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  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

  الثامنةالدورة 
 2011نومفرب  18 إىل 14جنيف، من 

 
 

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

  األمانةمن إعدادثويقة 

يف من ن .1 بو خالل دورهتا األربعني اليت انعقدت يف  ية العامة للو نظرت ا ي مترب إىل 26جمجلع توبر 5سب  ، يف 2011ك أ
نونة WO/GA/40/18ثالويقة  يات جدول أعامل "ملع ا نهيا من تو يذ ما  بو يف  ئات الو تلف  سامهة  صوصف  يع ي ي خم تنفمل ه
ية  ".لتمنا

بو علام مبضمون ال .2 ية العامة للو يوأحاطت ا ية الفكرية مجلع ية وا ية اب نة ا مللكويقة املذكورة أعاله وأحالت إىل ا من ن للج لتث ملع
ئات تلف ا ية من تقارير  يالفقرات ا خم هن  .لملع

توي مرفق هذه الويقة عىل الفقرات املذكورة أعاله .3 يه،  ثو حي  .عل

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

 ]رفقييل ذكل امل[
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 املرفق
ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، الفقرة  )أ( نة ادلامئة ا نتقرير عن معل ا  :WO/GA/40/6ث من الويقة 23ملعللج

بو  ية العامة للو يوبعد قرار ا نص عىل 2010مجلع نوية "ي اذلي  تضمني تقاريرها ا ية  بو ا ئات الو يه تعلاميت إىل  سـتو ل ن ي لي ملع ه ج
يات  تو يذ ا هاهما يف  صوصفا إل ل نف يةتس ية من جدول أعامل ا منا لتن رشوع تقرير  ، جاءت"ملع ية املأخوذة من  تا ترصحيات ا ما ل ل ل

نة، من الفقرة  رشين  ية وا ثا للجادلورة ا ن  :SCCR/22/18ث من الويقة 515 إىل 508لعل

ية وإدماهج" يات جدول أعامل ا يذ تو ية إن  بدلان األفر تحداث ابمس مجموعة ا يا  نوب أفر منقال وفد  ص لتل نف يق م يق يع تج مجا يف 
بو أمر تراه اجملموعة همام جدا ية . ياجملاالت يف الو نود املوضو ثريا العام املايض يف معاجلة هذه ا نة  عولقد تقدمت ا ب ك لللج

بث ئات ا برصي و سمعي ا يدات واألداء ا ناءات وا ية يف جدول األعامل، ويه الا ثالثة الر لا ي ل ل ي سـ هل لتقي وظلت . سـتثئ
يا لالتفاع اب مللاملعايري ادل ن سأةل هممة ن يدات عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  ناءات وا مية الفكرية بفضل الا لتقي ث سـتك

تقدمة اليت عززت أنظمة  بدلان ا بدلان األقل منوا وا ية وا نا بدلان ا يع ا ية وكذكل  بدلان األفر ملجملموعة ا ل ل ل ل مجل مل يق
هور وسامه بوجه خاص بال ا يدات لزتيد بذكل من إ ناءات وا تالا مجلي ق لتقث تني سـت ية لفرتة ا يق األهداف اإلمنا ن يف  لسـحتق ئ

ية ادلوية لوغري ذكل من األهداف اإلمنا ناءات . ئ ية ابلغة لال ية أ بدلان األفر ياق، أولت مجموعة ا ثويف هذا ا سـتيق مه ل لسـ
برص يدات لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة، ومهنم معاقو ا لوا نة قد جشع هذه . لتقي وبفضل . اجملموعةللجذلكل فعمل ا

ن بدلان عام لا تلف ا بو اليت نظمت يف  ية للو لدوات اإل خم ي بث 2010قلمي ئات ا برصي و سمعي ا شأن حامية األداء ا ل  ي ل ل هب
يد ادلويل يف جماالت  تصادية لوضع القواعد واملعايري عىل ا ية والا هم اآلاثر الاجامت ية  نا بدلان ا تطاعت ا لصعا ع ل ل قسـ ف م

يامن ناعة ا بث و لسا ص ية يف. ل يات الر تو سـومن ا ص يق وضع القواعد واملعايري عىل ئيل تحقق من  ية ا ب جدول أعامل ا ل تطمن لت
ية نا بدلان ا ما ل نهيا من حامية األداء . ل بدلان أن  هذه ا نافع اليت ميكن  ية ا بدلان األفر هرت ندوة أبوجا  جتوقد أ ل مل للل يق ظ

بث ئات ا برصي و سمعي ا لا ي ل نة من اإلرساع حن. هل و إبرام معاهدات للجوشددت ندوة أبوجا أيضا عىل أنه ال بد 
بث ئات ا برصي و سمعي ا لمحلاية األداء ا ي ل تحقق خالل هذه ادلورة توافق يف اآلراء  أنوأعرب الوفد عن أمهل يف. هل ي 

رشوع نص معاهدة  برصي وحول  سمعي ا شأن حامية األداء ا محول مؤمتر دبلومايس من أجل اعامتد معاهدة  ل ل ب
نا بوعات سـتثلدلعوة إىل مؤمتر دبلومايس من أجل الا يدات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا ملطءات وا لتقي

بث ئات ا لوحول خطة معل محلاية  شاط، . هي ية هذا ا ئة ابء من جدول أعامل ا توىل ا نوطلب الوفد أن  من لت لت لف
تان وال تو يسـامي ا  .22 و15 صل

تحداث ابمس اجملموعة ابء إىل أنه خالل  ية  تحدة األمر موأشار وفد الوالايت ا يك ند مل سابقة درس ا نة ا بدورات ا ل لللج
ية نود املوضو ية بعد ا يات جدول أعامل ا تعلق بإعداد تقارير عن تو عا ب من ص لمل شأ عن . لت بغي أال  تنوقال الوفد إنه  ين

نة أية سابقة  .للجإجراءات ا

يذ جدول أعامو نة يف  ساهامت ا ته يف سامع آراء األعضاء حول  تنفأعرب وفد الاحتاد األورويب عن ر للج م يةغب . لتمنل ا
يا أن جترى بعد  بد بغي  ية  يات جدول أعامل ا بو يف تو ئات الو سامهة  شأن  شات  نا ئوأضاف بأن ا من ص ي ي م ب ق ممل ين لت ه

يق هو مراعاة العمل  ية ا شة وضع آ نا هدف من  نود جدول األعامل األخرى، ما دام ا تام  شات وبعد ا نا سـا ل ق ب ت ق لتنمل م ل خ
نه، وال سـامي عن نجز لكه وإعداد تقارير  عا نةمل تاجئ ا للج   .ن

يع ادلول األعضاء عىل  هذا اإلبرام وشكر  ية، عن ارياحه  تحداث ابمس مجموعة جدول أعامل ا ند،  مجوأعرب وفد ا ت من له لتم ل
يف وعىل مرونهتا يات . لتكقدرهتا عىل ا تو صورأى الوفد أن ا ية 45ل متدهتا ا ية اليت ا مجلع الواردة يف جدول أعامل ا عمن لت

بو عام  تمن الوفد هذه  2007يالعامة للو نة، ومن مث فقد ا بارشة للعمل اجلاري يف هذه ا غاكنت مالمئة بصفة  للج م
ها ية يف أعام نة جدول أعامل ا لالفرصة للحديث عن الطريقة اليت تدرج هبا ا من ب. لتللج ية تحور لتمن مجموعة جدول أعامل ا

نة رشين  للجيصا خبطة العمل اليت انلت املوافقة يف ادلورة احلادية وا نت وضع القواعد واملعايري يف لعخص تضم واليت 
بوعات  يدات عىل حق املؤلف، مع إشارة خاصة إىل األشخاص العاجزين عن قراءة ا ناءات وا ملطجماالت الا لتقي سـتث
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بحوث سات ا ية ومؤ سات الرتبوية وا سات احملفوظات واملؤ بات ومؤ لواإلعاقات املربطة بذكل وإىل ا س مي س س ت لتعلت . ملك
ثقايفواعرتفت اجملموعة  يع اإلبداع والامنء ا لمية حق املؤلف يف  تشج ناءات و. بق تقيورأت أن وجود ا يدات يف سـتث

ية ميكن  ية الفكرية حىت تضمن أن اسـاجملاالت األسا توازن الالزم يف أنظمهتا اخلاصة اب توصل إىل ا مللكحلكومات من ا ل ل
رشاحئ ند ا ثقافة  يا يف املعارف وا لهذه احلقوق ال تؤثر تأثريا  ع ل يةسلب نا بدلان ا ساكن، وال سـامي يف ا م احملرومة من ا ل ل . ل

بوعات وتطلعت إلبراهما  تعلقة ابألشخاص العاجزين عن قراءة ا تقدم احملرز يف املعاهدة ا بت اجملموعة اب ملطذلكل، ر مل ل ح
بوعات من ا برص والعاجزين عن قراءة ا ناس معايق ا برية من ا متكن رشحية  ية ليك  لبصفة رسيعة وإجيا ملط ل ل ك نفاذ إىل تب

نافع مهنا تع هبا وجين  بوعة يف العامل لكه وا ية ا مالرثوة األد مت ملط تعلق . لب يق تقدم مماثل فامي  يوأملت اجملموعة أيضا  حتق
نة تعلمي كام هو حمدد يف برانمج معل ا بات واحملفوظات وا شاهبة يف جمال ا للجبادرات  ل ت م وظلت اجملموعة ملزتمة . ملكمب

تفائةل  شات و نا متكل ا ق مل بوب يع ادلول األعضاء يف الو بع احلوار بني  ناء اذلي  يابلفكر ا مج ط وقد حتفزت اجملموعة . لب
شة، وحتديدا  نا يد ا تني لفرتة طويةل  تا  تان  رشوعي املعاهدتني ا شأن  تقدم احملرز يف هذه ادلورة  قبفضل ا مل ظل لل ب قل معلق م

رشوع املعاهدة  برصي و سمعي ا شأن حامية األداء ا مرشوع املعاهدة  لم ل بثب ئات ا لشأن  ي وأملت اجملموعة . هب
تقدم أيضا حنو  يني وامليض قدما يف إمتاهمام وا شأن الصكني املوضو توصل إىل حل فامي خيص جدويل األعامل  لا ع ب ل

برص ناءات لفائدة األشخاص معايق ا يدات وا لرشوع معاهدة تضع  سـتثي تق يع . م يقن من أن  ية ا مجوأكدت اجملموعة أ ت لمه
ساواة وأنه ال وجود ألي معامةل من ادلرجة تكل الاقرتاحات اخلاص ملة بوضع القواعد واملعايري قد درست عىل قدم ا

نه متع  نة أو أي  سأةل  ية حبق أي  ثا يا ي م ن بعل يات جدول أعامل . جممع ها يف أن تراعى تو صوأعربت اجملموعة أيضا عن أ مل
ئ تعلقة بوضع القواعد واملعايري يف ا يات ا تو ية، وال سـامي ا لفا مل ص ل ند إمتام هذه الصكوكلتمن وعربت اجملموعة عن . عة ابء، 

تقدم احملرز للارياهحا  يع . ت شأن  ية  مجوهذا الغرض، تطلعت إىل إبرام صكوك قانوية دوية ملزمة بطريقة رسيعة وإجيا ب ب ل ن ل
نة فامي خيص وضع القواعد واملعايري ثالث اجلارية يف ا بادرات ا للجا ل  .مل

بو ملوأعرب وفد الربازيل عن رأيه يف ا ئات الو يع  بغي  ية ورأى أنه  يذ جدول أعامل ا يسامهة اخلاصة  ي مجل همن ن ينف لتت ب
متد منوذجا ية أن  تعا يدات لفائدة . ملعن ناءات وا شأن الا نذ املوافقة يف الاجامتع األخري عىل برانمج العمل  يو لتقب ث سـتم

بات واحملفوظات واألشخاص العاجزين عن قراءة ا برص وا ملطاألشخاص معايق ا ت سري يف ملكل نة  تبوعات، ظلت ا للج
بو اخلاصة  شطة الو يع أ توصل إىل توازانت يف  تىض ا ية، مما ا يات جدول أعامل ا يذ تو يح  يالطريق ا ن مج ل من ص قلصح لتنف لت

نص عىل . بوضع القواعد واملعايري شأن حق املؤلف اليت  بو  توازن قد أقرت هبا معاهدة الو توهذه احلاجة إىل ا ب ي وإذ "ل
هور، التقر ابحلاجة إىل احمل بحث  مجلافظة عىل توازن بني حقوق املؤلفني ومصلحة عامة ا تعلمي وا لسـامي يف جماالت ا ل

ية برن تجىل يف اتفا قوإماكية الاطالع عىل املعلومات، كام  ي هم عدم وجود معامةل من ". ن تربت اجملموعة أنه من ا ملوا ع
يدات ناءات وا تعلقة ابال سأةل  ية ألي  ثا يادلرجة ا م ن لتقل ث ناقش وش. سـتم تددت اجملموعة أيضا عىل أنه ال داعي ليك 

شمل ذكل املكفوفني بث وأال  ئات ا ثلني ولفائدة  نة معاهدة لفائدة ا يا ل ي ملم وأشار الوفد إىل رضورة دراسة هذه . هللج
ناسب سأةل بقدر أكرب إلجياد حل شاف و ما ٍ ن. مل يان الاحتاد األورويب اذلي قال إن ا بواتفق مع  بغي أن يكون دلب ين 

شأنهآخ يمي ما تقرر  ند موضوعي يف جدول األعامل من أجل  بر   .تقب

ن يا، بإدراج ا تحداث ابمس مجموعة بدلان آ تان،  بواعرتف وفد اب سـ لسـ شأن مك تد اجلديد يف جدول األعامل  نفيذ ب
نة ية وشأن معل ا يات ا تو للجا ب ن ص يات. ملعل تو صورأت اجملموعة أن ا مت45 ل ية وا ملع الواردة يف جدول أعامل ا  دةلتمن

نة2007 عام بارشا بعمل ا للج مربطة ارباطا  ت تعلق بوضع القواعد . مت شاهتا فامي  نا نة و يوجشعت اجملموعة معل ا ق مللج
شأن ا يواملعايري  ناءات اليت اكنت جزءلتقب بو اإلجيايبًاسـتثيدات والا يا يف جدول أعامل الو ي أسا وبوجه خاص، . سـ

نة اليت سعت إىل وضع القواعد رحب الوفد بربانمج العمل اذلي انل املوافقة خال رشين  للجل ادلور احلادية وا لع
يدات عىل حق املؤلف ناءات وا يث الا لتقيواملعايري يف اجملاالت  ث ثل وضع . سـتح ئة ابء أن  بغي  متوأبرز الوفد أنه  للف ين

نة  .للجالقواعد واملعايري يف ا
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ند، إنه م تان ووفد ا ياين وفد اب شريا إىل  بني،  هوقال وفد ا سـ ب م للفل تقدم احملرز يف جمال وضع القواعد واملعايري ك للراتح 
نة نة أن تفكر جداي يف احلفاظ عىل نظايم املكل . للجيف ا بغي  ية أكرث جدوى،  يات جدول أعامل ا للجوجلعل تو من ينص لت

