
 

 

A 

CDIP/10/12    

إلنلكزييةإلنلكزييةإلنلكزييةإلنلكزيية: : : : األصلاألصلاألصلاألصل    
تارخي تارخيا تارخيا تارخيا توبر    3333: : : : للللا توبرأ توبرأ توبرأ     2012012012012222    ككككأ

 
 
 

  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

  العاشرةالدورة 
    2012012012012222    نومفربنومفربنومفربنومفرب    16161616إىل إىل إىل إىل     12121212من من من من ججججننننيف، يف، يف، يف، 

 
 

  وصف ملساهمة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنيها من توصيات جدول أعمال التنمية

  األمانةمن إعداد

يف من نظرت  .1 بو خالل دورهتا احلادية واألربعني اليت انعقدت يف  ية العامة للو نا ي توبر 9 إىل 1جمجلع  2012ك أ
نونة WO/GA/41/13 ثالويقة ية"ملع ا يات جدول أعامل ا نهيا من تو يذ ما  بو يف  ئات الو تلف  سامهة  منوصف  ص يع ي ي خم لتمل تنف  ".ه

بو علام مبضمون الويقة ا .2 ية العامة للو ثوأحاطت ا ي تلف مجلع ية من تقارير  خمملذكورة أعاله وقررت إحا` الفقرات ا ملعن
ية الفكرية ية وا ية  نة ا ئات إىل ا مللكا من ن للج لتي ملع  .له

يه  .3 ية يرد فj ييلعلو يات جدول أعامل ا نهيا من تو يذ ما  بو يف  ئات الو تلف  سامهة  من وصف  ص يع ي ي خم لتم تنف  من منقواله
يات  تقارير املعروضة عىل ا مجلعتلف ا ل بوخم  .يالعامة للو

ية حبق املؤلف واحلقوق اrاورة، الفقرة  عن معلتقرير )أ( نة اxامئة ا ن ا  :GA/WO/41/41ث من الويقة 25ملعللج

بو لعام  ية العامة للو يإحلاقا بقرار ا شأن 2010مجلع نوية "ب  تضمني تقاريرها ا ية  بو ا ئات الو يه تعلjت إىل  سـتو ل ن ي لي ملع ه ج
يذ ا ها�ا يف  نفوصفا إل يةتس ية من جدول أعامل ا يات ا منتو ن ص لتل رشوع "ملع تخرجة من  نقل فj ييل اإلعال�ت ا م،  سـ ملن

نة  رشين  للجتقرير �ج�ع الرابع وا  ):SCCR/24/11ثالويقة (لع

ية من جدول أعامل 8لبند ا يات ا تو يذ ا ية حبق املؤلف واحلقوق اrاورة يف  نة اxامئة ا هام ا ن إ ص ل ن ملعللج نفملع تس
ية  :لتمنا

نة  يع جماالت ا تقدم احملرز يف  ية معر عن رضاه عن ا للجحتدث وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا مج ل لتمن
ناءات يدات و� تقدم ا�ي حتقق يف جدول أعامل ا ناء اxورة، ال سـj ا تثأ ي ل سـث وقال إن من املمكن . لتق
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نة يف دورهتا احلادية و متدته ا بار بر�مج العمل ا�ي ا للجا عت يذ ع نة يف  هامات ا رشين واحدا من أمه إ نفا تس للجلع
تخذها  بغي أن  يح و سري عىل الطريق ا نة  ية، وإن ا يات امخلس واألربعني جلدول أعامل ا تو تا ي لصح ت للج من ص نل لت
يات  ئة ء من تو ناية اليت أويت  يق وا ية ا يذ آ يث  تذى به من  ئات األخرى منوذجا  صا ل لع سـ ل حي للفي نف نح ته لل ت

ي ية، . ةلتمنجدول أعامل ا يات جدول أعامل ا ية يف تعممي تو هاما لغ األ ثل إ ترب أن بر�مج العمل  منوا ص مه مي لتع س
هامات املقدمة من أجل  ية واإل ياجات ا بان ا سألنه يعطي والية لوضع القواعد واملعايري تأخذ يف ا من ت لتسـ ح حل

ية جدا ية الفكرية بطريقة  توازن يف نظام ا معلتعزيز ا مية حق وقال إن مجموعة . مللكل ية تربز  قجدول أعامل ا لتمن
يدات  ية؛ ويه تعرتف يف نفس الوقت حلاجة إىل وضع  ية اإلبدا ثقا ية ا يات ا يع  ياملؤلف يف  ع ل من معل تقشج ف لت ت

ية الفكرية لضامن عدم تأثري ت½  توازن الالزم يف نظام ا يق ا ية، هبدف  ناءات يف اrاالت الر مللكوا حتق لث سـ يت ئسـ
با عىل نفاذ ال يةسلاحلقوق  نا بÁان ا ثقافة، خاصة يف ا ساكن إىل املعارف وا مقطاعات احملرومة من ا ل ل ل وأعرب . ل

برص،  ناء اxورة حنو إبرام معاهدة لصاحل األشخاص معايق ا تقدم احملرز أ لالوفد عن تفاؤل اrموعة إزاء ا ث ل
نفس امحلاس و�لزتام يف مفاوضات حول الصكوك اxوية  تعداد اrموعة لÁخول  لوا ب بات سـ تعلقة  تا ملكمل

يع أنواع اإلعاقة بحث، واألشخاص ا�ين يعانون من  تدريس وا سات ا مجودور احملفوظات، ومؤ ل ل فهذه . س
تاجئ فعا` وملموسة يق  تطلب يف رأي اrموعة  ناrاالت أيضا  ية تؤمن . حتقت لتمنوقال إن مجموعة جدول أعامل ا

ناءات املالمئة لفائدة هؤ يدات و� تثبأن ا سـي ية لتق ثقا ية ا يدين تلعب دورا �ام يف تعزيز ا فالء ا لتف لتمن ملسـ
بو يع اxول األعضاء يف الو سب، بل أيضا  ية  نا بÁان ا يس  تصادية،  يو� مجل حف ل ملل ل ومن أمه العرب . ق

تاجئ املرتبة عىل وجود نظام  يدوا من ا بو ميكن أن  تخلصة من هذه املفاوضات أن لك أعضاء الو تا ن ي لسـ يسـتفمل
توازن والعدا`حلق املؤلف  لسم  بذو` من أجل إبرام معاهدة محلاية . يت هود ا نت اrموعة أيضا عىل ا ملوأ جل ث

ية  سائل جوهرية، مع مراعاة والية ا يام بعمل إضايف يف  تعني ا بث، إذ أحرز تقدم وال يزال  مجلعئات ا م ي ل لقي ُ ه
بو لعام  ية2007يالعامة للو تعلق إلجراء. لتمن وجدول أعامل ا  jّات، شدد عىل احلاجة إىل إجراء يوف

ية شاورات غري الر شلك رمسي، عىل الرمغ من احلاجة أيضا إىل ا شات  نا مسا مل ب ق ويف هذا الصدد، قال إن . مل
ية  تو صاrموعة تذكر  ل Þ44 شمول سم  شلك رمسي وغري رمسي عىل حنو  شاور  ناول احلاجة إىل ا ل اليت  ت ب ت يت ل ت

ية، ونظرا إىل أن أعامل ت شفا فوا ية، ترى اrموعة رضورة مراعاة ل مس½ اxورة قد أجريت أساسا بطريقة غري ر
نة شات داخل ا نا ند إجراء ا ية  تو للجهذه ا ق مل ع ص وأشار إىل أن جناح مؤمتر بكني اxبلومايس، وا�ي أسفر . ل

يع مثرة  هود ا ناءة وا شاركة ا برصي، يرجع إىل ا سمعي ا شأن األداء ا مجلعن معاهدة جديدة  ب مل ل ل ملب جل  اxول ل
ية . األعضاء يات جدول أعامل ا ية تو شري إىل أ باجة املعاهدة   منوشعر اrموعة لرضا إلدراج فقرة يف د ص مه ت ي لتت

ية العامة يف  متدهتا ا مجلعاليت ا تضمن أول صك دويل يوضع بعد اع�د . 2007ع ية مباكن أن  يفقد اكن من األ مه
ية هذه اإلشارة يات جدول أعامل ا منتو بل كام أع. لتص بو يف ا ملسـتقربت عن األمل يف أن جتيء صكوك الو ي

ئة ء ية، ال سـj ت½ املقدمة من ا يات امخلس واألربعني جلدول أعامل ا تو لفسقة متاما مع ا من ص ل لتت  .م

ية اإل– مجهورية(وأيد وفد إيران  ية) مسال يان ا�ي أدىل به وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا منا لتب . ل
تصل فاألهداف اإل ية  بو  يات امخلس واألربعني جلدول أعامل الو تو نة، كام أن ا ثل لب معل ا ية  تمنا من ي ص ل للج مت للتئ

تواصì وندرج فهيا  فعال هودها ا تبارشة  مل جب نة تأخذ يف . م نة  هود ا للجوأعرب الوفد عن سعادته إذ يرى ا لمثي جل
ية، خاصة يف جمال وضع الق يات جدول أعامل ا تلف تو بارها  منا ص خم لتت ئة ع نحو احملدد يف ا لفواعد واملعايري عىل ا ل

ناءات  ال ìيع اجلوانب ذات الص تعلقة بوضع القواعد واملعايري  بو ا شطة الو ثل أ تثء، وميكن أن  مجل مل ي ن سـمت
تعلمي واألحباث، دعام  سات ا بات ودور احملفوظات ومؤ برص وا يدات، أي األشخاص معايق ا لوا س ت ل ملكي لتق

ية لÁول ية فهيائلألهداف اإلمنا بارشة  ها صالت  لتمن األعضاء، وميكن أن تكون  م و�ó، فإن الوفد رحب . ل
بغي يف رأيه  رشين، و تفق علهيا يف دورهتا احلادية وا ها ا نة بإعداد إطار عام وشامل يف خطة  نلزتام ا يمعل مل لعللج

يع اrاالت تاجئ ملموسة يف  سري عىل هذا الهنج للوصول إىل  مجمواصì ا ن ية حق املؤلف ومع ا. ل مهسلمي بأ لت
يدات عىل حق املؤلف واحلقوق  ناءات وا سأ` � برية عىل  ية  بة إىل اإلبداع، علق الوفد أ ي ت م ك مه لتقسـ ثل سـ ن
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ية،  يق األهداف اإلمنا بري يف  شلك  هم  ئاrاورة اليت تلعب دورا رزا يف دمع الصاحل العام و ك حتقب تس
ساعد احلكومات يف يدات  ناءات وا تفاال ي لتقت ث ية الفكرية xهيا لضامن سـ توازن الالزم يف أنظمة ا يق ا مللك  لحتق

برية عىل . عدم تأثري هذه األهداف عىل نفاذ شعوهبا إىل العمل واملعارف ية  ياق، علق الوفد أ كويف هذا ا مه لسـ
برص ناءات لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقات مبن فهيم معايق ا يدات و� لا ت ثي سـ ية والزتم بإعداد معاهدة قو. لتق

يق تقدم  شمو` حبق املؤلف، وأعرب عن سعادته  نفات ا تدام إىل ا شلك  لتحقلكفا` نفاذ املكفوفني  مل ملص سـ مب
تعلق   jبلومايس، وأعرب عن تطلعه إىل إحراز تقدم مماثل فxنص واإلعداد لعقد املؤمتر ا يبري يف إعداد ا ل ك

ن تعلمي واألحباث عىل ا سات ا بات ودور احملفوظات ومؤ ل ل س نةملكت وأعرب عن . للجحو اrمل يف بر�مج معل ا
تعلقة بوضع القواعد  ية، ال سـj ت½ ا يات جدول أعامل ا شلك اكمل تو بان  ملأمú يف أن تؤخذ يف ا من ص ب لتسـ حل

نة تلفة يف ت½ ا شأن املعاهدات ا تفاوض  ند ا ئة ء،  للجواملعايري يف ا ü ب ل ع بث اإلذاعي . لف تطرد قائال إن ا لوا سـ
ية، أيضا يؤدي دو نا بÁان ا بÁان، ال سـj يف ا يع ا تصادية  يف  ية و� ثقا ية وا ية �ج� مرا �ام يف ا ق لف ل ل مج ل ع لتمن

تلفزيوية  ها ا ية عىل �ع�د عىل برا نا بÁان ا ئات يف ا ساعد هذه ا بث ميكن أن  ئات ا نحفامية حقوق  ل ل ل ي ت ل جمي م ه له
ية، وهو ما  ية أو ا برصية الو ية ا تجاهتا ا حمللو ن ل سمع طن ل تاج م ية عىل إ نا بÁان ا ناعة يف ا ساعد ا نميكن أن  ل ل لص مي

ناعة  ية، وإذا مل يمت تقدمي اxمع الاكيف  ثقا يدية وا ية وا ها ا تفق مع  ية  ية أ للصبرامج تلفزيوية وإذا ل تقل حملل ت صل ع فن لمي ق
بث القوية ئات ا بقاء إال  يع ا ها القامئة يف األنظمة، لن  لتحديث حقو ي ل تط هب يسـ ت. ق ه يف أن ثقوأعرب الوفد عن 

بو لعام  ية العامة للو بث كام تقرر يف ا ئات ا شأن حامية  ياملعاهدة اجلديدة  مجلع ل ي تواز� 2007هب ثل هنجا  م  سـمت
همة ية ا ناعة العا ثقايف يف هذه ا نوع ا ملساعدة يف تعزيز ا مل لص ل ت تعلقة . لللم شطهتا ا سني أ ملودعا الوفد األمانة إىل  ن حت

ي نا بÁان ا ية يف ا ساعدة ا م ل ل ن ناءات املالمئة من أجل لتقمل يدات و� تفادة من ا ساعدهتا يف � تثة  ي سـ سـمل لتق
ية يهنا الو تعديالت املالمئة عىل قوا نالصاحل العام، مبا يف ذó إدخال ا طل ية . ن ية  نة ا منكام طلب من ا ن لتللج ملع

نا يدات و� ية ا رشوعات ألفضل املامرسات يف جمال فعا ية الفكرية اقرتاح  ثوا تمللك ي سـل تق بÁان لم لءات يف ا
ناءات يدات و� تفادة من ا سني قدرة اxول األعضاء عىل � ية  ية  نا ثا تم ي سـ حت بغ سـل  .لتق

يع  ية يف  يات جدول أعامل ا يذ وتعممي تو ية فذكر أن  بÁان األفر مجوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا من ص لتل نف تيق
ية كربى بو هلام أ مهاrاالت يف الو نة أحرزت ت. ي قدما ملموسا يف العام املايض يف معاجلهتا للجوأشار إىل أن ا

برصي، وحامية  سمعي ا ناءات، واألداء ا يدات و� ية، مبا يف ذó ا ثالثة الر ية ا لنود املوضو ل ت ي سـ ل ع ثب سـ ي لتقلل ئ
بث لئات ا بادئ جدول أعامل . هي ها  نة تواصل �سرتشاد يف  مبوأعرب الوفد عن سعادته إذ يرى أن ا معلللج

 jف jية، ال سـ تاكر واإلبداع وامل½ العام ووضع القواعد واملعايريلتمنا بتعلق ال شأن . ي بوقال إن معاهدة بكني 
ية وقد اعرتفت هذه  بو  برصي اكنت أول معاهدة يمت إبرا�ا بعد اع�د جدول أعامل الو سمعي ا مناألداء ا ي ل للتل

بو، تجزأ من معل الو بارها جزءا ال  ياته  ية تو ياملعاهدة رصاحة بأ ي ت ص تعلقة عمه هد املفاوضات ا مل كام  تش
يدات حق املؤلف تقدما، ال ناءات و ي تقت ث برص سـ شأن األشخاص معايق ا تعلق بإبرام معاهدة   jف jلسـ ب . ي

ية لغة أن تواصل  يان �حتاد العاملي للمكفوفني، واكن مما 
 أ يده  مهويف هذا الصدد، أعرب الوفد عن تأ ب لي
يات جدو تو ها وفقا  نة  صا ل تعلقة بوضع القواعد واملعايري شامì، معلللج يث تكون األشطة ا ية  ملل أعامل ا ن حب لتمن

بو يادية الو بدأ  ية مع  ية، و تلفة  تو�ت ا ية  يه األعضاء، ومرا يوقامئة عىل تو شـ من ü سـ حع م متج مللم وقال إن . تلل
ثال،  تعلمي  ياسات العامة اك يق أهداف �مة  سامه يف  نظام اxويل حلق املؤلف  ما لحتق سـ ي خاصة xمع للل

ية  تو تحدة وفقا  نظومة األمم ا تفق علهيا يف  ية ا صاألهداف اإلمنا لل مل مل سان 22مئ ن، وكذó احملافظة عىل حقوق اإل
نظام اxويل حلق  برص إىل املعلومات واملعارف، وأمه من ذó لكه أن ا يث نفاذ األشخاص معايق ا لمن  ل ح

ية ومعار سا هم يف احملافظة عىل تراث اإل فاملؤلف  نس ن بات ودور احملفوظاتي وترى . ملكتها من خالل دمع دور ا
ية  تو بل  ها ا سرتشد يف  بغي أن  نة  ية أن ا بÁان األفر صمجموعة ا ل ت ي للج ملقل معل ن بو يف 21يق ي يك تكفل دخول الو

ية قامئة عىل  تعلق بوضع القواعد واملعايري من خالل  شطة  بل أي أ توازنة  توحة و ية  معلشاورات غري ر ت ن مس قم م مف
يه ية، وإلضافة إىل جتو نا بÁان ا شاركة اخلرباء من اxول األعضاء، ال سـj ا يع عىل  م األعضاء، مع ا ل ل م لتشج
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نوية  يح بني حامية احلقوق ا توازن ا يق ا سعي إىل  ها امجلاعي هو ا بغي أن يظل هد  ،óملعذ لصح ل ل حتقي ف ن
نفاذ إىل  تكرين واحلاجة إىل ا بدعني وا تصادية للمؤلفني وا مصو� ل ب ململ رشية ق ية ا هم يف ا يث  بنفاهتم  لت من لتحب س

تقدم وترامك املعارف شامì وا لا  .ل

ية ووفد الربازيل مس  بÁان األفر يانني ال�ين ألقاهام وفد مرص مس مجموعة ا يا ا نوب أفر يقوأيد وفد  يق لج لب
ية ب. لتمنمجموعة جدول أعامل ا برية عىل جدول أعامل الو ية  يا تعلق أ نوب أفر يوذكر أن  ك مه يق ية، وتويل ج للتمنو 

بو شطة الو يع أعامل أ ية يف  يات جدول أعامل ا يع تعممي تو ياه�ما  ن مج من ص لتشج وأعرب الوفد عن سعادته . لت
 úي ية، غري أنه أكد  يذ جدول أعامل ا ها�ا يف  ية عن إ ثا ية العامة للمرة ا نة إبالغ ا تفضالعزتام ا من ن ل مجلع لتللج نف تس

ندا دامئا يف سأ`  بار هذه ا بال مل ية العامةعت سابقة عىل ا نة ا مجلع جدول األعامل يف دورات ا ل والحظ أن . للج
بات ودور  ناءات لفائدة ا يدات و� تعلق  شطة لوضع القواعد واملعايري  يا يف أ شارك حا نة  تا ت ي ت ن ل ت ملكللج ثتق سـ ل

بث ئات ا برص، وكذó حامية  بحث، واألشخاص معايق ا تعلمي وا سات ا لاحملفوظات، ومؤ ي ل ل ل الوفد ويعلق . هس
بادئ  نة، وبصفة خاصة ا تعلقة بعمل ا شأن وضع القواعد واملعايري ا ئة ء  يات ا يذ تو ية عىل  ملأ للج مل ب ص لفمه تنف

ية  تو صالواردة يف ا بغ15ل ناءات يف إطار جدول يين، إذ  يدات و� تعلق  نة ا نظر يف معل ا تث ا ي مل للج سـل لتق
يت ثالثة أعوام  ية أوسع نطاقا، وقد  بقأعامل دويل  ية، وميكن للتمن ية لأل تعراض األهداف اإلمنا لفعىل موعد ا ئ سـ

ية  ية لأل ية الفكرية يف دمع األهداف اإلمنا متل ا�ي ميكن أن تقوم به ا نة أن يوحض اxور ا لفلعمل ا ئمللك حملللج
تعلمي  ìترب . لذات الص يات، وا ها أن تصدر تو يح  ست يف وضع   ìنة يف هذه املرح عوالحظ أن ا ص ي ي لللج ت ل

ناءاتأنه من  يدات و� شأن ا توصل وفده عىل األقل إىل صك دويل ملزم قانو�  هم رمغ ذó أن  ثا تمل ي ب سـي . لتق
سأ` األشخاص معايق  شلك خاص يف  يا الحظت أن تقدما ملموسا قد أحرز  نوب أفر موقال الوفد إن  ب يق ج

برص رشين والرابعة و. لا ثة وا ثا يا لكون اxورتني ا نوب أفر لعوأعرب عن سعادة  ل ل يق تا ج نة قد د رشين  فعا للج لع
يع الصكوك يف أقرب وقت  ناءات، وحث عىل إبرام  يدات و� بذو` يف جمال ا هود ا مجقدما  ت ي ثمل سـجل لتق

نة إىل عقد مؤمتر دبلومايس يف . ممكن شأن 2013للجوقال إن من احلمكة أن تدعو ا ب إلعداد معاهدة 
برص ناءات لفائدة األشخاص معايق ا يدات و� لا ت ثي سـ سعي إىل حامية و. لتق يا، فإن ا نوب أفر بة إىل  ل يقسـ ج لن

ية، ويه  ثقا ناعة ا ية، وخاصة ا ناعة اإلبدا ية ا ية كربى يف  ية ذات أ ثل رضورة و بث  فئات ا ل لص ع لص من مه ن مي ل تي ط ه
تعني إجنازه للحد من وطأة  سعى  نه  بريا، و ثل حتد�  بث  ئات ا ية حبامية  يتدرك أن املعاهدة ا م ك مت ل ي لكن ه ملع

