وقال الوفد إنه ي. ض مرى أن 
توازن يعد رضوراي ًهذا ا نة بطريقة أحادية حنو ل حت لضامن عدم سعي ا يق للج توى أعىل من امحلاية وا سـيق  نسـ لتم ق

ية، يف ظل الاعامتد عىل مقاربة واحدة ختدم  ياجات ا يؤدي إىل إهامل ا بة حلقوق الرباءات، ألن ذكل  مناب ت سـ لتسـ ح لن
ته الربازيل يف الويقة . مجيع األغراض نة لربانمج العمل اذلي اقرت بين ا ثوقال الوفد إن  حللج تعلق SCP/14/7ت ي فامي 

ناء ية سـتثابال تو تفق مع ا يدات عىل حقوق الرباءات  صات وا ل ي نص عىل أن 17لتقي ية واليت  ت من جدول أعامل ا لتمن
ية الفكرية ادلوية بار مواطن املرونة الواردة يف اتفاقات ا بغي أن تأخذ يف الا بو  شطة الو لأ ت ي مللكن عن وقال الوفد إن . ي
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تني  تو ها اب تعلقة جبودة الرباءات ميكن ر نقاشات ا يا ل مل صل سلط الضوء عىل احلاجة إىل متكني 10 و8بط ست إذا اكنت 
ياانت ا ساعدة هلم بادلول األعضاء من الوصول إىل قواعد  للرباءات وتقدمي ا ية فامي تحسمل ية الو نني قدراهتم املؤ طسـ س

ية، ومن مث يمت ا ياهتم ا ية الفكرية من خالل تعزيز تطوير  تتعلق اب لتحي ن ً ا هامًاورلوصول إىل الكفاءة اليت تلعب دبمللك
بغي الاضطالع هبا يف جماالت أخرى. يف ضامن جودة الرباءات ترب أن اجملموعة . ينوقال الوفد إنه مثة همام عديدة  عوا

بادرات الالزمة دلمع نقل  بات وا تطلب املزيد من العمل، مبا أن ا يا ال تزال  نولو نقل ا تعلقة  ملجمي ا ت ب لعقمل ج لتك
يا ورشها ال تزال غري واحض نولو نا ج بعض ادلول األعضاءلتك ية . لة  تو صوأضاف الوفد أن ا نفذ من 17ل بدو أهنا مل  ت  ي

ياسات  سني ا يدة يف  شاف مواطن املرونة ا ها ا سأةل الرباءات والصحة، واليت من بني أهدا ية  سـان حت تك لم ملقسـ ف ح
تعلقة ابلصحة بدلان األ. ملا بين الاقرتاح املقدم من مجموعة ا لورأى أن  يت ية يعد خطوة ة ومجموعة جدول أيقفر لتمنعامل ا

يذ نفيدة حنو ذكل ا ندة إىل جدول أعامل مزتن يأخذ . لتج نة  ناف معل ا توأعرب الوفد عن أمهل أن يرى ا سئ مت للجسـ
ية يع ادلول األعضاء، ويدمع يف نفس الوقت أهداف جدول أعامل ا ياجات  بان ا منيف ا مج ت لتسـ ح  .حل

نة، دوةل  27 بالغ عددهالهل األعضاء احتاد األورويب ودووحتدث وفد ادلامنرك ابمس الا .196 للجفأكد عىل أن ا
يق وتوفري SCP/1/2ث من الويقة 2 من الصفحة 3حسب الفقرة  يل ا شة القضااي و نا شأت مكحفل  سـ، قد أ ه ق مل تنن لت س

يق قوانني الرباءات تدرجيي لقانون الرباءات دويا، مبا يف ذكل  تطوير ا شأن ا شورة  سـا ل ل ل ب تنمل نفذ وقال الوفد إنه ليك. ً ت 
نظام الرباءات وتعزز الا يد  نة واليهتا، ميكهنا أن تدمع األداء ا با ل جل هم أيضللج يا و نولو ستاكر ونقل ا ج تتك يذ عدد ًال تنف يف 

ية يات جدول أعامل ا منمن تو نة مل حترز سوى. لتص يللجوقال إنه مبا أن ا يل  نسب تقدم  تلفة من ًاضئ نود  تعلق  خم فامي  ببي
ب بب  ها  تجدول أعام س ية امليض قدماين ابل شأن  كيفآلراء  يذ ًاب تنف، من الصعب تكوين صورة اكمةل يف هذه املرحةل عن 

ية ية ا يات جدول أعامل ا نتو من ملعص تفق علهيا . لت بع الامنذج ا نة أن  بغي عىل ا نظور اإلجرايئ  ملوقال الوفد إنه من ا للج تمل تن ي
هاهما شأن إ بو  ية العامة للو تقارير إىل ا ها  سندا إرسا بل ي مجلع لل يات جدول أعامل اع يذ تو من يف  لتص يةتنف ورأى . ملعنية ا

نًاالوفد أنه وفق بغي أن يكون ا بو الراخسة، ال  ب ملامرسات الو لي ندا12د ين ً من جدول األعامل   يف جدول أعامل ًا دامئب
نة ئات. للجا نة تكرار معل  نب ا نة، جيب أن  توازن  يذ برانمج العمل ا ند  يومىض يقول إنه  للج تج للج مل هع ت بو تنف ي الو

نظامت ادلوية األخرى لاألخرى وا  .مل

بدلان األ .197 يلوحتدث وفد مرص ابمس مجموعة ا ّة فقال إنه يود أن يعلق عىل بعض اآلراء الواردة حول املوضوع يقفر
بو ية العامة للو نة مع قرار ا ساق ا يتأكد من ا مجلع للج ت نة تعد خطوة لألمام. لل ترب الوفد أن أي خطوة اختذهتا ا ُوا للج . ع

ية الوصول إىل األهداف الهن ندما تقرتح دراسة ما، فإن ذكل يكون  ّوقال إنه  بن ُ يهنا أيضع نة، واليت من  ية  با للج يذ ًائ تنف 
نة ية ذات العالقة اب يات جدول أعامل ا للجتو من نة . لتص سق مع والية ا شلك  بغي أن تعمل  للجورأى أن الوفود  ت يب ين

ي بار أن جدول أعامل ا منالراخسة، مع ا لتت ية مفاوع ندما مت وضعه من خالل  معلة،  بو، اكن ع يضات طويةل داخل الو
يع اخلارجة عن نطاق الواليةًامقدر ية بأي شلك . ض هل أن يكون من املوا ند تعممي جدول أعامل ا منوقال الوفد إنه  لتع

شلك عا بو  بل الو تخذ من  يا مع القرار ا نة فإن ذكل يكون مامت بمن األشاكل يف أعامل ا ي مل شـ قللج ومىض يقول إن . مً
نة ية  سجم مع الوالية األ بو، ومن مث  ئات الو شطة و يع أ بغي أن يعمم يف  ية  للججدول أعامل ا صل ن ي ي ن مج يمن ه ُ ين وأوحض . لت

بدلان األ بل مجموعة ا ثل الاقرتاح املقدم من  بعض الاقرتاحات،  ندما تقدم بعض الوفود  لالوفد أنه  ب قع يم ة، فإهنم يقفر
بوحتاكنوا يرمون إىل حماوةل  ئات الو ئة من  تصاص لك  ية وفقا ال يذ جدول أعامل ا ييق أهداف  ي ي همن ه خ نف ّق لت ولفت . ت

تقدم، وأعرب  شأن إحراز أي نوع من ا ية العامة  تقارير إىل ا نة أن تقدم ا يقة أن عىل ا باه إىل  لالوفد الا ب مجلع ل للج حق نت
باع بأنه مل حيرز أي تقدم ترب . نطعن أسفه ألن بعض الوفود دليه الا ها، سواء متخض عهنا عوا شة  نا نفسالوفد أن ا ق مل

سائل  سائل املدرجة يف القامئة غري احلرصية  شة ا نا سمح للوفود  شلك خطوة لألمام، ألهنا  للمإجامع أو ال،  مل ق مب ت ست س
نة للجاليت شلك برانمج معل ا توحوقال الوفد إن هذ. ت بقى  بغي أن  مفا املوضوع  ين سني نظام ًاي نقاش من أجل  حت  لل

يس فقط يك يكون نظام الرباءاالرباءات يدل العاملي  ية ولكن ليك يعمل  ًت أكرث فعا ج يةل  .لتمنا يف خدمة أغراض ا
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يانني الذلين أدىل هبام  .198 يده  يق فأعرب عن تأ نغاراي ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى وا بوحتدث وفد  ي بلط لله ل
ية ابمس دوةل  27بالغ عددها لحتاد األورويب ودوهل األعضاء الك من وفد ادلامنرك ابمس الا تحدة األمر يكوالوالايت ا مل

يق توازن بني . اجملموعة ابء بغي  تعلق بقانون الرباءات ونظام الرباءات العاملي،  حتقوقال إنه يف إطار برانمج العمل ا ين مل
ية، واإل يا من ان نولو يع اإلبداع ونقل ا سني معل نظام الرباءات و نة و حيذ والية ا ج تك لنف شجت حت يذ عدد تللج نفهام يف  تس

ية األخرى نا ية من ا يات جدول أعامل ا حمن تو ل من نة يف . لتص شات اليت جرت يف ا نا نظر إىل ا للجوقال الوفد إنه اب ق مل ل
ية تعلق بأهداف ا بو فامي  ية العامة للو بع قرار ا نة اكنت  سابقة، فإن ا منادلورات ا ي ي مجلع للج لتل وأشار الوفد إىل أن . تت

نة ال ية يف هذه للجبرانمج معل ا هامه يف جدول أعامل ا يق إل يمي د تايل، ال ميكن إجراء  من يزال حمل تداول، واب لتل س ق تق
 .املرحةل

نوب  .199 يجوقال وفد  نةيقأفر نظام ادلاخيل  هدت اب للجا إن بعض الوفود ا ل ، 2009وقال الوفد إنه يف عام . ستش
توصل إىل اتف بب عدم ا ها بعد فرتة مجود  نة  تأنفت ا لا للج سسـ شأن برانمج العملبمعل وقال الوفد إن القامئة غري . باق 

بداية بغي أن شلك نقطة ا لاحلرصية  ت تمد يف عام . ين ية قد ا نة إىل أن جدول أعامل ا باه ا ُولفت الوفد ا ع من لتللج  2007نت
بو األخرى ا ئات الو ية يف  يات جدول أعامل ا يذ تو تعلق  بو فامي  ية العامة للو يوأن قرار ا ي من ص ي ي همجلع لت ُختذ يف عام بتنف

ثل . 2010 هام  نة أجنزت بعض العمل ا نة، فإنه يرى أن ا بار العمل اذلي اضطلعت به ا موقال إنه اب ل للج للج عت
يف ابدلراسات يا وأنظمة الا. لتلكا نولو نقل ا تعلقة  ثال أن ادلراسات ا يل ا جوذكر الوفد عىل  تك لب ب مل مل عرتاض وفرت س

يدًاعرض توصل إىل اتفاق . ًاج  ثل جودة الرباءات ال يعين أنه مل يمت إحراز أي تقدم لورأى أن عدم ا سأةل  مشأن  م ب
ية يات جدول أعامل ا يذ تو منشأن  ص لتب نة يف برانمج . تنف سائل امخلس ا نظر إىل ا تضموأردف الوفد قائال إنه اب مل ملل ً

ية نوات املا يع ادلراسات اليت أعدهتا األمانة يف ا ضالعمل، فإنه يقدر  سـ تع. لمج بو لوقال الوفد إن ا ثاليث بني الو ياون ا ل
بار ية جيب أن يؤخذ يف الا تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا تو مل ل عمل م تحققة . م ية ا تاجئ اإلجيا ملوأشاد الوفد اب ب لن

سني سع  تحقق يشء إجيايب يوجد  ندما  ية وقال إنه  هرا املا رش  تحخالل الاثىن  ت ي ع للض م ً ش تلف مع . ع خيوقال الوفد إنه 
نةالرأي القائل إنه  تحقق أي تقدم أو حتقق تقدم بطيء يف ا للجمل   .ي

يان اذلي أدىل به وفد ادلامنرك ابمس الاحتاد  .200 يده  يا عن تأ با بوأعرب وفد أ ي ن بالغ لاألورويب ودوهل األعضاء اللسـ
يذ جدول .  دوةل27 عددها نة يف  هام ا تعلق بإ يق توازن فامي  هام يف  ته يف اإل نفوأعرب الوفد عن ر س حتق تس للج ي أعامل غب