نخفضة إىلنظامني العام وحق املؤلف  نفاذ بلكفة  تاكر وا مقويني، مما حيل معادةل املعارف اجلديدة ومواصةل الا ل  ب
ية، وال نا بدلان ا ماملعلومات لفائدة ا ل بدلان األقل منوا ل بل، ال. لسـامي ا نة من مراجعة املعايري والقواعد  ملسـتقويف ا للجبد 

بو، وال تلف املعاهدات اليت تديرها الو سدة يف  يا خم نفات اآليةل للمكل العام جمل تعلق اب ملصسـامي فامي   .ي

ند ووفد ال ياين وفد ا هوأيد وفد برابدوس  بوعات . ربازيللب بغي أال يعامل األشخاص العاجزون عن قراءة ا ملطوأكد  ين
ية ثا نمعامةل من ادلرجة ا بث، إال أنه بإماكهنا . ل ئات ا برصي وحامية  سمعي ا نة أيدت حامية األداء ا لوقال إن ا ي ل ل هللج

بوعات برص والعاجزين عن قراءة ا يد معاهدة لفائدة األشخاص معايق ا ملطأيضا تأ ل  ."ي

يدية والفوللكور، تق )ب( ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلرير عن معل ا ث ن ل لللج مللكملع م
 :WO/GA/40/7ث من الويقة 17 الفقرة

بوإىل جانب ية العامة للو ي قرار ا نةمجلع نوية وصفا  "2010 سـ  تضمني تقاريرها ا ية  بو ا ئات الو يه تعلاميت إىل  سـتو ل ن ي لي ملع ه ج
ية ية من جدول أعامل ا يات ا تو يذ ا هاهما يف  منإل ن ص لتل ملع نف نة"تس شت ا للج، ان رشة إق تاسعة  ع يف دورهتا ا تنفيذ ا يف هماسهل

ية يات جدول أعامل ا منتو  . لتص

ياانت يف هذا الصدد، أو ية يف لبدلت الوفود اب تا لا نةل رشة  تاسعة  للجادلورة ا ياانت هذهدسرتو. عل رشوع لب ا أويل م أيضا يف 
تاح،)WIPO/GRTKF/IC/19/12 Prov. ( عن دورهتا هذهجنةللارير لتق نة، حبلول سي  ته ا للج عىل حنو ما   30طلب

 :2011سبمترب 

ياقال" نوب أفر يق وفد  تحداث ابمسج يةم  ية واإلبالغ إيق اجملموعة األفر ية رصد جدول أعامل ا يذ آ منن  لتل نهتنف  أداة ع 
ية العامة وافقتبر ّذكو. مةهم نةمجلعأن ا ية 2010 سـ  يع ل عىل هذه اآل بلغ  مجية أن  ت ية عن بغ بو ا نئات الو ي ملعي هما اسهإه

يةتيف  يات جدول أعامل ا منيذ تو لتص ية . نف تو صوأشار بصفة خاصة إىل ا نة حت اليت 18ل عىل اإلرساع يف "للجث ا
يدية والفوللكو ية واملعارف ا شأن حامية املوارد الورا تقلسارها  ث ب تاجئر،لم ن مبا فهيا إماكية وضع ن من غري إخالل بأي 

يات ن أضاف أو". صك دويل واحد أو أكرث تو صا شمل خراألل ية  تى ا يات ملعن تو صا نة . 40 و21 و15ل للجوأكد أن ا
بومن  يه بةيأمه جلان الو ية، لنسـ اب سعى إىل وضع نظام أليق للمجموعة األفر ية واملعارف خاصتهنا  ث محلاية املوارد الورا

بري  يدية وأشاكل ا تعا لتقل يديل ثقايف ا تقلا ند إىل نصوأعرب عن رسوره ب. لل يا مفاوضات  نة جتري حا تستأن ا ل  وصللج
ناسب هبدف إبرام صك يدي واملوارد  أو أكرثمقانوين دويل  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقل محلاية املعارف ا ل تع لتقل ل ل

ية ثالثةجامتعات ا إنوقال . ثالورا ثريا لاألفرقة العامةل ا يهعىلك ساعدت  نةج تو تعدادات، و. للج معل ا هذه الا سـيجة  ل نت
رشة من نة  ثا رشة وا سابعة و نة يف دورتهيا ا عنت ا مع لمتك ل بري للج تعلقة ابملعارف صياغة  يفك إحراز تقدم  نصوص ا ملا ل

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل ية  الوفدىأوذلكل، ر .ل تفاوض احلا ية ا ل أن  ل ية لما إىل حد متتثل معل صتو  18ل
يةن م رسب ّذكر غري أنه. لتمنجدول أعامل ا نة مل  ّأن ا ت ية وشدد عىل أهنمعلية ع للج شأن املوارد الورا ثاملفاوضات   اب

تا تأمض تعلقةبادئ مل واهدافاأل يف دراسة طويالق و يةاب ملا يجة الهنا بت يف ا ية دون ا ئملوارد الورا ل  الوفد وطلب. لنتث
نامن ية ا شأن اآل نة اختاذ قرار  سـ ا مل ل ب يةللج بو  رحبو. ثبة محلاية املوارد الورا لتهود أمانة الو ي يل سرييجب ية  سج  تمعل

يدية  نللتقلاملعارف ا ية ور مقدلول األعضاء ا نظمني  وأحاط علام هتاملعن بو املربطني ابملوضوع وا ملابحلدثني األخريين للو ت ي
توايل لك من يف ند وعامن عىل ا لا تا  احلدثني ينن هذإوقال . له يلثبأ بري تسججدوى  يدية وأشاكل ا تع املعارف ا لتقل ل

يدي  ثقايف ا تقلا يفا أن ولل يدية،  نة املعارف ا مضر تقل ياانت وضعلمق ية وحمفوظاتب قواعد  طع شوط ستساعد عىل قمق ر
تكامل وضع القواعد واملعايري  ثقايف بشأنسـطويل يف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا ل حامية املوارد الورا تع تقل لث ل

يدي بو تضطلع بهابدلور اذلي أقر  و.لتقلا ية الفكرية من أجل تقدمي توفري املعلومات ويف ي الو شورة يف جمال ا مللكا مل
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نافع حولملفاوضات قدما اب امليض نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا للم بروتوكول انغواي  مل ل جلينب
تخداهما ئة عن ا نا سـا شـ يولويج امللحق ابل نوع ا ية ا بتفا لت ل نوع و. ق ية ا تفاعل مع أمانة اتفا بو عىل مواصةل ا تجشع الو ل لي ق

يولويج  تعاونوكذكلتنفيذ بروتوكول انغواي للبا يدية  ل ا ية ادلوية األخرى يف جماالت املعارف ا نظامت احلكو تقلمع ا ل لمل م
ية يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا ثوأشاكل ا تقل ل لتع متعمب وأعرب عن سعادته. ل ثيل ا جملشاركة  ية يف مم ية وا حمللات األ صل

نة،  ساهامت .  املفاوضاتأثرت مماهتاسهإن وهجات نظرمه وإ وقالللجمعل ا  إىل ةقدماملللموأعرب عن تقديره 
متد ية ا ية وا متعات األ ثيل ا تربعات  ملعندوق ا حمللجمل صل ملم ل يةةص متعات ا ية وا شعوب األ نت ا حملل ألهنا  صل جملل من  مك

نةملا نةّوذكر . للجشاركة يف معل ا تربعات بأن  للجا لندوق ا  ابعض الاقرتاحات اليت قدهمباألموال ورحب تنقصه ص
ية  شعوب األ ثيل ا صلبعض  ل سامهةعىل  هأنبمم نظر يف ا بني ا ملادلول األعضاء واملرا ل ندوق عىل أساس طوعي ق . لصيف ا

ترب نة عوا ية جبللج ربط معل ا يقعربلتمندول أعامل ا ية ا سـ آ يةلتنل مثرمعل  يةل فعاو ةم  تقدم احملرزسـو  .لةل لرصد ا

نود جدول األعامل بإبداء هرسورعن وفد الربازيل وأعرب  ند حمدد من  ب آرائه يف إطار  هم هباكيفيةلا بشأنب  تس اليت 
ية يات جدول أعامل ا يذ تو نة يف  منا ص لتللج يغةو. تنف توقع اعامتد  صمن ا ها يف اإلبالغمل يعنفس  ية يف لا مج  نئات ا ملعي ه

بو نة وأشار إىل أ. يالو سرتشد معل ا بغي أن  للجنه  ي ئات بين يع  ية، كام هو احلال يف  يات جدول أعامل ا يتو مج من هص لت
ية بو ا نالو بغي إيالء اهامتم خاص . ملعي ية لينوأضاف أنه  صتو ية حامية حت اليت 18ل نة عىل اإلرساع يف  معلث ا للج

ية يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثاملعارف ا تقل ل تع لتقل ل نذ إنه وقال .ل ية اعامتدم  لتمن جدول أعامل ا
نة زادت ، 2007 يف ية العامة ابلفعلمعلهامن وترية للجا شريا إىل أن ا مجلع،  نةم  أكرث والية وافقت عىل 2009 لسـ 

لللكفت يف إطارها ا اطموح ند إىل نصبجنة ُ  أو قانوين دويل صكنص  الاتفاق عىل هبدف وصتستإجراء مفاوضات 
يدية لضامن امحلاأكرث يدي  لتقلية الفعاةل للمعارف ا ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع يةول األفرقة أن بر ّذكو. ثاملوارد الورا

ثالثة  هدفل اجامتعاتت عقدلالعامةل ا ليق هذا ا بريا منمشاركة  ُه مولت وبأن،تحق رش  خسة  ع أمرياك  عوامص مخ
ية والاكرييب  نه أشار إىل أ. لك فريق عاملاجامتع يف تينالال تقدملكو ئا ، هذه الوالية اجلديدةرمغ  ،لن ا  ارشوأبطياكن 

ست يف وضع أىل إ نة  ين ا ها بأن تويص يف هذا الاجامتع بلللج لسمح  يذ . عقد مؤمتر دبلومايسي تنفوأكد أنه من أجل 
ية  يات جدول أعامل ا منتو نةمتديد واليةاملعلق عىل  األملن الرضوري عدم فقدان مفلتص تني للج ا  يةف إضاسـنلفرتة 

بغيورأى . 2009 سـنة بغي عقد نفس العدد عىل األقل من الاجامتعات و نأنه  ين توى من  احملافظة عىل نفي ملسـس ا
هار الزتام ادلول األعضاء  متويل من أجل إ ظا تعاض و. قضية امحلايةبل  عن األفرقة العامةل ما بني ادلوراتيسـاقرتح أن 

ية دلللجنة اعقد ب نا ئورات ا هم يف لك األحوال اإلبقاء عىل نه إوقال . امفيدذكل ء  ادلول األعضاتجدون إسـتث ملمن ا
نوب ووافق عىل ما قاهل . الالزمالزمخ مل بني ادلورات من أجل احلفاظ عىل الع ية أجوفد  يا ابمس اجملموعة األفر يقفر يق
ية ختلفتب تكل امي خيص فوأضاف أنه جيب إيالء اهامتم خاص لوضع برانمج معل فعال .  عن الركبثأن املوارد الورا

سأةل احملددة   .الوقت ذاتهجنة يف للاجتديد والية وملا

يةوأعرب  تحدة األمر يكوفد الوالايت ا هامابمس اجملموعة ابء عن رسوره  مل نة سابإل يذ ا نقاش حول  للج يف ا تنفل
ية، و يات جدول أعامل ا منتو ص ئة اللتل يات ا لفسـامي تو تعلقة ابء ص ياسة جوانب ووضع القواعد واملعايري ب ملا لسـاملرونة وا

تنيلعمل وأقر اب. العامة واملكل العام  تو نجز يف إطار ا يا ل ية ومبا أجنز من معل 17 و16 صمل فامي لتمن من جدول أعامل ا
يةيتعلق  تو صعىل وجه اخلصوص اب بارشة ت اليت تربط18 ل يدا إ الوفد وقال. للجنةابم  نة أحرزت تقدما  جن ا  يفللج

بو ا هباالاضطالع ابلوالية اليت أانطهت ية العامة للو ي ا ثةل يف  2009 سـنةمجلع توصل إىل اتفاق ملمتوا  صكنص  عىللا
يديةالاية امحلضمن ي  أو أكرثقانوين دويل يدي  لتقلفعاةل للمعارف ا ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع يةول . ثاملوارد الورا

ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا شأن املعارف ا شة  نا لوأضاف أن هذه ا تع تقل ب ق لمل ية سامهت إىل حد ل يدي واملوارد الورا ثا لتقل
بو ية يف معل الو بارات اإلمنا يبري يف إدماج الا ئ ت تني طول عىل هأنّوذكر ب. عك هرتتنيضي املالسـنا يارات ظ  لمواد لخ 

يةامل تعلقةعوضو يدية اب مل ا يدي وولتقلملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تعلقة ابملواهدافاأللمبادئ وليارات خل رد مل ا
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ية تقدمهذا  رمغ إنهوقال . ثالورا تفكري فال بد من ،  احملرزلا ياسةأكرث يف لا توصل إىل توافق يف اآلراءلسـا  ل العامة وا
يه الكفاية  ها إىل  لتربيرفمن أجل تقدمي نصوص انجضة مبا  ية العامة ميتقد  .نظر فهياتليك مجلعا

رشين   وادلولأقر وفد الاحتاد األورويبو بع وا لعا يهاءاألعضلسـ نةب ف  ية معل ا للجأ يات جدول أعامل  يف مه صيذ تو تنف
ية نة آخر أن بر ّذكو. لتمنا يةتتوافق متاما معللجوالية  تو ص ا ية تدعو إ اليت 18 ل رسيع  معلىل  يدية حت لتقلامية املعارف ا

تاجئ مبا فهيا إماكية و ية، من غري إخالل بأي  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا نوأشاكل ا ن ث تقل ل لتع ضع صك دويل واحد أو ل
هام وىف األتقيمي لمزيدا من ا أن ورأى. أكرث نا إال يف مرحةل سإل ية لن يكون  يذ جدول أعامل ا نة يف  ممكا مننف لتللج ت

نة واسرتسل قائال إ. الحقة بريا يف املفاوضاتأحرزتللجن ا  األفرقة معل عرب مجةل أمور مهنا ك يف اآلونة األخرية تقدما 
بني أن العامةل ما بني ادلو مرات، وقد  يدة  هذه األفرقة العامةلرباء يفاخل ةشاركت نة حققت . للغايةمف  للجورمغ أن ا

