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   األعضاء يف الويبوالدولمجعيات 
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  التقرير العام

يات متدته ا مجلعا+ي ا  ع

تو/ت تو/تا تو/تا تو/تا     حملحملحملحملا

 الفقرات 

 6 إىل 1من  املقدمة

  بنود جدول األعامل

ند   8 إىل 7من  تتاح ا<وراتفا :1لبا

ند  تخاب أعضاء املاكتب  :2لبا  11 إىل 9من  نا

ند   13 إىل 12من  اعKد جدول األعامل  :3لبا

ند   14 تقرير املدير العام :4لبا

ند   144 إىل 15من  بياQت عامة :5لبا
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ية سائل املؤ ية وا ئات الرئا سـا مل سـ سي  له
 

ند  بني :6لبا قبول املرا  149 إىل 145من  ق

ند   2013مرشوعات جداول أعامل دورات  :7لبا
بو  العادية بو ومؤمتر الو يية العامة للو ي للجمع

ية احتاد ريس ية احتاد برن مجعو  مجعو

 151 إىل 150من 

تعراض املايل iمج وQسـأداء الرب 
 

ند   164 إىل 152من  2011-2010تقرير أداء الربQمج للفرتة  :8لبا

ند  ياQت ا :9لبا ية لعام لبا  وحاp دفع 2011لملا
 iشرتااكت

165 

ند  ية :10لبا يا i تخدام األموال طحاp ا ت  171 إىل 166من  حسـ

ند  تعراض املايل لعام  :11لبا iوتقرير مرحيل 2012سـ ،
يث  ية من  يذ تدابري رفع الفعا حشأن  لنف تب

تلكفة  لا

 182 إىل 172من 

ند  ية للفرتة  :12لبا  188 إىل 183من  2011-2010لتقرير اإلدارة املا

ند  سات اخلار� :13لبا  189 حلتقارير مراجع ا

ند  بو  :14لبا ها عىل نظام الو تعديالت املقرتح إدخا يا لل
ته  حئاملايل وال

190 

ند  تأمني الصحي  :15لبا متويل عىل األجل الطويل  للا ل
بو  يبعد هناية اخلدمة يف الو

 195 إىل 191من 

رشوع ية عن ا ملتقارير مر  ات الكربىحل
 

ند  يذ الوحدات  :16لبا تنفتقرير مرحيل هنايئ عن 
نظام املايل  ثال  i ية إلرساء للاملعلوما ت مت
ية ا<وية  ته واملعايري احملا لاجلديد وال س بحئ

 للقطاع العام

 199 إىل 196من 

ند  تاكمل قرير مرحت :17لبا يذ نظام شامل و ميل عن  تنف
يةلل سـيط للموارد املؤ  ستخط

 207 إىل 200من 



A/50/18 

3 

 

ند  ناء اجلديد :18لبا رشوع ا لبتقرير مرحيل عن   213 إىل 208من  م

ند  رشوع قاعة املؤمترات  :19لبا متقرير مرحيل عن 
 اجلديدة

 213 إىل 208من 

ند  سني معايري  :20لبا رشوع  حتتقرير مرحيل عن  م
ية بو احلا باين الو سالمة واألمن يف  لا ي  مل

 220 إىل 214من 

ند  تقومي تقرير مرحيل :21لبا يذ برQمج ا ل عن  تنف
بو يجي يف الو يiسرتا  ت

 226 إىل 221من 

يق والرقابة اإلدارية تد قا  ل
 

ند  يق  :22لبا تد بة ا نوي املوجز ملدير  تقرير ا قا ل شع سـ لل
 ا<اخيل والرقابة اإلدارية

227 

ند  شارية  :23لبا i نة تصاصات ا تمراجعة ا سللج خ
ي ثاق الرقابة ا<ا تق� للرقابة و خلا ي مسـ ة مل

سات اخلار� تصاصات مراجع ا حلوا  خ

228 

بو وإطار وضع القواعد واملعايري ا<وية لجلان الو  ي
 

ند  يجني ا<بلومايس  :24لبا ي� مؤمتر  بتقرير عن  حص
برصي سمعي ا لاملعين حبامية األداء ا  ل

229 

ند  ية الفكرية :25لبا ية وا ية  نة ا مللكتقرير ا من ن لتللج  230 ملع

ند  يات سـا ":1 "25لبا يذ تو صتعراض  تنف
ية  لتمنجدول أعامل ا

231 

ند  ية حبق  :26لبا نة ا<امئة ا نتقرير عن معل ا ملعللج
 املؤلف واحلقوق اªاورة

232 

ند  ية ا<وية  :27لبا نة احلكو تعلقة  سائل ا لبعض ا للج مل ممل
ية  ية الفكرية واملوارد الورا ية  ثا مللكن ملع

يدية والفوللكور  لتقلواملعارف ا

233 

ند بو األخرى :28لبا   يتقارير عن جلان الو

ند  ية بقانون  ":1 "28لبا نة ا<امئة ا نا ملعللج
 الرباءات

235 
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ند  ية بقانون  ":2 "28لبا نة ا<امئة ا نا ملعللج
تجارية والرسوم  لالعالمات ا
ياQت  ية وا نا بوال°ذج ا ع للص

ية  فاجلغرا

236 

ند  بو ":3 "28لبا ية مبعايري الو نة ا يا ن  237 ملعللج

ند  شارية لإلنفاذ ":4 "28لبا i نة تا  238 سللج

ية ية الفكرية العا ملخدمات ا  مللك
 

ند  شأن الرباءات :29لبا تعاون  بنظام معاهدة ا  239 ل

ند   240 نظام مدريد :30لبا

ند   241 نظام الهاي :31لبا

ند  بونة :32لبا  242 لشـنظام 

ند  تحكمي والوساطة، إلضا :33لبا بو  للمركز الو فة إىل ي
 أسامء احلقول عىل اإلنرتنت

243 

 مجعيات أخرى
 

ند  نغافورة :34لبا سـية معاهدة   244 مجع

 شؤون املوظفني
 

ند  رشية :35لبا نوي عن املوارد ا تقرير ا لبا سـل  245 ل

ند  ته :36لبا  246 حئمراجعة نظام املوظفني وال

تام ا<ورات  ختا
 

ند  تقارير  :37لبا تقرير العام وا لاعKد ا ئة ل هيالفردية للك 
ية  سـرئا

 249 إىل 247من 

ند  تام ا<ورات :38لبا  260 إىل 250من  ختا
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 مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

بو .1 رشين لºول األعضاء يف الو ئات ا يات وسائر ا تقرير العام املداوالت والقرارات اخلاصة  يسجل هذا ا ي مجلع ل لعي  :له

ية العامة  )1( بو، ا<ورة احلمجلعا ية ا<ورة i (ادية واألربعونيللو ئنا ثت رشونسـ  )لعاحلادية وا
بو، ا<ورة  )2( يةيومؤمتر الو ثا نا ثالثون  ول ية (لا نا i ئا<ورة ثت يةسـ ثا نا رشةل  )ع 
يق، ا<ورة  )3( بو  نة الو سـو ي سادسةللتنجل تون لا ثةا<ورة العادية (لسـ وا ثا لا  )األربعونو ل
ية احتاد ريس، ا<ورة  )4( سةمجعو نا( واألربعون ماخلا i سةئية سـتثا<ورة رشونماخلا  )لع وا
يذية الحتاد ريس، ا<ورة  )5( نة ا لتنفوا نةا<ورة العادية  (سونمخل وااحلاديةللج ثا ما  ) واألربعونل
ية احتاد برن، ا<ورة  )6( تاسعةمجعو ثالثون لا ية (ل وا نا i ئا<ورة ثت تاسعةسـ رشةلا  )ع 
يذية الحتاد برن، ا<ورة  )7( نة ا لتنفوا سابعةللج سون لا ثةا<ورة العادية (مخل وا ثا لا  ) واألربعونل
ية احتاد مدريد، ا<ورة  )8( سةمجعو ية ( واألربعون ماخلا نا i ئا<ورة ثت سادسةسـ رشونلا  )لع وا
ية احتاد الهاي، ا<ورة  )9( ية  (ثالثونل وااحلاديةمجعو نا i ئا<ورة ثت ثةسـ ثا لا رشةل  )ع 
يس، ا<ورة  )10( ية احتاد  نو ية ا< (ثالثونل وااحلاديةمجع نا i ئورة ثت رشةسـ  )عاحلادية 
بونة، ا<ورة  )11( ية احتاد  شـو نةلمجع ثا ما رشون ل ية (لع وا نا i ئا<ورة ثت تاسعةسـ  )لا
ية احتاد لواكرنو، ا<ورة  )12( ية  (ثالثونل وااحلاديةمجعو نا i ئا<ورة ثت يةسـ ثا نا رشةل  )ع 
يف ا<ويل للرباءات، ا<ورة  )13( ية احتاد ا نو ية ولتصمجع ثا نا ية (لثالثون ال نا i ئا<ورة ثت رشةالرابعةسـ  )ع 
شأن الرباءات، ا<ورة  )14( تعاون  ية احتاد معاهدة ا بو ل ثةمجع ثا لا ية ( واألربعون ل نا i ئا<ورة ثت سةسـ  ماخلا

رشون  )لعوا
ست، ا<ورة  )15( ية احتاد بودا بو نةمجع ثا ما رشون ل ية (لع وا نا i ئا<ورة ثت يةسـ ثا نا رشةل  )ع 
ية احتاد  )16( رشون الرابعةفيينا، ا<ورة مجعو ية (لع وا نا i ئا<ورة ثت  )العارشةسـ
شأن حق املؤلف، ا<ورة  )17( بو  ية معاهدة الو بو ي رشةمجع ية  (عاحلادية  نا i ئا<ورة ثت سادسةسـ  )لا
يل الصويت، ا<ورة  )18( شأن األداء وا بو  سجية معاهدة الو ب ي رشةلتمجع ية  (عاحلادية  نا i ئا<ورة ثت سادسةسـ  )لا
ية معاهدة قانون الرباءات، ا<ورة  )19( ية  (العارشةمجعو نا i ئا<ورة ثت سادسةسـ  )لا
شأن قانون العالمات، ا<ورة  )20( نغافورة  ية معاهدة  بو سـ ية  (الرابعةمجع نا i ئا<ورة ثت يةسـ ثا نا  )ل

يف يف الفرتة من  ئات يف  متعت تÄ ا نوا جي له توبر 9 إىل 1ج اراهتا يف اجKعات  وأجرت مداوالهتا واختذت قر2012 كأ
ئات املذكورة واملدعوة إىل iنعقاد  يات وسائر ا تني أو أكرث من ا يشرتكة ال مجلع لهم بارة (ثن شار إلهيا فÉ ييل  بعوا iجKعات "مل

شرتكة بارة " ملا توايل" مجعيات ا<ول األعضاء"عو  ).لعىل ا

نفص� <ورات  ّ، أعدتلتقرير العام اهذاوإلضافة إىل  .2 ية العامة متقارير  بو ) WO/GA/41/18(مجلعا نة الو يو جل
ية احتاد ريس ) WO/CC/66/3(للتنسـيق  يذية  نة ا مجلعوا يذية الحتاد برن ) P/EC/51/1(لتنفللج نة ا لتنفوا للج

)B/EC/57/1 ( ية احتاد مدريد ية احتاد الهاي ) MM/A/45/5(مجعو بونة ) H/A/31/2(مجعو ية احتاد  شـو لمجع
)LI/A/28/2 (ية احت شأن الرباءات مجعو تعاون  باد معاهدة ا نغافورة  )PCT/A/43/7(ل ية معاهدة  سـو مجع
)STLT/A/4/2.( 

بولني يف . A/50/INF/1 Revثوترد يف الويقة  .3 بني ا ية واملرا ئات ا يات وسائر ا ملققامئة <ول األعضاء يف ا ق ن ي ملعمجلع له
توبر 1دوراهتا حىت   .2012 كأ
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تايل ذكرمه iجKعا .4 ية من جدول األعامل لوترأس األشخاص ا تا نود ا ناولت ا لت اليت  ل ب  ):A/50/1ثالويقة(لت

نود   10 و9 و8و 7و 6 و5 و4 و3 و2 و1لبا
 19 و18 و17 و16 و15 و14و 13 و12 و11و
 26و" 1"25و 25 و24 و23و 22 و21 و20و
 33 و"4"28و" 3"28و" 2"28و"1"28 و27و
 38و 37و

سفري  تش لا شا ز فيكأو   العامة،عيةمجلئريس ا، )برصيا(غلي
يابه، س Qئبغويف  ل الريس، ا  )ب°(يفري ألفريدو سوسكوم ئ

ندان  نغ  36 و35لبا يد كووك فوك  سيا بو )سـنغافورة(لسـ نة الو ي، ريس  جل ئ
 للتنسـيق

ند  بورغ  29لبا يدة سوزان أس  سـيفا سويد(لسـ ية ، ) لا سة  مجعر ئي
شأن الرباءات تعاون  باحتاد معاهدة ا  ل

ند  ندرا غر 30لبا يدة أ سـا لكسـ ية احتاد )يسورسا(ازيويل ل سة  مجع، ر ئي
 مدريد

ند  ندرا غرازيويل  31لبا يدة أ سـا لكسـ بة ، )يسورسا(ل Qية ئ مجعريس  ئ
 احتاد الهاي

ند  تش  32لبا يدة براناك تو تيا بونة)برصيا(لسـ ية احتاد  سة  شـ، ر مجع لي  ئ

ند  يد 34لبا يار لسـا لنغويا(نبة سارQي غا ية ، )م Qية ئ مجعريس  ئ
نغافورة  سـمعاهدة 

تقرير، ، يف مرفق رديو .5 ثفهرسلهذا ا ية مم مبداخالت وفود ا<ول و نظامت غري احلكو ية ا<وية وا نظامت احلكو ميل ا ملم ل مل
تني تهصيغبجدول األعامل، رد يو. املذكورة شاركني يف الو متدة، وقامئة ا ثيق ا مل توايل A/50/INF/3 وA/50/1ملع  .لعىل ا

ت .6  .قريرلويرد تقرير املدير العام يف مرفق هذا ا

ند   ّمن جدول األعامل املوحد 1لبا
تاح ا<ورات  فتا

سس غري  .7 يد فرا بو، ا ندعا املدير العام للو سـ بارة (لي يه فÉ ييل  شار إ بعا ل سلس� إىل عقد ") املدير العام"مل
سنيiجKعات  يات ا<ول األعضاء يف امخلا ئاهتامجلع  بو وسائر  يلو  .هي

سفري  .8 ية العامة، ا تح ريس ا لوا مجلع ئت تش أف شا ز فيكو بو وسائر )برصيا(غلي يات ا<ول األعضاء يف الو ي، دورات  مجع
تايل يان ا رشين، وأدىل  ية األخرى ا ئات ا يات وا شرتك للك ا لئاهتا يف اجKع  ب ن ي مجلع م لي ملع ه لعه  :ل

سادة،" يدات وا ندوبون املوقرون، ا سعادة، املدير العام، رؤساء الوفود، ا لمعايل الوزراء، أحصاب ا سـ مل  لل
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يات ا<ول إن س� من اجKعات  مجعه من دواعي خفري ورسوري أن أترأس جمددا هذا العام هذه ا لسل ً
بو األعضاء يف  .يالو

ثقة اليت أولوين إ/ها و يني  سقني اإل سفراء وا تلفة وا للأود دئ ذي بدء أن أشكر زماليئ من الوفود ا مي ن ل ûقل مل
شكر . خالل العام املايض لفضال عن ذý، أتوجه  متر ً هم ا بو < يا والعاملني لو ملسـإىل املدير العام واإلدارة ا مع ي لعل

يب يل أن . لشخيص تو من أنغوالأحيييطو يال أو شار  سفري سوسمك من ب° وا سـ Qئيب الريس ا ت ي غل نك يئ كس  .مل

بو تقدم امللحوظ ا+ي أحرزته الو يخالل هذه القرتة، سعدت   .ل

يد امل نظمة Qحجة عىل ا لصعفقد اكنت ا سات مل نظامت ا<وية وغريها من املؤ نايئ يف ا سايل وهو أمر ا ل مل ثت سـ
ياQت تاجئ. لكوا يق ا ها  تخدام املوارد عىل حنو فعال و تدابري ال بغي تو	 احلذر واختاذ ا  ،ýنومع ذ سـ ل لي تحق يص لن  .ختص

هد العام  بق،  ش إلضافة إىل ما  يجني بعد أكرث من2012سـ يا وهو إبرام معاهدة  ب إجنازا 
ر ًخي  عقد اكمل من ً
ثفة شاورات ا ملكالزمان من ا  .مل

بو يف إدارهتا ويف iتصاالت وعالقهتا <ول األعضاء مثرت الو يكام ا هود . ست مترار يف هذه ا i تعني جلو سـ ي
ها  .معود

ية  بو الر ياري مضن جماالت معل الو ثري من األعامل يف اªال ا بغي إجناز ا سـوأود أن أشدد عىل أنه  ي ملع ئيي لك ن
 .ى ويه وضع القواعد واملعايري وتكوين الكفاءات وخدمة العمالءاألخر

نا أود  تحضريات إلصدار صك قانوين دويل فÉ خيص األشخاص أنهو برص والعاجزين عن معايقلل أعرض  ل ا
بوعات يه العام القادم. ملطقراءة ا ية العامة سوف . تبنولكى أمل أن يمت  مجلعوبصفيت ريس ا ذا بذل ما بوسعي إلجناز هأئ

هم ية الفكرية . ملالعمل ا ية  ية ا<وية ا نة احلكو بث أو يف ا تصممي وا يد يف جماالت ا مللكوقد أحرز تقدم  م نج ل للج ل ملعل
يدية والف ية واملعارف ا تقلواملوارد الورا  للكورولث

ية ومصاحل األطراف  رش ياجات ا i تلف بري عن توازن بني  بو إىل ا ياري لو عتاج العمل ا ت خم تع ي ملع لحي ح ل
نظمةا يجي يف اªال . مللفاع�  يايس iسرتا شأن iلزتام ا يه  بس  نا برزت احلاجة إىل اتفاق واحض ال  تو سـ ب له ف ل

ياري  . ملعا

يوم ية عظمى يف عامل ا ية الفكرية أ تاكر وحامية حقوق ا i لتيس تعزيز مه مللكب تاكر . يك i توى تفاوت  بفقد  سـ مي
تلف أحناء العامل، ولكن يزتايد عدد ا توسط، ممن حيققون  لبºان، والخميف  بºان ذات ا<خل ا ية وا نا بºان ا ملسـÉ ا ل ل مل

تاكر i ية يف تو/ت الفا بأعىل  عل  .بولكي خفر ألن بºي رصيا تدخل يف عداد هذه ا<ول. مسـ

تاح تعزيز  يذها ألهنا  ناسقة و تاكرية  ياسات ا ساعدة ا<ول لوضع  بو يف  مفثل أحد أمه أدوار الو تنف تم ب سـ م ي يمت
تاكرال i ية يف بفا تدريب وتكوين الكفاءات. عل نصح وا ية العظمى  بني األ نا  لو لل مه  .تته

ية  ثفة يف العديد من القضا/ ذات األ شاورات  بو يف  مهوخالل العام املايض، اخنرطت ا<ول األعضاء لو م مكي
iية أيضا ية ويف القضا/ اإلجرا ًسرتا ئ تقدم ولكن ال. تيج ن لوقد أحرزQ بعض ا بغي إجنازههيزال   .يناك من العمل ما 

تاجئ من خالل  يق ا ية  توى أعىل  ها إىل  تقل  ياق، أدعو ا<ول األعضاء إىل أن  نويف هذا ا بغ سـ ت لسـ م حتقل بعمل ن
باهبايًتوافق فعال يف اآلراء بدال من iنغالق يف دائرة األيد يه يف  يات وا ضولو لت ًوال يعين ذý أبدا نكران املصاحل . ج
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ها رشوعة و ثيلا يات يف صغائر األمور . متمل يجي بديال عن اخلصو بعد iسرتا نت أدعو إىل أن حيدوQ ا صوإن  ت ل ًك
يل الصورة العامة اكم� تفا نا ا صتحجب  ل ع  .ف

ندوبون املوقرون، الزمالء األعزاء سعادة، ا ملأحصاب ا  ل

يات تضمن العديد. مجلعدعوين أعود أدرا� إىل أعامل ا شحون للغاية  يتظرQ جدول أعامل  م  من جماالت ني
نظمة لوضع القواعد واملعايري اليت أرشت إلهيا آنفا بو مبا يف ذý أعامل ا ًمعل الو مل  .ي

تحة ناءة و منفوكام هو احلال دامئا، أدعو اكفة الوفود إىل العمل معا بروح  ب ً يع وتعاوهنم . ً مجلفأQ حباجة إىل دمع ا
نا سـىن  نجاح كام  يات إىل بر ا يادة دفة ا هم  لو ت ل مجلع لقتف  . ذý العام املايضهم

ية وأود حتديد وقت ال(م وال سا سات ا ئويف هذا الصدد، آمل أن أتفادى هذا العام ا مل ياQت  جلل لبسـÉ ا
ية خبمس دقائق عىل أقىص . العامة ياQت ا ناسب إىل حتديد وقت ا سقي اªموعات يف الوقت ا هوسأدعو  ب مل شفن لم ل

ت نفردين ود قيقتقدير وثالث دقائق لألعضاء ا بنيمل هذا األمر. قني للمرا هممك  لوأطمع يف  وبوسع الوفود أن تقدم . تف
تقرير يان كام هو يف ا رش هذا ا يد وسوف  تأ يان اكمال إىل األمانة  توبة من ا سخة ا لا ب ك ل ب لن ي نل ًل  .ملك

سعادة، الزمالء األعزاء،  لأحصاب ا

تا/ أن أؤكد عىل الزتايم لعمل م i يان تام هذا ا تامسحوا يل يف  فب ل ع ا<ول األعضاء واألمانة بصفيت خ
يجي  مية؛ فضال عن iلزتام iسرتا يعة وإجنازاهتا ا نظمة الر بو للحفاظ عىل ماكنة ا يات العامة للو تريس ا مل ي ًمجلع لعظ ف ئ

ساعدة يف تكوين الكفاءات ية وا ياري واألبعاد اإلجرا شاوري فعال يف اªال ا ملللخروج بإطار  ئ ملع  .ت

بق إىل رش ند لك ما  سـو تس هم ومهي تال يني عىل ا تة <ى الفاعلني الر ثا ثقة وiئKن الراخسة وا فوط ا خ سـ ب ل : ئيل
ية ئات الفر يات وا ية واإلدارة والعاملني والزمالء رؤساء ا عا<ول األعضاء واªموعات اإل ي مجلع لهمي  .قل

سة و بارها مؤ بو يف 7مهتا يعين اإلميان ألهداف والغا/ت والربامج  سإن جناح الو ت ثقة عي لكذا اإلميان وا
ًنا بعضا  .يبعض

يف  با حارا يف  سادة، امسحوا يل أن أرحب بمك تر يدات وا ندوبون املوقرون، ا سعادة، ا نأحصاب ا ي ل سـ مل جل ًح ً ل
مثرة يات أن تكون  هذه اªموعة من اجKعات ا موآمل  مجلع  .ل

تا i شار القانوينحفتواآلن أعلن يد ا ت الرمسي لالجKع وأعطي اللكمة  ملسسـ ثاين عىل لل ند ا تلكم يف ا ل  ب لي ل
تخاب أعضاء املاك"جدول األعامل وهو  ًوشكرا جزيال". تبنا ً." 

ند   دّ من جدول األعامل املوح2لبا
تخاب أعضاء املاكتب  نا

شات إىل الويقة  .9 نا ندت ا ثا ق مل  .A/50/INF/1 Revتس

تخاب أعضاء ماكتب  .10 سقي اªموعات إىل ا ية بني  شاورات غري الر جلوأفضت ا ن ن مس نة ممل يق وا بو  للجنة الو سـ للتني
يذية الحتاد برن نة ا يذية الحتاد ريس وا نفا تنف لت ية أسامؤمه  للجل تا لا توبر 4 و3 و1يف ل  :2012كأ
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يق بو  سـنة الو ي  للتنجل
نغ :ئالريس يد كووك فوك  سي ا  )سـنغافورة(لسـ

سكو لÉ :ئQئب الريس يد فرا ي ا نسسـ سلفادور(ل  )لا
يدلن :ئQئب الريس برييو  يد  مش ا تيسـ يا(ل  )لإيطا

يذية الحتاد ريس نة ا لتنفا  للج
يد غريغا كومري :ئالريس يا(لسـ ا  )فينسلو

يد:ئQئب الريس  )غاQ( غريس إساهاك ةلسـ ا

يذية الحتاد برن نة ا لتنفا  للج
يد بول ساملون :ئالريس ية(لسـ ا تحدة األمر يكالوال/ت ا  )مل

يد توماس لويم :ئQئب الريس تويا(لسـ ا نإ  )سـ
يد:ئQئب الريس يا(يإاك
رنا إغو
  ةلسـ ا  )ججور

ئات يف الويقة  .11 يات وسائر ا ثوترد قامئة بأسامء أعضاء ماكتب ا ي  ..A/50/INF/4 Revلهمجلع
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ند   ّ املوحد من جدول األعامل3لبا
 اعKد جدول األعامل

شات إىل الويقة  .12 نا ندت ا ثا ق مل  .A/50/1تس

ئا .13 يات ا<ول األعضاء وسائر ا ية من  يوبعد أن نظرت لك  مجع ند لهمجع ية يف هذا ا بت ا لن بغيملع متدت ينكام  ع، ا
ها نحو املقرتح لجدول أعام يه فÉ بعد يف هذه الويقة ويف الو9ئق املذكورة يف (.A/50/1ث يف الويقة لعىل ا شار إ ثا ل مل

بارة 2الفقرة   ").ّجدول األعامل املوحد"بع أعاله 

ند   ّ املوحد من جدول األعامل4لبا
 تقرير املدير العام

 :املدير العامQّه نص الاكمل خلطاب ويرد أد .14

سفري " سعادة ا لصاحب ا تشل شا ز فيكأو بو،غلي ية العامة للو ي، ريس ا مجلع  ئ
سادة الوزراء،  لا

سفراء، ثلني ا<امئني وا سعادة ا لأحصاب ا ملم  ل
ندوبني املوقرين، سادة ا ملا  ل

يات ا<ول  با حارا يف هذه ا<ورة من  مجعرسين أن أرحب باكفة الوفود تر ًي ً ح ية ي نظمة العا ملاألعضاء يف ا مل
بو(للملكية الفكرية  بري من الوفود إذ جسل أكرث من ) يالو شد ا سعدين أن أرى هذا ا لككام  حل ندوب حضوره 1000ي م 

 .هذه ا<ورة

نظمة يال  للملقد اكن العام املايض عاما  ًمج تقرة عىل الرمغ من . ً نظمة  ية  سـدئ ذي بدء، ظلت احلاp املا للم مل
ناخ اخلا ية يف ملا يا تو/ت  ية إىل  نظمة العا تخدام أنظمة ا تحد/ت ووصل ا سـر� امليلء  سـ مل مل سـ قل وعىل . 2011م

نصف األول من  يط يف ا لالرمغ من معدل الز/دة ا نا أن حنقق 2012لبسـ متر معدل الطلب يف الز/دة وا سـتطع، ا سـ
ية بة للمزيا نا  نتوقعا سـ ش. لنت نة يف ضوء  تة  يجة املؤ هوتعد هذه ا ي تن مل ق ثقة ت ياب ا ية و با تصاد العاملي وا i لاشة غ ب لض ق

تصاد i قا+ي يضوي هذا. 

نا ناقضة مع حد به  نة  يجة ا بدو هذه ا  ý+سـو ت شـ ت ن مت ي ملت يري . ل باب مهنا ا رسها؟ يف رأيي عدة أ تغمفا ا+ي  لسـ يف
منو يف الوقت ا+ي ت نه مصادر جديدة  نولو� ا+ي متخض  تصادي وا i تاج تكرر يف اإل للا ع ن تكمل يه أداء لق فراجع 

يدية هورية كور/1فقد زادت الصني. لتقلاملصادر ا ئة2مج مث  نا تصادات ا i يق، وعدد من شـ، عىل نطاق أ ل  من 3قض
ية بو العا ية الفكرية وأنظمة الو تخدا7ا  ملا ي  .للملكسـ

                                                
بة  1 شأن الرباءات يف الصني  تعاون  بات الرباءة ا<وية مبوجب معاهدة ا سـزادت  ب ل ل  .2011يف   ملائة33,4بنطل
تعاون  2 بات الرباءة ا<وية مبوجب معاهدة ا بزادت  ل ل بة طل ملائة يف 8بنسـشأن الرباءات يف كور/  2011. 
بة  3 بات الرباءة يف الربازيل  هورية كور/، زادت  ثال، ومبعدالت أقل مقارنة لصني و يل ا سـعىل  طل مل بنس مج ند 17,2ب ملائة وiحتاد 11,2له ملائة وا 

ملائة 12,7ك ملائة وتريا 20,8الرويس   
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تع ناك مقاربة دوية آخذة يف ا نح الرباءة  سلوية  يمكن يف تغري ال°ذج ا ثاين  بب ا لأما ا ل ه مل ك ل فل فل نح الرباءة س ملاظم 
سوق بات . لتعرب عن عوملة ا بة ا ية وإن اكنت  بات الرباءة الو ثال تراجع عدد  يل ا يان عىل  لطلففي ا سـ ن طل مل س نل ط ب

بات قد ازدادت عىل حنو ملحوظ لطلا<وية يف هذه ا  .4ل

تاكر i توافق سمى  بب األمه إىل ما  بومن وDة نظري، يعود ا ب ي ده أن  وهو توافق عاملي مزتايد مفا5لس
تصادي i نجاح تاكر هو أساس ا iق ل ية. ب بحوث وا تEر يف ا i تو/ت منوقد قاد ذý إىل ارتفاع رسيع يف  ل لتسـ س . 6م

تصادا i بين قكام أدى إىل  يةتت تاكر اإليكولو i سني أنظمة يات  ج العظمى السرتا ب تح ليج نجاح يف . ت لولنئ اكن ا
يد  ميي  تخدام نظام  جيق هذه األنظمة  تعلحتق ية سـ بو، فإن ا تصاصات الو ثال ال يدخل يف ا يل ا مللكعىل  خ يب مل س

ية تاكر اإليكولو i جالفكرية تعد جزءا هاما من أنظمة ب ً تاكر، كام تؤمن . ً تصادية لال i مية ية الفكرية ا بإذ تربز ا ق لقمللك
يدات ها يف طريق ميلء  سو يادة فكرة ما جتاه  نا  تعقناخا آ يق لق م لم ت ً ً. 

تاكر i ية الفكرية املربزة بومبا أن بع ذý أن ا ية،  نا مللك هو أحد أمه، إن مل يكن أمه، وسائل املزية ا تت سـ سـت ف فيل
نافس تاكر سوف تكون دامئا ساحة  i تمية للب ً ً يه . لق هده مع ما  نسموهذا ما  هواتف " حرب الرباءات"نش ناعة ا ليف  ص

يا املعلومات وiتصاالت عىل وجه العموم نولو ية ويف قطاع  جا+ تك تEر هائال . ك i ًففي هذين القطاعني اكن جحم س
ها بة  سوق وحبصد املاكفآت املصا يادة يف ا تاكر بوضع أسس ا i لومسح ح للق  .ب

بة تطورات قد غريت من قواعد ا للعوأظن أن هذه ا يريا جذر/ خالل . ل ية الفكرية  ًفقد تغري وضع ا ً تغ مللك
ية و ية عىل األصعدة اجلغرا رشين املا فاألعوام ا ض يةلع تصادية وiسرتا iتيج يات . ق تخدام نفس املر نا ا جعفلو وا سـ صل

بة نا أن نواصل هذه ا ناها يف زمن آخر، لن يكون بو تلفة  بة  للعيف  سع ب خم ثري وأود أن أشري إىل أن . لعلع لكوهذا يعين ا
بو حتديدا بة للو ياء  ًذý يعىن ثالث أ ي سـ  .لنشـ

ساح ية الفكرية  كيف املقام األول، فإن وضع ا يس يعزز من احلاجة إىل نظام دويل قامئ مللك نافس حايم الو طة  للت
ية. عىل قواعد ية أو مذهب املر نولو ية ا نا إغراءات iنزالق إىل أشاكل امحلا يلوعل القواعد أن تردأ  ئ تع كنل ج تك L . إذ

يد ي تعددة األطراف واكن من الرائع أن نرى هذا ا نع القواعد  بو عا طويال يف  تقلتÄ الو ص ي لمت م ً يجني يف ً برتخس يف 
برصي سمعي ا يجني محلاية األداء ا ليويو هذا العام بإبرام معاهدة  ل ب نذ . ن  يف 1996موهذه يه املعاهدة األوىل اليت تربم 

ية الفكرية ية  للملكجمال القوانني املوضو يه . ع تضافة رائعة وغلب  ية هذا احلدث ا سلطات ا تضافت ا علوقد ا سـ ي ل نسـ لص
ناءة <ى  يق حلكومة . اكفة ا<ول األعضاءلبروح iلزتام ا ية الفكرية ا<ويل ا متع ا لعموأود أن أعرب عن تقدير  مللك جم

نظمي الرائع يافة وا سن ا ية  تهورية الصني ا لض حل لب لشع  .مج

يجني ا<بلومايس تعابري األمل بأن روح املؤمتر سوف  ية ملؤمتر  تا ياQت ا بواكن من املالحظ يف أغلب ا خل مب ل
ن ملسود أغلب أعامل ا تعلقة بوضع القواعد واملعايريت نضوج . ملظمة األخرى ا لويقرتب عدد من هذه األعامل من مرح� ا

يات  ثل هذه األعامل2012مجعونأمل أن جتد  تقدم يف  م الطريق الصواب  وأدعو عىل وجه اخلصوص ا<ول . لل
س بين خارطة الطريق املقرتحة للخروج بصك دويل جديد  لتحاألعضاء عىل حنو عاجل إىل  نفاذ إىل األعامل ت لني ا

شورة فÉ خيص  بوعاتملنا برص والعاجزين عن قراءة ا يفي ا ملطاألشخاص  ل  .ضع

                                                
بات 2011يف  4 يفا من طل، تراجع عدد  يان تراجعا  ًالرباءة املودعة  طفً بات مبوجب معاهدة 342 610 إىل 2010 يف 344 598ل لطل، أما عدد ا

بة  شأن الرباءات فقد زاد  تعاون  سـا ب ملائة20,5بنل . 
ي 5 تحديةمياألاكد ية للعلوم، جماهبة ا ل الو تصاد العاملي: طن تحدة لال تاكر يف الوال/ت ا i قياسة مل ب  .سـ
ية يف العامل إىل وصل إج 6 بحوث وا مناميل نفقات ا يار دوالر يف 1 276لتل ية (2009مل  رشا تعادل القوة ا ئوفقا  ل ل بل ). ً تقدير املامثل  قأما ا  أعوام يف 5ل

يار دوالر873 فوصل إىل 2004 بل . مل  نفقات 1999 أعوام، يف 10قو يار دوالر641ل، بلغت ا منو يف. مل  بني أن ا لويف ضوء هذه األرقام،   هذه اªموعات يت
يصل إىل حوايل  لاكن رسيعا  ية و8ً سة املا نو/ خالل األعوام ا ض ملائة  مخل ية 7ًسـ رشة املا ض ملائة خالل األعوام ا مؤرشات العلوم ًوفقا ªلس العلوم الوطين، (لع

ندسة   ).، الفصل الرابع2012لهوا
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شأن اإلجراءات  بوأود أن أحث ا<ول األعضاء عىل امليض قدما حنو مؤمتر دبلومايس إلبرام معاهدة جديدة 
ية لقانون الرسوم وال°ذج ست معاهدة جوهرية، بل يه معاهدة . لشلكا لوهذه  سط اإلجراءات لي بسري األعامل  تي ت

ية  .لشلكا

ية الفكرية و شأن ا مللكوإن وجود صك دويل  يةب يدية وثاملوارد الورا ثقايف لتقلاملعارف ا بري ا ل وأشاكل ا لتع
نظمة يدي ملن أوىل األولو/ت  للما نا . لتقل يني، لكن الطريق ما زال أما موقد أحرزQ تقدما عىل مدى العامني املا ض

همة . طويال تؤدي إىل ملوا ب� اليت  رش ا هر iثين  سار لأل سـالعاج� املطروحة أمام ا<ول األعضاء يه وضع  ملقم عش
يات  ها يف  تا هر  ية و مجعيجة إجيا ن ب جئن تظ سار . 2013ت يع الوفود امليض يف  تعني عىل  يجة  يق هذه ا مو مج س ين ت لتحق ل

شاركة بري من iلزتام وا تحيل بقدر  ملثف وا ك ل  .مك

ندQ جماالت أخرى ل يد أين لن أذكرها اآلنعو ناول،  يد ا تعلقة بوضع القواعد واملعايري  بألعامل ا ت لمل وما يه إال . ق
تحدي الاكمن يف صون وتطوير نظام دويل قامئ عىل القواعد  سه، أال وهو ا تحدي  ها وا بري عن احلاجة  لأوجه  نف ل نفستع

نافس يه حدة ا يا جلو تزتايد  تيكون موا لت  .ف

نظمة حتد 9ن أفر تحديد األولو/تملوأمام ا تعلق  ية الفكرية و تغرية  ئة ا بزته ا ي مل للملكب ي وإن الطلب عىل . ل
نظمة ياكد يكون عارما يام بلك يشء. ملخدمات ا يع ا لقومع ذý مفواردQ حمدودة وال  تقد أن هذا يعين . نسـتط عوإنين أ

ن يارات برا باط يف  i بري من تحىل بقدر  نظمة إىل أن  نا  نضطر بو نا  جمأ نض ك ن سـ خن م تلكفة يف صف لا وأن نراعي جدوى ا
نا تيا يار. معل i نا يكون   Qيا ية، لكن أ ياجات ا i يقي ويعكس توإن الطلب  ي سـ حلق خت علح ح يق  .حق

بقت  شاورات مع ا<ول األعضاء اليت  تا تطرحان يف ا با ما اك تان غا ئة ا نا سـومن مضن األولو/ت ا مل ن ل ث شـ نل
نا هذه تيا  .مجع

تعلق بإقامة ماكت نظمةتاألولوية األوىل  ية جديدة  للمب خار شاورات عىل مدى . ج ند اكن موضوع  موهذا  ب
ية ثالثة املا ضاألعوام ا ية جديدة. ل تضافة ماكتب خار سـهتان به من ا<ول األعضاء ا بري ال  جوقد عرض عدد  سـ ي ومن . ك

يع احلصول عىل عدد غري حمدود من هذه املاكتب نا ال  تطالواحض أ يد واسع ا. نسـن هر وجود تأ نا  يلكن  لنطاق يظه
تخدام  نظمة وتربز حضورها وتوسع نطاق ا مية عىل 7مة ا تضفي  ية حمدودة من املاكتب اليت  سـبكة اسرتا مل سـ يج قشـ ت ل
 pنظمة من تقدمي خدماهتا بطريقة جمدية وفعا ية الفكرية، ومن مث تكرب إيراداهتا ومتكن ا ية  نظمة العا ملأنظمة ا مل للملكمل

تلكفة يث ا لمن  يال. ح يد ذكر ا تعلولن أ سأp خبطى حذرة لع نا امليض قدما يف هذه ا نا، لكين أرى أنه  ملت  ي عله
تاجئ . وسديدة ية القامئة بعدة طرق وأرى أن هذا العمل أفىض إىل  نا اخلار يات ماك نولقد عززQ يف العام املايض  ت جمعل ب
ية  .ضمر

ية إجيا تعلق بأ شاورات  ثريا ما أعرب عهنا خالل ا ية اليت  ثا مهأما األولوية ا ت مل ك ن بل إلرشاك قطاع فل سـد 
نا رشاكت بطريقة فعاp أكرث يف  معلا ياسات. ل نا عن إرشاك هذا القطاع يف اختاذ القرارات أو ا تحدث  سـوال أحد  ه . لي

ئة  تطورات اليت حتدث يف  نه ا متع إىل هذا القطاع وتعمل  نظمة أن  سائد هو أنه ميكن  بدو أن الرأي ا يلكن  بم ل للم ل تسـي
يا واألعامل ا+ي  نولو يا ج تاكر واإلبداعلتك i رسعة يف قطاعات بتغري   .ب

نقطة األخرية يف هذا الصدد تقل إىل ا تاكر اجلديد وأ i ئة لودعوين أرجع إىل  ن ب بºان . يب تعلق األمر  لو ي
ية واألقل منوا نا ما ية . ل س� العا بوؤ مركز يف ا بعض، مما مكهنم من  ئة اجلديدة قد أعطت فرصا جديدة  ملإن ا سل ت لل لب يل

تطور . داعلقمي اإلب تغري تغريا شديدا، وال سـÉ إذا نظرQ إىل وترية ا ئة اجلديدة  بعض اآلخر فإن ا بة إىل ا لو ت ب ل يسـ ل لن
رسيعة ساعدة عىل تكوين . لا ية يف ا يب بطريق جديدة حرصا عىل الفعا نظمة أن  تيض ذý من ا ملو ل تج تسـمل يق
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سني، إال أنين أرى. الكفاءات بري  نا واعون بوجود جمال  تحوإ ك تحداث عدة خدمات جديدة للن يع ا نا  سـ أ تط سنسـن
توى أعىل نا إىل  سـتريم إىل iرتقاء بأدا  :توشمل هذه اخلدمات ما ييل. مئ

يا املعلومات وiتصاالت يف دمع  - نولو تخدام  ية الفكرية وتعزيز قدرهتا عىل ا تحديث ماكتب ا نا  Qجبر تك سـمللك ل جم
رشوعات يف حنو  Qند ية الفكرية، إذ  مإدارة ا ع   بºا؛90 مللك

ية  - ياQت ا نفاذ إىل قواعد ا تاكر من أجل تعزيز ا iيا و نولو شاء مراكز <مع ا نا إل Qلعلموبر ب ل ب ن لجم ج لتك
ية اليت وضعت يف حنو  نولو جوا تخدا7ا؛30لتك  سـ بºا والقدرة عىل ا

ية ا - ية وا تجارية جلعل ا<ور/ت ا ياQت ا نارشين وئعي قواعد ا نا مع ا نورشا لعلم ل ب ل لتقت ل بºان ك ية  لللرائدة جما ن
توسطة ا<خل  ية ا نا بºان ا ية جدا  بة و نا ملاألقل منوا وبأسعار  ل لل يل مسـ ية (تفضم لتمناألحباث من أجل ا

تاكر iنفاذ إىل ) بو شأن الرباءاتلوا تخصصة  ياQت ا بقواعد ا مل  ؛لب

شاWIPO Re:Searchو - يل ال ت، وهو رشاكة بني القطاع العام واخلاص تريم إىل ا كتعج ف وتكوين ل
هم�  بحث يف جماالت األمراض املدارية ا ية الفكرية واخلربة  شارك ا تاكر عرب  i ملالكفاءات يف جمال للمللك ت ب

سل  .لواملالر/ وا

بºان األقل منوا يف تقريري  ية وا نا بºان ا نا األخرى لفائدة ا يل عن هذه الربامج وغريها من برا لوترد تفا ل ل جم مص
توب ا+ي وزع هذا ا لصا  .باحملك

سفري  ية العامة، سعادة ا يه شكري إىل ريس ا تو تمت لكميت  لوأ مجلع ئب ج تشخ يادته ودمعه ومع\ فيكز ق، عىل 
 .ا<ؤوب طوال العام املايض

بو نظمة . يوأود أن أثين عىل موظفي الو ثرية طوال العام املايض أحرزت ا ملفأQ أرى أن املوظفني أدوا 7امت  ك
ندQ العديد. بفضلها تقدما ية وهبمة وتفانعوإن  توى عال من ا ّ من خرية املوظفني ا+ين يعملون  ن هسـ وإنين أعرب . ملمب

ناين اخلالص  ".هلم متعن ا

ند   ّ املوحد من جدول األعامل5لبا
 بياQت عامة

ثلون عن ا<ول املائة واأدىل الوفو .15 لد وا ست عرشةملم ية ا نظامت غري احلكو ية ا<وية امخلس وا نظامت احلكو ل وا مل ل ممل م
ت ند لا ياQت يف إطار ا بايل ذكرها  يا :  من جدول األعامل5لب تني وأسرتا يغوا وبربودا واألر تان واجلزائر وأنغوال وأ لأفغا ن ن جسـ ت ن

سا وأذريجان ونغالديش  بوا ب نا فاصو بردوس لمن سالم وبور ياك وبنن وبوسواQ والربازيل وبروين دار ا يويالروس و ل ت بلج كب
يا الوسطى و هورية أفر ندا و يقو مج يا وكو ك تارياك وكوت ديفوار وكروا يا والكونغو وكو تييل والصني وكولو سـ ب وقربص مشـ

يويا  سلفادور وإ ية وا<امنرك ومرص وا هورية الكونغو ا<ميقرا ية و ية ا<ميقرا هورية كور/ ا ية و هورية ا بوا ث ل ط ط مجب مج يك لشعمجل تشـل
ياQ والكريس الرسو يا وغاQ وغواتÉال و يا وأملا يا وجور غوغا ن جب نغار/ يل م نداوهو يا وإيران يسلآ ند وإندو سـ وا نيه  –مجهورية (ل

ية شقر ) ماإلسال سوتو ويرب/ ومد ية و ية ا هورية الو ا<ميقرا تان و يا وقريغزي يا وجاماياك و غوالعراق وإيطا ل ي ب ط سـ ي لل شع لك مج ن
با يامنار و يق و بل األسود واملغرب وموزا نغويا وا يك و يومالوي ومالزي/ ومايل وا م نم ب جل ل مسـ ندا ويجري/ والرنوجي ملك نل ويوز ل ن

يا  هورية مو<وفا وروما هورية كور/ و بني وبوندا و يا اجلديدة وراغواي وبريو وا تان وب° وبوا  نوُعامن و ل لفل ي مجسـ مج ن غ ك
يا با يا وإ نوب أفر يا و نغافورة وسلوفا يون و يا وسريا سعودية ورص نوiحتاد الرويس ورواندا واململكة العرية ا سـ ك سـ ل ب ل يقب  ج

يداد وتوغو وتونس وتريا  ند وتوغو وتر 
تان و سورية وطا هورية العرية ا سويد وا سودان وا كورسي الناك وا ي يل سـ ل ب ل نل جيكمجل
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ية وأوروغواي وفزنويال  تحدة األمر تحدة والوال/ت ا يا ا هورية تزنا تحدة و تحدة واململكة ا ندا واإلمارات العرية ا يكوأو ملمج مل ن مل مل ب غ
بويفاري–مجهورية ( ل ا ية الفكرية ) ةل ية  ية األفر نظمة اإل بابوي وا يا وز مين وزا يت Qم وا للملكو يق ميم مل ب قلي م ورابطة ) ARIPO(لف

يا  نوب رشق آ سـأمم  يوية األوروية للرباءات ) ASEAN(ج نظمة اآل بوiحتاد األفريقي وا سـ وجامعة ا<ول ) EAPO(مل
ية وأDزة iتصالوبالعرية  بات اإللكرتو ناعة احلا نية  سـ ص ية الفكرية ) CCIA( مجع هد ا<ويل  للملكوا ية ) IIPI(ملع مجلعوا

نارشين  للا<وية  يديو ) IPA(ل يا املعرفة ) IVF(للفوiحتاد ا<ويل  سة ا<وية إليكولو جواملؤ ل ثالث ) KEI(س بكة العامل ا لو شـ
)TWN.( 

ثاين عىل .16 نصب الريس للعام ا تخابه يف  بارات الهتاين للريس ال تحدثني  لوتقدم لك ا ن بع ئمل م توايلئ وشكروا أيضا املدير . ل ا
تازة اليت  ية الفكرية، إىل جانب األمانة عىل الو9ئق ا ها يف خدممة ا هود اليت بذ ملمالعام عىل لك العمل ا+ي أجنزه وا مللك ل جل

يات مجلعأعدهتا الجKعات ا ّ. 