نة اإلشارا تصاديصقر تصل مليض قدما حنو إمتام . قت وأثرها �ج�عي �  jتقدم احملرز ف يورحب الوفد  ل
ية اليت عقدت يف نومفرب  شاورات غري الر مساملعاهدة، وال سـj ا سأ`2011مل ت½ ا ياء �ه�م  مل هبدف إ ب . ح

ية وأحصاب امل تفاعل مع اxول األعضاء ا ثريا من ا تفاد الوفد  نوقد ا ل ك سأ` ملعسـ تعلق   jملصاحل اآلخرين ف ي
ية لتمنهام روح جدول أعامل ا تعداد ملواصì العمل يف تعاون ويق مع مجموعة من أحصاب . مسـتل ثوهو عىل ا سـ

بل القريب بث يف ا ئات ا نجاح يف إبرام معاهدة حامية  ملسـتقاملصاحل من أجل ا ل ي ويرى أنه من األفضل . هل
تطاعت .  الع�د املعاهدة2014اxعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس يف  نة ا يا بأن ا نوب أفر سـوقد أقرت  للج يق ج

برصي سمعي ا ية حبامية األداء ا سائل اكنت تعرقل اع�د املعاهدة ا لبعد عقد من الزمان حل  ل ن وأعرب عن . ملعم
توازن بني ّونوه بأن املعاهدة مشلت أحاكما حتقق. 2012نسعادة بÁه ع�د املعاهدة يف بكني أخريا يف يويو  ل ا

سائل . مصاحل أحصاب احلقوق والصاحل العام يا عىل ا تاجئ بكني بدأت تؤثر فعال تأثريا إجيا ملوذكر الوفد أن  ب ن
ناك حاجة إىل  نة، فإن  تأكد من أن روح بكني قد أثرت فعال يف معل ا نة، و ها ا نا ية اليت  ها للج لل للج شت قبق ملت

توقعة تاجئ ا نطاق وا شرتكة  ملرؤية واحضة و ن لل شدة وجود بر�مج معل . لم يه  ترب أنه من املرغوب  بو�ó، ا فع
نة بل ا شأن  ية واحضة  بادئ تو للجيضع  ب تقجهي تعامل مع . مسـم بدأ ا لوأشار إىل رضورة اسرتشاد هذا الرب�مج  مب

بان ها يف ا تحقا تلفة ال تو�ت ا ساواة، مع أخذ ا سائل عىل قدم ا سـا سـ ü سـ مل حلمل يا . قمل نوب أفر يقوأعرب وفد  ج
نة عىل سـعن ا ية يف جدول أعامل ا بايق وناء من أجل ضامن حصول قضا� ا شلك ا شاركة  للجتعداده  من ب س ب لتللم ت

هام  .تسـتحقاألولوية و�ه�م ال�ين 
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ند إىل الوفو ية ا– مجهورية(د املوقرة للك من إيران لهوانضم وفد ا ها ) مإلسال يا يف د نوب أفر معومرص و يق ج
ية منيان مجموعة جدول أعامل ا لتب ية حققوأشار إىل أ. ل يات جدول أعامل ا منن تو هم تلتص سـتل مؤخرا جناحا ا

باجة املعاهدة اجلديدة ية يف د تعلق جبدول أعامل ا ندما أدرجت اxول األعضاء فقرة  يروح بكني  من ت "وذكر . لتع
نه وبني ا تحدة وربط  ية اليت حددهتا األمم ا ية لأل ية جناح األهداف اإلمنا يالوفد بأ ب مل ئ لتقمه ي يدات لف

بحث نظامت ا تعلمي و سات ا ناءات لفائدة مؤ لو� ل س مت ث شأن . سـ يده إلشارة أخرى وردت  بكام أعرب عن تأ ي
ناءات لفائدة معايق  يدات و� شأن ا سان يف إشارة إىل اع�د معاهدة  تعلقة حبقوق اإل سائل ا تثا ي ب ن مل سـمل لتق

بوعات برص والعاجزين عن قراءة ا ملطا يد . ل أو رشط اxعوة إىل عقد املؤمتر قوجيب يف رأيه بدون أي 
سأ` يف عام  ناءات العامة ال تؤدي إىل أي خلل . 2013ملاxبلومايس املعين هبذه ا يدات و� تثوقال إن ا سـي لتق

بو  شأن حق املؤلف ومعاهدة الو بو  ية برن ومعاهدة الو نظام اxويل حلق املؤلف، كام أن اتفا ييف توازن ا ب ي قل
يل الصويت سجشأن األداء وا توازن يف احلقوقلتب ية ا ل واتفاق تربس أقرت بأ مه ساواة يف . ي ملواملعامì عىل قدم ا

ية متع املعرفة . مههذه املعاهدات لغة األ تصاد املعرفة وتقدم  ية ا هام يف  ية اإل نة بأ جموقد ذكر الوفد ا ق منس مه تللج "
يوي نفاذ إىل املعارف أمر  حألن ا  .ل

نة اxامئة والحظ وفد �حتاد األورويب واxول األ تصل  ية  يات جدول أعامل ا يه أن بعض تو للجعضاء  ت من لتص ف
ية  تو ية حبق املؤلف واحلقوق اrاورة، ال سـj ا صا ل ية مراعاة نوع 15ملعن ياء أخرى، أ مه، اليت ذكرت، مضن أ شـ

ية خ هذا الهنج أ شطة وضع املعايري والقواعد، وقد اكن  نافع يف أ يف وا تاك توازن بني ا مهمن ا ن مل ل ل ند لل عاصة 
يدات  ثل ا شأهنا صكوك يف أي شلك اكن،  نة من املزمع أن توضع  شة موضوعات جديدة يف ا ينا ب للج لتقق م م

تعلمي  سات ا ناءات لفائدة مؤ يدات و� بات ودور احملفوظات أو ا ناءات لفائدة ا لو� س ت ي ت ثت سـث تقسـ لملك
بحث بار، أشار الوفد. لوا ية أيضا يف � تو�ت ا تلف  تومع وضع  من سـ عخم ناية لتم نة  نظر ا بع إىل رضورة أن  للج ت

نة هذه الصكوك ا متل  تصادي واألثر ا بعد �ج�عي � ملمكيف ا ل حملق وأعرب الوفد عن رضا �حتاد األورويب . ل
تعلق بإمتام   jبل لك يشء ف سابق، خاصة و نة يف العام ا تقدم احملرز يف ا يه إزاء ا يواxول األعضاء  ل للج قل ف

شأن األدا برصي واع�دهابمعاهدة بكني  سمعي ا لء ا يت عىل جدول . ل همة اليت  سائل ا بقوأشار إىل بعض ا مل مل
بث ئات ا برص و تعلقة ألشخاص معايق ا لاألعامل، مهنا ت½ ا ي ل نة عىل أن جتهتد من أجل اع�د . همل للجوحث ا ّ

توازن وشامل يه . مبر�مج معل  تعداد فويف هذا الصدد، أبدى �حتاد األورويب واxول األعضاء  سـ�
تقدمي اقرتاحات ملموسة وناءة بالاكمل   .ل

ية بÁان األفر ية ومجموعة ا ياين مجموعة جدول أعامل ا يقوأيد وفد اجلزائر  ل من لوقال إن اآلية اليت وافقت علهيا . لتب
ية يف  سن هبا العمل ا�ي تضطلع به 2011مجلعا ية اليت ميكن أن  بو من حتديد ا نت لك جلان الو  Þ حي لك يفي مك

هو` حصول لك اxول ملا ية الفكرية وجيعú أكرث كفاءة ويضمن توفر املعارف واملعلومات و سنظمة نظام ا مللك
بو، . األعضاء علهيا شلك أفضل يف بر�مج الو ية  سائل ا تقدم قرتاحات ملموسة xمج  يوحث عىل ا ب من م لتل ّ

نظر يف مع نا  ها اكنت تقيض  يات  تو بل لك يشء، فإن روح ت½ ا لو مض ص سل توازن نفق نة إلجياد نظام  مل ا للج
ية من خالل جدول أعامل  هاما رزا يف جدول أعامل ا نة سامهت إ منية الفكرية، و�ó، فإن ا لتللج س للملك

بار يود بعني � ية أخرى، أخذت ا يدات، ومن � ناءات وا شأن � تتوصل إىل صكوك دوية  ي ت ب ل علل لقسـ ح ُث . لتق
سري عىل الطر نة  توقد رأى الوفد أن ا شأن وضع القواعد واملعايريللج ئة ء  ند احلديث عن ا يح  بيق ا ع . لفلصح

ية  تو شأن ا صوإلضافة إىل ذó، أعرب الوفد أيضا عن آرائه يف اإلعالن الصادر  ل يث رأى أن 44ب ح، 
ية شفا شمول وا سم  سري عىل حنو  شة جيب أن  نا فا ل ل ت ت ق نة لن تكون قد . يمل للجومع ذó، رأى الوفد أن ا

هام هاسسامهت إ ند اك�ل بر�مج  يات إال  تو يا يف روح ا يا وموضو معلا ر ع ص ل ع و�ó حث اxول األعضاء . مس
برص،  يدات لفائدة األشخاص معايق ا ناءات وا شأن � لعىل العمل معا من أجل اع�د معاهدة  ي ت لتقب ث سـ

بث بحث، وأخريا، معاهدة تعىن  تعلمي وا سات ا بات ودور احملفوظات، ومؤ لو ل ل س  .للمكت
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يةوأي بÁان األفر ية ومجموعة ا يان مجموعة جدول أعامل ا يا  يقد وفد إندو ل من ب لتسـ تقدم احملرز يف . ني لوأقر أيضا 
نة ية مباكن وضع . للجا يام به، فإنه من األ ناك مزيدا من العمل جيب ا مهوذكر أنه رمغ أنه من املؤكد أن  لقه

تفادة لك بار لكفا` ا ية يف � يات جدول أعامل ا سـتو ت من عص تاجئلت بو من ا ن أعضاء الو  .لي

يا يرجع 0رخيه  نة إن أول قانون حلق املؤلف يف أفر ية وقال  يان مجموعة جدول أعامل ا يجري�  يقوأيد وفد  للج من ب لتن
تد هذا القانون حلق املؤلف إىل 100إىل  تقì يف القارة 11م عام خلت، وقد ا ها بÁا�  يت  مسـ بÁا،  لك بق

ية نظر إىل ا. يقاألفر ند ا لو ل لتطورات اليت حدثت يف العالقات اxوية وخاصة أيضا يف القانون اxويل حلق ع
ية مباكن أن نالحظ أن ما حتقق من  تاج دامئا إىل تعديالت، ومن األ تضح للوفد أنه نظام  مهاملؤلف،  حي ي

ية مب تعلق ملعاهدة ا  jجدا ف ìطوي ìيوم مل يكن سوى اخلطوات األوىل يف رح نإجنازات حىت ا ي عايق ملعل
برص شك يف أن اإلجات جيب أن . لا يس يف نظر الوفد جمال  برص،  ياجات معايق ا تطرق إىل ا ند ا للو ل ت ل لع ح

ياسة  ية، فقانون حق املؤلف  ثا سـتكون قانو�، ال جمرد شعور، وجيب أن تكون الزتاما، ال جمرد فكرة  ل م
سـهت تخدمني أو ا يس أمرا خموال  هو  ياسة خاصة،  ية، ويس  ملحكو سـ للمسـ ل ف ل لكني أو املؤلفني أو الوسطاء، م

تدامة وعاد` ونفذ  بادئ  تضع  ية  شجاعة األد يادة وتحىل  سك بزمام ا "وعىل اxول األعضاء أن  ت سـ ل ب ل ت ممت م لق
تو�ت الزناهة يف وأول . مسـبأعىل  يعي  يجري� أهنا قدمت أول معاجل  كفوقال الوفد إن من دواعي خفر  ب طن

شأت يف يف القارة، وأهنا أ تاذ  نأ برصكفسـ تدريب وتعلمي املكفوفني ومعايق ا نظمة  ل أول  ل وأضاف قائال إن . م
تأكد من أن نظام حق املؤلف ولك  تارخي طويل والزتام  يدات هو انعاكس  ناءات وا لجدول أعامل � ل ي لتقت ث سـ

تجة وها معىن ياة  تام لألفراد يف  لاألنظمة األخرى لفعل تدمع �ندماج ا نح  لعقد وقال إن الوقت قد حان. مل
ية، رأى الوفد أن من الواحض أن الواقع القانوين . 2013مؤمتر دبلومايس يف  بو  تعلق جبدول أعامل الو  jمنوف ي للتي

نظام اxويل حلق املؤلف ا�ي ال يصلح لللك، ال يصلح عىل اإلطالق يايس هو أن ا لو�ج�عي وا  .لسـ

يا�ت املدىل هب نة أحاطت علام  بوأعلن الريس أن ا لللج ند ئ شأن ا با  سجل يف 8لب " من جدول األعامل وأهنا  ست
بو ية العامة للو نة ا�ي سرتفعه إىل ا يتقرير ا مجلع  .للج

تعلق )ب( تسائل  يدية والفوللكور،  م ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اxوية ا تقلنة احلكو ث ن ل لللج مللكملع م
 :GA/WO/15/41ث من الويقة 8 و7الفقر0ن 

بو الصادر عن قرار  لمعال ية العامة للو يا بو "الرايم إىل  2010 يف عاممجلع ئات الو يه تعلjت إىل  يتو هي ية ج ملعنا
نويةتقاريرلالتضمني  ياتلسـ ا ية من جد مجلع اليت تقد�ا إىل ا يات ا تو يذ ا ها�ا يف  نوصفا إل ص ملعل نف يةتس ، "لتمنول أعامل ا

رشون أيض ية وا ثا نة ا شت دورة ا لع� ن ل للج يةق يات جدول أعامل ا يذ تو نة يف  هام ا منا إ ص لتللج نف  .تس

يا�ت يف هذا الصدد، أو ية يف لبدلت الوفود  تا لا رشينل ية وا ثا نة ا لعدورة ا ن ل يا�ت هذهدسرتو. للج  أيضا يف لب ا
ته ك تاح،سيُ، ا�ي )WIPO/GRTKF/IC/19/12 Prov. (ت½ عن دورهتا جنةللالتقرير ويل األرشوع ملا طلبام 

ن مترب 30ة، حبلول للجا  :2012سب 

يه  ية تو توقع من جدول أعامل ا ية إن من ا تحد< مس مجموعة جدول أعامل ا جقال وفد الربازيل  منم مل تمن لت ّل ّ ّ
بو معوما شطة الو سب بل أ نة  شطة ا يس أ شطة،  ياأل ن حف للج ن نة، قال إن اrموعة . لن للجويف إشارة خاصة إىل ا

ية تو صتذكر  ل نة18 ّ للج اليت حتث ا يدية وأشاكل ّ ية واملعارف ا سارها محلاية املوارد الورا تقل عىل اإلرساع يف  ث لم
ية  تو ية ا يدي، وتذكر أيضا بأ ثقايف ا بري ا صا ل مه تقل ل ّتع ل بارها من 15ل شطة وضع القواعد واملعايري  ت اخلاصة بأ عن

ية العامة للمفاوضات اجلارية تو بادئ ا جهيا ل نة. مل للجوقال إن اrموعة تالحظ بأن ا نذ عام ّ شارك،  م  ، يف 2007ت
ية  تفاوض علهيا، وأن ا ثالثة اليت  ها، وأعدت نصوص معل تغطي اrاالت ا مجلعأعامل جمدية بغرض بلوغ أهدا ت ّل ف

تني يف عايم  تني طمو نحهتا وال حالعامة  نة . 2011 و2009يم شري إىل أن ا تطرد قائال إن اrموعة  للجوا ت ّسـ
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نحهتا إ� يجة للوالية اليت  مقامت،  ية العامة يف عام نت  من 2012، بعقد ثالثة اج�عات يف عام 2011مجلعها ا
بري  يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا ية، عىل املفاوضات اخلاصة ملوارد الورا تعأجل الرتكزي، من زاوية موضو تقل ث لع ل

باد  ìول األعضاء ملواصÁتوايل، وأن ت½ �ج�عات أ0حت فرصة ل يد، عل ا ثقايف ا تا ل تقل ّل ل اآلراء وإحراز ل
تقدم يف حبث نصوص العمل ترب أن الوقت قد حان، عىل . لا تفاوض إذ  تعوأعرب عن قلق اrموعة إزاء وترية ا ل

ية إهناء املفاوضات والوفاء لوالية  هود  بذل املزيد من ا ثالثة،  تقدم احملرز يف جماالت العمل ا بغالرمغ من ا ل ل جلل
ية العامة ها ا مجلعاليت أولكهتا  ّوحض قائال إن اrموعة ترى أن اع�د معاهدة أو معاهدات ملزمة من األمور وأ. ل

ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا رشوع للموارد الورا مت½ غري ا توفري حامية فعا` من ا همة  لا تع تقل ث لل ل مل ّ ل مل
بري يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا ناول حامية املوارد الورا يدي، وأن  تعا تقل ث ت لتقل ل يدي و�تفاع هبا ّل ثقايف ا ن ا تقل لل

بادئ وأهداف  يذ  ناسب إال بوضع قواعد والزتامات دوية تكفل  شلك  تدام ال ميكن أن يمت  معىل حنو  نف تم ل ب ّسـ م
نصف  تقامس ا ية وا نفاذ إىل املوارد الورا تعلق  يولو@ وبروتوكول �غو� امللحق هبا وا نوع ا ية ا ملاتفا ل ث ل مل ب لت ل ق

نافع ا ملسـوالعادل  تفاع هبا للم وقال إن اrموعة تالحظ أن نقص الزتام اxول ). بروتوكول �غو�(نمتدة من �
يجة فعا` توصل إىل  بول إذا ما أريد ا بو ملفاوضات أمر غري  تاألعضاء يف الو نمق ل شدد . ي ّوقال إن اrموعة  ت

نوات،  رش  يì أكرث من  ثالث  سائل ا نة ظلت تعمل يف جمال ا سـعىل أن ا ط ل مل عللج تظار ّ نة ا نوال ميكن  للج
ية بلوغ اتفاق يفي بوالية جدول أعامل ا نوات أخرى  منرش  ل لتسـ تطرد قائال إن اrموعة تؤكد عىل أن . ع ّوا ّ سـ

يع اxول األعضاء  تيض إجياد حلول ميكن  ية الفكرية من األمور اليت  يدان ا مجلإجناز نظام شامل فعال يف  تق مللك م
سائل املطر تفادة مهنا، وأن ا مل� بة سـ ية خاصة  تيس أ نة واملفاوضات اجلارية فهيا  سـوحة يف ا مه لنللج تك

يل  يه يه حتث اxول األعضاء عىل مواصì العمل من أجل ا بÁان األقل منوا، وناء  ية وا نا تعجبÁان ا عل ب ل ل للل ّ ّ م
بادئ وأهداف جدول أع يا مع  بÁان األقل منوا متا ية وا نا بÁان ا مبإمتام املفاوضات لصاحل ا شـم ل ل يةّل  .لتمنامل ا

ية  يات ا تو يذ ا نة يف  هام ا يj إل ية،  بÁان األفر تحد< مس مجموعة ا يا،  نوب أفر نوقدم وفد  ص ل للج ملعل نف س تق يق م يق تج
ية يات جدول أعامل ا منمن مضن تو ية، إلرساع يف . لتص بة، مبوجب جدول أعامل ا نة مطا منوقال إن ا ل لتللج ّ
ية واملعارف ا لسار حامية املوارد الورا ث يديم ثقايف ا بري ا تقليدية وأشاكل ا ل تع لتقل ّوذكر بأن الوالية اليت . ل ّ

ية العامة لعام  ندهتا ا مجلعأ ية 2011سـ نا نة يف ا ئ إىل ا ث نة أن2013-2012لللج تيض من ا للج  مفاوضات بارش ت"تق
توصل إىل اتفاق حول نص صك قانوين دويل  لند إىل نصوص هبدف ا تس لنصوص صكوك قانوية دوية(ت ) ن

يدي)ضمنت (ضمني ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقل امحلاية الفعا` للموارد الورا ل تع تقل لث ل ّوأوحض أنه . ل
ية واملعارف  تعلق ملوارد الورا ية  ها، عىل عقد ثالث دورات موضو نة يف  ساعدة ا ثمتت املوافقة،  ت ع للج معلمل

يدي يف اجلزء األول ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل تقدم . 2012 من عام ل للوأعرب عن تقدير اrموعة 
رشوع نص  نة يف إعداد  هود اليت بذلهتا ا ها هذا العام وذكرت، بوجه خاص، ا نة يف  ما�ي أحرزته ا للج جلللج معل

ية رسيع . ثقانوين خبصوص املوارد الورا ية يف  هم اxورات املوضو متىن أن  توقال إن اrموعة اكنت  عت س ت ّ
بو العامة سـاملفاوضات بغرض ا ية الو سن كذó فكرة أن يكون  يتكامل الصكوك امللزمة قانو�، وإهنا  مجلع تسـتح

ياغة نص الصك اxويل امللزم قانو� 2012لعام  تقدم احملرز يف  يمي ا ص فرصة  ل ) لالصكوك اxوية امللزمة قانو�(تق
يبشأن امل ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلوارد الورا ل تع تقل لث ل نة، ديل يغة اليت تقد�ا إلهيا ا للج،  لص

تعلق xعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس من أجل املوافقة عىل طريقة امليض قدما هبذا العمل، ال وقال . يسـj ما 
نة  تكامل ا يا لضامن ا ثالثة، قرارا 0ر يمي نص الصكوك ا ية العامة، xى  تطلع إىل اختاذ ا للجإن اrموعة  سـ خي ل مجلع تقت

ثقايف �ي تقوم به من أجل امحلاية الفعا` للعمل ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لللموارد الورا تع تقل لث ل
يدي ية عىل مدى . لتقلا شات ا نا شطة وا ثري من األ نوقال إن اrموعة تالحظ أنه اضطلع، فعال،  ق مل ن لتقّ بك ُ

بقى هو، يف رأهيا، إبداء اxول األعضاء لإل ية، وأن ما  تالعقود املا نة، ّض ية الالزمة إلمتام معل ا يا للجرادة ا سـ لسـ
نة يع اxول األعضاء عىل �لزتام بإهناء معل ا للجويه حتث  مج نة أن . ّ توقع من ا تام، قال الوفد إنه  للجويف ا ي ّ ّخل
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نحهتا إ�ها  لوالية اليت  óيد كذ ية وأن  يات جدول أعامل ا ية من مضن تو يات ا تو يذ ا ميد  تق نف ّتق تّ ب منت ص ن ص ل لتت ملع
بوا يد الو ئة الختاذ القرارات عىل  يية العامة اليت تعد، كام قال الوفد، أعىل  صع ي همجلع ُ. 