ية شأن ا بو  منالو ب تلف ادلول األعضاء وأن . لتي نظر يف الظروف اخلاصة  نقاش عن طريق ا خملورأى الوفد أنه مت إثراء ا ل ل
ية عىل حنو معقول ناجتة مر ضاملقاربة ا نذ ادلورة األخرية . ل نعقدة  نة ا موقال الوفد إن جدول أعامل دورات ا مل للج

نا ثل الا سائل  ثيات العامة مشل  سـتم م نولوللجمع يدات والرباءات والصحة ونقل ا جءات وا لتك يتق . يا وجودة الرباءاتل
شأن الرباءاتخورأى أنه يف  شات  نا ية يف ا بالل فرتة وجزية، بذلت هجود إلدراج جوانب ا ق مل لتمن ترب الوفد أن . ُ عوا

برية من جوانب الواقع الاجامتعي والعاملي ناول مجموعة  نة أثريت عن طريق  كا ت بب وأعرب الوف. للج بسد عن أسفه ألنه 
توص شل يف ا نة من جراء ا تقدم احملرز يف ا لياب ا لف للج ل ية امليض قدمغ ، يف هذه اللحظة، فإنه مل ًاكيفل إىل اتفاق حول 

نة ية يف ا يذ جدول أعامل ا يال  للجمتكن من إعطاء عرض أكرث  من لتتفص لتنف ً ثفة أاثرت . ي ية ا ملكوقال الوفد إن هذه ا لعمل
سائل اليت جي بل القريبملبعض ا ملسـتقب أن تعاجل يف ا تخدام : ُ سني ا هام بني اللجان  ثال، توزيع ا يل ا سـعىل  تح لمل مل سب

تعلقة ابلرباءات ية ا شأن األمور املوضو تقدم  يل إحراز ا نظمة و ملموارد ا ع ب ل ه ية . تسمل نظور ا لتمنوأضاف الوفد قائال إن  م ً
يع األخرى، أل نة حول املوا شات ا نا بغي أن يعوق  ضال  للج ق م نة إىل أن ين نقاش قد يؤدي اب توازن يف ا ياب ا للجن  ل ل غ

سخة مقدلة غري رضورية من اللجان األخرى نبح   .تص

بويفارية- مجهورية(وأعرب وفد فزنويال  .201 ل ا يان اذلي أدىل به وفد اجلزائر ابمس مجموعة جدول )ل يده  ب عن تأ للي
ية بقى يف جدول ًا جدًهمامل يعد وقال إن إدراج املوضوع يف جدول األعام. لتمنأعامل ا بغي أن  بة هل، ومن مث  ي اب ينسـ لن

ترب. األعامل ند مدرجعوا ية ًالب الوفد أن إبقاء هذا ا بو، وتدمعه آ ية العامة للو ل يعد مضن الوالية اليت أانطهتا ا ي مجلع
ية العامة متدة من ا ية ا مجلعيق جدول أعامل ا من ملعسـ لت ثري يف واتفق الوفد مع الرأي القائل إنه ال يزال. تن يام اب بغي ا لك  لق ين
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تاءات، ألن الرباءات تربط ارباطجمال الرب بدلان اًاث ويقًات رشية اليت ال تؤثر فقط عىل ا تحدايت ا ل اب ل ية ولكن لبل منا
تقدمة أيض بدلان ا ملا نايخ تعد هممة . ًال تغري ا ثل األمن الغذايئ وا سائل  لومىض يقول إن  ملم ل يس فقط يف الوقت م

بلً ااحلايل ولكن أيض ن .ملسـتقيف ا تغري ا بة  ملواب لل سلنسـ سات ا ملايخ، قال الوفد إن املؤ ية ؤس جوةل عن األزمة اإليكولو
شلكة هذه ا ية يه اليت متكل براءات ميكهنا أن تضع حال  ملاحلا لل ند يف جدول األعامل يعد أمروقال إن إدراج هذ .ً ً البا ا

بدلا ية، ولكن أيضا  نا بدلان ا يس فقط  ية  للابلغ األ ل لل ممه بلل تقدمة، إذا ما تطلعت األخرية إىل ا ملسـتقن ا ورأى أنه  .مل
يع ادلول األعضاء تضمن الزتامات  تأنف العمل يف ظل والية  نة أن  مجلبغي عىل ا ت سـ تللج  .ين

ية  .202 يانني الذلين أدىل هبام لك من وفد اجلزائر ابمس مجموعة جدول أعامل ا يده  بويت عن تأ منوأعرب وفد  ب ي لتي لل ج
بدلان األووفد مرص ابمس يةل مجموعة ا سق مع قرار إورأى الوفد أن . يقفر نة  ند يف جدول أعامل ا تدراج هذا ا للج يب ل

بو ئات الو يع  ية يف  تعممي جدول أعامل ا بو اذلي يطالب  ية العامة للو يا ي مج من ب ي همجلع تقرير . لت ية ا لوشدد الوفد عىل أ مه
نة  ية العامة وفقللجاملقدم من ا بو للوالية اليتًامجلعإىل ا ية العامة للو ي أانطهتا ا ند . مجلع لبومن مث أيد الوفد اإلبقاء عىل ا

نة  .للجيف جدول أعامل ا

نوب  .203 يانني الذلين أدىل هبام لك من وفد  يده  تحدة عن تأ يا ا هورية تزنا جوأعرب وفد  بمج ي مل يللن ا ووفد مرص يقأفر
بدلان األ يلابمس مجموعة ا نة، إال أن وقال الوفد إنه عىل الرمغ من أ. ةيقفر ثل ا برية  نه يف مجموعة  نقاش البد  للجن ا ك مل م

شدت ا نة يه اليت  يع اليت تعاجل يف ا ية املوا حأ للج ض ند جدول أفووقال ال. لوفود يف قاعة الاجامتعمه ية بد إن  لتمنعامل ا
نظر يعد حاسام ًحمل ا ببل ية  يذ جدول أعامل ا ند يف  نة هذا ا نب ا س وأنه ال ميكن أن  بنف منت ب للج لتتج ل يعت . مجل تأثريه عىل ا

هم إجراء نقاش أكرب وتوفري معلومات مفصةل للوصول إىل إجامع حول اإلجراءات امللموسة ترب . ملورأى أن من ا عوا
ية يات جدول أعامل ا يذ تو به يف  ييل  نة دلهيا دور  منالوفد أن ا ص تلع تمك لتللج تنف يل . ل قودعا الوفود إىل حتديد العرا

ئة من خالل ا نا بات ا لوا شـ ل ئات األخرىلعق لهينقاش بدال من الاعامتد عىل إجراءات ا ورأى أنه ال يوجد تكرار . ً
ئات يده. لهيألعامل ا بار يوأعرب عن تأ ها اب نة  ناف ا ت ال عللج معل نة أسـتئ بو األخرى تمكل معل ا ئات الو للجن  ي هي

 .تناقضه وال

يانني الذلين أدىل هبام لك من وف .204 يده  يا عن تأ بوأعرب وفد إندو ي للسـ بدلان األني يلد مرص ابمس مجموعة ا ة يقفر
نة ند دامئ يف جدول أعامل ا سأةل  مترار ا تعلق بوجوب ا ية فامي  للجووفد اجلزائر ابمس مجموعة جدول أعامل ا ب مل ي كمن سـ . لت
تعلق ابلرباءات  ئة فامي  نا شالك ا نة، تدعو احلاجة إىل معاجلة بعض ا ية  يوقال الوفد إنه خالل ادلورة احلا شـ ل مل للج ل

ند مدرجوق. ةوالصح بقى ا بغي أن  بال إنه  لي نةًاين  .للج يف جدول أعامل ا

بدلان األ .205 يانني الذلين أدىل هبام لك من وفد مرص ابمس مجموعة ا يده  لوأعرب وفد غاان عن تأ ب يللي ة ووفد يقفر
ية يذ. لتمناجلزائر ابمس مجموعة جدول أعامل ا ترب الوفد أن موضوع  تنفوا ية يعدع تعلق ً حاساملتمن جدول أعامل ا ي فامي 

نة نظر فهيا يف إطار ا يع األخرى اليت جيرى ا للجابملوا ل تان املذكوراتن . ض سائل اليت أاثرهتا اجملمو عوقال الوفد إن ا مل
ية وتكوين الكفاءات، كام أهنا تربط جبوانب  ساعدة ا ثل ا ية،  تعلقة جبدول أعامل ا تقدمت بعض اجلوانب ا ن مل من لتقمل م لت

ثل جودة الربا ية، . ءاتمأخرى  نود يف جدول أعامل ا هم اإلبقاء عىل هذه ا بب، رأى الوفد أن من ا منوهذا ا لتب ل مل س لل
نة ها يف ا يع األخرى اليت جيري نقا للججبانب املوا  .شض

هود اليت بذلهتا  .206 ية الفكرية وأعرب عن تقديره  مترار يف حامية حقوق ا سأةل الا تفت وفد بريو إىل  للجوا مللك سـ م ل
يدات وأنظمة الاعرتاض وجودة الرباءات، جتماألمانة يف  ناءات وا ثل الا هامة  يع ا ييع املعلومات حول املوا لتقض ث م سـتل

نة هود اليت بذلهتا إلدراج قضااي الصحة العامة املربطة ابلرباءات يف نقاشات ا للجوفوق لك ذكل، ا ت وقال الوفد إنه . جل
سائل تعد يف غ يا القائل إن هذه ا با ملتفق مع رأي وفد أ ن سـ يقة فامي ي ية، ولكهنا تعكس العديد من الفروق ادل قاية األ مه

تفق علهيا. يتعلق مبصاحل حكومات ادلول األعضاء تاجئ وقرارات  توصل إىل  موأضاف أنه يعي مدى صعوبة ا ن واقرتح . ل
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يا وجودة الرباءات يف جدول األعام نولو ثل نقل ا نود  نة يف هجودها لإلبقاء عىل  متر ا جالوفد أن  تك لم ب للج بة تسـ لنسـل اب
ية  .ملسـتقبللالجامتعات ا

سابق،  .207 يوم ا نة يف ا ناولهتا ا يع اليت  ته يف معاجلة موضوعني من املوا سلفادور عن ر لوأعرب وفد ا ل للج ت ض ب غل
ية اليت يولهيا الوفد هلام ية واأل سائل جدول أعامل ا هام  بب اربا يا، وذكل  نولو مهوهام الصحة العامة ونقل ا من مب لتت ط س ج بتك . ل

نوأكد ا نقاش حول الصحة العامة كجزء من معل ا مترار ا ية ا للجلوفد عىل أ ل يا. ةسـمه يانه اكن  بوذكر أن   وغري ًا عاماًنب
بغي ع بىن أحاكمينحرصي عىل اإلطالق، وقال إنه  شلك اكمل مواطن ًاتتىل ادلول األعضاء أن  تخدم  ب قانوية  سـ تن

شا تاحة يف نظام الرباءات العاملي من أجل حل  ماملرونة ا تعلق ابلرباءاتمل متةل فامي  يلك الصحة العامة ا وقال الوفد . حمل
ياجات الصحة  ية ا ية  يذ هذه األحاكم القانوية  ية  بغي عىل ادلول األعضاء أن تركز أكرث عىل  تإنه اكن  ب بغ حن ت تلك نف يف ين

ياجات من أجل. العامة شف بأسلوب معيل ما يه هذه الا بدأ يف  نة أن  تواقرتح الوفد عىل ا تك ت حللج سامح تسـ ل ا
ثافة تخدام مواطن املرونة عىل حنو أكرث  ية اب نا كبدلان ا سـ ل تفات إىل الصعوابت اليت . ملل بغي الا لورأى الوفد أنه  ين

ساعدة هذه  تجارة،  ية أو إجراءات ا ثل نقص املعلومات أو الكفاءة ا يذ الفعال،  ية يف ا نا بدلان ا ملتواجه ا ل ن ل تقل لت مل نف م
ها سني  بدلان يف  نظما حت تغلت وقال ال. ل بغي أن تدرس جتربة رواندا، اليت ا ية اليت  تجارب اإلجيا سـوفد إن من ا ب ُل ين

تعلق بارية ةملموطن املرونة ا تجة وفق الرخصة اإل ية ا يدال تحرضات ا باري يف تصدير ا يص اإل ج ابلرت ج نخ ن لص ملسـ مل
ت. يمبوجب اتفاق تربس نظمة ا تخدم فهيا دوةل عضو يف  لوقال الوفد إهنا اكنت أول حاةل  مسـ ية نظام ت ملجارة العا