تحد9 مس اªموعة ء، إن حنو  .17 ية،  تحدة األمر ّوقال وفد الوال/ت ا م يك تأىت من  ملائ93مل بو  تة من إيرادات الو ي
توسطة رشاكت الصغرية وا رشاكت، مبا يف ذý ا ها ا ملالرسوم اليت تد ل ل رشاكت يف . فع بغي ز/دة إرشاك تÄ ا لوأضاف أنه  ين ّ

بو، أو يات العامة . تزويدها مبعلومات أفضل عىل األقل يمعل الو مجلعوأشار الوفد إىل أن اªموعة ء تقرتح بأن يمت، خالل ا ّ
ناعة يص يوم لوضع هنج أكرث إرشااك إزاء العالقات مع قطاع ا لصللعام القادم،  يال . ختص بدي قلقا  حوقال إن اªموعة ء  ت ّ

بºان اخلاضعة لعقوت جملس  بو يف ا ية اليت تضطلع هبا الو ساعدة ا شطة ا نذ زمن طويل يف تصممي أ ثغرات القامئة  لا ي ن مل ن لتقل م
تحدة،  تابع لألمم ا ملاألمن ا ساءp عهنال شطة وإماكية ا ية تÄ األ ملويف شفا ن ن ّومىض يقول إن اªموعة ترحب خلطوات اليت . ف ّ

تق�،  ية ا تاجئ تقرير املراجعة اخلار نع تكرارها، معرتفا بأن  شالك و تÄ ا تصدي  نظمة مؤخرا من أجل ا سـاختذهتا ا ن مل ل ل ململ ج ّم
ية  بل جملس األمنملعنا+ي صدر يف اآلونة األخرية، وجلان اجلزاءات ا نهتك العقوت املفروضة من  بو مل  قشري إىل أن الو ت ي . ّت

 Éف pساء ية وا شفا سني ا بو عىل مواص� العمل مع ا<ول األعضاء عىل  شجع الو ملغري أن الوفد رصح بأن اªموعة ء  ل حت ي فت ّ ّ ّّ
ية، ال سـÉ تÄ اليت يضطلع هبا يف ا<ول األعضاء ساعدة ا شطة ا ُخيص أ ن مل  اخلاضعة لعقوت جملس األمن، ومراعاة لتقن

تق� حق املراعاة ية ا يات الواردة يف تقرير املراجعة اخلار تو سـا ص ملل يريات املدخ� عىل . ج ُوأفاد بأن اªموعة ء ترحب  لتغ ّ ّ
يمي اليت تعد يق وا تد سري حصول ا<ول األعضاء عىل تقارير ا يق ا<اخيل واليت من شـأهنا  تد تقثاق ا ق لق ت لم ي ل يق ي تد بة ا قها  ل شع

رشية مع . ا<اخيل والرقابة شأن املوارد ا شامل  نوي ا تقرير ا يمت، فضال عن ذý، ز/دة تطوير ا لبوأضاف قائال إنه  بل ل سـ ل سّ
ية يف هذا الصدد شفا ساعد عىل ز/دة ا فمرور الوقت يك  ل  وتقرير 2011/2012ّوأوحض أن تقرير أداء الربQمج للفرتة . ي

يت املرافق l ا+ بغي أخذها يف لتثبا ية اليت  شفا عن عدد من القضا/ الر يق ا<اخيل والرقابة  تد بة ا ني أعدته  يق سـ ك ل ئيشع
ية  نا ية ا ية وضع مزيا بان يف  ئا ث ن معل لسـ ية . 2014/2015حل نا ية  يذ الربQمج واملزيا ئونوه بأن  ث للن تنف ّ هر أن 2012/2013ّ ّ أ ظ

هر القادمة ية إىل حد ما فÉ خيص األ توقعات إجيا شا ب سني املردودية .ل يذ تدابري  سه،  بو بدأت، يف الوقت  حت وقال إن الو نف تنفي ّ
يذ يد ا ية ال تزال  بت هبا ا<ول األعضاء وإنه يدرك أن املزيا نفاليت طا لتق ن ّ ية طوي� األجل . ّل بو بوضع اسرتا نه أوىص الو يجو تي ّ لك

تظام ية وإبالغ ا<ول األعضاء عهنا  نلضامن وفورات  ّقول إن اªموعة ء ترى أيضا أنه ميكن، لرتكزي ومىض الوفد ي. هيلك ّ
سني أداء  يف و تاك ية يف ا يق وفورات إضا ها،  ية والكفاءة يف إدارة iجKعات وطريقة عرض الو9ئق و حتعىل الفعا ل ل فل حتق جحم

يهتا تا سني إ ها و نظمة لوظا جا نئف حت ناء اجلديدين، بأن اªموعة . مل رشوعي ا ّوبه، فÉ خيص وضع  ب لن م ء اكنت تفضل لو أبلغت ّّ
تطورات اليت أدت إىل إهناء العقود مع املقاول العام بكرة  ّيف مراحل جد  لم ّ نه أفاد بأن اªموعة ء أبدت ثقهتا يف قرار . ّ ّو ّ لك

تظام تطورات  بت قرتاح األمانة إبالغ ا<ول األعضاء عن ا رشوعني بدون املقاول العام ور تكامل ا ناألمانة ا ل ّحسـ  وأوحض .مل
سابقة من زاوية إدارة اûاطر  يق ا تد نة ا يات  يل تو تعرضت  تق� للرقابة قد ا شارية ا i نة لأن ا ل جل ص تفص سـ سـ ت قللج ل مل س ّ

يات تو تÄ ا ية املربطة  بري من اûاطر العا بو للحد بقدر  شلك ويق مع الو صوتعاونت  ل ب ت ل ك ي ث شارية . ّب i نة توجشع الوفد ا سللج
ت سات اخلار� اجلديد من أجل لاملذكورة عىل مواص� ا يق ا<اخيل والرقابة ومراجع ا تد بة ا حلعاون مع املدير اجلديد  ل قشع ل

بو يق والرقابة يف الو تد يفة ا توافق وتعزيز و ييق املزيد من ا ل ظ قل نجاح . حتق نظمة عىل ا لوقال إن اªموعة ء هتo املدير العام وا مل ّ
ي تقومي iسرتا يذ برQمج ا تاحملرز يف  ل ية اإلدارة . جيتنف برية عىل  نات  معلورصح بأن ذý الربQمج قد مكن من إدخال  ك يس حت ّ ّ ّ
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تلزماهتا لالضطالع بدور  ياجات وتعزيز كفاءهتا وضامن  تجابة لال i نظمة من ز/دة قدرهتا عىل ميكن ا بو و سـيف الو ت سـ مل مي ح ّ سـ
يق أهدا ية الفكرية و يد العاملي يف جمال قضا/ ا حتقيادي عىل ا مللك يةلصعق تيجها iسرتا بادرات . ف ملوأشار إىل أن من بني ا ّ

تصدر ونفذ يف القريب بلغني عن اûالفات، واليت  ياسة اخلاصة حبامية ا يجي ا تقومي iسرتا ّالعديدة مضن برQمج ا ُ ت سـ مل سـ ت ّل . ل
بلغني عن اûالفات يف أقرب يذ ما يضمن حامية شام�  بو  ناشد الو ّوقال إن اªموعة ء  للم ي تنفت ّوأضاف أن .  وقت ممكنّ

ية الفكرية العاملي لعام  تقرير ا يد  مللكاªموعة ء  ب برصي قائال . 2011تشـ سمعي ا شأن األداء ا يجني  لوخص +كر معاهدة  ل ب ب ّ
نظمة وإن من املمكن. 2012ّإهنا أكرب اإلجنازات اليت حتققت يف عام  ها ا بات اليت توا ّوقال إن اªموعة أحاطت علام  ملّ D  لعق

تقدم سار واحض إلحراز ا لحتديد  ناء مع سائر الوفود . م شلك  تعاون  شدة مبواص� احلوار وا ّوأكد عىل أن اªموعة ء ملزتمة  ب ب ل ب ّ ّ
بوعات برص والعاجزين عن قراءة ا ياجات معايق ا ية فÉ خيص ا تاجئ إجيا ملطلضامن  ل ت ب ّوشدد، فÉ خيص معاهدة حامية . حن

بث، عىل أن اªم ّئات ا ّ ل تعاون مع الوفود األخرى يف هذا الصددهي تطلع إىل . لوعة ء ملزتمة أيضا  ّوقال إن اªموعة ء  ت ّ
شأن رسعة، إىل عقد مؤمتر دبلومايس يف هذا ا ية وا<عوة،  نا لإحراز تقدم يف جمال معاهدة قانون الرسوم وال°ذج ا ع . بلص

نذ ا تقدم احملرز  مجلعوأضاف أن اªموعة ء ترحب  مل ّ ية الفكرية ّ ية  ية ا<وية ا نة احلكو سابقة يف ا مللكيات العامة ا نم ل للج ملعل
تاجئ تضمن قدرا  توصل إىل  تعداد للعمل من أجل ا يدية والفوللكور وأهنا ال تزال عىل ا ية واملعارف ا نواملوارد الورا ل سـ تقل ّث ل

توازن واملرونة با من ا لنا سـ  .م

يا مس  .18 يا الجوحتدث وفد جور رشيةسـمجموعة بºان آ قوسطى والقوقاز وأورو ا بو ل ها الو بذ هود اليت  ي وأشاد  لت جل
ية الفكرية ية للرباءات وقدراهتا. مللكمحلاية حقوق ا تعزيز كفاءات املاكتب الو يات  يذ آ بو تدمع  شطة الو نوقال إن أ ل ل ي طن . تنف

بو وماكتب الرباءات شاط يف هذا الصدد مع الو تطرد قائال إن اªموعة تعاونت  يوا ن تلف ا<ول األعضاء وحث بسـ خم يف 
يذ تÄ الربامج شكر . تنفاألمانة عىل امليض يف  ته  توقال إن مجمو ية الفكريةع ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج ها وتؤيد اعKد ملع معل عىل 

ها واإلبالغ عهنا ية و يات جدول أعامل ا يق لرصد تو ية ا تقيميآ منت ص سـ لل بري. لتن بو أحرزت تقدما  كومىض يقول إن الو يذ ي تنفا يف 
رشوعات أخرى يذ  ية وجيري  ساعدة ا رشوعات ا ية ونفذ عدد من  شطة جدول أعامل ا مأ ت تق نفم ن مل من لن ُ تفادت بعض . لت سـوقد ا

ية، وال بو يف إطار جدول أعامل ا ساعدة اليت تقد7ا الو منبºان اªموعة من ا ي شاء  لتمل رشوعات إ تعلق   Éف Éنسـ مراكز دمع مبي
تاك iيا و نولو با ج يارلتك نولو ج وماكتب نقل ا يان وإن . لتك تقدم بطيء يف بعض األ حواسرتسل قائال إن اªموعة تقر بأن ا ل

ياجات ا<ول األعضاء رشوعات مل تكن لرضورة مالمئة ال حتا هوة . مل يق ا بو من أجل  ليد أن اªموعة تدمع معل الو ي ي تضب
ي ية ا ية، مبا يف ذý تكوين الكفاءات وتطوير ا تاملعر تحب لل ن تخصصةف ياQت ا نفاذ إىل قواعد ا ملة وا ب شكر . لل توأوحض أن اªموعة 

يط اإلجراءات  يق و نة من أجل  شطة ا ية أ ها وشدد عىل أ ية بقانون الرباءات عىل  نة ا<امئة ا سـا سـ للج ن مه ت ن بللج ن تملع ت معل
ية وتؤيد قرار عقد مؤمتر دبلومايس يف غضو نا يل الرسوم وال°ذج ا ية واإلدارية  عا لص سج تشلك تنيلل وأضاف أن . سـنن 

شأ يات ا ية و ياQت اجلغرا تصادية عرب حامية ا i سة نا تعزيز ا ية لغة  ناªموعة تويل أ سم ب ف مل ل ملمه ت فل بو عىل بذل . ق يوحتث الو
ية ومراجعة الصكوك اليت حتمهيا ألن  ياQت اجلغرا تعدد األطراف يف جمال ا تعاون ا يع ا هود  فمزيد من ا بجل مل ل لشج بونة لت لشـاتفاق 

يد ا<ويلبشأ ها عىل ا شأ و يات ا لصعن حامية  ن سجيلسم تمل نة50  يعود إىل أكرث منت نة . سـ  نت اªموعة عىل ا للجوأ ث
ية الفكرية بادل املعلومات حول إنفاذ قوانني ا تدى  بارها  ية إلنفاذ  تق� للرقابة ا شارية ا iمللك ت ن ت ن سـ لت ع ملع ممل تدرك . س سـوا

تعاون وا ته قائال إن ا سـمس مجمو ل ميي لتنع يد الوطين واإل ية عىل ا ية العا ية قصوى يف معاجلة تÄ ا يان أ قليق  لصع مل لقض مه يكتسـ
ندوات . وا<ويل ية وا ية والز/رات ا<را تدر ثات اخلرباء والربامج ا نظمي مزيد من  يد  يكون من ا لويف هذا الصدد،  سـ ي ل بع ت بسـ ملف

شأن اإلنفاذ نة ا<ا. بوحلقات العمل  شكر ا للجوأفاد أن اªموعة  ها وترحب ت ية حبق املؤلف واحلقوق اªاورة عىل  معلمئة ا ملعن
ئات  بث و ئات ا رشوع معاهدة جديدة محلاية  برصي وتدمع العمل عىل  سمعي ا شأن األداء ا يجني  يعKد معاهدة  ل ي ل ل ب هب ه م

نة بيل وعقد مؤمتر دبلومايس  بث ا سـا ياغة . 2014 لكل هائل احملرز يف  تقدم ا  ýموعة كذªبت ا صور لل حول ثويقة معل ح
ناءات iبرص وسـتث يدات لفائدة األشخاص معايق ا لا بوعات ولتقي ، وقال الوفد إن اªموعة ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا

ية العامة يف  ية  نا للجمعنظر يف إماكية عقد دورة ا ئ ت ن ثس نة2012 سـت وشكرت اªموعة أيضا . 2013 سـ ومؤمتر دبلومايس يف 
ية نة ا<امئة ا نا توازنملعللج ها احلايل ا Qنة يف بر ها يف أن متيض ا ها وأعربت عن أ مل بقانون الرباءات عىل  جمللج مل بت . معل حور

يدية و ية ا<وية خبصوص اتفاق حول صك قانوين دويل يكفل حامية فعاp للمعارف ا نة احلكو تقلبعمل ا ل لللج بري م لتعأشاكل ا
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يدي ثقايف ا تقلا يةلل . ث واملوارد الورا ýبووأشادت كذ ية مبعايري الو نة ا ناحج لقامئة 7ام ا ييذ ا ن للج ملعل وأقرت اªموعة . لتنف
نوع ية الفكرية يف إطار املعاهدات ا<وية واألنظمة ا سني خدمات ا هود  بادرات وا تحلاجة إىل مواص� ا ل تح ململ مللكل .  القامئةةجل

شورهتا يف الهنوض مب ية و ساعدهتا ا بو عىل  موشكرت اªموعة الو ن م لتقي ية الفكرية عرب تطويرها وتكوين كفاءاهتا ُ مللكاكتب ا
ية نا بºان ا تعلقة لرباءات عىل نطاق أوسع يف ا ية ورش الو9ئق ا نا ية ا هم معايري ا سني  موعرب  مللك لف ل مل ع لص وأضاف الوفد . نحت

ية وا<وي تظاهرات اإل نظمي عدد من ا نت اªموعة من  بو  ساعدة اليت قدمهتا الو لأن ا مي ل ت ي قلمل َ ّ ية مك شأن ا ية  مللكة والو ب طن
تعاون ا<ويل . الفكرية ية الفكرية وتعزيز ا بو، محلاية حقوق ا شرتك، برعاية الو هم  ناء  بºان إىل  يع ا لودعت اªموعة  ي م ب ل مللكمج ف

بºان ها تÄ ا تحد/ت اليت توا ية الفكرية من أجل رفع ا ليف جمال ا Dل  .مللك

ناول وحتدث وفد بريو مس مجموعة بºان أمرياك ا .19 ية والاكرييب وأعرب عن تقدير اªموعة اللزتام املدير العام  تلال بن تي
يع هتمت هبا اهKما خاصا ناء ألهنا تعي أهنا . ضموا تواصل ملقاربة من العمل ا<ؤوب وا ها ا با بورصح بأن اªموعة يعرف عهنا ا مل لت ع ُ

تاجئ ملمو يق  توقعون مهنا  نني ا+ين  نثل املاليني من املوا ي ط تايل يه الروح اليت حتلت هبا يف العمل. سةحتقمت ومىض . لوهذه 
نضج  ية من ا تقدم ا+ي أحرزته بعض اللجان وأسفر عن إعداد و9ئق معل بلغت مرح� عا ية ا ليقول إن اªموعة تقر بأ ل ل مه

ّ أعد لفائدة وأشار عىل وجه اخلصوص إىل الصك ا+ي. وميكن أن تكون أساسا للوقوف عىل مالءمة عقد مؤمتر دبلومايس
سمرب  ية العامة يف د ية  نا برص وا+ي من املزمع أن تعقد دورة ا يمعايق ا للجمع ئ ت ثل تفق هذه 2012سـ ته، ومن املرحج أن  ت <را سـ

شأنه يف عام ناد إىل خارطة . 2013 با<ورة عىل عقد مؤمتر دبلومايس  ستوأضاف أن من الرضوري أن متيض ا<ول قدما ال
تقل الو. الطريق هذه يدية نوا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا نة احلكو تقلفد للحديث عن ا ث ن ل لللج مللكملع م

 Äت ياغة نصوص قانوية تضمن امحلاية  نة  ها هذه ا بذ ية اليت  هود ا لوالفوللكور، وقال إن اªموعة ترحب  ن لص للج ت لن ملضجل
نارص سار وقال إن اªموعة . لعا متزي هباملوحتدث عن هذا ا ناءة اليت  تشاركت يف املفاوضات لروح ا تدرك قائال إن . لب سـوا

يع ا<ول األعضاء ووDات  سار، واليت تعكس مصاحل وأولو/ت  سم هبا هذا ا شارية اليت  يعة ا مجاªموعة ترحب  مل ت ك ت يب ل لط
ية ية العام. ملعننظر سائر األطراف ا بقا للوالية اليت قررهتا ا مجلعومىض يقول إنه  نة يف عام ط هود 2011للجة  جل وناء عىل ا ب

ية يف عام  تجىل رضورة وضع جدول لعقد دورات إضا ثفة اليت بذلت خالل العام احلايل  فا  لالنهتاء من املفاوضات 2013تملك
نصوص يف أرسع وقت ممكن متدة يف . لحول ا تقدم احملرز وiتفاقات ا سق ذاته رصح الوفد بأن اªموعة تؤيد ا ملعوعىل ا ل لن

ناءات لفائدة  iيدات و بث وا ئات ا ثال إىل  شريا  ية حبق املؤلف واحلقوق اªاورة  نة ا<امئة ا ثإطار ا تم ي ل ي م ن سـللج ه لتقملع
يات الصادرة يف هذا الصدد تو ية ا متد ا بات ودور احملفوظات، وأعرب عن أمل اªموعة يف أن  صا ل مجلع تعت ورصح بأن . ملك

سامهة يف  تعداد  تنفاªموعة عىل ا للم ية ويه عاقدة العزم عىل سـ شأن ا بو  متدة خبصوص جبدول أعامل الو يات ا تو منيذ ا ب ي ص لتل ملع
ýساعدة . ذ شطة ا تعاون من أجل اعKد أ ثل من ا ية كربى للوصول إىل احلد األ ملوأردف يقول إن بºان اإلقلمي تويل أ ن ل ممه

يه فإن اªموعة ترح يهنا، و ية الفكرية و يدان ا ية يف  علا سن مللك حتم نة ا<امئة لتق للجب بإدراج هذا املوضوع يف جدول أعامل ا
ية، وهبذه الروح شاركت اªموعة يف أعامل  ياQت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم وال°ذج ا ية بقانون العالمات ا فا ب ع لص ل لن ملع

ية الفكرية ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج نطلق ذاته رصح الوفد بأن اªموعة تقر بأ. ملع مهومن ا ياسات عامة يف جمال مل سـية رمس 
تصادية،  i تلف القطاعات سامهة من   ýشعوب، وذ تصادية  i ية بارها أدوات حتقق ا ية الفكرية،  قا ق خممللك مب لل من لتت ع

سامه يف  يذ الربامج اليت  ية إىل تكوين الكفاءات و ية الرا هود ا مترار بذل ا بو عىل ضامن ا تايل فإهنا حتث الو تو ن ي نفل م تجل لتق سـ
يذهارمس ياسات و تنف هذه ا ية . لسـ ية وا ية  نة ا هائل ا+ي أحرزته ا تقدم ا مللكوراح يقول إن اªموعة تقر  منل ن للج لتل ملع

ية يو نظمة ا ية يف أعامل ا هود لضامن إدماج جدول أعامل ا شدد عىل رضورة ز/دة هذه ا مالفكرية، ومن مث فإهنا  لجل مل من وقال . لتت
يع ا تواصل  ملإن من رضوري أن  مج يات ت ساعدة عىل رمس iسرتا تعلقة  بادرات ا يل ا يجبادرات امللموسة من  مل مل مل تب ق

تعلقة بأولو/ت  ية الفكرية ا تلف جوانب ا تدريب أفضل لضامن أن  ية ووضع املعايري والرتوجي  ياسات الو ملوا خم ل ن مللكسـ ط ل
تحدا تاكر وا i سة وتعزيز نا ساعد عىل ز/دة القدرة عىل ا بºان  سـفرادى ا ب ف مل ت يق ل يا و نولو ها ونقل ا حتقث املعارف و ج تك لحفظ

تدامة يف اإلقلمي ية ا سـا ملمن ية أشاروا إىل أن نظام . لت هورية ا<و ميي عقد يف ا شاركني يف اجKع إ يكوأردف قائال إن ا مينمجل قل مل
يذ هذه األداة ال رشوع  تقدم يف  شغاهلم ألن ا ية الفكرية مالمئ، ومع ذý أعربوا عن ا بة ا نفحو تمللك م ل ن سب اخلطة سـ ح مييض 
نع املاكتب من الوفاء لزتاماهتا رشوع قد  هذا ا بو  ية اليت خصصهتا الو متاملوضوعة وأن املوارد غري الاك ملي ل تفت الوفد إىل . ف لوا
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ييل إدارة  ية يف  نا ية ا هد الوطين  يدها لإلقرار  ية وقال إن اªموعة تعرب عن تأ ية الفكرية العا شـأنظمة ا ع لص ي للملكمل ملع مللك
تخدام حب رس ا تب أن  شأن الرباءات، ومن شأن اإلقرار هبذا ا تعاون  يدي دويل ملعاهدة ا سـث دويل وإدارة حفص  ب ل ّه ي تمت ملك

تعاون  تخديم نظام معاهدة ا يع  بريا لفائدة  ية تعزيزا  نظام ا لنظام الرباءات أكرث وأكرث يف اإلقلمي وأن تعزز قدرة ا سـ مج ك ن مل لتق
ب يع مودعي ا لطلشأن الرباءات و مج ناء علهياب يع اªموعات . بات  يل  شدد أيضا عىل رضورة ضامن  مجورصح بأن اªموعة  ث متت

بو يني يف الو ئات اختاذ القرارات أو يف عدد املوظفني ا نظمة سواء يف  ناسب يف ا شلك ا ية  ياإل ن ي مل مل ل همي مله وأضاف مس . قل
ميي ال بد أن يكون أكرث إنصاف توازن اجلغرايف اإل قلاªموعة أن ا ميي . ال تب اإل شغال اªموعة أيضا ألن ا قلوأعرب عن ا ملك ن

ية  نه  تايل ال  يل من املوظفني و مثن، يعمل به عدد  ثين عىل مع\ ا+ي ال يقدر  ية والاكرييب ا+ي  بألمرياك الال ل قل تلي ميكت ت بن
يني عدد اكف  ها يف هذا اªال، وتطلب اªموعة  تعاون  ية  نا بºان ا ياجات ا تعا لل ت ل معت م مل ميي ح تب اإل قلمن املوظفني يف ا ملك

ية والاكرييب. ليك حيقق أهدافه تعاون يه أيضا من أولو/ت إقلمي أمرياك الال ية ا ينوراح يقول إن ز/دة مزيا ل تدرك قائال . تن سـوا
شأن اللغات وملواص� إجراء  بو  ياسة الو يذ  ية اليت تولهيا  شدد من جديد وتؤكد عىل األ يإن اªموعة  سنف ب ي سـ مه حتت نات لت

يادين تلف ا ياسة يف  يق هذه ا ية عىل  ملموضو خم سـ ب لع هود . تط سلط الضوء عىل ا ته قائال إن اªموعة  تمت الوفد  جلوا تخ لكم
هود رشية يف اإلقلمي وإهنا ترحب هبذه ا تدريب املوارد ا ية  ها األاكد بذ ية اليت  جلا لبل لملض مي ت يات . ن ميوأضاف قائال إن األاكد

ية الصغرية تعد قصة جناح يف هذا  رشية  يص ما يكفي من األموال واملوارد ا بالصدد، إال أن من الرضوري أيضا  تلختص لل ب
ية يف تÄ اªاالت نا ياجات بºان اإلقلمي ا ما ت ملت ية الفكرية. ح تطوير نظام ا مللكوأعرب الوفد عن الزتام اªموعة  وقال إنه . ب

تعددة األطراف نظر يف املفاوضات ا تالف وDات ا مللرمغ من ا ل نرصي املرونة خ تالف حصي ألنه جيمع بني  i ع فإن هذا خ
ية شفا فوا تاجئ . ل يق  توقعون مهنم  ناس ا+ين  يات عىل أال يغفلوا املاليني من ا يه قال إن اªموعة حتث من حيرض ا نو ي ل مجلع حتقعل

 .ملموسة يف مداوالهتم

ي .20 نذ ا نت،  نظمة قد  مجلعوأحاط وفد الصني علام مع iرياح بأن ا مل مت ّمتك ها وفقا ملا ّ سابقة، من iضطالع  بعملات ا ل
ية  نا ية  ئورد يف الربQمج واملزيا ث سري 2011-2010للن بريا يف  بو ال تزال تؤدي دورا  متدته ا<ول األعضاء؛ وبأن الو ي وا ك تي ّ ع

ي توى ا يهنا من iرتقاء  بºان  ية الفكرية وتطويره ويف دمع ا نظام ا<ويل  سني ا شطة  مللكأ متك سـللملك ل ل حت مبن يقا ل حتقة الفكرية 
ها اخلاصة فعنا تخاره . مل يد الوطين للصني وأن من دواعي ا يوم ا فوذكر الوفد أن من حماسن الصدف أن يوافق هذا ا ّ لعّ ل

ندوبني من دول أعضاء أخرى يف بطريقة ممزية رفقة  يوم يف  تفال هبذا ا iم ّح ن بذة . جل نام هذه الفرصة إلعطاء  نورغب يف ا غت
تقدم ا+ي أحرزت ية الفكرية خالل العام املايضلعن ا ية . مللكه الصني يف جمال ا ية  ية الو يذ iسرتا للملكوبني أن  ننف طيج ت ت ّ ّ

ية الفكرية  تحداث ا تاجئ ملموسة، وأن قدرة بºه عىل ا بل أربعة أعوام، قد أفىض إىل  مللكالفكرية، اليت وضعت  سـق ّن ُ
سن مطرد تخدا7ا وحاميهتا وإدارهتا يف  ّوا ّ حت نظ. سـ رشت، يف عام لولفت ا نر إىل أن حكومة الصني  ، موجز اخلطة 2011ّ

تعلق لرباءات ية، اليت مشلت ألول مرة غا/ت  ية الو Kجiتصادية و i ية رشة  ية  ثا ية ا تا ن ع من ن ل ّسـ ّ ط قمخل للت ّوأضاف أن . ع
تب احلكويم  ية الفكرية، اليت أصدرها الحقا ا تطوير ا رشة  ية  ثا ية ا للملكاخلطة ا ملك مللك ل ن ل عسـ تعاون ) SIPO(ية الفكرية مخل ل

ها حبلول عام  بغي  ية الفكرية اليت  ية ا يال غا/ت اسرتا شلك أكرث  ية أخرى، حددت  يقمع مثاين إدارات حكو ن مللك حتقم ي يج تفص تب ّ
تعديالت . 2015 هده جمال الرباءات يف الصني أدى إىل اسـهتالل جوp جديدة من ا رسيع ا+ي  تطور ا لوقال الوفد إن ا ّل يش ل ّ ّ
تجارية وقانون حق املؤلفعىل  يه أيضا تعديل قانون العالمات ا لقانون الرباءات يف اآلونة األخرية، يف الوقت ا+ي جيري  . ف

هر الEية األوىل من عام  نكام أشار إىل أن األ ش هدت إيداع أكرث من 2012ّ بات حامية iخرتاعات 363 000ش  با من  طل  طل
بº، مهنا  نوية قدرها  طلب حميل، مم287ّ 000ليف ا سـا يعد ز/دة  با دويا من 12 117 ملائة، وتلقي ما مجموعه 24,1ُ ل  طل

شأن الرباءات، ممّا يعد ز/دة قدرها  تعاون  ُبات امحلاية مبوجب معاهدة ا ب ل يني .  ملائة13,5طل نني ا لصينوقال إن املوا ط ّ
با دويا مبوجب معاهدة الرباءات، ويه 17 473، 2011أودعوا، يف عام  ل  ملائة مقارنة لعام املايض35,3ز/دة قدرها طل  .

نصف األول من عام  ّوأفاد بأن ا ل هد إيداع 2012ّ تجارية، وحفص 824 000ش  يل العالمات ا بات  ل طلب من  سج تطل
بات املودعة، ممّا يعد ز/دة مبقدار 588 000 ُ من ا توايل7,3 ملائة و24,4لطل لتقدم ّوشدد الوفد كذý عىل ا. ل ملائة عىل ا

نت، يف أواخر  تو/ت األربعة اكنت قد ا رشوعة، وبني أن احلكومات عىل ا تاحملرز يف جمال تعزيز الربامج احلاسوية ا سـ قب ململ ّ ّ
سعر رشاء 2,19، أكرث من 2012نيويو  تخدمة ألغراض عامة  ئات من الربامج احلاسوية ا يص خيص ثالث  يون تر ب  سـ ب ملُمل ف خ
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يار يو1,5جتاوز، يف اªموع،  ية جتاوز سعر رشاهئا، إجامال، 1,32ان، مهنا مل  تعلق بربامج حاسوية  يص  يون تر ب  ب ي مكتمل خ
يون يوان970 هام العمل يف تعزيز . مل  يال عاما حنو إماكية إ ناشئ و ناك نوعا من اإلجامع العاملي ا سورأى الوفد أن  نم ل ه ّ

ياة ا يري  ية و تاكر بدوره يف دفع جع� ا i هام تاكر، وإ iح تغس من ب تطرد الوفد قائال إن ا<ول األعضاء قد قامت، . لناسلتب ّوا سـ
بو ية الفكرية، بقدر هائل من العمل الفعال بدمع من الو تاكر وا i بوق بني تفاعل الويق غري ا يأمام هذا ا ب سـ ث مللكل ويف . مل

تجارب العديدة اليت قامت هبا يف اآلونة األخرية برية اليت بذلهتا الصني وا هود ا لمعرض ذكر ا لك سني جل تاكر و i حت بغرض تعزيز ب
سعي،  تجارهبا من أجل ا بºان األخرى وiسرتشاد  تعمل من ا بº، أبدى الوفد إرادة بºه يف ا ية الفكرية يف ا لنظام ا ب ل ل ّل مللك

شرتكة ية  يق  مسوية، إىل  تمن نظر إىل. وأعرب، بعد ذý، عن تقديره للخطاب ا+ي ألقاه املدير العام. حتق لوأكد عىل أنه  ّ ّ 
ية الفكرية واخلدمات الفعاp اليت تقد7ا  تعاون الويق يف جمال ا بح ا تاكر العاملي أ i يا هده جغرا رسيع ا+ي  تغري ا مللكا ف ثش ل ص ب تل ل ّ

ية الفكرية نظام العاملي  تصاد العاملي وتطوير ا بة لال ية أكرث من أي وقت مىض  تيس أ بو يف هذا اªال  للملكالو ق ليك سـ مه . لني
نظام العاملي وأبدى دمعه للهن تعزيز ا ية  ية حمدودة من املاكتب اخلار بكة اسرتا شاء  بعه األمانة يف إ تدرجيي ا+ي  لج ا ل يج شـ ن ت جل تت
شط وأمه األطراف الفاع� يف جمال . للملكية الفكرية بارها أحد أ بو يف الصني،  تب للو شاء  ّوطلب الوفد  جمددا إ ن ت ي عن مك ّ
ية الفكرية هّد،. مللكا يتعوقال إن بºه  بىن الالزم وسد ما يربط بذý من ّ توفري ا به،  بو  تجابة أمانة الو ت يف حال ا مل ب لطل ي ّسـ

يف ية عىل . لتاك نا بو يف تعزيز ومواءمة قانون الرسوم وال°ذج ا عوأعرب كذý عن تقديره للعمل الفعال ا+ي تقوم به الو لص ي
يد ا<ويل ثين عىل اإلجنازات امللحوظة اليت حققهتا الو. لصعا سؤوp عن شؤون يومىض  تخصصة ا ملبو، ويه واكp األمم ا مل ي

ية الفكرية نظام العاملي  سني وتطوير ا ييت  ية الفكرية، يف امليض قدما  للملكا لمللك حت بو ومديرهيا .بعمل شريا إىل أن الو ي،  ّم
ية الفكرية يف الصني شدة تطوير ا يني دمعوا  تا مللكا ب ل نت، يف العام املايض. ملت متكّورصح بأن الصني  ّ ، من مواص� تعاوهنا مع ّ

سس غري يد فرا شخيص للمدير العام ا تعاون بفضل iلزتام ا يق ذý ا بو و نالو سـ ل ل تعم ّوخص +كر املؤمتر ا<بلومايس . لي
يجني يف يويو  نجاح يف  برصي، ا+ي ُعقد  سمعي ا ناملعين حبامية األداء ا ب ب ل ثيل 2012ل ّ ومجع بني   دوp من ا<ول 154مم

برصي، اليت تضمن 49بو وياألعضاء يف الو سمعي ا شأن األداء ا يجني  نجاح، عن إبرام معاهدة  نظمة دوية وأسفر،  ل  ل ب ب ب ل م
ناين األداء ية . فامحلاية الاكم� حلقوق  ية كربى مجعت بني األوساط ا<وية ا نوأوحض أن املؤمتر مل يكن جمرد تظاهرة دبلوما ل ملعسـ ّ ّ

يقة من  pأيضا دال l سن نظام الصني اخلاص حبامية حق املؤلفمعحبق املؤلف، بل اكنت يث   ّ حت ودعا الوفد ا<ول . ح
سـىن بدء نفاذها يف أقرب وقت ممكن تصديق عىل املعاهدة أو iنضامم إلهيا، حىت  يل  تاألعضاء إىل ا ل يتعج ّوذكر بأن . ل ّ

ي ندوة اجلواp ا ثل ا  ،ºب شطة يف ا سة من األ نظمي  تا يف  بو والصني اشرت نالو ل ل ن سل ت ك ملعي ية م نا عة حبامية الرسوم وال°ذج ا لص
تلف األنظمة ا<وية محلاية الرسوم  شأن الرباءات، وذý بغرض تعزيز  تعاون  ية مبعاهدة ا تقدمة ا ندوة اجلواp ا لوا خم ب ل ن مل ملعل

يفا أن ا شأن الرباءات يف الصني،  تعاون  تخدام نظام معاهدة ا ية، مبا يف ذý نظام الهاي، وا نا ّوال°ذج ا مض ب ل سـ ع لتعاون لص
سلع واخلدمات شأن ا ياQت نظام مدريد  لال يزال قامئا يف جمال تطوير قاعدة  ب يه . ب تو نام هذه الفرصة  جورغب الوفد يف ا ل غت

يد الزتام  نوات، وأعاد تأ ها إىل الصني عىل مدى ا تقد ساعدة اليت تكرمت  بو عىل خدمات ا<مع وا شكر للو كخالص ا سـ ب مل ي لل مي ّ
يق تعاوهنا يع و تو تعمبºه  سـ بلب بو يف ا ملسـتق مع الو تصاد العاملي . ي i نا أن أي انكامش حيدث يف تارخي بني  قوقال إن ا ّ ّ لّ ّل

منو  تاكر ويعطي زخام ملرح� جديدة من iتعاش وا iخرتاع وiليؤدي، دوما، إىل حترير طاقات جديدة لإلبداع املعريف و ن ب
ية الفكرية دورا يف هذه تصادي، وأن  i الªللملكيف ا تهّق ية ال ميكن لغريها تأد ي ا ية . لعمل تطرد قائال إن القضا/ العا ملوا ّسـ

يا اإلنرتنت، تطرح أيضا حتد/ت  نولو شار  ية وا ناخ وأزمة الطاقة واألمن الغذايئ والصحة العمو ثل تغري ا ية،  جالر تك م تم مل نسـ ّ ئي
i قادرا عىل ºيث مل يعد أي ب ية الفكرية،  نظام ا<ويل  ّجديدة أمام ا ح للملك يف مبفرده مع األوضاع ل ّنعزال عن غريه أو ا لتك

سط اكف من املرونة والروح  ّورأى الوفد أنه ال. اجلديدة بو، وإبداء  يهنا برعاية الو  Éتعاون ف بºان من تعزيز ا يع ا قبد  ي ل ل بمجل
شرتكة تحد/ت ا تÄ ا ية  تصدي بفعا بل ا شاف  ناءة، وiشرتاك يف ا ملا ل ل ل ل س تك ُب سـ ىل الوفد بعدة ويف هذا اخلصوص أد. ل

بو ييقات عىل القضا/ الوجهية مضن إطار الو ثالثة . تعل يل ا<ويل ا سني أنظمة ا مترار يف  i ية لوأكد، أوال، عىل أ سج حت لتمه سـ ّ ّ
بو بات الرباءات ا<وية عرب نظام 2011ّوأشار إىل أن عام . ياليت تديرها الو يايس فÉ خيص عدد إيداع  هد بلوغ رمق  ل  طل ق ش

تعا نذ عام لمعاهدة ا يق أعىل معدل منو  شأن الرباءات، و مون  حتق بات 2005ب هد أيضا بلوغ عدد  سه  طل؛ وأن العام  شنف ّ
يل ا<ويل للرسوم وال°ذج  مترار منو نظام الهاي  يل ا<ويل للعالمات مضن نظام مدريد رمقا جديدا، وا سجا تسج للت سـل

نظام ية +ý ا ية اجلغرا ساع نطاق ا ية، مع ا نا لا تغط ت ع فلص ثالث بصدد وا. ل يال عىل أن األنظمة ا لترب الوفد تÄ احلقائق د ل ّع
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يه بروز ا<ور  بات يف لك أرجاء العامل، يف الوقت ا+ي زاد  هرة وiعرتاف <ى مقديم ا ساب قدر مزتايد من ا فا لطلش لت ك
ية الفكرية نظام ا<ويل  تاكر ويف ا iخرتاع وi شطة للملكا+ي تؤديه تÄ األنظمة يف أ ل ب نذ ّوذك. ن مر بأن الصني طرف،  ّ

بعد فكرة iنضامم إىل نظام  شأن الرباءات، وأعلن أن بºه ال  تعاون  ستزمن طويل، يف نظام مدريد ونظام معاهدة ا ب يل ّ
ية . الهاي نا بات حامية الرسوم وال°ذج ا يه عدد  ثل  ها بºا  عورصح قائال إن انضامم الصني إىل نظام الهاي، بو لص طل ّ فمي صف ّ ّ

توسطة، الKس حامية أكرث من نصف رشاكت الصغرية وا ية، وال سـÉ ا رشاكت ا هّل عىل ا بات العامل بأرسه، لن  مل  ي لطل ل ني لصس
ية  نا متس حامية رسو7ا ومناذDا ا ية اليت  رشاكت األ يد أيضا ا سب، بل  ية  بºان األ ية الفكرية يف ا عا لص ب حف ب تلل ن جن لج يفسـ مللك

ّغري أن الوفد أشار إىل أن لغات. يف الصني ية، ممّا يؤثر إىل حد ما ّ با ية واإل تعدى اإلنلكزيية والفر ّ معل نظام الهاي ال  ن سـ سـ نت
تخدامه ساعه وا سـيف إماكية ا ت يع لغات . ن نظمة، عىل تو نة  ياسة اللغوية الرا سـوأبدى أم\ يف إماكية العمل، يف ضوء ا للم ه سـ لن

نظام شاركة، عل حنو . لالعمل يف ذý ا تعداد بºه  للموأكد جمددا ا سـ ّ بو من ّ يادة الو بذل  هود اليت  تح، يف ا يإجيايب و ت بقم جل ُنف
سني وتطوير تÄ األنظمة ا<وية لأجل  ية ا<وية . حت نة احلكو لكام سلط الوفد الضوء عىل احلاجة إىل امليض قدما بعمل ا مللج ّ

يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  تقلا ث لن تاجئ للوأبدى تقديره . مللكملع بارة اليت بذلت وا نهود ا لجل ُ ج
شات  نا توصل ا سعي إىل إجياد توافق يف اآلراء، وأعرب عن أم\ يف أن  يع األطراف يف ا ية اليت حققهتا  قاإلجيا مل ت ل مج ب

ية من خالل توافق اآلراء وسوية اخلالفات رسعة، إىل حلول  ية،  تا فعل ببل متكن . ملسـتق ّوأعرب بعد ذý عن أم\ يف أن  ت
بو من نافع ملموسة يالو ية، ممّا يعود  متدة من جدول أعامل ا يات ا تو يذ ا ية لضامن  رشية الاك ية وا مب توفري املوارد املا من ص ل لتل ملع نف تف لب

بºان األقل منوا ية، وخباصة ا نا بºان ا لعىل ا ل ية . مل يقدم ا<مع الالزم لعمل ا يانه، بأن بºه  تام  بل ا هّد الوفد،  مجلعو سـ ب ّت خ ق تع
شات العامة وسائر جلان نا شاط يف ا شاركة  تواصل ا  ،pسؤو ية ا نا بºان ا بو، مؤكدا أن الصني، ويه من أمه ا ق الو مل ن مل سـ مل ل ل بي م ّ

هامة من جدول األعامل نود ا لاليت جترى مضن ا لب تحة . ُ نظمة بطريقة  تعاون مع سائر أعضاء ا تعداد بºه  يد ا منفوأعاد تأ مل لل سـ ك
iتعاون وتقامس الفرص و يق ا لوشام� من أجل  نظام ا<ويل تعم سني ا تايل يف  هام  تحد/ت، واإل لشرتاك يف جماهبة ا حت ل سل

بºان يع ا ية يف  يق iزدهار وا يا إىل  لية الفكرية  مج من لتسع حتق ية اإلدارية . للملك نطقة هونغ كونغ ا نوشدد الوفد، فÉ خيص  لصيم ّ
ية الفكرية تمكن يف رمسلهتا مية ا مللكاخلاصة، عىل أن  ق ية، كام رصح به العام ّوأشار إىل أن. ّ نطقة هونغ كونغ ا  ّ ن لصيم

نطقة هونغ  ية الفكرية، وقال إن مثة فعال، يف  تجارة بأصول ا يلك ا هوم و ماملايض،رشعت يف إبالغ أحصاب املصاحل  مللك ّمبف ل ه
نصة مما ية الفكرية تديرهام Dات خاصة، فضال عن  تعدديت اجلوانب  تني و تني افرتا ية،  مكونغ ا للملك م ين نص ضي ث� أخرى ملص

ي� القادمة هر ا ها يف غضون األ لقلتوقع  شي تشغيل ّ ية الفكرية إىل . ُ ية  ية ا يانه بدعوة األوساط العا تمت الوفد  مللكوا نخ مل ملعب
يطة يهتا الفكرية أو تقدمي خدمات و نصات من أجل رمس�  تخدام تÄ ا سـا مل  .ملكسـ

ية وذكر أن اªم .21 بºان األفر يقوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا ية يف جماالت وضع ل سائل الر سـوعة تعكف عىل ا ئيمل
ية واإلدارية شؤون املا ية وتكوين الكفاءات واحلومكة وا ساعدة ا لالقواعد واملعايري وا ل ن ها أن . لتقمل بغي  بو  لوأضاف أن الو ين ي

ية لوضع القواعد واملعايري توازن وموجه حنو ا لتمنتواصل العمل جبدول أعامل  ّ  تؤيت املفاوضات وقال إن من الرضوري أن. م
يدية والفوللكور مثارها ية واملعارف ا ية الفكرية وامحلاية الفعاp للموارد الورا شأن ا تقلا<ائرة  ث لب نصوص . مللك لومىض يقول إن ا

يدية وال ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا نة احلكو ثالثة اليت قدمهتا ا تقلالقانوية ا ث ن ل للج ل لن مللكملع فوللكور م
بل يه العمل يف ا تقبغي أن تكون األساس ا+ي يقوم  ملسـن عل شمل والية . ي توأردف قائال مع ذý إن اªموعة تويص بأن 

نة وiنهتاء مهنا ية للفريق العامل ا<ويل من أجل اإلرساع يف وترية أعامل ا نة عقد ثالث دورات موضو للجا ع وأضاف أنه . للج
ي مسبغي إجراء مفاوضات غري ر ية العامة لعام ني بل ا نة وعقد اجKع مراجعة  يادة ريس يف إطار ا مجلعة حتت  قللج ئ  2013ق

نجاح ا+ي حتقق يف . 2014هبدف عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  تفت إىل جمال حق املؤلف وقال إن اªموعة ترحب  لوا ل
برصي سمعي ا شأن األداء ا يجني  لإبرام معاهدة  ل ب بغي. ب نجاح  ينوقال إن هذا ا شاركة يف املفاوضات اجلارية ل هات ا هم ا مل أن  جل ُيل

ية حبق املؤلف  نة ا<امئة ا يه ترحب اªموعة خبطة معل ا يدات عىل حق املؤلف، و ناءات وا i نحول للج عل ي ملعت لتقسـ ث
ية إبرام 2014-2013 واحلقوق اªاورة للعامني ية  هود امجلا ناء علهيا بذل ا تواصل ا<ول األعضاء  بغ، اليت  ع ب معاهدة جلسـ

بل عام برص  ناءات لفائدة األشخاص معايق ا iيدات و قشأن ا لث ت ي سـب بات ودور احملفوظات بعد أن 2013 لتق ملكت؛ ولفائدة ا
ية العامة لعام رشين إىل ا نة وا ثا ية بذý يف دورهتا ا نة تو مجلعترفع ا ل ص لعللج بحث بعد 2013 م تعلمي وا سات ا ل؛ ولفائدة مؤ ل س
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ية بذý يف نة تو صأن ترفع ا ية العامةللج ثالثني إىل ا مجلع دورهتا ا ية . ل نا تقل الوفد للحديث عن جمال الرسوم وال°ذج ا عوا لص ن
سن أحاكم قانوية صارمة  توازن  يف والفوائد، وقال إن من املمكن إجياد هذا ا تاك توازن بني ا نوشدد عىل رضورة إجياد ا ب ل ل ل ل

ية وتك ساعدة ا نتكون جزءا من صك مقرتح هبدف تقدمي ا يذ وتكوين الكفاءات يف لتقمل يف ا يص تاك لوين الكفاءات  ل لتنفتقل ل
ية نا يا يف جمال الرسوم وال°ذج ا عأفر لص ية يف . يق هود من أجل دمج ا توقف عن بذل ا ها أال  بغي  بو  منوراح يقول إن الو ت ي لتي جل ل ن

ساعدة ا شطة ا شطهتا وأن جتري اإلصالحات يف الوقت ذاته وتزيد من أ ها وأ لتقيع برا مل ن ن نية وتكوين الكفاءات <ى جممج
ية بºان األفر يقا ية وأعرب عن تطلع اªموعة إىل . ل يات جدول أعامل ا ية من تو ثا ية ا تو يذ ا منوحتدث الوفد عن  ص ن ل ص لتل تنف

ية  نا يهتا  بو ومزيا يا يف برQمج الو ئيص املزيد من املوارد ألفر ث ي للختص ن يق . 2015-2014يق ية إىل  تدابري الرا حتقوأضاف أن ا م ل
ساعدة املقدمة إلهياالف ية ا نو يا أو  ية يف أفر ية ا بغي أال ترض إلمدادات املقدمة إىل ا تلكفة  يث ا ية من  ملعا ع ب ت ب ي ل يقل ن ن تحح . لل

ية العامة لعام يذ قرار ا ية إىل  مجلعومىض يقول إن األعامل الرا نف ية 2009 تم تعزيز نو تواصل  بغي أن  يق  ية ا شأن آ ع  ل ت ي سـ ل نب لتن
تقارير املعدة ولضام ّا يات جدول أعامل ل يذ تو ية يف  ية بفعا نة الربQمج واملزيا بو و ية مبعايري الو نة ا سامهة ا صن  ل ن جل ي ن للج تنفم ملع
ية شأن ا بو  منالو ب ية . لتي نوب يف جمال ا تعاون فÉ بني بºان ا تقدم احملرز خبصوص ا مللكورصح بأن اªموعة ترحب  جل ل ل

تجزأ من أع باره جزءا ال  ية  يالفكرية وا ت عمن بولت بو . يامل الو يوأشار إىل أن اªموعة تقدر العمل اجلاري لضامن حومكة الو
شطهتا بة ا<ول األعضاء أل ية يف مرا يدة وإدارهتا إدارة سديدة ولضامن الفعا نحومكة ر ل يف . قشـ هم  تكثومع ذý قال إن من ا مل

ثال ال شاء فريق عامل  شاورات بني ا<ول األعضاء يف هذا الصدد من خالل إ ما ن شأن مل بتعراض iقرتاحات املقدمة  سـ
ية العامة يف عام  بغي أن تعقد مزيدا . 2013مجلعاحلومكة وعرض تقرير عهنا عىل ا يق  بو  نة الو تدرك قائال إن  ينوا سـ ي جل للتنسـ

ها يص ما يكفي من الوقت إلجناز أعام لمن iجKعات مع  ّوأفاد بأن من الرضوري أيضا وضع تعريف أدق لإلنفاق عىل . ختص
ميي العادللتا يل اإل توازن وا بدأ ا ناد إىل  بو ال رشية يف الو ية أجنع للموارد ا قلية، ووضع اسرتا ث ل س ي يج متمن ل لت م ت وسلط الضوء . ب

ية، إذ يلزم  شأن املاكتب اخلار بو  توازنة للو ية  ياسة إ بو الر/دة يف رمس  جعىل رضورة تويل ا<ول األعضاء يف الو بم ي مي سـ قلي
بان عىل األقل  يا  مكتأفر تاكر واإلبداع فهيايق يا . بمن أجل الهنوض ال بو مواص� دمع أفر سا من الو ته  تمت الوفد  يقوا يخ مت مللكم

ناد إىل ما أحرز لفعل من تقدم يق أولو/هتا وتطلعاهتا ال ية و ياجاهتا اإلمنا ية ا تيف  سحتق ئ ت حب  .تل

نغار/ مس  .22 يقمجموعة بºان أورو الوسطى وهوحتدث وفد  تصادية  وقال إن لبلطا ئة ا تصادي يف  i تعاشiق ي بق ن
يعة تعاوية أكرث فأكرث بح بدورها ذات  تاكرية اليت  i بري عىل القدرة توقف إىل حد  يري  ندوية رسيعة ا ب تص ب ك ي تغ طل وأشار إىل . ل

تاكر واإلب بة لال نا توازQ ويكفل حوافز  ية الفكرية يكون فعاال و هم مباكن وجود إطار دويل  بأنه من ا سـ م م للملك وشكر . داعمل
ساعدة، وال ية الفكرية ملا تقدمه من  ية  نظمة العا مالوفد ا مل ية الفكرية،  للملكمل ية  يات الو للملكسـÉ يف جمال وضع iسرتا ن طيج ت

تاكرية الصغرية  i رشاكت ية الفكرية بني القطاعني العام واخلاص، وتعزيز دور ا رشاكت ذات الص�  بوالهنوض  ل مللكل
توسطة نوان وأفاد . ملوا ية حتت  تجارة العا نظمة ا ته  تدى العام ا+ي  عالوفد أن ا مل ل نظم من تعدد األطراف يف "مل نظام ا ملهل ا ل

نه أشاد بوقوع تطورات واعدة ومهنا إبرام " أزمة؟ ساؤال وجهيا و لكأ9ر  برصيت سمعي ا شأن األداء ا يجني  لمعاهدة  ل ب .  مؤخراب
ية و سن ا تحيل  يع الوفود إىل ا نودعا الوفد  حب ل ية لمج بل العمل سوية بفعا تدى إلجياد  بو يه  شريا إىل أن الو لاملرونة  سـ ن ي مم

تعددة األطراف نع القرار ا يات  بات أمام  يل ا ملوتذ ص معل ية يف هذا الصدد اعKد . لعقل نارص األسا سـومىض يقول إن من ا لع
تل توى  بو كلك أو عىل  يد الو ب� سواء عىل  نة ا توازن  خمجدول أعامل معيل و سـ ي صع مسـ ملقلل بغي أن م نظمة، اليت  ينف جلان ا مل

توى نضج بعض القضا/ احملددة دون وضع صالت صورية بني املوضوعات يت ا<ول األعضاء إىل . ملسـحترز تقدما وفقا  عود ُ
يايس عن املداوالت والرتكزي يف الوقت  شاغل ا<ول األخرى من أجل نزع الطابع ا سـإبداء مزيد من iحرتام ألولو/ت و لم

توى اخلرباءملذاته عىل ا شات عىل  سـنا ية محلاية الرسوم . مق يق األهداف األسا ته موحضا أنه ال ميكن  سـوواصل الوفد  حتقلكم
توى  تجاوز ا ية  نا رس إىل أنظمة حامية الرسوم وال°ذج ا رشاكت نفاذ  بدعني وا يح  ية إال إذا أ نا سـوال°ذج ا ت ع لص للم ت ع مللص ّم ي ل

تلفة قد . الوطين توأضاف أن املامرسات ا ûيف هذا املضامر pبذو هود ا مليق ا توصل . جلع شدة إىل العمل  يه، دعا الوفد  للو ب عل
ي نا تعلقة لرسوم وال°ذج ا ية ا يد اإلجراءات ا تو يع  ها ا يغة  عإىل  لص مل شلك ل مجل يق لص ح يد تÄ ةبل ح موحضا أنه ما دام أن تو

ته األخرية يف إطار  ية بقانون احلاإلجراءات دخل مر نة ا<امئة ا نا ياQت ملعللج ية وا نا تجارية والرسوم وال°ذج ا بلعالمات ا ع لص لل
ية ية يف اجKع حتضريي لعقد مؤمتر دبلومايسفاجلغرا تالفات ا i سوية ميكن  بق،  ملتخ ت بق، أن . ف ناء عىل ما  سـورصح الوفد،  ب
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بل القريب شدة عقد مؤمتر دبلومايس يف ا ملسـتقاªموعة تدمع  بث لوأشار كذý إىل أن ضامن حامية دو. ب ئات ا بة  نا لية  ي لهسـ م
ية حبق املؤلف واحلقوق  نة ا<امئة ا بري ا+ي أحرزته ا تقدم ا تظاره، ومن مثة فقد أثىن عىل ا نأمر رضوري وقد طال ا للج ل ملعن لك ٌ

ناءة يف العمل حنو وضع معاهدة شاركة  شارك  يع الوفود إىل أن  باªاورة يف دورهتا األخرية ودعا  م ت وفÉ خيص الرباءات، . مج
يام بعمل عايل قا بادرات تقامس العمل اكنت األساس يف ا ية الفكرية و تعاون املعزز بني ماكتب ا شطة ا لقل الوفد إن أ م مللك ّ ل ن

ية معل . اجلودة مهوشدد كذý عىل أ ية بقانون الرباءاتّ نة ا<امئة ا نا سني أداء ملعللج ي�  تح يف جمال جودة الرباءات كو لسـ
تخدمني، وأعر بلملسـاملاكتب لفائدة ا نة ا ملقب عن أسفه لعدم اتفاق ا<ول األعضاء عىل معل ا تعلق ملفاوضات . للج  Éيوف