يات  يه، بأن عددا من تو تحد< مس �حتاد األورويب واxول األعضاء  صوذكر وفد �حتاد األورويب،  ّ ف م ّ
نة، ال  ìها ص ية  للججدول أعامل ا لمن ية  لت تو صسـj ا ها اخلاص ّ، اليت تؤكد عىل لزوم 18ل نة  بعملأن تقوم ا للج

ثقايفمل بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لوارد الورا تع تقل لث تاجئل ن دون اإلخالل بأي  بغي ألي . ّ ّورأى الوفد أنه  ين ّ
يه الكفاية وغري ملزم يه أن يكون مر� وواحضا مبا  تفق  فصك  عل ّكام أكد، جمددا، عىل أنه يفضل نصوصا . ُي ّ ّ

ìنة يف املفاوضات اليت أجرهتا عىل مدى وأعرب عن ا. منفص تقدم املطرد ا�ي أحرزته ا يال ا للجرياحه  ل حت
ية تة املا هر ا ضاأل لسـ نصوص . ش لغري أن الوفد رأى أنه جيب �ضطالع مبزيد من العمل املوضوعي يف جمال ا ّ ّ

نة شطة وضع القوا. للجمن أجل الوفاء بوالية ا نة مه ا�ين تولوا أ نوقال إن أعضاء ا للج ّعد واملعايري وأن ت½ ّ
نة وأولو�هتم وآراء سائر  يع أعضاء ا باهنا مصاحل  شاركة وتأخذ يف  ية تقوم عىل ا شطة مشلت  للجاأل مج سـ مل معل حن

ية  تو بقا  متدة،  ية ا نظامت غري احلكو ية اxوية وا نظامت احلكو صأحصاب املصلحة، مبا يف ذó ا لل ط مل ل ملعمل م . 15م
ية وضع القواعد واملعايري نحو املطلوب يف معلوراعت  سب الوفد، حدود امل½ العام ودوره وسامته عىل ا ل،  ح

تني  تو يا يه 20 و16صل ية الفكرية اxوية، كام  بارها مواطن املرونة يف اتفاقات ا تض، وأخذت يف ا ل تقت مللك ع
ية  تو صا مت. 17ل ية ا ية وا تربعات لفائدة امجلاعات األ بو  ندوق الو ملعوأضاف الوفد قائال إن  حملل صل لل ي ص دة، ا�ي ّ

شاري  يني � ساكن األ تدى ا شطة  سريه أل نة فضال عن  بني يف دورات ا شاركة املرا ترس  صل ل ن ن ي للج سم م ت قي ّ
ية  تو ية،يدخل يف إطار ا نرب امجلاعات األ صو ل صل متع املدين 42م نظjت ا شاركة واسعة  شري إىل  r، اليت  ت م لت

ن بول ا بو، وفقا ملعايريها اخلاصة  شطة الو ملمعوما يف أ ي نظر يف بقن ية واع�دها، مع مواصì ا لظامت غري احلكو م
سأ` ية . ملهذه ا تو صوأشار الوفد أيضا، فj خيص ا شأن 42ل سة عامة  شات اليت جرت يف  نا ب، إىل ا جل ق مل

رشين نة ا بني واليت، كام قال الوفد، أسفرت عن اختاذ عدد من القرارات يف دورة ا لعشاركة املرا للج وأعرب . قم
نة2013إىل أن يكون عام الوفد عن تطلعه  بة  مثرا أيضا  للج عاما  لنسـ  .م

يات  تو تحد< مس اrموعة ء، إىل ا يا،  صوأشار وفد إيطا ل لجنة لّ، وقال إن ا20 و18 و17 و16 و15مل
ها اخلاص مل بريا هذا العام يف  معلأحرزت تقدما  ثقايفك بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لوارد الورا تع تقل لث ، ل

يام مبزيد من العمل بغرض الوفاء بواليهتاولكن م تعني علهيا ا لقا زال  ّ ّوقال إن اrموعة ترى أنه من الرضوري . ي
بانه مصاحل  شاركة وأن يأخذ يف  ية األعضاء ويظل شامال وقامئا عىل ا سؤو سـأن يظل ذó العمل من  مل ل حم ّ ّ

بو وأولو�هتا، وآراء سائر  ييع اxول األعضاء يف الو ية اxوية حصاب املصأمج نظامت احلكو للحة، مبا يف ذó ا ممل
متدة ية ا نظامت غري احلكو ملعوا م نظر . مل نة ا هم أيضا أن تواصل ا تطرد قائال إن اrموعة ترى أن من ا لوا للج ملسـ

نظر يف �لزتامات ومواطن املرونة يف اتفاقات  توح، وا ليف إماكية احلفاظ عىل م½ عام قوي وغزير و مفن
ية الفكرية ا تضت احلاجة ذóمللكا قxوية لكام ا ّ  .ل

ية ا– مجهورية(ورأى وفد إيران  ية يه يف )مإلسال يوية، أن األهداف اإلمنا بÁان اآل تحد< مس مجموعة ا ئ،  سـ ّل م
ها اجلاري بارشة   ìها ص ية  بو  يات امخلس واألربعني جلدول أعامل الو تو نة، وأن ا بعملمصمي ا م ل من ي ص ل للتللج وأبدى . ّ

يا ية، اللقالوفد رسوره  يات جدول أعامل ا تلف تو يذ  نة  منم ا ص خم ت لتللج نف سـj يف جمال وضع القواعد واملعايري  ب
ئة ء يه يف ا نصوص  نحو ا لفعىل ا عل مل بو اخلاصة بوضع القواعد واملعايري يف هذا . ل شطة الو يورأى أنه ميكن أل ن ّ

بارش يف  شلك  بÁان وتؤثر  ية يف ا تاrال أن تدمع األهداف اإلمنا م بّ ل بÁانئ لية ت½ ا ّوالحظ أنه ال توجد، . من
يدين من امل نوية واملادية  ية ملزمة للحفاظ عىل احلقوق ا يا، قاعدة أو اتفا تفحا للمسـق ملع ية واملعارف ل ثوارد الورا

ثقايف بري ا يدية وأشاكل ا لا تع لتقل ياب قواعد ملزمة دويا تضمن حامية فعا` لل. ل لوقال إنه يف  غ ية ّ ثموارد الورا
ثقايفواملعارف بري ا يدية وأشاكل ا ل ا تع لتقل ية ل رشوع للموارد الورا مت½ غري ا ية وا يولو نة ا بحت القر ث أ ب ص ملص ّ ل ج ل

رشة يف لك أحناء العامل، ال يدية والفوللكور جلين فوائد جتارية من الظواهر ا نتواملعارف ا ملل بÁان  تقل لسـj يف ا
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ية نا ما ية من ز�دة ّوأضاف قائال إن هذا الوضع املؤسف واآلخذ يف . ل نا بÁان ا رشاء ال يزال حيرم ا م� ل ل ست
سوق اxوية سة يف ا نا تدامة وقدرهتا عىل ا ية ا يق ا تخدام مواردها ممّا يقوض قدرهتا عىل  لا ل ف مل سـ من ملسـ لت حتق ّ .

سوية هذا الوضع اrحف، إىل صوغ معايري دوية وقواعد ملزمة جديدة  يدة  يì و سعي، كو لونصح الوفد  ت سـ لل ح
لساعدة ا توى اxويل لفائدة شعوهبامل ها عىل ا تخدا�ا وسو ية عىل حامية مواردها من أجل ا نا سـبÁان ا ت سـ ملل يق . م

نذ  تطلع إلهيا  ية  نا بÁان ا ية ظلت ا يق أ نة توفر زخام جديدا  موأضاف يقول إن الوالية اجلديدة  م ّتحق تّ ل ل ن مللج ل ّ
ية واملعارف ا شأن املوارد الورا تقوقت طويل ويه وضع صك ملزم  ث تطرد قائال إن . ليدية والفوللكورلب ّوا سـ

نظر يع اآلراء ووJات ا بلور  ياغة ثالثة نصوص موحدة  نت من  ناءة لÁول األعضاء  شاركة ا لا مج ت ص ب مكّمل . ل
تالفات يف  بقى من � سوية ما  نة عىل ذó الزمخ وأن حتاول  ية مباكن أن حتافظ ا خوأوحض أن من األ ت ت للج مه ّ

نظر من أجل عقد مؤمت ّوأكد أنه من شأن اع�د معاهدة جديدة يف . ر دبلومايس يف القريب العاجللوJات ا ّ
ية الفكرية قد  باهتا يف نظام ا ياجاهتا و ية مفادها أن ا نا بÁان ا يه رسا` واحضة إىل ا مللكهذا اrال تو م تطلج ت ل مل ح ّ

بان ميكن من امليض حبقوق ا. حلسـأخذت يف ا يل  ملوقال إن اختاذ إجراء من هذا ا ّ سـ لقب لكية الفكرية يف اجتاه ّ
بÁان،  ية يف ت½ ا ساعد عىل ا ئة  ئة  ية الفكرية، و نظام ا ية  نا بÁان ا لأكرث تواز�، وز�دة اه�م ا من ت ب ي ب ل لتل ي مللك هتم

ية الفكرية تخدام ا تصاداهتا من خالل ا مللكوتأدية دور رز يف تعزيز ا يؤدي ذó، يف رأي الوفد، إىل . سـق سـو
ن بÁان ا هام ا لز�دة إ ل يةس ية العا ثقا رشاكة ا تصاد العاملي وا ية يف � ملا فل ق ّوقال أيضا إنه عىل الرمغ من أن . لم ّ

ية، فإهنا حباجة  يدية واملوارد الورا يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا ية تزخر بأشاكل ا نا بÁان ا ّمعظم ا ث تقل تقل ل تع ل لل ل ل م
سقة للحفاظ عىل م ية  ية متكهنا من وضع أنظمة و ساعدة  تإىل  ن ن مم طتق يدين الوطين واxويلّ . لصعواردها عل ا

ية  يهنا من صوغ أنظمة قانوية و ية  نا بÁان ا ية الالزمة إىل ا ساعدة ا بو إىل تقدمي ا نودعا أمانة الو ن ل ل ن مل طي متك لم لتق
يدين  يدي لصاحل ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا سويق املعارف ا يات  سـتفللحامية، ووضع اسرتا ملل تقل ل تع تقل ت ليج ل ل ت

نةمهنا، إىل جا توى ا للجنب املفاوضات اجلارية عىل  ية الفكرية إىل . مسـ ية وا ية  نة ا مللككام دعا ا من ن لتللج ملع
ية  ياهتا الو بÁان عىل صوغ اسرتا تلف ا ساعدة  نوب  تعاون فj بني بÁان ا رشوع ا ناد إىل  ن� يج ل خم مل جل ل طس ت م ت

باهتا ياجاهتا و تطلبقا ال ت مط  .ح

ي تحدة األمر يكوقال وفد الوال�ت ا تحد< مس اrموعة ء، إنه يدمع مل يا و بد� دمعه ملداخì وفد إيطا ّة،  مل م
بو ية العامة للو بل ا نوحة من  نة ا ياع�د صك دويل غري ملزم معال لوالية الرا مجلع ملم بادئ -قه مب ويه والية تفي 

ية  تو ية و بو  صجدول أعامل الو ل من تاجئ18للتي ن وال ختل بأي  ّ ّ اخلصوص، أنه جيب عىل ورأى الوفد، عىل وجه. ّ
يف والفوائد املربطة حلفاظ عىل م½ عام قوي  تاك بو إىل مراعاة ا يات اليت تدعو الو تو نة احرتام ا تا ل ل ي ص ل للج

بار ملواطن املرونة يف الصكوك اxوية توح، وإيالء � لو عت ياسة . مف ترب ذó رضور� للحفاظ عىل حزي ا سـوا لع ّ
شأن هذه املوضوعا ية جلدول أعامل . ت املعقدةبالعامة لألعضاء  سـكام أكد الوفد عىل أن أحد األمعدة األسا ّ ّ

يه وأنه جيب احلفاظ عىل حزي  يس هو الهنج املرغوب  ناسب للك احلاالت،  ية، وهو الهنج ا بو  ّالو ّ مل من في ل للت
ياس. للسـياسة العامة ية الفكرية حزي ا تعلقة  نة ا ثلام تصون القواعد واملعايري الرا سـو مل له ّ مللك ة العامة املذكور م

ها اخلاص بأشاكل  نة أيضا، يف  معلحرتام فكرة ضامن م½ عام قوي ومواطن املرونة جيب أن حترص ا للج
ناسب لك  ية، عىل تاليف امليض يف اجتاه نظام  يدية واملوارد الورا يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا يا ث تقل تقل ل لتع ل ل

 .احلاالت

يانني ال�ين أدىل ند ا ّوأيد وفد ا ب له ل ية، ووفد ّ تحدث مس مجموعة جدول أعامل ا من هبام وفد الربازيل، ا لتمل
يات جدول أعامل  يده xمج تو يوية، وأبدى تأ تحدث مس اrموعة اآل ية، ا صهورية إيران اإلسال ي سـ مل م مج

بو يف عام  ية العامة للو متدهتا ا ية، اليت ا يا مجلع عمن بو2007لت يع جماالت معل الو ي، يف  عىل ّوشدد الوفد . مج
نة شطة اليت تضطلع هبا ا ية األ يات جدول أعامل ا للجرضورة أن توجه تو ن من لتص ية . ّ تو صوذكر أيضا  ل ، اليت 18ّ

نة  شأن حامية املوارد الوراللجتطالب ا سارها  ثإلرساع يف  ب يدية م ، من غري إخالل روالفوللكولتقلية واملعارف ا
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تاجئ مبا فهيا إماكية وضع صك دويل واحد أو  نبأي  تكامل عاجل وإجيايب لصك قانوين . أكرثن سـوتطلع الوفد إىل ا ّ
نة واخلاصة بوضع القواعد و ثالث اجلارية يف ا بادرات ا شأن لك ا للجدويل ملزم  ل مل بقا للوالية اليت ب طاملعايري، 

بو لعام أول ية العامة للو ها ا يهتا  مجلع نا. 2011ل شاركة يف ا تواصل  قوأكد، أخريا، الزتام وفده ا مل مل مل شات القادمة ّ
بري فهيا نة، وتطلع إىل إحراز تقدم  توى ا تجرى عىل  كاليت  للج سـ ّس م ُ. 

يا: مالحظة من األمانة[ يا ومل يدل هبا  تا ية  تا يا�ت ا هقدمت ا ب ك ل ل شفب ُّ ل ُ.[ 

يات  ها تو تصة، أن تراعي يف  بو ا ئات الو يع  نة، وعىل  تني إنه جيب عىل ا صوقال وفد األر ü ي ي مج للج ّ معلن ه ج
ية العامة لعام  لتمنية، الجدول أعامل ا ية اليت وافقت علهيا ا مجلعسـj من خالل اآل ّوأضاف أن مثة صì . 2010ل

ية، وعىل األخص  بو  بادئ العامة جلدول أعامل الو نة وبني ا بل ا ناوها من  سأ` اجلاري  منويقة بني ا ي مل للج ت مل للتث ق ل
ية  تو صا نة عىل 18ل للج، اليت حتث ا شأن حامّ سارها  باإلرساع يف  يم ية واملعارف ا تقلية املوارد الورا دية لث

تاجئ مبا فهيا إماكية وضع صك دويل واحد أو أكرثّيوالفوللكور، من غري إخالل بأ ن  وأبدى الوفد اه�مه . ن
يل ز�دة نطاق �تفاق  نة يف  برية اليت بذلهتا ا ساعي ا يث العمل املضطلع به وا تقدم احملرز من  ب لك سح للج مل ُل

تعد سأ`  ّحول  م يا، ألن . دة اجلوانبم بو تعد تطورا إجيا توى الو ّوأشار إىل أن املفاوضات اليت جترى عىل  بّ ي ّسـ ُ م ُ
ثقايف  بري ا ية الفكرية وأشاكل ا نه بني حقوق ا نقاش حول إطار مرجعي ميكن الربط  لمثة حاجة  تع مض للل مللك

بري ت½ ومقدمهيا احلصول عىل املزيد م تخديم أشاكل ا يدي وميكن  تعا سـ لتقل م ن الضامن القانوين فj خيص ّل
تخدا�ا وتوزيع ت½ الفوائد ية من ا تأ سـاحلصول عىل الفوائد ا ت  .مل

تحد<ن مس اrموعة  يا والربازيل، ا نوب أفر يانني ال�ين أدىل هبام وفدا  ملوأبدى وفد اجلزائر دمعه  يقب ج ّ لل
توايل ية، عىل ا ية ومجموعة جدول أعامل ا لاألفر لتمن نة ّوقال إنه أخذ . يق ته علام بأن ا ية عقب إحا للجفكرة إجيا ط ّب
ية العامة لعام  يذ القرار ا�ي اختذته ا مجلعتقوم  نفت ية2010ب يذ آ شأن  ل  ية واإلبالغ  تنفب لتمنرصد جدول أعامل ا

يات جدول أعامل . عنه يذ تو ها�ا يف  بلغ بقدر وافر عن إ ية  بو ا ئات الو يع  صوتطلع إىل رؤية  ت ن ي ي نفمج تس ّ ملعّ ه
ية يì لضامن إدو. لتمنا ية يه أفضل و سـرأى أن ت½ اآل ل بعد اإلمنايئ"اج رّ بو" لا . يعىل حنو اكمل يف معل الو

تكامل  ند إىل نصوص بغرض ا يا، مبفاوضات  نة، حا سـوأبدى، عىل األخص، رسوره إزاء اضطالع ا س ل تللج ت
ناسب  بة(مصك قانوين دويل  نا سـصكوك قانوية دوية  ل يدية وأشاك) من ثقايف لتقلمحلاية املعارف ا بري ا لل ا لتع

يدة  نة اكنت  ثالث اليت عقدهتا ا ية ا ية، وأضاف قائال إن اxورات املوضو يدي واملوارد الورا مفا للج ل ع ث ّتقل ل
ية العامة لعام  ته ا ها، عىل حنو ما  رسيع  مجلعللغاية يف  طلب معل تفاوض . 2011ت ية ا يه رأى الوفد أن  لوناء  معل عل ّب

ت نة ت�ىش، إىل حد ما، مع ا لالرا ية ه نة عىل 18صو للج، اليت حتث ا شأن حامية املوارد "ّ سارها  باإلرساع يف  م
يدية والفوللكور، من ية واملعارف ا تقلالورا تاجئ مبا فهيا إماكية وضع صك دويل واحد أو ّي غري إخالل بألث ن  ن

يق روح ."أكرث يع الوفود  بل  تعني، يف رأيه، إبداء الزتام قوي من  تحق غري أنه ما زال  لق مج ي يات جدول ّّ صتو
ية، ال يات  لتمنأعامل ا تو صسـj ا نة �ع�د عىل الزتامه يف . 21 و15 و18ل تام قال الوفد إنه ميكن  للجويف ا ّ خل

 ".هذا الصدد

ية بقانون الرباءات، الفقرة  )ج( نة اxامئة ا نتقرير عن معل ا نونة GA/WO/16/41ث من الويقة 16ملعللج تقارير عن "ملع ا
بو األخر  :ىيجلان الو

بو لعام  ية العامة للو يناء عىل قرار ا مجلع نوية إىل  "2012ب تضمني تقاريرها ا ية  بو ا ئات الو يه تعلjت إىل  سـتو ل ن ي ي لب ملع ه ج
ية ية من جدول أعامل ا يات ا تو يذ ا ها�ا يف  يات وصفا إل منا ن ص ل لتمجلع ملع نف يا�ت "تس لب، ترد فj ييل نصوص ا
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يديملسـا تقرير ا رشوع ا هتخرجة من  متل رشة  1xلم نة  ثا نة ا عورة ا م ل ث من الويقة 212 إىل 190الفقرات من (للج
SCP/18/12 Prov.1:( 

ند  تعلق   jبأخربت األمانة الوفود بأنه ف 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  أدىل عدد من الوفود ": ا يف تقرير هذه اxورةق

ية ية من جدول أعامل ا يات ا تو يذ ا ية بقانون الرباءات يف  نة اxامئة ا هام ا منيا�ت حول إ ن ص ل ن للج لتب ملع نفملع س . تب
تحا نة، وإهنا  رشة  سادسة  سجل يف تقرير اxورة ا يا�ت  يع ا سـوقال الريس إن  للج ل ت ب عمج ُس ل ية ئ مجلعل إىل ا

بو وفق بو عام ا للقرار الصادر عيالعامة للو ية العامة للو ين ا تعلق2010مجلع  jيق جدول أعامل ي ف ية  سـ بآ تنل
ية  ."لتمنا

ند  برية  ية  ية فقال إنه يويل أ بوحتدث وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا ك مه للمن  من جدول األعامل، 12لت
ية العامة، جتري  يه ا تو نة، من خالل مراعاهتا  مجلعوأعرب عن رسوره ملعرفة أن ا ل ها�ا يف جللج سيj عاما إل ًتق ً

ها ية يف جمال  معلإدراج جدول أعامل ا ية يف  .لتمن ية أسا سب أ سـوذكر الوفد أن نظام براءات �خرتاع  مه يكت
ية وعىل الرفاه  تصادية الو ية و� ية �ج� بارش عىل ا شلك  ية الفكرية، كام أنه يؤثر  نإطار ا ع من طب ق م لتمللك