نظمة الصادر يف  متد مبوجب قرار اجمللس العام  بارية ا يص اإل للمالرتا ملع ج سطس 30خ تحرضات 2003غ أ تصدير ا سـ  ملل
تاج  بدلان اليت  ية  يدال حتا لل ن ندا حتديد. إلهيالص بدلان اليت تطلب ًاكوذكر الوفد أن  تجارة ل اكنت أول ا نظمة ا لمن  م

ية ترصحي سخةًاملالعا تاج  ن بإ ية من دواء محمي برباءة اخرتاع وتصديرن ٍ نو بدلان . ه إىل روانداع لوشكر الوفد مجموعة ا
ياأل يف معل يقفر هامات من أجل  تقدمي املزيد من اإل ية عىل اقرتاهحام، ورحب  ثة ومجموعة جدول أعامل ا ب تكمن س لت

نة يع. للجا تعلق ابدلراسات حول موا نة فامي  تكامل معل ا ترب الوفد أن ا ضوا ي للج سـ بدلانع بات اليت تواجه ا ثل ا ل  لعق  يف م
بدلهً همامًاتنفيذ مواطن املرونة يعد أمر ند . ل  تفت إىل ا بوا يا وقال إن هذا 10لل نولو شأن نقل ا ج من جدول األعامل  لتك ب

ثل  يا يف جماالت  نولو نقل ا يةل أوية  ية برباءة كو تاكرات ا ماملوضوع همم للغاية ورضوري ملعاجلة رش الا ج لتك ل ل سـ حملم ب ن
يةق يدال تحرضات ا نطاع ا لص ي. ملسـ سلفادور، فهيمه معرفة  تج يف ا ية  نو يفوقال الوفد إنه مبا أن األدوية ا كن ل ع ُل يق ت تطبة 

ية  يع و كيفممارسات ا يةالتصن نظمة الصحة العا ها  ية اليت تفر يدال تحرضات ا تاج ا ملباع معايري إ ن لص سـ ن مت ض وشدد الوفد . مل
نة يف سعهيا حنو تعزي ية معل ا للجعىل أ يةمه ياجاهتا األسا ية ا ية من  نا بدلان ا متكن ا يا ليك  نولو سـز نقل ا ت ب ل حل تلل م ج  .تتك

يانني الذلين أدىل هبام لك من وفد اجلزائر ابمس مجموعة جدول أعامل  .208 يده الاكمل  ند عن تأ بوأعرب وفد ا ي لله ل
بدلان األ ية ووفد مرص ابمس مجموعة ا لا يلتمن نوب يقفر يان  جة، كام أيد  يب ثل الرباءات وا. ايقأفر سائل  مترب الوفد أن  م ع

يع  بة  ية اب يا وأنظمة الاعرتاض تعد يف غاية األ نولو يدات ونقل ا ناءات وا مجلوالصحة العامة والا سـ مه لني جل تك لث تق سـت
بغي امليض قدم. عضاءادلول األ ية ومجموعة ًاينورأى أنه  يع الاقرتاحات املقدمة من مجموعة جدول أعامل ا شأن  من  مج لتب

بدلان األ يلا نوب يقفر يجة و يع . ايقأفر ية ولكن  نا بدلان ا بة  سائل ال تعد هممة فقط اب مجلورأى الوفد إن هذه ا ل لل سـ ممل لن
 .ادلول األعضاء

بدلان األ .209 يان اذلي أدىل به وفد مرص ابمس مجموعة ا يده  لوأعرب وفد الكونغو عن تأ ب يللي وحث الوفد . ةيقفر
سائل املربطة يع ا نة عىل معاجلة  تا مل مج يا وأنظمة للج نولو سائل الرباءات والصحة العامة ونقل ا ية، خاصة  ج اب لتك م لتمن

 .الاعرتاض

بدلان األ .210 يان اذلي أدىل به وفد مرص ابمس مجموعة ا يده  يا عن تأ لوأعرب وفد زا ب ي للب يم وقال الوفد إن . ةيقفر
ية ال يق اكن واحضمجلعقرار ا ية ا شأن آ سـعامة  ل هاًا جدًالتنب تعلق ابإل س فامي  ية من ي يات جدول أعامل ا يذ تو منم يف  لتص تنف

تأثرة ابلقرار ئات ا نة تعد إحدى هذه ا تصاصه، وأن ا سب ا ية لك  بو ا ملئات الو ي للج ح ن ي هي ملع له ورأى أنه مثة . خ
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يذ جدول أعامل ا نة أن تقوم هبا يف  بغي عىل ا هامات هامة  لتإ نف ن تس للج بىن موقفاي تايل جيب أن  ًية واب تت ل  وأن ًا حازممن
يل عرض إجنازاهتاتقدم ج ها  لتسهدول أعام  .ل

ية-مجهورية(وشدد وفد إيران  .211 تقارير )م اإلسال بة لرفع ا يب والامنذج اب ية الاتفاق عىل األسا ل عىل أ سـ ل لنمه
ي يل آ لو يقتفع ية اًيورأى أن ذكل يعد رضور. لتنسـة ا ية اب نة ا يذ والية ا ية العامة و يذ قرار ا من  ن للج لتمجلع ملع نف تنف لت
ية ا ية بقانون ال. لفكريةمللكوا نة ادلامئة ا ترب الوفد أن ا نوا للج توازن ًا هامًرباءات ميكهنا أن تلعب دوراملعع يق ا ل يف  حتق

بو ئات الو يع  ية يف معل  ية الفكرية وتعممي جدول أعامل ا ييف نظام ا ي مج همن لت وقال إن من أهداف نظام الرباءات . مللك
يا، غري أن نظام الرباءات يف الواقع نولو ساعدة يف نقل ا جا لتك يد كام اكن مفروضمل شلك  ج ال يعمل  وقال إنه ذلكل . ًاب

نة  حتلبغي عىل ا للج هايين نة أن جتري نقاشوأضاف الوفد أ. معلل هذا اجلانب يف  ُنه اكن عىل ا توحًاللج يع ًامف  مج حول 
سائل نايخ والصحةملا تغري ا ثل األمن الغذايئ وا ية،  تحدايت العا تعلق اب مل فامي  ل مل ل سائل تعد يف غاية . مي ملوقال إن هذه ا

نة بغي إدراهجا يف برانمج معل ا ية و نا بدلان ا بة  ية اب للجاأل ل لل سـ نمه يم نقاشات . لن تجاوز ا نة أن  لوأضاف أن عىل ا ت للج
ية وضع القواعد وامل بدأ يف  نظرية وأن  معلا ت ناسبل شلك  تحدايت القامئة  معايري يف هذه اجملاالت من أجل معاجلة ا ب . ل

بة ية مل تكن بغري شا ية طويةل األجل، وأضاف أن هذه ا يجة  ئوقال الوفد إن نظام الرباءات هو  لعمل معل ورأى أن . نت
ياسات ا تغل املزااي وحتاول أن حتل املضامني املربطة هبا لصاحل ا سـعىل ادلول األعضاء أن  ت لسـ  .لعامةت

ية  .212 تحال إىل ا نة، وإهنا  رشة  نة  ثا سجل يف تقرير ادلورة ا ياانت  يع ا مجلعوقال الريس إن  سـ للج ل ت ب عمج م ُئ س ل
بو عام  ية العامة للو بو وفقا للقرار الصادر عن ا يالعامة للو مجلع تعلق 2010ًي يةي فامي  يق جدول أعامل ا ية  منبآ سـ لتل  ".تن

يا نة ادلامئة ا .ناث تجارية والرسوم للجتقرير عن معل ا لية بقانون العالمات ا ملعن
ية  ياانت اجلغرا ية وا نا فوالامنذج ا ب ع  (SCT)للص

ياانت  .17 ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا نظر، عقدت ا ناء الفرتة موضع ا بأ ع لص ل ن للج ل لث ملع
ية دورة واحدة رشون ، 3فاجلغرا سادسة وا لعيه ادلورة ا توبر 28ىل  إ24من (ل وقد ). 2012 فرباير 3 إىل 1، ومن 2011ك أ

يد إميري غوندا  تجارية ئانئب ريس (لسـتوىل رئاسة تكل ادلورة ا لسم العالمات ا نغاري والرسوم ق تب ا لهوالامنذج يف ا ملك
ها معروض ). للملكية الفكرية نة يف  تقدم اذلي أحرزته ا شأن ا تقرير املقدم  معلوا للج ل ب  .حبسب املوضوعاتل

تجاريةال  لعالمات ا

رشين  .18 سادسة وا نة يف دورهتا ا شت ا لعان ل للج باتق يهتم يف تيتر سؤو ل عقد اجامتع إعاليم حول دور وسطاء اإلنرتنت و م
تجارية، جمال  نب مع وخلصتلالعالمات ا با إىل  ج إىل أن هذا الاجامتع جيب أن يعقد  نة جن رشين  سابعة وا للجادلورة ا لعل

مترب 17 يومأي، ( تصاصات احملددة يف ووفق) 2012سب  يةالغري ورقة الخا لال يف املرفق وأدرجت ئالريس أعدها اليت  مسر
نة عىل وجه اخلصوص عىل أن يكون الغرض األسايس لالجامتع اإلعاليم . SCT/26/8ثاألول من الويقة  للجوقد وافقت ا

تخدام العال تعلق اب يهتم فامي  سؤو سـهو توفري معلومات عن دور وسطاء اإلنرتنت و ي ل تجارية عىل اإلنرتنتم فليس . لمات ا
تدى  يات أو قرارات من أي نوعمنالغرض من الاجامتع معل  سأةل أو إعداد اقرتاحات أو رفع تو صنظر يف ا مل ولن يكون . لل

نة ية  للجالاجامتع اإلعاليم جزءا من أية دورة ر  .مس

تجدات تو .19 سـعرضت األمانة  تجاريةتعلق يعىل اإلنرتنت فامي نظام أسامء احلقول نطاق ع يمسـ ويف هذا . لابلعالمات ا
نة عىل احلاجة إىل  يات تفعيل للجالصدد، أكدت ا يا لاآل تجارية يف برانمج احلقول ا لعلاملرسومة محلاية حقوق العالمات ا ل

                                                 

3  SCT/27 – 23 يرىج الرجوع إىل الفقرة. 
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يذه gTLDsعامة اجلديدة املكونة من أسامء  نة بتنف اذلي تضطلع  ية ابألسامء واألرقام ا يّئة اإلنرتنت ا ن ملعي ملع ، ICANNه
تقرار و ئة اليت تزعزع خماطرها ا يات هذه ا ها إزاء  سـأعربت عن  ي لهمعل نازعات أسامء احلقول قلق سوية  ياسة املوحدة  ما ت لسـ ّ ل

UDRP بو اليت بادرة من الو يوضعت  ية قامئة مب متد علهيا ل كآ بت. بشلك عامُيعو يط طلو نة من األمانة أيضا أن  حت ا ادلول للج
 . نظام أسامء احلقول اجلديد مبا حيدث من تطورات يفاألعضاء علام

ند إىل الويقة  .20 تخدام كعالمات جتارية  يل والا تعلق حبامية أسامء ادلول من ا ثاكن العمل ا سـ سج يستمل  SCT/25/4لت
نة  بقدمتوإىل اقرتاح آخر برابدوس وجاماياك ه وفدا  بقدمتوإىل اقرتاح بربانمج معل  تصاصات  شأن ا يه وفد جاماياك  معب خ

ها القرتاح وفدي برابدوس وجاماياك. وىل من الاقرتاح األولتتعلق ابملرحةل األ يف حني . معوقد أعرب عدد من الوفود عن د
تفكري متني إىل إبالغ األمانة . للأعربت وفود أخرى عن حاجهتا إىل مزيد من املعلومات والوقت  نة األعضاء ا ملهودعت ا للج

تعلقة صةل حبامية أسامء ادلتملابحلاالت وادلراسات اإلفرادية ا توسـمي اشرتكوا فهيا، ملول، وكذكل املعلومات ا ية  للبأية خطة و طن
يذ ناء ا شالكت اليت واهجوها أ لتنفمبا يف ذكل ا ث بالغات يف شلك ويقة معل تعرض عىل ُوطلب من األمانة أن . مل ثجتمع تكل ا ل

ية تا نة يف دورهتا ا لا ل شأن . للج بوجيب أن توفر ويقة العمل هذه أيضا معلومات  توث بولا تاح يف الو يسـمي الوطين ا  .مل

ية نا عالرسوم والامنذج ا  لص

نة الك .21 شت ا ية وممارساته، ان نا شأن قانون الرسوم والامنذج ا نة  تعلق بعمل ا للجفامي  ق ع لص ب للج رشوع املواد  مني م 
تني  رشوع القواعد الواردين يف الو ثيقو نقحة SCT/26/3 وSCT/26/2م بت من األمانة أن تعد واثئق معل  م، و نظر لتطل