نة ا<امئة  يات ا ته تؤيد تو برص، أعلن الوفد أن مجمو يدات لفائدة معايق ا ناءات وا i شأن للجحول صك دويل  ص ع ل ي ت لتقب ث سـ
ية حبق املؤلف واحلقوق اªاورة تدرك قائال إنه فÉ خيص ا<. ملعنا ية سـوا نة احلكو ثالث األخرية  ية ا مورات املوضو للج ل ع

ية  يغة الهنا بل وضع ا رشوع األحاكم  بادئ و رشوع األهداف وا بغي مواص� صقل  ئا<وية ترى اªموعة أيضا أنه  لص مل ي قل من م
ته بل حتديد  طبيعلصك دويل أو  تصادية يف مدا. ق i لظروفبو قودمع الوفد دعوة اªموعة ء إىل اإلقرار أكرث  يوالت الو

بو يات الو ب�  نظمي تظاهرات يف هذا iجتاه يف ا<ورات ا يوإىل  مجلع  .ملقت

يا  .23 نوب رشق آ نغافورة مس رابطة أمم  سـوحتدث وفد  ية الفكرية ) ASEAN(جسـ مللكشريا إىل أن ا عد ا<عامة تمل م
ية  نا بºان ا ية  ماألسا ل لل تاكر وفÉ خيصسـ iنولو� و تقدم ا يق ا ب  تكل يلحتق ية وحامية ة لتمنا ثقا ية وا Kجiتصادية و iف لق ع

ثقايف ثا من وأعرب الوفد عن تقديره  . لالرتاث ا ية يملا جرى حد ية  نظمة العا تعاون بني الرابطة وا يع نطاق ا للملكتو مل مل ل سـ
بو هوجشعه ما الفكرية و تجKعiمكبود/ خالل إىل ي ز/رة املدير العام للو i متزي  و.صاد يف الرابطةق الرابع واألربعني لوزراء

بوهذا iجKع  شاركة الو توجيا جديدا  يبكونه  مل ية، مبا يف وزراء عن تقديرمهال وإعراب الرابطة مع ت بادرات ا نظمة  من <مع ا مل لتمل
ية الفكرية الرابطة ذý من خالل فريق  تعاون يف جمال الرابطة  للملكالعامل املعين    وإن الرابطة ملزتمة مبا).AWGIPC(ل

ية وانضامم ا<ول األعضاء يف الرابطة إىل : ييل ياجات اإلمنا ية الفكرية وفقا لال ية  ياسة  ياغة  بو  ئالعمل مع الو ت حمل سـ لص حي للملك
تصادي i ندماجi يا مع ية الفكرية متا يق أهداف ا ية و قiتفا مللك حتق نغافورة اخلاص بربامج . شـق سـوأثىن الوفد عىل عرض 

تكوين الكفاءات يف  نغافورةلهادفة  بو يف  تب الو رشاكة مع  ية الفكرية  سـجمال ا ي مك سؤولني . لمللك موقد لكف وزراء الرابطة 
تفاوتة داخل الرابطة ية ا تو/ت ا ية، مع مراعاة  نا تعزيز ا بو  تعاون مع الو توى ا ملسني  من سـ سـ ت ل ي ل سـ لتتح م ف ل م وسريكز العمل . ب

يت Qم يامنار و بود/ و يبوجه خاص عىل  فمك ثالثني لولقد شارك املدي. م ثامن وا بو أيضا يف iجKع ا لر العام للو ل الرابطة فريق ي
بو والرابطة يف . 2012لاملذكور يف يويو  تعاون بني الو شمل ا يو ل ناءات 2013 و2012سي i شأن ية  تث حلقة معل إ ب سـمي قل

ية الفكرية  تدى الرابطة  برص و يدات اخلاصة حبق املؤلف لفائدة األشخاص معايق ا للملكوا ن ل مي  وتكوين الكفاءات 2013يف لتق
يا مع أولو/ت خطة العمل تجارية متا شـيف حفص الرباءات والعالمات ا برية من . ل يذ مجموعة  بو عىل  كوشكر الوفد الو تنفي

ميي يدين الوطين واإل شطة عىل ا قلاأل لصع وحث الوفد مس الرابطة عىل إ
حة املوارد املالمئة إلحراز تقدم أكرث يف خطة . ن
ية الفكريةمعل الرابطة تعلقة  مللك ا بو لوضع القواعد واملعايري قطع شوطا 7ام يف يويو يف ظل اإلبرام . مل رشوع الو نوقال إن  ي م

يد هبذا اإلجناز برصي وإنه مس الرابطة  سمعي ا شأن األداء ا يجني  ناحج ملعاهدة  شـا ل ل ب ب تظاره . يل يل طال ا نوهذه املعاهدة د ل
يه ا<بلوم تعددة األطرافلعىل ما ميكن أن تفيض إ ية ا ملا بو لوضع القواعد واملعايري . سـ رشوع الو يوأيد الوفد مس الرابطة  م

ية نفاذ إىل املعارف ونقل . لتمنا+ي مشل جدول أعامل ا هلت ا شطة وضع القواعد واملعايري اليت  يع أ لورحب  ن سشج بت
i شأن يا ومن مث دمعت العمل حنو قرار بعقد مؤمتر دبلومايس  نولو ثا ج تتك سـب يدات اخلاصة حبق املؤلف لفائدة ل لتقيناءات وا

يه بوعات وا+ي اكن من الواحض وجود حاجة ماسة إ لاألشخاص العاجزين عن قراءة ا نة . ملط ية للجوأفاد بأن معل ا ماحلكو
يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  تقلا<وية ا ث ن لل تقدم امللكملع لهائل احملرز يف ل 7م للرابطة ورحب 

يا مع واليهتا لفرتة  يدي متا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا شأن امحلاية الفعاp للموارد الورا شـياغة نص  تقل ل تع تقل ث ب لص ل ل
توصل إىل توافق اآلراء داخل هذه . 2012-2013 نة  ية  للوQشد الوفد مس الرابطة ا<ول األعضاء لعمل سو/  سـ حب ن
نة هاورحب . للجا يع برا ية يف  بو إلدماج جدول أعامل ا هود الو جمأيضا  مججب من ية للوقال إن معل ا. لتي ية وا ية  مللكنة ا من ن لتج ملع
نطقة الرابطة والجKع .  أسايس ملصاحل الرابطةالفكرية ية يف  تلفة جلدول أعامل ا شاريع  يذ  موأحاط الوفد علام  مننف خم م لتت ب

نول شأن نقل ا ميي  شاوري اإل لتكا بل ياقلت يا: جو نولو ية الفكرية ونقل ا شأن ا ية  جرشوع جدول أعامل ا تك لمللك بم تحد/ت : "لتمن لا
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شرتكة  نغافورة"  إجياد حلول–ملا يع ا<ول األعضاء . سـا+ي عقد يف  شاركة مع  تعداد  i بة مجوقال إن الرابطة عىل أ للم سـ ه
ب شطة الو ية امخلس واألربعني يف أ يات جدول أعامل ا يذ تو ييف  ن من لتص نغافورةتنف بو يف  تب الو سـو ومن خالل  ي وحتدث . مك

هر خالل العام املايض وعن الزتام الرابطة لعمل مع ا<ول األعضاء للميض قدما  ناد إىل الزمخ ا+ي  i ية ظعن أ ست مه
بو بعمل  .يالو

يه وحتدث وفد قربص مس iحتاد األورويب  .24 يه، وقال إن iحتاد األورويب، وا<ول األفوا<ول األعضاء  فعضاء 
تEر يف  نة لال ئة آ ئة  نه من أجل  ته و يا ية الفكرية و توازن وفعال  شاء نظام دويل  ية لغة إل سيويل أ م ي ي للملك بم ي س ن لص ن هتمه حت

تجات واخلدمات ناعي وللهنوض  بحث العلمي وا نا لص بو. ملل ية للو يق األهداف العا يوأكد الوفد جمددا دمعه ا<امئ  مل وفÉ . لتحق
يه، يؤكد مرة أخرى خيص العمل اجل ية، أعلن الوفد أن iحتاد األورويب، وا<ول األعضاء  فاري يف إطار جدول أعامل ا لتمن

ýبا والزتامه بذ نا يذا  ية  يذ جدول أعامل ا سـدمعه  ممن نف تنف لتت ية . ل نة ا نوأعرب الوفد عن قلقه من طول جدول أعامل ا ملعللج
ية الفكرية وأبدى أم\ يف أن خت ية وا مللك تفكري يف ذý وأن جترى تÄ لتمن تا  نة و هذه ا ب�  ُصص iجKعات ا لل قللج ل ملق

سديدة وأفضل املامرسات ية واإلدارة ا شفا لiجKعات عىل أساس ا واسرتسل يقول إن iحتاد األورويب، وا<ول . فل
ية حبق املؤلف واحلقوق اªاورة من ت نة ا<امئة ا يد مبا أحرزته ا يه،  ناألعضاء  للج ملعشـ ي تعلقة بصك دويل ف ملقدم يف املفاوضات ا

 ýتكامل ذ يه، عازم عىل ا برص وإن iحتاد، وا<ول األعضاء  يدات لفائدة األشخاص معايق ا ناءات وا i سـشأن ل ي ت فب لتقث سـ
ية لغة وأشاد مبا حتقق من إجنازات يف املدة . العمل يت بأ بث  ئات ا شأن حامية  ثري من املفاوضات  مهوأوحض أن ا حظ ل ي هب لك

بني أن . ألخريةا يدات األخرى اليت  ناءات وا i شات حول نا ناءة يف ا ته ا شار يواصل iحتاد األورويب  تو يث يتق ت ق مل ب ك م لسـ سـ ل
نفذ  ي°  بو أن تراعهيا  يع ا<ول األعضاء يف الو بغي  بادئ اليت  بادل األفاكر وا هدف من وراهئا هو تعزيز  تا ي مجل ي مل حت ن ل

يدات يف رشيعاهتا ناءات وا iت يتق لت ث يةسـ ية حبق . طن الو نة ا<امئة ا نظر يف خطة معل ا نوأكد الوفد عىل رضورة ا للج ملعل
ية نا ئاملؤلف واحلقوق اªاورة  بو أن تضطلع فهيا . 2014-2013 للث همة اليت ميكن للو ناك عددا من القضا/ ا يوراح يقول إن  مله

تجار. بدور ر/دي ية بقانون العالمات ا نة ا لوفÉ خيص أعامل ا ن يه لعمل ملعللج فية، يرحب iحتاد األورويب وا<ول األعضاء 
يق األحاكم ية و نا شأن الرسوم وال°ذج ا رشوع قانون  ياغة  نجز يف إطار  سـا ع لص ب ص تنمل وأضاف أن ما يكفي من الوقت قد . م

شأن بري يف هذا ا نقاش وأحرز تقدم  تفكري وا لكرس  ك ل ُلل ّ يفة تظل عا. ُ سائل ا لطفوأوحض أنه رمغ أن بعض ا لقة، إال أنه من مل
تأيت مع مرور الوقت سويهتا  سـالواحض أن  يه، عقد مؤمتر دبلومايس لوضع . ت ترب الوفد أنه من املمكن، بل من املرغوب  فوا ع

ية نا ية يف ا نا شأن قانون الرسوم وال°ذج ا ئمعاهدة  ث ع لص تح 2013–2012 لب تطلع إىل تلقي اقرتاحات حمددة  تف وأضاف أنه  ي
ناء  حلوار ية العمل ا+ي تقوم به ومىض. ب يه، يقر بأ ثه موحضا أن iحتاد األورويب، وا<ول األعضاء  مه الوفد يف حد في

نة ثالث األخرية  ناء ا<ورات ا تقدم احملرز أ يد  ية ا<وية و نة احلكو للجا ل ث ل شـ ل يللج وأفاد أن خرباء من iحتاد األورويب . م
يقات ملم يه قدموا اقرتاحات و تعلوا<ول األعضاء  ناء تÄ ا<ورات ويظل iحتاد األورويب، ف نص املقرتح أ ثوسة فÉ خيص ا ل

ية ءوا<ول األعضا يدية، واملوارد الورا يدي، واملعارف ا ثقايف ا بري ا شأن أشاكل ا يه، ملزتما مبواص� املفاوضات  ث  تقل تقل ل تع لب ل ل ف
ت ية ا<وية، عىل أن يكون أي صك  نة احلكو ية  يُيف إطار الوالية احلا ل للج يه الكفاية وغري ملزم مل يه مرQ وواحضا مبا  ففق  عل

Qنة القادمة. قانو تطلع إىل أن يوضع برQمج معل عقالين ومعيل  سـوقال الوفد إنه  للي ته قائال إن iحتاد . ُ خلوواصل الوفد مدا
نة ا<امئة ا رشة  نة  ثا تاجئ ا<ورة ا بة األمل من  شعر  يه،  ملاألورويب، وا<ول األعضاء  للجخب ل ن ي عي م عنية بقانون الرباءات ف

نعقدة يف مايو تلفة عن . 2012 ملا تاجئ  تؤدي إىل  سمرب  نة يف د هذه ا رشة  تاسعة  خموساءل ما إذا اكنت ا<ورة ا ن سـ ي للج ل لت ع
رشة نة  ثا عتاجئ دورهتا ا م ل يل ا<ورة . ن يه تأ جومىض الوفد يف �مه وتأسف عىل اقرتاح iحتاد األورويب وا<ول األعضاء  ف

رش تاسعة  عا تلكل ذý ل تحديد خطة للميض قدما، وعقد أم\ عىل أن  ية  شاورات غري الر يجة ا تظار  نة يف ا ية  ل مس مل ن ن تللج
نجاح شأن الرباءات، أعلن الوفد أن iحتاد األورويب، وا<ول . ل تعاون  تعلق بأعامل الفريق العامل املعين مبعاهدة ا  Éبوف ل ي

سة تاجئ دورته اخلا يه، يرحب  ماألعضاء  نب يق و. ف نصب عىل  بغي أن  سـأضاف أنه ما ف� يؤمن بأن تركزي الفريق العامل  ي تني ن
سؤولني والغري يف ا<ول  ثل ملعايري املودعني وا تاجئ  ية أكرب ليك حيقق  ملقوانني الرباءات ومتكني نظام املعاهدة من العمل بفعا ت ن متل

يد حرية ا تعاقدة مضن اإلطار القانوين ألحاكم املعاهدة ودون  يا ية تقمل ية أل رشوط املوضو تعاقدة يف وضع ا هلألطراف ا ع لمل
هاعiخرتا رشوط و سري تÄ ا بيق للرباءة و تطل يد بعمل . تف يه،  يشـوذكر الوفد أن iحتاد األورويب، وا<ول األعضاء  نة ف للجا
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ية إلنفاذ شارية ا iن ملعت نةس ثا شاركة يف دورهتا ا تطلع إىل ا م وأنه  ل مل ش. ي يق ا نوعرب الوفد عن  مع يد ّ نايم حاالت ا  lتقلغا لب ت
سعي إىل إجياد تدابري فعاp ملعاجلة هاتني الظاهرتني يد العاملي وأوحض أنه ال بد من ا نة عىل ا لوالقر لصع ويف األخري، قال . ص

يع القضا/ ا توازنة فÉ خيص  ية و تاجئ إجيا يق  يه، يؤمن بإماكية  مجالوفد إن iحتاد األورويب، وا<ول األعضاء  ب ن من حتق ملثارة ف
ية شاركة يف هذا iجKع بروح إجيا بو إىل ا يع ا<ول األعضاء يف الو يات ودعا  ناء ا بأ مل ي مج مجلع  .ث

نظمة وiحتاد  .25 تعاون بني ا بو من أجل تعزيز ا ها الو بذ هود اليت  ثل iحتاد األفريقي عن ارياحه  ملوأعرب  ل ي ت ت لمم للج
ية بºان األفر يقاألفريقي ومجموعة ا ته من دمع خالل حلقة العمل اليت ّوقال إن iحت. ل بو عىل ما قد ناQ خاصا للو بدي ا ماد  ي ت مي

ننظمت يف يويو  يدات عىل حق املؤلف يف إطار أعامل 2012ُ ناءات وا تعلقة ال ية ا ي بغرض إعداد iقرتاحات األفر ت لتقمل ث سـيق
ية حبق املؤلف واحلقوق اªاورة نة ا<امئة ا نا بدي. ملعللج يوأضاف أن iحتاد  ها يف ّ بذ هود اليت  نظمة أيضا عىل ا نانه  ل ا تجل للم مت

ية دوهنا أن تواصل إ
حة فرص حصول  سة اجلا تطاعت تÄ املؤ ية، واليت ما ا بºان األفر معيل تعزيز جامعة ا س سـ ل يقس ب
سن الظروف ية يف أ باب األفريقي عىل املعارف ا حا لعلم يان ا+ي أديل به مس مجموعة . لشـ ثل iحتاد  بوأشاد  بºان لمم لا

يه يده القوي ملا ورد  ية وأبدى تأ فاألفر شالك . ييق باه خاص إىل ا بو، واألمانة، اسرتعاء ا متس من ا<ول األعضاء يف الو ملوا ن تي ل
ها بة  نا ية اليت طرحت، وال تزال تطرح، وإجياد حلول  لاألفر م سـيق ُ هام يف . ُ يل اإل سوأوحض أن من شأن توفري دمع من هذا ا لقب ّ

ية ال بºانمللكتطوير ا نصفة يف لك ا لفكرية بطريقة عادp و يهنا، عرب برامج عدة، . م متكومىض يقول إن iحتاد هيo األمانة عىل  ّ
ية أكرب تأدية دورها بفعا بو وجلاهنا  سمح للو ية، ممّا  مية املوارد والربامج اûصصة  لمن ز/دة  ب ي ي للتمن ّ ثل iحتاد عىل أن . ق ّوأكد  مم ّ

ية الفكريةiحتاد يويل اهKما ل ية وا ية  نة ا مللكغا ألعامل ا من ن لتللج بو . ملع ناشد ا<ول األعضاء يف الو يوقال إن iحتاد  ي ّ
بو  يات الواردة يف جدول أعامل الو تو يذ ا بة  لضامن  نا رشية واملادية ا ية وا شد املوارد املا مترار، عىل  يالعمل،  ص ل سـ مل ل تنفح لب سـ

يذا فعاال ية  تنفشأن ا من تطرد قائ. لتب ية الفكرية سـوا ية  ية ا<وية ا نة احلكو تقدم احملرز مضن ا يد  مللكال إن iحتاد  نم ل للج ل ملعشـ ي ّ
ية إهناء  مترار يف iجتاه ذاته  i بو إىل يدية والفوللكور، ودعا ا<ول األعضاء يف الو ية واملعارف ا بغواملوارد الورا ي تقل سـث ل

تكامل وضع معاهدة محلاية املوارد ُاألعامل اليت يضطلع هبا من أجل ا<عوة إىل عقد مؤمت متكني من ا سـر دبلومايس من شأنه ا ل
ية وإبرا7ا ية وإجراء . ثالورا نة وعقد عدد اكف من ا<ورات املوضو تعني، حىت ذý احلني، جتديد والية ا عوقال إنه  للج ي ّّ

بºان األعضاء بل لك ا ية فضال عن إبداء الزتام رصحي من  لمفاوضات  قحق تقدم احملرز كام أشار إىل. يق ترب ا ل أن iحتاد  يع ّ
ناء فعال ية حبق املؤلف واحلقوق اªاورة جدير  نة ا<امئة ا ثمضن أعامل ا ن لللج ناسب، . ملع ملوأفاد بأن iحتاد يقدر، لقدر ا ّ ّ

ب برصي، وشاطر رأي مجموعة ا سمعي ا يجني ا<بلومايس املعين حبامية األداء ا ها مؤمتر  نجاحات اليت  لا ي ل ل ب ية حققل يقºان األفر
ية حبق املؤلف واحلقوق اªاورة من  نة ا<امئة ا هام أعامل ا تيض ا يع  ية يف أن مصلحة ا نا بºان ا ثري من ا نو للج مجل ل ل ملعك تل تق سـم ّ

يجني تعاون اليت سادت مؤمتر  بروح ا ّوأوحض، يف هذا الصدد، أن iحتاد يرى أنه جيب العمل أيضا، ويف أفضل اآلجال، . ل ّ
تعلمي عىل وضع معاه بات وا يف وا برص، وتعلق أيضا مبجاالت األر يدات لصاحل معايق ا ناءات وا تعلق ال لدات  ت شـ ت ل ي ت ملكت لتق ث سـ

بحث تح . لوا يه  ست  ية عديدة وا ته بºان أفر شدة الطلب ا+ي قد ته قائال إن iحتاد يدمع  ثل iحتاد  تمت  فوا ف يق م متخ ب لكم لمم ّ
يا، اليت تظل بو يف أفر ية للو ّماكتب إ يق ي ميي؛ وأوحض أن من شأن تÄ قلمي تب إ يث ال يوجد  يدة يف العامل  نطقة الو ّ ا قل مك ح ح مل

يا ية أكرب يف أفر ية الفكرية بطريقة أفضل وتطويرها بفعا ساعدة عىل تعزيز ا يقاملاكتب ا لمللك  .مل

ب .26 ية يف ا ثقا ية وا Kجiتصادية و i ية ية الفكرية  تخدام ا لوأوحض وفد أذريجان أن ا ل ع من سـ فب ق º قد أىت بEر وفرية للتمللك
ية الفكرية تب ا يوية وبرامج حتديث  بºان األوروية واآل تعاون مع بعض ا مللكيف إطار ا مك سـ ب ل وقال إنه مبا أن تطوير نظام . ل

ية الطوي� األمد اليت مجعت  ية الو بحا من أولو/ت ا<وp، فإن iسرتا توسع يف هذا اªال قد أ ية الفكرية وا نا يج ص طل ت مللك
ية قد أعدتلبني ا نا ية ا عرشاكت وا لص يات . مللك يا مع تو ية الفكرية اليت أعدت متا ية  صورشح الوفد أن اخلطة الو شـ للملكن ط

توسط والطويل وقد نفذت لفعل بو قد حددت أهدافا لألجل ا ملالو تهتا. ًي وقال . متواªال ا+ي تأثر هو حتديث اإلجراءات وأ
تج منوذج ا لالوفد إنه من املزمع إطالق ا تب الرباءات املؤمتت يف مارس ل نظام  مكرييب  شأن . 2013ل رشوع  يذ ا بويف إطار  مل نفت

يت  نفاذ إىل املعارف، قال إن أذريجان قد  ية وا هوة الر يات املعلومات وiتصاالت وا نولو ية الفكرية و حظا ب ل مق ل ج تك مللك
ية نة الو9ئق الور بو ساكن لر يق مجموعة برامج الو ساعدة يف  ق مق ي ب رشيعي لقوانني وأضا. تطمل لتف الوفد أن اإلطار اإلداري وا
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نظر يد ا ناء العام  متر أ سن  لحق املؤلف يف  ث قحت شأن . مسـ رشيعات اجلديدة، ومشلت قوانني  بين عدد من ا بوحتدث عن  لت ت
نة ية الفكرية وماكحفة القر صإنفاذ ا ية الفكر. مللك شاء مركز إنفاذ حقوق ا بق، حتدث الوفد عن إ مللكإضافة إىل ما  ن سـ ية إلنفاذ ً

ية باكت الر ية الفكرية ونظمي إدارة هذه احلقوق يف ا مقحقوق ا شـ لت ية فÉ خيص إنفاذ احلقوق وماكحفة . مللك تاجئ إجيا بوقد اكنت ا لن
نة ية الفكرية. صالقر تلف قطاعات ا نة قد تراجع تراجعا ملحوظا يف  تو/ت القر مللكوقال الوفد إن  خم ص ًسـ ً وقال إن حكومة . م

برية محلاية حقوق بأذريجان تويل أ كية  ية الفكرية مه ية مللكا بري عىل اخلرباء يف جمال ا مللكوإنفاذها وحتدث عن وجود طلب  ك
ية تجارة العا نظمة ا سارها إىل iنضامم إىل  ملالفكرية، وعزا ذý إىل أن أذريجان يف  ل م وقال إن تكوين الكفاءات وتطوير . مب

ية ية أكرب أسايس  رشية بفعا مناملوارد ا للتل بºلب تصادية  iية و Kجi لل شاركون يف برامج . قع ثيل أذريجان اكنوا  يوأضاف أن  ب مم
بح مركز إنفاذ حقوق  بو وقد أ ية الو ها أاكد تدريب اليت  صا ي مي ية الفكرية تنظمل ية مللكا ية ا بو العا بكة الو نعضوا يف  مل ي ملعشـ

ية الفكرية يات ا مللكبأاكد ته قائال إن حكومة أذري.  مي تمت   بوا ًلكم بة يف مواص� Dودها من أجل إجراء قدر أكرب من خ غجان را
ية الفكرية وإنفاذها  .مللكاإلصالحات يف جمال حامية حقوق ا

بو .27 ية ا+ي أمد به الو توجهيات iسرتا يادته وعىل زمخ ا نأ وفد كوت ديفوار املدير العام عىل  يو يج ل ته يان . ق لبوأيد ا
بºان  بو لا+ي أدىل به وفد مرص مس مجموعة ا شطة الو ية اليت حققهتا أ يجة اإلجيا ية وأكد رسور حكومة بºه  ياألفر ن ب تن لليق

ية مع املعايري ا<وية خاصة رشيعات الو يف ا ية والقانوية  ساعدة ا ية عامة وبرامج ا نا بºان ا ها لفائدة ا لوبرا ن ي ن ن مل ل طل تل تك لتق ل م . جم
بىن ا تحديث ا ية مسحت  تعاون ألغراض ا لتحوقال إن برامج ا ل ب من تهتا يف بºه وجشعت اإلبداع لتل ية الفكرية وأ متية  للملكت

تفادة عىل  i نني هبدف نذ  نطلق إجراءات عديدة  ية وإن بºه اختذ من ذý ا تاكر يف خطط العمل الو iسـو سـ مل ن مب ط
ية الفكرية تاحة عرب نظام ا مللكأفضل وجه من الفرص الكربى ا ية اجلديدة ا. مل نا ية ا عومىض يقول إن iسرتا لص جلاري تيج

هورية كوت ديفوار  ناعي يف إطار رؤية ريس  تاج ا ية عىل تطوير عدد من اªاالت تريم إىل إنعاش اإل مجيذها وا ئ ن لصنف ن ملب ت
نة  ئا حبلول  Q اºسـا+ي عزم عىل جعل كوت ديفوار ب ًشـ شاراكن يف 2020ً ناعة  ثقافة والفرنكوفوية ووزارة ا ت وإن وزارة ا لص ن ل

ت i نظمي حذý اإلطار يف  بوت شأته الو ية الفكرية ا+ي أ يوم العاملي  نوية  يفاالت ا ن ل للملكسـ تطرد قائال إن اإلطار . ل ًوا سـ
سلع واخلدمات وتصديرها  ترياد ا يات ا ية الفكرية يف  شأن حامية حقوق ا  Qشمل قربا قانو لالقانوين الوطين  سـ معل ب ي مللكي ً ً س

يد دعام ية ملاكحفة ا نة و شاء  ها وإنه جيري إ ًوسو تقل ن جل ن لت ط توى اإلدارة والقطاع اخلاص ملاكحفة هذه يق بذوp عىل  هود ا سـ  ممل للج
يق الفعيل لقانون حامية . اآلفة هود املؤيدة  تاب املزمع اعKده يف وقت قريب وإىل ا للتطبوأشار إىل قانون تطوير ا جل لك

نفات األ ية ا بدعني يف جمال حامية  سني حامية ا يا إىل  ية  نفات اإلبدا ملصا مل حت سع ع ملكملص يةً ية وا ند سـيب . لفب تقدم ا نوأشاد  لل
ية ز/دة فرص  تجابة 
مة لºول  يب املفاوضات اجلارية ا ته يف أن  ية وأفصح عن ر تلف اللجان ا بغاحملرز يف  سـ تج ب ن سـخم تغ لتق

ية بو دمع األع. لتمنا ته يف أن تواصل الو ية الفكرية يه يف مصمي شواغل سلطات بºه وأبدى ر يواسرتسل قائال إن ا غب مللك امل ً
يدان  ميي وال(مليف ا توى دون اإل تلفة عىل ا ندوات ا قلسـÉ ا سـ û يانه قائال إن بºه ا+ي أبدى الزتامه الراخس يف ). ملل تمت  ًوا ب خ

بلوغ ذý املرىم ية  يع رشاكئه يف ا تقرار يف حاجة اآلن أكرث من أي وقت مىض إىل دمع  iسالم و يق ا لسار  من مج سـ ل لتم  .حتق

بو تولهيا الر/دة ملوأعلن وفد الوال/ت ا .28 باء، وأثىن عىل الو يان ا+ي أديل به مس اªموعة ا يده  ية تأ يتحدة األمر ل ب ُي لل يك
ية الفكرية باره أول تقدم رز حيرز يف وضع . مللكيف شؤون ا برصي  سمعي ا شأن األداء ا يجني  توأشاد بإبرام معاهدة  ل ل ب عب

يد ا<ويل يف جمال حق  نذ أكرث من لصعالقواعد واملعايري عىل ا بو من 15ماملؤلف  ثاال عىل ما تضطلع به الو باره  ي عاما و مت ع
تاز بث وتعزيز . مممعل  نجز للميض قدما حبامية إشارات ا يجني يف العمل ا هر روح  لوأعرب الوفد أيضا عن أم\ يف أن  مل ب تظ

ية حبق املؤلف نفات ا بوعات إىل ا حملمنفاذ األشخاص العاجزين عن قراءة ا ملص بو عىل تويق عرى الصالت وحث. ملط ث الو ي
يه أحصاب املصاحل من  يف  نظمي يوم  ها عىل  ناعة والقطاع اخلاص، و بو من قطاع ا تفعني خبدمات الو ف تضجشع ت لص ي سـن تمل

ية العامة لعام  ناء ا ناعة أ مجلعقطاع ا ث سؤولني 2013لص ية من ا بارات الوا i بو عىل تعرف ا<ول األعضاء يف الو مل، ليك  قع ت ي عت
ناعةيف قطا ية الفكرية العاملي. لصع ا ي� ملواص� تطوير نظام ا يا كو ية تدر بكة املاكتب اخلار مللكوأيد الوفد متديد  سـج جي وراح . شـ

 ýشأن الرباءات، وبذ تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات  بة من ا ية يه اليت تودع أكرب  ئات األمر بيقول إن ا ل ب لطل سـ ني يكه ل
نظام يف الوال/ت ا تخدمو ا مليد  ل مسـ يةسيسـتف بري من اخلدمات اليت تقد7ا املاكتب اخلار ية بقدر  جتحدة األمر وأبدى . كيك
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ية تحدة األمر شاء مرفق من هذه املرافق يف الوال/ت ا بو جدوى إ تطلع مع الو تعداده  يكا مل ن ي سـ وأشار إىل أن املوافقة عىل . ليسـ
مترب   عىل قانون الرباءات األمرييك من شأهنا أن  أدى إىل إدخال إصالحات شام�2011سبقانون iخرتاعات األمرييك يف 

تخدمه العامل بأرسه نح الرباءات ا+ي  ية إىل نظام صاحب اإليداع األول  تحدة األمر سـنقل الوال/ت ا مل مل يت تدرك قائال . يك سـوا
ية وزادت من تعاو ساعدة ا تدريب وا ها يف جمايل ا بذ هود اليت  بº يف العام املايض زادت من ا نإن ا مل ل ت لتقل ل هنا مع عدد من جل

ية الفكرية بو عىل قضا/ ا مللكا<ول األعضاء يف الو نظام اإلبالغ عن . ي تحدة من امحلاية  بورصح بأن موقف الوال/ت ا مل
نظامت، مبا  يون إلبالغ عن اûالفات يف أي من ا متكن ا بغي أن  تحدة برمهتا،  نظومة األمم ا ملاûالفات معروف يف  ن ن ملعمل يي ف م

بو، م تعرض أي يفهيا الو ندما  ية،  تقا سلوك دون اخلوف من أية أعامل ا ساد وسوء ا ين اإلبالغ عن حاالت الغش وا فع ن ل ملف
ية فعاp لالتصاف تاح l فرصة الوصول إىل آ بغي أن  ية أو هيدد هبا  تقا نمهنم ألعامل ا ل ت ي نن يه رصح الوفد بأنه يطالب . م علو

نظام اإلبالغ عن اûال توفري حامية شام�  بو  بالو ب سلوك أو ي هر عىل إرساء ثقافة اإلبالغ عن سوء ا لفات دون أي تأخري وا لس
ية تقا يق دون اخلوف من أية أعامل ا يق وا تد سؤولني عن ا تعاون مع ا مثقافة ا تحق نق ل مل ية . لل تو بادئ ا تدرك قائال إمنا ا جهيوا ل مل سـ

يدة  تحدة نقطة انطالق  تابعة لألمم ا شرتكة ا يش ا مفاليت وضعهتا وحدة ا ملت ل مل ياسة . لتحقيق هذه الغايةلتف سـوأضاف أن أية 
بغي عىل األقل أن نظمة؛ وتؤكد بوضوح واجب : ينشام� لإلبالغ عن اûالفات  يع األفراد العاملني يف ا ملسحب عىل  مج تن

يح  يق؛ و يق وا تد سؤولني عن ا تعاون مع ا تهؤالء األفراد يف اإلبالغ عن أية حاالت سوء سلوك وسوء ترصف ويف ا تحق تق ل مل لل
ية من ا بل iتصاف ألي خشص يطالب محلاية من األعامل iتقا ية يف أي وقت؛ وتكفل  مإلبالغ عن األعامل iتقا نم ن سـ ن

ية بت يف ا نقل أو إيقاف األعامل الضارة أو إيقاف الراتب إىل حني ا لقضخالل ا ل ساعدة . ل رشوعات ا تفت الوفد إىل  ملوا مل
بºان اخلاضعة جلزاء نفذة يف ا ية ا لا مل ية مل لتقن تحدة األمر تحدة، ورصح بأن الوال/ت ا تابع لألمم ا يكات من جملس األمن ا مل مل ل

تحدة  يا املطورة يف الوال/ت ا نولو نقل ا يا7ا  بºان و رشوعات يف تÄ ا هذه ا بو  يذ الو ها إزاء  ملتأ تعرب عن  ب ل جي تك ق ل نف قلق لتف مل ت
بºان دون عمل ا<ول األعضاء أو  ية إىل تÄ ا لاألمر تابعة ªلس األمنجلان اجليك تصة ا لزاءات ا û . وراح يقول إن الوال/ت

تابعة ªلس األمن  تصة ا تعراض جلان اجلزاءات ا تقل وا تعراض اخلار� ا i ية تقر بأن تحدة األمر لا û سـ سـ سـ ململ يك
تابع ل بو مل خترق اجلزاءات املفروضة من جملس األمن ا تعراض األمرييك ا<اخيل خلصت إىل أن الو iلو ي تحدة، ومع سـ ملألمم ا

تعراضات i Äيجة القاطعة إال بعد إجراء ت سـذý مل ميكن الوصول إىل هذه ا تن ها . ل ساؤالت اليت مل جيد  لوأشار إىل ا لت
تلف ا<ول األعضاء قد انهتكت تصدير <ى  بة ا ية ملرا سار عن كون القوانني ا<ا i خمإجابة، ومهنا ل خل قتف وراح يقول إن . سـ

سأp عوجل نرباس ا+ي ملهذه ا بغي أن يكوQ ا بة ال�ين  ية وتويل ا<ول األعضاء للمرا شفا بدأي ا تعارض مع  لت بطريقة  ي ل نت ق ف م
نظامت ا<وية لسرتشد به ا مل ية . ت شفا بة وا يات املرا سني آ بل  نظر جبد يف  بو وا<ول األعضاء عىل ا فوحث الو لق ل تح سـ ل لي

ساءp وعىل وضع ضامQت تكفل الرجوع إىل ا<ول األ نحو ملوا تابعة ªلس األمن عىل ا تصة ا لعضاء وجلان اجلزاءات ا ل û
تحدة تابع لألمم ا بºان اخلاضعة جلزاءات من جملس األمن ا رشوعات يف ا يذ  بل املوافقة عىل  بل  ملالواجب يف ا ل ل م ت نفسـ ق تق . مل

ب تاليف وقوع هذا اإلخفاق يف املرا بو اختاذها  تدابري اليت يرى أن عىل الو قوحدد الوفد ا ل ي ساءp جمددا، وشمل هذه ل تة وا مل
ية جتاوزمه  تصدير <ى ا<ول األعضاء و بة ا رشوعات وكوهنم انهتكوا قوانني مرا تعاقدين يف ا يل دور ا تدابري  يفا كق لمل مل حتل ل

تحدة اإلمنايئ يف عام  ها برQمج األمم ا ملللضامQت اليت و تاليف حدوث هذه احلاالت2007ضع يل . ل  تح لوأردف قائال إن هذا ا ل
رشوعات ونفذ دون عمل ا<ول  متد ا يف  تابعة جيرى ملعرفة  تقل  تعراض خار�  تبغي أن يكون جزءا من ا ك للم سـ سـ ملي تع م ن

نه  تقارير  بو وخدمات موظفهيا وأن تقدم ا تفادة اكم� من و9ئق الو تابعة املذكور ا تعراض ا يد ا عاألعضاء، عىل أن  ل ي سـ مل سـ يسـتف
ب� ية يف دورهتا ا ملقبارشة إىل ا بغي أن يقدم تقريرا إىل ا<ول األعضاء عن . مجلعم بو  تطرد قائال إن املدير العام للو ينوا ي سـ

تلف ا<ول األعضاء تعراض اخلار� وعن  i يات اليت تصدر عن تو شواغل وا ناول ا تخذة  تدابري ا خما سـ ص ل ل ت مل وأضاف أن . لل
رشوعات ية إخطار ا<ول األعضاء   pسأ ناول  بغي أن  تقرير  ملهذا ا يفك ت من ي ي بºان اخلاضعة جلزاءات من جملس ل لل املعدة  ّ

متد أي مهنا بل أن  تحدة  تابع لألمم ا يعاألمن ا ق مل سني . ل حتوأبدى الوفد الزتامه لعكوف مع األمانة وسائر ا<ول األعضاء عىل 
ية الفكرية هو حمل الرت ية فهيا وعىل ضامن أن يكون احرتام حقوق ا شفا بو وز/دة ا مللكسري العمل يف الو ف ل كزي األسايس يف ي

نظمة  .ملا
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نادا إىل القواعد واملعايري القانوية  .29 ية الفكرية ا يه اخلالص من أجل نظام 9بت  نوأعرب وفد رصيا عن تفا س ن تب للملك
ية ية. لالعا Kجiية و ثقا تصادية وا i ية سامهة يف ا تاكر، ومن مث ا iنظام قادر عىل حتفزي اإلبداع و ثل هذا ا عو ل من مل ب فل ق . لتم
نذ  بري يف رصيا يف هذا اªالمو ية العامة، أحرز تقدم  ية  با<ورة املا ك للجمع سمرب . ض نفاذ قانون 2011يويف د ل، دخل حزي ا

تعديالت املدخ� عىل قانون حق املؤلف واحلقوق اªاورة شطة . لجديد للرباءات، إىل جانب ا نوقال إن رصيا بصدد إجناز أ ب
سات ا ية الفكرية وإدارهتا إدارة مالمئة <ى سوضع القواعد واملعايري وتعزيز مؤ يع حامية أصول ا مللكية الفكرية و تشجمللك

تطوير بحوث وا سات ا رشاكت الرصية ومؤ لا ل س ب تعلمي واإلعالم . ل ية الفكرية ) EIC(لوقال الوفد إن مركز ا تب ا تابع  مللكا ملك ل
تخدمني تلف أنواع ا سـالرصيب قد وضع مجموعة من اخلدمات  ûتدريب ملا قدره وقد وفر هذا . مل  خشص يف 5 500لاملركز ا

شائه نذ إ نأقل من عامني  تاكر2012ويف . م i ئة القامئة عىل نا رشاكت ا برية  ب، وفرت احلكومة الرصية متويالت  شـ ل ك يع . للب مجو
تاكر  i ية يف رصيا يف مؤرش فعا بادرات املذكورة أعاله أثرت يف  با ل ب ن سابعة(تصمل لالربة ا سـوأفاد بأن رصيا ا). ت تفادت من ب

ية الفكرية  ية  نظمة العا ثف مع ا مثر وا متر وا تعاون ا للملكا ململك مل ملل ساعدة ). WIPO(ملسـ تعاون سابقا مشل ا ملوأردف بأن ا ل
ية الفكرية  تة ا نظام أ يذ برQمج حاسويب  سني  بو هبدف  ية اليت قدمهتا الو مللكا متنف ل حت ي تن بو ) IPAS(لتق يف الو يوإدراج  تصن

ية ) IPC(اع ا<ويل لرباءات iخرت شرتكة تريم إىل تروجي حقوق ا يات  نظمي فعا تعاون عىل  ساعدة عىل الرتمجة وا مللكوا م ل ت ل مل
برصي، وهذا جناح 
رخيي أحرزته . الفكرية سمعي ا شأن األداء ا يجني  شاط يف إبرام معاهدة  لوقال إن رصيا شاركت  ل ب ب ن بب
بو ئة ا<ول األعضاء واأل. يالو بة  نا تمن الوفد ا نوا سـ مل نخرط يف احلوار مع لهتغ ستمانة عىل اعKد املعاهدة وأوحض بأن رصيا  ب

يذ املعاهدة ية  يد األر ية من أجل  تنفالرابطات ا لمت ضمل ه سان . هن تعزيز حقوق اإل ية اليت تولهيا حكومة رصيا  تعلق أل  Éنوف ل ب مه ي
ناءات عىل لألشخاص للمعاقني، ألقى الوفد الضوء عىل الزتامه عKد، يف أقرب أجل، صك دويل iيدات و نظم ا تث  ي سـي لتق

نفعة األشخاص ذوي اإلعاقات األخرى برص ومواص� العمل  ملحق املؤلف واحلقوق اªاورة لفائدة األشخاص معايق ا عالوة . ل
يق إجراءات  يد احلقوق اجلوهرية للرباءات و بث وتو ئات ا سـعىل ذý، قال إن رصيا ترحب مبزيد من العمل محلاية  ب ل ي نب بته ح

بري ا+ي حام تقدم ا ها ا<ويل و شأ و يات ا بونة محلاية  تعديالت عىل اتفاق  ية و نا لكية الرسوم وال°ذج ا ليل ن سم شـ ل ع سجلص تمل ت ل
يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا نة احلكو تقلأحرزته ا ث ن ل لللج مللكملع تمن الوفد . م تاما، ا غو خ

بري ع ية للتعالفرصة  ته إىل رصيا فÉ خيص وضع نظام عرصي وفعال  سخي ا+ي قد ها ا بو عىل د نانه للو للملكن ا م بمع ل ي مت
 .الفكرية

ند ركزت عىل تعزيز  .30 ند إىل أن ا هوأشار وفد ا له تاكرل نظام اإليكولو� لال با شاء إطار مؤسيس :  عرب ما ييلل نإ
هور، و توى ا تاكر عىل  i يع يا، و نولو مجلسويق ا ج سـتك ب شج مت ت ل تاكر ل ية لال سة الو شاء املؤ بإ ن س وقد بذلت Dود ). NIF(طن

يا  نولو تاكر وا ية لال شاء الرابطة العا متع ا<ويل عرب إ باه ا جشد ا تك لت ب مل ن ن ية ). ª)GITAل ثا نفت يف الربة ا ند  نوأفاد أن ا ل ت ص له
تعلق إلصالحات يف جمال ال  Éتاكر العاملي وأحرز تقدم ف i ية يا فÉ خيص فعا يعا ب ل ثا قانون . قواعد واملعايريمل يوقد عدل حد

برص ومن يعانون من  ناءات لفائدة معايق ا ية وتضمن ا ئة الر نفات يف ا سـىن حامية ا ندي يك  لحق املؤلف ا ت مق ب ملص ت ثه سـي ل ت ل
نفات نفاذ إىل ا تعلق  ملصإعاقات  ل تجارية، وهذا . ت ندي عىل تعديل قانون العالمات ا لعالوة عىل ذý، وافق الربملان ا له

تعلق  ند من iنضامم إىل الربوتوكول ا ميكن ا ملالعمل  له يل ا<ويل للعالماتسـ شأن ا سجتفاق مدريد  وأشار الوفد إىل أن . لتب
بغي إلطار حقوق  تاكر وأنه  يا حمرك 7م لال نولو نا ج يتك ب ية الفكرية ل يةمللكا وإن حقوق . طنيف بº ما أن يعكس األولو/ت الو

ية الفكرية  تاكمللكا يا جدير أيضا <راسة جد/ب7مة لال نولو رش ا جر، لكن  لتك يا . ن نولو نقل ا يوية  ية ا جوأفاد بأن األ لتك ل حل مه
ناهئا  يا وا نولو بين ا ساعدة عىل  ية اليت أدرجت تدابري  يع الو ياسات ا يت العرتاف الواجب يف  تقد  للم ن ن سـ قحظ جل تك ت ط لتص

يدية . وتطويرها ية للمعارف ا بة الر بت أن ا تقلوقد  مق لت ملك نع متTKDL ( Ä(ث ية يف  مشديدة الفعا يديةل ندية لتقلاملعارف ا له ا
رشوع تعني عىل إطار حقوق . ممتلاك غري  ية الفكريةيوأردف أنه  تاكر من شأهنا أن مللكا شوء حاالت ا ح أن يضمن عدم  ن

يا نولو نفاذ إىل ا نافس وا جتعوق ا لتك ل تاكر معين حبقوق . لت بوقد شلك جملس قطاعي لال ية الفكرُ ية ية مللكا يجياغة اسرتا تلص
ية حلقوق  ند الو نا طه ية الفكرية ل سالمةمللكا منو وا شمل ا تدامة، مبا  ية ا تعلقة  ية ا شواغل الر تعامل مع ا لو ي سـ من مل سـ ل للل مل لتي . ئ

ساعي إىل تعزيز نظام حقوق  ية وإن ا ياهتا الو يا مع  ياسات متا ياغة ا تع حبرية  بºان أن  بغي  ملو ن تض شـ سـ ص مت لل طي مقل ت ية ن مللكا
ية من األمور املقلقةكرية الف قلمي مبعزل عن اتفاق تربس أو iتفاقات اإل يق خري . ي يل إىل  حتقوقال إن تعدد األطراف هو ا لسب
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تصادية i ية يق ا ي�  ها و بو بو ند ما زالت ملزتمة بدمع الو قأكرب لعدد أكرث وإن ا تحق منصف سـ ي لته ل واسرتسل قائال إن معاهدة . ل
سمعي ا شأن األداء ا ليجني  ب ية تعدد األطرافب مهبرصي قد عززت أ تعلق . ل  Éتاجئ عديدة ف ند ركزت عىل  يوقال إن بºه ا ن له

بوعات برص وغريمه من األشخاص العاجزين عن قراءة ا نظام ا<ويل حلق املؤلف لفائدة معايق ا ناءات يف ا ملطال ل ل ثت . سـ
نة  تقدم احملرز يف ا للجوأحاط علام  ية ل ية ا<وية ا ملاحلكو نم يدية والفوللكورملعل ية واملعارف ا تقلية الفكرية واملوارد الورا لث  لك

يديةلفÉ خيص وجود صك ملزم دويا محلاية  ية وأمل أن يرى لتقلاملعارف ا يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا ث وأشاكل ا تقل ل لتع ل
بل شاف الطريقة اليت ميكن توأبدى الوفد ارياحه للزنعة اجلديدة يف الرتك. ملقتقدما يف املفاوضات يف العام ا سـتكزي عىل ا

ناخلملكية الفكرية ل تحد/ت يف جماالت الصحة وسالمة األغذية وتغري ا سامه يف إجياد حلول  ملهبا أن  لل وحتدث أيضا عن . ت
ية  نظمة الصحة العا ثل  تطورات اليت حتدث يف احملافل ا<وية األخرى،  ملرضورة iعرتاف  ل مل نظمة األغذية ) WHO(م مو

تظمة يف هذا الصدد إىل ا<ول األعضاء). FAO(راعة والز ية عىل تقدمي تقارير  تحد/ت العا بة ا نوحث الوفد  مل ل . مشع
بة محلاية الصحة العامة نا تلكفة  نفاذ إىل األدوية  سني ا ثريا  بغي العمل  سـوأضاف أنه ما زال  ب ل تح ك مي وقال إن نقل . لن

تاجون إىل  يا قد نوقش فÉ يربط مبن  نولو حيا ت ج نقذة لألرواحلتك يا اخلرضاء أيضا مصدر . ملاألدوية ا نولو نفاذ إىل ا ترب ا جوا لتك ل ع
يا نولو سأp نقل ا ناول  جقلق وأنه ال بد لºول األعضاء أن  تك لت م هل هذا . ت ياسات اليت  يع ا بغي   ،ýسعالوة عىل ذ تن سـ شج لي ت

نقل  .لا

هورية كور/ إىل أن عام  .31 بات ا2011مجوأشار وفد  هد ز/دة يف عدد  طل  للرباءات ا<وية املودعة يف إطار نظام ش
تجارية يف إطار نظام مدريد  يل العالمات ا بات ا<وية املودعة  شأن الرباءات وز/دة يف عدد ا تعاون  لمعاهدة ا سج ل لطل ب لتل

توايل6,5 ملائة و10,7بنسبيت ) نظام مدريد(للتسجيل ا<ويل للعالمات   جديد ّوقال إن ذý إمنا يؤكد من. ل ملائة عىل ا
تصادي i تقدم ية يف جمال ا ية الفكرية من العوامل احلامسة األ تاكر وا i هوم ا+ي مفاده أن قا مللك لملف مه ّوأكد عىل أن الوضع . ب

بة  ية الفكرية من أجل موا سني نظام ا تقرار أدى إىل تعاظم احلاجة إىل  i سم بعدم تصادي الراهن ا+ي  iك حت سـ مللكت ّ يق
ية نولو جاإلجنازات ا رسيعةلتك يو/ أكرث . ل ا ية الفكرية، صار  ية يف جمال ا سلطة العا بارها ا بو،  ًوأوحض أن دور الو ح مللك مل ل ت عي
شأن الرباءات ونظام مدريد. من أي وقت مىض تعاون  سني الصكوك مكعاهدة ا بوقال إنه من الواجب تعزيز و ل وأضاف . حت

ية  ية ا رشية وا تعني تعزيز املوارد ا لالوفد أنه  ت ب تحي ل لل ن ية اجلودة وتعزيز الصكني املذكورينب وقال إنه اكن من . لتقدمي خدمات عا
تغري  بري عن الطلب اجلغرايف ا رشية  ياسة املوارد ا نا ملحوظا من خالل  بو من خدماهتا  سن الو توقع أن  ملا تع سـ س ي حت للمل ل بحت ً ً ي

نظام تابع  ية ا شأن الرباءات ونظام اخلدمات اإللكرتو تعاون  لعىل نظام معاهدة ا ل ن ب يل ل لتشغ تÄ املعاهدة وا+ي دخل طور ا
تخديم . بشلك اكمل يدة  توفري خدمات   ýية وذ بو اخلار تب من ماكتب الو تضافة  سـوأعلن أن بºه يرغب يف ا ل ي ملسـ ج ج مك

بات املودعة مبوجب معاهد يث عدد ا يا من  سة عا تل املربة اخلا هورية كور/ اليت  ية الفكرية العاملي يف  لطلنظام ا مل م ت ححت مج ة مللك
شأن الرباءات تعاون  با تاجئ ملموسة يف جمال وضع القواعد . ل يق  بو وا<ول األعضاء أن جتاهد  نوأضاف الوفد أن عىل الو لتحقي
ية الفكرية بو إلنعاش . للملكواملعايري  ثابة فرصة ساحنة للو برصي اكن  سمعي ا شأن األداء ا يجني  يوقال إن اعKد معاهدة  مب ل ل ب ب

شطة الراكدة يف جمال  ية وممارساته يف . وضع القواعد واملعايريناأل نا شأن قانون الرسوم وال°ذج ا شات  نا عوأضاف أن ا لص ب ق مل
بب  تدعي اهKما خاصا  ية  ياQت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم وال°ذج ا ية بقانون العالمات ا نة ا<امئة ا سا بف ً ً سـ ب ع لص ل ن تللج ل ملع