ثري من العمل املوضوعي بريا، فال يزال أماهما ا لكتقدما  بادراهتورأى أن  .ك نة و شطة ا مأ للج بسرتشد  ةتلفخملا ان يات ت صتو
ية يةلتمنجدول أعامل ا شطة وضع القواعد ووالحظ. ملعن ا نة ن أن أ يه للجاملعايري داخل ا ادلول األعضاء جتقوم عىل تو

يع األطراف،و شاركة  مجعىل  نة وأولوايهتوأهنا ت م يع ادلول األعضاء يف ا بار مصاحل  للجأخذ بعني الا مج  ووهجات اعت
يةمبن فهيم نظر أحصاب املصلحة اآلخرين،  نظامت غري احلكو متدة وا ية ادلوية ا نظامت احلكو ما ملم ل  ىشامتي وذكل. ملعمل

يةو تو صا ية وضع القواعد واملعايري الو. 15 ل وفقا  وسامته هحدود املكل العام ودورتراعي متاما معلحظ كذكل أن 
تني يتو بار تأخ، و20 و16 صلل ية الفكرية ادلوية متجوانب عتذ يف الا لاملرونة يف اتفاقات ا يةامللك تو صيا مع ا ل . 17 شـ

ندت ن إ أيضا وقال نة ا ستمفاوضات ا شاإىلللج توازنة م  توحة و مورات  تل وفقامف يتو  واكنت دامعة 42 و21 نيصل
تحدة  ية لألمم ا مللألهداف اإلمنا يةل وفقائ صتو بري يف جمالوأضاف أن العمل . 22 ل يدية وأشاكل ا تع حامية املعارف ا لتقل ل

ية  يدي واملوارد الورا ثقايف ا ثا تقل هم لل ية يف معل اليسمن شأنه أن  بارات اإلمنا ئيف إدماج الا هم عت بو و فو املرونة جوانب ي
تخداهم تووىش  مبا يامتاسـوا يا تربعات . 14 و12 تنيصل ندوق ا ساهامت يف  لوأكد أن ا ص يةلمل ية وا حمللمتعات األ صل  لمج

متدة، بني يف الفريق العامليرست اليت ملعا شاركة املرا ق  نة  ما بني ادلوراتم سات ا للج و ساكن وجل تدى ا شطة  لأ ن من
شاري وفريق  يني الا تاأل يني، سصل ساكن األ صلا يةتدخلل تو ياق ا ص يف  ل شري 42 سـ شاركة الواسعة إ تاليت  ملىل ا

بو شطة الو ئاته يف أ يمتع املدين بلك  ن ف ته معراب عن . للمج تمت الوفد  لكموا هام  هريتقدخ نة سإل تنفيذ جدول أعامل يف للجا
ية  تعاون يف  وعن أمهللتمنا يةتحقيق األهداف الواردة يف جدللجنة لاداخل أكرث لا  .لتمنول أعامل ا

يان اذلي أدىل بهو ياابن ا بأيد وفد ا ية ابمس اجملموعة ابء وفدلل تحدة األمر يك الوالايت ا نة أحرزت .مل للج وأشار إىل أن ا
هو يرى . تقدما نة فوذلكل،  ئت للجأن ا يات جدول أعامل فتما  يذ تو صهم يف  نف تس يةت يةلتمنا تو ص وخصوصا ا . 18 ل
يدي واملوارد هود ملواصةل جلن امرضورة بذل مزيد حظ وال ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلية حامية املعارف ا ل تع تقل لمعل ل ل

تاجئ مبا فهيا إماكية وضع صك دويل واحد أو أكرث ية، من غري إخالل بأي  نالورا ن يةكام هو وارد يف، ث تو ص ا  من 18 ل
 .جدول األعامل

ية عن ارياحه  هورية إيران اإلسال توأعرب وفد  م ند ه دراجإلمج تيح لدلول األعضاء فرصة ينه  أل جدول األعامليفلبذا ا
بري عن آراهئا  يةلتعا ية ا منحول  بوعىل  هاعمميت مع أمل لتقض شطة الو ييع أ ن ية ورأى. مج   مصمي يفتندرجلتمن أن أهداف ا

ياتمعل نة وقال إن تو ص ا ية امخلس واألربعنيجدول أعامل للج بارشة لها لتمن ا ن سرتسل قائال إاو. عملها اجلاريبم صةل 
نة وصلت  نذ ّذكر بأن ، ووصتستند إىل نصا اليت امسة يف مفاوضاهتمرحةل حللجا مثرت  نة ا ما ست ثري من 2000للج لك ا

هدالوقت  نة  الوفد أن حتافظوطلب. يةعمللهذه ا يف جلوا  تكون كامي  العالقةاول حل اخلالفاتحت وعىل هذا الزمخللج ا
يق  يهحتققادرة عىل  تطلع إ لما  ية لا ت نا مبدلان ا يدل بعنذ أمد   بفضلتقدم إحرازه من جيري الوفد مبا رحب وذلكل، . م

يةوأعرب عن تفاؤهل مبا حتقق من ، وصتستند إىل نصاليت ملفاوضات ا بتاجئ إجيا بادئ  أين تخدام الفعال  مل، تعزيز الا سـ
ية الفكرية  يدية ن قانوية للحاميةمن أجل توفري مللكا بريولتقلمعارف ا نصف لتعأشاكل ا تقامس ا يدي، وا ثقايف ا مل ا ل تقل لل

ية ثنافع املوارد الورا ية الفكرية جيعل نظام  أن من شأنههذا الاجتاه و. مل  مصاحل منيزيد و، توازانأكرث مللكحقوق ا
ية الفكرية  ية يف نظام ا نا بدلان ا مللكا م ل بو بصفهتا واكةلومن مثة تل ية الو يعزيز رش يةع بغيمم أ تخصصة  ن  هايم  أن تلزتم ل 
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تحدةاب ية لألمم ا ملألهداف اإلمنا يق هذه األهداف إ اسرتسل الوفد قائالو. ئ يد  يل الو تحقن ا ح لب وضع صكوك هو لس
ية يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثدوية ملزمة محلاية املعارف ا تقل ل تع تقل لل ل هم يف  اتوقع أن هذو. ل تحول ا ملا ل

ية الفكرية من شأنه أن منط سعيضمللك نظام ا سويق املعارف دامئة اس أ ية والفردية من أجل  ت إلدارة احلقوق امجلا ع
ية لصاحل  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثا تقل ل تع لتقل ل ية ميكن أن . أحصاهبال بيئة لا تعززلعملوأبرز أن هذه ا

ية وامل نا بدلان ا ية يف ا ية  موا ل ل من ية الفكرية عربرف ااملعالقامئ عىل قتصاد ابال تهنضللتت تخدام ا مللكا ترفع من  ، وأنسـ
ية يف املعاسهإ نا بدلان ا مم ا ل يةال ية العا ثقا رشاكة ا ية وا ملرف العا ل فمل ية إىل  األمانة ا الوفددعو. ل ساعدة ا نتقدمي ا لبدلان للتقمل

ية  يهنا من وضع نظم حامية و طنمن أجل  يدية ومتينة ومتك سويق املعارف ا يب جديدة  تقلأسا ت لل  للكورالفوأشاكل ل
نةاملفاوضات اجلارية  مع، وذكل ابملوازاة لصاحل أحصاهبا رشوع ميواقرتح تصم. للجداخل ا بل  شطة يف ا مك هذه األ ملسـتق ن

ية الفكرية ية وا ية اب مللكنة ا من ن لتللج  .ملع

رشوعWO/PBC/17/4ثوأشار وفد إكوادور إىل مرفق الويقة  تضمن  م اليت  ية  اقرتاحت ن الربانمج واملزيا
بوبتعلق مل ا11ربانمج وركز عىل وجه اخلصوص عىل ال، 2013-2012 للفرتة ية الو يأاكد  ملا جاء وأعرب عن دمعه. مي

رشوع خبصوص تحداث مليف ا تعلمي عن بعد بشأن جديدة ة متخصصدورة  سـا يدية يف إطار برانمج ا لاملعارف ا لتقل
بو ية الو تابع ألاكد يا مي تخدمني، مبسن هذه ادلورة إوقال . ل سـساعد ا متع املدين، م هي فنملت يف تطورات لامتابعة عىل جملا

يدان هذ يةملا ا  .لتمنوفقا جلدول أعامل ا

ثل حركة توابج أمارو  ية إىل مموأشار  منية ا نوات امخلألا اهتتناولاليت لتقض تحدة عىل مدى ا سـمم ا رشين لمل لعس وا
ية ية. ضاملا ية لأل ترب أن األهداف اإلمنا لفوا ئ ية الإوقال .  متامافشللأهنا ابءت ابوُ مل حتقق ع  اصطدمت هبا يتلتمنن ا

ية  شعوب األ صلا يعهتا عىل ل ية قامئة  بيه  بطمن ية اجلديدةت يربا لا ية ومعارهاومدمرة ملوارد لل ف الورا يديةهاث وأضاف . لتقل ا
ية أن  شعوب األ صلا ية تتطلع إىل ل تلف من ا مننوع  يةيامتىش ولتخم ها امجلا عمصا  ."حل

نة ادل )ج( ية بقانون الرباءات، الفقرةللجتقرير عن معل ا  :WO/GA/40/8ث من الويقة 12 ملعنامئة ا

نة  بو  ية العامة للو سـمعال بقرار ا ي لمجلع تضمني تقاريرها : " القايض بـام ييل2010ً ية  بو ا ئات الو يه تعلاميت إىل  لتو ن ي ملعي ه ج
نوية ياتلسـا ية من جدول أعامل امجلع إىل ا يات ا تو يذ ا هاهما يف  ن وصفا إل ص ملعل نف تخرجة "لتمنيةتس ية ا تا ترصحيات ا سـ، ترد ا ل ل ملل

يدي تقرير ا رشوع ا همن  لمتل رشة *م سادسة  ل اخلاص ابدلورة ا ية بقانون الرباءات عل ننة ادلامئة ا ملعلج
 :يف ما ييل) 455 إىل 446الفقرات ، .SCP/16/9 Prov ثالويقة(

س" نأحاط وفد الربازيل علام أنه نظرا لعدم اتفاق ادلول األعضاء عىل  ً ية العامة خالل ً تقارير إىل ا مجلعق معني لرفع ا ل
سابقة  ية بقانون لادلورة ا ننة ادلامئة ا تجارية والرسوم والامنذجملعللج يةلالعالمات ا ياانت اجلغرا ية وا نا ف ا ب ع ، دعا للص

ية يات جدول أعامل ا يذ تو نة يف  سامهة ا ية  بري عن آراهئا حول  منالريس الوفود إىل ا ص للج م لتتع نف يف تئ ك الل تكل وخ. ل
ية العامة تقرير اذلي سريسل إىل ا بري عن آراهئا حبرية وقد مت ذكر تكل اآلراء يف ا مجلعادلورة، قامت الوفود اب ل . لتع

متد سهتعواقرتح الوفد أن  ية بقانون الرباءات اإلجراء  نة ادلامئة ا نف ا ن  .ملعللج

ية وأيد الاقرتاح اذل ند ابمس مجموعة جدول أعامل ا منوحتدث وفد ا لته تايلل يان ا لي تقدم به وفد الربازيل كام أدىل اب  :لب

نة، من خالل مراعاهتا  رسها أن هذه ا ند من جدول األعامل كام  هذا ا برية  ية  ية أ للجتويل مجموعة جدول أعامل ا ب ك مه يمن ل ل لت
ها ية يف جمال  سامههتا يف إدراج جدول أعامل ا يامي عاما  ية العامة، جتري  يه ا معلتو تق منج مل مجلع لتل ً يكتيس نظام براءات و. ً

                                                 

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

رشة سابعة  نة يف دورهتا ا عا ل  .للج
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تصادية  ية والا ية الاجامت بارش عىل ا شلك  ية الفكرية، كام أنه يؤثر  ية يف إطار ا ية أسا قالاخرتاع أ م عمللك من ب سـ لتمه
ية وعىل الرفاه الاجامتعي تاكر . طنالو نح بدل معني ا بدأ أسايس وهو  حويقوم نظام براءات الاخرتاع عىل  م ناعي م صطا

شف ع متعلكومؤقت للمخرتع مقابل ا ية الفكرية احلايل . جملن الاخرتاع خلدمة مصاحل ا مللكومثة اعرتاف مزتايد بأن نظام ا
ناسب، مما  شلك  بادةل  ية الفكرية بدون أن يضمن إمتام ا شلك خاص عىل ضامن حقوق أحصاب حقوق ا ميركز  بمللك مل ب

ية   الفإذا اكن. ًيدعو إىل القلق بأن نظام الرباءات ال يعمل كام اكن مقررا يف األصل رش نظام ا مللكبد من أن  ينت
منو  تاكر وا تعزيز الا لالفكرية  ب يعا-ل شرتك نؤيده  ً وهو هدف  مج  فلن يمت ذكل إال إذا متت معاجلة مواطن الضعف - م

ية . عىل حنو فعال نواقص احلا ناقش بعض ا نا أن  شة بعض هذه اجلوانب،  نا نة حاولت  رسان أن ا لومع أنه  ل ن ي ق علللج م ي
بغي أن يكون يف نظام الرباءات توازن األسايس اذلي  نا أن نعمل عىل إعادة ا تاحا ورصاحة كام  ن عىل حنو أكرث ا ينف ل علي ً

ًتأصال يف نظام الرباءات تعداد جدي ملراجعة الافرتاضات القدمية . م ناك ا سـوال ميكن أن حيصل ذكل إال إذا اكن  ه
ية خلدمة  ياجات ا سب الا نظام  سني ا ئة والزتام  لفعلواخلا ت ح ل تح حط نظام ب مترارية ا لمصاحل ادلول األعضاء وضامن ا سـ

بل ية اليت ختللت بعض ادلورات األخرية . ملسـتقحبد ذاته يف ا ية واملفا تح شات ا نا ميومن أجل ذكل، نرحب اب يل ل ق همل ل
سة  نا ية  نا نظام الرباءات واملامرسات ا تصادي  ثل الوقع الا ناولت مجموعة من القضااي  نة واليت  فهذه ا للم مل ل ت فللج ق م ل

تاكر إخلملا بديةل لال برشوعة واملعايري والرباءات والامنذج ا هم أكرث توازان ومشوية لعدة . ل يق  لوقد سامهت ابلفعل يف  ً ف حتق
نظام الرباءات ادلويل تعلق  بجوانب معقدة  تطرق إىل املامرسات . ت نظرية  شات ا نا تجاوز ا نا أن  نولكن  ل ق مل ن لي عل

ها بعدامللموسة وإىل وقائع العامل اخلاريج اليت ت نة مل تعا بو ألن ا شـهتا خارج مقر الو نا نح الرباءة، واليت تمت  جليل  م للجم ي . ق
ته  شاط اإلبداعي أو إعا ها  سوق و تخدام الرباءات يف ا ية ا هم  شة و نا نب  قولكن ال جيب أن  يع يف ف نم ل سـ ق للتج شج تك ن