رشين،  سابعة وا نة يف دورهتا ا لعفهيا ا ل يقات للج ية لتعلعىل أن تأخذ تكل الواثئق بلك ا لاليت مت اإلدالء هبا يف ادلورة احلا
تلفة  سب خملوتوحض الاقرتاحات ا سطري أو احلوايش،  شطب أو ا تخدام األقواس املربعة أو ا حاليت تقدمت هبا الوفود اب ت ل لسـ

تضاء تعلق بع.قالا ية وممارساتهي أما فامي  نا شأن قانون الرسوم والامنذج ا نة  عمل ا لص ب يات جدول للج تو ته  يث  ص من  ب صل ح
ية أعدهتا األمانة  نة يف ويقة إعال ية، فقد نظرت ا بو  مأعامل الو ث للج من ئوأشار الريس إىل أن عددا ). SCT/26/4ثالويقة (للتي

يدة، ف توي عىل معلومات  مفمن الوفود رأى أنه، رمغ أن الويقة  حت بري ،إنه مثة حاجة إىل أن جتري األمانة دراسةث شارك فهيا  ك  ي
تصاديني ية وممارساته ،قالا نا رشوع قواعد قانون الرسوم والامنذج ا رشوع مواد و ع عن أثر  لص م تان (م  SCT/26/2ثيقالو

ية) SCT/26/3و نا بدلان ا معىل ا ل رشط أن يكون نط. ل ثل هذه ادلراسة،  نت وفود أخرى أهنا ال تعارض  بوأ م ها حمددا عل قا
نة ية، وفقا . للجبدقة وأال تؤخر معل ا نة عىل أن تطلب من األمانة إعداد دراسة  ية، اتفقت ا شات غري ر نا يلوبعد  للج مس حتلق م
تفق علهيا  تصاصات ا مللال  ).SCT/26/8, IIثالويقة (خ

ية ياانت اجلغرا فا  لب

تعلق  .22 ية  سائل موضو نة أية  ناول ا نظر، مل  تخالل الفرتة موضع ا ع م للج يةتتل ياانت اجلغرا فاب  .لب

نة من ُمن املقرر أن ت .23 رشون  سابعة وا للجعقد ادلورة ا مترب 21 إىل 18لعل رشوع جدول أعامل . 2012سب  موتضمن  ي
ية وممارساته تكل ادلورة  نا تعلق بقانون الرسوم والامنذج ا عنودا  لص ت نة (ب متل لعمل ا نظر يف دراسة عن األثر ا للجمبا يف ذكل ا حملل

ية وممارساتهعىل قانون الرسو نا عم والامنذج ا تعلقة ، )لص تجارية يف ملواجلوانب ا معلابلعالمات ا نظام أسامء نطاق ع يسـية تول
تخدام كعالمات جتارية، احلقول،  يل والا سـوحامية أسامء ادلول من ا ية لتسج سجةل ا مللكواألسامء ادلوية غري ا مل ل

ية يدال نتحرضات ا لص يهتم وابإلضافة إىل ذكل، فإنه من املق. للمسـ سؤو لرر عقد اجامتع إعاليم حول دور وسطاء اإلنرتنت و م
تجارية، وذكل يف يوم  مترب 17ليف جمال العالمات ا قبل عقد هذين لزم إعدادها ثونظرا إىل أن هذه الويقة . 2012سب 

هر فهيا هام ال ميكن أن  تا تظالاجامتعني، فإن  جئ نقحة من هذه الويقة يف وقت الحق. ن سخة  ثوسوف تصدر   .من



WO/GA/41/16 

Annex I 

13 

ثا بو تقرير عن معل  .لاث ية مبعايري الو نة ا يا ن  (CWS)ملعللج

نة .24 نظر، عقدت ا للجخالل الفرتة موضع ا توبر ل تأنفة اليت علقت يف أ ك ادلورة األوىل ا ِّسـ ، وعقدت أيضا ادلورة 2010مل
ية يف الفرتة من  ثا نا ندبوم وتر. 2012 مايو 4 أبريل إىل 30ل يد غوانر  يأس الاجامتع ا لسـ سويد(ل لتب ا  للرباءات مك

يل بو يف عايم ). لتسجوا ية العامة للو يومعال بقرارات ا تدت ،2011 و2010مجلع شمل لتام ا ية  ثا تية اللغوية يف ادلورة ا ن ل لغط
تحدة لك لغات  ستملاألمم ا ية ا ّالر ل  .مس

نة ابإلجامع .25 متدته ا شات حول جدول األعامل املعلق لدلورة األوىل، ا نا للجوعقب  عق َّ تاح ادلور. م بل ا فتو ية، ق ثا نة ا ل
نظام ادلاخيل اخلاص ية وا سائل ا توصل إىل اتفاق حول ا لأقفلت ادلورة األوىل دون ا مي مل ومت اعامتد تقرير ادلورة األوىل . لتنظل

ية ثا ننة يف دورهتا ا ل  .للج

متدت جدول األعامل كام هو مقرتح يف الويق .26 ها، وا ها وانئيب ر بت ر ية وا ثا نة دورهتا ا تحت ا ثوا تخ ن ل للج عت س يس ي ئف ئ ة ن
CWS/2/1 . يق يف ية ا شأن آ ند  سـورصحت بعض الوفود بأن اعامتد جدول األعامل ال ميس حبق الوفود يف اقرتاح  ل ب لتنب ّ

بةل نة ا ملقجداول أعامل دورات ا  .للج

نظام ادلاخيل اخلاص ية وا شؤون ا لا مي  لتنظل

ية وCWS/2/2ثوُعرض يف الويقة  .27 شؤون ا شأن ا مي الاقرتاح اذلي أعدته األمانة  ل لتنظب نظام ادلاخيل اخلاصّ وعقب . لا
تايل يان ا بو اب يات العامة للو سفراء، أدىل ريس ا لشاورة مع بعض ا ب ي مجلع ل لم  :ئ

تايل من خالل " تقدم ابالقرتاح ا ُّفق عىل ا سفراء، ات توى ا باح عىل  ية أجريت هذا ا شاورات غري ر ليف  ل ل سـ لص مس مم
بو ية مبعايري الو نة ا يات العامة إىل ا يريس ا ن للج ملعمجلع  :ئ

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

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

يات جدول أعامل  يق وتعمممي تو ية ا تالفات يف اآلراء املعرب عهنا إزاء آ صويدون ملخص الريس أيضا الا سـ لتنل ًّ خ ئ ّ
نظام ا بري عهنا يف ا ية وا لا تع لمن  دلاخيل اخلاص؛لت

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

يات بةل  بل دورة اخلريف ا للجمعاألفضل،  ملق  ." العامةق

يات العامة .28 باع اقرتاح ريس ا نة عىل ا مجلعواتفقت ا ت تلفة إزاء . ئللج ياانت أعربت فهيا عن آراء  خموأدلت بعض الوفود  بب
ية شاورات غري الر سائل املذكورة أعاله ألغراض ا مسا مل يات جدول . مل هوم أن تكون تو صومن اآلراء املعرب عهنا أن من ا ملف

تجزأ ية جزءا ال  يأعامل ا يع لتمن ية يف  تعممي جدول أعامل ا يق  ية ا ية آ بو، وأ ية مبعايري الو نة ا مج من معل ا من ل سـ ل مه ي ن لتللج ن لتملع
بو يئات الو سائل األخرى . هي بو وأن ترتك ا بغي أن تركز عىل وضع معايري الو نة  تفامه بأن ا ملوأعرب الرأي اآلخر عن ا ي للج ّل ين

نة م يح والية ا يه يف تو سب ما اتفق  للجلألمانة  ض عل ية العامة لعام ح بل ا مجلعن  بغي أن تقع 2011ق نة  ترب أن ا ين، وا للج ع
يق ية ا تايل خارج آ سـاب ل نة. لتنل ية  ثا رشوع تقرير ادلورة ا ياانت سوف ترد يف  للجوذكر أن تكل ا ن ل مب ل تحقق أي . ُ يه، مل  ّو ي عل

نظام ادلاخيل اخلاص ية وا سائل ا لاتفاق حول ا مي نظام ادلاخيل العام . لتنظمل بق ا لو بو سينط ية مبعايري الو نة ا بو عىل ا يللو ن للج ملعي
نة ونظاهما ادلاخيل اخلاص ية  سائل ا شأن ا توصل إىل اتفاق  للجريامث يمت ا مي مل ب  .لتنظل
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ناول  .29 بو اليت  تطوير معايري الو نة عىل خارطة الطريق  ية من جدول األعامل، وافقت ا نود ا شات  نا تعقب  تم ي ل للج ن ب ملعق لل
بو اجلديد (XML)ة لغة الرتمزي املوسع يار الو متدت  ي وا مع ية  "– ST.96ع تعلقة اب شأن معاجلة املعلومات ا ية  مللكتو مل ب ص

تخدام لغة الرتمزي املوسعة ية اب نا سـا ع متدت ). ّومرفقاته من األول إىل الرابع، وال يزال مرفقان آخران معلقني" (XML لص عوا
نة  بو للجا يار الو يمراجعة  تجاريةحول اإلدارة اإللكرت ST.67مع تصويرية للعالمات ا نارص ا ية  لو ل للع ية  وإدراج ن فمعلومات إضا

رش  رسدلنعن إدارة األلوان وا نة هممة جديدة ميف  ندت ا ية؛ وأ نا ية ا تعلقة اب للج مصطلحات املعلومات والواثئق ا سـ ع لص مللكمل
شأن مواصةل  تجارية تريم إىل إعداد اقرتاح  ية مبعايري العالمات ا بلفرقة العمل ا ل تجاريةملعن يد معلومات العالمات ا لتو . ح

بو يار الو شاء هممة إلعداد مراجعة  نة عىل إ يواتفقت ا مع ن تخدمة يف تقارير ST.14 للج ئات الرموز ا ملسـ خبصوص بعض  ف
بات الرباءات وحتديد بحث اليت تعد ألغراض  طلا ندات غري الرباءات ّل نة سـ  شأت ا هد هبا يف واثئق الرباءات؛ وأ للجا ن ملستش

همة اجلديدةفرقة معل  ناول ا ملجديدة  يذ .لت ية عن  تقصا تاجئ ادلراسة الا نة علام  نف وأحاطت ا تن ئ سـ بو بللج ييار الو فامي  ST.22مع
تعرف الضويئ عىل احلروف،  لتعلق اب يةوالرتوجي هلي تقصا ئ ووافقت عىل رش تقرير ادلراسة الا سـ  .ن

رشفو  .30 ية اليت أعدها  تقارير املر نة علام أيضا اب موأحاطت ا ّ حل ل شأن للج بو  يار جديد للو بفرق العمل عن إعداد  ي مع
بو عرض  ياري الو تخدام لغة الرتمزي املوسعة ومراجعة  ية اب نوويدات واحلوامض األ سل ا يقوامئ  مع سـ ن ل ّسل ي  ST.36مت

ياانت معلومات عن عن ، فضال ST.66و ٍتضمني قاعدة ا شأن لب تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات ادلوية املودعة  بدخول ا ل ب ل لطل
ية الربا ية(طنءات يف املرحةل الو سب احلال)قلمياإل ح، أو عدم دخوها  تب ادلويل أيضا تقريرا عن تطوير قاعدة . ل ملكوقدم ا ّ

بو  يياانت إدارة معايري الو  .(WIPOSTAD)ب

ها .31 ية إلدراهجا مضن برانمج  يغهتا الهنا نة املقرتحة واتفقت عىل  نة يف قامئة همام ا معلونظرت ا ئ ص للج  .للج

شورة ا لتقا ناء عىل مل ية  نا ية ا ساعدة من أجل تكوين الكفاءات دلى ماكتب ا بية وا ع لص مل مللكن
بو ية مبعايري الو نة ا يوالية ا ن  ملعللج

تقرير  .32 نة علام اب لأحاطت ا ثاين(للج تعلقة ) لانظر املرفق ا تب ادلويل ا شطة ا توي عىل معلومات عن أبرز أ ملاذلي  ن ملكحي
ساعدة من أجل  ية وا شورة ا ملتقدمي ا ن مل نجزة يف عام لتقب ية ا نا ية ا ملتكوين الكفاءات دلى ماكتب ا ع لص ناء عىل 2011مللك ب 

توبر  بو يف دورهتا األربعني اليت انعقدت يف أ ية العامة للو كطلب ا ي  . 2011مجلع

ية ابإلنفاذ  .رابعا شارية ا نة الا نتقرير عن معل ا ت ملعللج  (ACE)س

شارية ا .33 نة الا نظر، عقدت ا ملخالل الفرتة موضع ا ت للج سابعة من سل لية ابإلنفاذ دورهتا ا  نومفرب إىل 30عن
سمرب 1  .2011 يد