تاكر ًوأردف قائال إن نظام  .�ج�عي نح بÁ معني ا بدأ أسايس وهو  حبراءات �خرتاع يقوم عىل  م م
متع شف عن �خرتاع خلدمة مصاحل ا ناعي ومؤقت للمخرتع مقابل ا rا لك وقال إنه مثة اعرتاف مزتايد بأن  .صط

ية الفكرية بدون أن  شلك خاص عىل ضامن حقوق أحصاب حقوق ا ية الفكرية احلايل يركز  مللكنظام ا بمللك
ناسب، مما يدعو إىل القلق بأن نظام الرباءات ال يعمل كام اكن مقررا يف األصليضمن إمت شلك  باد`  ًام ا م ب  .مل

منو  تاكر وا تعزيز � ية الفكرية  رش نظام ا لوقال إنه إذا اكن ال بد من أن  ب ل مللك شرتك نؤيده -ينت م وهو هدف 
ًيعا  نة حاولت  .فعال عىل حنو أوجه القصور فلن يمت ذó إال إذا متت معاجلة -مج للجوأعرب عن رسوره ألن ا

ية يف نظام الرباءات عىل  نواقص احلا نة بعض ا ناقش ا شة بعض هذه اجلوانب، وقال إنه جيب أن  لنا ل للج ت ق م
تأصال يف نظام  بغي أن يكون  توازن األسايس ا�ي  تاحا ورصاحة وأن تعمل عىل إعادة ا ًحنو أكرث ا م ن ينف ل ً

سب وقال إنه ال ميكن أن .الرباءات نظام  سني ا تعداد والزتام  ناك ا ح حيصل ذó إال إذا اكن  ل تح سـ به
بل نظام حبد ذاته يف ا مترارية ا ية خلدمة مصاحل اxول األعضاء وضامن ا ياجات ا سـتق� ملح ل لفعل وقال إنه  .سـت

برية من الق ناولت مجموعة  نة واليت  هذه ا شات اليت ختللت بعض اxورات األخرية  نا ك�ó يرحب  ت للج ق ضا� لمل
تاكر  بديì لال رشوعة والVذج ا سة ا نا ية  نا يدات حقوق الرباءات واملامرسات ا ناءات و بثل ا ل ف للم مل ي ملت فتق ث إىل سـم

óتعلق . غري ذ شأن عدة جوانب معقدة  يق مقاربة أكرث تواز� ومشوية  همت لفعل يف  توقال إهنا أ ب ل ً حتق س
تجاو .بنظام الرباءات اxويل نة أن  توقال إن عىل ا تطرق إىل املامرسات امللموسة للج نظرية  شات ا نا تز ا ل ق لمل

نة بعد ها ا بو ومل تعا شـهتا خارج مقر الو نا سائل اليت تمت  للجووقائع العامل اخلار@ وا ي ق جلمل وقال إنه ال جيب أن  .م
ته  شاط اإلبداعي أو إعا ها  سوق و تخدام الرباءات يف ا ية ا هم  شة و نا نة  قنب ا يع يف ف نم ل سـ ق للج للتج شج تك ت

نولو@وتعزيز تطور ا منو وا لتكها  ل تخذ  .لل شرتكة وأن  توقال إنه ال ميكن لÁول األعضاء أن حتقق إرادة  م
شات رصحية نا نظام إال من خالل  سني ا بادرات الالزمة  قا ل تح ممل ية اليت وذكر الوفد أن من القضا� األ .ل سـسا

توصل إىل نظام براءات دويلتينبغي معاجلهتا ليك  سأ` لمتكن اxول األعضاء من ا ية  ية واملصدا سم لفعا م  ل قت ي
هاموقال إن .جودة الرباءات نة أن حتقق  ً عىل ا ف شرتاكللج  ً هوم م شة " جودة الرباءة"ملف  نا ها يف  قبل رشو م ع ق

ية ته الهنا شأن ووضعه يف  ئبر�مج العمل يف هذا ا يغ سأ` . صل همة األخرى  سائل ا موأضاف قائال إن من ا ململ ً َ
شطة ملموسة يف الرباءات والصحة اليت شلك نظمي أ شات يف اrال العام كام أدت إىل  نا نت موضوع ا ت ق مل

ية نظمة الصحة العا ية و تجارة العا نظمة ا ثل  ملنظامت أخرى  مل مل م م بو الزتمت الصمت يف هذا  .م يوقال إن الو

                                                
ية بقانون الرباءات يف دورهتا الرابعة   1 نة اxامئة ا يه ا نناء عىل اإلجراء ا�ي اتفقت  للج عل رش)SCP/4/6ث من الويقة 11انظر الفقرة (ملعب يح  م، أ وع ت

رشة تاسعة  بل أن يقدم إىل اxورة ا يه  يق  ية ا نة  نة اإللكرتوين لفائدة أعضاء ا تدى ا نة عىل  رشة  نة  ثا يدي لÁورة ا تقرير ا عا ل عل تعل بغ للج للج ن للج ع ل ه "ل قل مم  .لمت
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مترة يف مصهتا شلك واحض وإهنا ال تزال  شأن  مسـا ب تأخري  .ل بو عن هذا ا لوأعرب عن أمú أن تعوض الو يف ي
نة، عىل أساس  بادرات ملموسة وهادفة يف إطار بر�مج معل ا سأ` من خالل اختاذها  هذه ا للجمعاجلهتا  ممل ل

بÁان األ ية ومجموعة ا شرتك rموعة جدول أعامل ا ل�قرتاح ا من يلتمل وأوحض أن �قرتاح هيدف إىل وضع  .ةيقفر
ب تعزيز قدرات اxول األعضاء، خاصة ا لبر�مج معل  نل بÁان األقل منولÁان ا ية وا لا ، من أجل وضع نظام ًام

ية دمع أولو�ت  نظام العاملي للرباءات  تفادة اكمì من مواطن املرونة اليت يوفرها ا يد ا بغبراءات  ل سـ يسـتف
ساقا او .سـياسات الصحة العامة سق ا ًترب الوفد أن �قرتاح  ت ت ية ًاكبرييع تو ص مع ا ية 22ل لتمن من جدول أعامل ا

ية اليت أشارت إىل شأن وضع القواعد واملعايري أن تكون دامعة لألهداف اإلمنا بو  شطة الو بغي أل ئ أنه  ب ي ن ني
ية تحدة، مبا فهيا األهداف الواردة يف إعالن األ نظومة األمم ا تفق علهيا يف  لفا ملم نحو ذاته، قال الوفد  .مل لوعىل ا

نة إلبراز  يال يف ا شات أكرث  نا نظمي  للجإن احلاجة تدعو إىل  تفص ق ًت تحد�ت م هام الرباءات يف معاجلة ا لية إ س كيف
ئة وإدارة  تعلقة ألمن الغذايئ وأمن الطاقة وا تحد�ت ا يوم مبا فهيا ا رشية ا ها ا ية اليت توا يالر Jب مل ل ل لسـ ل بي ئ

تعلمي ناY وا تغري ا لالكوارث وا مل تح وناء ملعاجلة  .ل شاركة يف جو   ìب هد األ�م ا ّوأعرب عن أمú أن  ب م نفم ملق تش
همةملهذه ا ساذج  .ملسائل ا ية، مت رفض �فرتاض ا تصادية العا لوقال إنه عىل ضوء الوقائع و اخلربات � مل ق

ت]رات تاكر وجذب � يع � ساعد حبد ذاته عىل  سائد بأن ضامن حقوق قوية ملاليك الرباءات  سا ب شج ي  .تل
ية الفكرية عىل أمك توى حامية حقوق ا بÁان  ية تعديل ا مللكوقال إن  سـيف ملل ناءات ك تخدا�ا � تثل وجه  سـسـ

نقاش األاكدميي يف هذه  يدات عىل احلقوق واألدوات وأوجه املرونة األخرى قد شلك حىت اآلن مادة  للوا لتقي
نة يل غري حرصي  .للجا تخدا�ا كخطوة حنو وضع د ية ا يدات و ناءات وا يل لال لوقال إن إجراء  سـ ي ت يفحتل كث لتق سـ

يث يكون مسـتثلال يدات  حبناءات وا نوط هبا يف ًارجعلتقي بو بلعب اxور ا سمح للو مل لÁول األعضاء  ي سي
ية الفكرية ياسات حقوق ا بÁان يف وضع  مللكساعدة ا سـ ل سأ` نقل  .م موقال إن األمه من ذó أخريا هو أن  ً

تأصì يف نظام الرباءات ية ا باد` األسا يا يف مصمي ا نولو ملا سـ مل ج ية . لتك يمي موضوعي حول  يفوقال إن إعداد  كتق
تعني هبا إ بل اليت ميكن أن  ها وحتديد ا يا أو إعاقة  نولو سـهام نظام الرباءات حىت اآلن يف نقل ا تسـ ل نقل ج تك لس

نة هدف يف مصمي معل هذه ا يق هذا ا ساعد نظام الرباءات عىل  بو  للجالو ت لي حتق تخذ . ل نة مل  تومىض يقول إن ا للج
ية  تو شأن، وأضاف أن ا صبعد إجراءات ملموسة هبذا ا ل ية  من جدو25ل بو (لتمنل أعامل ا يواليت تطالب الو

يا ورشها نولو تعزيز نقل ا ية الفكرية والرضورية  تعلقة  بادرات ا ياسات وا نبدراسة ا جل تك لمللك مل مل تتطلب ) لسـ
ها نة  بل ا هود من  يقاملزيد من ا ق لتطبجل نارص ملموسة يف  .للج شات إىل  نا عوتطلع الوفد إىل حتويل هذه ا ق مل

نة شات �مة ورضورية حول  .للجإطار بر�مج معل ا نا نة رشعت يف إجراء  قوأخريا، ذكر الوفد أن ا مللج ً
ية ية اليت مل تمت معاجلهتا بعد، ورحب هبذه اخلطوة اإلجيا تعلقة  بجوانب نظام الرباءات ا من وأعرب عن أمú  .لتمل
نة بعد عىل حنو رصحي ها ا سائل احلامسة اليت مل تعا بار عدد من ا للجأن يؤخذ يف � مل جلت يمت إدراJا يف ع ل وناء  ّب

نة ية تقوم ا توازن وموجه حنو ا للجبر�مج معل شامل و لتمن ع�ده م. 

بÁان األ يلوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا يده لآلراء اليت أدىل هبا وفد اجلزائر مس يقفر ية فأعرب عن تأ
ية تد�ت. لتمنمجموعة جدول أعامل ا نة و نوقال الوفد إنه يرى أن �مة ا يذ مللج ثل يف ضامن  بو األخرى  تنف الو مت تي

تصاص لك مهنا سب ا بو  ئات الو تصì هبا يف  شطة ا ساق األ ميه وضامن ا ية و خجدول أعامل ا ح ي ي مل ن ت همن تعم . لت
بو ا�ي يقيض بإضفاء الطابع  ية العامة للو نطلق، ووفقا للقرار الصادر عن ا يوقال الوفد إنه من هذا ا مجلع ًمل

ية ا نظايم الرمسي عىل آ لا بل ل بو من  ية العامة للو تقارير إىل ا يمي وإرسال ا قيق وإجراءات الرصد وا يتق مجلع ل لسـ لتن
ند يف جدول األعامل بو األخرى، فإنه يدمع إدراج هذا ا بئات الو ي لي ند . ه لبوقال الوفد إن عدم إدراج هذا ا

بو، ويه ا ية العامة للو نة ال ي�ىش مع قرار ا ملند دامئ يف جدول أعامل ا ي مجلع للج نظمة األم اليت حتمك معل كب
نة يات . للجا يذ تو نة يف  شات اجلارية يف إطار ا نا هم ا يف  يمي  صورأى الوفد أن من الرضوري  للج ق مل نفك س تتق ت

ية  نظام العاملي بني أحصاب حقوق ا توازن يف ا يق ا ها لضامن  سق  ية ويف  ية ا مللكجدول أعامل ا حتق لمع ل ت ك ن تمن ملع لت
ست وقال ا. الفكرية واملصلحة العامة ية اليت مت حبهثا حىت هذه اللحظة  نود جدول األعامل ا عكلوفد إن  ن ملعب
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ية يات حمددة جلدول أعامل ا منشلك أو بآخر تو ص تداخì ت½ اليت . لتب يات ا تو ملومىض الوفد يقول إن من ا ص ل
تأثري، يف إطار اrموعة د يمي ا ناء عىل طلب اxول األعضاء، بإجراء دراسات و بو،  لتلكف الو ب تقي ل من اً

ية وحتديد ية ًالتمنجدول أعامل ا تو ص ا ثقايف 35ل تصادي و�ج�عي وا تأثري � شأن ا تأثري  يمي ا توفري  ل،  ل ب ل قل تق
ية الفكرية تخدام نظام ا مللكال يjت . سـ تصة لرباءات فإنه يطلب إجراء  نة يه ا بار أن ا تقوأضاف أنه  ü للج عت
نوعة تأثري هذه يف جماالت  تا تعلق حتديدفد أوأوحض الو. مل يjت  تن هذه ا يjت ًالتق ناءات وا سأ` � تق  لث ت سـمب

ياسات  يذ ا ية و يق ا يjت املدرجة يف نظام الرباءات العاملي يف  ناءات وا هام � ية إ سـو من لت نفسـ حتق تق ث س تيف ل لتك
يدات يف  ناءات وا بÁان يف دمج � ساعدة هذه ا ية ويف ميكن  يالعامة يف اxول األعضاء ا ت ل م ك لتقن ث سـ نظمها ملع

ية تضمن أيضوأكد الوف. طنالو بو  تد عىل أن والية الو بÁان وتكوين الكفاءات ً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 اrال أخذا يف ا بوا مل ل ل سـ تطمل محل ق ً

تجارة   ìتص ية الفكرية ا لجوانب حقوق ا مل بÁان ). سيترب(مللك سق مع اقرتاح مجموعة ا  óلورأى أن ذ يت
ياأل ية فj خيص الرباءات والصحة العامةيقفر شرتك . لتمنة ومجموعة جدول أعامل ا ملوأوحض الوفد أن �قرتاح ا

ساعدة هذه  ية  بارات الصحة العامة يف اxول األعضاء و ية تأثري نظام الرباءات احلايل عىل ا متعلق  ت بك يفي كيف ع
ياسات الصحة العامة أو اxول يف يق أهداف  ية  سـ تعزيز قدراهتا، مبا يف ذó تعممي مواطن املرونة  حتقبغ

ية ثاالوقال الو. طنملواJة حتد�ت الصحة العامة الو يا يعد  نولو ًفد إن نقل ا م ج تداخì، لتك يع ا مل آخر عىل املوا ض
تأثري يف جمال الرباءات يمي ا لوطلب إىل األمانة أن جتري دراسات  يتق نولو يص حوافز نقل ا ية  ج  لتك شخ ا تبغ

ها يل اليت توا Jوالعرا تام. ق ية وأن مجموعة ًاخو نظور ا بان  نة يف ا من، قال الوفد إنه جيب أن تأخذ ا سـ لتللج م حل
بÁان األ يلا يع هذه يقفر هدف أمسى يف  يمي احلا` وسعى إىل تكوين الكفاءات  مجة تركز عىل دراسات  كت تق

تخ متكن من ا سـاrاالت ليك  يةت  .لتمندام نظام الرباءات لصاحل ا

يذ  نقاش حول  هام يف ا ية مس اrموعة ء فأعرب عن رسوره إل تحدة األمر نفوحتدث وفد الوال�ت ا س تيك ل مل
ية ية ا يات جدول أعامل ا تو نة  نا من ص ل ملعللج سة اليت شلكت بر�مج العمل . لت يع ا مخلورأى الوفد أن املوا ض

ًهاماملتوازن من املمكن أن توفر إا بريس يةًاك  يات جدول أعامل ا يذ تو من يف  لتص وقال الوفد إنه مع ذó، . تنف
ها يل يف  نة سوى تقدم  معللألسف مل حترز ا ئ ند . ضللج جدول  من 12لبوأكد الوفد عىل موقفه القائل إن ا

ند بغي أال يكون  باألعامل  تالف . ً دامئاًاني بب � خوقال الوفد إنه لألسف، يف هذه املرحì، و داخل بس
ية وبوجه عام ية ا يات جدول أعامل ا يذ تو يل فj خيص  نة، مل حيرز سوى تقدم  نا من ص ئ ملعللج لتض تنف وأعرب عن . ُ

ية بقانون الرباءات مبا ي�ىش مع والية ا نة اxامئة ا بة اrموعة ء يف إحراز تقدم يف ا للر ن للج جنة، واليت ملعغ
ُنشنص عىل أهنا قد أ شة القضا�ئت نا قت مكحفل  تدرجيي مل تطوير ا شأن ا شورة  يق وتوفري ا يل ا ل و ل ب مل سـ تنه لت س

ية يق القوانني واإلجراءات الو  óنلقانون الرباءات دويا، مبا يف ذ سـ طل تن ً. 

نوب  يجوأعرب وفد  بÁان األيقأفر يانني ال�ين أدىل هبام لك من وفد مرص مس مجموعة ا يده  لا عن تأ ب يللي ة يقفر
يةووفد اجلزائر مس مجموعة جدول نة . لتمن أعامل ا تقارير اليت تقد�ا ا بة أمú ألن ا للجوأعرب عن قلقه و ل خي

ها، اكنت حمل نقاش  تأصì يف  ية، اليت تعد  يات جدول أعامل ا يذ تو شأن  بو  معلية العامة للو م مننف ص ب ي لتللجمع ت
نت قراروقال الوفد إن . وإناكر بعض اxول األعضاء بو  ية العامة للو تبا ي ئاًامجلع ية بأن هي يوجه  بو ا نت الو ملعي

يات جدول أعامل يذ تو ها�ا يف  يات العامة وصفا بإ نوية املقدمة  صتدرج يف تقاريرها ا للجمع نفسـ تس ً ية ل لتمن ا
ية يل انعقاد ًاورأى أنه وفق. ملعنا نة  ند دامئ يف جدول األعامل يف لك دورة  بغي وجود  هذا القرار،  ب  للج ب قي ن ل

بو ية العامة للو يا بو، وقال الوفد . مجلع ية العامة للو ته ا يق،  ية ا ية، مبا يف ذó آ يإن جدول أعامل ا مجلع ب سـ ل نمن ت لتن لت
بو تخذة للقرارات يف الو ئة  يأعىل  مي هر . ه يع اxول األعضاء أن  بة  تظومن مث رأى أنه من الرضوري  مجل لنسـ

بو ية العامة للو ية وأن تذعن لقرار ا يا يإرادهتا ا مجلع سـ ية وجود . لسـ ية فكرية مهوشدد الوفد عىل أ ملكنظام 
ياسات العامة واملصلحة العامة بار قضا� ا سـتوازن يأخذ يف � لت ع يات . م يذ تو صوقال الوفد إنه جيب  تنف
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توازن يق هذا ا ية ا�ي وضع  لجدول أعامل ا لتحقمن ُ ية . لت ية، خاصة ا منوقال إن تأثري نظام الرباءات عىل ا تمن لت ل
ية، ال ميكن وصفه نا عا تاكر ورأى. لص ية ًر�ًقد يلعب دورا حموب أن � تحد�ت العا مل يف معاجلة بعض ا ل

نة يف  به ا ناY، وأقر الوفد xور ا�ي ميكن أن  تغري ا ثل الصحة واألمن الغذايئ وا ية،  للجاألسا تلع مل ل مسـ
بÁان ية يف ا تو�ت ا يع  ية  ناسب اxول األعضاء من � ساعدة عىل الوصول إىل قانون براءات  لا من سـ مج ي لتمل م . ح

jسأ` تعزيز القدرة عىل وف تعلق  مب  تاكر، أعرب الوفد عن رسوره بي تعلقة أب� نة مضطلعة بأعامل  من ا للج
يدات وأنظمة �عرتاض ناءات وا يا و� نولو يلرباءات والصحة ونقل ا تقت لل ث ج وأوحض الوفد أن هذه . سـتك

تعلقة مبواطن ية، ويه ا يات جدول أعامل ا تعلق بعدد من تو ملالقضا�  من ص يا ورشهلتت نولو ن املرونة ونقل ا جل  اتك
ية وتكوين الكفاءات ساعدة ا نوالوصول إىل املعرفة والوصول إىل املعلومات وا بري . لتقمل تقدم ا لكوأقر الوفد  ل

يا، وأعرب عن  نولو يدات وأنظمة �عرتاض ونقل ا ناءات وا نة يف معاجلة � جا�ي أحرزته ا تك لث يتق ت لللج سـ
شطة اليت يع األ نتقديره  شأن هذه القضا� حىت هذه اللحظةمجل نة  ب تضطلع هبا ا نه قال إن احلاجة تدعو . للج لكو

يا ورشها ومواطن املرونة نولو شأن هذه القضا�، خاصة يف جمال نقل ا نملزيد من العمل  جل تك واتفق الوفد مع . ب
تضمن  يالرأي القائل إن �خنراط األكرث تفاعال وا�ي  يني أمر مباأحصً ية ملعن املصلحة ا مللكطلوب يف جمال ا

يات . الفكرية تغلب عىل الصعوت اليت تواجه ا ية  تكرة وا ترب الوفد أن احلاجة تدعو إىل احللول ا نوا لل لعمل ب لتقع مل
يات الواردة حتت اrموعة جمي،  تو ية، خاصة ا يات جدول أعامل ا يذ تو نة من  متكن ا صليك  ل من ص لتللج تنف ت

يì لضامن احلفاظ عىل املعلومات وض وتطرق الوفد إىل موضوع . امن الوصول إلهيا عىل املدى الطويلسـكو
بÁان األ3الرباءات والصحة وقال إنه ُعقدت  نذ أن قدم لك من مجموعة ا ل دورات  يم ة ومجموعة جدول يقفر