نولويج تطور ا منو وا لتكوتعزيزها  ل يوم أن اخملرتع احل. لل ثال، نعمل ا يل ا لوعىل  مل ًايل اندرا ما يكون ماكل الرباءة يف سب
ناء،  ياء من الا سوق ومتكني األ تاكر ا يع نطاق ا تو بحت أداة  سه وأن العديد من الرباءات قد أ تالوقت  ن ل سـ ل ص غنف غ ح

سة  نا ية  نا يع املامرسات ا تخدام الرباءات  فوأنه ميكن سوء ا للم مل شج فسـ نح الرباءات إىل -لت هوم  ية  نا ها  م ويه  ملف ف م مجيع
متع كلكصاحب احلق تفع هبا ا جمل ليك  نظام . ين سني ا بادرات الالزمة  شرتكة واختاذ ا يق إرادة  متكن من  لولن  تح مل لم حتق ن

شات رصحية نا قإال من خالل  توصل إىل نظام براءات . م نا نرغب اب بغي معاجلهتا إذا  ية اليت  لومن القضااي األسا ك ينسـ
سأةل جودة الرباءات ية  ية واملصدا سم ابلفعا مدويل  ل قت شرتك . ي يعة اجلودة ميكن الوثوق هبا هدف  نح براءات ر مفإن  ف م

بدلان لتدعي اهامتم اكفة ا بدلان . يسـ تواصل يف ا نقاش ا تاابت ومادة  سأةل موضوع العديد من ا لوشلك هذه ا مل لل مل لكت
ية عىل حد سواء نا تقدمة وا ما ل هوم . مل شرتك  هم  نا  تأكد من أنه دل نا ا ملفولكن  مف ي ل نا يف قبل " الرباءة جودة"علي عرشو

ية ته الهنا شأن ووضعه يف  شة برانمج العمل يف هذا ا ئنا يغ ل صق سأةل الرباءات والصحة . م همة األخرى  سائل ا مومن ا ململ
نظمة  ية و تجارة العا نظمة ا شطة ملموسة يف  نظمي أ شات يف اجملال العام كام أدت إىل  نا ماليت شلكت موضوع ا ملم ل ن ت ق مل

بو ص يت الو يامن  ية  يالصحة العا بقمل شأنب تة يف هذا ا لا سأةل يف جدول أعامل هذه  فال. م يع إدراج هذه ا ملبد إذا من  تشج ً
نة بادرات ملموسة . للجا سأةل من خالل اختاذها  هذه ا بو عن هذا الفارق الزمين يف معاجلهتا  مونأمل أن تعوض الو ملل ي

نةوهادفة يف إطار برانمج معل  نظمي . للجا نحو ذاته، تدعو احلاجة إىل  موعىل ا ت نة ل يال يف ا شات أكرث  للجنا تفص ًق
تعلقة ابألمن  تحدايت ا رشية مبا فهيا ا ها ا ية اليت توا تحدايت الر سامهة الرباءات يف معاجلة ا ية  ملإلبراز  ل سـ ل لبم هج ئييف ك

تعلمي نايخ وا تغري ا ئة وإدارة الكوارث وا لالغذايئ وأمن الطاقة وا مل ل شاركة يف جو . لبي بةل  هد األايم ا مونأمل أن  ملق تش
همةمنف سائل ا ملتح وناء ملعاجلة هذه ا مل ساذج . ّب ية، مت رفض الافرتاض ا تصادية العا لوعىل ضوء الوقائع و اخلربات الا مل ق

تامثرات تاكر وجذب الا يع الا ساعد حبد ذاته عىل  سائد بأن ضامن حقوق قوية ملاليك الرباءات  سا ب شج ي ية . تل كيففإن 
توى حامية حقوق اتعديل بدلان  مللك ا سـ يدات عىل ية الفملل ناءات وا تخداهما الا يكرية عىل أمكل وجه اب لتقسـ سـتث

نة نقاش األاكدميي يف هذه ا للجاحلقوق واألدوات وأوجه املرونة األخرى قد شلك حىت اآلن مادة  ياغة . لل صونأمل أن 
بو من أدا ثابة اخلطوة األوىل للحصول عىل برانمج معل ملموس من شأنه أن ميكن الو يكون  يان  يالا مب ّسـ ء دورها سـتب

باهتا ية الفكرية وفقا  ياسات يف جمال ا بدلان عىل تطوير  ساعدة ا ناسب  تطلعىل الوجه ا سـ ل مل ململ ً واألمه من ذكل . مللك
سأةل  مأخريا هو أن  يا"ً نولو جنقل ا تأصةل يف نظام الرباءات" لتك ية ا بادةل األسا مليف مصمي ا سـ يمي . مل تقوإن إعداد 

هام نظام الرباءا ية إ سموضوعي حول  بل اليت ميكن أن كيف ها وحتديد ا يا أو إعاقة  نولو لسـت حىت اآلن يف نقل ا نقل ج لتك
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نة هدف يف مصمي معل هذه ا يق هذا ا ساعد نظام الرباءات عىل  بو  للجتعني هبا الو ت ي لسـ حتق ل يورسان أنه مت إجراء . ت
نارص شات إىل  نا تطلع إىل حتويل هذه ا نا  يدة خالل ادلورات األخرية كام أ شات  عنا ق مل ن ن مفق يدة يف إطار برانمج م مف 

ية جنة للاًوأخريا، رشعت  .جنةللا معل تعلقة اب شات هممة ورضورية حول جوانب نظام الرباءات ا نا منيف إجراء  مل لتق م
نارص ملموسة يف . اليت مل تمت معاجلهتا بعد شات إىل  نا تطلع إىل حتويل هذه ا ية كام  عونرحب هبذه اخلطوة اإلجيا ق مل ن ب

نة مبعاجلهتا بعد عىل . نةجللا إطار برانمج معل سائل احلامسة اليت مل تقم ا بار عدد من ا للجكام نأمل أن يؤخذ يف الا مل عت
ية تقوم توازن وموجه حنو ا يمت إدراهجا يف برانمج معل شامل و منحنو رصحي وناء  ل لتب م  . ابعامتدهجنةلل اّ

تايل يان ا لوأدىل وفد الربازيل اب  :لب

تعيرحب وفد الربازيل بإماكية ا لن سامهة ّ ية  مبري عن آرائه حول  يةجنة للاكيف يات جدول أعامل ا يذ تو منيف  لتص . تنف
ند معني من جدول األعامل هو  شأن  نا  شلك خاص أن نعرب عن رأ بورسان  ب ي ّب نهيا من "ي يذ ما  نة يف  يعسامهة ا للج تنفم

ية  يات جدول أعامل ا منتو ئا". لتص متكن  هيونرى أن هذا تطور إجيايب للغاية ونأمل أن  بو األخرى من اعامتد ت يت الو
سامهة . منوذج مماثل تعلق  مبوفامي  ية بقانون الرباءاتللاي ننة ادلامئة ا تحديد، ملعج ية عىل وجه ا يذ جدول أعامل ا ل يف  لتمن تنف

نة خالل دورهتا األخرية عىل برانمج  شل، اتفقت ا للجيذكر وفد الربازيل أنه عىل أثر بعض احملاوالت اليت ابءت اب لف ّ
ها إحراز تقدم ملموسيتمعل  سمح  توازن مما  لسم اب ي يات جدول . سل تقد أن برانمج العمل املعين يامتىش مع تو صو نع

ية  يةجنةللاويف هذا الصدد، يرى وفد الربازيل أن لتمنأعامل ا يذ جدول أعامل ا شلك إجيايب يف  سامه ابلفعل  من  ب لتت . تنف
ترب أن اجنةللوإذ نعود اآلن إىل ادلورة اجلارية  يان حولنع،  ناءات من احلقوق يف الرباءات  سـتبملوافقة عىل الا سـتثالا

يدات املفروضة عىل هذه احلقوق ية لتقيوا تو ية حنو مراعاة ا ص اكن خطوة إجيا ل نص عىل أنه 17ب يف إطار "ت اليت 
بار أوجه املرونة يف اتفاقات  بو أن تأخذ يف الا شطهتا مبا يف ذكل وضع القواعد واملعايري،عىل الو تأ ي ية الفكرية، عن مللكا

بدلان األقل منوا وال ية وا نا بدلان ا ًسـامي تكل اليت هتم ا ل ل نارص". مل يان هو إحدى ا لعونذكر أن الا  اخلاصة ابملرحةل سـتب
يدات  ناءات وا يل حول الا ثة إىل وضع د ثا ته ا ياألوىل من اقرتاح وفد الربازيل اذلي هيدف يف مر ل ل ل لتقحل سـتث

بالتسـتخدمه ادلول األعضاء كام تر نا ًاه  سـ قد بدأت تعاجل العالقة بني الرباءات جنة للايورس وفد الربازيل أن . م
شرتك بني . والصحة يةملوهيدف الاقرتاح ا ية ومجموعة جدول أعامل ا بدلان األفر منمجموعة ا لتل  إىل تطوير برانمج معل يق

ية و نا بدلان ا ساعدة ا تحديد، إىل  متعزيز قدرات ادلول األعضاء وعىل وجه ا ل ل م ل بدلان األقل منوا عىل اعامتد نظام ل ًا ل
ياسة العامة  يع أولوايت ا توافرة يف نظام الرباءات ادلويل لغاية  تخدام اكفة أوجه املرونة ا سـبراءات يضمن ا شج مل لسـ ت

ية . تاملربطة ابلصحة ية جدول أعامل ا يد مع تو منويامتىش ذكل إىل حد  ص نص عىل ما ييل22لتبع شطة : "ت اليت  نعىل أ
بو اخل تحدة مبا فهيا األهداف يالو نظومة األمم ا ية اليت وافقت علهيا  ملاصة بوضع القواعد واملعايري أن تدمع أهداف ا ممن لت

ية نا بأن ا". لفاليت حددها إعالن األ نا نعرب عن  للوإ ت سأةل خالل جنة ثقن شأن هذه ا ملمتكن من إحراز تقدم  ب ست
بةل يف أن وفد الرب. ملقدورهتا ا تام، أود أن أ ضويف ا تام هذه ادلورة اليت تعقدها خل ختازيل يلزتم بإبداء املرونة الالزمة ال

نة  .بشلك مرض للجا

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

يق و ية ا سـوعقب اعامتد آ تقاريرلتنل يمي وإعداد ا لإجراءات الرصد وا ناء لتق ية أ ث اخلاصة جبدول أعامل ا ية لتمن مجلعدورة ا
نة واألربعني، يود وفد  ثا بو ا مالعامة للو ل يةي بدلان األفر يقمجموعة ا هام ال شأن إ لل أن يعرب عن آرائه  ية سب ننة ادلامئة ا ملعج

يةبقانون الرباءات يات جدول أعامل ا يذ تو من يف  لتص يةوتود . تنف بدلان األفر يقمجموعة ا ها من جديد ل قف أن تعرب عن مو
ية اعامتد  مهشأن أ ية الفكرية والاتفاع العامب توازنة بني أحصاب حقوق ا نمقاربة  مللك يات جدول أعامل . م صوتدمع تو

ية الفكرية والاتفاع العام توازنة بني أحصاب حقوق ا ية احلاجة إىل معاجلة العالقات غري ا نا مل مللكمن ياق، . لت لسـويف هذا ا
ية ادلور اذلي ميكن أن ت ية بأ بدلان األفر مهتقر مجموعة ا تفامه واعامتد قانون براءات يراعي يقل تعزيز ا نة  لؤديه هذه ا ل للج

ية يف لك بدل منتوى ا لتسـ يةتزال  وال. م بدلان األفر يقمجموعة ا ية ادلور اذلي ل شات اجلارية حول أ نا تفائةل من ا مه  ق مل م
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تحديد تصادية يف ادلول األعضاء وعىل وجه ا ية الا يق ا لميكن أن يؤديه نظام الرباءات يف  قمن ية لتحتق نا بدلان ا م يف ا ل ل
بدلان األقل منوا ًوا بعدة من . ل تعلقة ابملوضوعات ا شطة ا تقدير إىل ادلراسات واأل نظر بعني ا ملستويف هذا الصدد،  مل ن ل ن

شأن الرباءات، من بني  يا وإدراج املعلومات  نولو يدات عىل احلقوق؛ ونقل ا ناءات وا بامحلاية ابلرباءة والا جي تك لث لتق سـت
يا توى الوطينسـأمور أخرى، يف  يدات عىل . ملسـق تكوين الكفاءات عىل ا ناءات وا سأةل الا تدعي  يو م لتقسـ سـتث ت

سائل اجلوهرية األخرى يزيها عن ا سعي إىل  ملاحلقوق اهامتما ابلغا بدون ا مت ل ً ية . ً يا لالتفاع اب مللكوبقى املعايري ادل ن ن ت
بة سأةل هممة اب يدات عىل احلقوق  ناءات وا سـالفكرية عرب الا م لني تقل بدلان سـتث ية ويس جملموعة ا نا بدلان ا ل لاكفة ا ل لل م

سب ية  حفاألفر ناءات . يق يد، ميكن أن تلعب الا ها عىل حنو  تقادا راخسا أنه، يف حال مت  تقد ا ثوحنن  ج سـتيق تطب ً ً ع نع
ية نا بدلان ا ية يف عدد من ا يق أهداف ا يدات دورا ابرزا إلحراز تقدم حنو  موا لحتق ل من لتي ً ً ن. لتق متر ا للجونأمل بأن  ة يف تسـ

ية املربطة هبا ها يف هذه اجملاالت ويف اجملاالت األخرى ذات الصةل هبدف إبراز أبعاد ا تيف  من لتث معل يورسان أن . تك
بدلان  بة لاكفة ادلول األعضاء ويس  سأةل هممة اب ها يف جمال الرباءات والصحة العامة مبا أهنا  نة  للبارش ا سـ م للج لت لنمعل

سب ية  نا حفا نة عىل. مل تلفة يف ادلول للجوإذ تعمل ا ية ا توايت ا بار  توقع أن تأخذ يف الا ها،  يذ  خمل  من سـ ت لتن م ع معل تنف
نظام الرباءات ها  تفا بل ا باألعضاء و ن نة غري . عسـ نظر فهيا ا سائل اليت  بقى قامئة ا ية مباكن أن  للجوذلا، من األ ت مل ت مه

يع ادلول األعضاء نة ح. مجحرصية يك تراعي آراء  يقللجوشددت ادلورة اليت تعقدها ا ية ا ية آ يا عىل أ سـا ل مه لتنل وبرز . ً
يا نولو شأن نقل ا ية  شات املوضو نا جذكل بوضوح من خالل ا لتك ب ع ق ئات . مل سق فامي بني  باع هنج  يوحنن نطالب اب ن هت م

شامةل سائل ا يق ملعاجلة ا ية ا بو من خالل اعامتد آ لالو مل سـ ل بدلان . لتني يا بقوهل أن مجموعة ا نوب أفر تمت وفد  لوا يق ج خ
ية  تاألفر ية إىل يق ية الرا بو الاسرتا يا مع أهداف الو بل متا ها ا بع هنجا عادال  نة  تفائةل بأن ا مبقى  ملق لعمل ت يجم ي شـ تللج ً ًً سـت

يع ادلول األعضاء وال توازن لفائدة  مجتطوير نظام الرباءات عىل حنو  بدلان األقل منوا، مع  م ية وا نا بدلان ا ًسـامي ا ل ل مل
يات جدول أعامل تو بار الواجب  صإيالء الا ل يةعت بدلان . لتمن ا ية وا نا بدلان ا ياسة العامة  يوفر ذكل حزي ا لو ل لل سـ مسـ ل

ية ية الو توى ا يذه عىل حنو يامتىش مع  ياغة قانون الرباءات الوطين و متكن من  ناألقل منوا ليك  من سـ طص لتم تنف ت ً." 