شطة عامة  نأ

سطو،  .34 يد ماكزيي أو نة ا سابعة  غتوىل رئاسة ادلورة ا سـ للج ثة ادلامئة لل تصادية اب شؤون الا سكرتري األول  بعا لل لل ق
ثلون ألربع55وحرضها وفود من ألنغوال،  ية دوية ومم من ادلول األعضاء ووفد من الاحتاد األورويب و نظامت حكو ل  م  15م

ية منظمة غري حكو  .م

تايل .35 سابعة برانمج العمل ا ناولت ادلوةل ا نة،  سادسة  يه ادلول األعضاء يف ادلورة ا لبقا ملا اتفقت  ل ت للج ل عل  :ط
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ية الواردة يف الويقة " نادا إىل ادلراسة املوضو ثالعمل، ا ع ً تعدي عىل WIPO/ACE/5/6ست شة حاالت ا نا يل و ل، عىل  ق محتل
يام مبا ييلحقوق يداهتا ابلطلب من األمانة ا ية الفكرية بلك  لق ا تعق  : مللك

 ؛(...)  )أ (

تصادية   )ب ( ية والا تغريات الاجامت ية الفكرية مع مراعاة ا تلف رضوب اخملالفات ودوافع انهتاك ا قوحتديد  عمللك مل خم
ية؛ توايت ا تلف  ية و نولو منوا سـ لتخم م ج  لتك

ي  )ج ( يات  ياغة  ية  يلوإجراء دراسات هادفة  مهنج ص يد حتلبغ تجاري  تصادي وا يس األثر الاجامتعي والا تقلة  للل ق تق
ية؛ توايت ا تلف  ية و تصادية والاجامت باين الظروف الا متعات مع مراعاة  نة يف ا منوالقر سـ خم ع ت لتص م ق  جمل

ية   )د ( ية الاجامت نظور الرفا نة من  يارات ا بديةل وغري ذكل من ا هود والامنذج ا تلف ا يل  عو ه خل ل خم محتل ملمك جل
تصادية من أجل نةقوالا يد والقر ص ماكحفة ا  4".لتقل

ناول برانمج العمل عىل أساس  .36 نة إىل 2لبند ويف إطار ا 5.عروض اخلرباءتمت  متعت ا للج من برانمج العمل، ا عرض سـ
ية  ئة الر مقلقرارات الاسـهتالك يف ا ياق؛ لبي ياانت املوجودة يف هذا ا يهنا جودة ا ياء من  يق أ سـية  ب شـ لبغ ل ب وتقرير يركز عىل حتق

باب ال ثابة وقود سـاأل ترب  مبيت  يةتع بدلان األفر نة يف ا يقيد والقر ل ص ياء أخرى، . للتقل تقرير األخري، مضن أ شـوقد حدد هذا ا ل
يد  نارص تغذي ا شطة اإلنفاذ وزايدة الوعي  تعاون مع صاحب احلق يف أ ساواة وعدم كفاية ا تقلعوامل اكلفقر وعدم ا كع ن ل لمل

نة يات ت .صوالقر تقرير أيضا اسرتا يجواقرتح ا نةتل يد والقر ية مع ا تعامل بفعا صريم  تقل ل ناية للل بع، مع مراعاة احلاجة إىل املوازنة 
ية الاجامت بارات ا ية الفكرية وبني ا سائل إنفاذ ا منبني  ت لتم ع تصادية والصحة العامةمللك قية الا ند . ع  من برانمج 3لبويف إطار ا

تاحة عن االعمل،  ية ا تعرض املعلومات اإلحصا تُعرضت دراسة  مل ئ لسـ سني جودة ت يات  تو نة، مصحوبة  تحيد والقر ص ب ص لقل
تجدات عن معل  ياانت ذات الصةل؛ و سـوتوفر ا مب نةل يد والقر صمرصد ا تعلق باألورويب لتقل ياس األثر ي فامي  ية  لقوضع  مهنج

نة داخل الاحتاد األورويب يد والقر تصادي  صالاجامتعي الا للتقل ند أما املوضوعات اليت  .ق ناوها يف إطار ا بمت  لت فاكنت  4ل
رشاكت اب تعريفا ية  ية الاجامت للسؤو ع ل متع؛ مل ية ا سامه يف رفا يذ األعامل بطريقة  جملكأداة  ه ت تعاون اذلي مت ل اوعرضلتنف لمنوذج ا

نيقه يف فرسا  ييلواملعروف ابمس (تطب ينثاق سري سني نطاق وكفاءة ) مي ية  سا تحبني أحصاب احلقوق وأنظمة اإلنرتنت ا ع لل
ية  تدابري الوقا ئا سلع املقدلة عرب اإلنرتنت، ضد الال رشوعة لجتار اب ية ا تجارة اإللكرتو ية ا ملمع وضع أ ن ل تصادي مه منو الا قمكحرك  لل

بار؛  رشوعةوعرضا عتيف الا سة ا نا نايف ا ية الفكرية مبا  تاجئ دراسة عن إنفاذ حقوق ا ملعاما  ف مل ي مللكن ، )ادلعاوى الصورية (ل
ية  رشوع جدول أعامل ا ياق  منأجريت يف  لتسـ سة (DA_7_23_32_01م نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ  6).مللك

بو األخرية يف جمال  .37 شطة الو شأن أ ته األمانة  نة علام ابلعرض اذلي قد يأحاطت ا ن ب ية الفكرية، إذاكءمللج للملك الاحرتام 
تدريب شمل ا لواليت  شورة ،ب وناء القدرة،ت ياسمل وا ية وا رش سـا ليع تعاون ادلويل، وباتالت تية، وزايدة الوعي، وا  .دل املعلوماتل

توايل .38 يا وبريو، عىل ا نة علام ابالقرتاحات اليت تقدم هبا الفريق ابء ورو بل، أحاطت ا نة ا تعلق بعمل ا لفامي  سـ للج للج . ملقي
ُّفق  شار إلهيا وات يد كأساس WIPO/ACE/7/3ث من الويقة 4 و3يف الفقرتني ملعىل أن لك الاقرتاحات ا تف ميكن أن 

بل يف نة ا شة معل ا ملقنا للج ق نةمل ثا م دورهتا ا نة. ل نة  ثا نة من األمانة أن تعد، لدلورة ا بت ا للجو ل للج ية مطل شارية ا ن الا ملعت س
يامي ابإلنفاذ تضمن  تكل الاقرتاحات،  يال  تق،  ي ل تعامل مع تكل الاقرتاحاتحتل تام أن  7.لللمدى اذلي بلغه ا خلوقررت يف ا

نة سابعة  نة برانمج معل ادلورة ا ثا للجتمكل يف دورهتا ا ل ل مسـ ية ابإلنفاذ ت شارية ا ن الا ملعت نود (س  8).4 و3 و2لبا

                                                 

 .WIPO/ACE/6/11ث من الويقة 13ة  والفقرWIPO/ACE/5/11ث من الويقة 12الفقرة   4
 .WIPO/ACE/7/REF/IPEو WIPO/ACE/10 وWIPO/ACE/7/4 - WIPO/ACE/7/8الواثئق   5
شات يف الفقرات من   6 نا يل ا قترد تفا مل  ..WIPO/ACE/7/11 Provث من الويقة 13 إىل 7ص
 ..WIPO/ACE/7/11 Provث من الويقة 19الفقرة   7
 ..WIPO/ACE/7/11 Provث من الويقة 20الفقرة   8
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ية ية ا يات جدول أعامل ا يذ تو ية ابإلنفاذ يف  شارية ا نة الا نسامهة ا من ص ن ت للج ملعم لتملع تنف  س

ند  .39 ية ابإلنفاذ  من جدول األعامل، 8لبيف إطار ا شارية ا نة الا سامهة ا شأن  ندعا الريس الوفود إلبداء آراهئا  ت للج م ملعب س ئ
يذ جد يةتنفيف  بو  منول أعامل الو نة . للتي بو  ية العامة للو سـوبعا للقرار اذلي اختذته ا ي مجلع يه تعلاميت إىل ب"القايض  2010ت جتو

ية ية من جدول أعامل ا يات ا تو يذ ا هاهما يف  نوية وصفا إل تضمني تقاريرها ا ية  بو ا منئات الو ن ص ل سـ ل ن ي لتي ملع ل ملع نفه نورد فامي ، "تس
رش تخرجة من  ياانت ا مييل ا سـ ملب ية ابإلنفاذ ل شارية ا نة الا سابعة  نوع ملخص الريس عن ادلورة ا ت للج ملعل س  22الفقرات من (ئ

 WIPO/ACE/7/11 Prov..(9ث من الويقة 26إىل 

يذ  .22" ية  يا عىل أ نوب أفر نفأكد وفد  يق تج شة واإلبالغ مه نا يمي وا ية الرصد وا قآ مل يق(لتقل ية ا سـآ واكنت ). لتنل
بو يف  يات العامة للو يا ية أن ترفع تقارير 2010مجلع بو ا ئات الو ية واشرتطت عىل لك  ن قد وافقت عىل تكل اآل ي ي ملعل ه

ية يات جدول أعامل ا يذ تو سامههتا يف  منعن  ص لتم يح، أن . تنف شلك  ها  يق، إذا مت  ية ا حصومن شأن آ ب سـ تطبيقل نت ل
يقتسهل  تد قا شطة يف  ل سائل واأل نا شامةلمل نظمة  لا يةمليف ا جيث يمت تاليف الازدوا شارية وق. حب نة الا تد اكنت ا سللج

بو ئات الو ئات أخرى من  ناوها  سائل شامةل  تعامل مع  ية ابإلنفاذ  يا ي ي م ت هن ه لملع ويف هذا الصدد، اكن من احلمكة أنه . تت
شأن  توصل إىل اتفاق  بمت ا نود جدول األعامل دامئبند ل يات جدول أعامل ب من  يذ تو نة يف  سامهة ا صتعلق  للج مب تنفي

ية ية ا نا ملعمن نة سرتفع تقريرها ا وأ.لت لعرب الوفد عن تقديره لكون ا بوللج ية العامة للو يثاين إىل ا وأشار الوفد إىل . مجلع
بو، ورحب  شطة الو ية يف لك أ تعممي جدول أعامل ا يالالزتام  ن من نة لتب شطة ا للجبأن أ ية ن تو صقامت أوال عىل ا  من 45ل

ية يات جدول أعامل ا منتو نة يه إذاكء الا .لتص ية الفكرية، وهو ما جيب أن يعالج من للجواكنت هممة ا َحرتام  للملك
شطة  هادفة إىل زايدة الوعي واأل شطة ا بدل واأل سب ا ية املوهجة ابلطلب و ساعدة ا نخالل ادلراسات وا ن ل ح ن لمل لتق

بادل اخلربات ية  تفا تا عل ية الفكرية  .لل نة بإجراء دراسات هادفة إىل إذاكء الاحرتام  للملكورحب الوفد ابلزتام ا للج
شف عن هبدف  نة لكا يد والقر باب وآاثر ا صأ تقل بعد اإللسـ سه، أشار الوفد إىل أن مثة . منايئلمع مراعاة ا نفويف الوقت 

ت سني، ال سـامي فامي  يجماال  يذللتح يد ا نفعلق جبودة ادلراسات  بعنوان  ،WIPO/ACE/7/2ثوقد وفرت الويقة . لتق
ية" بو يف جمال إذاكء الاحرتام  شطة الو للملكأحدث أ ي سامهة ا ،" الفكريةن يمي  يدا  للجأساسا  م تق يذ جدول لج تنفنة يف 

ية تدريب وزايدة الوعي، . لتمنأعامل ا ية وا رش شورة ا ساعدة اليت تقدهما األمانة يف ا بدو للوهةل األوىل أن ا لو يع مل مل لتي
تني 5 و4طبقا ملا جاء يف الفقرتني  تو سقة مع ا ي من الويقة، اكنت  ل ت صث يات جدول 14 و13م يةص من تو إال . لتمنأعامل ا

بقا  نة  يد والقر تعلق اب يوهل فامي  سـهتكل و ية عن دوافع ا يل إضا توفري تفا ناك حاجة  طأنه اكنت  ص تقل ي مل ص ل له م ملا جاء يف ف
ية . ث من الويقة6الفقرة  نا بدلان ا بة إىل ا يس اب ترب قضااي جوهرية،  يوهل  سـهتكل و حففدوافع ا ل ل سـ تع ممل ل سب، بل لنم