نة شلك رمسي إىل ا شأن الرباءات والصحة  ية اقرتاhام  للجأعامل ا ب ب وأوحض الوفد أن �قرتاح هيدف إىل . لتمن
تعلقة لرباءاتةمعاجل تخدام مواطن املرونة ا ية يف ا نا بÁان ا تحد�ت اليت تواجه ا مل ا سـ ل ل وقال إنه يف مقابل . مل

ناسب ملعاجلة هذا األمر نة يه املاكن ا بحث هذا األمر، فإنه يرى أن ا بغي أال  نة  ملاآلراء القائì إن ا للج ت ي . نللج
ها وبين رسيع من وترية  نة عىل ا توحث الوفد ا معل لت شأن الرباءات والصحةللج وأشاد الوفد . ب بر�مج معل 

نظمة  ية و نظمة الصحة العا بو و ثاليث بني الو تعاون ا نقاشات اخلاصة  ية وا تفا بارية ا سة اإل م م ملخ ي ل ل ل عل ل جلل
ية شأن القضا� ا ية  تجارة العا لصحا ب مل ندواقرت. ل نة أن تدرج  بح الوفد عىل ا شأن ًا دامئًاللج ب يف جدول األعامل 

تع شأن الا ية  تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا بو و ثاليث بني الو ٍملاون ا ب مل ل مل ي مل تعلقة لصحة 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 ، أعرب الوفد عن أمú ًاخو

ناد نة يف العمل ا متر ا ستأن  للج  يف تطوير نظام الرباءات ًاقامئ من أجل امليض قدمملتوازن ال إىل الرب�مج اًاتسـ
ب يع اxول األعضاء، خاصة ا توازنة لفائدة  لالعاملي بطريقة  مج بÁان األقل منوم ية وا نا لÁان ا يات ًامل ص، مع أخذ تو

بار ية يف � تجدول أعامل ا عمن  .لت

يانني ال�ين أدىل هبام لك من وفد اجلزا يده  بوأعرب وفد الربازيل عن تأ ية للي لتمنئر مس مجموعة جدول أعامل ا
بÁان األ يلووفد مرص مس مجموعة ا نوب يقفر يان ا�ي أدىل به وفد  جة، كام أيد ا يلب وقال الوفد إنه يعلق . ايقأفر

متدة يف  ية ا يق جدول أعامل ا ية  برية عىل آ ية  ملعأ من سـ ل ك لتمه هذا القرار فإنه يرى أن . 2010تن لوقال إنه وفقا  ً
نة تعد من ها عىل هذا األساس للجا بو وأهنا رشت  ية العامة للو تقارير إىل ا ية بإرسال ا ئات ا معل ا ي مجلع ل ن ملعي له

بغي أن يكون . 2011يف عام  ند جدول األعامل هذا  ينومن مث قال الوفد إنه يرى أن  يذ قرار ًادامئب تنف من أجل 
يح شلك  بو  ية العامة للو حصا ب ي نة. مجلع للجواسرتسل الوفد قائال إن ا نذ اع�د جدول ً ها  م نوعت بر�مج  معل ّ

ية يع هتم . لتمنأعامل ا ضوأوحض الوفد أن جداول أعامل اxورات مل تكن أحادية اجلانب وأهنا رمت إىل إدراج موا
توازن يعد رضور�وقال الوفد إنه ي. مجيع األعضاء ثل هذا ا ًرى أن  ل نة بطريقة أحادية م للج لضامن عدم سعي ا

توى أعىل يق  مسـحنو  يؤدي إىل إهامل حتق  óبة حلقوق الرباءات، ألن ذ يق  سـ من امحلاية وا سـ نسـ لن لت
يع األغراض ية، يف ظل �ع�د عىل مقاربة واحدة ختدم  ياجات ا مجا من لتت نة لرب�مج . ح بين ا للجوقال الوفد إن  ت

ته الربازيل يف الويقة  ثالعمل ا�ي اقرت يدات SCP/14/7ح ناءات وا تعلق ال  jي ف ت لتقي ث عىل حقوق سـ
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ية  تو تفق مع ا صالرباءات  ل بغي أن تأخذ يف 17ي بو  شطة الو نص عىل أن أ ية واليت  ين من جدول أعامل ا ي ن ت لتمن
ية الفكرية اxوية بار مواطن املرونة الواردة يف اتفاقات ا ل� مللكت تعلقة جبودة . ع نقاشات ا ملوقال الوفد إن ا ل

تني  تو ها  يالرباءات ميكن ر صل سلط الضوء عىل احلاجة إىل متكني اxول األعضاء من  إذا اكنت10 و8بط ست 
يا�ت ا ساعدة هلم بالوصول إىل قواعد  للرباءات وتقدمي ا ية تحسمل تعلق   jية ف ية الو مللكني قدراهتم املؤ ي ن طسـ س

ية، ومن مث يمت ا ياهتم ا تالفكرية من خالل تعزيز تطوير  لتحب ضامن  يف ًا هامًالوصول إىل الكفاءة اليت تلعب دورن
بغي �ضطالع هبا يف جماالت أخرى. جودة الرباءات ترب أن اrموعة جمي . ينوقال الوفد إنه مثة �ام عديدة  عوا

بادرات الالزمة xمع نقل  بات وا تطلب املزيد من العمل، مبا أن ا يا ال تزال  نولو نقل ا تعلقة  ملا ت ب لعقمل ج لتك
بعض اxول  يا ورشها ال تزال غري واحضة  نولو لا ن جل ية . األعضاءتك تو صوأضاف الوفد أن ا نفذ 17ل بدو أهنا مل  ت  ي

سني  يدة يف  شاف مواطن املرونة ا ها ا سأ` الرباءات والصحة، واليت من بني أهدا ية  حتمن � تك ملقم ف سـح
تعلقة لصحة ياسات ا ملا بÁان األ. لسـ بين �قرتاح املقدم من مجموعة ا لورأى أن  يت ة ومجموعة جدول أعامل يقفر

ية ي يذلتمنا يدة حنو ذó ا نفعد خطوة  ندة إىل . لتج نة  ناف معل ا توأعرب الوفد عن أمú أن يرى ا سئ للج مت سـ
يع اxول األعضاء، ويدمع يف نفس الوقت أهداف جدول  ياجات  بان ا مججدول أعامل مزتن يأخذ يف ا ت حسـ حل

ية  .لتمنأعامل ا

نة، دو`  27 ددهابالغ علحتاد األورويب ودو
 األعضاء اوحتدث وفد اxامنرك مس � للجفأكد عىل أن ا
يق ئنش، قد أSCP/1/2ث من الويقة 2 من الصفحة 3حسب الفقرة  يل ا شة القضا� و نا سـت مكحفل  ه ق تنمل لت س

يق قوانني الرباءات  óتدرجيي لقانون الرباءات دويا، مبا يف ذ تطوير ا شأن ا شورة  سـوتوفري ا ل ل ل ب تنمل وقال الوفد . ً
نة واليهت نفذ ا للجإنه ليك  نظام الرباءات وتعزز �ت يد  با، ميكهنا أن تدمع األداء ا ل هم جل يا و نولو ستاكر ونقل ا ج تتك ل

يةًاأيض يات جدول أعامل ا يذ عدد من تو من يف  لتص نة مل حترز سوى. تنف يللجوقال إنه مبا أن ا يل  سب تقدم  نئ ً اض
ب بب  ها  تلفة من جدول أعام نود  تعلق   jتف خم ب سي ل ية املبب شأن  كيفاين اآلراء  ، من الصعب تكوين ًايض قدمب

ية ية ا يات جدول أعامل ا يذ تو نصورة اكمì يف هذه املرحì عن  من ملعص لت نظور . تنف ملوقال الوفد إنه من ا
نة أ بغي عىل ا للجاإلجرايئ  ندني تفق علهيا  بع الVذج ا عن  مل شأن تت بو  ية العامة للو تقارير إىل ا ها  ب إرسا ي مجلع لل ل

يات جدو يذ تو ها�ا يف  صإ نف يةلتمنل أعامل اتس بغي ًاورأى الوفد أنه وفق. ملعنية ا بو الراخسة، ال  ين ملامرسات الو ي
ن ندا12د لبأن يكون ا ً من جدول األعامل  نةًا دامئب يذ بر�مج . للج يف جدول أعامل ا ند  تنفومىض يقول إنه  ع

ن بو األخرى وا ئات الو نة تكرار معل  نب ا نة، جيب أن  توازن  ملالعمل ا ي ي للج تج للج همل  .لظامت اxوية األخرىت

بÁان األ يلوحتدث وفد مرص مس 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 . لل ترب الوفد أن أي خطوة اختذهتا ا ُوا للج ع

ندما تقرتح د. لألمام ُوقال إنه  ية الوصول إىل األهداف الهنع ّراسة ما، فإن ذó يكون  نة، واليت من بن ية  للجا ئ
نةًابيهنا أيض ية ذات العالقة  يات جدول أعامل ا يذ تو للج  من لتص شلك . تنف بغي أن تعمل  بورأى أن الوفود  ني

ندما مت وضعه من خالل  ية،  بار أن جدول أعامل ا نة الراخسة، مع ا عسق مع والية ا من ت للج لتت ع معلية ي
بو، اكن مقدرمفاو يع اخلارجة عن نطاق الواليةًايضات طويì داخل الو وقال الوفد إنه . ض 
 أن يكون من املوا

يا مع القرار  نة فإن ذó يكون م� ية بأي شلك من األشاكل يف أعامل ا ًند تعممي جدول أعامل ا شـ للج من لتع
شلك عام بو  بل الو تخذ من  با ي ئات ومىض يقول إن جدول أعام. قمل شطة و يع أ بغي أن يعمم يف  ية  يل ا ن مج ي همن ُ ن لت

نة ية  سجم مع الوالية األ بو، ومن مث  للجالو صل ن بعض . يي ندما تقدم بعض الوفود  بوأوحض الوفد أنه  ع
بÁان األ بل مجموعة ا ثل �قرتاح املقدم من  ل�قرتاحات،  ق يم يق يقفر حتقة، فإهنم اكنوا يرمون إىل حماو` 

يذ جدول أعام بوتنفأهداف  ئات الو ئة من  تصاص لك  ية وفقا ال يل ا ي ي همن ه خ ّ يقة . لت باه إىل  حقولفت الوفد � نت
تقدم، وأعرب عن أسفه ألن  شأن إحراز أي نوع من ا ية العامة  تقارير إىل ا نة أن تقدم ا لأن عىل ا ب مجلع ل للج

باع بأنه مل حيرز أي تقدم ها، . نطبعض الوفود xيه � شة  نا ترب الوفد أن ا نفسوا ق مل سواء متخض عهنا إجامع ع
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سائل  أو سائل املدرجة يف القامئة غري احلرصية  شة ا نا سمح للوفود  شلك خطوة لألمام، ألهنا  للمال،  مل ق مب ت ست س
نة شلك بر�مج معل ا للجاليت  توحوقال الوفد إن هذ. ت بقى  بغي أن  مفا املوضوع  ين سني ًاي نقاش من أجل  حت  لل

يس فقط يك يكون  يدنظام الرباءالنظام الرباءات العاملي  ية ولكن ليك يعمل  ًت أكرث فعا ج ا يف خدمة أغراض ل
ية  .لتمنا

يانني ال�ين أدىل هبام  يده  يق فأعرب عن تأ نغار� مس مجموعة بÁان أورو الوسطى وا بوحتدث وفد  ي بلط لله ل
ية والوال�ت دو`  27بالغ عددها لحتاد األورويب ودو
 األعضاء الك من وفد اxامنرك مس � تحدة األمر يكا مل

بغي . مس اrموعة ء تعلق بقانون الرباءات ونظام الرباءات العاملي،  ينوقال إنه يف إطار بر�مج العمل ا مل
ية،  يا من � نولو يع اإلبداع ونقل ا سني معل نظام الرباءات و نة و يذ والية ا حيق توازن بني  ج تك نف لحتق شجت حت تللج

يات ج يذ عدد من تو هام يف  صواإل نف ية األخرىتس نا ية من ا حدول أعامل ا ل نظر إىل . لتمن لوقال الوفد إنه 
 jبو ف ية العامة للو بع قرار ا نة اكنت  سابقة، فإن ا نة يف اxورات ا شات اليت جرت يف ا نا يا مجلع ت للج ل للج ق تمل

ية منتعلق بأهداف ا تايل، ال . لتي نة ال يزال حمل تداول، و لوأشار الوفد إىل أن بر�مج معل ا ميكن إجراء للج
ìية يف هذه املرح هامه يف جدول أعامل ا يق إل لتمنيمي د س ق  .تق

نوب  يجوقال وفد  نةيقأفر نظام اxاخيل  هدت  للجا إن بعض الوفود ا ل ، 2009وقال الوفد إنه يف عام . ستش
شأن بر�مج العمل توصل إىل اتفاق  بب عدم ا ها بعد فرتة مجود  نة  تأنفت ا با ل للج سسـ  وقال الوفد إن. بمعل

بداية شلك نقطة ا بغي أن  لالقامئة غري احلرصية  ت ية قد . ني نة إىل أن جدول أعامل ا باه ا منولفت الوفد ا للج لتن ت
تمد يف عام  ُا ئات 2007ع ية يف  يات جدول أعامل ا يذ تو تعلق   jبو ف ية العامة للو ي وأن قرار ا من ص ت ي ي همجلع لت نف ب

بو األخرى اختذ يف عام  ُالو بار . 2010ي نة عتوقال إنه  نة، فإنه يرى أن ا للجالعمل ا�ي اضطلعت به ا للج
يف xراسات ثل ا هام  لتلكأجنزت بعض العمل ا م نقل . ل تعلقة  ثال أن اxراسات ا يل ا بوذكر الوفد عىل  مل مل بس

يا وأنظمة � نولو جا يدًاعرتاض وفرت عرضلتك ثل جودة . ًاج  سأ`  شأن  توصل إىل اتفاق  مورأى أن عدم ا م ب ل
يةالرباءات ال يعين يات جدول أعامل ا يذ تو شأن  من أنه مل يمت إحراز أي تقدم  ص لتب ًوأردف الوفد قائال إنه . تنف

يع اxراسات اليت أعدهتا األمانة يف  نة يف بر�مج العمل، فإنه يقدر  سائل امخلس ا نظر إىل ا مج تضم مل ملل
ية نوات املا ضا نظمة الصحة. لسـ بو و ثاليث بني الو تعاون ا موقال الوفد إن ا ي ل ية ل تجارة العا نظمة ا ية و مل العا ل ممل

بار ية وقال إنه . عتجيب أن يؤخذ يف � هرا املا رش  تحققة خالل �ثىن  ية ا تاجئ اإلجيا ضوأشاد الوفد  مل ب ًن ش ع ل
سني سع  تحقق يشء إجيايب يوجد  تحندما  ت ي للع تحقق أي تقدم . م تلف مع الرأي القائل إنه مل  يوقال الوفد إنه  خي

نةأو حتقق تقدم بطيء   .للجيف ا

يان ا�ي أدىل به وفد اxامنرك مس �حتاد إوأعرب وفد  يده  يا عن تأ ببا ي ن بالغ لاألورويب ودو
 األعضاء اللسـ
يذ .  دو`27 عددها نة يف  هام ا تعلق بإ  jيق توازن ف هام يف  ته يف اإل نفوأعرب الوفد عن ر س حتق تس للج ي غب

ية شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب نظر يف الظروف اخلاصة ورأى الوفد أن. لتي نقاش عن طريق ا له مت إثراء ا ل
ية عىل حنو معقول ناجتة مر ضتلف اxول األعضاء وأن املقاربة ا ل ü . نة للجوقال الوفد إن جدول أعامل دورات ا

يدات والرباءات والصحة  ناءات وا ثل � سائل  يات العامة مشل  نذ اxورة األخرية  نعقدة  يا ت م للجمع لتقمل ث م سـم
جنولولتونقل ا ية يف خورأى أنه يف . يا وجودة الرباءاتك لتمنالل فرتة وجزية، بذلت Jود إلدراج جوانب ا ُ

شأن الرباءات شات  نا با ق برية من جوانب الواقع . مل ناول مجموعة  نة أثريت عن طريق  ترب الوفد أن ا كوا ت للج ع
تقدم احملرز يف. �ج�عي والعاملي ياب ا بب  لوأعرب الوفد عن أسفه ألنه  غ شل يف بس نة من جراء ا لف ا للج

توص ية امليض قدملا يال ًاكيفل إىل اتفاق حول  متكن من إعطاء عرض أكرث  ً، يف هذه اللحظة، فإنه مل  تفص ي
نة ية يف ا للجيذ جدول أعامل ا لتمن سائل اليت جيب أن . لتنف ثفة أ<رت بعض ا ية ا ملوقال الوفد إن هذه ا ملكلعمل

بل القريب سـتقتعاجل يف ا ي: ملُ نظمة سبعىل  تخدام موارد ا سني ا هام بني اللجان  ثال، توزيع ا ملل ا سـ تح لمل مل
تعلقة لرباءات ية ا شأن األمور املوضو تقدم  يل إحراز ا ملو ع ب ل ية . تسه نظور ا لتمنوأضاف الوفد قائال إن  م ً
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نة ال نقاش قد يؤدي  توازن يف ا ياب ا يع األخرى، ألن  نة حول املوا شات ا نا للجبغي أن يعوق  ل ل غ ض للج ق مي  ن
سخة مقÁة غري رضورية من اللجان األخرى بح  نإىل أن   .تص

لبويفارية ا– مجهورية(وأعرب وفد فزنويال  يان ا�ي أدىل به وفد اجلزائر مس مجموعة جدول )ل يده  ب عن تأ للي
ية بقى يفًا جدًل يعد �اموقال إن إدراج املوضوع يف جدول األعام. لتمنأعامل ا بغي أن  بة 
، ومن مث  ي  ي نسـ  لن

ترب. جدول األعامل ند مدرجعوا بو، ًالب الوفد أن إبقاء هذا ا ية العامة للو ي يعد مضن الوالية اليت أ�طهتا ا مجلع
ية العامة متدة من ا ية ا يق جدول أعامل ا ية  مجلعوتدمعه آ من سـ ملعل لت واتفق الوفد مع الرأي القائل إنه ال يزال . تن

ثري يف جمال الرب يام  لكبغي ا لق تلرباءات تربط ارباطاءات، ألن اين رشية اليت ال تؤثر فقط ًاث ويقًات تحد�ت ا لب  ل
بÁان ا لعىل ا تقدمة أيضل بÁان ا ية ولكن ا ملنا ل ناY . ًام تغري ا ثل األمن الغذايئ وا سائل  ملومىض يقول إن  ل مم

بلًايس فقط يف الوقت احلايل ولكن أيضلتعد �مة  ن .ملسـتق يف ا تغري ا بة  ملو لل فد إن اY، قال الولنسـ
س سات ا ملاملؤ شلكةؤس هذه ا ية يه اليت مت½ براءات ميكهنا أن تضع حال  ية احلا ملو` عن األزمة اإليكولو لل  .ًج

ند يف جدول األعامل يعد أمروقال إن إدراج هذ ية، ولكن أيضا ًالبا ا نا بÁان ا يس فقط  ية  م لغ األ لل لل مه
بل تقدمة، إذا ما تطلعت األخرية إىل ا ملسـتقبÁان ا مل تأنف العمل يف ظل  .لل نة أن  بغي عىل ا سـورأى أنه  للج تي ن

يع اxول األعضاء تضمن الزتامات  مجلوالية   .ت

ية  يانني ال�ين أدىل هبام لك من وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا يده  بويت عن تأ منوأعرب وفد  ب ي لتي لل ج
بÁان األ يةلووفد مرص مس مجموعة ا سق مع دراج هذإورأى الوفد أن . يقفر نة  ند يف جدول أعامل ا تا ا للج يب ل

بو ئات الو يع  ية يف  تعممي جدول أعامل ا بو ا�ي يطالب  ية العامة للو يقرار ا ي مج من ب ي همجلع وشدد الوفد عىل . لت
نة  تقرير املقدم من ا ية ا للجأ ل ية العامة وفقمه بوًامجلعإىل ا ية العامة للو ي للوالية اليت أ�طهتا ا ومن مث أيد . مجلع

نةالوفد ا ند يف جدول أعامل ا للجإلبقاء عىل ا  .لب

نوب  يانني ال�ين أدىل هبام لك من وفد  يده  تحدة عن تأ يا ا هورية تزنا جوأعرب وفد  بمج ي مل يللن ا ووفد مرص يقأفر
بÁان األ يلمس مجموعة ا نقاش ال. ةيقفر نة،  لوقال الوفد إنه عىل الرمغ من أن ا ثل ا برية  نه يف مجموعة  للجبد  مك م

شدت اإال أن أ نة يه اليت  يع اليت تعاجل يف ا حية املوا للج ض ند فووقال ال. لوفود يف قاعة �ج�عمه بد إن 
نظر يعد حاسامجدول أ ية حمل ا ًعامل ا ل يذ جدول أعامل إ ولتمن ند يف  نة هذا ا نب ا تنفنه ال ميكن أن  ب للج لتج ت

يع بب تأثريه عىل ا ية  مجلا بسمن هم إجراء نقاش أكرب و. لت توفري معلومات مفصì للوصول إىل ملورأى أن من ا
يات جدول . إجامع حول اإلجراءات امللموسة يذ تو به يف  ييل  نة xهيا دور  ترب الوفد أن ا صوا تلع تمك للج تنفع ل

ية نقاش بدال من �ع�د عىل . لتمنأعامل ا ئة من خالل ا نا بات ا يل وا ًودعا الوفود إىل حتديد العرا ل شـ ل لعق ق
ئات األخرى ئاتورأ. لهيإجراءات ا يده. لهيى أنه ال يوجد تكرار ألعامل ا نة يوأعرب عن تأ ناف ا للج ال ئت سـ