تايل  ابءاجملموعةنوحتدث وفد فرسا ابمس  يان ا لوأدىل اب  :لب

ئة ابء أن نة ادلامئلفتالحظ ا ية بقانون الرباءاتللج ا متدت خالل دورهتا األخرية برانمج معل جديد ملعنة ا ع قد ا
ها يذ برانمج  نة قد أحرزت تقدما يف  ندما تكون ا ند يف وقت الحق  نا حتت هذا ا يقا نقدم مجمل  معلو تنف ً للج ع ب ت تعل . لسـ

شدد عىل أنه ميكن ية بقانون الرباءاتنونود يف هذه املرحةل أن  نة ادلامئة ا ن  يذ جدول أعامل ملعللج سامه يف  تنف أن  ت
يعة واليهتا املربطة بقانون الرباءات ية بطرق شـىت نظرا  تا ب لطمن ً ية بقانون بوشلك عام، يركز معل . لت نة ادلامئة ا نا ملعللج

ياالرباءات نولو تاكر و نقل ا شجع الا سني سري نظام الرباءات اذلي  ج عىل  لتك ب ي وعالوة عىل ذكل، جيب تويخ . حت
تفادي ية العمل مع سائر اللجان واللاحلذر  ية الفكرية ج ازدوا ية وا ية اب نة ا مللكسـامي ا من ن لتللج  ."ملع

يانني الذلين أدىل هبام لك مرص وأيد وفد  ند ابمس لبا ية ووفد ا بدلان األفر يا ابمس مجموعة ا نوب أفر همن وفد  لل يق يق ج
ية  .لتمنمجموعة جدول أعامل ا

رشينالاحتاد األورويب ابمس هنغارايوحتدث وفد  بع وا لع ودوهل األعضاء ا تايل لسـ يان ا لوأدىل اب  :لب

رشين بأن  بع وا تذكري ابمس الاحتاد األورويب ودوهل األعضاء ا نغاراي ا لعيود وفد  سـ ل ية بقانون لـه نة ادلامئة ا نا ملعللج
تدرجيي لالرباءات تطوير ا شأن ا شورة  يق وتوفري ا يل ا شة القضااي و نا شأت مكحفل  ل قد أ ل ب مل سـ ه ق مل تنن لت قانون س

ًالرباءات دويا تعلقة بقانون الرباءات 2008 نويف يويو. ل نة بدء العمل ملعاجلة شـىت القضااي ا مل، قرر أعضاء هذه ا للج
نارص برانمج العمل اجلديد أنه بإماكن ا. ونظام الرباءات ادلويل للوبني  ع ية بقانون الرباءاتّت ننة ادلامئة ا ، من ملعج

سامه يف يذها تخالل تأدية واليهتا، أن  يا فضال عن  نولو تاكر ونقل ا يع الا سني معل نظام الرباءات و نف  ج تتك ًل ب شج تحت
ية يات جدول أعامل ا منلعدد من تو ية بقانون الرباءاتللوعىل أثر دراسة جتدر املالحظة أن ا. لتص ننة ادلامئة ا  ملعج
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ية سائرة حنو شأن ا بو  منيذ أهداف الو ب لتي توي هذه الويقة عىل . SCP/15/INF/2 ث، امللخص الوارد يف الويقةتنف ثو حت
شطة ذات الصةل اليت  سائل الواردة يف القامئة غري احلرصية وابأل يات اب تو ية ربط ا نتوجهيات واحضة حول  مل ص ل كيف

نة للجنفذها هذه ا نة اجلديد . ت نارص املكونة لربانمج معل ا بغي اإلشارة إىل أن ا للجومع ذكل،  لع يد اإلعداد تزال الين ق 
تاج إىل ية يف حتويه  يذ جدول أعامل ا سامههتا يف  يق  يمي د يام  تايل، فال ميكن ا تطوير، واب من مزيد من ا مل ل لتل نف ق تق تلق ب
نة توازن . هاملرحةل الرا يذ برانمج العمل ا ند  ملونود اإلشارة إىل أنه  ية بقانون الرباءاتللتنفع ننة ادلامئة ا ،  جيب أن ملعج

بو  ية العمل مع سائر جلان الو يتفادى ازدوا تخداما فعاالجن نظمة ا تاحة  تخدام املوارد ا ًوأن حنرص عىل ا ً سـ للم مل ونود . سـ
يد عىل أن الاحتاد األورويب ودوهل األعضاء الـ  تأ كا يذ 27ل بادل اآلراء حول  يقات مفصةل يف إطار  يقدم  تنف  ت تعل سـ

ها عىل نطاق أوسع يذ برانمج  ية عىل أثر  شأن جدول أعامل ا نة  يات تكل ا معلتو تنف من ب للج  ."لتص

تايلوأ يان ا يا اب با لدىل وفد إ ب ن  :لسـ

ند ية حتت ا شأن ا بو  يذ جدول أعامل الو نة يف  هام ا شة حول إ نا شاركة يف ا يا ا با بيود وفد إ من ب ي للج ق مل مل ن لسـ لت نف  12 تس
ناك شكواك. من جدول األعامل شطة هذه هونرى أن  ية يف أ سائل ا هدف القايض بإدراج  يةل حول إجناز ا ن  من م لتقل ل

نظمة ويف إطا يةملا سب احلاالت ا ئات  نر معل هذه ا حب ملعي ية . له سائل املوضو يوم، مت تعزيز املقاربة بني اكفة ا عوا مل ل
ية إىل  بارها مر بار من دول عديدة من بني ادلول األعضاء وميكن ا ية الفكرية نظرا ألخذها يف الا تعلقة اب ضا ت ت عمل ع ً مللك

ية عىل نطاق واسع يف . حد ما يذ جدول أعامل ا لتمنومت  نةتنف نا هذا العمل إىل أخذ معل اللجان . للجهذه ا فعويد
ية الفكرية ية وا ية اب نة ا ثل معل ا بان  مللكاألخرى يف ا منم ن للج لتسـ ملع ناك عدد من . حل تعلق هبذه األخرية،  هويف ما  ي

ية عىل جمال الرباءات بادئ جدول أعامل ا يذ  شاريع اليت مت اعامتدها  منا لتمل م ن. لتنف ثال،  يل ا نوعىل  ميكمل ا ذكر سب
تني  تو يرشوعني حول العالقة بني الرباءات واملكل العام حتت ا صل يذ إحداهام وهو20 و16م شأن  تنف ويمت  رشوع  با مل

يا نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك يات - لمللك تو يذ ا شرتكة وناء احللول،  تحدايت ا ص ا ل ب مل رشوع حول  ،28 و25 و19تنفل ملا
سة نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ يذ امللك ل،  ية تنف يذ 7صتو تخصصة ودمعه،  ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا رشوع ا تنف،  مل ب لل م

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

ية الفكرية  ية (مللكعىل ا تو صا ناء و). 36ل شمل جداول األعامل اليت مت اعامتدها أ نة،  تعلق بعمل هذه ا ثيف ما  ت للج ي
ية رمق  تو يذا  يدات  ناءات وا ثل الا نودا  سابقة  صادلورات ا لل ي ب ًل نفً ث تم لتق ، وجودة الرباءات والاقرتاح اذلي تقدم 17سـت

ندا وو تنيكبه لك من وفد  تو يذا  تحدة  يفد اململكة ا لل صمل ً يذا 11 و10 تنف تعلقة ابلرباءات  ً، واملعلومات ا تنف مل
تني يتو يات25 و20 صلل تو يذا  ص، والرباءات والصحة  لل ً يذا 41 و40و 14و 9و 7 و1 تنف يا  نولو ً ونقل ا نف ج تتك ل
يات صتو ية قصري. 39و 31و 29و 28و 26 و23و 22 لل منوأخريا، ندرك أنه، خالل فرتة ز بري ً يا، مت بذل هجد  كة  ً نسب

شات حول الرباءات نا ية يف ا قتضمني قضااي ا مل من ية . لتل نظر يف جوانب إضا شات من خالل ا نا فوقد مت إثراء هذه ا ل ق مل
ثفة عدد. ذات صةل ابلواقع الاجامتعي ية ا ملكوتطرح هذه ا بل العمل بغي اإلجابة عهنا يف ا ساؤالت اليت  تق من ا سـن ملل ي ت

ثل توزيع ا تعلقة مالقريب  سائل ا يق تقدم حول ا نظمة و تخدام موارد ا سني ا مللعمل عىل اللجان هبدف  مل مل سـ حتقحت
ية . ابلرباءات عىل حنو سلس ية اب نة ا شأن الرباءات واملكل العام عىل ا رشوع  منومن أجل ذكل، مت عرض  ن للج لتب ملع م

ي ناءات وا شة الا نا نة  نا مضن هذه ا يامن  ية الفكرية  يوا ق مب للج لتقمق ث ب تآزر بني سـتمللك تفادة من ا لدات بدون الا سـ
يا. ادلراسات األخرى نولو يد نقل ا متل عىل  تكرار العمل ا نا أيضا أن نفكر  جو لتك صع ب حملي ً بغي أن . عل تام، ال  ينويف ا خل

توازن  شة، ألن فقدان ا نا يد ا سأةل  ثل ا سائل األخرى مضن اللجان  شة ا نا بعد اإلمنايئ دون  لحيول إدراج ا ق مل مل مل ق قل م م
ها اخلاصالالزم  شا نة  متزي هذه ا يامن  طقد يؤدي إىل تكرار العمل اذلي تقوم به اللجان األخرى  نب بللج  .ت

تحدة ية ملوأيد وفد الوالايت ا نغاراي ابمس يكاألمر ئة ابء ووفد  ياانت اليت أدىل هبا لك من وفد فرسا ابمس ا ه ا ن لفب ل
رشينالاحتاد األورويب ودوهل األعضاء  بعة وا لعا يالسـ با ن ووفد إ يجة اليت توصل . سـ تحديد، أيد الوفد ا لنتوعىل وجه ا ّ ل
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ندا  ناء عىل اقرتاح لك من وفد  يا ومفادها أن العمل يف إطار ادلورة اجلارية حول جودة الرباءات،  با كإلهيا وفد إ ب ن سـ
ية رمق تو تحدة، يدمع ا صووفد الوالايت ا ل ية10 مل  .لتمن جلدول أعامل ا

يان اذلي أدىل  يا ا بوأيد وفد أسرتا تايللل يان ا ئة ابء وأدىل اب لبه وفد فرسا ابمس ا ب لن  :لف

ية العامة يف يان الصادر عن ا مجلعيذكر هذا الوفد اب ية2010 لب ية القضااي املربطة اب من ويقر بأ ت ترب أن برانمج . لتمه نعوحنن 
ية يات جدول معل ا تو سائل تربط  منالعمل احلايل يضم  ص ب ت سائل. لتم ية ا يا أن أ ملويرى وفد أسرتا ب  املدرجة عىل غلل

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

ن SCP/15/INF/2 ثالويقة يةللجمعل ا يات جدول أعامل ا منة وتو باه إىل . لتص تحديد، نود أن نلفت الا نتوعىل وجه ا ل
ييت جدول األعامل  تو ند اخلاص جبودة الرباءات مبا يف ذكل أنظمة الاعرتاض اليت تربط  صا ب ت  يف إطار 11 و10لب

ندا تحدة و شرتك للمملكة ا كالاقرتاح ا مل يا الر. مل شاطر وفد أسرتا ند،  لوعىل غرار وفد ا ي سأةل له ملأي القائل بأن هذه ا
ية يات جدول أعامل ا ية خاصة يف عدد أكرب من تو تيس أ منقد  ص لتمه ثونود أيضا اإلشارة إىل الروابط الويقة بني . تك ً

يا نولو تعلق ابلرباءات والصحة ونقل ا ية والعمل ا يات جدول أعامل ا جتو لتك مل من تطلع إىل تطوير برانمج معل . لتص نوحنن 
نة ادلامئة ا ملا يةعنية بقانون الرباءاتللج هامه إىل جدول أعامل ا لتمن وإىل إ  ."س

ية،  )د( ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا فتقرير عن معل ا ب ع لص ل ن لللج ملع
 :WO/GA/40/8ث من الويقة 19 الفقرة

نة  ية العامة  سـبعا لقرار ا مجلع لت نوية ت: " القايض بـام ييل2010ً تضمني تقاريرها ا ية  بو ا ئات الو يه تعلاميت إىل  سـو ل ن ي لي ملع ه ج
يات يةًوصفا مجلعاملقدمة إىل ا ية من جدول أعامل ا يات ا تو يذ ا هاهما يف  من إل ن ص لتل ملع نف ية اليت ،"تس تا ياانت ا تخالص ا لمت ا ل ب  .لسـ
رشوع ها يف  ميرد  تقرير نص رشين *لا سة وا نة اخلا لع دلورة ا م  ). 246 إىل 233 الفقرات .SCT/25/7 Prov: ثالويقة(للج

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

هاهم يةسإل يات جدول أعامل ا يذ تو منا يف  لتص ية أن تقدم بعض . تنف لتمنومن أجل ذكل، تود مجموعة جدول أعامل ا
ية، ال يذ جدول أعامل ا نة يف  هام ا ية إ يقات عىل  منا للج لتتعل نف س تيف ك ية ل ئة ابء من جدول أعامل ا تعلق اب منسـامي فامي  لتي . لف

ت ياانت  تخدمت الا نة ا لوأشار الوفد إىل أن ا سـ تجارية والرسوم والامنذج سـتبللج تعلق ابلعالمات ا لحديد اجملاالت اليت  ت
باه الوفود وأضاف أنه يف بعض احلاالت، وبعد حتديد اإلطار  ية واليت ميكن أن تلفت ا ياانت اجلغرا ية وا نا تا نف ب ع للص

نة متيض قدما حنو حتديد ياانت، اكنت ا تلف األنظمة القانوية من خالل الا ًالقانوين يف  للج ن تقارب سـتبخم ل جماالت ا
متل اختاذها بةل اليت من ا تالف ونظر يف اخلطوات ا حملوالا ملق تقادها بأن فكرة وجود اتفاق . تخ عوأعربت اجملموعة عن ا