بدلان بة إىل لك ا لاب ية . لنسـ تعاون ادلويني، فقد أشار الوفد إىل أ يق وا تعلق اب مهأما فامي  ل ل سـ ادلور اذلي تقوم به لتني
بو مع  ية ادلوية يالو نظامت احلكو لا يني األخرى وممل ية الفكريةاآلخرين ملعنأحصاب املصاحل ا وقد أوحضت . مللكيف جمال ا

بو أدخلت الهنج املWIPO/ACE/7/2ث من الويقة 6الفقرة  ية ي أن الو لتمنوجه اب ية الفكرية يف إلَّ للملكذاكء الاحرتام 
هود  جلتدايت أخرى وأن هذا الهنج اكن واحضا متاما يف ا شرتكةمن باته أكرث . ملا يان وطلب إ ثورحب الوفد بذكل ا لب

يد والقرببعض الاقرتاحات اليت ُعرضت يف املؤمتر العاملي اكام أبدى اهامتمه . ابلرباهني تقلسادس ملاكحفة ا وقد . صنةلل
تايل عىل العمل عىل إجراء دأقر  بو وحهثا اب ية الو شاركني يف املؤمتر بأ لبعض ا ي مه سائل اإلنفاذمل ية عن  مراسات جتر . يب

ية، الالزمة احلافز واكن  ياانت اإلحصا ية القامئة عىل الرباهني، وال سـامي ا تجر ياانت ا ئعىل ذكل هو إدراك قةل ا ب ل لب يبل
يد لتقيمي  شار ا تقلمدى ا لت تلفةن بدلان ا نة وأثرهام يف ا خملوالقر ل نظر يف الرباهني .ص ياسات حباجة إىل ا ل واكن صانعو ا لسـ

تحد بل مواهجة ا تاحة  ية ا تجر لا مل قل نةيب يد والقر تعلقة اب صايت ا تقل تعلقة ابحلاجة إىل معاجلة . لمل ملومثن الوفد الاقرتاحات ا َّ
مية للك العوامل ذات الصةل،  سةل  قاإلنفاذ عىل أساس  سة واإلنفاذمسل نا بة للعالقة بني ا فع املراعاة الوا مل واكنت  .ج

نة نظر فهيا ا سائل ميكن أن  يد  تأ للجتكل اب ت م ك نظامت .ل بل  شاركة من  يع نطاق ا تو سني املؤمتر أكرث  م وميكن  ق مل سـ ب حت
هم يف  يق ا يع دائرة احلوار و يات، من أجل تو متع املدين واألاكد سـهتكل وا لفا تعم سـ مي ورمغ . لكية الفكريةمل احرتام ادمعجململ

                                                 

 ..WIPO/ACE/7/11 Provث من الويقة 26 إىل 22الفقرات من   9
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تعاون مع العديد من أحصاب املصاحل،  ميه اب لهم أن املؤمتر مت  تنظ شري ادلول ف تصوب لألمانة أن  تفإنه اكن من ا تسسـ مل
ية شامةل وشفافة يث تكون  معلاألعضاء يف اإلعداد للمؤمتر  شأن .حب بادل املعلومات  هادفة إىل  شطة ا ب وأيد الوفد األ ت لن

يإذ يق هذا . ة الفكريةللملكاكء الاحرتام  ية  يق  تعزيز ا يل  بادل اخلربات بني ادلول األعضاء هو ا حتقواكن  بغب سـ ل لتنت لس
هدف نة وفقا .لا نفذه ا ية يف العمل اذلي  توازن بني اإلنفاذ وا ناك حاجة إىل هنج  للج وخلص الوفد إىل أن  ت من لته م

ية  صتو ية45لل يات جدول أعامل ا من من تو  .لتص

يةمس وحتدث وفد اجلزائر اب .23 ند  لتمنمجموعة جدول أعامل ا شري إىل 8لبفرحب ابعامتد ا ي من جدول األعامل اذلي 
ية يات جدول أعامل ا يذ تو ية ابإلنفاذ يف  شارية ا نة الا منسامهة ا ص ن ت للج لتم تنف ية وأشارت  .ملعس لتمنمجموعة جدول أعامل ا

ية إىل أن  تو صا ي45ل وسع نطاقا ملصاحل األسـياق لاة الفكرية يف مللك، اليت تؤكد عىل احلاجة إىل وضع إنفاذ حقوق ا
ية،  تصل لتمنوشواغل ا بارشا تميكن أن  نةماتصاال  ية ا للجهمة وصال ح ية جيب أن .مب تو تضمهنا تكل ا بادئ اليت  ص فا ل ت مل

بو يف جمال اإلنفاذ شطة الو يال أل يتكون د ن بعد  .ل ها عىل ا شطهتا وتركز بران نة ذكل الهنج يف أ لوجيب أن توحض ا ن جمللج
سه من أن قوانني اإلنفاذ حترتم احلقوق والالزتاماتمنايئاإل تأكد يف الوقت  نف مع ا ية وأكدت مجموعة جدول أعام .ل لتمنل ا

شات للجنة عىل أن الهنج املوضوعي  نا يدا للغاية؛ ألنه وفر لدلول األعضاء إطارا إلجراء  قاكن  م بشأن اجلوانب مف
ية الفكرية تلفة إلنفاذ حقوق ا مللكا ئة اخل وقد أ.خمل شات اليت أجريت أن ا نا لبيكدت ا ق يدمل سم اب لتعقاصة هبذا اجملال  . تت

نظر إ ية وتخىل عن ا سأةل اإلنفاذ بطريقة  هم  نة جيب أن  تلفة أن ا لوأوحضت العروض ا ت لك م للج نظور تفخمل ملهيا فقط من 
نة أحرزت تقدما. أحصاب احلقوق ية أن ا للجويف ذكل اإلطار، رأت مجموعة جدول أعامل ا ية لتمن تو يذ ا ص يف  ل  .45تنف

يذ  يق ا ية من أجل  بذل هجود إضا ناك حاجة  ية أن  سه، شعرت مجموعة جدول أعامل ا نفويف الوقت  حتق لتف ل ه من لتنف
ية  تو صالاكمل  همةف. 45لل سائل ا ملمثة حاجة إلجراء مزيد من العمل يف بعض ا ية  .مل سامهة حقوق ا مللكوشمل ذكل  م ي

سامه يا، و نولو مالفكرية يف نقل ا ج بدلان لتك توسطة يف ا رشاكت الصغرية وا بكة قوية من ا شاء  لة اإلنفاذ يف إ مل شـ لن
ية نا ما نة. ل سائل الهامتم ا تاج تكل ا للجيث  مل حت  .ح

ية، ال سـامي  .24 يات جدول أعامل ا يذ تو نة يف  سامهة ا يق عىل  منورحب وفد الربازيل بفرصة ا ص للج م لتتعل تنف ل
ية  تو صا ية . 45ل تو صوذكر الوفد أن ا تصل45ل ية ابإلنفاذت  شارية ا نة الا يات ا بارشا بصال ن اتصاال  ت ملعللج س ح يث ؛م ح 

ية الفكرية بو يف إنفاذ ا مللكحتدد هنج الو ياق املصاحل ي يةسـ يف  شواغل األوسع نطاقا، وال سـامي جملمتعا  املوهجة حنو لا
ية يذ وأشار أيضا إىل أن ا. ي من اتفاق تربس7َّوذكر الوفد بوجود إشارة إىل املادة . لتمنا بو اكنت حتقق تقدما يف  تنفلو ي

ية  تو صا نذ اعامتد جدول أعام45ل يةم  نة . لتمنل ا سة  يه يف ادلورة اخلا للجوقد اكن برانمج العمل اذلي متت املوافقة  م عل
ية ابإلنفاذ  شارية ا نالا ملعت يةنقطة فارقةس نوعة طرح حيث  ؛لعمل يف تكل ا تنارص جوهرية  َناقش مع يف الاجامتعات لت

بةل، و تلف آراء وأهداف ادلول األملقا تصةل  نارص  مبخيه  سائل اإلنفاذمع تعلق  مبعضاء فامي  تاجئ . ي تعرف عىل  نوميكن ا ل
ية ابإلنف شارية ا نة الا ية  سابقة واحلا ناء ادلورتني ا نبرانمج العمل من خالل الواثئق اليت أودعت أ ت للج ل ل ملعث . اذس

شطوتعكس بو يف وضع هنج شامل أل تاجئ هجود الو ن هذه ا ي ية الفكريةلن تصةل بإذاكء الاحرتام  للملكهتا ا حيث أهنا  .مل
توازنة حول  شة  نا يدا يدمع  سائل اإلنفاذ وشلك أساسا  شأن  نة  بار وهجات نظر وآراء  متضع يف الا م قج ت م ب ي معت إذاكء ع

ية الفكرية نقا. للملكالاحرتام  بةل هذا ا لوأعرب الوفد عن أمهل يف أن تدمع ادلورات ا توازنةش القامئ عىل الوملق . ملاثئق ا
ية والحظ الوفد أيضا أنه رمغ هذه اإلجنازات ال يزال الطريق طويال تو يذ ا ص أمام  ل مفثال، مل يمت حىت .  ابلاكمل45تنف

ية الفكرية يف نقل ورش ا سامهة حامية وإنفاذ حقوق ا سأةل  تعامل مع  ناآلن ا مللك م م يال جنولو سني . لتك حتوقد يكون 
ية بو ا ساعدة الو يد  نوتو ي لتقم تصةل ابإلنفاذح تحرك إىل األماممل ا يدة  لل طريقة  بقا لالقرتاح اذلي تقدمت به مجموعة . ج طو

هوم  بو  ية دمع الو نة  ية ابإلنفاذ، جيب أن تقمي ا شارية ا نة الا سابقة  ية يف ادلورة ا ملفجدول أعامل ا ييف للج ن ت للج ل كمن ِّس ملع لت
سا شطهتا اخلاصة اب ية الفكرية يف أ ملإذاكء الاحرتام  ن يةللملك رش ية وا يععدة ا لتن بو،  .لتق يوخلص الوفد إىل أن الو

تدى الرييس  تحدة، جيب أن تكون ا تخصصة اتبعة لألمم ا بارها واكةل  ئاب نم مل ملت تعاون جمال اذلي يقدم اإلرشاد يف ع لا
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يق ه سامه يف  ية ابإلنفاذ ميكن أن  شارية ا نة الا ية الفكرية، وأن معل ا حتقشأن إنفاذ حقوق ا يمللك ن ت للج ملعب ذا س
هدف  .لا

ي .25 ية ابإلنفاذ يف  شارية ا نة الا سامهة ا بري عن آرائه يف  تان بفرصة ا تنفورحب وفد اب نس ت للج م تع ملعسـ ل  جدول ذك
ية ية . لتمنأعامل ا تو ية، وال سـامي ا يات جدول أعامل ا صوأشار الوفد إىل أن تو ل من بارشا ابلعمل 45لتص تصل اتصاال  م،  ت

نة ياق، . للجاذلي جتريه ا يةلسـويف ذكل ا يات جدول أعامل ا تو ها وفقا  بط  نة إىل أن  منتاج ا ص ل تض للج لتحت والحظ . معل
ية الوفد  ها يف جمال إنفاذ ا ية ليك تزيد  نا بدلان ا هدت ضغطا مزتايدا عىل ا نرصمة  نوات العديدة ا مللكأن ا معل م لش ل مل لسـ

ية الفك ؛الفكرية توايت أعىل من حقوق ا تظر مهنا أن تقوم بإنفاذ  مللكيث اكن  ن مسـح نظر عن الظروف يُ لرية، برصف ا
تصادية ية الا تحدايت الاجامت قوا ع تصل عادة مبدخالت من . ل تامثر  تجارة والا توابإلضافة إىل ذكل، اكنت قرارات ا سل

تعدي عىل وقد اكن ذكل مصحواب بهنج حمدود جدا ملاكحفة  .تتسم مبزيد من القوة يما بعد اتفاق تربسمعايري إنفاذ  لا
ية الفكرية يه ، مللكحقوق ا فنظر  يةل أوية أساسا يُ لإىل القوانني األكرث رصامة وناء قدرات واكالت اإلنفاذ كو سـ لضامن ب

تطاع  .اإلنفاذ نه جعز عن مواهجة سـوقد ا ية الفكرية،  تعدي عىل ا توايت ا تا  لكهذا الهنج أن خيفض مؤ مللك لق مسـ
ت تحدي بطريقة  سـا ية أوسع نطاقا . دامةمل باع اسرتا بغورمبا اكن جيب ا يج ئة الظروف اليت تت سامح  يية ا تتوصل يف بهتل