يه <مع ذý القانون جياب أي صك دويل و نة املذكورة وخص . غ مت� لعمل ا للج+كر ا<راسة اليت أجريت حول اآل9ر ا حمل
ية  نا شأن قانون الرسوم وال°ذج ا شفت عن أن وضع معاهدة  ية وممارساته وقال إهنا  نا ععىل قانون الرسوم وال°ذج ا لص ب ك ع لص

يل ا<ويل للرسوم و يط إجراءات ا تخدمني من خالل  يد ا سجمن األمور اليت  سـ تسـ ب لمل ت يةسـتف نا عال°ذج ا وأعرب الوفد . لص
نجاح ية  نا بين معاهدة قانون الرسوم وال°ذج ا شأن  شات  نا تلكل ا لعن أم\ يف أن  ع لص ب ق مل تعني رأب . تت يوأضاف أنه 

ية الفكرية بأرسه نظام العاملي  تدامة  ية ا ية الفكرية لضامن ا للملكالصدع يف ا للمللك سـ ملمن وقال إنه مت إدماج جدول أعامل . لت
ية لتا ية يف برامج املزيا رشوع جدول أعامل ا بغي دمج  يفا أنه  شطهتا  بو وأ شاريع الو نجاح يف اكفة  بو  نية للو من ي مض ن ي م ب ي لتمن مً ن

ية نا بºان ا با مزتايدا وال سـÉ يف ا نجاحه إذ الىق هذا اجلدول  بو  تادة للو ما ل ل طل ل ي ًملع بو أن تعزز من . ً يومىض يقول إنه عىل الو
ساءp يف ية وا شفا ملا تحدةفل ية وال سـÉ يف ا<ول اخلاضعة لعقوت األمم ا ساعدة ا شطة ا مل أ ن مل شطة . لتقن نوأخريا أشار إىل أن أ ً

ية الفكرية بلك معىن اللكمة متع  ناء  ها  ياهتا قد مت  ية الفكرية يف ا<وp واسرتا للملكا مي جممللك ب ليج نظمي برامج . تصمت توقال إنه مت 
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ية الفكرية  ية بقضا/ ا متو مللك ع ية الفكرية وتوفري خرائط طريق لل يفه يف جمال حقوق ا ية  مللكثل توفري دورات  مك تعلمي
ية متعات ا توسطة وا رشاكت الصغرية وا هور و ية الفكرية  ية تركز عىل حقوق ا حمللنولو ªمل لل للجم مللك ج هورية كور/ . تك مجوقال إن 

يل الرسوم وال° بات  يث عدد  يا من  سجتل املربة الرابعة عا طل مل ت تحت ية، وقد Qهز ذý العدد ح نا عذج ا  يف عام 370 000لص
تعاون ا<ويل يف جمال حفص الرباءات. 2011 ياسة   ýتلفة، مبا يف ذ ياسات  تعزيز  بº قام  للوأشار إىل أن ا سـ خم سـ ب وأضاف . ل

تا إىل  نضمالوفد أن دوتني قد ا تجرييبل رسيعة ا لرشوع الطرق ا ل يذ ذý  2012يف عام الرباءات يف جمال  لمقاضاةل م تنفوأنه مت 
يان ية وا هورية الصني ا رشوع مؤخرا مع  لا لشعب مج متكن، حبلول عام . مل ناك حماوالت جارية  للوقال إن  ، من تقصري 2015ه

تجارية ية والعالمات ا نا يات حفص الرباءات والرسوم وال°ذج ا تغرها  لاملدة اليت  ع لص معل قسـ نضم إىل . ت توقع لكور/ أن  تومن ا مل
تجارية حبلول لنظام الهاي  شأن قوانني العالمات ا نغافورة  ية ومعاهدة  نا ليل ا<ويل لل°ذج ا ب سـ ع لص  عىل أقىص 2014لتسج

سلع املزورة عرب 2011وأفاد بأنه مت، يف عام . تقدير يات توزيع ا يك  يق اإللكرتوين من أجل  يل فريق  ل،  معل تفك تحق للشك ت
سني. اإلنرتنت مترار، عىل  حتوأوحض أن بºه يعمل،  يا سـ هذا الغرض، نظاما إلكرتو شأ ،  ئة حامية حق املؤلف وقد أ ن  ن لب ي

تعدي ياQت ا لتخزين  ب بة . ل تعدية عىل حق املؤلف اخنفض  نفات ا سـوأعلن أن عدد ا مل تطلع إىل .  ملائة40بنملص يوقال إن بºه 
ي تفجر من معاقل ا بºان منوا إىل معقل  تحول من بº من أقل ا سام خربته يف ا مللكا م ً ل ل . ة الفكرية يف غضون نصف قرنقت

بو يف  ت�ين لو i ندوق الكوري شاء ا نذ إ يوقال إنه  لص سن يا 2004م ية حا ته اإلجام بلغ  ل، ا+ي  ل مي يون فرنك 7,2قت مل 
ية يف اكفة أحناء  نا ية الفكرية وتكوين الكفاءات يف ا<ول ا رشوعات لز/دة الوعي  مسورسي، أطلقت العديد من ا لمللك مل ي

يع بأن و. العامل ية الفكرية وطمأن ا تدام  شاركة يف Dود تطوير نظام عاملي و بو وا<ول األعضاء إىل ا مجلدعا الوفد الو سـ مل للملكي م
يع تسـتطهورية كور/ قد تفانت لالضطالع بدورها بأفضل ما   .مج

ية والاكرييب .32 يان مجموعة بºان أمرياك الال يده  ينوأعرب وفد بريو عن تأ ب تي تحديث، كام وأضاف أن بريو ال . ل لتأ تدمع ا تف
تحد/ت ياق دويل متأله الصعوت وا تجاري يف  تصادي وا i تاح متزي ال لتدمع منوذج تطوير  سـ ل ق نف وراح يقول إن من . ي

شلك أمع دور أسايس يف  ية الفكرية  تاكر وا تطوير، والهنوض ال بحث وا تعلمي وا تEر يف ا بالرضوري أن يكون لال ب ل ل مللكل س
منوذج هدت بريو عىل مدى العقد نو. لهذا ا بل لك يشء،  ها  سا ها وا مترار  بقت، وا ياسات اليت  شيجة  ق ق يق تت ط تطبسـ سـ لل

تاجئ رزة يف احلد من الفقر ناجت احمليل اإلجاميل، وحققت  سة ملائة من ا نرصم منوا مطردا مبعدل بلغ  نا ل مخ تدرك قائال . مل سـوا
بº واحضة ويه يا من أجل ضامن اندماج بريو اندماجا: لإن أهداف ا نولو تEر وا i يط ا<ويل؛ وجذب با يف ا نا ج  تك س لم حمل سـ

سة والهنوض  نا تعزيز القدرة عىل ا ية املادية  ية ا ية؛ وحتديث ا نولو هوة ا ية؛ ورأب ا تا يالك اإل فحتديث ا مل ل ت ب ن تحه لل ن ج تك ل لج ل
متع ئات ا شمل لك  تدامة اليت  ية ا ª ف ت سـ ملمن ية لصكوك اليت وأشار الوفد إىل أن بريو تعي أن من ا. لت للرضوري iتفاع بفعا ن

تكرة  يا ا نولو هور ا رس  ية، ألن ذý من شأنه أن  منو وا سري عىل درب ا ية الفكرية ملواص� ا بها نظام ا من ل ملت جي تك ظ مللك ليح ي لتي ل
ناس سة، مبا يزيد من رفاه ا نا رشاكت عىل ا لويزيد من قدرة ا ف مل شا. ل نا ية يف ا قومىض يقول إن بريو شاركت بفعا مل ت اليت ل

برص تقدمة مفن املؤكد أن ا<ول . لدارت من أجل اعKد صك لفائدة معايق ا يه ونظرا ألن الصك املعين بلغ مرح�  مو عل
توافق عىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام سمرب  ية يف د نا تقي يف دورات ا بو اليت  سـاألعضاء يف الو ي ئ ت تل ثي سـ ، 2013 سـ

بº، ك توصل إىل هذا الصك من أولو/ت ا لفا ها حكومة بريول شام� اليت تروج  ية ا Kجi ية ياسة ا سق مع  لام أنه  ل ع من سـ لتت . ي
يدية والفوللكور وقال  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا نة احلكو تفت الوفد إىل أعامل ا تقلوا ث ن ل للج لل مللكملع م

نوع بارها واحدا من أكرث بºان العامل ثراء  تإن بريو  لت نة ع ها ا بذ ية اليت  هود ا تقدير  ثقايف، فإهنا تكن لك ا للج ا ت ن ل لل ملضللج ّ
ثقايف بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لياغة نصوص ملزمة قانويا تضمن حامية املوارد الورا تع تقل ث ن للص وأردف يقول إن بريو . ل

هذا املوضوع يف  تطلب عقد مؤمتر دبلومايس  ثقة يف أن ا<ول األعضاء  لحتدوها ا سـ ناسب مبا يضمن امحلاية املالمئة ل ملالوقت ا
رش يع ا نفع عىل  تايل  لبويعود  مج ل يات . ل س� ا تايل املطالب اليت تقدم هبا العديد من الوفود يف  مجلعورصح بأنه يؤيد  سل ل ّ

نة يف عام ية  ية بعقد دورات إضا للجاحلا نصوص يف أقرب وقت2013 فل تفاوض عىل هذه ا سامح النهتاء من ا ل  ل .  ممكنلل
ية  بارها أداة أسا ية الفكرية  ياسات العامة يف جمال ا ياغة ا ية  نطلق ذاته قال الوفد إن بريو تقر بأ سـومن ا ت سـ ص مه عمل مللكل

شعوب تصادية  iية و Kجi ية لليق ا ع قمن لتتحق ية الفكرية من أداة تربط . ل تحويل ا توشدد من جديد عىل أن بºه ملزتم  مللكب
سأp شا ية إىل  م يةلتمن يو نني العاديني ا ياة املوا مم� تكون جزءا من  لح يح . ط تطرد قائال إن من الرضوري ز/دة تو ضوا سـ
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نظمة ها ا بذ هود اليت  هدف األمسى  ية ألن هذا هو ا ية الفكرية وا ملهذه الص� اليت تربط بني ا ت لمن للج ل وأفاد بأن بريو تعلق . لتمللك
ية ا نجزها أاكد ية كربى عىل األعامل اليت  ميأ ت يق مه ية الفكرية  بو واليت أ
حت تدريب جزءا من موظفهيا يف جمال ا تحقلو لمللك ي

ية الفكرية واليت أدى  تعلقة  يع ا تلف املوا ندوات اليت عقدت يف لÉ عن  تجىل ذý يف ا بº واإلقلمي، و مللكالفائدة  مل ض خم ل ي لل
ية الفكرملعفهيا ا رشوعة وحامية ا سة ا نا مللكهد الوطين لºفاع عن ا مل ف وذكر الوفد أن بريو تعقد األمل يف أن .  دورا رزايةمل

تعاون شطة ا متويل الالزم لالضطالع بأ ها ا ية وخاصة أن يوفر  ليعزز دور األاكد ن لمي ل ُ رشوعات . ُ مورصح بأن بريو شاركت يف 
سار  بدء يف  بو من ا ته من الو نت بفضل ا<مع القمي ا+ي  يات صغرية، وأهنا  شاء أاكد يإل م ل ي مي سن تلق سفر عن تطوير ّمتك

يدان عىل  بº يف هذا ا تحديد أولو/ت ا  pبذو هود ا يمة يف ا سامهة  سامه  ية الفكرية مبا  ية  ية الو ملiسرتا ل ل مل م ي ن جليج ق ّللملك س ط ت
توسطة والطوي� مبزيد من الوضوح ية يف . ملاآلجال القصرية وا بارها Dة فاع� أسا ته مؤكدا أن بريو  تمت الوفد  سـوا ت علكم خ

هر للعامل الزتا7ا يه واإلقلمي مللجمال ا بو ليك  يل الو ها حمافل من  تظية الفكرية يف اإلقلمي، فإهنا ترحب لفرص اليت  يح يك ب قت ت
يع احملافل اليت شاركت فهيا نه يف  ية الفكرية، وهو ما أعربت  مجلهنوض  ع  .مللك

تل .33 شطة  تقدم احملرز يف إطار أ شديد عن ا يك عن رضاه ا خموأعرب وفد ا ن ل ل ية ملكسـ ية  نظمة العا للملكف جلان ا مل مل
ية اليت حتققت داخل  ية حبق املؤلف واحلقوق اªاورةئيسـالفكرية ، وال سـi Éتفاقات الر نة ا<امئة ا نا وقال إن Dود . ملعللج

سمعي شأن األداء ا يجني  ية يه اعKد معاهدة  يات بذلت يف جو من الوحدة اليت حتققت وأفضت إىل حلظة 
ر لا ب ب خي  مجلع
برصي يف يويو املايض نا سأp . ل توصل إىل اتفاقات حول  ية ا سري املفاوضات  يك مبواص�  موأكد الوفد الزتام ا ل بغ ي تسـ ملك

ناءات iيدات و تثا سـي برص . لتق نفاذ لفائدة معايق ا يد ونضمن ا يق توازن  متكن من  يل ليك  لوأردف أن هذا هو ا ل جس حتق نب ل
بات واحملفوظاتملوغريمه من األشخاص العاجزين عن قراءة ا تبوعات و تقدم ا+ي أحرزته . للمكط لوعرب الوفد عن رسوره 

Éنة ف بث اإلذاعي للجا ئات ا لتعلق محلاية املالمئة إلشارات  ي وقال إنه ال بد من وجود صك دويل يريم إىل ماكحفة . هي
نة اإلشارات يح. صقر يك عىل الطريق ا يا وا نوب أفر لصحوقال إن اقرتاح  ملكسـ يق هد وعىل. ج بىن ا توى ا<ويل،  ملع ا ت ملسـ

رس يف جمال ) INDAUTOR(الوطين حلق املؤلف  نظمة واûصص لوضع نظام أنصف وأ تعدد األطراف  يالربQمج ا للم مل
ية من شأهنا أن . حق املؤلف ية ز/رة درا ية يف أمرياك الال بو أعد للمديرين العامني واملاكتب اإل سـوالشرتاك مع الو ي مي ني ت قل
ب تيح هلم  ية والاكرييب . ادل خرباهتمتت تعاون مع بºان أمرياك الال هد املذكور تعلقت بوضوح مبواص� تعزيز ا نوقال إن 7مة ا يملع تل

بو هد . يومع ا<ول األعضاء األخرى يف الو بو قد سامهت يف تعزيز كفاءات ا يك يف الو شاركة ا ملعوأضاف أن  ي سـ ملكم
ية الفكرية  ييك  للملكا يدا من لكية الفكرية ملايف إدارة ) IMPI(ملكسـ باره  ساب خربة واسعة  سـتفوحاميهتا وأ
حت l ا مك ت عت

هذه الربامج توى عال ومقدما  تدريب عىل  تعاون وا لالربامج ا<وية  سـ ل لل ثقة اليت حتلت هبا بعض بºان . مل لوأشاد الوفد 
نوية وا<ول األعضاء يف  بأمرياك الوسطى والاكرييب وأمرياك ا نظمة اإلجل ميا ية الفكريةقلمل ية  للملكية األفر ومرص ) ARIPO (يق

بات الرباءة شاركهتا يف نظام دمع إدارة  طلعرب  هورية . م يا و با يان وإ تحدة وا شكر أيضا إىل ماكتب الوال/ت ا مجوتوجه  ن سـ ل مل ل
بات الرباءة  رسيع  بكهتا اخلاصة لفحص ا يك iنضامم إىل  لطلكور/ والصني ألهنا أ
حت  شـ لسـ سـريع ملعاجلة الطريق(للمك ل ا

تخديم نظام )PPH براءات ترص فائدهتا عىل  مسـ، اليت مل  ية الفكرية تق تفادت أيضا املاكتب إذ وفرت مللكا سـدويا، بل لقد ا ل
نح الرباءات تلكفة الالزمني  ملالوقت وا ية الفكرية وقال إن حقوق . ل سـهتلكني واألسواق مللكا رشاكت و للمجوهرية ألحصاهبا و لل

ية واإل قلالو لية وا<ويةطن تطور. مي ناسق ودامئ ا تني و لو+ý، ال بد من وجود إطار قانوين دويل  مت ورأى الوفد أنه من . م
نة  شطة ا هم مواص� أ للجا ن يدية والفوللكورمل ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا تقلاحلكو ث ن لل مللكملع ية إىل م م الرا
ي ساب حقوق لتقلامحلاية الفعاp للمعارف ا ية، دون أن يكون ذý عىل  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا حدية وأشاكل ا ث تقل ل لتع ل

ية الفكرية ساعدهتا عىل تطوير أنظمهتا . مللكا ية  ية واألقل منوا  نا بºان ا بو تويق تعاوهنا مع ا تاما، ال بد أن تواصل الو مو بغ ل ل ث مي خ
ية الفكرية وإضفاء ح� عرصية علهيا  .مللكاخلاصة 

تة يف جمال  .34 تقدم ا+ي أحرزته خبطى 9 نرصم، ورحب  بو يف العام ا تاجئ اليت حققهتا الو يا عىل ا بوأثىن وفد أسرتا ل مل ي ن لل
برصي سمعي ا شأن األداء ا يجني  لوضع القواعد واملعايري، وخص +كر معاهدة  ل ب يا مليض . ب لوشدد جمددا عىل الزتام أسرتا

نة ا<امئة ا ملعقدما بأعامل ا تقدم احملرز، وأكد للج لية حبق املؤلف واحلقوق اªاورة، وحث ا<ول األعضاء عىل iنطالق من ا ن
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برص يدات عىل حق املؤلف لفائدة معايق ا ناءات وا يا تؤيد املعاهدة اخلاصة ال ليف الوقت ذاته أن أسرتا ي ت لتقل ث ورصح بأن . سـ
ية ا<وية ا نة احلكو نح األولوية ألعامل ا يا  لأسرتا للج مت يدية والفوللكورمل ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تقلية  ث لن . مللكملع

ية امليض قدما لعمل،  ية أعطت معىن واحضا  يات احلا بة إىل ا<ول األعضاء أن ا هم  يفوراح يقول إن من ا لكمل ل مجلع لنسـ
يدية واكن من الرض نة املعارف ا تاج إىل حل يف  تقليث حددت القضا/ اليت  جل حت هالحب ية  يا تقدم يف إجياد حلول  لوري ا سـ سـ . ل

ية عن  نا بºان ا بºان األقل منوا وا ساعدة ا يا  ية، ونوه عن الزتام أسرتا شأن ا بو  يده جلدول أعامل الو موأكد الوفد تأ ل ل ل مب ل من ب ي لتي
ناديق من شأهنا أن تدمع شريا إىل أن هذه ا بو،  ية يف الو ت�ية األسرتا i ناديق شاء ا لصطريق إ م ي ل ن لص بºان يف وضع سن ل ا

يا نولو تEر ونقل ا iتاكر واإلبداع و i سري ية الفكرية ويف تكوين الكفاءات من أجل  جأنظمة  تك س لللملك بت وحتدث الوفد . ي
ية الفكرية، وسلط الضوء عىل  هادئ عىل قضا/ ا يط ا يا وا نطقة آ يا وجرياهنا من  تعاون الويق بني أسرتا مللكعن ا ل حملم سـ ل ث ل

ية يف اخلارج هبدف تعزيز معايري األعامل اجلارية  نا ية ا ميي لفحص الرباءات ملاكتب ا عمن أجل وضع برQمج تدريب إ لص مللك قل
ثقة يف هذا العمل يف اإلقلمي لكه نوحة وز/دة ا لحفص الرباءات وضامن رفع جودة الرباءات ا وأطرى الوفد أيضا عىل . ملم

بو تابعة للو تعاون مع مجموعة فانكوفر ا يا ل ش – ل ية تاليت  نا ية ا يا  تب أسرتا ية و نا ية ا ندي  تب ا عمل ا لص ل ع للملكلص مك للملك لك ملك
ية  نا ية ا تحدة  تب اململكة ا عو لص للملكمل نفاذ –مك يا املعلومات تدعى نظام ا نولو نصة  تعاون عن إعداد  ل وقد أمثر هذا ا جل تك لم

ية يف إجراءات  نظام للقضاء عىل iزدوا بحث والفحص، ومصم هذا ا ماملركزي إىل ا ج ل يحت الفوائد ل تتابعة الرباءات، وقد أ
نظام يف مارس نذ تدشني هذا ا ية اليت حتققت  لا يار 2011 ملفعل تب رغب يف iتفاع هبا عىل أساس ا ت إىل لك  خن مك

نه يف يويو ية  ثا يذ املرح� ا نذ بدء  يه  نiنضامم إ ن ل مل نف ووصف الوفد اإلصالحات األخرية اليت أدخلت عىل نظام . 2012 تم
ية ا نوحة مللكا يات عن طريق رفع جودة الرباءات ا سؤو ناسب بني احلقوق وا توازن ا يا بأهنا توجد ا ململفكرية يف أسرتا ل مل مل ل ل

يد يظ العقوت املفروضة عىل ا ثني واûرتعني و با يل اليت تواجه ا يل العرا تقلوتذ تغل ل لل ح يا . ق ته مؤكدا أن أسرتا تمت الوفد  لوا لكم خ
بو وا< تاكر يعازمة عىل العمل مع الو ية الفكرية ا<ويل والهنوض ال نظام ا تعلقة  تحد/ت ا تصدي إىل ا بول األعضاء  ب مل ل مللكلل

تصادات i يع قوتطوير  ية مس اªموعة ء. مج تحدة األمر يان ا+ي أدىل به وفد الوال/ت ا يا تؤيد ا يكوأضاف أن أسرتا مل ب  .لل

باه إىل جناح املؤمتر ا<بلوما .35 i نغافورة نتولفت وفد  نهسـ برصي فÉ أسفر  سمعي ا شأن حامية األداء ا عيس  ل ل وقال . ب
برصي قد مألت فراغا يف حامية ذý األداء اكن موجودا من مدة، وقد أكدت  سمعي ا شأن األداء ا يجني  لإن معاهدة  ل ب ب

ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا<ور الرييس  ملئ بو(للم يد العامل) يالو نغافورة لصعيف وضع القواعد واملعايري عىل ا رشفت  سـي وقد  ت
ية شاركة يف هذه ا لعمل بكرة يف جماالت معل أخرى، . مل تاجئ  توصل إىل  بو يف ا موأعرب الوفد أيضا عن تقديره لر/دة الو ن ل ي

ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا ناءات اخلاصة حبق املؤلف، واملعارف ا iيدات و لثل معاهدة الرسوم وال°ذج، وا تع تقل ت لي ل ثسـ لتقم
يدي يةلتقلا بو . ث واملوارد الورا تقدم احملرز يف تعممي جدول أعامل الو ها وا ية الفكرية عىل  ية وا ية  نة ا نا ا يو ل من ن للج معله مللك لت ملع ّ

ية منشأن ا يا . لتب نطقة آ ية يف  تقدم يف جدول أعامل ا نغافورة قد أحرز إجنازات حنو ا بو يف  تب الو سـوقال إن  من ل سـ مي لتمك
ية  نا هادئ يف ا يط ا ئوا ث لحمل ياسات وسائر أحصاب املصاحل يف 450، وتفاعل مع أكرث من 2011-2010ل لسـ من واضعي ا

ية الفكرية يف  نطقة.  بºا27مللكا تة بºان يف ا هادفة يف  تكامل برQمج تكوين الكفاءات ا ملوتطرق ال سـ ّسـ وقال إن iجKع . ل
يان ا+ي انع تصاد رابطة آ بو ووزراء ا شاوري بني املدير العام للو سـا ي قت سطس ل بود/ يف أ غقد يف   اكن فرصة ساحنة 2012مك

ية الفكرية نظر حول ا مللكبادل وDات ا ل يان ملزتمة لعمل من أجل iنضامم إىل . لت سـوقال إن ا<ول األعضاء يف رابطة آ
بو يات اليت تديرها الو ييع املعاهدات وiتفا ية الفكرية وا. قمج يد احملرز يف ا تقدم ا منوأشار إىل ا جل لتل تطلع إىل . يةمللك يوقال إنه 

ية الفكرية مبهنج أكرث مشوية نغافورة بدور أكرب يف وضع برامج تطوير ا بو يف  تب الو لأن يؤدي  سـ مللكي وأضاف أن األفاكر . مك
يه نغافورة ما يه  رشق والغرب يه اليت جعلت من  بادp بني ا علا سـ لت تطوير . مل ية اإلنفاذ وا لوقال الوفد إن بºه اعرتف بأ مه

تعلق حبقوق واإلدار  Éية الفكرية ية ف شطة املربطة هبامللكا تواأل مية . ن توى ا سعى إىل رفع  لقوقال إن األمم الصغرية اليت  سـ مت
توح وشفاف وحتمكه قواعد ولواحئ حمددة بإحاكم تجارة ا<وية  متد عىل نظام  تصاد العاملي  i ية يف نا مفإلجياد فرصة  لق لل سـ تعت . ف

تعاون نغافورة عىل ا متدت  لوا سـ بوع ي الويق مع ا<ول األعضاء األخرى يف الو نغافورة 2012لويف يويو . ث سـ، نظم لك من 
تب األورويب للرباءات  نغافورة وا بو يف  تب الو يان و ملكورابطة آ سـمك ي ياين للرباءات ) EPO(سـ تب ا لوا ) JPO(ملك

نغافورة لعام  ية الفكرية يف  بوع ا ية أ تا يات كجزء من ا سـس� من الفعا سـ ت ل مللكسل ح ندوبون 500وشارك أكرث من . 2012ف م 
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ية الفكرية20من أكرث من  ية اûصصة لالرتقاء لوعي حول ا شطة واحللقات ا<را تلف األ مللك بºا يف  سـ ن وشكر الوفد لك . خم
شاطرة خرباهتم يات  مبمن شارك يف تÄ الفعا نغافورة جبودة نظام . ل ية الفكرية سـوليك ترتقي  مع عندها وتوامئ ممارساهتا مللكا

تقلت إىل نظام  نح اإلجيايب"نممارسات األنظمة حول العامل، ا للرباءات وعكفت عىل تكوين فريق معين بفحص الرباءات " ملا
ية يل يف . حمللا سامح لو�ء الرباءات األجانب املؤهلني  هين للخدمات من خالل ا ها ا تح قطا يا، إهنا تعمل عىل  سج9 ل للتن مل ع ف

تويل العمل اخلاص  بنغافورة  يل . لرباءات يف اخلارجسـ يق العديد من أنظمهتا  نغافورة عىل  ثا، معلت  سجو9 سـ سـ تل للن ت
ية الفكرية تص�  نفذوا إىل املعلومات ا ياهتم و نجزوا  تخدمني يك  سري األمر عىل ا مللكاإللكرتوين  مل ي معل ي سـ ملي ورابعا، معلت . لت

ت ناح  ية الفكرية حتت  يهتا  مكنغافورة عىل انضواء أاكد ج للملك مي هود سـ ساعدة عىل تركزي ا ية ا ية لفكرية  نغافورة  جلب  ملللملك بغ سـ
يدها يف جمال تكوين الكفاءات ها وتو طو يع . تنسـيق ية عقب تو تحكمي والوساطة خدمات إضا بو  سا، قدم مركز الو قوخا ف لل ي م

ية الفكرية يف عام  نغافورة  تب  بو و للملكمذكرة تفامه بني الو سـمك نغافورة أيضا . 2011ي رشفت  سـوقد  تضافة ت سـيارها ال خت
تحكمي والوساطة سوف يرتك األثر  بو  يف ويه واثقة من أن مركز الو نظم خارج  تحكمي  شأن ا للأول حلقة معل  ي ن ت ل جب

يا ثىل من . سـاإلجيايب يف آ تفادة  نطقة من أجل ا بºان يف ا ساعدة األمانة يف تقدمي العون  موعرب الوفد عن تقديره  سـ مل لل مل
ية الفكرية تدامةوقد اكن ل. مللكا ية ا ميي وا تعاون اإل سار امجلاعي حنو ا يظل يف هذا ا بو دور 7م و سـلو من ل مل سـ ملي لت  .قل

يا .36 نوب رشق آ نغافورة مس رابطة أمم  يان ا+ي أدىل به وفد  يت Qم إىل ا سـوانضم وفد  سـ ب جي ل تاجئ . ف نوقال إن 
بو، ورحب عىل وجه اخلصوص  شطة الو ية قد حتققت يف لك جمال من جماالت أ بإجيا ي ن نجاح املؤمتر ا<بلومايس املعين حبامية ب

سا قانوية أوحض لالتفاع دويا  برصي اليت وضعت أ سمعي ا شأن األداء ا يجني  برصي وإبرام معاهدة  سمعي ا لاألداء ا ن ن س ل ل ب ب ل ل
برصية ية ا تجات ا ل سمع لن ية حبق املؤلف واحلقوق. مل نة ا<امئة ا تقدم ا+ي أحرزته ا نورصح بأنه أحاط علام  للج  اªاورة ملعل

برص يدات عىل حق املؤلف لفائدة األشخاص معايق ا ناءات وا تعلق ال  Éلف ي ت لتقي ث نة ا<امئة . سـ للجوأثىن أيضا عىل أعامل ا
تجارية، كام أطرى  ية يف جمال قانون العالمات ا ياQت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم وال°ذج ا ية بقانون العالمات ا لا ب ع لص ل فن ل ملع

يدية والفوللكور يف جمال حامية لعىل أعامل ا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا تقلنة احلكو ث ن ل للج مللكملع م
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا ل تع تقل لث ل يق . ل ية أدى إىل  يذ جدول أعامل ا حتقوراح يقول إن  لتمننف ت

بة إىل  ية  سـتاجئ إجيا ب يةلنن نا بºان ا ما ل نفذ يف إطار هذا اجلدول، . ل شطة اليت  شارك يف عدد من األ يت Qم  تورصح بأن  ن ت في
ها  تخصصة ود ياQت ا نفاذ إىل قواعد ا رشوع ا ية، و نا تجات  تريت l ثالثة  تجات، ا رشوع توسـمي ا معمبا فهيا  م ت ملخ ب ل ي ن لن ي ممل م فم

نفا ية الفكرية ا يت Qم الوطين  تب  لا+ي أ
ح  للملكي تخصصةفملك ياQت ا<وية ا ملذ إىل قواعد ا ل رشوع. لب  تعزيز موأضاف أن 
ية وبºان أقل منوا Q انºنوب من ب ية فÉ بني بºان ا ية الفكرية وا تعاون حول ا ما جلمللك من نوات بني لتل تح ا لق من شأنه أن  يف

ية الفكرية تلف جوانب ا شأن  تعاون وبادل اآلراء  بºان  مللكهذه ا خم ب ت لل ية الفكرية وأفاد بأن . ل مللكيت Qم تقر بدور ا في
ية  نعكس يف اسرتا بº، ولعل هذا اإلقرار  تصادية يف ا iية و Kجi ية تاكر واإلبداع وا i تعزيز بارها أداة  يج ي ل ع من ب ل تت قع لت

تصادية حنو عام  iية و Kجi ية قيت Qم  ع من للتي ية عىل ز/دة الرتكزي عىل تطوير أصول 2020ف ية لن اليت أبرزت ا مللكا
ها تغال لالفكرية وا يا حنو عام . سـ نولو ية العلوم وا تدرك قائال إن اسرتا جوا لتك يج تلزم وضع برQمج وطين يف جمال 2020تسـ تسـ 

ية  يق ا يا خاصة و نولو ية تطوير العلوم وا ية الفكرية  بحث عن أفضل الطرق لالتفاع  ية الفكرية  منا بغ ن لتلل حتق ج تك مللك لمللك
تصادية  iية و Kجiق ية . عامةع ثا ته ا ية الفكرية يف مر تطوير أصول ا يت Qم أدخلت الربQمج الوطين  نوأضاف أن  ل حل ل مللكي ف

ية إىل إذاكء وعي . 2015 إىل عام 2011للفرتة من عام  تواصل لألشطة الرا هدف من ذý هو تقدمي ا<مع ا موأفاد بأن ا نل مل
ية الفكرية وحاميهتا وإدارهت تحداث أصول ا هور وا مللكا هاسـمجل تغال لا وا  .سـ

ية  .37 نولو يه، ركز عىل احلاجة إىل تطوير قاعدة  ية و بال إىل أنه قد واجه عددا من حتد/ت ا جوأشار وفد  تك علي من لتن ً
ية تعزيز Dود ا تدامة  مية و تاكرية  منوا ل سـ لتب م رشية . سل ية ا ية ا ناء ا بت دعام  بال  شأن إن  لبوقال الوفد يف هذا ا تح ل تل ب ب طل ن لل ن ًي

ية واملادية  تاكريةسسـواملؤ iية و نولو ية ا ها ا بوتعزيز القدرة عىل انهتاز الفرص اليت  من جت تك ليح نظام عادل . لتت لوأشار إىل احلاجة 
بºان األقل منوا ويق بºان العامل من خالل تدابري ا<مع امللموسة مبا فهيا نقل  سد الفجوة بني ا ية الفكرية  نصف  ًو ل ل للملك م

يا نولو جا بºان األقل منواوأضاف أنه عىل تدابري. لتك يلكي يف ا ً ا<مع أن تعاجل الضعف ا ل ية . له نظمة العا ملوأوحض الوفد أن ا مل
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بºان األقل منوا للعقد  بول وبرQمج العمل  يق إعالن ا هاما واحضا يف  همت إ ًية الفكرية قد أ لل ن سطب تط ً ً س س  2020-2011للملك
تاكر iيا و نولو بيف جماالت العلوم وا ج ية الفكرية وركز الوفد عىل ا. لتك شأن ا يق الفعال لإلعالن الوزاري  مللكحلاجة إىل ا ب لتطب

ًبºان األقل منوا يف  يق iزدهار  : 2009لل ية الفكرية  يجي  تخدام iسرتا i تحقوهو جدول أعامل هيدف إىل لللملك ت سـ
ية يات بفا تو ية إصدار ا تابعة  بºان األقل منوا و ية يف ا علوا ص ل معل مل ل ًمن بال اهK. لت ًما خاصا لعمل اللجان ا<امئة وشددت نيوأولت  ً

ية الفكرية واملÄ العام بصفة عامة بو ملقاربة محلاية حقوق ا ية دمع الو مللكعىل أ ي وأشار الوفد إىل أن عقد املؤمتر ا<بلومايس . مه
نجاح يف  برصي  سمعي ا بمحلاية األداء ا ل رسيع وت2012ل هر أنه من املمكن  ثاال ال بأس به وأ ت قد أعطى  ظ رية العمل اجلاري يف ًم

بت حضور iلزتام واإلرادة توازنة إذا  تاجئ  يق  ثتلف اللجان  م نتحق ناعه بأن إبرام املعاهدات ا<وية امللزمة . لخم لوعرب عن ا قت
يكون خطوة هامة يدي  ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا شأن املعارف ا  Qسـقانو تقل ل تع ث تقل لب ل ل وركز الوفد عىل أن . ً

ية الفكرية عن طريق احرتام لا بة لاكفة أنواع حقوق ا نا ية الفكرية هو توفري امحلاية الفعاp وا ياسة ا مللكهدف األول  سـمللك مل لسـ
رشيعات موامئة يف املعاهدات ا<وية  رشية ووضع  ها وكذا تطوير املوارد ا سا متع عىل ا ياجات ا تكرين وا لحقوق ا ت ت تب ب لح عمل ª

ية الفكريةلتفالوجهية وتكوين الكفاءات  مللكيل قواعد ا ية الفكرية . ع تحديث ماكتب ا  pبذو هود ا نظر إىل ا مللكو لفت ا لجل مل ل
ية الفكرية  يل حقوق ا ساوى رسوم  تجارية وقانون حق املؤلف  تصممي والعالمات ا مللكمبوجب قانون الرباءات وا سج ت ل تل ت ف

تحظي جب رشاكت  ية، أما أعامل ا ية واأل بات ا فوجتديدها  ل ب حملل ية، كام جنللطل ية واملد نا نازعات ا ية وحلق يف ا نامية تلقا ئ جل مل ئ
تاكمل  تب  شاء  بال عىل إ شـهتا ومعلت حكومة  نا ية الفكرية و ياسة شام�  شاورية لوضع  معقدت اجKعات  مك ي م نللملك ن ق سـ ت

شأة واحدة منية الفكرية إلدارة اكفة قطاعات هذا اªال من خالل  تة . للملك سوأضاف الوفد أن نظام أ جيل العالمات تمت
يد يدية . جيعمل عىل حنو  يل وتعزيز القدرات يف جماالت املعارف ا ناء أنظمة ا تقلوأخريا، أكد الوفد عىل احلاجة إىل دمع  شغ لب لت ً

ية الفكرية ية وحق املؤلف واحلقوق اªاورة وغريها من جماالت ا مللكواملوارد الورا  .ث

ية عزم حكوم .38 هورية الكونغو ا<ميقرا طوأكد وفد  ية، إن مل مج ية الفكرية من املقومات األسا سـة بºه عىل جعل ا مللك
تغلب بال جدال عىل  يال اكنغ، ا يد جوزيف اك يه، ا  pتطاع ريس ا<و ية يف بº ا تحفزي ا مية مضافة،  لتكن  ب سـ سـ من لل ف ئ لت ق

يا حبلول  ية جعل الكونغو بºا دميقرا يقي  طحتدي إضفاء طابع عرصي ودميقراطي  بغ ئلوفد بأن ريس الوزراء، ّوذكر ا. 2030حق
نفاذ إىل  ثل ا بادرة من الريس، إدراج حماور ذات أولوية يف جدول أعامل احلكومة  
 بويو توىل، 
تان ما يد أوغو لا مب ن سـ مسـ ئ ل
يع القطاعات وتعزيز  تاكرية يف  i شطة ناخ األعامل واأل سني  تEر عرب  i سري ية و ية والو يا األ نولو مجا ب ن حت ي ن مب س ج تتك طل جن

ناية مراكز دمع . املعارف يف إطار مؤسيس وقانوين مالمئحامية  يت الهKم وا هذا الغرض  لعوشدد الوفد عىل أنه  حظ ل
ية رمق  تو شأة مبوجب ا تاكر ا iيا و نولو صا ل ن ملب جل ية8تك شأن ا بو  من من جدول أعامل الو ب هورية . لتي مجوأوحض الوفد أن حكومة 

رشوع  تحقق  ية تأمل أن  بالكونغو ا<ميقرا ي بو وبºهمط تعاون بني الو يية ا<مع هذه  ل ية الفكريةوفÉ خيص . ن ، أضاف مللكا
يع  يا عىل إعطاء ماكنة ممزية محلاية  يا، تعكف حا ها دوp قانون يف قلب أفر ية، بو هورية الكونغو ا<ميقرا مجالوفد بأن  ل يقط صف مج

يع ماكحفة يقى، حىت  نون واملو نفات ويدة الفكر، أال ويه ا تطا سـ ل نسـملص يهلف يع أشاكl والقضاء  يد  عل ا جبم  .لتقل

بغي  .39 ية، وهذا الغرض  ية الفكرية عامال  بار ا تلزم ا تاكر واإلبداع  i تارياك إن ازدهار نوقال وفد كو ل يمللك من ت سـ ب للتسـ ع ي
بة نا ية  ياسات و سـإدارهتا وتعزيزها وحاميهتا عرب وضع  ن مسـ نة. ط شأ يف  سـوأضاف الوفد أن بºه أ شرتكة بني2010 ن نة ا مل ا  للج

تاكر واإلبداع هود والهنوض ال يق ا ها  ية الفكرية ومن أهدا ية  بالوزارات ا سـ جلن ف نمللك تعاون مع . تملع لوأشار أيضا إىل أن ا
ساعدة املقدمة بو وموظفهيا عىل ا نانه للو تىس ماكنة 7مة وأعرب عن ا تني األخريتني ا بو يف ا ملالو ي ت مي كسـ ن وأبرز الوفد مج� . ل

ية واحدةأمور مهنا ثالثة إجناز ية ت األمانة، شارك2012 ففي مارس. سلبات 7مة ونقطة  ية الو ن يف إطالق iسرتا طيج ت
بو يية الفكرية اليت وضعت بدمع من الو ُ ية العامة وتريم أساسا إىل . للملك ياسة الو ية مضن ا نوندرج تi Äسرتا سـ يج طت ل ت

ت بحث، و ية الفكرية يف ا تخدام ا هود والرتوجي ال فيق ا مللك لجل سـ تاكريةتنسـ i بادرات يع ا تصادية جديدة، و بح آفاق ا مل تشج . ق
سة  نا بارها حمراك  ية الفكرية  شلك خاص إىل إبراز ا<ور الرييس اليت تؤديه ا ية  فوهتدف تi Äسرتا للم ت ب عيج مللكت ئ

ºب ية  ثقا تصادية وا iية و Kجi ية تاكر ودورها يف ا iللو ل ع من فب ق ن. لت تاح لسـوأعلن الوفد أيضا أن هذه ا هدت كذý ا فتة  ش
ي يت دروس حول ةمياألاكد يف يف هذا اªال وأ ية إىل تعزيز ا ية الرا ية الفكرية يف إطار iسرتا ية  لق الو ثق م ُللملك لت يج تن ط
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يا نولو يفات ونقل ا تجارية وأوجه املرونة وا جالعالمات ا لتك ن سجل . لتصل تاكر يف إدارة ا iيا و نولو شئ مركز <مع ا لكام أ ب جن لتك ُ
ية يف اجلامعاتالوطين بكة من املراكز الفر رشوع بإقامة  تكامل هذه ا يمت قربا ا ع و شـ سـ ملي شريا إىل . س ثه  مومىض الوفد يف حد ي

بو متر بºه يف تلقي دمع الو رشوع، من املرتقب أن  يأنه يف إطار هذا ا يسـ ية . مل شأن ا ية  ندوة دون اإل مللكوأضاف أن ا ب مي قلل
تعزيز دور ُالفكرية والر/ضة اليت نظمت يف سان ج بذوp إلجياد حلول  هود ا ثال عىل ا يت جناحا هرا ويه خري  لوزي  مل جل م لق

توى الوطين ناعة املربطة لر/ضة عىل ا ية ومن أجل تعزيز ا يق ا بارها عامال  سـالر/ضة  ت لص من ملت لتع وقال الوفد إن . لتحق
تعلق  بو  ية يف العالقة مع الو نقطة ا با ت ي ب تة إجراءات السلل مللنظام أ يةمت نا عية ا لص يد . IPAS ك نظام  هوم هذا ا جوأوحض أن  لمف

با نا سب جتربة بºه، مل يكن  يقه،  سـولكن  ح مب سه. تط يني واملدير العام  سؤولني ا نفوهذا ما أخطر به ا ن بمل ومن الرضوري . ملع
بو عن منوذج نظام إدارة  يض الو يأن  يةتسـتع نا ية ا تة إجراءات ا عأ لص منوذج أكرث مرونة يليب iمللكمت ح  ية ب لفعلياجات ا ت

بعض املوظفني نظرية  لتخدمني وال يراعي فقط الرؤية ا ل بو وركز . للمسـ يورصح الوفد أنه عزز حضوره يف جل جلان الو ّ
برص وعقد مؤمتر دبلومايس ) 1: بشلك خاص عىل ما ييل ياغة صك دويل لفائدة معايق ا تقدم احملرز يف  لا ص ل

ية ا<وو) 2 ؛2013 سـنة نة احلكو لإجنازات ا نة ليك –ية مللج للج ويف هذا الصدد، أعلن الوفد أنه يؤيد مراجعة أعامل هذه ا
ية ) 3حتقق األهداف احملددة؛  تربها يف غاية األ يجني اليت  مهوتاجئ مؤمتر  يع ب  ويف هذه الصدد، أوحض أن بºه من املوقعني –ن

نعقدة يف أمرياك الوسطى والر) 4عىل املعاهدة؛  توى ا يعة ا ملواللقاءات الر ملسـ تفادة إىل أقىص حد ممكن من ف i ية إىل سـا م
نطقة ية الفكرية، واليت شارك فهيا الوزراء واملدير العام ا+ي أشاد الوفد مبدى اهKمه  تأىت من ا ملالفوائد اليت قد  . مللكت

نة يف يف  ته قائال إن بºه  سـوواصل الوفد  تض نظم يف إطاره معرض لال2013 سيسـلكم ثالث ا+ي  تدى ا ب ا س ل ٌن يُ تاكر مل
توسطة مبشاركة القطاع اخلاص، وال رشاكت الصغرية وا ملسـÉ ا ية لغة يه . ل تيس أ نقطة األخرى اليت  مهوأضاف أن ا تكل

ية نوب وأوحض أن اجKعا 7ام يف هذه الصدد ُعقد امجلعة املا تعاون بني بºان ا ضا جل ته مذكرا لزتام بºه . ل تمت الوفد  لكموا خ
ية الفكريةمليض حنو األمام، بدمع م تاكر واإلبداع وحامية حقوق ا i بو، يف جماالت مللكن الو ب  .ي

يه  .40 يانني ال�ين أدىل هبام وفد قربص مس iحتاد األورويب وا<ول األعضاء  يده الاكمل  يا عن تأ با فوأعرب وفد إ ب ي ن للسـ
ية مس اªموعة ء تحدة األمر يكووفد الوال/ت ا نأ األمانة وا<ول األعضاء. مل شأن هو يجني  نجاح يف اعKد معاهدة  ب عىل ا ب ل

سرتشد مبا تدعى  تأ  شات واملفاوضات لن  نا ته يف أن ا برصي، وأعرب عن  سمعي وا تاألداء ا ق مل ل تفل يجني"ثق وأبدى ". بروح 
تحدة نظومة األمم ا ية اليت يراها يف تعدد اللغات يف  بل لك يشء عىل األ سلط الضوء أوال و ته يف أن  ملر مه ي مب ق لتقدم وأقر . غ

متديد، ومتىن أن  ياساهتا اخلاصة للغات وأثىن عىل هذا ا يا يف  تخدام اللغات املقرة ر بو يف متديد ا لا+ي أحرزته الو سـ مس سـ ّي ُ
تصادية، من الرضوري . يسـمتر هذا األمر i سائل شديد عىل ا هد ز/دة يف ا قوأشار أيضا إىل أنه يف الوقت ا+ي  ملش لت ي

با يف معايري تاليف iنزالق يف خطأ ربط يق وفورات قد تؤثر  تايل  يف و تاك ياسة اللغات وحدها رتفاع ا سل  ل ل ل حتقسـ
ياسات يع ا نفقات شأهنا شأن  يد ا ياسة لرت بري يف هذه ا مثة حزي  ية،  نو سـا مج ل شـ سـ ك ع لل ل ّ يه يؤيد الوفد متاما اخلطوات . ف علو

نظمي  ية يف  يل من عدد الو9ئق وطوها، وز/دة الفعا تخذة  تا ل تقل لمل يب، وخاصة لل تخدام احلوا يع عىل ا سلالجKعات وا سـ لتشج
ثال يل ا تجارية عىل  يل ا<ويل للعالمات ا مليف إطار نظام مدريد  س ل بسج نات ال ريب الوصول . للت يح هذه ا يو ست تحت لسـ

ساواة يف املعام�  يق ا ية الرتمجة وتوافر الو9ئق يف موعدها و نو ساس  ثل دون ا نفقات إىل احلد األ مل ع ب مل حتقل يع اللغات م مجبني 
ياسة اللغات يا عىل  ية تضفي جوهرا وا ها جوانب أسا ية، ويه  سـالر قع سـ يا يرى الوفد أن الوقت قد حان السـهتالل . لكمس نو9

ساعد عىل ضامن  ية اليت من شأهنا أن  تلف اجلوانب ا ها العمل من أجل إعادة اإلمعان يف  شة كربى  نا تية  مي خم ت ق لتنظمعل بع يم
تني كربيني يف آن واحد. اتحتسني إدارة iجKع  
ياQ تعقد دور ثريا، وأ نوأردف قائال إن iجKعات تعقد  جلك يل . ح متو

متر  نظر فهيا، ويف هناية املطاف  يع والو9ئق اليت  تسـسات اللجان إىل أن تكون أكرث وأطول لز/دة أعداد وأجحام املوا يُ ض جل
ياQ تعق باح، وأ ساعات األوىل من ا سات حىت ا حا لص ل بوعجلل سات يف عط� هناية األ سـد  ناك . جل هورصح الوفد بأنه يرى أن 

تقدم يف  هدف العام وهو إحراز ا ساس  نظمي هذه iجKعات وتاليف بعض أوجه القصور فهيا، دون ا لطريقة أجنع  مل لت ل
بو ي. ياªاالت اليت تغطهيا الو ية،  نقطة األسا ناقش األمانة وا<ول األعضاء هذه ا تعني أن  لو سـ ل ت ياهتا، ي بب تدا عس فقط  بس

تابعة iجKعات وطلب املعلومات  ها ا<ول  بذ هود احلامسة اليت  بارشة يف ا ية بل وألهنا تؤثر  همة، عىل املزيا ثرية وا ملا ت لن جل م مل لك
نظمي شاركة يف ا توا نقاط . لمل ية وتربط  سأp أسا بو ويه  ية يف الو تدامة املا i pسأ ثا حتدث الوفد عن  لو9 ت سـ م ي ل سـ م ل
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بارش بقدر ما أثرت . ذكورة أعالهامل شلك  بات الرباءات  ية مل تؤثر يف  تصادية العا i يه أن األزمة ّوقال إنه ال خيفى  م بق طل مل عل
يل املايل  تح تقاد أن ا يادين األخرى، وإن إسقاطات اإليرادات للعام اجلاري قد حتققت، ومع ذý من اخلطأ ا لبه يف ا ل ع مل

ياQت اإلجيا ند هذه ا بـي  ع لي تةنهت قية املؤ يهتا إال . ب تطع  ية مل  متدت مواطن جعز يف املزيا نظمة ا تدرك قائال إن ا تغطوا سـ ن مل تسـ ع
ية مل تكن  ياQت املا ية ا<وية للقطاع العام ألن ا متل iتقال إىل املعايري احملا ياطي، ومل  i لسحب األموال من ب ل س ن ت لب ب يك ح

ت ب� اخلاصة ملعاشات ا لتضمن بعد iلزتامات ا يف . قاعديةملقت شلك  تفائال   Éي سات ما قد يكون  طفوقد مشلت ا م بتق حل
ية من األصول نظمة ا لفعلية ا مل ية إىل . مللك ية الرا ياسات ا موأخريا حتدث الوفد عن الوعي غري الاكيف برضورة حتديد ا يلك هسـ لل

ية احلذرة ما يعكس اûاطر املذكورة آ ية والوفورات بفضل اإلدارة املا ليق الفعا ل تصادية حتق i قنفا بل ويمن أيضا عن أن األزمة
تواصل عىل األرحج ية  ستالعا ندما حيني األوان . مل باع مقاربة قصرية األجل  تفي  عوطلب من األمانة وا<ول األعضاء أال  ت تك

بل تواجه الو تعداد حلارض و نظمة وأال تدخر Dدا لال ية اخلاصة  تصادية واملا i تQيا يل ا تقتح سـق مّ سـ مل ل ب ل يبو فهيام حK حشا لل
نظامت ا<وية لونقصا يف املوارد، شأهنا يف ذý شأن العديد من ا<ول وا  .مل

بو وعلق وفد جاماياك قائال إن  .41 يات ا<ول األعضاء يف الو يس� اجKعات  مجع سني سل سني تزتامن مع ا+كرى ا مخلا مخل
ºب تقالل ا لال ية الفكري. سـ تقدم احملرز يف قضا/ ا مللكوأضاف أن ا تصادية يف جاماياك، كام ل i ية قة إمنا يعد ركزية من راكئز ا لتمن

ية عىل األجل الطويل للتمنبني ذý يف خطة احلكومة  شأن األداء . يت يجني  نجاح يف إبرام معاهدة  بو ا بوأثىن عىل الو ب ل ي
ناين ا ية الفكرية  يدا للغاية محلاية حقوق ا تربها صاك 7ام و برصي اليت  سمعي ا لفا مللك مف يع ل برصي ل سمعي ا ناين األداء ا لألداء و ل ف

ºب وراح يقول إهنا . وأعلن أن جاماياك خفورة لكوهنا واحدة من ا<ول األعضاء الEين واألربعني املوقعة عىل املعاهدة. ليف ا
ية وامل ال ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا نة احلكو ية يف اجKعات ا سامه بفعا ثتأ  ن ل للج ل مللكت م يدية ملعتف لتقلعارف ا