شطة وضع القواعد واملعايري رضورية أو مأموةل موحضة  سأةل حمددة ال تعين ابلرضورة أن أ نبني ادلول األعضاء حول  م
با بق تكل ا بغي أن  ملأنه  يسـ تحديد ما إذا اكن من ين توحة وشامةل بني ادلول األعضاء  شات  نا لدرات إجراء  مفق م

نصوص إال  شات عىل أساس ا نا بدء يف  لاملأمول أو من الرضوري وضع قواعد ومعايري أوال، فلن يكون من املالمئ ا ق مل ً
ية ية  نطاق حول األهداف الهنا توصل إىل اتفاق واسع ا للعملبعد ا ئ ل تحديد وأشارت اجملموعة إ. ل شواغل اب لىل أن تكل ا ل

يات  تو سعى ا صيه اليت  ل ية 22 و21 و17 و15ت تو ية ملعاجلهتا، موحضة أن ا ص من جدول أعامل ا ل نص عىل 21لتمن ت 
ية يقودها  توازنة جترى من خالل آ توحة و ية و شاورات غري ر شطة لوضع القواعد واملعايري  بق أي أ لأن  مس م ن مسـ مف ي

                                                 

ية بقانون ًوفقا لإلجراء اذلي اتفقت  * نة ادلامئة ا يه ا ن  للج ية ملععل ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فالعالمات ا ب ع لص ناء دورهتا لل انظر (األوىل ثأ
تقرير )8، الفقرة SCT/1/2ثالويقة  رشوع ا يح  ل، أ م رشين  اخلاص ابدلورة األويلت سة وا لعاخلا متكن م نة اإللكرتوين يك  ينة يف حمفل ا للج بون األعللج قضاء واملرا

نة يف دورهتا فهيا  بل عرضه عىل ا يه  يق  للجمن ا عل قتعل رشينل سادسة وا لعا  .ل
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شاركة اخلرباء م ية أن متكن اكفة األعضاء، . ن ادلول األعضاءماألعضاء، وتعزز  تكل ا بغي  لعملوارتأت اجملموعة أنه  ل ين
ها  ال شطة املقرتحة لوضع القواعد واملعايري حتقق مصا ية، من أن تقرر عىل وعي ما إذا اكنت األ نا بدلان ا حلسـامي ا نم ل ل

ية ياجاهتا الو نوتليب ا طت تفق األعضاء عىل رضور. ح ية يوأضاف الوفد أنه ما إن  تو نص ا صة وضع قواعد ومعايري،  ل  15ت
شطة وضع القواعد واملعايري اكآليت توايت " 2"شامةل ويقودها األعضاء، " 1: "نعىل أن تكون أ تلف  سـوتراعي  مخم

ية،  يف والفوائد، " 3"لتمنا تاك توازن بني ا يق ا لوتراعي  ل ل بار  "4"حتق شارية تضع يف الا ية  توندرج يف إطار  ك ت معل عت
بو ووهجات نظر أحصاب املصلحة اآلخرين، اللمصاحل وأويات  نظامت ادلوية  ياكفة ادلول األعضاء يف الو لسـامي ا مل

بو يادية اذلي تعمل به أمانة الو بدأ ا ية، وتوافق مع  نظامت غري احلكو متدة وا ية ا ياحلكو حل ت ممل م بغي . ملعم ينوقال الوفد إنه 
سم هبا الاتفاقات ا تتأيضا أن تراعي أوجه املرونة اليت  ية الفكرية، الً شأن ا مللكدلوية  ب بدلان  ل لسـامي تكل اليت هتم ا

ية تو يه يف ا نصوص  بدلان األقل منوا، كام هو  ية وا نا صا ل عل ل مل ية اليت متت املوافقة 17 ًم بغي أن تدمع أهداف ا لتمن و ين
تحدة، ال نظومة األمم ا يا يف إطار  ملعلهيا حا مل ية، كام  ً يه يف لفسـامي األهداف الواردة يف إعالن األ نصوص  علهو  م

ية  تو صا نة الختاذ الوقت . 22ل متده أعضاء ا ية عىل القرار اذلي ا نت مجموعة جدول أعامل ا للجويف هذا الصدد، أ عمن لت ث
يات  تجارية واإلنرتنت، ألن ذكل يامتىش مع تو شأن العالقة بني العالمات ا تلف اآلراء والرؤى  سامع  صالالزم  ل ب خم ل

شأن وضع  ية  بجدول أعامل ا تحضريي . القواعد واملعايريلتمن شعر بأنه لو أعد نفس العمل ا لوأشارت اجملموعة إىل أهنا  ت
شاريع األحاكم املقرتحة  تأكد من أن  بح األعضاء يف وضع أفضل  ية،  نا تعلق ابلرسوم والامنذج ا مفامي  لل يص ع لص سـي

منوية ياجات بدلاهنم ا لتتوافق مع ا ت  .حت

ند علام مبداخةل وفد الربو ًأحاط وفد ا بحث، ألن له ند من جدول األعامل  للازيل وأعرب عن رضاه إلخضاع هذا ا لب
يات  ية مبا تقوم به يك تدرج تو بلغ ا ها أن  يح  ية العامة و توجهيات ا ثال  نة من الا ميكن ا صذكل  مجلع ت مجلع ل ت لللج سـيت م سـ

ها ية يف أعام لجدول أعامل ا شأن ا. لتمن بو  منوأشار الوفد إىل أنه يرى أن جدول أعامل الو ب يات لتي بارة عن تو يس  صية  ع ل
متد  ية ا سب، موحضا أن جدول أعامل ا ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا نقاش يف إطار ا عجمردة وخمصصة  من حف من ن للج تلل لت ًل مللك ملع
تجزأ من معل  بغي أن شلك جزءا ال  ية  تعلقة اب سائل ا بو، إدرااك مهنا بأن ا يمن اكفة ادلول األعضاء يف الو ت من مل مل ًي ين لت ً

بو يف لك بو يالو نجم عن العمل يف الو تاجئ اليت  يات والقرارات وا شطهتا، وبأن اكفة ا نة ويف اكفة جماالت أ ي  ت ن لعمل ن لجل
بار نا أخذه يف الا بغي  ية وهو ما  ها تأثريها عىل ا تيكون  ل عمن ن يل نة . لت يام ا ية  نظر يف  ند أن ا للجوارتأى وفد ا ل قه كيف ل

بة  ها همم للغاية اب لنسـبإدراج هذا اجلانب يف  تحديد اقرتاح وضع معل نة واب شات اجلوهرية اليت جترى يف ا لنا للج ق للم
ية وممارساته نا عالقواعد واملعايري يف جمال قانون الرسوم والامنذج ا يان اذلي أدىل به وفد الربازيل . لص ند ا بوأيد وفد ا له ل

شات اليت جترى إىل اآل نا سأةل ما إذا اكنت ا تعلق  ية فامي  قابمس جدول أعامل ا مل مب ي نة، اللتمن شأن  للجن يف ا بسـامي 
ية ية، تامتىش مع جدول أعامل ا نا تعلق ابإلجراءات اخلاصة ابلرسوم والامنذج ا نص ا منرشوع ا ع لص مل لتل ورأى وفد . م

ية إعداد  شأن ادلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس وهو آخر مرحةل يف  بل إصدار أحاكم  ند أنه من الرضوري  معلا ب قه ل
شات  نا قأي معاهدة، إجراء  بو حول احلاجة إىل وضع م ناك اتفاق فامي بني اكفة أعضاء الو يموهجة ملعرفة ما إذا اكن  ه

يث تكون . قواعد ومعايري جديدة يف هذا اجملال ية  نا حوهذا األمر همم بوجه خاص يف جمال الرسوم والامنذج ا ع لص
ية  نا بدلان ا يث ال تكون ا نوعة للغاية يف ادلول األعضاء و مأنظمة امحلاية  لح ل يد الرييس من الاتفاقات مت ئيه ا ملسـتف

ية نا شأن حامية الرسوم والامنذج ا عادلوية القامئة  لص ب بالغ . ل ند أن من بني ادلول األعضاء يف اتفاق الهاي ا لوقال وفد ا له
تقدمة فقط مضافا إلهيا الاحتاد األورويب ما يقرب من58عددها  هدت ثالثة بدلان  ً دوةل عضوا،  م ش من % 88 ً

يالت ادل هدلتسجا نظام، يف حني مل  ناء عىل ذكل ا يشوية اليت متت  ل ب بدلان األقل منوا 29 ل ية وا نا بدلان ا ً بدلا من ا لً ل مل
يل متكن من . تسجأي  بدلان األقل منوا اليت شلك جزءا من نظام الهاي مل  ية وا نا بدلان ا تورأى الوفد أن ا ً تً ل ل مل

نظام تفادة من اإلجراءات املوحدة يف إطار ذكل ا لالا تكل وأ. سـ يف ميكن  تقاده بصعوبة حتديد  لعرب الوفد عن ا ك ع
يق املواءمة بني املعايري القصوى اليت قد تطلهبا املاكتب  ية إىل  تفادة من املعاهدة اجلديدة املقرتحة الرا بدلان الا حتقا م سـ ل

بات ية من مودعي ا لطلالو يني بإيداع سـامي وقال الوفد أنه إذا اكن من الواحض أنه ميكن ملودعي األجانب، ال. طن ملعن ا
سأةل ما إذا اكن  توامئة، فإن من الرضوري حبث  تفادة من رشوط اإليداع ا تعددة، الا ية  مبات يف أنظمة قضا مل سـ ئ مطل
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يا تأ ثا  ية  نا بدلان ا يني يف ا برية للمودعني الو يحقق فوائد  ًذكل  نً حب ل ل ن ك مسـ م باين احلايل بني . ط للتوأشار الوفد أنه، نظرا  ً
ية يف جم يريات جوهرية طناألنظمة الو بدلان إحداث  يكون مطلوب من ا ية، ونظرا ألنه  نا تغال الرسوم والامنذج ا ل سـ ع ًلص

تأثري ذكل عىل  هم واحض  ناك  يق املواءمة بني اإلجراءات، فإنه من الرضوري أن يكون  ية  يهنا الو ليف قوا ه فن تحق لن ط
بل امليض قدما يف وضع القواعد واملعايري ية  ًا ق ند. لتمن يه يف لهواقرتح وفد ا نصوص  عل أن تعد األمانة، كام هو  م

تني  تو يا تلف 22 و15صل يف والفوائد مع مراعاة  تاك بةل حتدد فهيا ا ية، ويقة معل لدلورة ا خم من جدول أعامل ا ل ل ث ملقمن لت
ية منتوايت ا لتسـ ية . م تو يه يف ا نصوص  صوكام هو  ل عل بني تكل الويقة ما إذا 22م بغي أن  ية،  ث من جدول أعامل ا ت ّمن ين لت

تحدة، ال"ن وضع القواعد واملعايري املقرتح اك نظومة األمم ا تفق علهيا يف إطار  ية ا مليدمع أهداف ا مل ممن سـامي تكل الواردة  لت
ية شف " لفيف إعالن األ بدلان األقل منوا"يسـتكو ية وا نا بدلان ا ية خاصة  ًإماكية وضع أحاكم إضا ل ل لل من ورأى الوفد ". ف

تجرى عن األعامل الق شات  نا سـأن أي  ق نظر يف احلاجة إىل م ية، مبا يف ذكل ا نا لادمة يف جمال الرسوم أو الامنذج ا ع لص
ند إىل معلومات أكرث مشوال تراعي أحاكم جدول  بغي أن  ًوضع قواعد ومعايري ويف نوع القواعد واملعايري املطلوبة،  ت سن تي

ية املذكورة آنفا ًأعامل ا توحة ومدفوعة من وذلكل، قال الوفد أنه من الرضوري ادلعوة إىل ع. لتمن شاورات  مفقد  م
ية  تو با، كام ورد يف ا نا سب ما يكون  صاألعضاء،  ل سـ ًح نص عىل اآليت21م شاورات غري : "ت اليت  بو  مجتري الو ي

شأن وضع القواعد  شطة جديدة  رشوع يف أي أ بل ا با،  نا سب ما يكون  توازنة،  توحة و ية تكون  بر ن سـ ح لمس ق م م ًمف
سارات مدفوعة من ية مواملعايري، ابعامتد  نا بدلان ا شاركة اخلرباء من ادلول األعضاء والسـامي ا يع  م األعضاء و ل ل م تشج

بدلان األقل منوا ًوا متدت يف ". ل تة وأهنا ا ية مل تكن رمزية  يات جدول أعامل ا ند بقوهل إن تو تمت وفد ا عوا حب من ص لته ل خ
ية إىل وضع قواعد ومعايري يف جلان أ ناحجة الرا بادرات غري ا سةل من ا مإطار  ل مل يه سل بو، هبدف تو جخرى اتبعة للو ي

تاجئ انحجة ية إىل وضع قواعد ومعايري يك حتقق  بةل الرا يات ا نا ملعمل ناخ، . ملق ملوقال الوفد إنه قدم اقرتاحه يف ظل هذا ا
ساعد  ية  يع اذلي حدده جدول أعامل ا شامل والقامئ عىل إرشاك ا شفاف وا تقد بأن اعامتد املهنج ا يألنه اكن  من مجل ل ل سيع لت

تفادة عىل ا تأكد من أنه يمت الا نة عىل حنو سلس وفعال، عن طريق ا يق بني اآلراء وامليض قدما بعمل ا سـتو ل للج ًل ف
تون حول هدف واحض  يا يف العمل وجعل اكفة األعضاء  تقدم تدر يد من الوقت والطاقة من أجل ا تفشلك  يلج ً جي ل ب

يه تفق  علو  .م

ية  باره قرار ا بني، واضعا يف ا مجلعوقال وفد ا ت علفل نة ً بو  سـالعامة للو يمي 2010لي يق وإجراءات الرصد وا شأن ا لتق  سـ لتنب
تقارير الواردة يف الويقة  ثوإعداد ا ية  WO/GA/39/7ل هدف من جدول أعامل ا يقة أن ا لتمناليت تقوم بوضوح عىل  ل حق

ت بغي  بو، إنه يرى أنه  تجزأ من معل الو ية جزءا ال  تعلقة اب سائل ا شلك ا لهو ضامن أن  ي ي من مل مل ينت ً بارها لت نة اب تكل ا عللج
يذ جدول أعامل  هاهما يف  يات وصفا إل نوي اذلي تقدمه  بو أن تدرج يف تقريرها ا تصة اتبعة للو نفئة  تس ً للجمع سـ ي خم لي ه

ها يات املذكورة يف  تو ها إدراج ا بل اليت يمت من خال ية وأن حتدد بذكل ا معلا صل ل سـ لمن يده . لت بني عن تأ يوأعرب وفد ا لفل
يات امخلس وأربعني جلدول ملداخالت وفدي الربازيل تو ية ا سعي إىل تريب أ تقد، بدون ا ند وقال إنه  ص وا ل مه ل يع ته ل