بدلان ظلها  تصادية مشرتك لفهم إىل للك ا تدابري اإلنفاذ واملصاحل الا تصادية  ية الا قآلاثر الاجامت لق بارشة يف اختاذ ع ملا
تدابري تقة من عوامل. لتكل ا ية الفكرية  بدلان إلنفاذ حقوق ا ئة، ميكن أن تكون حماوالت ا ثل هذه ا شـويف  مل مللك ي  لبم

ية ية وخار جدا نة وراء  .خل ية الاك باب الر تجه حنو حتديد األ موشدد الوفد عىل أن الاجامتع احلايل جيب أن  سـ سـ ئيي
ية الفكريةا مللكتعدي عىل حقوق ا بار –وقد يؤدي ذكل . ل بدلان يف الا تصادية  ية الا ت مع وضع الظروف الاجامت لل عع ق
شلك أ– ية الفكرية  تعدي عىل ا سائل ا هم  ب إىل  ل مللكم من أجل وخلص الوفد إىل أن مثة تدابري جيب اختاذها  .فضلف

نة يف ذكل الاجتاه تطلع إىل معل ا ئة متكني، وأنه  للجنع  ي  .بيص

ية جيب أن  .26 ثالث إىل أن جدول أعامل ا بكة العامل ا ثل  منوأشار  ل شـ نة، يكون داعام ومرشدا للتمم للجعمل ا
ي تعلق ابملعلومات اإلحصا نة فامي  ئورحب بعمل ا ي هم للج تعلق  ية الفكرية وكذكل فامي  تعدي عىل ا تصةل اب بفة ا يمللك ل مل

ية الفكرية تعدي عىل ا سـهتكل اليت تؤدي إىل ا مللكسلوك ودوافع ا ل سأةل . مل تواصل ذكل العمل ملعاجلة  موجيب أن  ي
ية أكرب ية الفكرية بفعا تعدي عىل ا لا ثل أيضا إىل . مللكل توملموأشار ا ية وا شفا تصةل اب شواغل ا لا ل مل بو فل يازن ورشااكت الو

يذ الاكمل  يق ا ناعة، وذكر أنه ميكن فعل املزيد من أجل  نفمع أحصاب املصاحل ذوي الصةل اب لتحتق جلدول أعامل لص
شعور ب ية وا لا  ."ه عىل أرض الواقعلتمن

يف، من  .40 ية ابإلنفاذ يف  شارية ا نة الا نة  ثا نومن املقرر أن تعقد ادلورة ا ن ت للج جل ملعس سمرب 18 إىل 17م وكام . 2012ي د
يه مدعومة بواثئق معل وعروض للخرباء تفق  شات برانمج العمل ا نا سابقة، سوف تكون  عليف ادلورات ا مل ق  .مل
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  اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

  الدورة الثانية
 2012 مايو 4إىل   أبريل30جنيف، من 

 
 

 لفائدةوتقديم املساعدة التقنية لتكوين الكفاءات تقرير عن إسداء املشورة 
   مكاتب امللكية الصناعية بناء على والية اللجنة املعنية مبعايري الويبو

  األمانةمن إعدادثويقة 

تقرير  .1 بوإىل إىل تقدمي معلومات لهيدف هذا ا ية مبعايري الو نة ا يا ن تب ادلويل  حول اجلملعللج شطة ا بارزة يف أ ملكوانب ا ن ل
تعلقة  يةبملا ساعدة ا شورة وتقدمي ا نإسداء ا مل ية الفكرية لتقمل تكوين الكفاءات لفائدة ماكتب ا مللك  ث من الويقة 190انظر الفقرة (ل

WO/GA/40/19 ( نة نفذة خالل  سـا تاحة يف و. 2011مل شطة  هذه األ مالقامئة الاكمةل  ساعدة انل ياانت ا لقاعدة  مل  تقنيةب
)www.wipo.int/tad.(  

شلك  .2 شمل كذكل  ية  تا شطة ا بقت يف العديد من األنظمة واألدوات، فإن األ ية الفكرية قد  بومبا أن معايري ا ت ل ل ن ط مللك
ية الفكرية مللكمضين رش املعلومات ذات الصةل مبعايري ا  .ن

ية  ساعدة ا لا ن ية لتقمل لبنناء ا يةب ية الفكريةلتحتا سات ا مللك يف مؤ  س

هدف من هذا الربانمج  .3 ية لاكن ا ية وتعزيزها وفقا جلدول أعامل ا ية واإل ية الفكرية الو سات ا منتطوير مؤ مي ن تس لقل ط مللك
تفادة إىل أقىص حد من  ية الفكرية والا ية  ية العا ية ا شاركة يف ا يهنا من ا تحديث  سـبزتويدها خبدمات ا مل ت مل للملكل ن لتحمتك لب ل

ية والاتفاع هبا نفاذ إىل املصادر امجلا نا ع  . ل

نت  .4 يث  شامةل  تحديث ا ساعدة املقدمة من الربانمج مجموعة من خدمات ا تضمومشلت ا ل ل ية حمل شورة ا نا لتقمل
يه تو جوا بات ل ناسب مع ا يث  ية  يا تة ا تجارية، وتقدمي مكوانت األ يات ا يط ا ياجات، و يمي الا تطل، و حب سـ مت ل لعمل سـ ملت تب لق تتق ت ح
ية  ية طنالو سات ا ثف ملوظفي مؤ تدريب ا ية الفكرية، وا ية يف جمال ا ياانت الو مللكاحملددة، وإحداث قواعد ا ملك سمللك ل ن طب ل
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ية،  ها ا لتقنالفكرية ونقل املعارف إىل نقاط اتصا تخدامل تاجئ يف مرحةل ما بعد الا يمي ا تقدم احملرز و سـورصد ا ن لل والاتصال ، تق
بواإللكرتوين بة وبلغت األ. ي مبعاهدات الو تكوين  تعلقة اب سـشطة ا ل مل ست % 50نن ية فائقة يف بلوغ كتمن معل الربانمج وا مهأ

شودة تاجئ ا نا ملن  .ل

نة 115ويف إطار الربانمج، أرسلت  .5 ية الفكرية خالل  ثة إىل ماكتب ا سـ  إقلمي  بدلا يف 17، وذكل يف 2011مللكبع
هادئ يط ا يا وا لآ حمل ية والاك15، ويف سـ سعة بدلان عرية ويف 22رييب، وتين بدلا يف إقلمي أمرياك الال يا، ويف  ب بدلا يف إفر ت  12يق

يابدلا من مجموعة  بدلان يف أورواب وآ سـبعض ا ثة واحدة. ل وميكن الاطالع عىل مزيد . بعوأوفدت إىل بعض املاكتب أكرث من 
ية عىل اإلنرتنت من املعلومات يف موقع  نا ية ا ية ملاكتب ا ساعدة ا بو  عبرانمج الو لص ن للم مللكي لتق

)http://www.wipo.int/global_ip/en/activities/technicalassistance/index.html.( 

يةاملعارف تضييق هوة  نفاذ إىل املعارف ا سني ا ية و نولو نا ل تقحت لل ج تك
 

ية  .6 تو صيف إطار ا ية من جد8ل ية إىللتمنول أعامل ا يق هوة م الرا نفاذ إىل املعارف املعارف تضي  سني ا ية و نولو لا حت ج لتك
نة  هدت  ية،  سـا شن ية2011لتق تا يل الربامج ا ل  ل تاكر:تفع يا والا نولو ب مراكز دمع ا ج ية ، ولتك نفاذ إىل األحباث من أجل ا منا لتل

تاكر نفاذ بوالا تخصصة ل، وا ياانت ا ملإىل قواعد ا  .الرباءاتواقع تقارير ، وءات الربابشأنلب

تاكرومصمت  .7 يا والا نولو بمراكز دمع ا ج ية لتك نا بدلان ا تكرين يف ا متكني ا سات اليت تقدم خدمات مماثةل  م أو املؤ ل ل ب ملس ل
ية وخدمات أخرى مربطة هبا ية وذات اجلودة العا يا ا نولو تمن احلصول عىل خدمات معلومات ا ل حملل ج تب . لتك ملكوشجع ا ي

شاء  تاكرمنادلويل إ يا والا نولو براكز دمع ا ج ية لتك تعاون مع ماكتب ا نفذ اب رشوع ذي صةل  مللك وتطويرها يف نطاق  ل ي م
ية ية يف إطار جدول أعامهل اخلاص اب ية واإل ية الو نا منا مي ن ع تلص لقل  . ط

تاكرودلمع تطوير  .8 يا والا نولو بمراكز دمع ا ج يا لتك نولو ية الفكرية ومعلومات ا شأن ا ج وإذاكء الوعي  تك لمللك يف أوساط ب
نة  يني، أجري تدريب يف املوقع خالل  سـأحصاب املصلحة ا رشوع 20 يف 2011حملل شاراك يف ا مل بدلا   يةيبتدردورة  14(م

ي تقدميةيبتدردورات  6 وةسـأسا تاكرحيث وصل العدد اإلجاميل مل) ةم  يا والا نولو براكز دمع ا ج بع تدربا لتك ي اجلديدة اليت  تت
يا إىل  ئت  (20سـأسا نة  مراكز 6نشأ شأناتفاقا 13كام أبرم ). 2010سـخالل  يا  ب إضا توى اخلدماتف نة مسـ   2011سـ يف 

شطة إحداث  يه أ نفذ  نتوفر اإلطار اذلي  فل تاكرست يا والا نولو بمراكز دمع ا ج حيث وصل العدد اإلجاميل إىل ( وتطويرها لتك
نة ).  بدلا29 شطة إذاكء الوعي 20، أوفدت 2011سـوخالل  يمي مقرتنة بأ ثة  ن  ية عامة ح(تقبع للقات درا قبل ) نصف يومسـ

تدريب وإطالق  تاكرلبدء ا يا والا نولو بمراكز دمع ا ج نوس أير.  اجلديدةلتك ميي يف بو يكام عقد مؤمتر إ هر مارس يقل شس يف 
رشوع 2011 تاكرمب من أجل الهنوض  يا والا نولو بمراكز دمع ا ج متة بإحداث هذه املراكز لتك ية ا مله يف بدلان أمرياك الال تين
تاكربرانمجوميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات يف موقع . رهاوتطوي يا والا نولو ب مراكز دمع ا ج  عىل اإلنرتنت لتك

)www.wipo.int/tisc.( 

يق برانمج  .9 تب ادلويل عىل  تنسـويعمل ا تاكر إىل األحباث من أجلنفاذلاملك ية والا ب ا تعاون مع رشاكئه يف قطاع لتمن ل اب
ية نا بدلان ا تاحة يف ا ية ا ية وا رش هبدف الزايدة يف عدد املعلومات ا ما ل ل مل ن لتقلعلم  إىل األحباث من أجل نفاذلايوسعى برانمج . لن

تاكر ية والا با يادين العمل والتمن تلف  ية من  سني الوصول إىل املعلومات األاكد ت من خالل  لم خم مي يا إىل تعزيز قدرات حت جنولو ك
تاكر حلول جديدة  ية من أجل ا نا بدلان ا ثني يف ا با تصاد املعرفة العاملي ودمع ا شاركة يف ا ية عىل ا نا بدلان ا با ل ل ل مل ل مل ح ق م

تويني احمليل والعاملي وتطويرها ية عىل ا سـتحدايت ا ن مللل  .لتق

ينفاذلا، اخنرط برانمج 2011لويف يويو  .10 تاكرلتمن إىل األحباث من أجل ا بحث من  بة والا لشلك اكمل يف رشاكة ا ب
ياة  ية إلاتحة ) Research4Life(حلأجل ا نظمة الصحة العا بادرة  شمل  رشاكة اليت  هذه ا بح الربانمج الرابع  ملوأ ت مص م لل
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بكة اإلنرتنت ية عرب  بحوث ا شـالوصول إىل ا لصح يولويج جمالت ( )HINARI (ل نظمة )ةوالصحلبالطب ا م، وبرانمج 
ية عرب اإلنرتنت األغذية والز ية العا بحوث الزرا ملراعة للوصول إىل ا ع ية) (AGORA(ل ، وبرانمج الوصول )عاجملالت الزرا

ئة عرب اإلنرتنت  ية يف جمال ا بحوث ا لبيإىل ا لعلم ئة ) OARE(ل تحدة  تابع لربانمج األمم ا للبيا مل املؤلفات اليت تركز عىل القضااي (ل
نخرطني يف هذاتفق كام ). ةيلبيئا رش ملمع ا متون إىل قطاع ا رشاكة اذلين  نه ا لل بدلان املؤهةل للحصول عىل ين لعىل زايدة عدد ا