ية سأp املوارد الورا ثوالفوللكور اليت أحرزت تقدما هائال يف  نة يف موعدها . م ـي أعامل ا للجوأعرب الوفد عن أم\ يف أن  نهتت
سار العمل يف عام  تكامل  ية ا يات عىل تو موأن توافق ا سـ ص تابعة 2013مجلع باقا إلماكية إبرام معاهدات أخرى يف  م ا نت س

يجنيللنجاح احملقق يف إ ية بقانون . ببرام معاهدة  نة ا<امئة ا ية يف ا تدرك قائال إن جاماياك لطاملا شاركت بفا نوا للج عل ملعسـ
بºان مدرجة يف  ية أسامء ا ية، وإهنا أبقت مع بردوس  ياQت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم وال°ذج ا لالعالمات ا قض ب ع لص فل ل

نة نة ا. للججدول أعامل ا متوأردف يقول إن ا رشين من األمانة أن جتري دراسة عن امحلاية لللج سابعة وا لعست يف دورهتا ا ل
نارص لعالمات جتارية وأن تعرض  تخدام كعالمات جتارية أو  iيل و بºان من ا يا ألسامء ا ية املكفوp حا رش عا سـ سج ل ل تيع لل ت

رشين تاسعة وا لعهذه ا<راسة علهيا يف دورهتا ا تجاريةوأعلن أن جاماياك أحرزت تقدما هائال. ل ورصح . ل يف إدارة العالمات ا
يات القانوية وقطاع األعامل يف خطوة حنو iنضامم إىل اتفاق مدريد  شرتكة قد أجريت ألول مرة مع ا شاورات  نبأن  مجلع م م
نضم إىل iتفاق رشيطة  تجارة أن جاماياك  تEر وا iناعة و يل ا<ويل للعالمات، ومن مث أعلن وزير ا تشأن ا سس ل لص سج لتب

بل iنضاممأ تجارية  تعديالت الالزمة عىل قانون العالمات ا قن تدخل ا ل  .ل

توسطة األجل  .42 يجة  بو iسرتا يق خطة الو تابعة  يه  ييل بأنه يقدر Dود املدير العام يف  مورصح وفد  ت ي ب مل سع تطشـ
بو أو يف غريها من ا. بنجاح  نع فارق سواء يف الو شعوب ذاهتا يه القادرة عىل  يوأشار إىل أن ا ص سات، مؤكدا عىل أن ل ًملؤ س

ية الفكرية يف القرن احلادي  بارها احملفل الرائد  بو أن حتافظ عىل ماكنهتا  بادp هام جدا لو أرادت الو ثقة ا للملكناخ ا تم ي ت عل ًمل
رشين نة . لعوا نجاح وإىل تقدم ملحوظ يف معل ا يجني  ناخ املوامئ قد أدى إىل إبرام معاهدة  للجوأضاف الوفد أن هذا ا ب ب مل

ية  ية  ية ا<وية ا نة احلكو ية الفكرية وا ية وا ية  نة ا ية حبقوق املؤلف واحلقوق اªاورة وا مللكا<امئة ا م نمللك ل للج من ن للج ملعن ملع لتملع
ية بقانون العالمات نة ا<امئة ا يدية والفوللكور وا ية واملعارف ا نالفكرية واملوارد الورا للج تقل ملعث تطرد الوفد قائال إن . ل ًولكن ا سـ

تحدي األمه القادم هو انعقاد مؤمتر دبلومايس يف ا بل، وا بة يف ا لنظمة تواجه حتد/ت  صع ياغة معاهدة 2013ملسـتقمل لص 
تعدد األطراف بدون عرق�  ية الفكرية  ية نظام ا شلك جحر األساس يف  برصية وهو ما قد  ملألشخاص ذوي اإلعاقة ا مللك من ي تل

ية اكلقراءة و نفاذ إىل هذه املواد األسا سـا توصل أيضا إىل اتفاق يف جماالت أخرى اكل°ذج . املعلوماتل ًوأمل الوفد أن يمت ا ل
بريان يدية، وهام حتد/ن  ية واملعارف ا ية أو أدوات لضامن امحلاية الفعاp للموارد الورا نا كا تقل ث ع وأضاف أن جناح هذه . للص

متع قامئ عىل امل بو يف  شاط الو بري عىل  متد إىل حد  بادرات  جما ييع ن ك ها <مع . عرفةمل متر يف بذل ما بو ييل سوف  سعوقال إن  تسـ شـ
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ية الفكرية تعدد األطراف  توازن و بو وتعزيز نظام  للملكالو م م نت أن . ي ييل قد أ علوقال الوفد إن   هو عام املقاوp وأن 2012شـ
تاكر2013 i هدف وقد مت حتدي20وأشار إىل أن أكرث من . ب هو عام يق هذا ا ل وزارة تعمل من أجل   100د أكرث من حتق

ية الفكرية  رشين عاما، تضطلع ا رشة أعوام أو ا تاكر واملقاوp يف إطار زمين يفوق ا ية لال مللكبادرة للخروج سرتا ًم لع لع ب تيج
تاكر واملقاوp واإلبداع i تعزيز بخالl بدور حموري  ية الفكرية . ل بريا يف جمال ا ييل قد أحرزت تقدما  مللكوأوحض الوفد أن  ً ك ًشـ

بو، كام خاضت يف الق تعاون مع الو ية ملاكتهبا  نولو نصات ا بالغ طائ� لالنهتاء من ا يطاعني العام واخلاص وخصصت  ل جمل تك لم
ية الفكرية نظام ا يري شام�  مللكية  ل تغ هت إىل اعKد . معل تاكر قد ا i ياق إىل أن األولوية يف عام جتوأشار الوفد يف هذا ا ب لسـ

ية ا ييل  هد الوطين ا للملكا ية لشـملع عنا ناء ) INAPI(لص يدي ا<ويل  باره سلطة حبث دوية وإىل إجراء الفحص ا ً ب ه ل لمتت ع
شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا تعزيز . ل ية  ياسات احلكومة ا ية  يجة  لوقال الوفد إن ذý ما هو إال  يل سـ م شـن لل نطق ت

ية الفكرية يجي  تخدام iسرتا iللملك ت ييل . سـ هد الوطين ا للوأضاف أن ا ية لشـملع نا عية ا لص ميتÄ ما يكفي ) INAPI(ملك
باره سلطة حبث  نطقة  تخدام نظام الرباءات وتعزيزه يف ا يل ا يقوم  يام هبذا العمل إذ  ية  تمن القدرات ا مل سـ ه سـ عن س تتق بل للق

شأن الرباءات تعاون  ته يف نظام معاهدة ا تجرته ورؤ ساهام  بدوية،  ل ي ب ب م ية مجموعة بºان أمرياك ًوأخريا، شكر الوفد . ًل تينالال
ييلوالاكرييب ها اللKس  ية اليت أكدت د شام يا وأمرياك ا يا وآ ها، كام شكر بºان أورو وأفر شـ < ل ل معسـ يق  .مع

سني  .43 ية  ية موحضا أن الوعي  ته الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا يان ا+ي أ حتودمع وفد رسي الناك ا بك من يفب ًلق تل ل
iتصادية و i ية الفكرية لألوضاع قا ية الفكرية يف األعوام األخرية مللك تعاظم دور ا ية قد ازداد  نا بºان ا ية  Kمللكج بم ل لل ع

ية ية الفكرية . ضاملا تب ا تة األعامل  ية العامة اليت أطلقهتا رسي الناك وأ تو إلشارة إىل برامج ا lمللكوفصل الوفد قو مبك مت ع ل
بالد ية الفكرية يف ربوع ا رش ا بو  ساعدة الو لالوطين  ي مللكمب ية ال .لن نا سـ وأضاف الوفد أن رسي الناك قد طورت من مزية  فت

يالن اجلودة  يالن وحىت جحر الزفري من  يالن وقرفة  ثل شاي  يث  ية  تجارية العا سـبل ألحد هبا يف األسواق ا سـ سـ مي مل حل ق
ية ياQت اجلغرا ثفة يف جمال ا ية ا بو إلهيام رسي الناك، من خالل ا متزي ال�ين  يعة وا فالر ملك بف من لتص لت وذكر الوفد بأن رسي الناك . ل

يه  تجىل  تاكر واإلبداع  iية و بل عىل عرص جديد  ية طوي� دامت ثالثني عاما   فخرجت مؤخرا من حرب أ يتق ب من للتهل لً ً
ية الفكرية هم  ية يف رسي الناك، عرص يعانق ا<ور ا ثقا بريات ا يد وا تقا يعي وا للملكامجلال ا مل ف ل تع ل ل لب ئة . لط لبيوأثىن الوفد عىل ا

ش بالدملا يا يف ا نولو ية الفكرية والعلوم وا يأها قطاعا ا باب،  تكرين ا لجعة  ه شـ جب تك لمللك ل تكرين يف . للم ملبوأشار الوفد إىل أن ا
تاكر يف ا<ويل األربعني لال ية خالل معرض  ندسة ا ية وا يات يف جماالت اجلراحة ا يدا برسي الناك قد فازوا  ن ب ه ب ل جمل لطل . لط

تعاون  بو وللوعرب الوفد عن تقديره  تدام بني الو يا مييملسـ تعاون اإل يا  نوب آ قلرابطة  لل سـ نقاش بني ج ته بأن ا نا ل فأعلن عن  ع ق
ية الفكرية للحصول عىل  تخدام ا ميي يف ا تعاون دون اإل شأن ا بو والرابطة  مللكالو سـ ل ب ياقلي مية  يات ا نولو ئا ج بيتك لسل  وتطويرها، ل

تضاف هذا احلد نطقة، وقد ا مية عىل ا سـسوف يعود بفائدة  مل تقدم . 2012ث رسي الناك يف مايو عظ لوأثىن الوفد أيضا عىل ا
برصي سمعي ا يجني ا<بلومايس محلاية األداء ا ية وتاجئ مؤمتر  نوب وا تعاون بني بºان ا لاحملرز يف جمال ا ل ب ن من جل وقال الوفد إن . لتل

ية احلازمة يا ث� عىل ما ميكن أن حتققه اإلرادة ا نجاحات تعد أ سـهذه ا سـ لل الوفد عن أسفه ألن العديد من ولكن أعرب . م
ية الفكرية عىل  متحور أنظمة ا ية أن  ية الفكرية اخلاصة هبا وشددت عىل أ يق أهداف ا تعرث يف  ية  نا بºان ا مللكا مللك حتق تم مه ت ل ل

يق هذه األهداف بºان يف  ساعدة ا ية  يدين الوطين وا<ويل حول ا حتقا ل مل من نا ركز الوفد عىل ا<ور احملوري جلدول. لتلصع  هو
يع اكفة ا<ول األعضاء جين مثار  نظمة حىت  منوية أعامل ا بارات ا i بو ودعا إىل تصدر ية يف معل الو تطأعامل ا مل ت ي سـمن تع لت لت

ند جدول األعامل ا<امئ . هذا العمل نظر يف  نة أن  ية الفكرية وطلب من ا ية وا ية  نة ا ية ا بكام ركز عىل أ ت للج من ن للج مللكمه لت ملع
ي ية وا مللكشأن ا من نان إىل احلاجة جلدول زمين جديد الجKعات . ة الفكريةلتب تفت إىل أعامل اللجان األخرى وأشار  بكام ا لل

ية iنهتاء من  بل  يدية والفوللكور يف العام ا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا نة احلكو بغا تقل ث ن ل ملقللج مللك لم ملع
ية بقانون العالمات ثوأعرب الوفد عن . العمل اجلاري نة ا<امئة ا ية يف معل ا يات جدول أعامل ا نته بأن تعممي تو للج من ملعص لت ق

تقدم يف جمال  يدفع بعج� ا سن من جودة املداوالت و ية  ياQت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم وال°ذج ا لا سـ يح ب ع لص سـل فل
ناءات وأخريا، تطلع إىل عقد مؤمتر دبلومايس لأل iيدات و ًا تث سـي برصلتق  .لشخاص معايق ا
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بح  .44 يه فقد أ ية، و نا بºان ا ية الفكرية ما انفكت تفرض الزتامات عىل ا ية  يجري/ إن األنظمة العا صوقال وفد  عل ل ل مل من للملك
بºان  يع ا تدام ميكن  توازن و ية فكرية  بو Dودها من أجل إرساء نظام  ية مباكن أن تواصل الو لمن األ مجل سـ ي ممه م ملك

نه ويقر، عىل تفادة  iم نولو� فهياسـ تقدم ا ية وا تو/ت ا تالف  تك الوجه املطلوب،  لخ ل من لتسـ ية . م مللكومل تكن حقوق ا
يه اآلن متعات مما  تصادية ورفاه ا i ية ية  علالفكرية أكرث أ من ªمه ق يان وفد مرص مس مجموعة . للت يجري/  بويف هذا الصدد، تدمع  ن

ية ويان iحتاد األفريقي بºان األفر با يجني توشجع. يقل ته معاهدة  نجاح ا+ي  سري عىل درب ا ب ا<ول األعضاء عىل ا ل حققل َ
يدات عىل حق املؤلف لفائدة  ناءات وا i شأن سعي إىل إبرام معاهدة  برصي من أجل ا سمعي ا يشأن األداء ا ت ب ل ل ل لتقب ث سـ

نة برص يف  سـمعايق ا بات ودو2013 ل يدات لفائدة ا ناءات وا i شأن ت وإبرام معاهدات  ي ت ملكب لتق ث ر احملفوظات يف 
رخي سـ
بوعات وذوي إعاقات أخرى يف 
رخي 2014 أقصاه برص واألشخاص العاجزين عن قراءة ا ملط ولفائدة األشخاص معايق ا ل
ية. 2015 أقصاه نا ية ا<وية يف ا نة احلكو يع برQمج معل ا تطلع إىل تو ئوقال الوفد إنه  ث ل للج سـ لي  هبدف عقد 2014–2013 م

نة ية بقانون الرباءات وأكد . 2014 سـمؤمتر دبلومايس يف  نة ا<امئة ا ية لغة لعمل ا نواسرتسل يقول إن بºه يويل أ للج ملعمه
تص� ملعايري بغي مواص� هذا العمل بطريقة أكرث توازQ لضامن تطوير قوانني الرسوم . ملرضورة معاجلة القضا/ ا ينوأضاف أنه 

ية اليت نا بºان ا شلك يدمع ا ية  نا موال°ذج ا ل ل ب ع سـهتلكنيلص مل يعد أغلهبا من ا ّ ساعدة اليت تلقاها بºه من . ُ ملوذكر الوفد  ّ
ية الفكرية تدريب يف جمال ا يف وا بو يف ا ية الو مللكأاكد لثق ي يني . لتمي بني خار شاء  شدة إ يجري/ تدمع  تطرد قائال إن  جوا ت ن ب ن مكسـ

نطق يف Dود ا ثريا يف  ساعد  يا، وهو األمر ا+ي  بو يف أفر ملللو ث ك ي تكي س ية الفكرية، اة فÉ خيص الزتاماهتيق تعلقة  مللك ا مل
يدان وال ياسات يف هذا ا ملسـÉ وضع  نظام . سـ نظمي أفضل  ية إىل  بادرات الرا شريا إىل عدد من ا ته  تمت الوفد  لوا ت مل م ملكم خ

يق ا ية الفكرية  تخدام ا تاكر يف إطار Dود بºه ال iية الفكرية وتعزيز اإلبداع و منا سـ لتب تحق مللك ية عىل لمللك نا سـية والقدرة ا فت ل
توى العاملي تصادات اليت . ملسـا i يط الرمقي ونايم يجة  ية تواجه حتد/ت مجة  نا بºان ا ثري من ا قوأضاف أن ا ت م تلك للمح ن ل ل
بو دمع ا<ول األعضاء، وال. تتجاوز احلدود يه، فال بد أن تواصل الو يو ية  عل بºان األقل منوا يف  ية وا نا بºان ا بسـÉ ا ل ل تلل م

ية الفكريةا مللكياجاهتا والوفاء لزتاماهتا يف جمال ا ية . حت ثا يا +كرى ا تفل حا يجري/  ية العامة أن  نوأخطر الوفد ا ل ل حت ن مجلع
ها تقال سني ال لوا سـ  .مخل

ئت يف عام  .45 ية، وذكر بأن اªموعة أ نشوحتدث وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا ّ  و7مهتا يه تعممي 2010لتمن
يات جد بوصتو شطة الو يع أ ية عىل  يول أعامل ا ن مج يق . لتمن ية ا ية قد حتققت، مهنا آ تطورات اإلجيا سـوقال إن بعض ا ل ب لتنل

نة  سحب عىل بعض اللجان، وخاصة ا ية  للجوالرصد، عىل رمغ أن عددا من ا<ول األعضاء ال يزال مل يقر بأن هذه اآل ن تل
ية نة الربQمج واملزيا بو و ية مبعايري الو نا جل ي هدت تقدما يه أيضاو. ملعن شطة وضع القواعد واملعايري  شأفاد بأن أ ورصح بأن . ن

ية يات جدول أعامل ا ية تو برصي اليت تقر بأ سمعي ا شأن األداء ا يجني  مناªموعة ترحب مبعاهدة  ص مه ل ل ب وقال إهنا تكفل . لتب
بار يه ميكن ا ياسة العامة، و متع وا تتوازQ أفضل بني مصاحل أحصاب احلقوق وا عل عسـ ل ª بو متد يف الو ية  يها أول معاهدة  تعحق يق

ية نة ا<امئة . لتمنبعد وضع جدول أعامل ا شطة وضع القواعد واملعايري يف ا للجوراح يقول إن ا<ول األعضاء شاركت يف أ ن
ية واملع ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا نة احلكو ية حبق املؤلف واحلقوق اªاورة وا ثا ن ل للج مللكن ملعم يدية ملع لتقلارف ا
ية ياQت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم وال°ذج ا ية بقانون العالمات ا نة ا<امئة ا فوالفوللكور وا ب ع لص ل ن لللج توأعرب عن ارياح . ملع

يدات ناءات وا تعلق ال  Éنة حق املؤلف، وخاصة ف تاجئ ا<ورة األخرية  ياªموعة  ت ي للج لتقن ث سـ ومىض يقول إنه اكن من . ل
توقع  يح عقد مؤمتر دبلومايس يف عام ملا نة، مبا  ية العامة أعامل ا يتأن تؤيد ا للج  العKد معاهدة لفائدة األشخاص 2013مجلع

ساحنة إلبرام معاهدة يف عام  برص، فعىل ا<ول األعضاء أال تفوت الفرصة ا لمعايق ا بغي اإلرساع . 2013ّل ينوأردف قائال إنه 
ئات األخرى من  ئات لفيف العمل فÉ خيص ا ناءات عىل حق املؤلف، فضال عن حامية  iيدات و تفعني  يا ت ي هن سـ ثمل لتق
نة لعايم  بقا للجدول الزمين  بث،  للجا ط هدت تقدما هائال يف إعداد . 2014-2013ل يدية  نة املعارف ا شوقال إن  تقل لجل

ي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا شأن املوارد الورا تقلنصوص موحدة  ل تع تقل ث لب ل ل تفق ا<ول ّ تدي، ومن الرضوري أن 
بل ها يف ا نة بأعام تقاألعضاء عىل جدول زمين لالجKعات ليك تضطلع ا ملسـل يد اªموعة لوضع جدول زمين . للج يوأعرب عن تأ

ية العامة بل  بل iجKع العادي ا با من iجKعات  نا للجمعتضمن عددا  سـ ملقي ق بغي . م ينوأضاف أيضا يف هذا الصدد أنه 
بدء  نةلا ية وشام� يقودها ريس ا شات غري ر نا للجيف  مس ئق ئة ء من . م يط علام مع iرياح بأن ا لفورصح بأن اªموعة  ت حت
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نة بدو يف أعامل ا ية قد أدرجت عىل ما  يات جدول أعامل ا للجتو ي من متل . لتص حملوراح يقول إن ا<راسة اليت أجريت عىل الوقع ا
تجارية و نة قانون العالمات ا شطة  لأل جل يدا إلدراج ن ية تعد منوذجا  نا بºان ا ية عىل ا نا مفممارساهتا يف جمال قانون ال°ذج ا م ل ل ع لص
سار وضع القواعد واملعايري ئة ء يف  ما ية . لف ساعدة ا ند تقدمي ا يف والفوائد  تاك بغي إجياد توازن بني ا نوأضاف أنه  مل ع ل ل لتقي ن

ميي الالز بغي ضامن احلزي ا لتنظوتكوين الكفاءات، كام  ّ ية الفكرية تؤدي . مين ية وا ية  نة ا تطرد قائال إن ا مللكوا من ن للج لتسـ ملع
بو ية عىل أعامل الو يا يف تعممي جدول أعامل ا يدورا أسا من ئات . لتسـ تلف  ها  تقارير اليت تر ها أن حتلل ا بغي  يوقال إنه  خم ل هي فع ل ن

ية العامة بو إىل ا مجلعالو ش. ي شات ا<ائرة  نا بوأفاد بأن اªموعة ترحب  ق ية الفكرية مل تصاصات ملؤمتر يعقد عن ا مللكأن ا خ
ية  نا تعرضت تقرير األداء املايل  ية اليت ا نة الربQمج واملزيا ية، وثين عىل أعامل  ئوا ث سـ ن جل للمن ت يد . 2011-2010لت يوأعلن عن تأ

ساعد ا<ول األع بو ما من شأنه أن  ية يف الو يق لإلنفاق عىل ا ياªموعة العKد تعريف واحض ود ي لتمن شطة ق يمي أ نضاء عىل  تق
ية نظمة يف جمال ا منا  .لتمل

تطورات األخرية الطارئة خبصوص  .46 بع هKم ا لوقال وفد الربازيل إن بºه ا بوبرQمج الت  وسعى  لوضع القواعد واملعايرييو
ية ه يذ الفعال جلدول أعامل ا نظمة عىل لك اجلهبات وإن ا سامهة يف iرتقاء بعمل ا مندوما إىل ا مل لتمل شرتك بني لتنفً مو هدف 

ية األخرى نا بºان ا مبºه وا ل تام . ل ية ا نا بºان ا يد من إدماج ا تاكر  iتصاد القامئ عىل املعرفة و i لومىض يقول إن ل ل مب تف سيسـق
بو تضطلع بدور حموري يف ذý الصدد ية . يوإن الو يان جبودة عا تعاون واإلرشاد ا سم ا لورأى أنه من األسايس أن  ن ل تقت لي

يةويقومان عىل  يه األعضاء وسـهتدفان ا منتو لتي ناءات عىل حق . ج iيدات و شأن ا تثوأضاف قائال إن وضع معاهدة  ي سـب لتق ً
نفاذ إىل  تصل   Éثل أوئك األشخاص ف ية  يث ضامن احلقوق األسا برص يعد خطوة 7مة من  يفي ا لاملؤلف لفائدة  ي ل مل سـ ل حضع

ية األمم ا ثقافة وفقا التفا تعلمي وا ملاملعلومات وا ل قل بار معاهدات ً بغي ا تعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وإنه ال  تتحدة ا ي عمل ن
يان نظام حامية حق املؤلف ومصاحل أحصاب احلقوق يل عىل أهنا هتدد سالمة  كمن ذý ا ًواسرتسل قائال إن <ى بºه . لقب

تل املر ية  يقى الرباز رشة يف العامل وإن املو رش ا تقطاعا من أكرب قطاعات ا حت يل سـ لع لن يقى األكرث ً سـبة الرابعة يف قامئة أنواع املو
تايل يف تقويض حامية حق املؤلف. ًعزفا يف العامل بº ال يرغب  لوأوحض قائال إن ا ل ياجات . ً ية ا تدرك قائال إنه جيب  توا ب حسـ تل ً

برص ليفي ا بو الربازييل يف . ضع تب الو يوذكر أن تدعمي  نطقة وعريو دي جانريومك يعود لفوائد عىل ا مل  شطة سـ نىل تطوير أ
نوب تعاون بني بºان ا جلا توى توفري . ل بو عىل  يق الالمركزية يف الو ية  بريا يف  تب دورا  تطرد قائال إن  سـوا ي معل ك مسـ حتق ًللمك ً ً

تب ريو إدارة  تقين وإنه جتدر اإلشارة إىل تويل  تعاون ا مكاخلدمات وا ل ت�يةل i ناديق نا تعاون بني سلص ندوق ا ية و ل الرباز ص يل
ته . نوبجلبºان ا ناهز  تEرا من جانب حكومة بºه  ثل ا ناديق  ميوأفاد بأن تÄ ا ت مت قلص ً يارات دوالر من ا<والرات 5س مل 

تعاون شطة ا نوات يف أ ية عىل مدى أربع  لاألمر ن سـ تحه طوال فرتة تقل عن . يك تب ريو عىل الرمغ من  فوأحاط علام بأن  مك ً
تص� بذý ا شطة ا ملتني قد اضطلع بعدد من األ ن نوب يف جمال سـن تعاون بني بºان ا ميي  بو األقا جلªال مبا فهيا اجKع الو لل لي

سطس  يدية والفوللكور وحق املؤلف واحلقوق اªاورة ا+ي عقد يف أ ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا غإدارة ا تقل لث مللك
ثلون حلوايل 2012 شطة يف ًوأطلع احلضور أيضا عىل اتصال بºا. ً بºا40مم وحرضه  ثات واأل متة  نطقة  نن أخرى يف ا بع لمل 7

تب ريو تعاون  مبكجمال ا ية اًوأخريا، أشار إىل نظام . ل شأن ا ميي  تعاون اإل لا ب مللكل يقل عنا سعة بºان من بºان ةص ت ا+ي يضم 
ية ية . تينأمرياك الال تعاون بني بºان <هيا أهداف إمنا ثال عىل ا نظام هو  موأردف قائال إن ذý ا ئ ل مل شرتكة وإنه يريم إىل ً

شأن حبث جسالت الرباءات والعالمات والرسوم وال°ذج  ياQت وبادل املعلومات  ية لقواعد ا شاطرة الطو بتعزيز ا ت ب ع لمل
ها ية و ياQت اجلغرا ية وا نا حفصا ف ب ع ية وشجع . للص نا ية ا نح حقوق ا ية  نظام أن يعزز فعا يورأى أن من شأن ذý ا ع لص ل مللكل م

تاكر يف i تايل ب نطقةل  .مل لك ا

تا  .47 بدي اهKما 9 ية وأعلن أن بºه  يان وفد الربازيل املدىل به مس مجموعة جدول أعامل ا تان  ًوأيد وفد  ً بل ي من ب تسـ ك
تاكر  ية ويهنض ال تو/ت ا تلف  ياجات ا<ول عىل  ية ا سم ملرونة يف  ية الفكرية  بتطوير نظام دويل  من سـ خم ت ب ت لتب م حتل ي للملك

نفاذ إىل املعارف ية الفكريةوقال إن ا. لوا ية  تا با للملكنظمة ا ن سـ ل ية الفكرية وقد اختذت كمل رسا  توازQ و يح نظاما  للملك  م ًت مي ً ً ت
بº وإن بºه يعمل من أجل iنضامم إىل بروتوكول  ية الفكرية يف ا نظام ا تعلق   Éلتدابري 7مة لضامن إحراز تقدم شامل ف ب مللكي

يل ا<ويل للعال شأن ا سجاتفاق مدريد  بل القريبلتب شأن الرباءات يف ا تعاون  ملسـتقمات ومعاهدة ا ب ًوأوحض قائال إن بºه . ل
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تاكر ية الفكرية والهنوض ال نظام الوطين  ساعدان عىل تدعمي ا بتقد أن هذين الصكني  ل ي للملكيع وأعرب عن تقديره لºمع . س
تواصل  متويل برQمج شامل و رشيكة األخرى  هات ا بو وا للاملقدم من الو مي لجل نرصا ل شمل  تجارة  تص�  ية ا ًساعدة ا ع ي ل مل ن لتقم

ية الفكرية مللك7ام خاصا  ً تويق وحامية الطب . ً نه يف جماالت ا تعاون ا<ويل أمر ال بد  تدرك قائال إن املزيد من ا ثوا ل ل مسـ ً
pية وأدوية بأسعار معقو ية الفكرية يف ضامن احلصول عىل مواد  يل دور ا يدي و ميا حتل تعلتقل مللك يذ ورحب . ل تقدم احملرز  لتنف ل

بو يع جماالت معل الو ية وإدماج ذý اجلدول يف مصمي  يات جدول أعامل ا يتو مج من تدرك قائال إنه يرى رضورة . لتص ًوا سـ
هود جليف ا ثال عىل ذý. تكث يق والرصد يه خري  ية ا موأردف قائال إن آ سـ لتنل وعىل الرمغ من أن بعض اللجان ما زالت . ً

يا يف إدماج تتطلب اعرتاف ا<ول األ ية الفكرية تؤدي دورا ر ية وا ية  نة ا ها، ذكر أن ا ية  ية اآل ًعضاء  سـل من ن للج ل يتغط ملع ئب ً مللك تل
بو ية يف مصمي أعامل الو يجدول أعامل ا بغي أن . لتمن ية مما  ية الفكرية وا شأن ا تحضريية لعقد مؤمتر  ية ا نورحب  يمللك من ب ل لتلعمل

 ýية يف ذ شة اسرتا نا يجسمح بإجراء  ق تي نأ ا<ول األعضاء عىل إبرام معاهدة . الصددم هويف جمال وضع القواعد واملعايري، 
برصي سمعي ا شأن األداء ا ليجني  ل ب ية حبق . ب نة ا<امئة ا ي� آخر دورة  نأما يف جمال حق املؤلف، فعرب عن ارياحه  للج حلص ملعت

ي ناءات وا تصل ال ياملؤلف واحلقوق اªاورة وخص +كر العمل ا ت لتقمل ث سـىن عقد مؤمتر . داتسـ يتوأعرب عن أم\ أن 
نة  تصف األول من  سـدبلومايس يف ا سري 2013ملن يع ا<ول األعضاء  برص وطلب من  يفي ا ي العKد معاهدة لصاحل  مج ل تضع

ية ناءات عىل حق املؤلف وال. لعملا iيدات و تفعني  ئات ا سائر  يل العمل املربط  ثوحث عىل  تف ي ن ب ت سـتعج سـÉ فÉ  لتقمل
يةيتعل ية وا نفاذ إىل املواد ا لعلمق بإ
حة ا مي ية . لتعلل ية  ية ا<وية ا نة احلكو تقدم احملرز يف ا مللكوأضاف قائال إن ا نم ل للج ملعل ً

توصل ا<ول األعضاء إىل اتفاق  شجع وأعرب عن أم\ أن  يدية والفوللكور أمر  ية واملعارف ا تالفكرية واملوارد الورا م تقل لث
شأن جدول يات  بخالل ا بل حتضريا لعقد مؤمتر دبلومايسمجلع نة ا ً زمين لالجKعات وشأن معل ا ملق للج  .ب

ية الفكرية .48 تطوير حامية ا  pبذو بو ا هود الو يا عن تقديره  مللكوأعرب وفد جور جل لج مل شطة . ي يذ أ نجاح  نورحب  تنفب
تعاون بني ا<ول األعضاء  يع ا نحت فرصا جديدة  رشوعاهتا اليت  بادراهتا و بو و لالو شج سـ لتي ً م بو وiرتقاء بهم وقال إن . ييف الو

ية الفكرية ية الفكرية وطور نظاما فعاال محلاية حقوق ا تلفة من جماالت ا مللكبºه طاملا معل يف عدة جماالت  ًمللك ً وأضاف . خم
ساعدة الو ية الفكرية وفوائدها  ية حقوق ا هور خبصوص أ ية وأذىك وعي ا مبقائال إن بºه كون الكفاءات املؤ مه مللكسـ مجل س يبو ً
سار اإلبداع نظام وحفز  ية الفكرية وصون ذý ا ية إرساء نظام  شدد عىل أ شطة  متع ا<ويل ونظم أيضا أ موا ل مه ت للملكن ً ª .

تصادي  يق منو ا ية الفكرية عىل حنو فعال  تفع  ية الفكرية وذكر أن بºه ا ية حامية حقوق ا قوشدد عىل تزايد أ تحق مللك لمللك ن مه
تطرد قائال إن أ. كبري نوا ية إنفاذ ًسـ ية للرباءات وإن فعا تعزيز كفاءات املاكتب الو ثة  يات حد يذ آ بو هنضت  لشطة الو ن ل ي ل ت طي نف ب

ية نا بºان ا تصادي يف ا i منو تاكر واإلبداع أمران اكن هلام دور رييس يف ضامن ا i ية الفكرية وحفز محقوق ا ق ئ لمللك ل . لب
ثفت  تاكركومىض يقول إن حكومة بºه  نة بDودها للهنوض ال بº خالل  سـ مما أدى إىل إحراز تقدم ملحوظ يف ا . 2011ل

ية الفكرية  للملكوأوحض قائال إن املركز الوطين  ً(Sakpatenti) شاء ية إ ية  ية ا هات الر سات وا ن تعاون مع املؤ بغ ن سـ ملعس ئي جل
نقل  تب  تعلق  رشوع  شأن  بو  تعاون مع الو تطلع إىل ا تاكر و iيا و نولو لمركز <مع ا ب ي ل ي مبكب م ج متك يال نولو جا واسرتسل . لتك

ية  نا ية ذý القطاع وتعزيز قدرته ا برية عىل  ية  تني وثقافة عريقة ويعلق أ يا بº <يه قطاع زراعي  سـقائال إن جور ت من ك فمه ل ت م ج ً
تعدد  تعاون ا يع ا بو  ية وسعى إىل احلصول عىل الزتام أقوى من الو ياQت اجلغرا تصادية من خالل حامية ا iمل ل شج ي ي تب بل ف ق

تجاتاألطراف  ثل تÄ ا يع نطاق حامية  نظر يف تو ية ويطلب إىل ا<ول األعضاء جتديد ا ياQت اجلغرا تصل   Éنف سـ ل ب ملي مل . ف
بو وأفرقهتا العام� بذوp يف جلان الو هود ا ية ا يواعرتف بأ مل تلف القضا/ اليت قد تفيض إىل . جلمه شأن  نقاش  يف ا خموأيد  ب ل تكث

ية الفكرية ية الفكرية يف ظل . مللكمواص� تطوير نظام ا تعلقة  ية ا سني خدماهتا العا بو الرايم إىل  مللكورحب بعمل الو مل مل حت ي
يل ا<ويل للرسوم  يل ا<ويل للعالمات ونظام الهاي  شأن ا شأن الرباءات واتفاق مدريد  تعاون  سجمعاهدة ا سج ب ب تل للت ل

بونة  ية ونظام  نا شـوال°ذج ا ع شأللص يات ا نيل ا<ويل  سم ملسج ت لت تحكمي والوساطة وعرب مرلل بو  للكز الو بو . ي يوشكر أيضا الو ً
ية الفكرية شأن ا تلفة  ية  ية وو نظمي ندوات إ مللكعىل متكني بºه من  ب خم ن مي طت  .قل

ية وأثىن عىل الريس واألمانة  .49 نوات املا بو عىل مدى األربع  متزية للو يادته ا ئوشكر وفد بردوس املدير العام عىل  ضق سـ ي مل
نة نجز طوال ا سـالعمل ا نارشين .لمل رشاكة مع ا بو  ل والحظ مع iهKم الربامج اليت وضعهتا الو بياQت لاوموردي قواعد لي
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ثل تجاريةلا نفاذ إىل  تاح فرصة ا يا واملعارف وطلب أن  نولو بºان األقل منوا إىل ا ية وا نا بºان ا ية تعزيز نفاذ ا م  ج تك لم ت ل ل ل لبغ ً
ثل بºه بºان صغرية  متÄ الربامج  نة . ل نأ ا للجو ية ه نا تجارية والرسوم وال°ذج ا ية بقانون العالمات ا عا<امئة ا لص ل ملعن

ناسب  بºان يف وقت  ية عىل القرار ا+ي اختذته مؤخرا للطلب من األمانة إجراء دراسة عن حامية أسامء ا ياQت اجلغرا موا لف ًب ل
نة وشكر ا<ول األعضاء عىل دورها يف ذ رشين  تاسعة وا للجبل انعقاد ا<ورة ا لعل تطورق سأp . لý ا ية تÄ ا ملوشدد عىل أ مه

ها واحلفاظ عىل تفردها بº وسو تطوير عالمة امس ا بارة  يث بذلت Dود  ثل بردوس  ية  Q انºبة إىل ب يق ج ح م تم ل ل وأيد . لنسـ
نه  ية  نا ية ا ييل  هد الوطين ا يالطلب املقدم من ا للملك يملع ع لص تعشـ يدي الل بحث ا<ويل وإدارة للفحص ا هكإدارة  ناء لمتلل ب<ويل 

شأن الرباءات تعاون  بعىل معاهدة ا ية واملعارف . ل ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا نة احلكو ثأما خبصوص ا ن ل مللكللج ملعم
بري  يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا ية للموارد الورا شأن امحلاية ا يدية والفوللكور فوافق عىل عقد مؤمتر دبلومايس  تعا تقل ث لفعل ب لتقل ل ل

ث يدي رشيطة أن يكون تعريف لا تفعني"لتقلقايف ا تلف " ملنا ية يف  بان الظروف ا يأخذ يف ا يه الكفاية  خمواسعا مبا  حملل سـ حلل ف ً
بºان تصل . لا تعريف ا نة األخري وخص +كر ا تقدم احملرز خالل اجKع ا ملويف ذý املضامر، رحب  ل للج تفعني"ل " ملن

رشوع املادة  يةث من الويقة2موالوارد يف  ية الفكرية واملوارد الورا تعلقة  ث املوحدة ا نة . مللكمل تواصل  للجوالحظ الربQمج ا مل
نة يده لعمل ا ية الفكرية وأعرب عن تأ ية وا ية  للجا ي من مللكن لت نة . ملع للجووافق أيضا عىل iقرتاح ا<اعي إىل أن تواصل ا ً

ها من أجل  ية حبق املؤلف واحلقوق اªاورة  معلا<امئة ا سني نفاذ املعوقني إىل ملعن حتوضع صكوك دوية مالمئة لضامن  ل
شموp حبامية حق املؤلف نفات ا ملا ية . ملص ها  ية تد نطقة الاكرييب وأ بو  بوأشار جمددا إىل رضورة تدعمي وحدة الو مه مل لتلي عمي ً

نطقة عىل حنو اكف وجمد وخدمهتا بºان وا ياجات ا ملا ل ية ا. حت ساعدهتا ا بو عىل  ملسـوشكر الو ن م همت يف تدعمي لتقي سمترة اليت أ
تصاد وشدد عىل الزتامه  i ية ية الفكرية مما أدى بدوره إىل تعزيز فرص  ية وا شؤون املؤ تب بردوس  ققدرة  مللك منمك سـ تلل س

تواصل بو دمعه ا ية الفكرية وأكد للو مللعمل مع لك الواكالت يف جمال حامية ا ي  .مللك

بو مكحرك رييس .50 بني بدور الو ئواعرتف وفد ا ي ية ورشك لفل نا بºان ا ية الفكرية ميكن ا توازن حلقوق ا نظام  ي  م مللك لم ل ل
تقدمة يف الوقت ذاته بºان ا ملنظرياهتا من ا بو من بº حمدود الوعي . ل يوأحاط أيضا علام بأن بºه حقق منوا بفضل دمع الو ً ً ً

يه تÄ احلقوق منو وتزدهر  تني  يط  ية الفكرية إىل  فحبقوق ا م تمللك ية أخرى يف وسمل بدور ال. حم بو وDات رشيكة إمنا ئو ي
بديل املدمع  ية الفكرية يف بºه ا+ي جسل نظامه ا نظام فعال  نارص احلامسة  لiرتقاء  ل نازعاتللملكلع ملسوية ا تو/ت لت مسـ 

ثرية يف الوقت احلايل بري من اجلامعات والعمل من . مجناح  تاكر يف عدد  iيا و نولو شاء ماكتب <مع ا كوأفاد بإ ب جن أجل لتك
بل القريب تكامl يف ا ية املزمع ا نا ية ا تة ا شاء نظام أل تقإ ملسـمللك سـ ع لص مت ًوسلط أيضا األضواء عىل انضامم بºه إىل بروتوكول . ن

يل ا<ويل للعالمات شأن ا سجاتفاق مدريد  شأن . لتب يجني  متع ا<ويل يف اعKد معاهدة  بوأحاط علام نضامم بºه إىل ا ب ª ً
برص سمعي ا لاألداء ا نفاهتم ل بº من حامية  نانو األداء املوهوبون يف ا ثلون و نون وا متكن ا مصي وأعرب عن أم\ أن  ل ملم فملغ ي

بط iتفاع هبا التصال ودون iتصال إلنرتنت بفضل تÄ املعاهدة ية و ناإلبدا ض وشكر ا<ول األعضاء األخرى عىل . ع
ية سا بة لإل يجني عىل أهنا  نDودها ووصف معاهدة  ن ه ية وعرب. ب يارا للمؤمترات ا<بلوما يجني  سـ عن أم\ أن تضع روح  مع ًب

ية األخرى. القادمة يد 
م من الفروع احلكو تأ ندما حيظى  شجع بدرجة أكرب  نجاح  موأوحض قائال إن ذý ا ي ب ع م ل واسرتسل . ً
ترص إجراءات احملا ية جديدة من شأهنا أن  متدت قواعد إجرا يا يف بºه ا ختقائال إن احملمكة ا ئ علعل مكة يف حني أن الفرع ً

نة  ية  نع اجلرامئ اإللكرتو رشيعي أقر قانون  سـا لن مل نة عىل اإلنرتنت2012ت تصدي للقر ص  تطرد قائال إن الواكالت . ل ًوا سـ
ية الفكرية وإنفاذها بني محلاية حقوق ا متدت خطة معل ا ية إلنفاذ القانون ا مللكالو لفل عن ها عىل . ط ية اليت  يعلقوشدد عىل األ مه

يا والاإلجراءات نولو رش ا ج اليت تضمن  لتك نطوي  ن ملقايضات اليت  ýالعرتاف مع ذنايم  يا إىل العامل ا نولو يسـÉ نقل ا ل ج لتك
ية الفكرية يث . مللكعلهيا ضامن حامية ا ية الفكرية من  تحدي ا+ي تواDه القوانني والقواعد واللواحئ يف جمال ا حوذكر ا مللك ل

نولو� و تقدم ا لتكجماراة رسعة ا بت جبد واجهتاد مع مرور الزمنل نة عىل راكئز  يا  نولو سامح  نصحذر من ا ج ميتك لهل وأحاط . لل
بادرات اإلصالح بو حققت جناحا هرا يف تعزيز أطر جديدة وإرساء برامج جديدة <مع  مأيضا علام بأن الو ً ً يً ومىض يقول إنه . ً

تعزيز قطاع ا شئ حمفال ألحصاب املصاحل  بو أن  لبغي للو ل ن ي ًي ت ية مواص� زمخ iلزتام من ن شاركة أحصاب املصاحل  بغناعة و م ص
ناعة تلف قطاعات ا لصجانب  ناعة األ9ث وأعلن . خم ية و هارات احلر يني يف ا نني  شاركة عدة موا باه إىل  i صولفت ي ط م فن مل ن فلبت

ية نا شأن نظام قانون دويل للرسوم وال°ذج ا شات  نا تظر حبامس إجراء املزيد من ا عأنه  لص ب ق مل  .ني
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يان وفد بريو مس  .51 ية والاكرييبلبوأعرب وفد أوروغواي عن دمعه  ب ويان الربازيل مس تينمجموعة بºان أمرياك الال
ية ها . لتمنمجموعة جدول أعامل ا تا س� من iجKعات ألن  شات ا<ائرة يف هذه ا نا ية لغة  جئوقال إنه يويل أ ن سل ق للم لمه

نظمة وعىل دوه ها وقع عىل ا ليكون  ملل توازن . ا األعضاء عىل حد سواءسـ باع هنج  مواسرتسل قائال إن إرساء حوار شامل وا ت
بºان األقل منوا ية وا نا بºان ا يع األطراف وتعزز ازدهار ا تاجئ تراعي مصاحل  لومرن من شأهنام ضامن  ل ل مج وأشار الوفد إىل . من

نظ شطة ا يع أ بعد اإلمنايئ يف  ية دمج ا ثب  تابع عن  ملأن بºه  ن مج ل معل ك تقدم احلاصل يف ي ية، وا ساعدة ا شطة ا لمة، وأ ن مل لتقن
يد  ºسه ب سـتفرشوعات حمددة ألن أوروغواي  مم بو هدفا من . بنف شطة الو يع أ بعد اإلمنايئ يف  يوإىل جانب كون دمج ا ن مج ل

شالك يح حلوال  ية و ية الفكرية يعزز ا يوي لضامن نظام  نظمة، فإنه أمر  ية  للماألهداف iسرتا ي من للم تيج للملك لتح شرتكة من ت مل ا
تعلمي واألمن الغذايئ ئة وا ليل الصحة العامة والطاقة وا ب يب ل نفاذ إىل املعارف واحلفاظ . ق سري ا نوال ذاته، ال بد من  لوعىل ا ي تمل

بºان األقل  ية وا نا بºان ا شلك فعال لفائدة ا ها  يا و نولو لعىل املÄ العام والهنوض به وال بد أيضا من ضامن تعممي ا ل ل مب نقل ج لتك
تعلقة . وامن تلف األحاكم ا هم 
م  ية عىل  نا بºان ا ساعدة ا ملوعالوة عىل ذý، مثة حاجة إىل إجراء مزيد من ا<راسات  û ل ل فمل م

نص علهيا iتفاقات ا<وية وiتفاع هبا نبأوجه املرونة اليت  ل تاجئ احملققة لغاية . ت نويف هذا الصدد، أعرب الوفد عن ارياحه  للت
يات اآلن وشدد عىل احلاج يذ تو سري  بة اليت من شأهنا  نا يات ا باع ا يص األموال وا مترار يف  i صة إىل ي سـ مل ملهنج ت تنفختص ت سـ

شلك اكمل ية ورصدها  بجدول أعامل ا ية . لتمن متدته ا ية ا+ي ا يق جدول أعامل ا ية  ية العمل بآ مجلعوذكر كذý بأ من سـ ل عمه لت تن ّ
ية بو كام ذكر بأ ئات الو يع  شمل  مهالعامة وا+ي  ي ي مج ّي نهه ميه واإلبالغ  ية و بة جدول أعامل ا ع مرا تقيمن لت ومىض الوفد يقول إنه . ق

ياسة العامة، فإن بºه بصدد اختاذ  يا ويف إطار Dود صقل ا Kشام� اج تجة ا ية ا ية  سـيف إطار األهداف الو ع ل ن من لن مل للتط
ت ية  سامهة اإلدارة الو شمل  ية الفكرية  ياسة  ياغة  تفيض إىل  للتدابري  ن م ت سـ ص طسـ ية الفكرية وشمل أيضا للملك يق يف ا تد مللك ق

ية، وتدريب أبرز  ما ية الفكرية عىل قطاعات حمددة، وتكوين الكفاءات الو شأن وقع ا نتج من حصائل عن ا<راسة  ب طي مللكسـ ن
تاكر نظام الوطين لال بالفاعلني يف ا تاكر فقد قرر تعزيز i. ل iتجة و ية ا تفاعل بني ا بومبا أن أوروغواي تقر  ن من ملل سـتخدام لت

تاكر نظام الوطين لال ية الفكرية مضن ا يجي لصكوك ا بiسرتا ل شطة . مللكت ية، وز/دة وقع األ تاجئ إجيا يق  نوهبدف ضامن  ب ن حتق
يق وتعاون  شطة  ية إقامة أ ياسات  تعزيز ا هود  تواصل ا نظام،  هات الفاع� يف ا تلف ا تآزر بني  سـوتويد أوجه ا ن بغ سـ ل ت ل خم ل نل تل جل جل

شرتكة باكت ا ملبني ا شاء .  بني القطاعني العام واخلاصلشـ رشوع إ نوقد أدى  تاكرم iيا و نولو بمراكز دمع ا ج تاجئ لتك ن إىل 
ية للغاية وتريم تÄ املراكز إىل ما ييل سة؛ ) 1: (بإجيا نا نولو� الوطين، واإلبداع، وا تطوير ا تاكر وا i فتعزيز مل ل ) 2(لتكب

تقدمي  ية  سري نفاذ اûرتعني إىل اخلدمات ا لو حملل ية؛ تي نولو جاملعلومات ا ية عرب تويد ) 3(لتك ية ا نولو لوالهنوض لقاعدة ا حملل ج لتك
ية الفكرية ية وإ
حة اخلدمات املربطة بأدوات ا نولو مللكاملعارف ا ج تتك تعاوية . ل رشوعات ا يذ ا نويف الوقت ذاته، جيري  ل مل نفت

نفاذ إىل قاعدة ركن الرباء تعلقة لرباءات عرب ا لبادل املعلومات ا مل بحثلت رشوع نظام ا لات و يه LATIPAT م ف ا+ي سامهت 
بداية نذ ا لأوروغواي  بريا حنو وضع . م بني أن بºه حيرز تقدما  شريا إىل أن اخلطوات املذكورة أعاله  ته  كوواصل الوفد  ت م ّلكم

ية ية الو ية الفكرية تدمج يف األهداف اإلمنا نياسة  ئ طسـ عمل جاهدا مع دول وفÉ خيص حق املؤلف، قال الوفد إن بºه ي. للملك
ناءات  i شأن سمح بعقد مؤمتر دبلومايس من أجل اعKد صك دويل  توصل إىل توافق آراء  بو  تثأعضاء أخرى يف الو ب ي لل سـي

برص يدات لفائدة معايق ا لوا يجنيمؤمتروأضاف أن . لتقي برصيب  سمعي ا ل ا<بلومايس املعين حبامية األداء ا يس من ل بت أنه  ل أ ث
توصل إىل يل ا لا يق مزيد من .  اتفاقات 7مةملسـتح نوال  ته حبث ا<ول األعضاء إىل امليض عىل هذا ا ـى الوفد  تحقوأ لهن مل لكم

بل تاجئ امللموسة يف ا ملسـتقا  .لن

ية بيالروسورحب وفد  .52 تصة يف ا ية ا سلطة العا بارها ا ها  نظمة وتد بو للحفاظ عىل ماكنة ا هود الو مللك  مي ûجب مل ل ت مل عي ع
يد الوطينلالفكرية وتطويرها أنظمة  ية الفكرية عىل ا  pلصعفعا تاكر . للملك i يع يالروس قد جعلت من  بوأضاف أن  شج تب

ية ثقا ية وا Kجiية و نا تجارية وا ية وا ية وا ية ا ية الفكرية يف ا بريا بدور ا متت اهKما  يه ا ها، و فأولوية  مللك لل ع ع لص ل ن لعلم من ك لتقعل لت ًً . ه
نظر، أحرزت ا يد ا لوأضاف أنه خالل الفرتة  ية الفكرية الوطينق سني نظام ا مللكحلكومة تقدما هائال  لتح ً وأوحض أنه مت تعديل . ً

شأن حق املؤلف  با
ت ودخل قانون جديد  ية وأنواع ا ياQت اجلغرا تجارية وعالمات اخلدمة وا بقوانني العالمات ا ن ب لل فل
تجارية ـى العمل من قانون األرسار ا نفاذ، كام ا لواحلقوق اªاورة حزي ا تدابري هتدف إىل ضامن توازن و. نهتل لأوحض أن لك هذه ا

رسيعة ملطالب أحصاب املصاحل تجابة ا iبات و ليف احلقوق والوا سـ ية . ج متدت اسرتا يالروس قد ا يجوأضاف أن حكومة  تب ع
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ية الفكرية حىت  يالروس  للملكهورية  ية 2020بمج ياسة الو تحدد أولو/ت ا بو  تعاون مع الو ن، اكنت قد أعدت  سـ ل ي طل ل
ية الفكريةواأل ية لالنضامم إىل . مللكهداف الوجهية يف جمال ا يالروس قد انهتت من اإلجراءات ا<ا خلوأضاف الوفد أن  ب

ية الفكرية ية  بو العا تخدام أنظمة الو ية ا متكن من تعظمي فا شأن قانون العالمات حىت  نغافورة  للملكمعاهدة  مل ي سـ عل ب كام . تسـ
يدلل عىل تعزيز ية الفكريةلطرح الوفد بعض األرقام  ية املودعة . مللك ا نوية ا بات ا ث� قائال إن عدد ا حمللوساق الوفد األ سـ للطل ً م

بة  يالروس قد زاد  سـمحلاية اûرتعات يف  ية فقد 50بنب تجارية ا سة أعوام، أما عدد العالمات ا حملم ملائة يف غضون  ل مخ
تجارية يف اخلارج ملودعي ا بات امحلاية للعالمات ا لطتضاعف وعدد  ل ية قد تضاعف مثاين مرات وفقا لإلجراء طل ًبات ا حملل ل

ية بأكرث من الضعف نا ية ا سج� يف جمال ا يات ا عا<ويل وأخريا، زاد عدد ا لص مل مللكلعمل ومىض الوفد يقول إن تعزيز دور . ً
ية ال ية عىل املركز الوطين  تصادات قامئة عىل املعرفة يفرض رشوطا إضا شوء ا ية الفكرية يف  للملكا ف ق ًمللك سني جودة ن لتحفكرية 

ية  Kجiتصادية و i ياسات ية الفكرية يف ا شطة تعزز من iهKم الفعال بأدوات إدارة ا عخدماته وتطوير أ سـ ن قل لمللك
تجارية . للحكومة بة للعالمات ا ها  ية و نا ية ا تة إجراءات ا توفريها خدمة أ بو  نانه للو لوعرب الوفد عن ا سـ ع لص مت ل ي لنت يلت شغمللك م

هل من بادل سيسما  يط إجراءات  يص زمن الفحص و يل من خالل  بات ا ية ملعاجلة  ت اإلجراءات ا سـ تقل سج طل بن تت ل تقل
بو ياQت مع الو يا ية الفكرية . لب رشوعات تعلمي ا يذ  ساعدة املقدمة يف  بو أيضا  تقدير عىل الو بارات ا مللكوخلع الوفد  منف ت للم ي ل ًع

ية بو العا ية الو شارك فهيا أاكد ملاليت  ي مي تعاون وأضاف أنه. ت ية مبوجب اتفاق ا بادل الو9ئق iلكرتو ل من اûطط وضع نظام  ن لت
ية للمركز ية ا ية ا تطوير ا بو  ية الفكرية والو نبني املركز الوطين  ت ب ل لتقي تح لل ن ساعدة . للملك بالد من  يد ا نا أمل أن  مو ل تسـتفه

سؤوp عن الرباءات ئة ا ية  ية ا ية يف حتديث ا بو ا ملالو ي ت ب ن هي تح للل لل ن ًتام، أكد الوفد جمددا عىل شكره للمدير العام ويف ا. تق خل
نة  تحد/ت الرا يات احلايل سوف يقود إىل مواDة ا ته بأن جدول أعامل ا نا شف عن  مثر و هام ا بو  هوأمانة الو ل مجلع ع ك قي مللعمل

ية   .الفكرية مواDة فعاpللملكللمركز الوطين 

س� اجKعات .53 نجاح  ته  هورية مو<وفا عن  سلوأعرب وفد  ب ثق تحضري مج بو  ية وعن تقديره لعمل الو يات احلا ل ا ي ل مجلع
يدين الوطين وا<ويل. iجKعات يف ا<ويل للرباءات عىل ا بذوp <مع تطوير ا بو ا هود الو لصعورحب أيضا  ن مل لتصي جب وقال . ً

يا شديدا يف عدة بºان وخص +كر األسواق  ية ال تزال تؤثر تأثريا  ية العا ًإن األزمة املا ًً ب مل بºان سلل ية وا نا لا تق� إىل نظام مل ملنا
تصاد احلر iودا . قD بذل متعات هو أمر مرحب به وإن بºه  تصادي يف تÄ ا i منو شجع ا ًوأضاف قائال إن أي دمع  ي ªي قل ً

نة تحد/ت الرا همترة ملواDة ا ل توفري طائ. مسـ تاكر  ية لال شود هو تكوين أجواء موا تطرد قائال إن غرض بºه ا بوا ب ت ن ملسـ فة ً
بحث سات ا ناعة ومؤ ية الفكرية لقطاع ا لواسعة من خدمات ا س لص يمي . مللك يد  بو  همه الو تقوأردف قائال إن بºه إذ  يعتل ي ً

ية وقد بدأ يف مايو  سب معايري 2012سسـكفاءاته املؤ يذ نظام إلدارة اجلودة  ح  يستنف يد املقا تو نظمة ا<وية  يا ح ل ل  هبدف مل
تفع جبودة اخلدمات ال ية الفكريةملنتعزيز ثقة ا ية  ها واكp ا<وp ا مللكيت  نيح ملعت تقدم سـهتالل . ت لوأشار إىل إحراز املزيد من ا

تخداما رس ا ية الفكرية يف بºه أ توقع أن جيعل نظام ا ًيق إجراء اإليداع اإللكرتوين ا+ي  سـ ي يب مللك ومىض يقول إن اإلطار . تط
ثاال 
ما للمعايري ا< ثل ا ًالقانوين يف بºه  ً ت مت شأن مي تقدم احملرز يف املفاوضات  ية الفكرية وإن ا بوية واألوروية يف جمال ا ل ب مللكل

ية ية الفكرية يف iحتاد األورويب هو جزء 7م من تÄ ا لعملحامية ا بºان . مللك لواسرتسل قائال إن بºه اكن من مضن ا ً
برصي سمعي ا شأن األداء ا يجني  لالعديدة اليت وقعت عىل معاهدة  ل ب توافق وعرب عن. ب سـ رسوره لإلفادة بأن حكومة بºه 

ية الفكرية للفرتة بني عايم  تعلقة  بº ا ية ا مللكقربا عىل اسرتا مل ل يج تي بو2020 و2012ً ساعدة الو ي اليت مصمت  وشدد عىل . مب
ية ا يذ حقوق ا سات اإلنفاذ لضامن  ية الفكرية وقدرات مؤ يخ حامية حقوق ا مللكمواص� تركزي بºه عىل تر نف تمللك س لفكرية سـ

شطة إنفاذ تÄ احلقوق يق أ سني  نعىل حنو مالمئ  سـ نتح ية الفكرية يف واكp . تل شاء مرصد حلقوق ا نظر إىل إ مللكولفت ا ن ل
ية الفكرية ية  مللكا<وp ا نة . ملعن نة وأن 2012سـوذكر أن بºه اسـهتل  يد والقر هور من أجل وضع حد  ية ا تو ص مح�  تقل ع للل مجل

شأن إن ية  ندوة األقا با مي توبر لل ية الفكرية املزمع عقدها يف أ كفاذ حقوق ا نظمة يف بºه يف 2012مللك همة ا شطة ا مل يه من األ ملن
نة بو. صإطار مح� ماكحفة القر ية مبا فهيا الو شطة بفضل دمع Dات رشيكة دوية و سـىن إجناز األ يوأوحض قائال إنه  حمل ل ن ت ً .