ية  ئة ابء من جدول أعامل ا يذ ا ياهما  ية  نة اآلن أن تقمي  ناسب  ية، بأنه من الرضوري ومن ا منأعامل ا للج مل تمن لت لفل نف ق بتيف ك ّ
ياسات العا تعلق بوضع القواعد واملعايري وأوجه املرونة وا سـويه  شأن لت شات اجلارية  نا بمة واملكل العام يف إطار ا ق مل

ية نا عالرسوم والامنذج ا ئة ابء، ال. لص يات لفوأشار الوفد إىل أن ا تو صسـامي ا نارص 22و 21و 17و 15 ل لع تقدم ا
بو شطة وضع القواعد واملعايري يف الو نظم اكفة أ ية اليت  ياألسا ن ت يمي وضع. سـ ية  تقاده بأ بني عن ا تقوأعرب وفد ا مه ع  لفل

ية يات جدول أعامل ا يه بوضوح يف تو شار إ يف والفوائد، كام هو  تاك يث ا منالقواعد واملعايري من  ص ل م ل لتل وأوحض أن . ح
ية  نا شأن قانون الرسوم والامنذج ا يهنا وقواعدها وممارساهتا  ية معلومات عن قوا سن  عادلول األعضاء قدمت  لص ب ن نحب

ياانت اليت أعدهتا األم شات ذات الصةل اليت أجريت خالل سـتبعن طريق الرد عىل الا نا قانة وأهنا شاركت يف ا مل
نة سابقة  للجادلورات ا نة املعقودة يف . ل رشين  متس من األمانة يف ادلورة احلادية وا للجوقال الوفد إنه اكن قد ا لع ل

تعلق مب2009 نيويو يقات اليت قدمهتا الوفود فامي  نادا إىل املعلومات وا ي أن تعد ويقة معل ا تعل لث ً لامرسات دوها، عىل ست
نقحة  ملأساس أن إعداد تكل الويقة ا تقارب "ث تخذها الوفود إزاء أي جمال من جماالت ا لال ميس ابملواقف اليت قد  ت

ية وممارساته نا شأن قانون الرسوم والامنذج ا نة  عا لص ب ئ من ملخص الريس لدلورة احلادية 8 كام ورد يف الفقرة". ملمك
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نة ويف الفقرة  رشين  للجوا نة139لع رشين  للج من تقرير ادلورة احلادية وا هود اليت بذلهتا . لع بني اب جلوأشاد وفد ا لفل
ياانت، فامي عدا  هم واحض للغرض من الا يس دلى ادلول األعضاء  نه قال إنه  ياانت  باألمانة يف إعداد الا ف ل لك تب سـت سـ

ناك اتفاق ولو مضين بني ادلو يس  بادل املعلومات، كام أنه  هأهنا هتدف إىل   شات لت نا قل األعضاء عىل امليض قدما اب مل ً
ية نا شأن وضع صك فامي خيص الرسوم والامنذج ا تفاوض  عية ا لص ب ل هدف هو . بغ بني أنه إذا اكن ا لورأى وفد ا لفل

ية، مفن  نا نة لوضع القواعد واملعايري يف جمال الرسوم والامنذج ا شطة  نظمي أ شات حول  نا رشوع يف  عا لص ن ت ممكق م ل
مالرضوري إذا إجراء  يه يف ً نصوص  توازنة ومدفوعة من األعضاء كام هو  توحة و ية و علشاورات أوية وغري ر مس مل م مف

يف  تاك يث ا بادرة، من  تج عن تكل ا متل اذلي قد  تأثري ا يل  يح إجراء  ية، ألن ذكل  لجدول أعامل ا ل مل لل حتل حمن ن يت حملي سـ لت
بدلان األعضاء، وال ية  لوالفوائد، واذلي قد يلحق اب نا بدلان ا مسـامي ا ل ًوقال الوفد إن ذكل أمر همم نظرا . ًواألقل منوال

يس طرفا  بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا بريا من ا ية بني ادلول األعضاء، خاصة وأن عددا  توايت ا ًتفاوت  ل ًم ً لً ل ل ك من سـ لتل م
ية نا تعلقة بقانون الرسوم والامنذج ا عيف أي صك من الصكوك ادلوية ا لص مل  .ل

ترص يا ا نوب أفر لوأيد وفد  يق ج هدف من ّ ند، مؤكدا من جديد عىل أن ا بني وا لحيات اليت أدلت هبا وفود الربازيل وا ً ه للفل
يات جدول  يذ تو شأن  يع رؤى ادلول األعضاء  ند من جدول األعامل هو  هم يف إطار ذكل ا صذكل اإلجراء ا ب جتم نفب تمل ل

نة ية يف ا للجأعامل ا شأ. لتمن شات  نا بوقال الوفد إنه من الرضوري أن تكون ا ق ن وضع القواعد واملعايري يف جمال مل
ية وأن يكون دلى األعضاء ما يكفي من املعلومات  شفا سم اب ية مدفوعة من األعضاء وأن  نا فالرسوم والامنذج ا ل ت ع تلص

شلك ملموس هام فهيا  سـىن لألعضاء الاطالع عىل األعامل أوال مث اإل بيث  ت سحب ً  .ي

ترصحيات اليت أدلت هبا وفود الرب ندلوأيد وفد كواب ا بني وا هازيل وا بدلان عن . للفل هم أن تعرب ا لوأشار إىل أنه من ا مل
يل الويقة وبادل اخلربات شات وأن تواصل  نا نذ ادلخول يف ا تآراهئا  ث حتل ق مل ورأى الوفد أن من الرضوري حصول . م

تواءم وأشار إىل و يق ا رشوع يف  بل ا يل  تح متكن من إجراء ا لالوفود عىل معلومات ويقة حىت  ل ل حتقث لق جود العديد من ت
ية إىل تكل املعلومات نا بدلان ا رس حاجة ا باب اليت  ماأل ل ل نت من . تفسـ متكوقال وفد كواب إن بعض الوفود احلارضة 

يام بذكل، موحضا  متكن وفود أخرى من ا نغافورة، ومل  يع عىل معاهدة  تو بقت ا شاركة يف الاجامتعات اليت  ًا لق تق سـ ل سـ مل
ية أدركت بدلان ا نأن العديد من ا متكن ملعل نارص، يف حني مل  ت رضورة الاتفاق وعدم الاعرتاض عىل إدراج بعض ا لع

تفادة من تكل  تايل من الا متكن ساكهنا اب تلفة، من الانضامم إىل املعاهدة، ومل  باب  سـبعض الوفود األخرى، أل ل خم يسـ
يع عىل املعاه. األحاكم تو بدلان عىل ا باب وراء عدم قدرة بعض ا قورأى الوفد أن أحد األ ل ل نة مل جتر سـ للجدة هو أن ا

بل الاتفاق عىل املعاهدة باهتا  بدلان و ياجات ا تعمقا ال قيال  تطلم ل ت محتل ح ً وقال وفد كواب إن من الرضوري عدم إغفال . ً
بب عدم  بةل  يا يف املعاهدة ا شاركة اث تخدمون يف ادلول األعضاء من ا متكن ا تفادي أال  شلكة  ستكل ا بملق ً ن مل سـ ل ململ ي

ياجاهتم  بمراعاة ا يه حتديد حت ية إىل إبرام املعاهدة، يف الوقت اذلي يمت  تحضريية والرا شات ا نا فشلك سلمي يف ا م ل ق مل
ية إال إذا اكنت تكل الصكوك تليب شواغل ادلول . حمتوى املعاهدة بول الزتود بصكوك  يقورأى الوفد أنه ال ميكن  تنسـق

ت بعض من الانضامم إىل املعاهدات والا متكن ا سـاألعضاء، وإال لن  ل بغي . فادة من فوائدهاي ينوخلص الوفد إىل أنه 
بل اختاذ أي خطوة حامسة يال لاكفة اجلوانب  قنة أن جتري  ً حتل  .للج

مترب  ية العامة يف  بل انعقاد ا نة  باره أن ذكل الاجامتع هو األخري  ند، واضعا يف ا سبوقال وفد ا مجلع للج ت قه ع ً توبر، -ل ك أ
ية العامة عل يط ا نة أن  بغي  مجلعإنه  حت للج ند من جدول األعاملين شات اجلارية يف إطار ذكل ا نا بام اب ق لمل وأضاف الوفد . ً

شات اجلارية  نا نة وا بادرات املقرتحة يف تكل ا يف أن ا بل ويقة توحض  قأن األمانة العامة اكنت قد أعدت من  مل للج مل ك ث ق
ية ا تخدمني واملاكتب الو تعود ابلفائدة عىل ا ية  نا نشأن الرسوم والامنذج ا سـ سـ ع لص طب يةمل نا عية ابلرسوم والامنذج ا لص . ملعن

سابقة املذكورة  سري عىل هنج الويقة ا ند من جدول األعامل  لوأخذ الوفد يوحض أن الويقة املقرتحة يف إطار ذكل ا ث ت ب سث ل
تعلقة بقانون الرسوم والامن بادرة ا ية بفضل تكل ا نعكس عىل ا يد عىل اآلاثر اليت  تأ ها األمانة اب ملاليت قد تعد مل من ك لتل ت ذج سل

نة بةل  ها يف ادلورة ا بل تقد ية  نا للجا ع ملقلص مي بب الرييس . ق ية اجلارية، وا يل ا ئكام أوحض أن الويقة لن حتوي تفا لس لعمل ص ث
يقاهتا سني الويقة بعد تقدمي الوفود  ية، مما أاتح  نة عكفت ابلفعل عىل إمتام تكل ا تعلذلكل هو أن ا ث حت لعمل وأعرب . للج
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ته بأن الوقت ا ند عن  ثقوفد ا متع اكفة الوفود وتقرر اخلطوات له سأةل مبا يكفي يك  نضج تكل ا يأيت حني  جتناسب  مل ت سـ مل
ية تا لا سار لوضع . ل بل اخلوض يف أي  ية  نص جدول أعامل ا تام، قال الوفد إنه اقرتح أن تقوم األمانة، كام  مويف ا من ي قخل لت

تقد ية  تعلقة اب سائل ا لالقواعد واملعايري، بإعداد ويقة حتدد ا من مل مل نة، ألن ذكل من شأنه أن لتث بةل  للجها يف ادلورة ا ملق مي
ثريها بعض الوفود سائل اليت  يق املزيد من الوضوح  شات ورمبا عىل  نا تساعد عىل إجراء ا للم ق مل  .حتقي

ياانت اليت عرضت وأشار إىل وجود العديد  سقة يف ا تغرب عدم وجود رؤية واحدة و يا إنه مل  بوقال وفد أملا ت سـ لن مي
تال يان هام. فخمن نقاط الا تعني : ئيسـوأوحض أنه يوجد هنجان ر يأوال الهنج اذلي عرضه وفد الربازيل اذلي قال إنه  ً

ية  متكن إحاطة ا نة حىت  ية داخل ا تعلقة اب سائل ا ناول ا ية  شأن  بري عن آراهئم  مجلععىل األعضاء ا للج من مل مل ت ب يتع لت كيف ل
يا الهنج اذلي عرضه وفد ا تكل اآلراء، واث ًالعامة علام  ن ب يف والفوائد وإن ً تاك يل  تعني إجراء  لند اذلي قال إنه  لل حتل ي له

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

سـئي  يد وما هو ا تحدد ما هو ا ست األمانة يه اليت  يد بأن ادلول األعضاء و لبري عن الهنج األول اذلي  جل سـ ي لك يف
ية تعلقة اب سائل ا يذ ا تقد ابحامتل وجود ثغرة يف  ها  ها وما اذلي  بة  مناب مل مل تع لتسـ نف جيعل تل يا إنه يفضل أن . لن نوقال وفد أملا

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

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

ته يف نفس الوقت ويس عىل أساس واثئق أخرى عامة نا لعىل رضورة  تقاده بأنه إذا تولت . قشـم يا ا عوكرر وفد أملا ن
هااألمانة إعداد و يمت تفو ية وإمنا  نا بدلان ا ئذ عىل ا ية  سؤو يضيقة، لن تقع ا س م ل ل ن ل مل  . حيث

نة  ية العامة يف  سـوأشار وفد الربازيل إىل قرار ا تقارير2010مجلع ية إعداد ا ل وقال إن ذكل القرار ال يوحض  مفنذ . كيف
تقارير وخالل ادل ية إعداد ا ناقش الوفود  مترب املايض،  لاملوافقة عىل ذكل يف  كيفت شارية سب نة الا تورة األخرية  سللج

نة نظرا ملا  ية اليت يقرتح وفد الربازيل تكرارها يف ا ية خمصصة ويه ا ية ابإلنفاذ، متت املوافقة عىل  ًا للج لعمل معل ملعن
تاجئ انحجة، من وهجة نظره نته من  ند يف جدول . حقق تعني إدراج  ية اخملصصة،  بوأوحض وفد الربازيل أنه وفقا  ي للعمل ً

يث ياألعامل  ية،  يات جدول أعامل ا تو نة  يذ ا ية  بري حبرية عن آراهئا حول  حبيح لاكفة الوفود ا من ص ل للج لتتع نف يف تت ك ل
ية العامة مجلعسـىن لألمانة أن تلخص بعد ذكل تكل اآلراء املقدمة وترسل تقريرها إىل ا وأشار الوفد إىل أنه قام . يت

ند اب بني وا يا وا نوب أفر ثل وفود  ثهل  هابلفعل  للفل يق ج م سأةلم شأن تكل ا ملبري عن آرائه  ب سأةل إجراء . لتع موأوحض أن 
يدا  سأةل قامئة بذاهتا وقال يف هذا الصدد إن ذكل الاقرتاح قد يكون  يف والفوائد يه  تاك يل ا ًدراسة عن  مف م ل ل حتل

بدلان يه اكفة ا بوهل به، لو اتفقت  لمعراب عن  عل ق ُ. 