بار  عتها  نة والأمعل بو األخرى تمكل معل ا ئات الو للجن  ي  .تناقضه هي

بÁان األ يانني ال�ين أدىل هبام لك من وفد مرص مس مجموعة ا يده  يا عن تأ لوأعرب وفد إندو ب ي للسـ يني ة يقفر
ند دامئ يف جدول أعامل ووفد اجلزائر مس مجموع سأ`  مترار ا تعلق بوجوب ا  jية ف بة جدول أعامل ا مل ي كمن سـ لت

نة تعلق . للجا  jئة ف نا شالك ا نة، تدعو احلاجة إىل معاجلة بعض ا ية  يوقال الوفد إنه خالل اxورة احلا شـ ل مل للج ل
ند مدرجوق. لرباءات والصحة بقى ا بغي أن  بال إنه  ي لي نةًان  .للج يف جدول أعامل ا

بÁان األ يانني ال�ين أدىل هبام لك من وفد مرص مس مجموعة ا يده  لوأعرب وفد غا� عن تأ ب يللي ة ووفد يقفر
ية يذ. لتمناجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا ترب الوفد أن موضوع  تنفوا ية يعد حاسامع ً جدول أعامل ا  فj لتمن

نظر فهيا يف إطار يع األخرى اليت جيرى ا لتعلق ملوا ض نةي تان . للج ا سائل اليت أ<رهتا اrمو عوقال الوفد إن ا مل
ية وتكوين الكفاءات، كام أهنا  ساعدة ا ثل ا ية،  تعلقة جبدول أعامل ا ناملذكور0ن قدمت بعض اجلوانب ا مل من لتقمل م لت
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ثل جودة الرباءات متربط جبوانب أخرى  نود يف. ت هم اإلبقاء عىل هذه ا بب، رأى الوفد أن من ا لبوهذا ا مل س  لل
نة ها يف ا يع األخرى اليت جيري نقا ية، جبانب املوا للججدول أعامل ا ض شمن  .لت

هود اليت بذلهتا  ية الفكرية وأعرب عن تقديره  مترار يف حامية حقوق ا سأ` � تفت وفد بريو إىل  للجوا مللك سـ م ل
يدات وأنظمة � ناءات وا ثل � هامة  يع ا يع املعلومات حول املوا ياألمانة يف  ت ض لتقجتم ث م عرتاض وجودة سـل

هود اليت بذلهتا إلدراج قضا� الصحة العامة املربطة لرباءات يف نقاشات  تالرباءات، وفوق لك ذó، ا جل
نة تفق مع رأي وفد . للجا ية، ولكهنا تعكس إيوقال الوفد إنه  سائل تعد يف غاية األ يا القائل إن هذه ا مهبا مل ن سـ

تعلق مبصاحل ح  jيقة ف xيالعديد من الفروق ا توصل . كومات اxول األعضاءق لوأضاف أنه يعي مدى صعوبة ا
تفق علهيا تاجئ وقرارات  مإىل  يا . ن نولو ثل نقل ا نود  نة يف Jودها لإلبقاء عىل  متر ا جواقرتح الوفد أن  تك لم ب للج تسـ

ية بة لالج�عات ا بلوجودة الرباءات يف جدول األعامل  سـتقسـ ملل  .ن

ته يف معاجل سلفادور عن ر بوأعرب وفد ا سابق، وهام غل يوم ا نة يف ا ناولهتا ا يع اليت  لة موضوعني من املوا ل للج ت ض
ية اليت يولهيا الوفد  ية واأل سائل جدول أعامل ا هام  بب اربا  óيا، وذ نولو مهالصحة العامة ونقل ا من مب لتت ط س ج بتك ل

ن. هلام نقاش حول الصحة العامة كجزء من معل ا مترار ا ية ا للجوأكد الوفد عىل أ ل ياوذكر أن. ةسـمه يانه اكن  ب   ً�ب
بغي عًاعام بىن أحاكمين وغري حرصي عىل اإلطالق، وقال إنه  شلك ًاتتىل اxول األعضاء أن  تخدم  ب قانوية  سـ تن

تعلق   jف ìمت شالك الصحة العامة ا تاحة يف نظام الرباءات العاملي من أجل حل  ياكمل مواطن املرونة ا م حململ
بغي عىل. لرباءات يذ هذه األحاكم القانوية ينوقال الوفد إنه اكن  ية  ن اxول األعضاء أن تركز أكرث عىل  نف تيف ك

ياجات الصحة العامة ية ا تية  ب حبغ بدأ يف . تل نة أن  تواقرتح الوفد عىل ا تسـتكشف بأسلوب معيل ما يه أن للج
ثافة تخدام مواطن املرونة عىل حنو أكرث  ية  نا بÁان ا سامح  ياجات من أجل ا كهذه � سـ ل لل ل مت  الوفد ورأى. ح

ثل نقص املعلومات أو  يذ الفعال،  ية يف ا نا بÁان ا تفات إىل الصعوت اليت تواجه ا بغي � مأنه  نف م لتن ل ل ل ي
ها سني  بÁان يف  ساعدة هذه ا تجارة،  ية أو إجراءات ا نظمالكفاءة ا حت ل مل ل تجارب . لتقن لوقال الوفد إن من ا

تغ بغي أن تدرس جتربة رواندا، اليت ا ية اليت  سـاإلجيا ي ُب تعلقن باري يف ةمللت موطن املرونة ا يص اإل ج لرت خ
بارية مبوجب اتفاق تربس تجة وفق الرخصة اإل ية ا يدال تحرضات ا يتصدير ا ج ن ن لص ملسـ وقال الوفد إهنا اكنت . مل

متد مبوجب قرار  بارية ا يص اإل ية نظام الرتا تجارة العا نظمة ا تخدم فهيا دو` عضو يف  ملعأول حا`  ج خ ملم ل تسـ
سطس 30لمنظمة الصادر يف لاrلس العام  تاج 2003غ أ بÁان اليت  ية  يدال تحرضات ا تصدير ا حت  لل ن لص سـ ملل

ندا حتديد. إلهيا بÁان اليت تطلب ًاكوذكر الوفد أن  ية ترصحيل اكنت أول ا تجارة العا نظمة ا ملمن  ل سخة ًام تاج  ن بإ ن
ية من دواء محمي برباءة اخرتاع وتصدير ٍنو بÁان األوشكر الوفد مجموع. ه إىل روانداع يلة ا ة ومجموعة جدول يقفر

نة يف معل ا هامات من أجل  تقدمي املزيد من اإل ية عىل اقرتاhام، ورحب  للجأعامل ا ث ب تكمن س ترب الوفد . لت عوا
بÁان بات اليت تواجه ا ثل ا يع  تعلق xراسات حول موا  jنة ف تكامل معل ا لأن ا ض ي للج لعقسـ يذ مواطن م تنف يف 

ند . لبÁهً  �امًااملرونة يعد أمر تفت إىل ا بوا يا وقال إن هذا 10لل نولو شأن نقل ا ج من جدول األعامل  لتك ب
يا يف جماالت  نولو نقل ا يì أوية  ية برباءة كو تاكرات ا رش � جاملوضوع �م للغاية ورضوري ملعاجلة  لتك لن ل سـ حملم ب

ية يدال تحرضات ا نثل قطاع ا لص ملسـ تج . م ية  نو تُنوقال الوفد إنه مبا أن األدوية ا ع سلفادور، فهيمه معرفة ل ليف ا
ية كيفي يع و يق ممارسات ا كيفة  ن تصب نظمة الصحة التط ها  ية اليت تفر يدال تحرضات ا تاج ا مباع معايري إ ض ن لص سـ ن ملت

ية ية من . ملالعا نا بÁان ا متكن ا يا ليك  نولو نة يف سعهيا حنو تعزيز نقل ا ية معل ا موشدد الوفد عىل أ ج لتك ل للج تمه ل
ي ياجاهتا األسا سـية ا ت حب  .ةتل

يانني ال�ين أدىل هبام لك من وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل  يده الاكمل  ند عن تأ بوأعرب وفد ا ي لله ل
بÁان األ ية ووفد مرص مس مجموعة ا لا يلتمن نوب يقفر يان  جة، كام أيد  يب ثل . ايقأفر سائل  ترب الوفد أن  موا م ع

يدات ونقل  ناءات وا يالرباءات والصحة العامة و� لتقت ث ية سـ يا وأنظمة �عرتاض تعد يف غاية األ نولو مها ج لتك
يع اxول األ بة  مجل بغي امليض قدم. عضاءلنسـ يع �قرتاحات املقدمة من مجموعة جدول ًاينورأى أنه  شأن  مج  ب
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بÁان األ ية ومجموعة ا لأعامل ا يلتمن نوب يقفر يجة و بة . ايقأفر سائل ال تعد �مة فقط  سـورأى الوفد إن هذه ا لنمل
يع اxول األعضاءللب ية ولكن  نا مجلÁان ا  .مل

بÁان األ يان ا�ي أدىل به وفد مرص مس مجموعة ا يده  لوأعرب وفد الكونغو عن تأ ب يللي وحث الوفد . ةيقفر
يا  نولو سائل الرباءات والصحة العامة ونقل ا ية، خاصة  سائل املربطة  يع ا نة عىل معاجلة  جا لتك م من ت مل مج لتللج

 .وأنظمة �عرتاض

بÁان األوأ يان ا�ي أدىل به وفد مرص مس مجموعة ا يده  يا عن تأ لعرب وفد زا ب ي للب يم وقال الوفد إن قرار . ةيقفر
ية ال يق اكن واحضمجلعا ية ا شأن آ سـعامة  ل ية ًا جدًالتنب يات جدول أعامل ا يذ تو هام يف  تعلق إل  jمن ف ص لتي نف تس

ن تصاصه، وأن ا سب ا ية لك  بو ا ئات الو للجمن  ح ن ي خي ملع تأثرة لقراره ئات ا ملة تعد إحدى هذه ا ورأى أنه . لهي
يذ جدول أعامل ا نة أن تقوم هبا يف  بغي عىل ا هامات هامة  لتمثة إ نف ن تس للج بىن موقفاي تايل جيب أن  ًية و تت ل  من

يل عرض إجنازاهتاًاحازم ها  لتسه وأن تقدم جدول أعام  .ل

ية ا– مجهورية(وشدد وفد إيران  ية �تف)مإلسال تقارير مه عىل أ بة لرفع ا يب والVذج  لاق عىل األسا سـ لنل
ي يل آ لو يقتفع ية ً�ورأى أن ذó يعد رضور. لتنسـة ا ية  نة ا يذ والية ا ية العامة و يذ قرار ا من  ن للج لتمجلع ملع نف تنف لت

ية الفكرية ية بقانون ال. مللكوا نة اxامئة ا ترب الوفد أن ا نوا للج يق ً ا هامًرباءات ميكهنا أن تلعب دوراملعع حتقيف 
بو ئات الو يع  ية يف معل  ية الفكرية وتعممي جدول أعامل ا توازن يف نظام ا يا ي مج من هل لت وقال إن من أهداف . مللك

يا، غري أن نظام الرباءات يف الواقع نولو ساعدة يف نقل ا جنظام الرباءات ا لتك يد كام اكن مل شلك  ج ال يعمل  ب
نة . ًامفروض بغي عىل ا  ó� حتلوقال إنه للج هال هيني نة أن وأضاف الوفد أ. معلذا اجلانب يف  للجنه اكن عىل ا

توحًاُجتري نقاش ناY ًامف  تغري ا ثل األمن الغذايئ وا ية،  تحد�ت العا تعلق   jسائل ف يع ا مل حول  ل مل ل ي مل ممج
بغي إدراJا يف بر�مج مع. والصحة ية و نا بÁان ا بة  ية  سائل تعد يف غاية األ نوقال إن هذه ا يم ل لل سـ مه ل لنمل
نة ية وضع القواعد واملعايري يف هذه . للجا بدأ يف  نظرية وأن  نقاشات ا تجاوز ا نة أن  معلوأضاف أن عىل ا ت ل ل ت للج

ناسب شلك  تحد�ت القامئة  ماrاالت من أجل معاجلة ا ب ية . ل يجة  معلوقال الوفد إن نظام الرباءات هو  تن
بة ية مل تكن بغري شا ئطويì األجل، وأضاف أن هذه ا تغل املزا� ورأى. لعمل تسـ أن عىل اxول األعضاء أن 

ياسات العامة سـوحتاول أن حتل املضامني املربطة هبا لصاحل ا  .لت

ية العامة  تحال إىل ا نة، وإهنا  رشة  نة  ثا سجل يف تقرير اxورة ا يا�ت  يع ا مجلعوقال الريس إن  سـ للج ل ت ب عمج مس ُئ ل
بو عام ية العامة للو بو وفقا للقرار الصادر عن ا يللو مجلع تعلق 2010 ًي  jيةي ف يق جدول أعامل ا ية  منبآ سـ لتل  .تن

ية، الفقرة  )د( يا�ت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والVذج ا ية بقانون العالمات ا نة اxامئة ا فتقرير عن معل ا ب ع لص ل ن لللج  7ملع
 :Add16 /41/GA/WO.ثمن الويقة 

بو لعام  ية العامة للو يإلضافة إىل القرار الصادر عن ا بو " والقايض برضورة 2010مجلع ئات الو يه تعلjت إىل  يتو هي ج
ي تو يذ ا ها�ا يف  نوية وصفا إل تضمني تقاريرها ا ية  صا ل سـ ل نفن تس ل يملع ية من جدول أعامل ا منات ا لتن ، ترد أد�ه "ةملع

نة اxامئة رشين  سابعة وا ناء اxورة ا يا�ت اليت أدلت هبا الوفود يف هذا اخلصوص أ للجا ل ث لعب  .2ل

تني ألف اسرتعى و نة اxامئة إىل ا باه ا ية، ا تحد< مس مجموعة جدول أعامل ا ئفد الربازيل،  للج ن لفمن ت ساعدة (لتم ملا
ية وتكوين الكفاءات شطة وضع القواعد واملعايري(وء ) لتقنا ية العامة يف ) نأ متدهتا ا يات اليت ا تو مجلعمن ا ص عل

نة اxامئة يف جمال الرسوم 2007عام  يةللج، وصلهتا بعمل ا نا عوالVذج ا ية . لص تو صوأكد أن ا ل ّ ، الواردة يف 15ّ
نافع، وذكر  يف وا تاك يق توازن بني ا شطة وضع القواعد واملعايري  ئة ء، تدعو إىل لزوم أن تراعي أ ّا مل ل ل حتقن لف

                                                
تاحا وقت رش هذه الويقة 2 نة اxامئة  رشين  سابعة وا رشوع تقرير اxورة ا ثمل يكن  ن للج لع ل  .مم
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سابقة، عن احلاجة إىل ا ثرية، يف مداخالهتا ا ية قد أعربت إىل جانب وفود  لتقبأن مجموعة جدول أعامل ا ل ك لتمن ّيد ّ
بادئ ملت½ ا شطة وضع . ب ية هو جعل أ يات جدول أعامل ا شودة من تو نوأوحض أن أحد األهداف ا من ص لتن مل ّ

ية ومشوية لالقواعد واملعايري أكرث شفا ناك تقدما قد أحرز يف هذا �جتاه ويعود الفضل يف . ف هواعرتف بأن  ّ
ية نا بÁان ا مذó أساسا إىل Jود ا ل شات اليت أ. ل نا قورأى أن ا مل شأن قانون الرسوم والVذج ّ بجريت 

ية اآلنفة ا�كر تو با مع ا نا بدو أكرث  نة اxامئة  رشين  سادسة وا ية خالل اxورة ا نا صا ل سـ ت ت للج ل ع وأضاف . لعلص
يود  نافع وا يل ا نة اxامئة اكن  ناء عىل طلب ا لقالوفد قائال إن الغرض من اxراسة اليت أعدهتا األمانة  مل حتل للج ب ّ

ìمت يف ا تاك حملوا ل بÁان اليت متر ل بÁان األقل منو وا ية وا نا بÁان ا نة اxامئة، ال سـj ا بة ألعضاء ا  ّ ل ل ل ل للج مسـ لن
ية  نا رشوع املواد والقواعد يف جمال قانون الرسوم والVذج ا يذ  نامجة عن  ية، وا تقا تصاداهتا مبرحì ا عا لص ل ل من نفت ق

بت. وممارساته ية قد ر ّوقال إن مجموعة جدول أعامل ا حّ نود اليت ذكرت يف لتمن تعمق يف ا xراسة وأوصت  ُ ب لل ّ
نوح للماكتب ومقديم  متديد الوقت ا  óبت كذ يه الكفاية يف اxراسة، ور ناول مبا  ملماملواصفات ومل  بت ح ف ُت

يان بات للرد عىل � با تّ تحديد أي . سـلطل يمي مواطن املرونة  ّومىض يقول إن اxراسة اكنت تريم أيضا إىل  ل تق ّ
تاحة لÁول األعضاءمواطن مهن تكون  ما  نارص . سـ نرصا رضور� من  ثل  عوشدد عىل أن مواطن املرونة  ع ّ مت ّ ّ

ية نحو املقرتح يف جدول أعامل ا توازن، عىل ا ية الفكرية ا مننظام ا ل لتمل تعني، مع ذó، . مللك ّوقال إنه ال يزال  ي ّ
بو وإن شطة الو ية يف أ نقاط األخرى من جدول أعامل ا ّإدراج بعض ا ي ن من  مثة حاجة واحضة، كام أ<رته دول لتل

ية وتكوين الكفاءات ساعدة ا شة ا نا نأعضاء عديدة، إىل  مل لتقق نصوص املوجودة، . م رشوعي ا لوبدا للوفد، من  م
يذ  ية، من أجل  ية، القانوية مهنا وا يريات اxا ية يه اليت علهيا إدخال املزيد من ا نا بÁان ا نفأن ا تم نتق ن خل تغ ل لل ل ّ

ية متكني . قرتحةالقواعد اجلديدة امل تقد أن من شأن ت½ ا ية  لعملورصح قائال إن مجموعة جدول أعامل ا تع ّمن لتّ ّ
شاط املقرتح اخلاص بوضع  شأن ما إذا اكن ا نري  ية، من اختاذ قرار  نا بÁان ا نيع األعضاء، وخباصة ا ب ل ل لمج تسـ مم

ية ياجاهتا الو ها وا با مع مصا نا نالقواعد واملعايري  ت سـ طت ح تمت الوفد. حلم بغي، يف رأي مجموعة جدول خوا ين قائال إنه  ّ
نود املدرجة بصورة دامئة يف جدول األعامل بح من ا ثه  ند اجلاري  يخ ا ية، تر بأعامل ا يص حب ب سـ لمن ل ل  .لت

ية،  ية جدول أعامل ا يذ تو نة اxامئة يف  هام ا ية إ ميه  يا، يف معرض  نوب أفر منوأكد وفد  ص للج لتلك نف س يف يق تج تقي ّ
بح هذه ا ية أن  ملعىل أ تص بل مه نة اxامئة  نود اxامئة املطروحة يف اxورات اليت تعقدها ا قسأ` من ا للج لب

يات العامة هام. مجلعا نة اxامئة اجلاري  شاط يف دوريت ا يا قد شاركت  نوب أفر ميوأشار إىل أن  يق تقيج للج بن ّ .
نة اxامئة ل ية ا يال  للجوأعرب الوفد، فj خيص وضع القواعد واملعايري، عن رسوره  تلب لطلب املقدم من ح

نة  متì لعمل ا ية واxاعي إىل إجراء دراسة عن اآل<ر ا ية ومجموعة جدول أعامل ا بÁان األفر للجمجموعة ا من حملل لت يق
 jية، ال سـ ئة ء من جدول أعامل ا ية وممارساته وفقا ملضمون ا نا مناxامئة عىل قانون الرسوم والVذج ا ع لتلص لف

ية  تو صا يدة للغاية يف هذا املضامرّورشح أن اxراسة. 15ل تت أهنا  مف، كام ُعرضت خالل اxورة، أ ّب وشكر . ث
يف  تاك يحات فj خيص ا تو شار اخلار@ وأثىن علهيام وأشار إىل أن اxراسة قدمت بعض ا لاألمانة وا ل ض ل ّت ملس

ية نا رشوع مواد قانون الرسوم والVذج ا نامجة عن  نافع ا عوا لص ل إزاء وأعرب عن رسوره بوجه خاص . ممل
نة املضطلع هبا يف إطار معاهدة  شطة الرا ياق األ ندرجة يف  ُاملعلومات اخلاصة مبواطن املرونة، ولو أهنا  ه ن سـ م ّ

ية نا عقانون الرسوم والVذج ا يدات يف مجع بعض املعلومات املطلوبة يف . لص نه جسل أيضا وجود  تقيو ّ ّ لك
ها يف ه سني . ذا الصددعاملواصفات، وذó نظرا لكون اxراسة األوىل من نو بغي  يه رأى الوفد أنه  حتو ي ّ نعل

بÁان،  يف ا تعلق  يقات املقدمة من اxول األعضاء، خصوصا ما  تضاء وفقا  سب � لاxراسة  ن ي تعل تصح بلل ق
تقين، والروابط املوجودة مع اتفاق الهاي تعاون ا لواألحاكم اخلاصة  تقد الوفد أن من شأن ت½ اxراسة . ل ّوا ع

توp إبرا�اتدعمي أحاكم معاهد ية ا نا ملة قانون الرسوم والVذج ا ع ّونوه الج�ع اإلعاليم عن دور وسطاء . لص
يدا للغاية ومكن  نة اxامئة، وقال إنه اكن  تجارية، ا�ي أيدته ا يهتم يف جمال العالمات ا سؤو ّاإلنرتنت و مف ّ للج ل ل ّم

بع هذا املوضوع نقاط الغامضة اليت  يح بعض ا تطمن تو ل ثل موردا ومتىن الو. ض نظر إىل أن اإلنرتنت  ّفد،  مت ّل
سأ` ية خبصوص هذه ا متع إىل جتارب القارة األفر يا، لو ا ملعا يقمل شات اكنت . سـ نا نه رصح، مع ذó، بأن ا قو مل ّ ّ ّ لك



CDIP/10/12 

21 

 

يدة فعال يات جدول . مفزاخرة ملعلومات و يذ تو ية يف  ية إجيا نة اxامئة قد اسـهتلت  صورأى أن ا ب معل تنفللج ّ
ية ياتلتمنأعامل ا تو يذ ت½ ا ها�ا يف  سني إ  ìامئة عىل مواصxنة ا ص وحث ا ل حت نفللج تس ّ. 