ب نان بºه للمدير العام وموظفي الو يوأفصح عن لغ ا هم القميمت وسمل مع ذý بأن تÄ األعامل ال تكفي لوحدها حلفز . معو <
تEر ور/دة األعامل وتكوين فرص العمل i يع تصادي و i منو سا تشجق ية الفكرية . ل تحد/ت هو جعل ا مللكوقال إن أكرب ا ل

ية وإن بºه  تصادية الو i ية ث� يف تعزيز ا بة ا همة ا يأداة إلجناز ا ن من مت طلصع ق تمل هات لمل بو وغريها من ا جلمتد عىل دمع الو ي ع
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همة ية ألداء تÄ ا رشيكة اإلمنا ملا ئ شاطرة املعارف وأفضل . ل بو حمفال 7ام  بح الو ملوشدد عىل إماكية ورضورة أن  ي تص ًن ً
تكرة تصادية ا i ية يدان ا باملامرسات يف  ملمن ق ية. لتم يذ برامج جدول أعامل ا يدا 
ما  منوأيد تأ لتي تنفً نة بºه بإماكية وعرب عن ثق. ً

هود شاطرة ا يع بفضل  شة ا تو/ت  ئة و جلسني ا مي مجل ي سـ ب معحت م ها . ل بو وا<ول األعضاء أن تكون أعام يا للو يانه  تمت  لوا يخ ن ًب متم
يات مجلعناءة وجمدية خالل اجKعات ا  .ب

ثل بريو مس مجموعة بºان أمرياك الال .54 يان ا+ي أدىل به  تني إنه يؤيد ا ّوقال وفد األر مم ب ّ لن ّوذكر بأن . تينية والاكرييبج ّ
يه يف عام  يات امخلس واألربعني الواردة  تو متدت ا ية العامة ا سة أعوام، إذ إن ا نذ  ية وضع  فجدول أعامل ا صم ل مجلع مخ عمن ّ ُ لت

نظمة2007 شطة ا تجزأ من أ بعد اإلمنايئ جزءا ال  مل حىت يكون ا ن ي ها ا<ول األعضاء وأمانة . ّل بذ هود اليت  لوالحظ الوفد ا تجل
نظمةا شطة ا يذ يف لك أ يات موضع ا تو يل وضع تÄ ا سس غري، يف  يادة فرا بو،  مللو ن ص ل س ن نفي ب نوات . لتبق لسـوأوحض أن ا ّ

ية  تكون ا ثري من العمل  يام  تعني ا سار وما زال  ست إال بداية ا سج� فهيا،  ية ا تاجئ اإلجيا ية، لرمغ من ا مناملا ل ي مل ي مل ب ن لتض بك لق ّ ّ ل ّ ُ ل
تلف قطاعات شاغل  شغل ا ûا ل ياQت الوفودل بو، كام جاء بوضوح يف العديد من  ب الو سعى إىل وضع . ي تني  توقال إن األر جن ّ

تصادية  i ية هم يف ا تاكر و i يد ا<ويل وحيث عىل يه عىل ا نفاذ إ توازن وإماكية ا سم  ية الفكرية  قنظام  س منللملك ب لصع ل ل ن ل لتت ي ّي
ية ياجات اخلاصة ّورصح . طنمع احلرص، يف الوقت ذاته، عىل املصلحة الو i تبأنه من الرضوري، يف املقام األول، حتديد حّ ّ

يدات  ناءات وا iاخلطوة بوضع وصون مواطن املرونة و Äتحد/ت املاث� أما7ا، وأنه جيب بلورة ت ية وا نا يبºان ا ت ّ ل ل لتقلل ث سـم
i ،ية ياجاهتا الو تالءم وا ية  ياسات و يذ  بºان من  متكني تÄ ا نالالزمة  ت ت ن سـ طل حط نفت ية ل نولو ية وا ثقا جتصادية مهنا وا تك ف لق ل

ية Kجiاورة وقال إن العمل ا+ي اضطلعت به يف جمال . عوªية حبق املؤلف واحلقوق ا نة ا<امئة ا ّوخص +كر ا ن ملعللج ّ
ية بادئ العامة جلدول أعامل ا يدات يظل ويق الص�   ناءات وا iمن مل ث ي لتت ّ لتق ث تق. سـ لوأضاف أنه عىل الرمغ من ا دم احملرز يف ّ

يجة ملموسة  سجل أية  بوعات، مل  يدات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا ناءات و تسار اعKد صك حيدد ا نث ت ملط ي ت ّم ّ ُ تق سـّ
بدي ا<ول األعضاء، أخريا يف عام . حىت اآلن يه أعرب الوفد عن أم\ يف أن  تو ية الالزمة لºعوة 2012عل يا سـ، اإلرادة ا لسـ

بو، إن األمل حيدوه . 2013ايس يف عام إىل عقد مؤمتر دبلوم ية الو يده عىل العمل ا+ي قامت به أاكد ّوقال، يف معرض تأ ي مي ك
ية لغة  تيس أ ها ا+ي  متكن من مواص�  نظمة وأعضاهئا لك ما يلزم من دمع  ية من ا تلقى تÄ األاكد مهيف أن  مل مي يكت معل ّ لل

ية نا بºان ا بة  م ل لل هود. لنسـ جلكام شدد الوفد عىل ا ية والاكرييب، ال سـÉ ا<مع املقدم ّ ميي ألمرياك الال تب اإل ها ا بذ ن اليت  ملك يل تي قل
بادرة  ثل  بادرات،  تلف ا مإىل  م مل ية الفكريةخم شأن ا ميي  تعاون اإل مللكنظام ا ب بريي ) PROSUR (قلل  -يأو الربQمج األ

ية ية وتعزيز ا نا ية ا شأن ا مناألمرييك  ع لص لتب ّوأكد الوفد أنه جيب، ع. مللك يه ّ بادرات، احلرص، كام أشارت إ لىل الرمغ من تÄ ا مل
نطقة يف جمال  ياجات املزتايدة  i ية ياهنا، عىل توفري املوارد الالزمة  ية والاكرييب يف  للممجموعة بºان أمرياك الال ت ب ب حي تل لت ن

تعاون بو. لا متويل من الو نظمة،  شاركة اخلرباء من شـىت العوامص يف اجKعات ا يوأوحض أن  مل بم ّ ýيا من ذ با أسا ثل جا سـ،  ن ّ مي
سب رأي الوفد تعاون، ا+ي ما زال جيب تعزيزه  حا بو من . ل بات أن الو هم يف إ هود  تلف هذه ا تمت قائال إن  يوا ث ّخم سّ جل ستخ

ية نا بºان ا ية ا ية  مالعوامل ا ليق ل من  .لتحلق

ية الفكرية والهنو .55 ياسات حامية ا يا لزتام املدير العام  مللكواعرتف وفد كولو سـ بب يجة احملققة يف م نجاح ا نتض هبا ورحب  لب
يجني  يع عىل معاهدة  تو يجني ا<بلومايس ا+ي أدى إىل ا بمؤمتر  ل برصيقب سمعي ا لشأن األداء ا ل نجاح يعزى . ب لوقال إن ذý ا

يا إذ وقعت عىل  يادة مديرها العام وإن كولو بو  ية اليت أبدهتا ا<ول األعضاء وإىل دور الو يا بإىل اإلرادة ا ي سـ مسـ بق املعاهدة ل
برصية  ية ا تجات ا ناين األداء حلصول عىل أداة قانوية واحضة لالتفاع ا<ويل  لصدقت عىل الزتا7ا بصون حقوق  سمع ن ن لن مل ف

سواء ية عىل ا يدية والر باكت ا ليف ا مق تقل لشـ يدان حق املؤلف. ل تقدم امللحوظ احملرز يف   ýمواعرتف كذ وأبدى بوجه . ل
برص وأشار جمددا إىل مالءمة عقد مؤمتر دبلومايس خالل خاص اهKمه بوضع صك دويل  يفي ا  Qًملزم قانو ل لضع ً

هدف. 2013 سـنة شاطرة ارياحه النضامم بºه . لومىض يقول إنه من األسايس أن حتقق ا<ول ذý ا ته يف  توأفصح عن ر م غب
سطس27إىل بروتوكول مدريد يف  رست بفضل د. غ أ يذ  ية ا يواسرتسل قائال إن  تت نف ل معل بح بعد ً بو وإن بºه أ صمع الو ي

ية 10ًانضاممه إىل الربوتوكول طرفا يف  ياسات حامية ا بº عىل  ها ا ية اليت  بني األ بو مما  مللك معاهدات تديرها الو سـيعلق ل مه ي ي
تاكر والعمل اإلبداعي يف مج� أمور i سـهتدف تعزيز بالفكرية اليت  تواصل ا+ي تقدمه الو. ت يوسمل بصفة عامة <مع ا بو يف مل
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ºب سارية املفعول يف ا تجارة احلرة ا يذ الفعال التفاقات ا رس ا ية مما  رش ساعدة ا لجمال ا ل ل يع تنفمل ي لت ًوأردف قائال إن من واجب . ل
تلف اللجان وإنه من الرضوري احلرص عىل  شأن لك املوضوعات مضن  شات  نا خما<ول األعضاء أن تواصل امليض قدما  ب ق مل ً

بحث عن حلول شام� عرب تالف املواقف يف عدة حاالتلا ناء عىل الرمغ من ا خ احلوار ا ندة إىل . لب ملسـوخص +كر الوالية ا
يدية والفوللكور وقال إنه آن األوان لوضع  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا نة احلكو تقلا ث ن ل لللج مللكملع م

نة  سمح خالل  سـبرQمج معل  سأp عقد  حلصول عىل نصوص 2013ي نظر يف  نضج  توى اكف من ا تحىل  مقانوية  لل ل سـ ت مبن
توجه إىل وضع . مؤمتر دبلومايس ية وا تلف املوضوعات الفر شأن  شة  نا تام ا تطرد قائال إنه من الرضوري ا لوا ع خم ب ق مل ت خسـ ً

نة للجصكوك دوية ملزمة مضن تÄ ا ية اليت . ل ية، شدد عىل األ بة إىل املوضوعات املربطة  مهو من ت لتسـ يعلقها بºه عىل لن
ية يات الو تجرييب لألاكد رشوع ا تص�  نجترته ا مي ل مل طب نقاش . مل تدى  بحت  ية الفكرية أ ية  ية الو للوذكر أن األاكد ن ص ن ممي للملك ط

يالك  تعلق بوضع ا  Éنطقة ف تدى به يف ا ثاال  ترب أيضا  ية وأهنا  ية الو تكوين الكفاءات وا يوية ووجهية  هوأداة  ي مل تع ن من لل يق م ًح ً طل ت
هاواأل ية الفكرية وتدر ية إىل الهنوض  ية لألشطة الرا سطر املؤ مللك يم ن رشوع . سسـ بو  تايل عن تقديره <مع الو للموأعرب  ي ل

ية إىل ضامن املزيد من ا<مع توى املؤسيس واحلاجة األسا يث تكوين الكفاءات عىل ا بº من  سـوتأثريها اإلجيايب يف ا سـ ملل . ح
تعاو سري لوشدد عىل رضورة تدعمي برامج ا ية العمل و ية هبدف احلد من ازدوا نا ية ا هود بني ماكتب ا يق ا ين و ع لص تسـ ج مللك جل تن

تاكر i تجارة ودمع با ية . ل يان ا+ي أدىل به وفد بريو مس مجموعة بºان أمرياك الال يده  ته معر عن تأ ـى  نوأ يهن ب ي تلكم لل ً
 .والاكرييب

ية - مجهورية(وقال وفد إيران  .56 ي) ماإلسال نارص ا بإنه  يةلي ته الربازيل مس جدول أعامل ا لتمنان ا+ي أ وأشار إىل أن . لق
نا آ9رها  بغي أن حيجب  ساين تعد أصال من أمثن األصول ولكن هذا ال  ية الفكرية اخلارجة من رمح اإلبداع اإل عا ي نن ًمللك

ياة املعارصة ية يف ا حلا ية الف. لسلب تعني اإلمعان يف ا<ور املزدوج  للملكووحض الوفد أنه  تغري ي ية اك تحد/ت العا لكرية يف ا مل ل
ية نا	 واألمن الغذايئ والصحة العمو ما يع أن تضطلع بدور 7م يف هذا اªال . مل ية الفكرية  ية  نظمة العا تطوقال إن ا مل تسـمل للملك

ية شطهتا ا توازنة يف أ بين مقاربة  نمن خالل  م يت يق تو. لتقنن بة  نا يات  تحقوقال الوفد إنه من الرضوري وضع آ لم سـ ازن بني ل
تفاوتة ية ا ية الو تو/ت ا ية الفكرية وحقوق امجلاعات، مع مراعاة  ملمصاحل أحصاب ا ن من طسـ لتم ية . مللك مللكوأضاف أنه عىل نظام ا

شاركهتا يف حامية هذه  ها ويزيد من  ية ورفا نا بºان ا تصاد ا يطور من ا ية ما  بىن مقاربة تقوم عىل ا مالفكرية أن  ل ل سـ همن م ق لتت ي
نا، أشا. احلقوق نظمةهو ية اكن عالمة فارقة يف 
رخي ا ملر الوفد إىل أن جدول أعامل ا ية يف اكفة "وأمل أن يمت . لتمن لتمنتعممي ا

ئاهتا لاكمل بو و يجماالت الو ية ". هي ية الفكرية يف جماالت املوارد الورا  pما خاصا إىل امحلاية الفعاKثورصف الوفد اه للملك ً ً
ب يدية وأشاكل ا تعواملعارف ا لتقل يديل ثقايف ا تقلري ا ية . لل ية  ية ا<وية ا نة احلكو به إىل أن مفاوضات ا يه،  مللكو نم ل للج ن ملععل

تقدم هذه املفاوضات لKيش مع الوالية  بغي أن  يدية والفوللكور ترتكز إىل نص و ية واملعارف ا تالفكرية واملوارد الورا ي تقل نث ل
نة متدة  للجا تعني ز/دة عدد ا. ملع لسات القادمة حىت يمت iنهتاء من صك أو عدد من الصكوك ا<وية يوأضاف الوفد أنه  جلل

برصي آمال يف مؤمتر . ًامللزمة قانوQ للخروج مبؤمتر دبلومايس سمعي ا يجني حلقوق األداء ا ًوأثىن الوفد عىل إبرام معاهدة  ل ل ب
بث ئات ا شأن حامية حقوق  لدبلومايس آخر لالنهتاء من معاهدة  ي ب. هب تقدم ا+ي أحرزته عكام خلع الوفد  لارات املدح عىل ا

ثاءات  iيدات و شأن ا  Qاورة يف تطوير صك دويل ملزم قانوªية حبقوق املؤلف واحلقوق ا نة ا<امئة ا ستا ي ب ن لتقللج ً ملع
بات ودور  تغطى ا ناءات  iيدات و يع نطاق ا مترار يف تو i نة إىل برص، ودعا ا تلألشخاص معايق ا ل ت ي سـ للج ملكل ثتق سـ ل سـ

تدريباحملفوظا ية-مجهورية (وقال الوفد إن إيران. لت ومعاهد ا ية بقانون الرباءات ) م اإلسال نة ا<امئة ا نتؤمن بأن عىل ا ملعللج
ياجات اخلاصة  i م يفKهنظرا  ية أولوية هلام وأن  شأن الرباءات أن جتعال من جدول أعامل ا تعاون  تومعاهدة ا ت من ب حل ً لت

ية ا تو/ت ا بºان و ملبعض ا من سـ ل لتل سني نظام الرباءاتم بونة محلاية . لتحتفاوتة هبا  لشـورأى الوفد أنه آن األوان ملراجعة اتفاق 
ية مع  يقة وإجرا شددا عىل احلاجة إىل مراجعة  ها ا<ويل واللواحئ اخلاصة هبا مراجعة شام�،  شأ و ئيات ا مع م ن ًسم سجيل تمل ت

بادئه شاء نظام . ماحلفاظ عىل أهداف iتفاق و للوأيد الوفد إ يةن ياQت اجلغرا فيل ا<ويل  ب للسج  -مجهورية (وقال إن إيران. ت
ية ية الفكرية <هيا وتعزيزه) ماإلسال تطوير نظام ا مللكقد اختذت تدابري يف العام املايض  تحضري . ل لوفصل الوفد قائال إنه مت ا ً

ية وكذ ية وا نفات األد ية برن محلاية ا سمح إليران النضامم إىل اتفا نلقانون  ب ملص لفي تجي ق ناين األداء و ية روما محلاية  منا اتفا ف ق
ية وأخرى  ية وا نفات األد ية شام� محلاية ا ية أخرى مهنا قوانني و ئات اإلذاعة وقوانني و يالت الصوية و نا ب ملص ن ن ي ت لفسج ط ط ه لت
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ية با ية ا تمحلاية املوارد الورا ن ية-مجهورية (وأشار الوفد إىل أن إيران . لث بو) م اإلسال تعددة يقد تعاونت مع الو رشوعات  م يف  م
ية ونظمي  توسع يف خدمة العمالء ا يهنا وا تجارية و ية والعالمات ا نا يات الرباءات وال°ذج ا تمهنا إصالح  ل ل ع لص بكمعل شـس لحت

ية نا ية وا ية وا نفات األد ية عن ا عمؤمترات و لص ن ب ملص لفن ية عن . ط نظمي حلقة درا سـوأضاف الوفد أن هذه املؤمترات مشلت  ت
ية ا تخدام ا مللكا يات سـ ياغة اسرتا ية أخرى هتدف إىل  ية و سوج يدو/ وحلقة درا سجاد اإليراين ا يجلفكرية محلاية ا ص ن سـ ن تل ط ً مل

ية الفكرية هور إىل قضا/ ا ية الفكرية وقد جذب ذý أنظار ا مللكا مجل بºان . مللك لويف وDة نظر الوفد، حاولت بعض ا
ساعدة تقدمي خدمة ا تعلقة  بو ا تالعب بإجراءات الو ملا ب مل ي ية الفكرية يف ا<ول األعضاء، وبني أن ل ية إىل ماكتب ا ت ا مللكن لتق

ية خارج حدودها يهنا الو يق قوا نظمة ألداة  سعى إىل حتويل ا بºان اكنت  نهذه ا ب مل ت طل نتط بو، . ل ته بأن الو يوعرب الوفد عن  ثق
ها7ا عىل متر يف iضطالع  تحدة، سوف  تخصصة من واكالت األمم ا  pبارها واك مب تسـم مل ية الفكرية عت مللك أمكل وجه <مع ا

ية نا بºان ا ية ألعضاهئا وال سـÉ يف ا ساعدة ا معن طريق تقدمي ا<مع وا ل ل ن  .لتقمل

يان iحتاد األورويب ويان اªموعة ء .57 تحدة  بوأيد وفد اململكة ا ب بة . مل نة 7مة  ية اكنت  نة املا سـوقال إن ا سـ ض نسـ لل
ية الفكرية ودو ية  لنظمة العا للملك مل برصيوأضاف أن إبرام . ها األعضاءللم سمعي ا شأن األداء ا يجني  لمعاهدة  ل ب نوات ب سـ بعد 

بريا بو لإلنرتنت اكن اجنازا  كمن املفاوضات وبعد ميض وقت طويل عىل إبرام معاهديت الو تحد/ت ال تزال قامئة . ي ليد أن ا ب
يد العاملي و ية الفكرية عىل ا لصعومهنا وجود جفوات واسعة يف إطار ا سني األنظمة القامئةمللك وأشار الوفد إىل أنه من . حت7مة 

تاكر iمنو و هم مواص� تعزيز ا با ل تEر . مل i يع تصادي عرب  i منو ية الفكرية تدمع ا سواسرتسل موحضا أن حقوق ا ق تشجمللك ل
ية ناعات اإلبدا يات اجلديدة والعالمات وا نولو عيف ا لص ج ية يف األ. لتك تجارة العا تواصل منو ا ملو ل تجات ي ملنصول غري املادية وا

ية الفكرية وحدها أكرث من يص ا ية يف ترا تجارة العا مية ا ساوي  ية، إذ  مللكاإلبدا خ مل ل ت يه اسرتيين600 قع يار  ل  ن نو/ جمل أي (سـ 
متر ية ويه يف تزايد  تجارة العا مسـسة ملائة من ا مل ل تدى ا<ويل). مخ بارها ا بو تضطلع بدور 7م  نومىض قائال إن الو ت ملي  ع

ية الفكرية يد اûصص  للملكالو يجني. ح بريا عقب إبرام معاهدة  ناك زخام  بوأضاف أن  ك تواصل . ه يوأعرب عن أم\ يف أن 
يع أحناء العامل ية الفكرية يف  تخدمو نظام ا يد  مجذý ليك  مللكسـ متف ية الفكرية كأداة . يسـ ية ا مللكوقد حان الوقت إلبراز أ مه

i ية بغي أن تدمع ا منميكن بل و لتي توى العاملين ملسـتصادية عىل ا بو إجنازات أكرث يف . ق يوعقد الوفد أم\ عىل أن حتقق الو
نوات القادمة ياغة بشدةيد وأ. لسـا تكامل  صا شأن  معاهدةسـ يةب  نا عالرسوم وال°ذج ا تقدا أهنالص نفع عىل أغلب مع  لتعود   سـ

i رشاكت نايم بتاكرلا تؤدي إىل  تية و تEر ا<ويسـ iتجارة و لا تطلع إىل . نيسل جيزي نفاذ بشأن وضع صك اتفاق يوقال إنه 
نفات برص إىل ا ملصمعايق ا ية حبقل بةبو.  املؤلفحملم ا نا سـتوفري الضامQت ا س، مفن شأن تÄ املعاهدة أنمل  ّ ن الوصول إىل حت

يةب إحلاق الرضراملعلومات دون  ترب الوفد. ل°ذج األعامل احلا أن آمال تناول ملا يف ايةغ تاªاالتÄ  يف اتاتفاقإبرام  عوا
يق ذýمجليعمل ا هالاألنظمة ا<وية وفÉ خيص . لتحقيع  بغي إغفا لالقامئة، أفاد الوفد أنه ال  تحدة، مع . ين ملوقال إن اململكة ا

نة  شأن الرباءات، لسـآخرين، قد اقرتحت يف وقت سابق من هذه ا تعاون  نات عىل نظام معاهدة ا بإدخال  ل يس وأعرب حت
تطرد يقول إنه .مع ا<ول األعضاء األخرىعىل ذý العمل يف عن أم\  هم سـ وا امجلاعي عمل ال إصالح طريقة امليض يفملمن ا
يهن بو جل وطلب متكني. احتسو يةلعمل عىل القضا/ من ايان الو ناءةعاملوضو يادة ا<ول األعضاء . ب بطريقة  بو،  بقوأضاف أن الو ي

ها، قادرة عىل مواص�  تقدم احملرز يفمعود شاء نظام عاملي لا يةخيدم لملكية الفكرية لن إ نيع األطراف ا ذý يتطلب سو. ملعمج
توصل إىل توافق آراء  تلزم يويح وفعاللا ثابراالزتاميسـ  يةم و يع األطراف ا نة من  ته يف  الوفدعربوأ. ملعمج أن غب عن ر

نع القرارمشاركة أكرب مع  قطاع األعامل يشارك ية  سني  بو من أجل  صالو معل حت شريي مه اسي أن هميكنا إىل أن قطاع األعامل م 
شاتملا يف كثريا بو ا<ائرة داخلقنا بوأمانة وأضاف أن .ي الو ية أجنزت ي الو ية ، وقدمت7مةخل إصالحات دا ل خدمات عا

مترار  أم\ويف األخري أعرب الوفد عن .  يف قطاع األعاملوالزئن لºول األعضاء اجلودة  .تÄ اإلصالحاتسـيف ا

بو وأيد وفد .58 تقدم ا+ي أحرزته الو يا وأعرب عن رضاه  نوب رشيق آ يان ا+ي تقدمت به رابطة أمم  ي مالزي/ ا ل سـ جب ل
توسط، إذ حتقق  ية لألجل ا يذ اخلطة iسرتا مليف  تيج ياس األداء298ملائة من إجاميل  75تنف لق مؤرشا  وقال الوفد إنه . ً

بو تقدما مذهال بإ نرصم، حققت الو ًخالل العام ا ً ي برصي وسوف تربم يف القريب مل سمعي ا يجني حلقوق األداء ا لبرام معاهدة  ل ب
برص بث واألشخاص معايق ا ئات ا لمعاهدات أخرى محلاية  ل تقدم يف إطار جدول أعامل . هي يال ا لكام عرب الوفد عن رضاه  ح
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ية فقد متت املوافقة عىل  ساعد45لتمنا تة جماالت معل، فضال عن جناح ا ية يف  مل مجموعة تو سـ نوحة لºول األعضاءًص . ملمة ا
ية  يق جدول أعامل ا ية  يق   pية فعا بت فهيا آ ية الفكرية قد  ية وا ية  نة ا منوأشار الوفد إىل أن ا ب معل سـ ل من ن تللج لت تطل ن لتملع ث مللك

ميه ته و تقيومرا تصادات العظمى يف أورو واكنت مصدرا للقلق لاك. قب i ية قد أثرت يف ًوأضاف الوفد أن األزمة املا ق فة ل
ها ا+ايت من خالل اإليداعات  تق� يف متو بو  تصادية، ظلت الو i بو، وعىل الرمغ من هذه األزمة بºان األخرى والو يلا سـق ي ي مل

تو/ت مرتفعة شأن الرباءات اليت ظلت يف  تعاون  سـمبوجب معاهدة ا ب تحدة . مل نظامت األمم ا ملوقال الوفد إنه عىل عكس  م
بو من نزيف  متدة لفرتة . كبري يف موظفهياياألخرى، مل تعان الو ية ا ية مقارنة ملزيا ية اإلجيا نفقات ا ملعوأقر الوفد  ن ب يل لتشغل

مية2010/2011العامني  ية ا يجة لإلدارة املا حلك  ل تن نة . ك سني بعض األمور يف ا تعني  تدرك قائال إنه ال يزال  للجوا حت ي ًسـ
ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا مللكاحلكو نم يدية والفوللكورملعل تقلية واملعارف ا شاراك . لث بارها  ًوقال إن مالزي/  م عت

نذ  مشطا يف املداوالت  ً تاجئ ملموسة1997ن توصل ا<ول األعضاء إىل  نة آمال أن  ن، فإهنا تدمع معل هذه ا ت وأفاد الوفد . ًللج
بو يف  نذ أن صارت عضوا يف الو يبأن مالزي/  ً بريا1989م ً، فإهنا أحرزت تقدما  ك ية الفكرية من خالل ً مللك يف جمال حقوق ا

تلفة ية الفكرية ا بادرات ا ساعدة املقدمة مبوجب  ûا مللكمل ية تKىش وأحدث . م ية الفكرية احلا لوأكد الوفد أن أنظمة ا مللك
توى املعاهدات ا<وية يات كام ترىق إىل  نولو لا مسـ ج قانون حق وأشار إىل أن الربملان يف مالزي/ قد أقر تعديالت عىل . لتك

نفاذ يف  ثل الوال/ت . 2012 مارس 1لاملؤلف ودخلت حزي ا تقرير اخلاص  ملموبني أن مالزي/ مل تعد واردة عىل قامئة الرصد  ل
تجارة  تحدة  للا نذ 301مل سابق ذكره2012 ابريل 30م  نفاذ الصارمة لقانون ا ل <ى إدخال أحاكم ا ومىض يقول إنه مت إضافة . ل

نظمي  يحمك جديد  هت يدةل ية واحلومكة ا شفا ية وضامن ا جلئات اإلدارة امجلا ل بة مالزي/ . فع شف الوفد عن ر بق،  غفضال عام  ك سـ ً
شأن حق املؤلف و بو  بيف iنضامم إىل معاهدة الو يل الصويتي شأن األداء وا بو  سجمعاهدة الو ب  كام اكنت بصدد تعديل لتي

تجارية وقانون الرباءات وقانون ال°ذج ست لقانون العالمات ا ثال إىل بروتوكول مدريد ومعاهدة بودا ية لال نا ب ا ت ع ملص
توايليالتفاق تربسوالربوتوكول املعدل  ية عىل ا تصل جبوانب الصحة العمو ل ا وأضاف الوفد أنه مت إجراء مداوالت عامة . ممل

باع حاجات أحصاب املصا ية الفكرية إىل جانب إ تطورات ا<وية  تعديالت مع ا شـلضامن متايش ا ل ل ورصح الوفد بأن . حلللملكل
ية ساعدة ا شة العديد من جماالت ا نا ها  ية l مت خال بت ملدير العام يف ز/رة ر نمالزي/ قد ر مل ق لتقمس م ل وأضاف أنه مت . ح

ية  نا تجارية والرباءات وال°ذج ا تعلقة لعالمات ا نفاذ اإللكرتوين إىل املعلومات ا يل ا ية  عإطالق نظام اجلريدة الر لص ل مل ل ه لتسمس
يةوا فياQت اخلغرا ية . لب شأن حقوق ا ية وحلقات العمل  ندوات اإل تضافت العديد من ا مللكوأضاف قائال إن مالزي/ قد ا ب مي ل قلسـ ً

شأن القضا/  شات  نا شاطرة املعلومات من خالل ا بºان  تلف ا شاركني من   ýسمح بذ بالفكرية خالل العام  ق مل مب ل خم للم لت
يد آخر، أوحض الوفد أن. الوجهية ية اكنت رائعة، واكنت قد أطلقت هذه الربامج صعوعىل  تو ع ردود األفعال عىل برامج ا ل

ية الفكرية  يكر ورشيت  يس بوك وتويرت ويويوب و ية  Kجi للملكعىل وسائل اإلعالم نكف فل ت  MyIP Bulletinأو (ع
ية مهنا ) النلكزيية ية الفكرية الو نوية تغطي األحداث املربطة  رشة نصف  نويه  ت طسـ مللك ورأى الوفد يف هذه . لوا<ويةن

بو ساعدة الو ية الفكرية يف مالزي/ وهو نظام طور  نظام ا تظاهرات دعام  يا مب ل مللكل بو . ً ساعدة الو ناشدة  يوأضاف الوفد أن  م م
ية  يات ا تخدام آ ية  ثقا ية وا Kجiتصادية و i ية يق ا متكني ا<ول األعضاء من  مترة أمر أسايس  مللكا ف ق لحتق سـ ل ع تمن لمل ل سـ

تعاون . لفكريةا تعداد  i ياهتا والزتاماهتا ويه عىل أمت سؤو نظمة  للوقال الوفد إن مالزي/ ملزتمة بضامن وفاء ا سـ ل ب مع ا<ول مل
 .األعضاء األخرى

ية .59 يات املا نذ ا بو اجلوهرية  تقدم اإلجيايب امللحوظ يف قطاعات الو ضوأحاط وفد الكريس الرسويل علام  مجلع ي مل وذكر . ً
ناين بإبرام معاهدة نظام احلقوق ا<ويل  ثل جحر أساس يف Dود سد الفجوة  برصي ألهنا  سمعي ا يجني محلاية األداء ا لف  ب مت ل ل ب

تعددة األطراف ية  شارية يف ا يعة ا برصي كام يعرب عن ا سمعي ا ماألداء ا لعمل ك ت ب ل لل ية . لط نة ا<امئة ا نوأضاف الوفد أن ا ملعللج
توصل إىل اتفاق دويل ملزم قانوQ حبقوق املؤلف واحلقوق اªاورة قد أحرزت ت ًقدما هائال خالل العام املايض وتطلع إىل ا ل ً ً

بوعات برص أو العاجزين عن قراءة ا ناءات لألشخاص معايق ا iيدات و ملطشأن ا ل ت ي ثب سـ وأوحض الوفد أن األشخاص . لتق
شورة يف ا<ول ا تب ا نفاذ إىل مخس ملائة فقط من ا يعون ا برص  ملمعايق ا ن ل تط ملل لك تقرتب يسـ ية  نا فتقدمة، أما يف ا<ول ا م ل

بة من واحد ملائة نازل وأماكن . لنسـهذه ا يات 7وp من املعلومات يف ا يه  تدفق  ملوأشار إىل أنه يف هذا العرص ا+ي  مك فت
تخدام، حىت يف  سق قابل لال توافر يف  تاحة  بدو من الصادم أن أقل من مخس ملائة فقط من املعلومات ا سـالعمل،  ن مل مي
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بوعات خلط العريض وخط الربايأ نطوقة وا نصوص ا ملطكرث ا<ول تقدما، اك مل ل  من اإلعالن العاملي 27وشدد عىل أن املادة . ً
تاع لفن iمتع و ية  ثقا ياة ا شاركة حبرية يف ا سان تقر حلق يف ا متحلقوق اإل ل حل مل سـن للمج ته بأن احلاجة إىل . ف نا عوعرب عن  ق

يس عائقا ًضامن أن حق املؤلف  بوعات ما ل تعلمي لألشخاص العاجزين عن قراءة ا ثقافة وا نفاذ العادل للمعلومات وا ملط أمام ا ل ل ل
سان هو إال نية من قضا/ حق املؤلف بل وندرج بوضوح يف قضا/ حقوق اإل ت نا بولس . قض با يو ندوب أن ا حوأضاف ا ل مل

بابوي  شور ا ثاين يف ا لا ن ساين"ملل يق أبدا ) Laborem Exercensممارسة العمل أو " (نعن العمل اإل ًقد أفاد بأنه ال  يل
ية، لقادرين عىل العمل واحلركة فقط،  ياة ا ية، ومن مث يف ا ياة ا ية أن نرحب يف ا سا سان وال لكرامة اإل نإل حل متع حل ن ن ملهن ª

يف امل يزي ا+ي ميارسه القوي املعاىف ضد ا نا منارس ش( خطريا من أشاكل ا نا فإ لضعوإذا  مت ن لبل ً ً وأضاف أنه مبا أن . ريضق
ساعدة األشخاص  ية يف إصدار صك دويل  ياجات األسا i ثل إذن إحدى متع،  شاركة يف ا ملاللك مطالب  سـ ت مت حمل ت ª

متع شاركة يف ا شخيص و باع ا تفادة من قدراهتم ومواردمه ألغراض اإل i تعظمي ªاملعاقني عىل تطوير 7اراهتم  للم ل شـ سـ . ل
ية  تجني تعويضا عادالمللكوأضاف أن حامية ا ثني وا با تقدم وتعويض ا ًالفكرية أمر رضوري إلجناز ا ً ن ل ل ملل تطرد قائال . ح ًوإذ ا سـ

يدا عن الرؤى  تعني خدمة الصاحل العام اكمال  ية،  سا هدف األول للمعارف اجلديدة هو خدمة الصاحل العام واإل ًإن ا بع ي ن ًن ل
ية يقة iتقا ئا ن بغي أن . لض سوأضاف أن الصاحل العام  يي يةن سؤو نطق يؤدي إىل حتمل املزيد من ا لند إىل  مل م وركز الوفد . ت

يؤثران فهيا ويرتاك بصامهتام عىل حنو فريد رشية  نابعني من ا+ات ا بعدين اإلثين وiجKعي ا فعىل ا لب ل توح . ل مفوقال إن الطريق 
شاف ويف اإلقرار iية الفكرية ليك حترتم اإلبداع يف جمايل املعرفة و كتأمام ا ياء مللك يعة األ شـ  نات -بطب ئ املادة والفكر والاك

ية أو قانوية ية اكنت أو  سان، وذý يف أي معل فكري أو أي تدبري يف لك املقارت  بل لك يشء اإل ية و نا ن علم ن تقحل وأكد . ق
ساهامته يف هذه اªاالت ناء وعىل  تعاون ا مالوفد عىل الزتامه  ب  .لل

همة للغايةلوأفاد وفد راغواي بأن جدول األعامل  .60 نود ا يات يضم العديد من ا سني  ملس� iجKعات ا ب للجمع مخل . لسل
ية حبق املؤلف واحلقوق اªاورةوفÉ خيص  نة ا<امئة ا نا رشوع ملعللج يع أن راغواي اكن من أول املؤيدين  مل، من الواحض  للجم

برص واألشخاص العا ناءات لفائدة معايق ا iيدات و شأن ا لصك دويل  ت ي ثب سـ بوعاتلتق تاجئ ا<ورة . ملطجزين عن قراءة ا نوإن 
شودة  يجة ا توصل إىل ا بعث عىل أمل ا بوع اكنت  ياهتا هذا األ ية العامة تو تدرس ا نة املذكورة اليت  ناألخرية  ن ل ت سـ ص مجلع سـ ملللج ت ل

نص أكرث نضجا بح ا ندما  لما دام بإماكن ا<ول األعضاء أن تدعو إىل عقد مؤمتر دبلومايس  يص بشدة ا<ول وQشد الوفد . ع
مية للميض قدما يف هذا اªال نة . لعظاألعضاء بعدم هدر هذه الفرصة ا تعلق   Éللجوف ية ي ية  ية ا<وية ا مللكاحلكو نم ملعل

يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالفكرية واملوارد الورا هم أن املفاوضات تقدمت بفضل الو9ئق الفريدة اليت لث ف، قال الوفد إنه 
شأن نقاشبأعدت  ثالث املطروحة  سائل ا لل ا ل تاج إىل مزيد من ا<راسة واكن عىل ا<ول . مل حتيد أن هذه الو9ئق اكنت  ب

بة حبامس يف وضع نصوص مجمعة بت أهنا را ّاألعضاء أن  غ بل ألن . تث ملقوال شك أنه ال بد من اجKعات أخرى خالل العام ا
نة  ية  للجعدد iجKعات املربجمة يف الوالية احلا وأفاد الوفد بأنه ما زال عازما حبزم عىل مواص� املفاوضات حىت . غري اكفل

يةاعKد صك ملزم قانوQ يف جمال  يدية والفوللكورثاملوارد الورا ية لوقال الوفد فÉ خيص ا. لتقل واملعارف ا ية  مننة ا ن لتلج ملع
ية الفكرية بو مللكوا يات جدول أعامل الو يذ تو ثب  تابع عن  ي أنه  ص ك يةتنفي منشأن ا نا . لتب هد  شاريع اجلارية  سـوأضاف أن ا حتمل تش

يا ها. جيتدر يع نطا قومن مث ال بد من تو شطة . سـ ية يف راغواي، قال إن األ تعلق لكفاءات الو  Éوف ýنوعىل غرار ذ ن طي
تاجئ يق  ية الفكرية قد تعززت وسـىن  ية  ية ا سلطات الو بو وا تعاون مع الو نجزة  نا ت ن ن ل ي ل حتقمل مللك ملع وأردف أن .  7مةط

متكن هذا العام من إمتام وضع نظام ا بو أن  ساعدة الو تراغواي تأمل  ي ية ا<وية للقطاع العاممب لملعايري احملا تب بس ملك داخل ا
تب حق املؤلف ثل وجه داخل  تخدام نظام إدارة حق املؤلف عىل أ ية الفكرية وا مكالوطين  م لوهذا الغرض، قال إنه . سـللملك

يد الوفاء بهّيعول عىل الزت تأ يع  بو اليت  كام الو ل تط ميي ألمرياك . ستسـي تب اإل متر مع ا تعاون ا قلوأعرب الوفد عن ارياحه  ملكسـ مل لل ت
تازة يالت  شاريع 7مة وزوده  ية والاكرييب ا+ي ما ف� يعمل مع راغواي عىل  ممالال ه م بتسي ن  .  ت

نغافور .61 ثل  يان ا+ي أدىل به  يده  ند تأ 
سـوأبدى وفد  مم ب ي يالليل نوب رشق آ سـة مس رابطة أمم  بºان . ج لوقال إن ا ّ
ية  ية ونقص اخلربات ا ية ا ثل عدم كفاية ا بات  ية الفكرية،  نافع ا ية تواجه، يف سعهيا إىل جين  نا نا ت ب لتقل تح لل ن م عق مللك م م

ية واإلدارية الالزمة بة واألطر القانوية وا نا ياسات ا ميوا ن سـ مل لتنظسـ عي ملزا/ العديدة محلاية ّوأضاف أن مثة نقصا كذý يف الو. ل
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ية الفكرية تÄ . مللكحقوق ا ية عىل حد سواء  نا بºان ا تقدمة وا بºان ا تع ا تحدي املطروح هو ضامن  بوأوحض أن ا ل ل مل ل مت مل ّ
نصفة نافع بطريقة عادp و ما ية الفكرية . مل ية  نظمة العا بغي  للملكومىض يقول إنه  ملن للم ي بو(ّ ساعد) يالو مترار يف تقدمي ا iمل ة سـ

ية نا بºان ا بºان األقل منوا وا مالالزمة إىل ا ل ل ياغة . ل برية يف  مية  تيس  بو  ها الو صورشح ذý قائال إن اخلربات اليت  ك قي تك متتلك ّ
ية ية الو سق واألهداف اإلمنا ية الفكرية عىل حنو  ية  يات الو نiسرتا ئ ت ن طيج ط يت تعاون . للملك لورصح الوفد بأن بºه يرحب  ّ ّ ّ

ب نديا+ي توفره الو 
ية يف  متعات ا يد ا تجات عىل  ية الفكرية وتوسـمي ا شأن ا رشوع رائد  يلو يف شلك  حملل صع ن ªب مل مللك وقال . م
نجز يف عام  رشوع  سيُإن ذý ا مل بو2013ّ بºان األخرى والو تجارب وأفضل املامرسات مع ا بادل ا ند  
ي وإن  ل ل ت تيل سـ ّ .