يان اذلي أدىل به وفد ا بورصح وفد فرسا ردا عىل ا لن تلفة بعض اليشء ألنه حني أدرج ً خملربازيل، بأن دليه وهجة نظر 
شلك سابقة سواء  ته عىل إدراجه طاملا أنه ال  ند يف جدول األعامل يف بداية ادلورة، أوحض وفد فرسا موا يذكل ا ن فقب ل

ية ابإلنفاذ شارية ا نة الا ثل ا نة أخرى  نة أو أي  نيف إطار تكل ا ت للج جل ملعللج س  . م

نه وافق عىل الاقرتاح املقدم من لوأعرب وفد أسرتا تقاده بوجود بعض اخللط يف الاقرتاحات املقدمة،  لكيا عن ا ع
ية العامة تعلاميت ا ثل  مجلعوفد الربازيل ألنه  ل ند إنه قد يكون من . ميت تعلق ابقرتاح وفد ا يا فامي  هوقال وفد أسرتا ي لل

بةلناألفضل الرتكزي عىل أمر واحد يف لك مرة ومن مثة الاتظار حىت   .ملقتأيت ادلورة ا

تعود عىل  يل للفوائد اليت  بغي إجراء  شطة وضع القواعد واملعايري،  رشوع يف أ بل ا سـورأى وفد مرص أنه  حتل نن يق ل
شطة تكل األ تضطلع  نادلول اليت  ب بدلان األقل . سـ ية وا نا بدلان ا يعي متاما أن تطلب ا لوأشار الوفد إىل أنه من ا ل ل مب ً لط
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تقاده بأن األمانة ًمنوا إجراء دراسة أكرث تع ية وأعرب عن ا توى ا شأن تأثري القواعد واملعايري اجلديدة عىل  عمقا  من سـ لتب م ً
نة بةل  تعرض يف ادلورة ا همة اليت  تكل ا نارص القادرة عىل الاضطالع  للجقد تكون من بني أفضل ا سـ ب ملقلع وأشار . مل

بول الاعرتاض عىل ما اقرتحه وف ملقالوفد أيضا إىل أنه يرى من غري ا ية ً نا بدلان ا يعي أن تود ا ند ألنه من ا مد ا ل ل ب لطه ل
يجة العامتد القواعد واملعايري اجلديدة، خاصة وأن ذكل يرد يف جدول أعامل  ية فهيا  نتمعرفة اآلاثر اليت قد تلحق اب لتمن

ية  .  لتمنا

ية–مجهورية (وأيد وفد إيران  ند ألنه يفضل أيضا أن تعد األمانة ويق) م اإلسال ثطلب وفد ا ًه نفصةل عن تأثري ل مة 
ية وذكل حىت  نا رشوع أحاكم قانون الرسوم والامنذج ا ية، ويه املعاهدة اليت سرتفق  عاملعاهدة اجلديدة عىل ا لص مبمن لت

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

ًوأشار الريس إىل أن عددا من ال نة يف ئ هام ا ند من جدول األعامل حول إ ياانت يف إطار هذا ا للجوفود أدلت  ب سب ل
ية شأن ا بو  منيذ جدول أعامل الو ب لتي رشين . تنف سة وا نة اخلا ياانت سوف تدون يف تقرير دورة ا يع ا لعوقال إن  م للج ب لمج

ية العامة للو بو معال ابلقرار اذلي اختذته ا ية العامة للو تحال إىل ا يو مجلع ي مجلع نة ًسـ يق 2010سـبو  ية  تعلق بآ سـ فامي  ل تني
ية  .لتمنجدول أعامل ا

ية  رشين عن  سادسة وا نة ا متس من األمانة تقدمي ويقة معلومات إىل دورة ا يفوأشار الريس أيضا إىل أنه ا كئ لع ل للج ث ل ً
ية، ال يات جدول أعامل ا منتعممي تو نة يف جمال قانون الرسوم لتص تعلق بعمل ا ئة ابء، فامي  للجسـامي ا ي ية لف نا ع والامنذج ا لص

 ." وممارساته

ية ابإلنفاذ، الفقرة )ه( شارية ا نة الا نتقرير عن معل ا ت ملعللج  :WO/GA/40/8ث من الويقة 26 س

نة بو  ية العامة للو سـمعال ابلقرار اذلي اختذته ا ي لمجلع ية ": ام ييل والقايض بـ2010 ً بو ا ئات الو يه تعلاميت إىل  نتو ي ملعي ه ج
نو سـتضمني تقاريرها ا يات ية لل يةمجلعإىل ا ية من جدول أعامل ا يات ا تو يذ ا هاهما يف  منوصفا إل ن ص لتل ملع نف تخالص "تس سـ، مت ا
ية من تا ترصحيات ا لا ل سادسة ل لملخص ريس ادلورة ا نةئ ية ابإلنفاذ للج  شارية ا ن الا ملعت  WIPO/ACE/6/11 ثالويقة(س

 1.والواردة يف ما ييل) 19 إىل 15الفقرات 

يةحتدث وفد الربازيل ابمس تو ية وشدد عىل أن ا ص مجموعة جدول أعامل ا ل ية تربط 45 لتمن ت من جدول أعامل ا لتمن
يات نطاق صال حبارشة  نةبم ية ابإلنفاذللج ا شارية ا ن الا ملعت توي علهيا تكل . س بادئ اليت  حتوأشار الوفد إىل أن عىل ا مل

يذ تعلق اب بو فامي  شطة الو ية أن توجه أ تو لتنفا ي ي ن ص يةورأت مجموعة جدول أع. ل بو قد أحرزت ابلفعل  لتمنامل ا يأن الو
يةًتقدما  تو يذ ا صحنو  ل ية45 تنف نذ اعامتد جدول أعامل ا لتمن  يه خالل ادلورة . م علواكن برانمج العمل اذلي متت املوافقة 

نقاش خالل الاجامتعات  شلك مادة  نارص ذات صةل  توفري  ية إذ قام  نة معلام همام يف هذه ا للاألخرية  ت ع ب لعمل سللج ً ً
يذملا سائل ا تعلق  ها فامي  سعى إىل  تلفة وعن األهداف اليت  نفبةل مبا أهنا تعرب عن آراء ادلول األعضاء ا يق لتق مب ي ت . حتقخمل

توقد برزت نة خالل هذه ادلورةن  ست ادلراسات هجود . للجاجئ برانمج العمل املعين يف الواثئق اليت نظرت فهيا ا عكو
ية إىل تطوير  بو الرا مالو شطهتا"مقاربة شامةل"ي ية الفكرية يف أ ن إلرساء احرتام ا وأخذت هذه ادلراسات يف . مللك

شة  نا يام  يع  يدا  يذ كام شلكت أساسا  تعلقة اب سائل ا نظر حول ا باين اآلراء ووهجات ا بار  قالا شج مل مل ل ت مت ق ج تنف لع ًل ً ت
ية الفكرية شأن إرساء الاحرتام  للملكتوازنة  بةل . بم نوع من ملقوأملت اجملموعة أن تواصل ادلورات ا ثل هذا ا ليع  مشج ت

توازنة عىل غرار الواثئق اليت نظرت فهيا اجملموعة خالل هذا الاجامتع نادا إىل واثئق  نقاش ا ما ًت س وعىل الرمغ من . ل
ية  تو يذ ا صهذه اإلجنازات، ترى اجملموعة أن ادلرب إىل  ل تعني . ًيزال طويال  ال45تنف ثال، ما زال  يل ا يوعىل  مل سب

سامهة حامي نظر يف  ما يا ورشهال نولو يذها يف نقل ا ية الفكرية و نة حقوق ا ج تك نف لمللك يه . ت علوكام شددت 

                                                 

 .WIPO/ACE/6/11ثمن الويقة  19 إىل 15الفقرات  1
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نةWIPO/ACE/6/7 ثالويقة ية طويةل األمد للج، فإن ا ية ابإلنفاذ قد رشعت أيضا يف  شارية ا معل الا ن ًت ملع س
ية الفك نامجة عن اكفة أنواع انهتااكت حقوق ا تصادية ا ية حتديد العواقب الا مللكسني  ق ليف كتح سـامي تكل اليت  رية، والل

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

ية   .لتمنأعامل ا

ياانت اليت أدلت هبا وأيد  بني ا بوفد ا يةللفل يات . لتمنمجموعة جدول أعامل ا يذ تو صوأبرز الوفد كذكل احلاجة إىل  تنف
شاركة أوسع نطاقا لدلول  نظمة لضامن  شطة ا يذا اكمال يف إطار اكفة أ ية  شأن ا بو  ًجدول أعامل الو م مل ن من ب ًي ً تنف لت

بني األعضاء، وال ثل ا ية  نا لفلسـامي لدلول ا مل ئة ورحب. م بو هبدف خلق  بعه الو بريا ابلهنج اذلي  با  ي الوفد تر بت يت ك ًي ً ح
ية الفكرية ساعد عىل إرساء الاحرتام  بة  للملكنا تم ثل . سـ نة بإمعان يف جماالت  ياق، نظرت ا مويف هذا ا للج لسـ

يا ورشها نولو نقل ا نولويج والوعد  تاكر ا نالا ج تك لتك بل  .ب

ية-مجهورية(وأيد وفد إيران  يان اذل) م اإلسال يةلبا وأضاف الوفد أن عىل معل . لتمني أدلت به مجموعة جدول أعامل ا
نفاذ ية اب شارية ا نة الا لا ن ت ملعللج سأةل س ية الفكرية ومل يكن بوسعه معاجلة  توازن إلنفاذ حقوق ا بع هنج  م أن  مللك م يت

شلك حرصي نظور أحصاب احلقوق  باإلنفاذ من  نظر . م نةتواقرتح أن  ية ابإلنللجا شارية ا ن الا ملعت تغريات فاذ يف س ملا
ية، وال توايت ا تلف  ية ويف  نولو تصادية وا ية والا منالاجامت سـ خم لتع م ج تك ية  لق لتعلميسـامي احلصول عىل األدوية واملواد ا

يذها ية اليت رشف عيل  ساعدة ا ية من خالل برامج ا تنفبأسعار معقوةل، وأن حتاول إدراج حلول  تتق ن مل ومن . لمعل
ناقش ادلول األعضاء نةتاملقرتح أن  ية اليت تقدهما للج مضن ا ساعدة ا يف ا ية  ية ابإلنفاذ  شارية ا ن الا مل ث ن تقت تك ك لس يف ملع

يهنا بو يف هذا اجملال و حتسالو نصف وال. ي يذ اإلجراءات عىل حنو عادل و مبد من إعطاء اهامتم خاص لضامن  وقد . تنف
نة تعمد ية ابإلنفاذ للجا شارية ا ن الا ملعت ية يفإىل س يةلتمنإدراج جدول أعامل ا تو يذ ا ها من خالل  ص أعام ل نف . 45 تل

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

ية ابإلنفاذ وإ شارية ا نة الا متده ا يعي اذلي  نوأشار وفد الربازيل إىل الهنج املوا ت للج ملعض س ىل دعوهتا اخلرباء إىل تقدمي تع
يد جدا . العروض خالل دوراهتا ًورأى الوفد أن أسلوب العمل املهنجي  نة ألمف شات ا نا توقع سري  سمح  للجنه  ق ب مي

ية الفكرية شـىت جوانب احرتام حقوق ا يث معاجلهتا  ها من  سا ية ابإلنفاذ ومدى ا شارية ا مللكالا ح لق ت ن ملعت وأشارت . س
تازة ال ندملماكفة الواثئق ا ناول إنفاذ 5 لبيت قدمهتا األمانة حتت ا ية ابإلنفاذ اليت  شارية ا نة الا شات ا نا ت أن  تم ن ت للج ملعق س

يع ناسب ا نه عن هنج واحد  يعة الوقت يف حبث ال جدوى  ية الفكرية ال جيب أن ترتك جماال  مجلحقوق ا ي مملض . ًمللك
يادة وضع ها، إىل  سـوشري لك ويقة من هذه الواثئق، والواثئق  ث ية، رأى وفد الربازيل أن . معقدمجيعت خللف وعىل هذه ا

ية تو يذ ا ية ابإلنفاذ قد أحرزت ابلفعل تقدما حنو  شارية ا نة الا صا ل ن ت تنفللج ًس هوم إرساء الاحرتام 45 ملع نادا إىل  مف ا ًت س
ية الفكرية بحتمللكحلقوق ا ية الفكرية ا هوم إنفاذ ا هوم أوسع نطاقا ومشوية من  ل وهو  مللكل مف فد الافرتاض ورفض الو. ًمف

ية  شأن إنفاذ ا شات  نا ية يف ا ية وشواغل ا ثال كام أدرج املصاحل ا مللكبأن القمع وحده يؤدي إىل الا ب ق مل من متع تت لجمل م
سب، إمنا . الفكرية ية  رش ية من ا هوم بدرجة عا نادا إىل هذا ا شطة اليت مت تطويرها ا ياسات واأل متزي ا حفومل  ع ل ن لسـ ملف ًت س ل ت

يهتا نظرا ال نت فعا ستبر ً ل نة حق املؤلف اليت ميكن أن ه يد وقر نة وراء ا باب الاك هم أكرث معقا لأل صنادها عىل  تقل لسـ م ًف
تلفة عىل احملك تصادية ا ية والا سب الظروف الاجامت خملباين  ع قح يذ . تت ها األمانة  بذ هود اليت  نفوأقر الوفد أيضا اب ل لتجل ت ً

ناسب مع ا ية مبا  ساعدة ا ندوات حول ا شطة ونظمي ا يتاأل ن مل ل ت ية اذلي لتقن توازن واملوجه حنو ا شامل وا منلهنج ا مل لتل
ية  تو ته ا صاقرت ل ية45ح ية يف . لتمن من جدول أعامل ا شفا بدأ ا سه، شدد الوفد عىل احلاجة إىل اعامتد  فويف الوقت  لم نف

بو ية وتكوين الكفاءات اليت تضطلع هبا الو ساعدة ا نفاذ وا تعلقة اب ياكفة الربامج ا ن مل ل  .لتقمل
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نغالد نةبوأيد وفد  ية لعمل ا توهجات احلا للجيش ا ل ية ابإلنفاذ، والل شارية ا ن الا ملعت ية س تو يذ ا صسـامي من أجل  ل  45 تنف
ية شأن ا بو  منمن جدول أعامل الو ب بل للمقاربة . لتي ها ا بارا خاصا يف  نة ا ته بأن تويل ا ملقوأعرب الوفد عن ر معل ً ً ت للج عب غ

بدلان ياجات وشواغل ا يا إىل معاجلة ا لسب الطلب  ت سع حح تصادي اليت ً ق األقل منوا وقضااي الرفاه الاجامتعي والا ً
ية الفكرية عىل الفقر وانعدام  ثل آاثر انهتااكت حقوق ا ية الفكرية مبا يف ذكل القضااي  مللكتعلق بإرساء الاحرتام  م للملك ت

ثال يل ا نة عىل فرص العمل عىل  يد والقر ساواة وا ملا ص تقل سبمل  ".ل

شأن الرباءات، الفقرةتقرير عن ادلورة الرابعة لل )و( تعاون  ية مبعاهدة ا بفريق العامل ا ل ث من الويقة 25 ملعن
PCT/A/42/1: 

ية ية ا يات جدول أعامل ا يذ تو هام الفريق العامل يف  ياانت حول إ نأدىل عدد من الوفود  من ملعص لت نف س تب ئوقال الريس إن . ب
ها سوف تدون يف تقرير ادلورة الرابعة للفريق العامل  ياانت  ّا لك بو معال لب ية العامة للو يوسوف تقدم إىل ا مجلع ابلقرار اذلي ّ

نة بو  ية العامة للو سـاختذته ا ي ية2010 لمجلع يق جدول أعامل ا ية  تعلق بآ من فامي  سـ ل لتي  .تن

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

 