نة اxامئة يف  مترار ا يال ا ية، عن تقديره  بÁان األفر تحد< مس مجموعة ا للجوأعرب وفد مرص،  سـل ح يق م
شطة وضع القواعد واملعايري يف جمال قانون  يال اسرتشاد أ ية و يات جدول أعامل ا تو ن�سرتشاد  من ص حب الرسوم لت

يات  تو يات، وخباصة ا تو تني ألف وء من ت½ ا ية وممارساته  نا صوالVذج ا ل ص ل ئ ع . 17 و15 و2 و1لفلص
يات جدول أعامل  تو بو  صوشكر األمانة عىل إعداد دراسة اآل<ر اليت أكدت الزتام اxول األعضاء يف الو ب ي ّ

ية متì عىل ا. لتمنا لوالحظ أن اxراسة مشلت أيضا اآل<ر ا حمل بÁان املرتفعة اxخل، ممّا يدل ّ تقدمة وا ّبÁان ا ل مل
بو يع اxول األعضاء يف الو نافع عىل  ية تعود، فعال،  يات جدول أعامل ا يعىل أن تو مج مب من لتص ّ . úوأعرب عن أم

يع املواصفات اليت وافقت علهيا اxول األعضاء وال سـj أثر  ناول  سني اxراسة مبا ميكن من  مجيف إماكية  ت حت ّن
ت]ر يف مرش بÁان األقل منوا من تكوين الكفاءات و� ية وا نا بÁان ا ياجات ا سوعي املواد والقواعد عىل ا لم ل ل حت

بÁان  تصادية والكفاءة يف ا ية � تاكر وا ية، وكذó عىل تعزيز اإلبداع و� ساعدة ا ية وا ية ا لا من ب ن مل ت قب لتن لتق تح لل
ية نا ما نة. ل ية وقال للجوأعرب أيضا عن أمú يف أن تواصل ا يات جدول أعامل ا يذ تو هام يف  من اxامئة اإل لتص نف تس

نة اxامئة نود املدرجة بصورة دامئة يف جدول أعامل ا بح من ا ثه  ند اجلاري  يخ ا بغي تر للجإنه  ب يص حب ب سـ ي لّ ل ل  .ن

يا�ت اليت أدىل هبا وفدا الربازيل ومرص يده  بوأبدى وفد اجلزائر تأ ته يف مض صوت. للي ّوأعرب أيضا عن ر ه غب
ية من  يات ا تو يذ ا نة اxامئة يف  هام ا سأ` إ بح  نإىل أصوات من أشاروا إىل رضورة أن  ص ل للج م ملعتص نف تس

ية يف  نة اxامئة واملدرجة بطريقة  نود املدرجة بصورة دامئة يف جدول أعامل ا ية من ا فعلجدول أعامل ا للج ب لمن لت
بو ييع جلان الو يات . مج ية من  معلوأوحض أنه جيب عىل أي  معل نة اxامئة أن ّّ للجوضع القواعد واملعايري مضن ا

ية  تو ية، ال سـj ا يات جدول أعامل ا صتراعي تو ل من تقين وتكوين الكفاءات4لتص تعاون ا شأن ا ل  ل تعلق . ب  jيوف
ية أعرب الوفد عن رضاه بوجه خاص عن العمل ا�ي  يذ جدول أعامل ا نة اxامئة يف  هام ا منيمي إ لتللج نف س تتق ب

نة رشوعي املواد والقواعدللجقامت به ا ّورأى أنه . م اxامئة فj خيص اxراسة اليت أعدهتا األمانة حول آ<ر 
يل حىت  ال بوقة بدراسة من هذا ا بو  يات وضع القواعد واملعايري مضن الو ية من  ببد أن تكون أية  سـ ي معل لقمعل مّ ّ

ب يع اxول األعضاء يف الو يسـىن تقدير آ<ر وضع قواعد قانوية عىل  مج ن نة اxامئة، . ويت للجوقال إن بإماكن ا ّ
تدي به اللجان األخرى ثاال  يام ملزيد يك تكون  بع، ا تق م لق نة اxامئة، يف . لط للجوأوحض ذó قائال إنه ميكن  ّ

نة  ها ا بÁان األعضاء، أن حتظى العرتاف بو ياجات ا تجابة فعال ال سني اxراسة و� للجحماولهتا  ل ت سـ صفحت ح
يدة اليت بدأت  رشوعي املواد والقواعدحالو بل امليض قدما  مببدراسة عن اآل<ر  ق بغي أن يكون ذó الهنج، . ٍ ينو

بو بع مضن الو ييف رأي الوفد، هو الهنج ا ّت ُ تعاون . مل شطة ا نة اxامئة أيضا تعزيز أ لوأضاف قائال إن بإماكن ا ن للج ّ
ية يل ا تقين وتكوين الكفاءات يف  منا س لتل  .ب

تحدة يخ ملوقال وفد الوال�ت ا تحد< مس اrموعة ء،إنه يعرتض عىل �قرتاح اxاعي إىل تر ية،  سـ األمر ّ م يك
نة اxامئة نود املدرجة بصورة دامئة يف جدول أعامل ا بح من ا ثه  ند اجلاري  للجا ب يص حب لب ل  .ل

ية تحدة األمر يان املقدم من وفد الوال�ت ا يا إنه يدمع ا يكوقال وفد إيطا مل ب ّ  .لل

نغار�، يان ا�ي أدىل به وفد هوأبدى وفد  يق، دمعه  تحد< مس مجموعة بÁان أورو الوسطى وا ب  للبلط ل م
ية مس اrموعة ء تحدة األمر يكالوال�ت ا  .مل

ية  يات ا تو يذ ا نة اxامئة يف  هام ا شأن إ نوأشار الريس إىل أن عددا من الوفود قدمت ترصحيات  ص ل للج ملعب نف س تئ ّ
ية نة اxامئة ّوقال إن. لتمنمن جدول أعامل ا رشين  سابعة وا تدون يف تقرير اxورة ا ترصحيات  يع ا للج  ل سـ ل لعمج ّ ُ
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ية العامة لعام  بقا للقرار ا�ي اختذته ا بو  ية العامة للو مجلعوحتال إىل ا ط ي مجلع يق جدول 2010ُ ية  سـ خبصوص آ تنل
ية  لتمنأعامل ا

ية إلنفاذ، الفقرة  )ه( شارية ا نة � نتقرير عن معل ا ت ملعللج نونة GA/WO/16/41ثالويقة  من 39س تقارير عن "ملع ا
بو األخرى  ":يجلان الو

ند  ية إلنفاذ 8لبيف إطار ا شارية ا نة � سامهة ا شأن  ن من جدول األعامل، دعا الريس الوفود إلبداء آراهئا  ت للج م ملعب س ئ
ية بو  يذ جدول أعامل الو منيف  للتي بو . تنف ية العامة للو يوبعا للقرار ا�ي اختذته ا مجلع يه " القايض 2010سـنة ت جتو ب

ية من جدول أعامل  يات ا تو يذ ا ها�ا يف  نوية وصفا إل تضمني تقاريرها ا ية  بو ا ئات الو نتعلjت إىل  ص ل سـ ل ن ي ملعي ل ملع نفه تس
ية ية "لتمنا شارية ا نة � سابعة  رشوع ملخص الريس عن اxورة ا تخرجة من  يا�ت ا ن، نورد فj ييل ا ت للج ل سـ ملعب مل سل ئم

 .WIPO/ACE/7/11 Prov(3ث من الويقة 26 إىل 22رات من الفق(إلنفاذ 

شة واإلبالغ  نا يمي وا ية الرصد وا يذ آ ية  يا عىل أ نوب أفر قأكد وفد  مل ل تقمه نف يق لج يق(ت ية ا سـآ واكنت ). لتنل
بو يف  يات العامة للو يا ية أن ترفع 2010مجلع بو ا ئات الو ية واشرتطت عىل لك  ن قد وافقت عىل ت½ اآل ي ي ملعل ه

يةتقارير عن يات جدول أعامل ا يذ تو سامههتا يف  من  ص لتم شلك . تنف ها  يق، إذا مت  ية ا بومن شأن آ سـ تطبيقل نت ل
ية يث يمت تاليف �زدوا نظمة  شامì يف ا شطة ا سائل واأل يق يف ا تد هل ا جيح، أن  ق حبس مل ل ن مل ل وقد اكنت . تحص

ئات ناوها   ìسائل شام تعامل مع  ية إلنفاذ  شارية ا نة � يا ت م ت ن ت هللج لملع ت بوس ئات الو ي أخرى من  ويف هذا . هي
نة  سامهة ا تعلق  نود جدول األعامل  ند دامئ من  شأن  توصل إىل اتفاق  للجالصدد، اكن من احلمكة أنه مت ا مب ي ب ب ب ل

ية ية ا يات جدول أعامل ا يذ تو نيف  من ملعص لت ثاين إىل . تنف نة سرتفع تقريرها ا لوأعرب الوفد عن تقديره لكون ا للج
بو ية العامة للو يا بو، ورحب بأن . مجلع شطة الو ية يف لك أ تعممي جدول أعامل ا يوأشار الوفد إىل �لزتام  ن من لتب

ية  تو نة قامت أوال عىل ا شطة ا صأ ل للج ية45ن يات جدول أعامل ا من من تو نة يه إذاكء . لتص للجواكنت �مة ا
ساعدة ا ية الفكرية، وهو ما جيب أن يعالج من خالل اxراسات وا ن�حرتام  لتقمل َ ية املوJة لطلب للملك
بادل اخلربات ية  تفا شطة ا هادفة إىل ز�دة الوعي واأل شطة ا بÁ واأل سب ا تو عل ل ن ن ل لح ورحب الوفد لزتام . ل

يد  باب وآ<ر ا شف عن أ ية الفكرية هبدف ا نة بإجراء دراسات هادفة إىل إذاكء �حرتام  تقلا سـ لك لللج للملك
بعد اإلمنايئ نة مع مراعاة ا لوالقر تعلق ويف الوقت. ص  jف jسني، ال سـ سه، أشار الوفد إىل أن مثة جماال  ي  تح للنف

يذ يد ا نفجبودة اxراسات  نوان WIPO/ACE/7/2ثوقد وفرت الويقة . لتق بو يف "بع،  شطة الو يأحدث أ ن
ية الفكرية ية"للملكجمال إذاكء �حرتام  يذ جدول أعامل ا نة يف  سامهة ا يمي  يدا  من، أساسا  للج لتم نف تق تج بدو . ل يو

بقا ملا جاء يف  تدريب وز�دة الوعي،  ية وا رش شورة ا ساعدة اليت تقد�ا األمانة يف ا طللوهì األوىل أن ا ل يع مل لتمل
تني 5 و4الفقرتني  تو سقة مع ا ي من الويقة، اكنت  ل ت صث ية14 و13م يات جدول أعامل ا من من تو إال أنه . لتص

سـهت½ و ية عن دوافع ا يل إضا توفري تفا ناك حاجة  ملاكنت  ص ل بقا ملا جاء فه نة  يد والقر تعلق   jف 
طيو ص تقل لي م
ية . ث من الويقة6يف الفقرة  نا بÁان ا بة إىل ا يس  ترب قضا� جوهرية،   
يو سـهت½ و مفدوافع ا ل لم ل سـ تع لنمل

بÁان بة إىل لك ا لسب، بل  سـ ية . لنحف تعاون اxويني، فقد أشار الوفد إىل أ يق وا تعلق   jمهأما ف ل ل سـ لتني
يني اآلخرين يف جمال اxور ا� ية اxوية األخرى وأحصاب املصاحل ا نظامت احلكو بو مع ا ني تقوم به الو ل مل ملعي م

ية الفكرية ية WIPO/ACE/7/2ث من الويقة 6وقد أوحضت الفقرة . مللكا بو أدخلت الهنج املوجه  من أن الو لتي "
تد�ت أخرى وأن هذا الهنج  ية الفكرية يف  منإلذاكء �حرتام  شرتكةللملك هود ا ملاكن واحضا متاما يف ا . جل

باته أكرث لرباهني يان وطلب إ ثورحب الوفد بذó ا بعض �قرتاحات اليت ُعرضت يف . لب بكام أبدى اه�مه 
نة يد والقر سادس ملاكحفة ا صاملؤمتر العاملي ا تقل تايل . لل بو وحهثا  ية الو شاركني يف املؤمتر بأ لوقد أقر بعض ا ي مه مل

سائل اإلنفاذعىل العمل عىل ية عن  م إجراء دراسات جتر يا�ت . بي لبواكن احلافز عىل ذó هو إدراك قì ا
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نة  يد والقر شار ا يمي مدى ا ية، الالزمة  يا�ت اإلحصا ية القامئة عىل الرباهني، وال سـj ا تجر صا تقل ت ئ ب ي لل نل تقل ب
تلفة بÁان ا üوأثرهام يف ا نظر يف ا. ل ياسات حباجة إىل ا لواكن صانعو ا بل مواJة لسـ تاحة  ية ا تجر قلرباهني ا ملب ي ل

نة يد والقر تعلقة  تحد�ت ا صا تقل مل تعلقة حلاجة إىل معاجلة اإلنفاذ عىل أساس . لل ملومثن الوفد �قرتاحات ا "
سة واإلنفاذ نا بة للعالقة بني ا مية للك العوامل ذات الصì، مع املراعاة الوا  ìفس مل جسل يد . ق تأ كواكنت ت½  ل

نةمسائل ميك نظر فهيا ا للجن أن  نظامت . ت بل  شاركة من  يع نطاق ا تو سني املؤمتر أكرث  موميكن  ق مل سـ ب حت
ية الفكرية هم يف دمع احرتام ا يق ا يع دائرة احلوار و يات، من أجل تو متع املدين واألاكد سـهت½ وا مللكا لف تعم سـ مي . rمل

تعاون مع العديد من أحصاب املصاحل ميه  هم أن املؤمتر مت  لورمغ  تنظ تصوب لألمانة أن ف ملسـ، فإنه اكن من ا
ية شامì وشفافة يث تكون  معلشري اxول األعضاء يف اإلعداد للمؤمتر  حب هادفة إىل . تست شطة ا لوأيد الوفد األ ن

ية الفكرية شأن إذاكء �حرتام  للملكبادل املعلومات  ب يل . ت بادل اخلربات بني اxول األعضاء هو ا سبواكن  لت
ية  يق  بغتعزيز ا سـ هدفلتنل ليق هذا ا ية . حتق توازن بني اإلنفاذ وا ناك حاجة إىل هنج  منوخلص الوفد إىل أن  لته م

ية  تو نة وفقا  نفذه ا صيف العمل ا�ي  لل للج ية45ت يات جدول أعامل ا من من تو  .لتص

ند  ية فرحب ع�د ا بوحتدث وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا لمن شري إىل 8لت ي من جدول األعامل ا�ي 
يةمس يات جدول أعامل ا يذ تو ية إلنفاذ يف  شارية ا نة � منامهة ا ص ن ت لتللج تنف وأشارت مجموعة جدول أعامل . ملعس

ية  تو ية إىل أن ا صا ل ياق األوسع 45لتمن ية الفكرية يف ا لسـ، اليت تؤكد عىل احلاجة إىل وضع إنفاذ حقوق ا مللك
بارشا تصل اتصاال  ية، ميكن أن  منطاقا ملصاحل وشواغل ا ت نةلتمن ية ا همة وصال للج  ح تضمهنا ت½ . مب بادئ اليت  تفا مل

بو يف جمال اإلنفاذ شطة الو يال أل ية جيب أن تكون د تو يا ن ل ص شطهتا . ل نة ذó الهنج يف أ نوجيب أن توحض ا للج
سه من أن قوانني اإلنفاذ حترتم احلقوق و�لزتامات تأكد يف الوقت  بعد اإلمنايئ مع ا ها عىل ا نفوتركز بر� ل ل . جم

يدا للغاية؛ ألنه وفر لÁول األعضاء وأكد نة اكن  ية عىل أن الهنج املوضوعي  مفت مجموعة جدول أعامل ا للج لتمن
ية الفكرية تلفة إلنفاذ حقوق ا شأن اجلوانب ا شات  نا مللكإطارا إلجراء  üم ب شات اليت . ق نا قوقد أكدت ا مل

يد سم  ئة اخلاصة هبذا اrال  تعقأجريت أن ا لي تت سأ` وأوحضت العروض. لب هم  نة جيب أن  تلفة أن ا م ا للج üتف
نظور أحصاب احلقوق نظر إلهيا فقط من  ية وتخىل عن ا ماإلنفاذ بطريقة  ل ت ويف ذó اإلطار، رأت مجموعة . لك

ية  تو يذ ا نة أحرزت تقدما يف  ية أن ا صجدول أعامل ا ل للج تنفمن سه، شعرت مجموعة جدول . 45لت نفويف الوقت 
ناك حاجة  ية أن  هأعامل ا ية لتمن تو يذ الاكمل  يق ا ية من أجل  صبذل Jود إضا لل نفل حتق فمثة حاجة . 45لتف

همة سائل ا ملإلجراء مزيد من العمل يف بعض ا ية الفكرية يف نقل . مل سامهة حقوق ا  óمللكوشمل ذ م ي
ية نا بÁان ا توسطة يف ا رشاكت الصغرية وا بكة قوية من ا شاء  سامهة اإلنفاذ يف إ يا، و نولو ما ج لتك ل مل شـ ن لم  حيث. ل

نة سائل اله�م ا للجتاج ت½ ا مل  .حت

 jية، ال سـ 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 ية إلنفاذ؛ 45ل شارية ا نة � يات ا بارشا بصال تصل اتصاال  ن  ت للج ملعت س ح م

بو يف إنف ييث حتدد هنج الو شواغل ح ية األوسع نطاقا، وال سـj ا ياق املصاحل ا ية الفكرية يف  لاذ ا متع rسـ مللك
ية بو اكنت . ي من اتفاق تربس7"وذكر الوفد بوجود إشارة إىل املادة . لتمناملوJة حنو ا يوأشار أيضا إىل أن الو

ية  تو يذ ا صحتقق تقدما يف  ل ية45تنف نذ اع�د جدول أعامل ا لتمن  ج العمل ا�ي متت املوافقة وقد اكن بر�م. م
نارص  يث طرح  ية؛  ية إلنفاذ نقطة فارقة يف ت½ ا شارية ا نة � سة  عيه يف اxورة اخلا لعمل ن ت للج م حعل ملع س
تلف آراء وأهداف اxول األعضاء   ìتص نارص  بì، ويه  ناقش يف �ج�عات ا نوعة  مبخجوهرية  ع ت مت ملق َ ل م

jسائل اإلنفاذ ف مبتعلق  تعر. ي ناء اxورتني لوميكن ا تاجئ بر�مج العمل من خالل الو<ئق اليت أودعت أ ثف عىل  ن
ية إلنفاذ شارية ا نة � ية  سابقة واحلا نا ت للج ل ملعل بو يف وضع هنج شامل . س تاجئ Jود الو يوتعكس هذه ا لن

تصì بإذاكء شطهتا ا ملأل ية الفكريةن بار وJات نظر وآراء إحيث . للملك �حرتام  شأن عتهنا تضع يف � بنة  معي
ية الفكرية توازنة حول إذاكء �حرتام  شة  نا يدا يدمع  للملكسائل اإلنفاذ وشلك أساسا  م م قج ت وأعرب الوفد . م
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توازنة نقاش القامئ عىل الو<ئق ا بì هذا ا ملعن أمú يف أن تدمع اxورات ا ل والحظ الوفد أيضا أنه رمغ هذه . ملق
يذ ية تنفاإلجنازات ال يزال الطريق طويال أمام  تو ص ا سأ` .  لاكمل45ل تعامل مع  مثال، مل يمت حىت اآلن ا ل مف

يا نولو ية الفكرية يف نقل ورش ا جسامهة حامية وإنفاذ حقوق ا تك لمللك ن ساعدة . م يد  سني وتو موقد يكون  ححت
تحرك إىل األمام يدة  إلنفاذ طريقة  ìتص ية ا بو ا للالو مل ن جي بقا لالقرتاح ا�ي تقدمت به مجموعة جد. لتق ول طو

هوم  بو  ية دمع الو نة  ية إلنفاذ، جيب أن تقمي ا شارية ا نة � سابقة  ية يف اxورة ا ملفأعامل ا ييف للج ن ت للج ل كمن Þس ملع لت
ية رش ية وا ساعدة ا شطهتا اخلاصة  ية الفكرية يف أ يعإذاكء �حرتام  ن مل تن لتق ل بو، . للملك يوخلص الوفد إىل أن الو

تخصصة 0بعة لألمم ا بارها واك`  م تدى الرييس ا�ي يقدم اإلرشاد يف جمال عت ئتحدة، جيب أن تكون ا ن ململ
سامه يف  ية إلنفاذ ميكن أن  شارية ا نة � ية الفكرية، وأن معل ا شأن إنفاذ حقوق ا تعاون  يا ن ت للج ب ملعل س مللك

هدف ليق هذا ا  .حتق

ية  شارية ا نة � سامهة ا بري عن آرائه يف  تان بفرصة ا نورحب وفد  ت للج م تع ملعسـ ل يذ جدول سك تنفإلنفاذ يف 
ية ية . لتمنأعامل ا تو ية، وال سـj ا يات جدول أعامل ا صوأشار الوفد إىل أن تو ل من بارشا 45لتص تصل اتصاال  م،  ت

نة يات جدول أعامل . للجلعمل ا�ي جتريه ا تو ها وفقا  بط  نة إىل أن  تاج ا ياق،  صويف ذó ا ل تض للج حت معلسـ ل
ية نوات الع. لتمنا ها لسـوالحظ الوفد أن ا ية ليك تزيد  نا بÁان ا هدت ضغطا مزتايدا عىل ا نرصمة  معلديدة ا م لش ل مل