ند ا 
تدى  نظمي  بو دمعت  تطرد قائال إن الو يلوا ن ت ي مسـ تصاد اإلبداعي يف مارس ّ ثاين لال ق<ويل ا بل 2012ل ُس، ا+ي ركز عىل  ّ
سويق العاملي ية وتعزيز ا تجات ا مية ا تز/دة  حملل لن مل يف، يف عام . ق سيسـتضونوه بأن بºه  ّ ية 2013ّ ندوة ا<وية ا ن، ا ل ملعل

ية ياQت اجلغرا ف برصي. لب سمعي ا شأن األداء ا يجني  لورحب الوفد عKد معاهدة  ل ب ب بةّ نا سـ، اليت حتدد القواعد واملعايري ا مل ّ .
يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلورصح بأن بºه يدمع وضع صك قانوين دويل محلاية املوارد الورا لث ّ ّوقال إن مثة تقدما أحرز . ّ

ية ا ية  سأp املوارد الورا شاورة حول  يات إجراء  تعني عىل ا بغيف املفاوضات، ولو أنه ما زال  ث م م مجلع ي لتعجيل بوضع صك ّّ
ناءات عىل حق املؤلف لفائدة األشخاص . قانوين iيدات و شأن ا تثوأضاف أن بºه يدمع أيضا وضع صكوك قانوية  ي ب سـن لتق ّ

بحث تعلمي وا سات ا بات ودور احملفوظات ومؤ برص واألشخاص ذوي اإلعاقة وا لمعايق ا ل س ت  .ملكل

شكر اجلزيل  .62 سعودية  للوتقدم وفد اململكة العرية ا ل ل ب شامل ولألمانة العامة عىل ّ تقرير ا ليد املدير العام عىل ا ل سـ
هذا املؤمتر نظمة  شكر املوصول للجان العامة ا هذا iجKع وا نظمي  بذوp يف ا هود ا لا ل ملجل ل ت ورصح الوفد قائال إن اهKم . لمل

بو وذý عام  ية الفكرية بدأ بعد أن انضمت إىل الو سعودية  ياململكة العرية ا ل يث مت إعداد القوانني اخلاصة 1982مللكب ح 
توى إلنفاذ تÄ القوانني تابعة من أعىل  ية الفكرية مع ا سـمبجاالت ا ممل سعودية انضمت . مللك لوأضاف قائال إن اململكة العرية ا ب

شأن تعاون  يات اليت يمت العمل علهيا معاهدة ا ية الفكرية وآخر تi Äتفا يات ا<وية ذات العالقة  بلالتفا ل قل مللك  الرباءات ق
ساعد عىل حفظ حقوق  تصاد مع توفري نظام قضايئ  ئة جاذبة لال يومعاهدة قانون الرباءات وذý حرصا مهنا عىل توفري  قب ي ً

pتوى ا<و تصاد واختاذ القرار عىل  هة ذات العالقة ال مسـامللكة الفكرية وDات لإلنفاذ من جامرك وقضاء إلضافة إىل ا ق . جل
ية الفكرية إىل أشار الوفد كذý و نة دامئة حلقوق ا مللكوجود  ية إىل تطوير العمل يف هذا جل هود الرا يق ا مهتدف إىل  جل تنسـ

هات األخرى داخل اململكة وخارDا تابعة مع ا جلاªال وا توى الوعي مبجال . مل مسـوذكر أيضا أن اململكة أولت جانب رفع 
يات نظمي عدة فعا يث مت  بريا  ية الفكرية اهKما  لا ت حك ًمللك ها هذا العام ً ية اليت مت تو بو وكذý أشار إىل iتفا تعاون مع الو يع  قق ي ل

 ýية الفكرية وذ ية ا مترار يف إبراز أ i إلضافة إىلتاكر  iية و شاء ودمع مراكز ا نظمة واليت هتدف إىل إ مللكمع ا مه ب ن ن سـمل لتق
ية الفكرية يوم العاملي  توافق مع ا نوي  تدى  للملكنظمي  م لت سـ ن ًب يث مت وأشار. م تاكر  i ود اململكة يف دمعD ح الوفد أيضا إىل ب

شاء  ية كإ تاكر وتوطني ا i ساعد يف دمع شاء املراكز اليت  بحوث وأيضا مت إ يارات ر/ل يف جمال دمع ا نإنفاذ ثالثة  ن ب ت ن ل لتقمل ً
تحداث جائزة للم نظومة وجيب iهKم به فقد مت ا ية وألن الفرد جزء 7م من ا نات ا سـحا مل ن خرتعني واملوهوبني مس لتقض
تاكر i تكرمي داعام لروح يكون هذا ا تكرمي اûرتعني واملوهوبني  رشيفني  بجائزة خادم احلرمني ا ل ل ًل يجة لز/دة الوعي . ل كنتو

ية ارتفعت من  بات براءات iخرتاع الو بة  ية الفكرية، حرص الوفد عىل اإلشارة إىل أن  ية حقوق ا متع بأ ن طل سـ طمه ن مللك ª
10تصاد 35ملائة إىل أكرث من   تحول إىل ا ترب أحد احلوافز ا<امعة  ية وقال إن هذا  نوات امخلس املا ق ملائة خالل ا لل يع ض لسـ

ها تعاون يف هذا اªال وا+ي l األثر الفعال يف . قامئ عىل املعرفة معوحرص الوفد عىل أن أشكر ا<ول األعضاء واليت يوجد 
يج تطوير العمل وكذý قال إن امل تعاون <ول ا توصل لك من األمانة العامة ªلس ا سعودية ترحب  خللملكة العرية ا ل ب ل ّب

يهنام ية الفكرية إىل مذكرة تفامه  ية  نظمة العا بالعريب وا للملك مل  .مل

ية .63 بºان األفر يان ا+ي أدىل به وفد مرص مس مجموعة ا يا إىل ا يقوانضم وفد  لن ب لي يا معلت من . ك كينورصح بأن حكومة 
ية خ ناول عددا من قضا/ ا ية  سات ا يا حلق املؤلف وغريهام من املؤ ية وجملس  نا ية ا يا  هد  مللكالل  ت ن للملك ن تمع ن س ي ع لص لي ملع ك ك

بو تواصل من الو يالفكرية بدمع  ية الفكرية، وقال إن هذه . م ية  ياسة الو للملكوسلط الوفد الضوء عىل املراجعة اجلارية  ن طسـ لل
تمكل يف موعد أقصاه ية  سـا ية حبق املؤلف واحلقوق 2012 نومفرب ستلعمل نة ا<امئة ا ن، ودعام لألعامل اليت تضطلع هبا ا ملعللج
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يا أيضا  يدية والفوللكور عدلت  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا نة احلكو ناªاورة وا مللك يم تقل ث ن ل كللج ل ّملع
يدات، و ناءات وا i شمل يقانون حق املؤلف  ت تقي لل ث بري سـ يدية وأشاكل ا شأن املعارف ا رشوع قانون  تعناقش قربا  تقل ب ي لس ل م ي

يدي ثقايف ا تقلا ية الفكرية لعام . لل يوم العاملي  تفلت  يا ا للملكوأفاد الوفد بأن  ح لن بق 2012كي تدمري سلع مقºة، و سـ مبحااكة  ل
سابقة الرسوم وال°ذج  تاح  ية  نا ية ا يا  هد  يام  مهذا احلدث  ت ع لص في للملك ن مع ية إلذاكء الوعي لرسوم وال°ذج كق نا عا لص

ية نا عا ية . لص نظمة اإل بو وا شاريني العاملني لو i تضاف يف يويو فريقا من اخلرباء هد ا ميومىض يقول إن ا مل ي ت ل قلسـ س ملع
هد أيضا خدمة ال ية، ونفذ ا نا ية ا تة إجراءات ا ية الفكرية، وحدث هذا الفريق نظام أ ية  ملعاألفر مللك للملك ّيق ع لص مت رسائل القصرية ّ

ية نا تجارية والرباءات والرسوم وال°ذج ا بات العالمات ا عتابعة وضع  لص ل طل بو عكفت مع . مل تدرك الوفد قائال إن الو يوا سـ
نظام يا حلق املؤلف عىل تريب نظام إدارة حق املؤلف عن بعد، وقد تدرب موظفو اªلس عىل هذا ا لجملس  ك ّي ُ ن تطرد . ك سـوا

تصدي قائال إن حلقة معل Qحج شأن الرباءات  تعاون  بة معاهدة ا تعاون مع  ياغة الرباءات قد نظمت  شأن  للة  ب ل شع ل ص ُب
يا ياغة يف  ينلضعف 7ارات ا ية . كلص نظمي املزيد من هذه ا<ورات ا يا <هيا من اخلربة ما يكفي  تت هذه احللقة أن  لعملوأ ت لي نك ثب

ية الفكرية ية  للملكمن خالل أاكد ه. مي ية الفكرية ملعوأردف قائال إن ا شأن ا نظمي حلقة معل  مللكد اشرتك مع اªلس يف  ب ت
ية لعام  بل انطالق دورة األلعاب األو لميبوالر/ضة  ندن2012ق يا . ل يف  نولو رشوع مراكز دمع ا تفت الوفد إىل  جوا لتك م ل

شاء  تا وإن عددا من املعاهد أعرب عن اهKمه بإ تني قد  تاكر وقال إن حلقيت معل تدر iنو نظم ب ُب ي بل ي ملسـتقهذه املراكز يف ا
هارات اليت . القريب بو يف هذا الصدد وتقامسوا ا ته الو تدريب ا+ي قد تفاد موظفو إنفاذ القانون يف اªلس من ا ملوا يم ل سـ

يق  تابعة إلدارة ا تدريب ا ية نظمت يف مدرسة ا رشطة من خالل دورات تدر تدريب مع قوات ا بوها من هذا ا تحقا لب لل ل ي ل ُسـ تك
نايئ، كام ا تدريبجلا لتفادت إدارة القضاء من هذا ا نة . سـ سارات وضع القواعد واملعايري يف  يا تؤيد  تطرد قائال إن  جلوا م ي نسـ ك

شأن الصكوك ا<وية، وخري برهان عىل سري  توصل إىل توافق يف اآلراء  يدية وتطلع إىل ا نة املعارف ا لحق املؤلف و ب ل ت تقل ّجل ل
سم شأن األداء ا يجني  سارات معاهدة  لهذه ا ب ب بو ومراعاهتا مل ية وضع القواعد واملعايري يف الو برصي اليت تربهن سري  يعي ا معل ل

ية يان . لتمنجلدول أعامل ا ية وا هورية الصني ا ندا و بºان، مهنا  يا تعاونت مع عدد من ا لورصح الوفد بأن  ب ك ل شعي لك مج ن
تدري شطة ا نظمي عدد من أ ية، عىل  تحدة األمر هورية كور/ والوال/ت ا لو ن ت يكمل تعاوية، كام أهنا مج شطة ا نب وغريها من األ ل ن

ية الفكرية ية وتدريب املوظفني عىل شؤون ا بىن ا تطوير ا بو  مللكتلقت ا<مع من الو ت ل ل  .لتحي

ية .64 هورية مرص العرية مس اªموعات األفر يان ا+ي أدلت به  يده ملا جاء يف ا يقوأعرب وفد تونس عن تأ بمج ب وقال . لي
هذه القواعد يف إرساء لإن تونس تويل ماكنة هامة  توازنة  يعة ا نظر   ýها وذ لية الفكرية وللقواعد ا<وية اليت  حتمك مللملك ب ل للطل

تخدموهنا من Dة أخرى رشوعة ملن ميلكون املعرفة من Dة وملن  يسـنظام من شأنه أن يضمن املصاحل ا نطلق، . مل ملومن هذا ا
يف ق ية مع املعايري ا<وية يف هذا اªال تكيأوحض الوفد قائال إن تونس مل تدخر أي Dد يف  يهنا وإجراءاهتا الو لوا طن ن

يات ا<وية ذات الص� لوiنضامم للمعاهدات وiتفا نة . ق  2012سـوذكر من بني أبرز هذه اإلجراءات اليت مت إقرارها خالل 
يل ا<ويل للرسوم وال شأن ا يف التفاق الهاي  هر يويو إىل ويقة  سجيه iنضامم يف  ب ن ث لتن ج ية وiنهتاء من ش نا ع°ذج ا لص

نة  يل ا<ويل للعالمات املقرر يف الربع األول من  شأن ا سـاإلجراءات اخلاصة النضامم إىل بروتوكول مدريد  سج . 2013لتب
ية  ية ا<وية ا نة احلكو بو معوما مع إشارة خاصة ألعامل ا تقدم احلاصل يف معل جلان الو نوعرب الوفد عن ارياحه  ل للج ي لل ملعت م ً

تضاها مل سـىن  ية  يدية والفوللكور اليت يرجو الوفد أن تفيض إىل قرارات  ية واملعارف ا مبقية الفكرية واملوارد الورا تلك معل تقل يث ل
يدية تقلياغة ويقة قانوية محلاية املعارف ا ن ث ية القايض لرفع . لص يقويف هذا اإلطار، أعرب الوفد عن دمعه ملقرتح اªموعة األفر

سق اجKعات ه سـىن عقد املؤمتر ا<بلومايس يف غضون نمن  نة حىت  تذه ا تطرد الوفد قائال إن تونس . 2014يللج سـوا
تحديث  تعلق ال فقط  تظم وممهنج  تفادة من برامج دمع  i نهتا وال تزال من تازة  بو عالقات تعاون  ها لو بتر ي ن سـ مم مي مك بط

يع شطة  ية وحق املؤلف ولكن أيضا تعزيز أ نا ية ا مجماكتب ا ن ع ًلص شاركة يف هذا اªاالتمللك وذكر الوفد يف هذا . مل األطراف ا
رشوع يف  ية كام مت ا نا ية ا هد الوطين للمواصفات وا شاؤه صلب ا يا ا+ي مت إ نولو تاكر وا i لاإلطار مركز دمع عل لص ن مللكب ملع ج تك

يا مع حتديث نظام معلومات ا نولو تب نقل ا ية الفكرية و ية  ية الو شاء األاكد ملإ ج تك مك لللملك ن مي ية طن مللكهد الوطين ملواصفات ا ع
ية نا ية ا يل اآليل يف جمال ا بو اخلاص  ية من خالل اعKد نظام الو نا ية ا عوا لص شغ ي ع مللكلص وأكد الوفد يف هذا . لتمللك

توى الوطين هامة عىل ا يات ا رسيع يف إرساء هذه اآل بو  ساعدة الو سـاخلصوص عىل  ل ي ملم للل كام تطلع إلضافة إىل لك ما . ت
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باب عىل اخللق واإلبداع سـبق إىل  ية وناء القدرات وخاصة الهنوض بقدرة ا ساعدة ا نايئ يف جمال ا تعاون ا شـتطوير ا ب ن مل ث لل لتقل
ية العام� يف جمال . الفكري ساهتا الو ية يف تطوير مؤ نا بو يف معاضدة Dود احلكومات ا به الو نوقال إن ا<ور ا+ي  س ل ي طتلع م

ية الفكرية من خالل تعزيز كفاءاهت ية مللكا تاكرات واإلبداعات وiخرتاعات ودمع تطوير العلوم الو i ية محلاية نا الو ب طن ط
ية مهنا  بو خاصة <ول العرية واألفر تطلع إىل مزيد من iهKم من طرف الو يا يدفعه إىل أن  نولو ية  ية ا يقوا ج تك بن ي ي ت للب تح لل

ية الفك ثل ا شامل واليت  هو7ا ا ية  مللكساعدة عىل ا متمبف ل من بو . رية أحد راكئزهالتللم يوشدد عىل أنه يطمح إىل أن تقوم الو ّ
تصاد من  i توسطة عىل لعب دور أكرب يف دفع ية وخاصة مهنا الصغرى وا ساهتا الو قساعدة تونس يف تعزيز قدرة مؤ مل ن س طمب

باب م بادرة <ى ا ية الفكرية وتطوير روح ا ها نظام ا ية اليت  نا شـخالل ز/دة القدرة ا مل ت سـ لت ف مللكل يح تكرين ي ملبن خالل متكني ا
تاجئ أحبا´م ية يف حامية  شلك ضامنة أسا ية الفكرية اليت  تفادة من مزا/ ا i نمهنم من سـ ت وقال إنه يأمل كذý أن تقوم . مللكسـ

بني  يص يف مرح� أوىل   pسأ تفكري جبدية يف  يات الوضع احلايل يف تونس  بار خصو i ألخذ بعنيبو  تالو ختص م لل ص ت مكي ع
يني  به قلميإ تصاد بºه آمال أن حيظى  ية عىل ا تضمن هذا القرار من انعاكسات إجيا تونس وذý ملا  يا مقر أحدهام  مطلألفر ب ي قب يق

يقة والصديقة ية اليت . لشقهذا بدمع اكفة ا<ول ا يق األهداف iسرتا يع الزتام تونس اجلاد  تاما، أكد الوفد  يجو تللجم تحق بخ ّ ً
بو مبا فهيا أهداف األ جوضعهتا الو ية املربجمةي ية وال يدخر أي Dد يف تقدمي ا<مع الاكمل لربامج وخطط ا منندة  تمن لت وقال إنه . لل

يق  هم يف  تاجئ اليت من شأهنا أن  ها  ته الصادقة يف أن تلكل أعام هذه iجKعات ور نجاح الاكمل  حتقمتىن ا س ل تل ن ب لل غ ي
يع تطلعات  .مجلا

تEر يف  .65 i غو إنيداد وتو سوقال وفد تر يع ين تاكر والرباءات قد حظي  iيا و نولو بات يف ا شجإيداع ا ب لتلطل ج لتك
هور وغري ذý من أنظمة دمع األعامل بة ا ية الفكرية وخما مجلأوال من خالل نظام ا بذوp يف إطار معاهدة . طمللك هود ا ملورمغ ا جل

يف ا بات الرباءات ا<وية ما زالت تاك سري إيداع  شأن الرباءات  تعاون  لا ل طل ي ب ئة . إليداع هظةلتل شاء  يوحتدث عن إ هن
يا  نولو ناء ا متويل ال نح ا ية عرب توفري  نولو يف ا تاك يف من عوائق ا يداد وتوغو  تطوير يف تر جبحث وا تك م ج تك تخف لن ق ل تلل ل ل ي ل للل

يل. وإيداع الرباءات شأن ا تعلق تفاق مدريد  توقع iنضامم إىل الربوتوكول ا يداد وتوغو  سجوأفاد بأن تر ب مل ت لتي  ا<ويل ن
ية يف الربع األخري من  نا يل ا<ويل للرسوم وال°ذج ا تعلق  عللعالمات ونظام الهاي ا لص سج وقال إن iنضامم إىل . 2013لتمل

ية رس إىل األسواق األ نفاذ أ بة  ية للمطا بهذين الصكني جاء  ب ل نب جتل تجاوز . ي يل  يداد وتوغو  يوأضاف أن عدد ساكن تر قل ني
يون لكن 1,3لاكد  تخذ العامل سوقا lمل  بº إىل أن  تاج ا  ý+بري جدا و هم  يإبدا ل حي ك شأن . ع رشوع قانون  يطرح  بو مسـ

سمرب  نقاش يف د تجارية  يالعالمات ا لل ية . 2012ل ية  ية و شاء أاكد بو قد ساعدت يف إ ية الو للملكوأردف الوفد بأن أاكد ن مي ن ي طمي
ية الفكرية يداد وتوغو  تب تر للملكالفكرية من خالل  ن يوغ . يمك ية الفكرية داخل مدرسة  تخصص يف ا سم ا هوقد توسع  ل مللكق

رشطة وامجلارك باط ا ية  نغ للحقوق وأعدت دورات تدر لوود لض ي هد الاكرييب . بي يع مذكرة تفامه مع ا ملعوحتدث الوفد عن تو ق
ية  نا عبحوث ا لص ية وتطوير األعامل ونقل ) CARIRI(لل نا ية ا تقين يف جماالت ا تعاون ا عية ا لص ل ل نح مللكبغ يا و نولو ما ج لتك

يص ية لعام . خالرتا هود 2012ملبوقال إنه خالل األلعاب األو ية وإن ا يا نطقة الاكرييب أرقاما  جل حطم العديد من ر/ضيي  ق سـم
يني حلقوق اخلاصة بصورهتم ووضع العالمات واملوافقات يف بداية جناµم يا إلعالم هؤالء الر/ ضمترة حا ل وحتدث عن . مسـ

تعدين وجود العديد من ا ناحجون ومديرو أعامهلم  يون ا بغي أن يكون الر/ تعامل مع الفرص اليت  يات من أجل ا سـتو ل ض ي ل ص مل ن
ية . لها ية الفكرية مع\ مع الزمالء يف امجلاعة الاكر يداد وتوغو  تب تر بوواصل  للملك ن يمك من خالل 7امت ) CARICOM(ي

ياغة  ية الفكرية والفحص و ساعدة وإدارة ا صتعلق  مل تجارية والرباءات والرسوم مللكت تلفة للعالمات ا رشيعات وجبوانب  لا خم لت
ية نا عوال°ذج ا ميي . لص تب اإل متكن وحدة الاكرييب  ية املالمئة اليت  بو موارد املزيا قلوتطلع الوفد إىل أن ختصص الو للمكسـ ن ي

يق املزيد من أجل أعضاء مجموعة بºان أمرياك  ية  ية والاكرييب  حتقألمرياك الال بغن ية والاكرييبتي وقال إن تقدما أكرب قد . تينالال
يدية والفوللكور وإن املؤمتر  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا نة احلكو تقلأحرز يف ا ث ن ل لللج مللكملع م

يعة احلال يريات املدر. بطبا<بلومايس اكن اخلطوة الالحقة  يداد وتوغو هو ا شجع تر تغوأضاف أن ما  ي لي توى العايل ن ملسـجة وا
توى ا+ي  يع ا شاركة املدير العام يف iجKع الوزاري الر بو وتطلع إىل  ية الفكرية يف معل الو ية  بارات اإلمنا سـلال م ي ئ ملت فع للملك

يداد وتوغو يف نومفرب  ينيعقد يف تر  .2012سـ
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بºا .66 يانني ال�ين أدىل هبام وفد مرص مس مجموعة ا بابوي إىل ا لوانضم وفد ز لب ية ووفد الربازيل مس مجموعة م يقن األفر
ية نوانه . لتمنجدول أعامل ا تدى عاما  نرصم  بوع ا ية عقدت األ تجارة العا نظمة ا عوقال إن  ن مل سـ مل مل تعددية من "م لهل تعاين ا

برصي يف يويو" أزمة؟ سمعي ا شأن األداء ا يجني  نجاµا يف إبرام معاهدة  تفل يف الوقت ذاته  بو  نواكنت الو ل ل ب ب ب حت وأضاف . ي
بو ال تزال  بني للعامل أن الو ية وأن  نجاح من زمخ وروح إجيا تمن ما حققه هذا ا ناك من حث ا<ول األعضاء عىل أن  يأن  ت ب ل تغ ه

ية الفكرية تعلقة  ية ا تصدى للقضا/ العا تعددية بإماكهنا أن  مللكتؤمن بأن ا مل مل ت تقدم . ل لومع ذý أعرب الوفد عن قلقه إزاء ا
تقار  iبطيء و فا ية، وخص +كر إبرام معاهدة ل نا بºان ا تعلق بإبرام املعاهدات اليت هتم ا  Éية ف يا مإىل اإلرادة ا ل ل ي سـ لسـ

يدية  ية واملعارف ا شأن حامية املوارد الورا يدات عىل حق املؤلف واحلقوق اªاورة ومعاهدة  ناءات وا i تقلشأن ث ب ي ت لب لتقسـ ث
يدي ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع تطرد قا. ل ئال إن عدم إبرام هذه املعاهدات يعين رفض وصول املاليني من الفقراء إىل سـوا

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تعلقة حبامية املوارد الورا تصادية ا i حلقوقهم  تعلمي و تقلا ل تع تقل ث مل لل ل ل ق وأضاف . متتع
بدو عىل احلقو تقدمة شددت أكرث وأكرث عىل ما  بºان ا يأن بعض ا مل تصادية ألحصاب احلقوقل i نكر . قق يورصح بأنه مل 

يهنا وبني املصلحة العامة نه طالب بإجياد توازن  هذه احلقوق،  برضورة توفري امحلاية  لك شة هو أن . ل هوقال إن ما يدعو إىل ا<
ية ملعارضهيا شاهبة ألحاكم تÄ املعاهدات ترد يف القوانني الو نأحاكما  توازنة . طم مجلوطالب مبعام�  نظرها م تيع القضا/ اليت 
ية ا<وية، مبا يف ذý العمل عىل تÄ املعاهدات بو احلكو لئات الو ي مي نة . ه تفت الوفد إىل قضا/ احلومكة ورصح بأن  جلوا ل

ية  تني هام تعريف اإلنفاق عىل ا تني  سأ يضة  شة ا نا رشة  تاسعة  ناولت يف دورهتا ا ية  منالربQمج واملزيا 7م ل م ق مل ل ت لتن سـتف ملع
بووحومك ب�. ية الو ية يف iجKعات ا سم ملزيد من املوضو باع مقاربة  تقدمة عىل ا بºان ا ملقوحث ا ع ت ت مل وراح يقول إن . تل

بو، ومع ذý فإن  بدو عن احلاجة إىل وضع نظام فعال وQجع للحومكة يف الو ياQهتا العامة عىل ما  ييع الوفود أعربت يف  ي ب مج
نفذ ما آمن به ندما حان الوقت الختاذ قرارات ملموسةيبعض هذه الوفود مل  يدة فإن عىل . ع  يا إىل بلوغ احلومكة الر شـو سع

بو يف الوقت الراهن يه الو تقر إ ياسة فهيا وهو ما  ية ال دخل  شات موضو نا يا<ول األعضاء إجراء  ل سـ ع تفق ومتىن الوفد أن . للم
تعلق بأعامل وضع ا  Éيات قرارات ملموسة وواحضة وحامسة ف يتخذ ا مجلع بوت تدرك قائال إنه طالب . يلقواعد واملعايري يف الو سـوا

ية الفكرية  ية  ية ا<وية ا نة احلكو بو، مبا فهيا ا تلف جلان الو نوات األخرية بإرساع وترية األعامل يف  مللكيف ا نم ل للج ي خم ملعسـ ل
نا يدية والفوللكور، وقال إنه يؤمن بأن الوقت قد حان  ية واملعارف ا قواملوارد الورا مل تقل سأp وiنهتاء مهنالث وراح . ملشة هذه ا

ية يات جدول أعامل ا تو يذها  ية  تقارير عن  بو يف إعداد ا يق توحض والية جلان الو ية ا منيقول إن آ ص ل ل ي سـ لتل نف تيف ك وقال إن . لتن
ية مبعايري نة ا ناء، وهام ا i تني من اللجان من هذا ناء  ثت مع ذý عىل ا تقدمة  بºان ا نبعض ا للج ت ن ت مل ملعل سـ جل ثسـ ث بو ح ي الو

ية إلنفاذ شارية ا i نة نوا ت ملعللج يؤدي إىل . س يات ألن عدم احرتا7ا  بºان احرتام قرارات ا سـوطلب الوفد من هذه ا مجلع ل
ية . عواقب ضارة نا ية ا يا يف مزيا ئوأردف يقول إن من الرضوري ز/دة املوارد اûصصة ألفر ث لن يق 2015-2014يق حتق من أجل 

ي ية الفكرية لتمنأهداف جدول أعامل ا يا وتعزيز ماكتب ا بو يف أفر تب خار� للو شاء  ية إ مللكة، وال يقل عن ذý أ يق يمك ن مه
ية الفكرية ية  نظمة األفر ية الفكرية وا ية  ية األفر نظمة اإل ية، ومهنا ا ية احلا للملكاإل يق للملك مليق مي مل ل قلمي شكر إىل . قل لوتقدم الوفد 

بابوي  بو عىل ا<مع ا+ي تقدمه إىل ز مالو ية الفكريةي تري يف ا يذ برQمج املا ية يف  مللكمن خالل األاكد سـنف جمي وأضاف أن . ت
شاهئا100أكرث من  نذ إ ية  تفادوا من األاكد يا ا ن طالب يف شـىت أرجاء أفر مي مسـ ساعدة مبا . يق بو تقدم يف لك عام ا ملوقال إن الو ي

شاركة يف الربQمج، وتاح فضال عن 25 و20ّميكن ما بني  با من ا ت طا مل سددون 10ذý ل ي أماكن أخرى للطالب ا+ين 
تقدمني عىل . الرسوم دون متويل رشة غري املموp ال جتد أبدا من ميألها لعدم قدرة العديد من ا ملورصح بأن هذه األماكن ا لع
باء الرسوم هذ. عحتمل أ ية  نح ا يا عدد ا بو ليك تزيد تدر ها الو بذ هود اليت  لوأبدى الوفد تقديره  ل ميللج مل جي ي وأعلن . ا الربQمجلتعلت

ºب ية الفكرية يف ا سات ا تلف مؤ بو إىل  ية اليت تقد7ا الو ساعدة ا مثن ا بابوي  لأن ز س خم ي ن مللكمل لتقم ّ بو تقدمي . ت يوأثىن عىل الو
ياسة فهيا ية ال دخل  سـهذه اخلدمات بطريقة موضو شويه صورة برQمج . للع بºان حاولت  تومع ذý أشار إىل أن بعض ا ل

ساعدة بو  للمالو ية برساp حصلت علهيا من جملس املوظفنيي تقدمة . لتقن ا بºان ا يا موقف اªلس وبعض ا ملورفض الوفد  ل قطع
بو ية اليت تقد7ا الو ساعدة ا ية عىل ا يا يا+ي أضفى مسة  ن مل سـ يع هذه iدعاءات. لتقسـ بو من  تحدة الو مجوقد برأت األمم ا ي مل ّ .

شلك  يل iبزتاز، ما بوحث الوفد جملس املوظفني بقوة عىل العمل  شطة تاكد تعد من  بناء مع اإلدارة واإلعراض عن أية أ ن قب
ية اªلس رش عمن شأنه أن يرض   .ب
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بºان األقل منوا .67 بال مس ا ية ويان  بºان األفر يان مرص مس مجموعة ا يا  لوأيد وفد زا ن ب ل ب يب يق وأشاد لعمل ا+ي . م
ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكأجنزته جلان ا مل بوال(مل ية العامة يف تقدمي ) يو ها واحلفاظ عىل 7مة ا ية يف برا مجلعيف إدماج ا جممن لت

ية يات جدول أعامل ا يذ تو تظام عن  منتقارير  ص لتن توازنة لوضع القواعد واملعايري . تنف موحث الوفد اللجان عىل ضامن مقاربة 
ب يع ا<ول األعضاء، وخصوصا ا تالمئا مع مصاحل  بو  لليك يظل معل الو مج نظمة 7مة . ºان األقل منوامي بو  موأشار إىل أن الو ي

ية ية الو يا مع األهداف اإلمنا ية الفكرية متا يا ألهنا ساعدهتا عىل تعزيز نظام ا نلزا ئ شـ طب مللك يا . م بو، راجعت زا بوبفضل دمع الو مي
ي ياسة و يذ  ية  رشوع، وتعكف عىل  يا يف مرح�  ية، حا نا ية ا ها اخلاص  نرش سـ معل ل ع طلص نف مللك تيع م ية الفكريةت وقد . للملكة 

ية الفكرية تب ا تة  ية، مبا يف ذý تدريب املوظفني وأ ساعدة ا يا من ا<مع عرب ا تفعت زا مللكا مك مت ن مل ب تقن تب . لم سن  مكولقد  ح
ياته ية  معلالرباءات فعا تخدام ا. ل تجارية  تة اإلجراءات اخلاصة لعالمات ا سـوإن أ ل ية ا<وية للقطاع العاممت لملعايري احملا  قد بس

سارات i بات والرد عىل يث معاجلة ا ية من  بري من الفعا يا من بلوغ قدر  تب زا تفمكن  لطل ل ك سـب ح بوابة . ممك يل ا لوبفضل  تفع
يل  بول و تب من إرساء أسس العمل للقضاء عىل إماكية  تجارية متكن ا يل ا<ويل للعالمات ا سجإىل نظام مدريد  ن ل تسج قت ملك لل

تطابقة متزي زا شاهبة أو  معالمات  تلف اجلهبات، مبا يف ذý املؤمتر . مبيام يات، أحرز تقدم عىل  نذ ا<ورة األخرية  خمو للجمع م
يجني يف يويو  ناحج يف  نا<بلومايس ا ب يجني2012ل شأن األداء . ب ا+ي خلص إىل اعKد معاهدة  يجني  يا معاهدة  بووقعت زا ب مب

شاورات تصديق علهيا بعد ا نظر يف ا برصي ويه  سمعي ا ملا ل ت ل ية حبق  الوفد عىل أنه من الرضوري وشدد .ل ننة ا<امئة ا ملعللج
يدات املؤلف واحلقوق اªاورة ناءات وا تعلقة ال سائل ا ـي من املفاوضات حول ا ها و رسع وترية  ي أن  ت مل مل تقت لت ث نهت سـمعل
برص ي/للألشخاص معايق ا سات ا بات واحملفوظات واملؤ بوعات وا مياألشخاص العاجزين عن قراءة ا س ت لتعلملط سات ملك سة ومؤ

بث ئات ا بحث، وحبامية  لا ي نصوص حول . هل رسيع املفاوضات القامئة عىل ا ية  لوشدد الوفد أيضا عىل أ يةتمه  ثاملوارد الورا
يا مع 7مة اعKد صك ملزم قانوQ للحامية يدي متا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا شـواملعارف ا تقل ل تع لتقل ل يات . ل مجلعمث حث الوفد ا

نة عىل إعطاء إرشادات م يدية والفوللكورللجلموسة  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا تقلاحلكو ث ن لل مللكملع  م
سائل العالقة بأرسع ما ميكن سات األخرية عىل ا سـىن وضع ا ملليك  للم ية الفكريةللوإن معل ا. يت ية وا ية  مللكنة ا من ن لتج  7م ملع

ية عىل جدو تعني إبقاؤه يف ماكنة عا لو توازQي نظمة  بو يك يكون معل ا مل أعامل الو مل تقدم احملرز . ي لوأشاد الوفد ألمانة عىل ا
هود يف هذا اªال يف ا ية واألقل منوا وتطلع إىل  نا بºان ا ية <مع ا رشوعات جدول أعامل ا يذ  جليف  م ثنف ل ل تكمن م وأيد الوفد . لتت

ية يق أهداف جدول أعامل ا لتمنمتاما  ية فÉ تعمث تطلع إىل أن . حتق بو للربQمج واملزيا نة الو يات الوجهية  تو يات ا نمتد ا ي للج ص ل مجلع
ية الفكريةلليتعلق بعمل ا ية وا ية  مللكنة ا من ن لتج توازن القامئ يف معل . ملع لوحث الوفد أيضا ا<ول األعضاء عىل احلفاظ عىل ا

ية بقانون الرباءات نة ا<امئة ا نا شأن الملعللج يا ب لضامن إحراز تقدم ملموس  نولو جرباءات والصحة العامة ونقل ا لتك
يدات ناءات وا iيو لتقت ث  .سـ

يدا اكمالوأ .68 تحدة مس اªموعة ء ويان قربص مس iحتاد األورويب تأ يان الوال/ت ا ياك  ًؤيد وفد  ً ي ب مل ب تويل و. بلج
يه و ية الفكرية واحلفاظ  توازن  تصممي نظام دويل فعال و ناية فائقة  حتياك  عل ل ع للملكبلج واكن من الرضوري تعظمي . سينهم

برصي سمعي ا تفادة من زمخ املؤمتر ا<بلومايس محلاية األداء ا iل ل توصل إىل اتفاق يف اآلراء يف سـ تكامل وا بغي ا ل، و سـ ني
ية الفكرية تخديم نظام ا يد  مللكاªاالت اليت قد  ية الفكرية إىل و .مسـتف توازن  للملكند أي نظام  م ساعدة تقدمييست نظمة ا مل ا مل

ية اجلودة ي ية عا لا هلتقن تصاديةمعد i ية تو/ت ا تفاوت يف  تعلقة  نواقص ا تعويض ا يات للرصد  قا آ من سـ ل مل ل ل لتل وشدد الوفد . م
ية ؛ ) أ: (عىل احلاجة إىل نا ها لل°ذج ا يل و سق إجراءات ا رشوع معاهدة  ياغة  تقدم  عرسيع وترية ا لص سج ن لص بسطل ت م تت ) ب(لت

توازن يف املفاوضات الق ناءات لألشخاص لتعزيز ا iيدات و تثامئة عىل توافق اآلراء يف خصوص صك دويل يكرس  سـي للتق
برص بري  . لمعايق ا ية العمل احملرز عىل حنو  تعزيز فا يه املزيد من iهKم لألفاكر ا<امعة  كورأى الوفد أيضا رضورة تو عل ل ج ً

بو) أ: (ومهنا تضامن مع اªموعة ء بأنه يف وسع الو يشعر الوفد  متع األعامل من ل مية إذا ما زاد  تفادة  يد ا جم أن  عظ سـ تسـتف
نظام يف  تخديم ا ياجات  هم اإلصغاء إىل ا تصادية واكن من ا i ية تاح ا لالزتامه فقد اكنت أوساط األعامل يه  سـ ت ممن ح مل ق لتمف

يه اهKم خاص إىل ا بغي تو سة و نقاشات غري ا يقي  جمقاربة هتمت لزبون ألهنا األساس ا ن يحلق ي نظام ملسلل تخديم ا لياجات  سـ مت ح
ية علهيا) ب(ورؤامه ؛  بو وإضفاء الفا نظر يف تطوير اجKعات الو علتعني ا ي ل بعات . ي تإن لعدد iجKعات ومدهتا وجدواها 

يدة ساءp واحلومكة ا ية وا شفا مية وا ية ا تدامة واإلدارة املا i يث نظمة، من  ية ا جل7مة عىل فا مل ل ل سـ مل فعل متد هذه . لسلح تعو
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بولتحسا تب ا<ويل واكفة ا<ول األعضاء يف الو ية عىل ا ينات اإلضا ملك ف يق . ي ها  يام مبا يف و تعداد  ياك عىل ا تحقو سع لللق سـ بلج
 .هذه األهداف

ية الفكرية .69 شاء جسل حديث  ثابت إىل إ يغوا وبربودا عىل تطلع بºه ا للملكوشدد وفد أ نت ل بو . ن يوأعرب عن تقديره للو
Q عات وندواتKنجاح لتنسـيق عدة اج يق ا تاز من أجل ضامن  تقين ا ية وا<مع اإلداري وا نة املا لحجة عىل مدى ا ملم ل ض حتقسـ ل

تو/ت شرتكة وقال إنه . ملسـعىل لك ا تصل لقضا/ والربامج ذات املصلحة ا  Éبو ف شارك يف العمل مع الو هد بأن  ملو ي ي يت تع
س بو يف إطار  تلف أماQت الو تواصل من  متوقع احلصول عىل دمع  ي خم مترةمي وعىل الرمغ من الوضع املايل العاملي . ملسـاعي بºه ا

تواص� وقدرته  نأ املدير العام عىل Dوده ا بºان يف لك قارة  تلفة عىل ا تفاؤل واآل9ر الضائرة ا ملا+ي يظل ال يدعو إىل ا ه ل û ل
يفة للموارد ئة وعىل إدارته ا بو ليك تواجه تÄ ا يري الو ية عىل  حلصاإلبدا ب ي تغ يع  حنو مماثل، أشاد بقدرة املدير العام وفريقه وعىل. ل

ئة  ثل تÄ الفرتات ا بºان يف  بات ا تلف  تجابة  i تقدمي ا<مع امللموس من أجل تجاوب  يذي عىل ا يا ل طل û سـ ب مللل م لتنف
تحد/ت بار . ل بول عىل نطاق واسع ا عتومىض يقول إنه من ا يةملق ناعات اإلبدا عا تجديد الص يح أكرب فرص  ل جماال  ل تي منو ً

تصادي وال iيقى والر/ضة والفوللكور ق يادين املو سـسـÉ يف  بºان . م لواسرتسل قائال إن بºه بوصفه بºا من ا ً اجلزرية ً
ية نا مالصغرية ا ناجت احمليل اإلجاميل بدرجة أكرب من ل سامهة يف ا ية  ناعاته اإلبدا سمح  بل اليت  شف ا يظل  ل  مل ع لص ت سـ تك لسـ يسـ

ية نظر إىل مح. لالفعا ية الفكرية وتجت عهنا لولفت ا بº وإملا7م  هور أدت إىل ز/دة اهKم ساكن ا ية ا تو تواص�  ن�  ل ع مللكل مجل م
ية الفكرية بة يف حامية حقوق ا مللكر رش قربا عرب وسائط اإلعالم . غ تعلقة حبق املؤلف  يديو عن مح�  ًوأشار إىل  ي سـين م ف

يدمع  يني ا+ي  سواك ا ناين ا يك أحد  سـويعرض درا حملل ل فس شأن حق املؤلف واحلقوق اªاورةت هور  ية ا بمح� تو وأوحض . مجلع
ية  ية الفكرية وا<مع وسع طاقات جس\ ا بادرة واعرتافا بز/دة الطلب عىل خدمات ا يا إىل تمك� تÄ ا نقائال إن بºه  مل لتقسع ّ مللك ً ً ً

شأن الرباءات وب تعاون  ية خاصة عىل معاهدة ا يق أ بوالقانوية واإلدارية  ل مه تعل تاكك . روتوكول مدريدبن حوأردف قائال إن ا ً
ية الفكرية وال يويم بأنظمة ا مللكباب بºه ا ل ناجه  شـ ية الفكرية يف ا يا و< الزتاما بضامن إدراج ا نولو ملسـÉ يف جمال ا مللك ج ًتك ّ ل

ية ية الو تدر نا سـ طل نا. ي تعلمي يواصالن ا ية الفكرية ووزارة ا تب الوطين  تطرد قائال إن ا قوا مل ل للملكسـ ملك شات يف ذý الصدد ً
نة  ية الفكرية  يوم العاملي  تفاالت  i ية خالل شا سابقة إ تضافا  سـوإهنام ا ل ئ ن م لسـ للملك شاركة . 2012ح موأطلع احلضور عىل 

تدريب يف  شطة ا ميي يف أ يدين احمليل ودون اإل يني عىل ا سؤولني واملوظفني الر ية وا سات والواكالت الر لاملؤ ن لصع سـ مل سـ قلس ي ئي ئ
ية ا بومللكجمال ا ساعدة الو تفادهتم مهنا بفضل  يلفكرية وا م نطقة الاكرييب . سـ موأضاف قائال إنه من اجليل أن الطلب عىل وحدة  ً

تب  ية والاكرييبمكيف  ية الفكرية تينبºان أمرياك الال منو يف جمال ا ية وا تالف مراحل ا مللك قد جسل ز/دة هائ� نظرا إىل ا لخ لتمن ً
متر لعدم وiهKم بذý اªال بصفة عامة  نطقة الاكرييب عىل نطاق أوسع إال أنه أعرب عن قلقه ا يغوا وبربودا ويف  ملسـيف أ م نت

تني تني املا تكررة عىل مدى ا رشية وغريها من املوارد مضن الوحدة عىل الرمغ من الضامQت ا يز/دة املوارد ا ضمل سـنل وطلب . لب
ية بو يف Dودها الرا ممواDة الوضع دون تأخري بقدر صدق الو تو/ت ي بو الكربى ورفع  يع ا<ول إىل أرسة الو سـ إىل مض  ي ممج

ية الفكرية سخري أصول ا تصادات  i تايل عىل حتول ساعدة  ية وا تجاوب والفعا مللكالكفاءة وا تق ل مل ل ساعدة . بل ملوتوقع تعزيز ا
نطقة ياجات ا تلف ا نطقة الاكرييب  تجابة وحدة  ملنظرا إىل ا ت û حسـ م ياق، عرب عن . ً بديه من لسـويف ذý ا بو ملا  تتقديره للو ي

ية  تغ� يف قطاع ا ها الوافرة والواسعة وغري ا نام فر نطقة الاكرييب األعضاء يف ا بة دول  هم يف اإلقرار بر مللكمراعاة و ص م سـف ت ملغ غ
تجابة  i نطقة عىل ساعدة دول ا نطقة الاكرييب يف  ية ا<ور الر/دي ا+ي جيب أن تضطلع به وحدة  سـالفكرية وبأ مل م ممه

يةلرب ية ا ها اإلمنا نا ملعئ ية بقانون . جم نة ا<امئة ا ية حبق املؤلف واحلقوق اªاورة وا نة ا<امئة ا ئا ا يانه  تمت  نوا للج ن للج ن ملعب ملع 7ً خ
ها ية عىل أعام ياQت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم وال°ذج ا ية بقانون العالمات ا نة ا<امئة ا لالرباءات وا ف ب ع لص ل ن لللج  .ملع

ّنأ وو .70 بو املدير العام  سودانلفد اه شأن عىل إجنازه األخري وهو الوصول إىل مؤمتر دبلومايس بغرض يللو بمعاهدة 
ناأل برصي و سمعي وا هداء ا ل يدأل تب ا<ويل عىل الو9ئق ا جل ا بادرات هومض صوت. ةملك ية وما مت تقدميه من  م للمجموعة األفر يق

يةأحيال  لتمنندة ا ية  يف جدية املفاوضاتأم\أعرب عن و. ج نة احلكو م يف ا ية الفكرية واللج ية  مللكا<وية ا ن ية ملعل ثملوارد الورا
يدية والفوللكور للوصول إىل صك دويل ملزم يف القريب العاجل عرب مؤمتر دبلومايس جامع سودان  وقال .لتقلواملعارف ا لإن ا

ية الفكرية من قدمي الزمان، فºي ية 
رهمللكمن ا<ول اليت عرفت ا يئ قاعدة قضا تقرت  بدأ ا ست عىل  علية قدمية تأ سـ س  همخي
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مية وقواعد العداp واإلنصاف،  يه الفطرة ا بدع وهذا األمر  تÄ ما  سان   ساموية، أال وهو أن اإل رشيعات ا لسليع ا تض ي مي ن ل تقمج لت
يا يا أو ذ سام هد سواء اكن  يعة هذا ا نظر عن  تاج Dده بغض ا ًهو  نً ن ج ب ل هن جلط سوداوهب ،ف يق اكن ا هم ا لذا ا لعم ن من ا<ول لف

ية الفكرية يف عام  ية  نظمة العا شاء ا ية إ باقة لالنضامم التفا للملكا ملق مل ن يات ا<وية أ، كام 1974لسـ لنه عضو يف العديد من iتفا ق
ية الفكرية ية يف جمال ا مللكواإل نة  قلمي يك إىل برتوكول مدريد  سودان الو سـآخرها وهو انضامم ا شـ  2009يف عام  1989لل

ية جبني  برصيأن ابشقواتفا سمعي ا لألداء ا ية  وذكر الوفد أن .ل ناط هبا حامية حقوق ا سودان،  مللكناك عدة Dات، يف ا م ل ه
ية تا سات ا ثال، املؤ يل ا لالفكرية، مهنا عىل  ل س مل ية الفكرية، بوزارة العدل،: بس مللكسجل عام ا نفات  م للمصاªلس iحتادي 
رشطة ثقافة واإلعالم، ا ية، بوزارة ا ية وا لاألد للف ن ية الفكرية،  ،)مجلاركا (ب مللكيابة ا ية  ،2004ن مللكحممكة حقوق ا

ية ، 2002الفكرية، ية ا ية الفكرية، وأاكد ية الفكرية، مراكز دراسات ا ية يف جمال دمع وحامية ا يات الطو مللكا مللك ميمللك ع مجلع
ية الفكرية يع جماالت ا يا يف  مللكالفكرية لºراسات ا مج يا و، واجلامعات ومراكز ا<راساتلعل بحوث لعل ا شاركة مراكز ا لاهKم و م

تطوير ية الفكرية وأضاف قائال إت . لوا سجل عام ا مللكتب  تجارية، براءات iخرتاع، يعمل ممك يل العالمات ا لعيل  تسج
ية ساعدة ا سم ريس إدارة قانوية، إيل جانب الكوادر ا سام، عىل رأس لك  ية، من خالل ثالث أ نا نوال°ذج ا مل ن ق ق ع لفلص  .ئ

نذ فرتات طوي� إال  إىل أنه وأشار ية الفكرية  تعلقة  رشيعات ا سودان <يه العديد من ا مرمغ أن ا مللك مل نه مل يضع ألتل
ية ا ياسات ا تكامل  إجراءات إعداد  يا يعد العدة ال تب الوطين حا ية الفكرية، و ا ية شام�  ية و مللكسرتا ملك سـللملك سـ ل ن ًيج ط ت

يني مبجاالت ا يع ا نالفكرية بإرشاك  تب ملعمج باره نقطة iرتاكز، وقد بذل ا رشاكء،  ملكية الفكرية أي ا عتمللك ثرية اودDل ك 
يةجللمضن ا تجارة العا نظمة ا ية لالنضامم  ملنة القو ل مل توامئة  م ية الفكرية ليك تكون  موذý مبراجعة لك القوانني ذات الص�  مللك

نظمة يات ا ملمع اتفا ية <راسة برتوكول Qغو/ املعين ىل جانب ذý شاروإ. ي، وخاصة اتفاق تربسق نة القو تب  مك ا للجملك
نه  ية وا+ي متخض  نصف للموارد الورا عحلصول العادل وا ث ثا، أمل سودان عىل هذا الربتوكول حد ًن وقع ا ي  يف مرح� وهو اآلنل

ية ثةبني من  الوفد رذكو .علاملصادقة  رشيعات احلد يا ية  :لت نا ئقانون املعلومات ا يوية قانون و2010جل سالمة ا حل ا  2010ل
رشوعةو سة غري ا نا ملقانون ا ف تقاوي  و2009 مل ية اجلديدة( 2009لقانون ا با ناف ا يل األ توشمل  ن ص سج لي مرشوع قانون  و)ت

نة  ية  با ية ا سـاملوارد الورا ت ن لث سم وقال إن . 2010ل بات اليت تقدم وفقا يقوم لقا ناء عىل ا ية  ًيل العالمات الو لطل ب ن ًسج ط بت
تجاريةلقانون العالما اجلدير  وأضاف قائال إن .عالمة جتارية 52 428 وقد بلغت مج� العالمات حىت 
رخيه 1969لت ا

سودان قد بد تجارية يف ا ل+كر أن حامية العالمات ا نذ العام أل سوداين 1898م  نص علهيا يف قانون العقوت ا يث مت ا ل  ل ح
توجب العقوبة 1898لسـنة  تعدي علهيا جرمية  ترب ا سـ، وا ل يةتع نا ئا تجارية .جل يل العالمات ا لأما  يا تسج ًو نذ العام  طن مفقد بدأ 
لقانون احلايل لعام 1931 lبدا تجارية، ومت ا ست بعد صدور أول قانون للعالمات ا تجارية 1969ل ل، ويمت الفحص للعالمات ا

ًش( وموضوعا تطورة، ً سري العمل بصورة  نذ ذý الوقت  مو سم أضاف قائال إت و .يم بات  أيضا يقوملقا طلبدراسة 
نة  ية مدريد  يل ا<ويل وفقا التفا سـا لسج قت ً تعددة 1891ل يحاهتا ا مل  نذ عام (بتق سودان عضو  ما ، ووفق برتوكول )1984ل

بات حىت اآلن يف هذا اجلانب  بة و. 25 350لطلمدريد، وقد بلغ عدد ا شأن قانون العالمات لنسـا نغافورة  بملعاهدة  سـ
تجارية  سودان قال الوفد إن ، 2006لا ية زال ًومضن آخرين من ا<ول األقل منوا مـا لا يق القرار املمكل لالتفا تظار  قيف ا ب تطن

ية الكربى لºول األقل منوا إلعانهتا  نا يا من ا<ول ا نولو نادي برضورة توفري ا<مع املادي والعون الفين ونقل ا عوا لص جمل لتك
ها عىل iنضامم  بة ا. املذكورةللمعاهدة تشجيعو لوملوا ساحة ا<ويةك هرت عىل ا تجدات اليت  لتطورات وا ل ظسـ ، ذكر الوفد مل

شاورات ية وهو اآلن يف مرح� ا تضمن حامية املؤرشات اجلغرا تجارية  رشوع قانون للعالمات ا سودة  ملإعداد  ل فم م كذý  و.م
ية الفكرية قال إن  سا7تعمل مللكإدارة ا يع ملفاهتا يف أ بة  ية حو قيف الوقت احلايل إلكامل  مج سـ تلفة من براءات ومناذج معل ûا ا

بس ية وعالمات جتارية وفق نظام ا ينا ع يث أنه ،ص سم العالمات  ها يف  تحدي األكرب يف هذا اªال هو العمل عىل إكام ح وا قل ل
سم الوطين أو ا<ويل بة سواء يف ا تاج إىل حو لقتوي عىل المك األكرب من عدد امللفات اليت  سـ حت سم . حي يطبق لقوقال إن ا

نة قانون ا ية  نا سـل°ذج ا ع ته الصادرة عام 1974للص تايل امحلاية ش(، وفق 1999حئ وال ي\ و بول الطلب   ،ً ل لتسج لق
ية  نا يف ا<ويل لل°ذج ا عا لص بات أكرث من و ،)تصنيف لواكرنو(لتصن تنرش ال°ذج ، و طلب إيداع1000لطلبلغت مج� ا

ية اليت يصدرها ا جلريدة الر pبو ية ا نا ملا مسملق ع ناء القدرات،  و.كتبلص سعي  تعلق   Éبف ل تطلع ملزيد من قال إن لي سم  يا لق
ساعدة غري القانوية ية للكوادر ا نا يف ال°ذج ا يل و تدريب يف جمال  نا مل ع لص ن سج تصل قانون براءات iخرتاع ّ وذكر بأن .ت

سوداين  نه مل يفعل إال يف العام 1971يف عام صدر لا نفيذية اخلاصة به، وقد بلغت مج� لت، بعد صدور الالحئة ا1981لك، و
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بات حوايل  شلكي، وكام هو معلوم فإن هذا ، و طلب حىت هذا العام3664لطلا تب هو نظام الفحص ا لنظام الفحص يف ا ملك
شلك ضعف بع هذا  بع يف عدد من ا<ول األعضاء، و نظام  يا لط ت ئوية امل نح عىل  يث أهنا  نوحة  مية الرباءة ا ل يف  سـ مت مملم ح ق

هات ذات الص�ه و،صاحهبا يق نظام الفحص املوضوعي مع ا جلناك تداول حول إماكية  ب ياق . تطن قال الوفد إنه لسـويف هذا ا
نظمة للوصول إىل قرار سلمي يف هذا الصددي تني فإن قانون الرباءات ،ملطمح يف تقدمي العون الفين من ا تا احلا ل ويف  لك

رسيعة تغريات ا بة ا تاج إىل تطوير ملوا سوداين  لا ل ك حي تعديالت ، يف هذا اªالل ل وقد رشع فعال يف إعداد ا<راسات اخلاصة 
شأنيحىت  يات ا<وية يف هذا ا بة iتفا لمتكن من موا ل شأن الرباءات و.قك تعاون  يق معاهدة ا بيف جمال  ل أشار الوفد إن  ،تطب

سودان أن  ية يف عام انضم لا ، وذý يرجع إىل ق� الاكدر القانوين 1995، ولكن مل يمت العمل مبوجهبا إال يف العام 1984قلالتفا
نظام املعاهدة تب  تعاملني مع ا تب إلضافة إىل الو�ء واألفراد ا بواإلداري  ملكمل يق واآل، ملك يل  بن ولرمغ من  تطتفع

تقدمي العون الفين للعاملني يف هذا اªال للمزيد من جتويد األداء نهأال إاملعاهدة  ناك حاجة ماسة  لما زالت   وiرتقاء به، ه
تدريب  تداب خرباء  بو للاكدر العامل هبذه اإلدارة وا نظمة الو بل  تدريب من  لوذý عن طريق توفري فرص أكرث  ن ي ملل ق

يل  بالد  يل خارج ا بعض ا ية الفكرية حىت تعم الفائدة بدال من إيفاد ا سجل عام ا تب   ýهم وذ نالعاملني يف موا ل لقل ل لم مللك مبك قع
تدريب نة يطبق اªلس  وقال إن .لفرص ا ية 1996لسـقانون حق املؤلف واحلقوق اªاورة  ية واألد نفات ا ب وقانون ا ن لفملص