ية ية وا ناجملالت ا تاكرنفاذلايف إطار برانمج  جماان لتقلعلم ية والا ب إىل األحباث من أجل ا وخالل .  بدلا77 إىل 49 من لتمن
يفت ، 2011سـنة  ية و150ُضأ تاكر إىل النفاذابرانمج  إىل تقنيةعلم جمةل  ية والا بألحباث من أجل ا توى لتمن يث فاق ا حمل  ح

ته 200اإلجاميل  تظم تفوق  مي جمةل مع اشرتاك  قن نة500000م وميكن الاطالع عىل مزيد من . لسـ دوالر أمرييك يف ا
تاكرنفاذلابرانمج املعلومات يف موقع  ية والا ب إىل األحباث من أجل ا  ).www.wipo.int/ardi( عىل اإلنرتنت لتمن

رشوع  .11 ند  مو ية  الرباءات واقعتقارير يست رشوع جدول أعامل ا لتمنإىل  تحداث أدوات  "DA_19_30_31م سـا
تعلقة ابلرباءات ملنفاذ إىل املعلومات ا متدهتا CDIP/4/6ثالوارد وصفه يف الويقة " لل لتمنية نية ابملعالجنة لاع اليت ا

ية  .الفكرية مللكوا

يال شامالالرباءاتواقع تقارير وتقدم  .12 تعراضا و حتل ا تعلقة اب لسـ ملألشطة ا نح ن تاكر و مال نولويج الرباءاتب تك يف جمال 
نادا إىل ية حمددة، ا نطقة جغرا يد العاملي أو مضن نطاق  تحمدد، إما عىل ا ف سم ية لصع نا ية ا بحث عن حاةل ا عا لص ن سابقة  لتقل لا

شأن الرباءاتاألقل يف عىل  تعاون  نصوص علهيا يف معاهدة ا باحلد األدىن جملموعة الواثئق ا ل بحث . مل لـي هتدف إىل ا فه
ناخ واألغذية والزراعة والطاقة وغريها يل الصحة العامة وتغري ا ياجاهتا من  ية وا نا بدلان ا يل يف جماالت اهامتم ا تح ملوا ب ت ل ل ل قل ح . م

شلك شامل و تاجئ وحتلل  بوتقدم ا يةلن تح تلف األدوات ا ساعدة  ية وإحصاءات  يا يلتعرض من خالل رسوم  ل خم مب ن ب لسـ وميكن . ت
تخلصة أن تقدم معلومات  تاجات ا سـتاجئ والا ملن ية حمددة يف سـتنلل نولويج حمدد أو قطاعات فر توهجات يف جمال  ععن ا تكل

تعاون انطاق تطورها الزمين، يني يف اجملال املذكور، وأشاكل ا ل والفاعلني األسا توزيع سـ اجلغرايف للرباءات اليت تطلب للقامئة، وا
تلفةحاميهتا ئات  يات مضن  نولو يع ا خم، يف حني ميكن  فجتم ج يل . لتك يث بإماكهنا  ياسات  يدة لواضعي ا هويه أدوات  تسسـ ح لمف

يا وغريها وتعزيزها إىل أق نولو تطوير ونقل ا بحث وا تاكر وا تعلقة ابال تامثرات ا ياسات والا جقرارات ا تك لس ل ل ب مل . ىص حدلسـ
ها،  تغال نفاذ إىل معلومات الرباءات وا ثةل عن ا بارها أ تقارير اب تخدم هذه ا لوفضال عن ذكل،  سـم ل ت ل عسـ ية تصمميت  كيفو

يدات املربطة بلك حاةل تحدايت وا ياته وفق املوضوع احملدد وا بحث عن الرباءات و يات ا تاسرتا ي ل مهنج ل لتقيج  . ت

تب ادلويل العديد من تقارير واقع .13 ية األخرى ملكوقد أعد ا ية دوية حكو نظامت حكو تعاون مع  م الرباءات اب م لم ل
ية،  نظمة الصحة العا نظمة األغذية والزراعة، و يل  ية من  نظامت غري حكو ملو مب م م سة مجموعة براءات األدويةقم ، سومؤ

يةو يا الزرا نولو ية  سة األفر عاملؤ جس تك ية .  وغريهالليق ثل  يع  تقارير طائفة من املوا موتغطي هذه ا حتلم ض تخدام ل بحر وا سـياه ا ل
بديةل  ـي لالطاقات ا يةلطهوا تربيد ابلطاقة ا سـوا بااتت ومضادات الفريوسات لشمل بل امللوحة دلى ا هقرية و لنا تق واللقاحات  لق

تقاريروميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات .وغريها نفاذ إىل ا ل وا :  اخملصص ذلكلوقعامل يف ل
html.ongoingwork_pl/landscapes_patent/programs/en/patentscope/int.wipo.www://http  

تخدام األدوات ادلويةتكوين كفاءات املوظفني والفاحصني يف ية الفكرية من أجل ا ل ماكتب ا سـ  مللك

يفات ادلوية لفائدة املوظفني والفاحصني يف ماكتب أجريت العديد من ادلورات .14 تخدام ا شأن ا ية  تدر ل ا ن سـ ب لتصل يب
نة  ية الفكرية خالل  سـا شأن ذكل، والسـامي لفائدة إيران 2011مللك بات الواردة  ناء عىل ا ب  لطل ية-مجهورية (ب ) م اإلسال

تان  يفات(كسـواب نوب )لتصنلك ا يا أج، و سورية يقفر هورية العرية ا لوا ب نا ولواكرنوتصني(مجل يس و فييفات  بوداي )ن مك، و
شقر  نا(غومد يس و ييفا  ين فتص نا(، وقطر )ن ييفا لواكرنو و ين نا(، واألردن )فتص ييف  ين  ).فتص
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سن ملفهم  ية احأ  لفكريةمللكعايري ا

تعلقة اب .15 تب ادلويل لك الواثئق ا ية الفكرية، جعل ا شأن معايري ا ية  نا بدلان ا مليا إىل إذاكء وعي ا ب ل ل ملكسع مللك جنة للم
بو ية مبعايري الو يا نة ملعن نظمة عىل اإلنرتنت، وعزز خالل  تاحة يف موقع ا سـ  مل بحث 2011م بو وا ل القدرة عىل تصفح معايري الو ي

يت  ياانت خاصة  مسفهيا، وأحدث قاعدة  تاد"ب بو سـو ند  ()WIPOSTAD" (ي  من جدول األعامل وموقعه عىل 14لبانظر ا
يا من أجل ). /http://wipo.int/wipostad/enاإلنرتنت  تدى إلكرتو تب ادلويل  نوفضال عن ذكل، أحدث ا من ملك

بو يار جديد أو معدل للو بدلان يف إعداد  بري من ا شاركة عدد  ييل  مع ل ك م ّه توبر . تس ية العامة يف أ بعا لقرار ا كوأخريا،  مجلع ت
ية2011 شاركة مثا تب ادلويل  ن، مول ا م ملك ية من اجامتع ّ ثا ية يف ادلورة ا ن بدلان ان ل بوم ية مبعايري الو نة ا يا ن  .ملعللج

ياانت الرباءات  بقواعد 

ية إىل  .16 تا ية ا نا بدلان ا يفت مجموعات ا ية، أ نا بدلان ا تعلقة برباءات ا لمن أجل الزايدة يف رش الواثئق ا ل ل ل ض ل ل ممل م قاعدة ن
ية )2011سبمترب (كينيا : )PATENTSCOPE(بياانت ركن الرباءات  هورية ادلو يك، وا ييل )2011أبريل (مينمجل شـ، و

سلفادور  ندوراس وياكراغوا وا لوإكوادور و ن تارياك وغواتاميال وبامن وبريو وأوروغواي )2011مارس (ه يا وكو سـ، وكولو مب
 ).2011 يناير(

نب مع .17 با إىل  تب ادلويل  جومعل ا تجارية جنملك باين للرباءات والعالمات ا تب اإل لا سـ تبملك  األورويب للرباءات ملك وا
ية حمدثة  ياانت إ بادل معلومات الرباءات وإحداث قاعدة  يع  ية من أجل  ية يف أمرياك الال نا ية ا ميوماكتب ا ب ت شج ع قللص ت ن تيمللك

رشوع  ية يف إطار  شورة يف بدلان أمرياك الال متضمن معلومات عن الرباءات ا تين ن ياانت ). LATIPAT(ملت لبوهتدف قاعدة ا
نة يف هاته إىل إاتحة ا نطقة وا ية اخلاصة اب نولو تضمنفاذ إىل املعلومات ا مل ملل ج رشلتك شرتكة  ية  نصة مر لنالرباءات وتوفري  م جع  م

ية والاطالع علهيا نطقة أمرياك الال نبراءات  شارك . تيم يث  بدلان  شاركة جد واسعة  يوجسلت  لل با من أصل 16حم  19مكت 
رش ية يف ا ية الفكرية يف أمرياك الال ملبا  ن تيللملك تظممكت شلك  يط وترسل هذه املاكتب معلوماهتا  شلك  نوع  ب شـ مب  .ن

سابع يف ريوهذا ، عقد يف إطار سـياقلويف هذا ا .18 رشوع اجامتع اخلرباء ا لا  إىل 17من خالل الفرتة دي جانريو  مل
توبر  20 ية تعزيز ملواصةل 2011كأ ية الفكرية قدرمعل  ياانهتا ومن أجلمللكات ماكتب ا عىل تعزيز جودة َّتركز الاهامتم ب تقدمي 

بحث فهيا من أجل إدراهجا يف برامج  نصوص الاكمةل لواثئق الرباءات اليت ميكن ا ياانت وبادل ا لا ل ت  وركن LATIPATلب
يس  PATENTSCOPEالرباءات   .INVENES نفينوإ

ية  ندوة العا ملا ية الفكريةإلداراتل  مللك ا

ية ما ييل .19 ندوة العا ملاكن هدف ا  :ل

تدى دويل  • ناعة اإلدارات ملديري منتوفري  ية الفكرية وقادة قطاع ا ية اب لصا مللكن وأحصاب املصلحة اآلخرين ملع
شطة  سقة من أجل دمع األ ية الفكرية بطريقة  ية  ية احلا ية ا ية تطوير ا شة  ننا ت ل ت ق ممل للملكك ن لتحيف توارى لب تاليت 

شلك مزتايد  ناعاهتا؛بحدودها  يا و نولو تاكر يف أوساط العلوم وا صمن أجل الا جب  لتك

يهتتو • بو واسرتا يجقدمي نظرة الو ية اتي تلف املكوانت ا تعزيز  ن اجلديدة  خم ها لتقل ية جمود ية العا ية ا ملتطوير ا ت لتحل لبن
 للملكية الفكرية؛

ية الفكرية  • نة بني إدارات ا باكت  ية وإحداث  ية الفكرية يف هذه ا نظام ا تفعني  مللكوإرشاك ا يمللك شـ لعمل ب تن ممل
ناعة يني يف جمال ا لصوا ي/ملهن  .ة الفكريةمللكا
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ية 2011وخالل ندوة  .20 نا بدلان ا تحدثني من ا بعة  م، دعي  لم ل هورية (سـ بني و يا ومالوي واملغرب وا مجالربازيل و لفلن كي
تب ادلويل 18وعالوة عىل ذكل، دعي ). كوراي وأوروغواي شاركة عىل نفقة ا ية  نا بدلان ا ملك وفدا من ا للمم ل تني (ل جناألر

ية-مجهورية (ال وإيران وبرابدوس والصني ومرص وغاان وغواتامي يةواألردن ) م اإلسال ية ا هورية الو ادلميقرا بو لشعط  مج
يوس وموز يجر وعامن وبريو وايشـومور نيق وا لب سورية م هورية العرية ا لا ب ندامجل هورية كوراي وأو هورية الكونغو و غو مج  ).مج

بو مدعوة إن  .21 ية مبعايري الو نة ا يا ن إىل ملعللج
تب ادلا شطة ا ملكإلحاطة علام بأ  2011لعام ويل ن

ية  ساعدة ا شورة وتقدمي ا تعلقة بإسداء ا نا مل مل لتقمل
ية الفكريةإىل لتكوين الكفاءات  . مللكماكتب ا

تقرير  شلك هذه الويقة أساسا  للو ث اذلي املعين ست
تعقد يف إىل اسـيقدم  بو اليت  سـية العامة للو ي مجلع
توبر  لب ذكل خالل دورهتا ُ، كام ط2012كأ

توبر األربعني اليت عقدت يف  انظر الفقرة  (2011كأ
 ). WO/GA/40/19ث من الويقة 190

 

ثاين والويقة[ ثهناية املرفق ا  ]ل

 

 