ية الفكرية،  تو�ت أعىل من حقوق ا تظر مهنا أن تقوم بإنفاذ  يث اكن  ية الفكرية؛  مللكيف جمال إنفاذ ا ن ح سـمللك مي ُ
تصادية ية � تحد�ت �ج� نظر عن الظروف وا قبرصف ا ع ل تجارة وإلضافة إىل ذó، اكنت قرارات . ل لا

سم مبزيد من القوة تصل عادة مبدخالت من معايري إنفاذ ما بعد اتفاق تربس  ت]ر  تو� تت ي وقد اكن ذó . س
يه أساسا إىل القوانني األكرث  نظر  ية الفكرية،  تعدي عىل حقوق ا فمصحو بهنج حمدود جدا ملاكحفة ا يُمللك ل

يì أوية لضامن  لرصامة وناء قدرات واكالت اإلنفاذ كو سـ تا . اإلنفاذب تطاع هذا الهنج أن خيفض مؤ قوقد ا سـ
تدامة تحدي بطريقة  نه جعز عن مواJة ا ية الفكرية،  تعدي عىل ا سـتو�ت ا ل ل مسـ لكم باع . مللك تورمبا اكن جيب ا

شرتك لآل<ر  هم  بÁان إىل  ها لك ا توصل يف  ئة الظروف اليت  سامح  ية ا ية أوسع نطاقا  ماسرتا ل ت ي ل بغ فيج ظل بهت ت
ية � ق�ج� تدابريع بارشة يف اختاذ ت½ ا تصادية ا تدابري اإلنفاذ واملصاحل � لتصادية  مل ثل هذه . قل مويف 

ية ية وخار تقة من عوامل دا ية الفكرية  بÁان إلنفاذ حقوق ا ئة، ميكن أن تكون حماوالت ا جا مللك خلي شـ ل مب . ل
ية  باب الر تجه حنو حتديد األ سـوشدد الوفد عىل أن �ج�ع احلايل جيب أن  سـ تعدي عىل ئيي نة وراء ا لالاك م

ية الفكرية بار –وقد يؤدي ذó . مللكحقوق ا بÁان يف � تصادية  ية � ت مع وضع الظروف �ج� لل عع  –ق
شلك أفضل ية الفكرية  تعدي عىل ا سائل ا هم  بإىل  ل مللكم وخلص الوفد إىل أن مثة تدابري جيب اختاذها من . ف

تطلع إىل معل ا ئة متكني، وأنه  نع  لأجل  ي ب  .لجنة يف ذó �جتاهيص

نة،  ية جيب أن يكون داعام ومرشدا لعمل ا ثالث إىل أن جدول أعامل ا بكة العامل ا ثل  للجوأشار  من ل شـ لتمم
تعلق   jف óية الفكرية وكذ تعدي عىل ا  ìتص ية ا تعلق ملعلومات اإلحصا  jنة ف يورحب بعمل ا ل مل ئ ي مللكللج

سـهت½ اليت تؤدي إىل ملهم سلوك ودوافع ا ية الفكريةبف تعدي عىل ا مللك ا تواصل ذó العمل . ل يوجيب أن 
ية أكرب ية الفكرية بفعا تعدي عىل ا سأ` ا لملعاجلة  ل ية . مللكم شفا  ìتص شواغل ا ثل أيضا إىل ا فوأشار ا ل مل ل ملم

يق  ناعة، وذكر أنه ميكن فعل املزيد من أجل   ìبو مع أحصاب املصاحل ذوي الص توازن ورشااكت الو حتقوا لص ي ل
شعور به عىل أرض الواقع ية وا يذ الاكمل جلدول أعامل ا لا لتمن  .لتنف

شأن الرباءات، الفقرة  )و( تعاون  سة للفريق العامل املعين مبعاهدة ا بتقرير عن اxورة اخلا ل  :A/PCT/1/43 ث من الويقة4م

ي يه من تو يذ ما  ته يف  سا سة موضوعات مهنا  ص�قش الفريق العامل يف دورته اخلا ن مه م يعم ية تنف لتمنات جدول أعامل ا
ث من ملخص الريس، الويقة 70انظر الفقرة ( نقو`، PCT/WG/5/21ئ ومعال ). ث الويقةلت½ يف املرفق األول ملا

بو  ية العامة للو يبقرار ا يذ "مجلع ها�ا يف  نوية وصفا إل تضمني تقاريرها ا ية  بو ا ئات الو يه تعلjت إىل  نفتو س تج سـ ل ن ي ي لب ملع ه
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ية من يات ا تو نا ص يةملعل بة، يرد ،"لتمن جدول أعامل ا سة للفريق العامل عن طريق اüا متد تقرير اxورة اخلا ط وري]  م يع
ثاين (فj ييل  سأ`) ث الويقةلت½ليف املرفق ا شأن هذه ا يا�ت الوفود  توي عىل  تقرير  رشوع ا ملتطف من  ب ب حي ل م  :مق

يع  ية وشكر  مجحتدث وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا تضمني لتمن تعلق   jبالوفود عىل تعاوهنا ومرونهتا ف ي
ند  ية"بجدول األعامل  يات جدول أعامل ا يه من تو يذ ما  منسامهة الفريق العامل يف  ص ن لتم يع وقال إن ". تنف

تعاقدة يف معاهدة  يح لألطراف ا بة إىل اrموعة، ذó أنه  ند يف جدول األعامل �م  ملإدراج هذا ا ي سـ تب ن لل
شأن ال تعاون  با سأ` إىل الفريق العامل، كام ل بري عن رأهيا يف هذه ا ملرباءات وسائر األعضاء ا تيح للفريق يلتع

بو ية العامة للو تقارير إىل ا يالعامل رفع ا مجلع ند . ل بح هذا ا يه رصح بأن اrموعة حيدوها األمل يف أن  بو يص لعل
 .بندا دامئا عىل جدول أعامل الفريق العامل

تعاقدة يف وقال وفد اجلزائر إن معا تعاون بني اxول ا تعلق   jشأن الرباءات �مة، وخاصة ف تعاون  ملهدة ا ل ي ب ل
بة  ية الوا ججمال الرباءات، �ا فإهنا تعطي األ نظام مه بÁان ليف أحاك�ا ويف ا ية وا نا بÁان ا ياجات ا لال ل ل مت ح

ها اخلاصةملاألقل منوا و باجة املع. حلصا تعاقدة يفاهدة يوأضاف أن أحد األهداف الواردة يف د بة اxول ا ملر  غ
ية" نا بÁان ا تصادية ودفع جعلهتا يف ا ية � متعزيز ا لق ل تحديد تكفل 51ورصح بأن املادة ". لتمن ل عىل وجه ا

ية واإلرشاف علهيا نا بÁان ا ية املقدمة  ساعدة ا نظمي ا هد إلهيا �مة  ية  ساعدة ا نة  يف  متأ لتع لل ن مل ت ن للم جل تقل لتق . ل
شأن الرباءات وأفاد بأن 0رخي وجسال تعاون  تعلق مبعاهدة ا  jبلومايس فxنطن ا بت املفاوضات يف مؤمتر وا ل ي شـ

ساعدة  مبني أهنا توخت تقدمي  ّ ية عىل ت يل تعزيز قدراهتا ا ية، من  نا بÁان ا ية ا حمللجمدية وفعا` من أجل  ب ل ل قمن م ت
ية اجلودة من خالل حفص جوانب  نح براءات عا ساعدهتا عىل ضامن  تاكر و ل� م ية مب لتقن�خرتاعات ا

 .فعاال حفصا

ية  نا بÁان ا تب اxويل يقدم إىل ا ية أشارت إىل أن ا موقال وفد اجلزائر أيضا إن مجموعة جدول أعامل ا لملك ل لتمن
ية  ساعدة ا نبعضا من ا هالتقمل تقد ميامللكف  ية ب ية وا ية  نة ا رشف علهيا ا رشوعات  مللك من خالل  من ن لتللج ملع ت م

ند ح بأن اrّورص. الفكرية بل يف إطار ا ست من  بموعة ا لمت ق ساعدة ) ج(6ل نة ا ملمن جدول األعامل عودة  جل
بارشة،  بل دورات الفريق العامل  ية لالنعقاد، عىل أن تعقد اج�عاهتا  ما ق تاحلتقن  óشطة يوبذ يع أ يق  ن  مج تنسـ

شأن الرباءات واإلرشاف علهيا مبا يضمن  تعاون  تعلقة مبعاهدة ا ية ا ساعدة ا با ل مل ن تاليف أي ازدواج أو تداخل لتقمل
بو ئات الو شاهبة اليت تضطلع هبا سائر  شطة ا ييهنا وبني األ ي مل هن شطة . ب نوأردف يقول إن اrموعة ترى أن أ

بغي أن  ية  ساعدة ا يننة ا ن مل بÁان ملاقرتاح �" من تُسـمتدلتقجل ية ومجموعة ا لشرتك من مجموعة جدول أعامل ا لتمن
ساعدة اليت  شأن ا ية  ملاألفر ب يةيق تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا منتقد�ا الو ل ية " لتي نة ا نكام عرض عىل ا ملعللج

ية الفكرية ية وا مللك تاسعة  يفلتمن نة )CDIP/9/16ثالويقة (ل دورهتا ا ي، وحتدد هذه الويقة �قرتاحات ا ملعث
تعاون  بو يف جمال ا ية اليت تقد�ا الو ساعدة ا ية  لالصادرة عن املراجعة اخلار ي ن لتقللم ية ج لتمنألغراض ا

بو) CDIP/8/INF/1 ثالويقة( تعاون اإلمنايئ اليت تضطلع هبا الو شطة ا سني أ يوبين علهيا هبدف  ل ن حت تمت . ت خوا
ته قائال إن اrموعة تأمل يف شات اxائرة يف الفريق العامل  أن تواصللكمالوفد  نا ق ا هاممل  جبدول أعامل سـتل�

ية  .لتمنا

تحدة األ ية مس اrموعة ء وأعرب عن رسورملوحتدث وفد الوال�ت ا سامهة  هيكمر متقدمي آراء اrموعة يف  ب
يذ الفريق العامل املعين شأن الرباءات يف  تعاون  تنف مبعاهدة ا ب يات جدولل يه من تو صما  يةيعن . لتمن أعامل ا

يط علام مبعلومات  حتورصح بأن اrموعة ء  تعلقة ملعاهدة اليت قدمهتا وضع الربامجّ ثاين مل ا لاألمانة يف املرفق ا
ية وتكوين الكفاءات اليت يقد�ا PCT/WG/5/5 ثللويقة ساعدة ا شطة ا ن، وتعرب عن رأهيا ومفاده أن أ مل لتقن

ئة  يات ا ية، ويه تو شأن ا بو  يات الوجهية من جدول أعامل الو تو يذ ا سامه يف  تب اxويل  لفا نف صملك من ب ي ص ل لتت ت
نجزها الف تعلقة ألعامل اليت  يألف ا وأضاف الوفد أن اrموعة ترغب يف . ريق العامل يف الوقت الراهنمل
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ندا دامئا عىل جدول أعامل الفريق العامل،  ند  ها بأال يكون هذا ا شديد جمددا عىل مو با ب لت قف  كام ترغب يفل
ند  ها إزاء ا شديد عىل مو با لت قف ية، ألانعقادمن جدول األعامل بعدم احلاجة إىل ) ج(6ل ساعدة ا نة ا ن  مل ن لتقجل

تب اxويل يضطلع مبا يكفي من معل يف ه  .ذا اrالملكا

ية يان ا�ي أدىل به وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا يا إىل ا نوب أفر منوانضم وفد  لتب ل يق وأعرب عن . ج
شريا ند دامئ عىل جدول أعامل الفريق العامل،  ية مل تدرج  يق اخلاصة جبدول أعامل ا ية ا مقلقه ألن آ ب من سـ كل لتن  لت

يذ  سامههتا يف  بو املطلوب مهنا إعداد تقارير عن  ئات الو ئة وجهية من  تنفإىل أن هذا الفريق العامل هو  م ي ي هي ه
بو يف هذا الصدد ية العامة للو بق وأن رفع تقريرا إىل ا ية، وأنه  يات جدول أعامل ا نهيا من تو يما  مجلع سـ من ص . لتيع

شأن الرباءات ّوذك تعاون  باجة معاهدة ا بر الوفد بد ل تعاقدة يف ي بة اxول ا ها ر ملاليت جاء مضن أهدا غ تعزيز "ف
ية أنظمهتا القانوية  تدابري الالزمة لز�دة فعا تخذة �ó ا ية،  نا بÁان ا تصادية ودفع جعلهتا يف ا ية � نا ل ل ل ل ممن م ق لت

هو` إىل تايل من الوصول  يهنا  ية، و ية أم إ ساملقررة محلاية �خرتاعات، سواء أاكنت و بمتك ل مي قلن  املعلومات ط
ها عىل  سري وقو ياجاهتا اخلاصة، و ها وفق ا ية ميكن  نولو فالرضورية للحصول عىل حلول  يف ج يتك تت ح تكي

متر ها يف ازد�د  ثة اليت ما برح  يا احلد نولو مسـا جحم ج يتك  راحت تفصل 51، ومىض يقول أيضا إن املادة "ل
هدف يق هذا ا ية إىل  شطة الرا لاأل حتق م يمي إنرأيه قائال وعرب الوفد عن . ن ية  لتق هذه األحاكم تعزز احلاجة إىل آ ل

يق هذه األهداف العامة  يةو�لزتامات جتاه اxول حتقأداء املعاهدة يف  نا بÁان ا ماألعضاء، وخاصة ا ل  .ل

يا عن رسوره ملا يضطلع به الفريق العامل من معل  نوب أفر يقوأعرب وفد  سني نظام الج بل  حتتطالع  سـ سـ
شأن الرباء تعاون  بمعاهدة ا ند إىل مصاحل املودعني ل بغي أن  نات  همه ألن ا بد�  تات،  ن ي تف سم ي تس لتح

بار ناس وأن تأخذها بعني � تخدمني وعامة ا توا ل عسـ بري . مل كوعرب أيضا عن تقديره لÁراسة اليت أجراها 
تصاديني  بات الرباءات يف شـىت أرجاء العامل، وقد قدمت للوقوف عىلقاملوظفني � هدها  طل الطفرة اليت  تش

توJات يف إيداع الرباءات، ه شأن ا يا�ت  نطوي علهيا مجع ا يدات اليت  لذه اxراسة فكرة عن ا ب ب لي لتعق
ية اجلودة  تد بات براءات  باب إيداع  هم أ نوأبرزت رضورة ز�دة تدارس هذا األمر  طل مسـ تويف ولف تسـال 

ية للحصول عىل براءة رشوط القانوية لأل هلا ن تاجئ اxراس. ل ة اليت أوحضت أن احلوار جيري بنوأشار إىل اه�مه 
رشاكت الصغرية  تة يف ا ية  تاكر ومن آ<ر  شأن ما حلزم الرباءات من آ<ر يف � ليف الوقت الراهن  ب ب ب ثب مسل

توسطة يه . ملوا بì يف هذا اrال، والعن  الوفد عربعلو ية األعامل ا يط الضوء عىل أ ته يف  ملقر مه سل تب سـj يف  غ
نة وراء باب الاك مإزا` األ بارش وغري سـ هذا األمر تأثري  يفا أن  بات الرباءات وتدين جودهتا،  م ترامك  ل مض طل

يات  تو ية، وخاصة ا يات جدول أعامل ا صبارش يف تو ل من لتص  .37 و35 و10 و8 و4م

يق  تعلق   jيا أيضا بأنه يرحب بأعامل الفريق العامل ف نوب أفر سـورصح وفد  بتني يق ج ية املقدمة ّ ساعدة ا نا لتقمل
بÁان  رشوعاهتالإىل ا ية ومتويل  نا ما م شأن الرباءات51يف إطار املادة  ل تعاون  ب من معاهدة ا نة وأقر . ل للجبأن ا

تعلق  رشوعات  نفذة يف إطار  شطة ا ية الفكرية رشف عىل هذه األ ية وا ية  تا مل ن من من ت مللك لت ومع . عاهدةململع
تعلقة ية ا ساعدة ا شطة ا شة أ نا ملذó أعرب عن رأيه قائال إن  ن مل ن لتقق ية م ية  نة ا من ملعاهدة يف إطار ا ن لتللج ملع

ثل  يوده،   
ية الفكرية  موا ق يالت ضيق الوقتمللك بني وعدم إجراء  نا تقار إىل خدمات اخلرباء ا حتل و� سـ مل ف
شطة عىل املعاهدةمعينة يقة، فإنه يرى . ن لوقع هذه األ شطة خاصة ود شطة املعاهدة ملا اكنت أ قوأضاف أن أ ن ن

ناسب تركزيه نحو ا�ي توخاه من صاغملمن ا نصة واحدة، عىل ا لا يف  شأن الرباءاتم تعاون  بوا معاهدة ا  ل
ية ساعدة ا نة ا يف  نتأ مل جل ل تعلقة . لتقب ية ا ساعدة ا شطة ا يع أ يح حتديد  ملومىض يقول إن هذا األمر  ن مل ن مج لتقي ت سـ

يهنا وبني سائر أ ية  تداخل و�زدوا تاليف ا ناسب،  ها عىل حنو  بملعاهدة و ج م لمي ل ستقي ملشطة ا ية ن لتقناعدة ا
بو نفذة يف الو يا  .مل
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يا أيضا  نوب أفر يقورصح وفد  ج يمي سري نظام بّ تقأنه أحاط علام لعمل ا�ي اضطلع به الفريق العامل يف 
يق  يث  شأن الرباءات من  تعاون  حتقا ح ب ية ورش هدفهل نا بÁان ا ية لفائدة ا ساعدة ا شطة ا نظمي أ ن يف  متق ل ل ن مل ن لت

ية و يالتقناملعلومات ا نولو نفاذ إىل ا جسري ا لتك لت ملراجعة هذا العمل  اليت تربطثالويقة لصالت وأقر الوفد . ي
ية  تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا ية اليت تقد�ا الو ساعدة ا ية  مناخلار ل ي ن لتللم لتق ) CDIP/8/INF/1 ثالويقة(ج

ية الفكرية، وأبدى رأي ية وا ية  نة ا ناقش يف إطار ا مللكاليت  من ن للج لتت ناقش ملع يد أن  يكون من ا يه قائال إنه  ملفسـ
ية رمق  تو يا مع ا يات الصادرة عهنا، متا تو ية وا تاجئ املراجعة اخلار  ìب صالفريق العامل يف دورته ا ل شـ ص ل جن  من 41ملق

ية تفادة . لتمنجدول أعامل ا تفادت ا يا ا نوب أفر سـوأضاف أن  سـ يق ية وتكوين كبريةج ساعدة ا شطة ا ن من أ مل لتقن
ية الفكرية والرتكزي عىل الكفاءات اليت ق نة ا رشاكت ويف  ثل تدريب املوظفني يف ا بو،  مللكدمهتا إلهيا الو جلم لي

تب معني بات و سمل ا تب  ّدورها  مك لطلمكك ناء عىل معاه/لت بتخب  تدريب من شأن الرباءات وا تعاون  لدة ا ب ل
شأن الرباءات ودور نظ تعاون  تخدام الرباءات ونظام معاهدة ا باجلامعي ا�ي يغطي ا ل ام الرباءات يف الهنوض سـ

يا نولو تحفزي عىل نقل ا تطوير ويف ا بحث وا ج لتك ل ل نفاذ إىل مجموعات . ل متكني العامل بأرسه من ا لوأقر أيضا  ب
يا بفضل ركن الرباءات  نوب أفر يقالرباءات من  ته معر عن ). PATENTSCOPE(ج تمت الوفد  لكموا خ

ش نرسوره ألن الفريق العامل متكن من مراعاة بعض أ ته ّ ية، ومعربا يف الوقت ذاته عن  ثقطة جدول أعامل ا لتمن
يذ املادة  تعلق   jسني، وخاصة ف تنفيف وجود حزي  ي بتح  .51لل

يان ا�ي أدىل به وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل  ته يف �نضامم إىل ا بوأعرب وفد الربازيل عن ر لب غ
ية ترب الفريق العامل املعين مبعا. لتمنا ية يعوقال إنه  ياق آ ئة وجهية يف  شأن الرباءات  تعاون  لهدة ا سـ ي ب هل

ندا دامئا عىل جدول األعامل ند ال بد أن يظل  ية، وشدد عىل أن هذا ا يق اخلاصة جبدول أعامل ا با ب من لسـ لتن . لت
نظمة يع أعضاء ا ية فقط ألن قراراته تؤثر يف  ئة  ملومىض يقول إن الفريق العامل ال يعد  مج ن تقي وأشار الوفد . ه

شاركة يف الفحص املوضوعي إىل أ سامح للماكتب ا سني املعاهدة عن طريق ا شأن  شات اxائرة  نا ملية ا ل حت ب ق مل مه
ية اجلودة نح براءات عا ها  سامح  ية ويف الوقت ذاته ا ها يف املرحì الو لإلرساع يف  مب ل لن ويف هذا الصدد . طمعل

ية  يات جدول أعامل ا ئة ألف من تو منسلط الوفد الضوء عىل ا لتص نظر إىل املادة لف لبارها وجهية   من 51عت
ته يف . املعاهدة ية  تسليط الضوء عىلغبوأعرب عن ر تو صا ش15ل سحب عىل أ ن اليت  طة وضع القواعد تن

ية  تو صواملعايري، وا شأن 19ل نفاذ إىل املعرفةب  يل ا لامليض يف  ية تسه تو يا، وا نولو ص وا ل ج تعلقة لعمل 35لتك مل ا
هدها  طلعىل الطفرة اليت   . بات الرباءات يف شـىت أرجاء العاملتش

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام  .4 للجإن ا
 .ثملعلومات الواردة يف هذه الويقة
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