ية2004لسـنة  شاء اإلدارة امجلا ناك قرار بإ ع و ن ناط هبا ماكحفة ، فقال الوفد إهنا )مجلارك(لرشطة  أما عن ا.ه هة ا مليه ا جل
ية الفك تداء عيل حقوق ا i مللكاجلرامئ والوقاية من جرامئ هات األخرى ذات الص� ريةع تعاون مع ا  ýجلوذ واجلدير ، ل

شاءأ+كر  ية الفكرية مضن وحدات إدارة امجلـارك يف العـام  ننه قد مت إ يابة ن وتطرق الوفد إىل .2008مللكوحدة خاصة 
ية الفكرية،  ية الفكرية ، فقال إهنا 2004مللكا نصوص علهيا يف قوانني ا مللكتص ûالفات ا مل هاخت تصا صوتؤدي ا وفقا لقوانني  خ

ية الفكرية إلضافة  نة إمللكا ية  نا سـىل قانون اإلجراءات ا ئ يش واحلجز1991لجل بط وا يث ا ت من  تفح حممكة  وقال إن .للض
ية الفكرية، ثل تطورا يه ،2002 مللكحقوق ا تصاص يف العامل العريب واألفريقي، و i تفردة هبذا ترب من احملامك ا ً حممكة  مت مل ختع

نوعي والمكيكب سمل القضايئ ا لريا يف ا ل تطرد الوفد قائال إن . ً تدفق املعريف وز/دة الوعيسـوا هائل من ا لهذا المك ا ية  ل مللك
توسطة، عىل انهتاج أسلوب ‘الفكرية، و رشاكت الصغرية وا ية الفكرية ميكن أن تقدر ملال، حفزت ا ملن أصول ا ل مللك

ية الفكرية و يص ويع أصول ا مللكالرتا تEرات يف هذا اªال، خاصة وبخ i بغرض دخول املزيد من ýن القوانني أسذ
شأهنا عن طريق  ترصف  ية الفكرية وا نقل حقوق ا تعلقة  يع اªاالت ا ية الفكرية تغطي  ية يف جمال ا سودا با ل ب مل مج ن مللكل مللك

يص ناعة ورعاية ا، قال الوفد إنإلضافة إىل ذýو. خالرتا ية  لص الوزارات ا هم يف ملعن بدعني رشعت  بتشجيعûرتعني وا مل
رشة من  بين ا<وp لعدد  نه  بدعني مما متخض  بة تعكس أعامل ا ية وعقد مؤمترات وإقامة معارض مصا عالفرتة املا ت عح مل ض

تصادية  i شاريع ذات اجلدوى قا شارك) براءات اخرتاع(مل ية يف جمال دمع وقال إن . موحتفزي أكرث من ثالثني  يات الطو عا مجلع
ياو ية الفكرية لºراسات ا ية ا ية الفكرية، وأاكد ية الفكرية، مراكز دراسات ا لعلرعاية حامية ا مللكمي مللك ثة  يه مللك يياQت حد ك

تطورا يف هذا اªال يا  يف بعدا  ية الفكرية، مما  ثقافة ا رش الوعي  شاء، تلعب دورا فاعال يف  ًاإل مً ًمللك علم يض ب ُن ن وأشار إىل . ً
يع  سعي جبماهKم مزتايد  هم عىل ا بحوث و بة للجامعات ومراكز ا يث مت رفع الوعي  تطوير،  بحث وا لمراكز ا ل سـ ل سل حح لن

ية رشها يف اªالت ا بل  ية الفكرية  سجل ا ية <ى  يع األحباث ا لعلميل  م مج نسج قب مللك يق تط لل وفد طلب ، تامخلاويف  .ت
سودان  ية قانون ال°ذلا قمن املدير العام امليض قدما يف إبرام اتفا ية ذات ً سودان من ا<ول اإلفر يث أن ا ية،  نا يقج ا لح ع لص

ية ية العديدة إىل جانب األعامل احلر نا فال°ذج ا ع  .لص

نغار/ املدىل به مس مجموعة بºان  .71 يان وفد قربص املدىل به مس iحتاد األورويب ويان وفد  يا  هوأيد وفد روما ب ب ن
يق تقاده أن . لبلطأورو الوسطى وا برصيبيجنياهدة مععوأعرب عن ا سمعي ا شأن األداء ا ل  ل ثقة عن ب املؤمتر ملنب، ا

ناين األداء وتعزيز حامية ا<بلومايس سني وضع  يا يف  هاما ر هم إ برصي،  سمعي ا ناحج املعين حبامية األداء ا ف ا س حتس سـ ل ل ًل يً ئس ت
يط الرمقي هورية الص. حملأوجه أداهئم مبا فهيا أوجه األداء يف ا نانه  بارات ا مجلوجدد  ت متزي للمؤمتر وأعرب مع ها ا ية  ملني ا لتنظمي لشعب

بو يجني عىل اجKعات الو يعن أم\ أن ختمي روح  بث والعمل املضطلع به من أجل وضع صك . ب ئات ا لوقال إن حامية  هي
ية لغة. دويل ملزم تيس أ مهمن األمور اليت  ناوp يف . تك شأن املوضوعات ا شات اجلوهرية  نا مترار ا توتطلع إىل ا ب ق ململ نة سـ للجا

ية حبق املؤلف واحلقوق اªاورة وخص +كر  ناءات ملعنا<امئة ا iيدات و تثا سـي برص وغريها من لتق يفي ا للفائدة  ضع
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ناءات iيدات و تثا سـي نفاذ إلهيام كحق من لتق ثقافة واملعرفة وا يق توازن عادل بني حامية ا ترب ضامQت  بغي أن  ل اليت  ل تع تحقي لن
ية سان األسا سـحقوق اإل تصدر أيضا أولو/ته وإن وق. ن ية الفكرية أمر  ًال إن إنفاذ حقوق ا ي مكتب ا<وp لالخرتاعات مللك

تجارية تعاون مع الواكالت لوالعالمات ا يد عالقات ا تو شطة يف ذý الصدد  يا حلق املؤلف اضطلعا بأ تب روما ل و ط ل ن ن مك
ية بإنفاذ القانون شديدا خاصا عىل. ملعنا ًوأردف قائال إن بºه شدد  ً ت ية ً هود إلذاكء الوعي خبصوص ا رش املعلومات وا مللك  جل ن

ب� يف إطار . الفكرية عىل حنو مماثل شات ا نا تخذ ا ملقوأعرب عن أم\ أن  ق مل شارية ت i نة تا مثرا بدرجة إلنفاذلسللج ً جمرى  م
يدية وال. أكرب ية واملعارف ا ية ملوارد الورا ية ا<وية ا نة احلكو تعلق   Éتقلوف ث ن ل للج لي ملع يه املعارف م تكتسـفوللكور، اعرتف مبا 

ها من دور يف  برية وما  ية  ية من أ بري الفوللكوري واملوارد الورا يدي وأشاكل ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا لا ك مه ث تع تقل ل تع لتقل ل ل ل
ناء عىل نة  تص�  سائل ا شأن ا شات  نا ته يف ا شار تصادية وشدد عىل  i ية ية وا تجارة العا با للج مل مل ب ق مل ك م من مل قل  الوالية اليت لت

نة سابقة إىل ا ية العامة ا ندهتا ا للجأ ل مجلع تطورات الطارئة يف . سـ ية بقانون الرباءاتللوعرب عن أسفه  نة ا<امئة ا نا  ورأى ملعللج
بل القريب تاجئ جوهرية يف ا يق  تايل األمل عىل  بو وعقد  بة إىل لك أعضاء الو نة 7م  شاط ا تقأن  ملسـحتق نل ل ي سـ للج . نن

نان ية متوأبدى ا ية يف الهنوض حبقوق ا سامهة أسا شرتكة سامهت  نظمي اجKعات  بو لºمع الرييس املقدم  مللكه للو سـئ م م ت لي
نطقة نة . ملالفكرية يف بºه ويف ا يف  تضافت يف  يو ا نة  سـوذكر أن مد ص سـ ي بي ميي املعين بوضع 2012سـ بو اإل قل مؤمتر الو ي

مي ية الفكرية ا+ي شارك يف  ية  يات و تنظاسرتا للملك ن طيج يامكتب ه ت تجاريةندوp روما تب ل لالخرتاعات والعالمات ا مك و
شاراك  سني  شديد هبا من جانب  تت iهKم ا شات أ نا يو وأن ا يان بالغا يف  يا حلق املؤلف وجامعة لو ًروما م مخ ل ق مل ي سـ بن ثب سـ

يق ية ªموعة بºان أورو الوسطى وا بلطأتوا من املاكتب الو لن بري من . ط شاركة  خوأحاط علام  مب تب ً بري من ا بو و ملكالو خ ي
نة  شاطرة 2012سـاألورويب للرباءات يف iجKع املعقود  ية و نا ية ا يا لهنوض حبامية ا يا  رش مركزا إ تة  م  ع لص ن مي مللكسـ ً معً قلل ً ع

شاركني ية إلنفاذ حرضوا عدة اجKعات. ملخرباهتام مع ا يا ومن الواكالت ا تب دوp روما نوأضاف قائال إن خرباء من  ملعن مك ً 
تلفة بو يف بºان أوروية  خمنظمهتا الو ب شأن . ي تديرة  نظمي املائدة ا بو  بوأبدى ارياحه لºمع املقدم من الو سـ ت ي ملت ية الفكرية "ل مللكا
تاكر إىل األعامل i تطور من بكأداة  يني" لل يف وشارك فهيا عدد من اûرتعني الروما ناليت عقدت يف  تب . جن مكوأعلن أن 

رش مؤخرا يا  ًدوp روما ن نوان أحدهام ن تابني  ع  يا ا<وية"ك ية يف عالقات روما نا ية ا لا ن ع لص يل 
رخيي للعالمات: مللك واآلخر " لد
بل" نني: ملسـتقمن املايض إىل ا تجارية عىل مدى ا سـتطور العالمات ا بو" لل بة الو نحان  يوأهنام  ت ملكمي تقاد . سـ عوأعرب عن ا

ثل أداة حامسة األ ية الفكرية  متبºه الراخس أن ا ثقايف مللك تصادي وا i تقدم بري يف ا هام ا لية للماكفأة عىل اإلبداع واإل ل قمه لك س
متيض قدما . وiجKعي نظمة  ية حامسة وإنه يظل واثقا بأن ا تيس أ بو  يانه قائال يف ذý الصدد إن دور الو ـى  ًوأ سـً مل مه ي يكب ًهن

يه املدير العام ها يف ظل تو ججبدول أعام  .ل

ثمن  .72 نغالديش بأنه  ّورصح وفد  ي ية ب ية يف جمال ا ية الو ية ا تحديث ا بو، ويراه حاسام  تعاون مع الو مللكا نن ت ب ل ي طل تح لل
تهتا ية الفكرية . متالفكرية وأ يف يف جمال ا شمل جماالت أخرى، مهنا ا تعاون  مللكوأعرب عن أم\ يف أن يعزز هذا ا تثق لل ي ل ُ

نغالديش وحامية امل تجات  ناعة وتوسـمي  بوتكوين الكفاءات <ى دوائر ا ن بري ملص يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تعوارد الورا تقل لث ل
ºب يدي  ثقايف ا للا تقل تعاون يف جمال حق املؤلف واحلقوق اªاورة. لل سني ا لوأبدى تطلعه إىل  ية . حت جللوحتدث عن الرضورة ا

توازن نظام جيب أن حيقق ا يع، وقال إن هذا ا ئة  تاك يح فرصا  يس نظام يقوم عىل القواعد و لتأ ل للجم ي فل م ت  بني احلقوق س
يات سؤو لوا تحول . مل يق ا ية يف  تاكر واإلبداع من أ بºان األقل منوا إذ يقرون مبا لال لومىض يقول إن وزراء من ا مه ب حتقل ّ

متدوا اإلعالن الوزاري ملايو  بºان األقل منوا، فإهنم ا نولو� يف ا ثقايف وا تصادي وا iعي وKجiع ل تكل شأن 2011لق ب 
بو لفائدة  يرشوعات الو بºان منوام تحدة الرابع املعين بأقل ا بول عىل هامش مؤمتر األمم ا بºان األقل منوا يف ا لا مل ن وحث . سطل

يذا شامال بºان األقل منوا  رشوعات اليت حتددها ا يذ ا نفاملدير العام عىل إعداد خطة معل  تنف مل لت وأعرب الوفد عن تقديره . ل
شاركهتم الفعا بالغ للمدير العام وفريقه عىل  ما يةل يات جدول أعامل ا ناء عىل تو رشوعات اليت اسـهتلت  تلف ا منp يف  ص ب لتخم . مل

نحو  ية دامئة عىل ا ية  يق التفاق عىل آ ية ا يذ آ توصل إىل تفامه حول  يع احلضور يف هذا الصدد  لوQشد  يل ل سـ ل ل شغمج تن لت تنف
ية الفكرية ية وا ية  نة ا يه ا مللكا+ي وافقت  من ن للج لتعل ية ومىض يقول إن ا. ملع توازن  نصف و نظام عادل و للملكلهنوض  م م ب

ياجات  i ة حنو الطلب وقامئة عىلDبو مو ية اليت تقد7ا الو ساعدة ا تطلب أن تكون ا بºان األقل منوا  تالفكرية يف ا ي ن مل ي حل لتق
يه ية  توى ا فاخلاصة بلك بº و من لتسـ بو . م شطة وضع القواعد واملعايري يف الو يع أ ته يف تضمني  يوأبدى ر ن مج نة غب معيأحاكما 
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بºان األقل منوا يدات، وخاصة لفائدة ا ناءات وا i لشأن ي ت لتقب ث بغي أن . سـ بºان  هذه ا رشوعات املصممة  نوأضاف أن ا يل ل مل
يذ برصي، وأعرب عن إميانه بأن معاهدة . لتنفتكون رسيعة ا سمعي ا شأن األداء ا يجني  لورحب الوفد عKد معاهدة  ل ب ب

تربم يف ا ية أخرى  ملسـ
ر سـ برصخي لبل القريب لفائدة األشخاص معايق ا توصل إىل اتفاق . تق تدرك قائال إنه يأمل يف ا لوا سـ
بلغ  يدية والفوللكور، وطالب بعقد مؤمتر دبلومايس يف هذا الصدد فور ما  ية واملعارف ا شأن املوارد الورا تواحد أو أكرث  تقل ث لب

نضج توى واحدا من ا ثالثة  نصوص املعدة يف اªاالت ا لا سـ ل يجي . مل تقومي iسرتا بو  تقدير إىل أن برQمج الو توأشار مع ا لل ي ل
نجاح بعث عىل iرياح وأنه قد أرشف عىل iنهتاء  شلك  بسري  ت ي ب تمت عىل . ي هم الظروف اليت  ته قائال إنه  تمت  ّوا ح تف يخ لكم
تعاقد مع مقاول عام شاء قاعة املؤمترات اجلديدة دون ا بو إ لإدارة الو ن نجاح وأعرب عن أم\ يف أ. ي رشوع  تمكل هذا ا بن  ملسـ ي

تظام ية وا شفا يه من تقدم  بلغ ا<ول األعضاء مبا حيرز  نوأن  ب فت ف ّ ُ. 

ية الفكرية  .73 ية  نظمة العا يامنار ا نأ وفد  للملكو ملم مل بو(ه سمعي ) يالو يجني لألداء ا لوا<ول األعضاء إلبرام معاهدة  ب
برصي نغافورة مس رابط. لا يان ا+ي تقدمت به  سـوأيد الوفد ا يالب نوب رشيق آ سـة أمم  تصادية . ج i ية قوقال الوفد إن ا لتمن

يحفز  بارش، كام  نيب ا تEر األ i شجع ية الفكرية  بالد، كام صادق بأن حامية حقوق ا سـيه من أمه أولو/ت ا مل ي جل س سمللك
هامة ناعات ا ية ا تاكر واإلبداع  iل لص من ية ال. لتب ناعة بأن سن قوانني ا يامنار عىل  مللكوقال إن  ق شجع iخرتاع م يفكرية سوف 

تصادي الوطين i منو شعل جذوة ا ية و تEرات األ i يجذب هم كام  يحمي مصا نني و تاكر <ى املوا iقو س لحل ي ب سـ سـ ط سب . جن
تجارية وعالمات اخلدمة وحق املؤلف ية والعالمات ا نا يامنار بصدد إعداد القوانني اخلاصة لرباءات وال°ذج ا لوقال إن  ع لص . م

شاركة وأضاف أن  ية  يق مع احلكومات ا س� من اجKعات ا يامنار قد عقدت  يا يف  نولو مبوزارة العلوم وا ن سـ ملعسل لتن م ج لتك
بل  ية الفكرية  ية سن قوانني ا ثني  با قاخلرباء وا مللك بغح ية . 2013ل يويو 1ل يامنار توىل اهKما خاصا  للملكوشدد الوفد عىل أن  ًم ً

تاكر يا واملعرفةبالفكرية مبا أهنا أداة فعاp لال نولو نفاذ إىل ا ية وا ج وا لتك ل يامنار أن تكون . لتمن ية  نا بºان ا هم  مكوقال إنه من ا ل ملل مل
تصادية i ية ية الفكرية كجزء من ا تخدام مزا/ ا ققادرة عىل ا منمللك بو لºول األعضاء . لتسـ ساعدة الو يوأضاف أن بالده تقر  مب

شطة وإن اكنت تدعو  تلف الربامج واأل نمن خالل  ية خم شطة القامئة عىل ا مترار يف الرتكزي عىل األ i نظمة إىل منا ن لتمل سـ
ية يات جدول أعامل ا منمبوجب تو يه . لتص بالد يف وقت يزداد  يامنار لز/رة ا بوl دعوة حكومة  فوشكر الوفد املدير العام  م للق

تخدامه ية الفكرية وا سـتطوير نظام ا ته ن هذه الز. مللك نا عوأخريا عرب الوفد عن  ق سن قوانني ً يامنار  هود  تدفع  ل/رة  مسـ جب
ية الفكرية  .           مللكا

يوية .74 ية و نظمة أفضل أداء وفعا بو  حوشكر وفد الكونغو املدير العام واألمانة عىل Dودهام ا<ؤوبة جلعل الو لم وأبدى . ي
ية بºان األفر يان وفد مرص مس مجموعة ا يده  يقتأ ل ب ناعة ب. لي يس أداة قوأكد أن بºه ما زال عىل  ية الفكرية  لأن نظام ا مللك

تاكر i تعزيز  pي� فعا سب، بل إنه أيضا و تصادية  i بية ل سـ حف قمن توىل . للت ناعة، قال إن حكومة بºه  نطلق هذه ا تومن  لق م
ية حامية أصول  هور بأ ية  يدية ومحالت إعالم وتو ناعة واحلرف ا نظمي معرض وطين لالخرتاعات وا مهلك عامني  ع تقل لص للجمت ل

تعلق . لكية الفكريةملا ية الفكرية  بو عىل إمتام خطة تطوير  ساعدة الو تويف هذا الصدد، أفاد بأن بºه يعكف أيضا  ي للملكمب
تعاون ا<ويل تاكر وتعزيزهام و iيع اإلبداع و ية و ميي والكفاءات ا رشيعي وا يد اإلطار ا تو لبوجه خاص  ب شج لعمل ط تب بل لتنظ . ت

يةلوهذا الغرض، وقع عقد تقدمي خدما شارية و نظمة وDة ا نت بني ا ت طمل بو وبºه . س تعاون بني الو تواصل ا يوأمل الوفد أن  ل ي
تاكر وتدريب  iيا و نولو ية الفكرية وإقامة مركز <مع ا تب الكونغو  شاء  بين اخلطة املذكورة وإ تعلق   Éبف ن جي تك للملك مك لت ب

تلف قطاعات  رشية يف  خماملوارد ا ية الفكريةلب نوات األخرية وأبدى الوفد . مللكا سج� يف ا برية ا تطورات ا سـرضاه عن ا مل لل لك
نة  بو، وال سـÉ ا تلف جلان الو للجداخل  ي يدية خم ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا تقلاحلكو ث ن لل مللكملع م

ية حبق املؤلف واحلقوق اªاورة ووالفوللكور نة ا<امئة ا نا ناحج للمؤمتر ا<بلومايس يف ز/دة عىل ذý، قال إن. ملعللج نظمي ا ل ا لت
برصي  سمعي ا شأن األداء ا يجني  يه بºه وأسفر عن معاهدة  برصي وا+ي شارك  سمعي ا شأن حامية األداء ا ليجني  ل ب ب ل ل ب فب

يه 12بعد  تحق أن  بو  سم عاما من املفاوضات بإرشاف الو سـ ني يع هذه املعاهدة اكن بال شك ". حاكية جناح"ي قوأفاد أن تو
ياتعالمة بت فهيا يف هناية هذه ا بغي ا شأهنا واليت  تفاوض  نصوص اجلاري ا سار ا يع  مجلع  ل ي ب ل ل مل نشج  .ت
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ية .75 يان املقدم مس مجموعة جدول أعامل ا ية وا بºان األفر يان املقدم مس مجموعة ا يا ا نوب أفر منوأيد وفد  ب ل لتب ل يقل يق . ج
توازنة ألحص ية كربى ملقاربة  يا تويل أ نوب أفر موقال إن  يق ية الفكرية اب حقوق مهج هو يؤيد مللكا هور، ومن مث  فوملصلحة ا مجل

ية سائل ا ساوي عىل توفري خدماهتا العادية وعىل  بو ا منتركزي الو م ت لتي ها يف . مل نظمة يف  ية أرشد ا معلوقال إن جدول أعامل ا مل لتمن
ية واألقل منوا خصوصا  نا بºان ا تفاع ا ية وإنه اكن يريم إىل ضامن ا بجمال ا ل ل ن ممن ية الفكريةنظام لت نظمي . مللكا لتورحب الوفد 

تقدم احملرز يف  برصي و سمعي ا شأن األداء ا يجني  يجني من أجل إبرام معاهدة  ناحج ملؤمتر  لا ل ل ب ب ب ية حبق ل نة ا<امئة ا نا ملعللج
ية ا<عوة إىل عقد مؤمتر دبلاملؤلف واحلقوق اªاورة شات  نا بغ، وخاصة اعKد نص واحد يكون أساسا  ق ومايس عام للم

تخدام مواطن املرونة يف نظام . 2014 يا تؤيد ا نوب أفر سـوأفاد أن  يق ية الفكريةج تقدم . مللكا لوأشار الوفد بوجه خاص إىل ا
بوعات يدات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا ناءات وا تعلق ال نصوص وا شأن العمل القامئ عىل ا ملطاحملرز  ي ت مل ل لتقب ث . سـ

ية الع يد اإلعداد من أجل ا<عوة إىل عقد مجلعوحث الوفد ا ية إلمتام الصكوك ا<وية القانوية  نظمي اجKعات إضا قامة عىل  نف ل ت
سون مانديال العاملي ورحب . 2014مؤمتر دبلومايس يف  شطة يوم  شاركة املدير العام يف أ نانه  يلوأعرب الوفد عن ا ن مل نت م

هوم  بو بروح  مفلزتام الو يهأQ"، واملقصود به "Ubuntu"ي شطة لك من ". عل كام أQ بفضل ما أنمت  هوم يعزز أيضا أ نوهذا ا ملف
شطة األمانة ية وأ نا تقدمة وا نا<ول األعضاء ا ل  .ممل

بºان األقل منوا .76 بال مس ا ية ويان ا بºان األفر يان مرص مس مجموعة ا يويا  ًوأيد وفد إ ل ن ب ل ب ب يث بين . ليق بتورحب الوفد 
سم يجني حلقوق األداء ا لمعاهدة  تلف ب شجع يف مفاوضات وضع القواعد واملعايري يف  تقدم ا برصي مؤكدين عىل ا خمعي ا مل ل ل

بو ساهامت الو يق  يال  بºان  هدت هبا ا بو وiلزتامات اليت  يجلان الو م ب ل تطي ح يق هذه . تع يويا ترحب  بوقال إن إ ب بتطث
ي يه اهKم أعظم إىل ا بºان األقل منوا وإهنا دعت إىل تو ساهامت يف ا تا ل حمل ج ية وإىل األولو/ت يف هذه ا<ولً . لتمناجات ا

تور  مجوقال إن د ية iحتاديةسـ يويا ا<ميقرا طهورية إ ب ية ث تار يعي واملواقع والقطع ا نص رصاحة عىل حامية الرتاث ا خي  ل ب لطي
يا نولو نون والعلوم وا جوتطوير ا تك تاكر وا. للف iيا و نولو ية الفكرية والعلوم وا بوأضاف قائال إن ا ج تك لمللك ها أجزاء ً لكإلبداع يه 

يوية  تحول اإل منو وا سارعة مبوجب خطة ا تدامة ا يع ا منو وا ية ا بهامة من  ث ل ت سـ ن لمعل ملل مل منو ). GTP(لتص لوقال إن خطة ا
هذه  ية الفكرية،  نظام الوطين  تاكر وتعزيز ا شاء أنظمة لال شمل إ ية  نت اجتاهات اسرتا يوية قد  تحول اإل فوا للملك لب ب ن ت يج ب ث تل ت

يةاخلطة قد عظمت ية الفكرية يف جماهبة حتد/ت ا سامهة ا من من  لتم بو . مللك ثريا دمع الو يويا تقدر  نظر إىل أن إ يولفت ا ك ب ث ًل
ية يف هذا اªال  ياسة و ياغة  ية الفكرية و تدريب للعاملني يف قضا/ ا ية الفكرية وتوفري ا ية  ية ا نية ا سـ ص ل ت ب طمن تح مللكل للملك لن لت

يويب الوطين  تب اإل للملوحتديث ا متر من خالل برامج .  كية الفكريةثملك ها ا بو < يويا للو ملسـوعرب الوفد عن تقدير إ مع ي ب ث
تاكر iيا و نولو شاء مركز دمع ا ئة وإ نا يات ا تعلمي عن بعد واألاكد بو اك ية الو بأاكد ن شـ ل مي ل ي جمي سعى إىل تعزيز . لتك يويا  توقال إن إ ب ث

ûرشوعات ا نة نظرا لز/دة ا بو وإهنا  تعاون مع الو ملا ً ت ي يويا لºخول ممل هود إ ها  يهتا ويف اربا بºان األقل منوا يف نو بصصة  ث ت ع جبلل ط ً
يادة املدير العام ية، وذý حتت  نا قيف عداد ا<ول ا ع بºان . لص ساعدة ا بو عىل أن حتافظ عىل الزتا7ا  لوحث الوفد الو مب ي

i ية وتكوين الكفاءات لصاحل بºان األفر ثري من ا باألقل منوا اليت تضم ا يقل لك مية املضافةً بحث وا لقتاكر واإلبداع وا ل وأشار . ب
سعي هو عامل حامس يف هذا ا يا  يدان بأفر بو يف ا لإىل أن تواجد الو مل لي ية . يق ية ا<وية ا نة احلكو ـى الوفد إىل أن ا نوا ل ملعللج م نهت

يدية والفللكور قد أحرزت تقدما ملحوظا يف ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ً ً تقل لث نة . 2012 مللك للجوجشع الوفد هذه ا
نة  ية لالنهتاء من معل ا سات إضا بقه  ية العامة بعقد مؤمتر دبلومايس  رسيع وترية املفاوضات وأوىص ا للجعىل  جل سـ فمجلع ي ت

 . اآلنف ذكرها

ها  .77 شطة اليت  شاركة يف األ شقر جتىل بوجه خاص يف تويل ا بو ومد تعاون بني الو شقر بأن ا تنظمورصح وفد مد ن مل غ ي ل غ
يا ال نولو شاء الفعيل ملركز <مع ا ناعة ويف اإل ية ا تعلقة  تة اإلجراءات ا تابعة سري معل نظام أ بو ويف  جو تك مللك لم ن لص مل مت ي

تاكر  iبو)CATI (شقر ية الفكرية يف مد شأن ا توى  يع ا تدى وطين ر نظمي أول  غويف  ب سـ ن مللكت ملف وأوحض الوفد بأن هذين . م
شاطني اكQ عىل جانب لغ من األ مها بºلن شاء . للية  شاء واكن من املعزتم إ نوأضاف أن املركز املذكور اكن يف خضم مرح� اإل ن

بو ية تطلعات الو سني اخلدمات وجودة األداء و ية  يبكة للمركز  ب حت بغ توى، رصح وفد . تلشـ يع ا تدى الر تعلق   Éسـوف ن ملي فمل
تدى وأعرب عن أم\ تام هذا ا متدت يف  يات 7مة ا شقر بأن تو نمد ص ملغ خ ية ع ياغة اسرتا يج يف اسـهتالل األعامل اخلاصة  تبص
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بºان األقل تقدما  بة ا شاورات اليت جرت مع  شقر، عقب ا ية الفكرية يف مد ية من أجل تطوير ا لياسة الو شع مل غ ن مللكسـ ط لل
شقر نوي اعKدها. غخالل ز/رهتا إىل مد بحث  ياسة  بحث العلمي عاكفة عىل إعداد  توأشار الوفد إىل أن وزارة ا لل سـ  هذا ل

بحث. العام بقة عىل ا ية الفكرية ا ياسة  بو لوضع  متس دمع الو لويف هذا الصدد، قال الوفد إنه  ملط سـ للملكي وأوحض أن . يل
توى يع ا تدى الر بºان األقل منوا خالل ا بة ا شات قد دارت سابقا مع  سـنا ن ل شع ملق فمل وأضاف الوفد بأنه رشع يف إعداد . م

بº ليك رشيع ا لرشوع مراجعة وحتديث  ت بغي العمل أكرث إلرساء ثقافة . ي يKىش مع اتفاق تربسلم ينلكن الوفد أقر بأنه ما زال 
يق  برية أمام  تحد/ت ا ية ومن ا شالك الر يد ما زi من ا نة وا بº ألن القر ية الفكرية يف ا بية حول ا ل سـ مل تقل ص ل تطحق ي لكل مللك ئيق

ية الفكرية تعلق حب. مللكحقوق ا  Éتاما، أوحض الوفد أنه ف يو شأن األداء خ يجني  شقر عىل معاهدة  بق املؤلف، وقعت مد ب غ
يالت  شأن األداء وا بو  تصديق عىل هذه املعاهدة وعىل معاهدة الو برصي وأن حكومة بºه وافقت عىل ا سمعي ا سجا ب ي ل ل لتل

ية روما برصي وعىل اتفا سمعي ا شأن األداء ا بو  قالصوية وعىل معاهدة الو ل ل ب ي ية ا. ت لوأشار الوفد إىل أن  يكة معل شـتصديق و
بºان األقل منوا. جدا بال مس مجموعة ا يان  يده ملا جاء يف  لوأعرب أيضا عن تأ ن ب  .يي

ياهنام وقال إنه  .78 ية يف  يا ومجموعة جدول أعامل ا نوب رشيق آ يا صوته إىل صوت رابطة أمم  بومض وفد إندو من سـ لتسـ ج ني
تصاد اإلندوييس املر i تل تصادية، ا i نعىل الرمغ من األزمة ق ح ية ق نا تقرير القدرة ا رشة يف العامل وفقا  سابعة  سـبة ا ت ل ل فت ل ً ع

تصادي العاملي يف  i تدى يا الصادر عن ا قإلندو ن ملسـ منو: 2011ني تدامة زمخ ا لا يلو ئوقال الوفد إن الريس . سـ تور سو سـا< ك
بانغ يودويونو شف يف ن يا حبلول 2011ك  سني مربة إندو سـ عن خطة  ت يتح  احلكومة وعرب الوفد عن رؤى. 2025نل

ية  Kجi ياسة سني ا ناعة و تجارة وا شطة يف جماالت ا ية خاصة إىل تعزيز األ ية برضورة إيالء أ عاإلندو سـ حت لص ل ن مه لسـ ني
سني القدرة  ية الفكرية يف  شريا إىل ا<ور احلامس ا+ي اضطلعت به ا ية الفكرية،  حتوالقانوية، مبا فهيا نظام ا م مللكن ًمللك

ية إلندو ية الو نا سـا ن سـ يت ط ف تصادي. يانل i منو تاح احلفاظ عىل ا تاكر هو  i يا بأن ناعة إندو قكام عرب الوفد عن  مف لق ب . نيسـ
يا ية إلندو نا تاكر من شأنه أن يعزز القدرة ا i ر يفEت i سـوأضاف قائال إن سـ ت يب ف نل س يا أطلقت . ً نيسـوقال إن حكومة إندو

تاكر الوطين i تحفزي يال إرشاد/  بد ل ًل سمعي ومىض يقول إن إند. ً يجني لألداء ا يع نظرا إلبرام معاهدة  شعر  يا  لو ب شج ت ًسـ ت لي ن
برصي ومتىن أن ترى صكواك مماث� يف أعقاب هذا األمر ًا تعديالت اجلارية عىل قانون حق املؤلف . ل لوأشار الوفد إىل أن ا

يجني وأوحض أن إندو يه يف معاهدة  نصوص  متل عىل أبعاد للحامية كام هو  يا  يبإندو ني بن عل مسـ يع تشـ تو سأp ا قيا اكنت تدرس  ل م سـ
يل ا<ويل  شأن ا ية لالنضامم إىل الربوتوكول اخلاص تفاق مدريد  تدابري ا<ا يجني كام أهنا اختذت ا سجعىل معاهدة  ب خل ل لتب

ي. للعالمات توسع  يمت ا يا و نجاح يف إندو تجارية  ية للعالمات ا نا ية ا تة ا فوأضاف الوفد أنه مت إطالق نظام أ س لمللك سـ ب ل ع لص ه نيمت
ية نا ياQت الرباءات وال°ذج ا عيضم قواعد  لص ب ية الفكرية، فأكد الوفد جمددا عىل . ل ية وا ية  نة ا ًأما فÉ خيص ا مللك من ن لتللج ملع

بة  يق ومرا ية  نة تضطلع بدور 7م كآ ها ألن هذه ا تلف أعام ية يف  مترار يف تعممي جدول أعامل ا i قاحلاجة إىل سـل ل للج خم تنمن لت سـ
تقاريروبدور آخر يف إع ناسق . لداد ا بلوغ أكرب مدى ممكن من ا مثرة  شات يف هذا املوضوع  نا تكام أمل الوفد أن تكون ا ل ق لمل م

منوية بو ا شطة الو لتيف أ ي ياQت . ن ية وا نا تجارية والرسوم وال°ذج ا ية بقانون العالمات ا نة ا<امئة ا بأما خبصوص ا ع لص ل ن لللج ملع
يا شف الوفد عام مغر إندو ية،  سـاجلغرا نيك نة ف شطة هذه ا متل أل شأن األثر ا بو  للج من حامس نظرا لºراسة اليت أعدهتا الو ن ب حملي ً

يد عىل رضورة مض تأ ية وممارساته مع ا نا ية يف قوانني ال°ذج ا نا بºان ا كعىل ا ل ع لص ل تعلقة بوضع القواعد واملعايريمل ئة ء ا مل ا  لف
ت ية ا تو/ت ا ية مراعاة  ية  ملمن جدول أعامل ا من سـ بغ تمن لت نظمةمل نة ا<امئة . ملفاوتة <ى ا<ول األعضاء يف ا تفت الوفد إىل ا للجوا ل

بت عىل  شات قد ا نا شريا إىل أن ا ية  ياQت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم وال°ذج ا ية بقانون العالمات ا نصا قف مل م ب ع لص ل ًن ل ملع
سابقة، وهو أمر يصب يف مصلحة  نة ا سات ا ناء  لمرونة الرباءات واجلودة أ للج جل ية معاث نا تقدمة وا بºان ا ًا م ل مل وعرب الوفد . ل

ية من  سني الصحة العمو تدابري  بغي أن يعوق ا<ول األطراف عن اختاذ ا ية الفكرية ال  ناعة بالده بأن نظام ا معن  ن مللك تحق ل لي
ية ذاته ية يف إطار الزتام د. مخالل املرونة يف نظام الصحة العمو تعني تعزيز الصحة العمو  ،ýمفضال عن ذ ي ًpسأ . ملويل هبذه ا

يدية والفوللكور، أشاد الوفد حبجم  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا نة احلكو تقلأما عن ا ث ن ل لللج مللكملع م
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا ياغة نصوص عن املوارد الورا تقدم احملرز يف  هائل وا تقلالعمل ا ل تع تقل ث ص لل ل ل . ل

ية واملعارف وسل تفكري محلاية املوارد الورا تقاربة ا بºان  ثة من اجKع ا ثا يا لºورة ا تضافة إندو ثط الضوء عىل ا ل ل ل ل سـ مسـ ني
يدية والفوللكور يف يل يف أواخر  ية ا<فع ملفاوضات يف هذه اªاالت2012لتقلا وأكد الوفد أنه من الرضوري احلفاظ . بغ، 
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ي تأ ية العامة  يعىل زمخ ا ب ، وقال إنه 2014ًوأخريا، تطرق إىل موضوع عقد مؤمتر دبلومايس يف . د اجلدول الزمين الجKعاهتامجلع
يدية  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا نة احلكو تقلمن الواجب عقد دورات خاصة  ث ن ل لللج مللكملع م

 .ضوعات العالقةوالفوللكور إىل جانب ا<ورات العادية لالنهتاء من بعض املو

ثل  .79 برية يف األعوام األخرية، إذ تت تÄ احلقوق  ية الفكرية زادت بدرجة  ية حقوق ا ّوقال وفد تريا إن أ مت ك مه مللكك
تصادية  ية وا يا ية  قسأp معقدة ذات أ سـ سـ مه هاما . ل يف املفاوضات ا<ويةلغةم هام إ بو القدرة عىل اإل سوأضاف قائال إن للو س ي

تدامةحقيقيا يف جمال حقوق يادي يف دمع العوملة املرنة وا ية الفكرية وتأدية دور  ملسـ ا ق بºان الرائدة كن تريا وأوحض أ. مللك لمن ا
ية الفكريةيف جمال حامية  تجارية مللكا نت أول قانون للعالمات ا ل فقد  بº شارك أيضا يف . 1871عام يف س شاء لوذكر أن ا نيف إ

تب األورويب للرباءات تكامل 1995يف عام بشلك 
م ه ترشيعاتوراجع ، ملكا شاء احتاد مجريك مع iحتاد سـ مع ا نإجراءات إ
هد الرتيك للرباءات. األورويب شاء ا ملعوقال إنه مت، إلضافة إىل ذý، إ يفا)TPI( ن بº   أنمض  يذ لا تدابري بتنفقام، مؤخرا،  لا
سني حامية التقناملادية وا ملية الرضورية  بة أنهب ّرصحو. لكية الفكريةلتح تاكر  i ية نظر إىل أ لل مت،  سـ ب مه تمنية لنل

تصادية،  iية الفكريةحقوق  حامية إدراجق ية الرتيةيف قامئة مللكا ية خلطة العمل احلكو ك الغا/ت الر مسـ جملس وقال إن . ئي
ية الفكرية مللكيق ا ية الفكريةتنسـ ية يف جمال ا ياسات و ياغة  مللك ما ف� يعكف عىل  ن سـ  مثة Dازا آخر، وأضاف قائال إن. طص

يةالرتيك اªلس وهو  نا عاملعين لرسوم وال°ذج ا بل جملس الوزراءلص شئ من  ق، أ يق ،ن لتنسـ وهو يعمل أيضا مع جملس ا
ية  ية  ها أداة أسا ية بو نا تخدام الرسوم وال°ذج ا شأن ا ية  ية الو يذ ويقة iسرتا مناملذكور عىل إعداد و سـ ع لص سـ ب ن يج للتث صف طنف ت ت

تصادية وتعز iسةق نا فيز ا يا ا+ي يرأسه ريس الوزراء اختذ اªلس األومىض يقول إن . مل نولو ياسات العلوم وا ئعىل  ج لتك لسـ
هد الرتيك للرباءات فÉ بعد،  يص الرباءات ملعقرارا 7ام، نفذه ا تحفزي تر ية  يا ختعلق بإعداد أدوات  ل سـ سـ توى ي . احمليلملسـعىل ا

رشوع قانون إىل ريس الوزراء ئوحتدث عن رفع  تجارية والرسوم وال°ذج م شأن الرباءات والعالمات ا تضمن أحاكما  ل  ب ي
ية ياQت اجلغرا ية وا نا فا ب ع سري الغرض من تÄ األحاكم هو وقال إن . للص هد الرتيك للرباءات و ية  يسني الكفاءة املؤ سـ تحت للمع س

نجزها خرتاعات iتسويق  ياحة قد خضعت املؤلف اوأفاد بأن املديرية العامة حلق. اجلامعاتتاليت  ثقافة وا سـتابعة لوزارة ا ل  لل
نظمي وز ُإلعادة  ية دت ّوت سـية مؤ سب تانةنب متخصصة أكرث  املايل مع توفري ا<يف رشعت املديرية العامة وأضاف قائال إن تÄ . م

نةل ية وحماربة القر صلقطاعات اإلبدا اجلديد  قانون حق املؤلف مرشوعوأوحض أن . امية حق املؤلف وإذاكء الوعي العام حبع
يةسـيجرب  عيات اإلدارة امجلا ية وميكن، يف الوقت ذاته، عىل العمجع ّمل بطريقة أكرث إنصافا وشفا يل الطعن يف  ف تسهمن 

ية، وخصوصا يف iنهتااكت،  ئة الر مقا يب تطرد قائال إن . يدمع الكفاءة يف اإلنفاذل هد الرتيك للرباءات شارك يف رئاسة سـوا ملعا
يق  تEر لتنسـإحدى جلان جملس ا i ئة سني  ساملعين  بي شئ لعدة أغرا، ا+ي )CCIIE(بتح ية نأ بريوقرا طض مهنا احلد من ا ل

تEريو i ناخ سني ا ية  يو/ يف  سأدى دورا  ملح حت نفعة طلبات عدد وأشار الوفد إىل أن . معل بات مناذج ا ملالرباءات و طل
بري عىل مدى كيف تريا املودعة  شلك  كارتفع  ت أكرب ، وأن iالعام املايضب ºب يال ا مثرون األجانب  بديه ا لهKم ا+ي  حي ملست

هد ارتفاعا كذý يف عام . من أي وقت مىض بات الرباءات األوروية املودعة من تريا  شوأضاف أن عدد  ك ب  وحتدث. 2011طل
تجارية بأكرث من عن أيضا  بات العالمات ا لز/دة  بº ا+، مما جعل 2011 يف عام  ملائة40طل لتريا ا  عدد من ي تلقى أكربك

ية للعالمات بات الو نا تجارية يف أوروطلطل هد ارتفاعا يف عدد أ إىلوأشار . ل ا سه  شن العام  طلبات الرسوم وال°ذج نف
بة  ية  نا سـا ع هد الرتيك للرباءات يواصلوقال إن .  ملائة20بنلص ية إدارة ملعا نايئ مع ماكتب ا تعاون ا مللك بروتوكوالت ا ث لل

تابالفكرية  نظامت ا<ويةûتلعة لا بºان ومع ا لف ا مل هدومىض يقول إن . ل تب مواءمة ملعا ية مك الرتيك للرباءات و سوق ا<ا خلا ل
)OHIM(  رشوعات فيه جيري ا+ي  الوقتعا عىل مذكرة تفامه، يف ّوققد شمل  مإعداد خطة معل  ن تطوير العالمات بشأت

ية نا تجارية والرسوم وال°ذج ا عا لص هد الرتيك للرباءاتوأضاف قائال إ. ل ية  ملعن ا رشوع تو تب األورويب للرباءات أطلقا  عوا م ملك
ية الفكرية، مشرتك مللك يركز عىل حقوق ا بة وكوإن تريا مّ نا توفري امحلاية ا سـلزتمة  مل رشوع توأمة ممول . إنفاذ تÄ احلقوقب ّونوه  مبّ

مليريم إىل تعزيز قدرة تريا عىل إنفاذ حقوق وامن iحتاد األورويب  بري، إذ أسفر عن ك نجاح  كية الفكرية وقال إنه تلكل  ب ّ لك
نحو  شاركة أكرث من 114بiضطالع  شاطا  مب  بريا من 80 واملصلحة من أحصاب 5000ن وقال إنه مت إعداد .  بºا11خ 

تجارية وتعزيز  ساعدة اخلرباء يف جمايل الرباءات والعالمات ا ية  لبادئ تو مل جهي ية لام بات فشفا فÉ خيص لطلأمام مقديم ا
يل اليت يقد7ا  هدلتسجخدمات ا هد قد أجنز دراسة أوية خبصوص نظام  .الرتيك للرباءات ملعا لوأضاف قائال إن ذý ا ملع
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شاؤها بعد عام  ية الفكرية، املزمع إ ية الرتية  نإلدارة أداء املوظفني وتدريهبم وإن األاكد ك تضطلع مبزيد من العمل 2013للملكمي سـ، 
شأن وذكر . يف هذا الصدد ندوات يف تريا  بأنه مت عقد عدد من ا ك يل ا<ويل للعالمات، ل يل نظام مدريد  سجقضا/ من  للتب ق

بحث ية الفكرية القامئة عىل ا لوإدارة أصول ا تب . مللك شرتك يف إدارهتا لك من ا يني  بكة من األاكد شاء  ملكوأفاد بأنه مت إ ي مي شـ ن
ية، و سوق ا<ا تب مواءمة ا تاألورويب للرباءات و خل ل ية مك تدر ندوات وا<ورات ا يبنظمي عدد من ا ل وذكر . وiجKعاتل

ية  توسطة يف جمال حقوق ا رشاكت الصغرية وا تعزيز معارف وقدرات ا رشوع مصم  شطة أخرى يف هذا املضامر مهنا  مللكأ مل ل لن ّم ُ
ية الفكرية يف اجلامعات شأن إدارة ا مللكالفكرية، ومؤمتر دويل  تمت . ب ، عىل 2012ّقد ردت، يف عام كقائال إن تريا لكمته خوا

يد الوطين، وإهنا وقعت أيضا  ية الفكرية عىل ا ية خبصوص حقوق ا تجارة العا نظمة ا ئ� اليت طرµا أعضاء  ّاأل لصع مل ل مللكسـ م
ياالتعىل بروتوكو هورية مو<وفا وروما نايئ مع  تعاون ا ن  ث مجلل  .ل

ي .80 بºان األفر يان مرص مس مجموعة ا نا فاصو  يقوأيد وفد بور ل ب بºان األقل منوا كام أكد جمددا عىل كي بال مس ا ًة ويان  ً ل ن يب
نظمة سن سري ا بذوp لضامن  مية ا هود ا ملشكره للمدير العام وفريقه نظرا  ح مل لعظ للج تعاون . ً نا فاصو حتظى  بوأضاف أن بور كي

ية وتكوين الكفاءات ساعدة ا بو يف جمال ا نمثر مع الو مل لتقي هودها ا. م بو  حلوشكر الوفد الو جل مترار يف ي i ها عىل سـثة و جشع ثي
ية ية الفكرية تعد أصال أداة  منوية مبا أن ا شطة ا منiهKم أل تن للل ً مللك يه . ت نا فاصو لºمع ا+ي حصلت  علوعرب عن سعادة بور كي

هم يف تخدمني حبقو ية ا بحوث ورشها وتو تاجئ ا تعزيز  ها  سمح  تاكر، سوف  iيا و نولو قناء مركز دمع ا ل ج سـتك ع ل ن ب ي ب ملب نل  جمال ل
ية حلق املؤلف واحلقوق اªاورة ميي دويل لإلدارة امجلا ناء مركز  نوح  ته <مع ا ية، ومل خيف فر نا ية ا عا ب ملم ع تعللص ل ح . ملك
تاكر iية الفكرية و ية ا ية  ية و نوحة يف إطار إعداد اسرتا ساعدة ا بوأعرب الوفد عن سعادته أيضا  من ن يج ملم مللكمل لت طً كام عرب . ت

بين ته  لتعن  رشوع غبط ية الفكرية  ية وا ية  نة ا مل ا مللك من ن لتللج نا فاصو وبعض "ملع سمعي برصي يف بور يتعزيز القطاع ا كل
ية وتطويره بºان األفر يقا ية" ل يق جدول أعامل ا منيف إطار  لتب يجني محلاية األداء . تط بين معاهدة  بكام عرب الوفد عن سعادته  لت

تحديد ا برصي ومتىن األمر ذاته  سمعي ا لتقا ل ل برصل ناءات لألشخاص معايق ا iليدات و ت ثي تام بأن . سـ خلوأوحض الوفد يف ا
ية الفكرية يف  توى  يع ا يا ر تدى إ نا فاصو  تعاون مع حكومة بور نظم  بو  للملكالو ف سـت مي ن ي ل س ملي ًك قل توبر بأوغادوغو 17 و16م ك أ

ية الفرانكوفوية األقل منوا  وموضوعه  ًبºان األفر ن تاكر واإل"يقلل i تخدام با ية سـ منو وا ية وا نولو تعزيز القدرات ا منبداع  لتل ل ج لتك
تصادي i الªيه"قيف ا شاركة  ية إىل ا ف، كام دعا ا<ول ا مل  .ملعن

نظام  .81 يل املعمق للوضع ا+ي قدمه املدير العام يف تقريره عن آفاق تطوير ا تح لوأخذ وفد iحتاد الرويس علام  ل ل ً
ت ية الفكرية وز/دة طلب ا ملنالعاملي  تاجات املدير العام للملك بو ودور ا<ول األعضاء ووافق عىل ا تنفعني عىل خدمات الو سـي

ميه يا . تقيو نولو تقين فضال عن الطلب عىل ا تقدم ا تصادي العاملي ورسعة ا i منو ياجات املربطة  i جوقال إن تك لق ًح ل ل ت لت
نظام العاملي سني ا تة تطرح حتد/ت عىل  ثا ية ا ياق ا تكرة يف  لا حت ب ل من سـ لتب ية الفكرية وتطويرهمل تصاد . للملك  قوالحظ أن إرساء ا

يص حوايل تاكر يه جماالت ذات أولوية وشدد عىل  i شاط ومنو يع قطاعات ا ختصقامئ عىل املعارف وحتديث  ب ن  000 1 لمج
يار دوالر أمرييك30أي أكرث من (مليار روبل  ية اجلديدة) مل  نة لألعامل ا لعلملك  ب. سـ لطلوأضاف قائال إن عدد ا لات ا<وية ً

نوات األخرية وجسل ارتفاعا  شلك ملحوظ خالل ا ناء عىل نظام مدريد ازداد  ها مودعون من iحتاد الرويس  ًاليت أود سـ ب لب ع
نا  يا دوp من ا<ول األعضاء امخلس األكرث  تايل اإلشارة إىل كون رو نوات وإنه جتدر  ًيزيد عىل الضعف خالل أربع  يي سـ ل تعسـ

نيت  شأن إدخال تعديالت وم. 2011 و2010سيف  رشوع قانون  نظر يف الوقت احلايل يف  بىض يقول إن جملس ا<وما  مي
يف التفاق الهاي يف أقرب وقت النضامم إىل ويقة  ºب سمح  نعىل القانون املدين  ث لل جي ية الفكرية . س تصل حبقوق ا  Éمللكوف ي

رشوع اسـ باه إىل  i تطوير، لفت بحث وا شطة ا ئة يف إطار أ نا ما نت ل ل ن شـ توبر املايض ل هر أ بو يف  تعاون مع الو كهتل  ي شل
ºب تاكر يف أقالمي ا iيا و نولو شاء مراكز <مع ا لهبدف إ ب جن شاء . لتك يل تÄ املراكز يف 67نوأطلع احلضور عىل إ تشغ مركزا و ً

بº يف  تاكر يف ا iيا و نولو نة واحدة وعقد املؤمتر األول ملراكز دمع ا بº يف أقل من  للك ا ب سـ جل  يف 2012سبمترب  25لتك
نة سانت بطرسربغ تاكر ا<ويليمد يا . ب يف إطار احملفل اخلامس لال يس اك تدرك قائال إن حىت ذý العدد من املراكز  ًوا ف ل ً سـ

بلغ عدد ساكهنا  ساحات شاسعة و تد عىل   Qاºشمل ب يعىل نطاق iحتاد الرويس ا+ي  م مت سمة145ًي يون  ن  يه، . مل علو
تواصل ا لأعرب عن أم\ أن  نظمةي سق ا+ي تقدمه ا تظم وا بو وا<مع ا ملتعاون الفعال مع الو ن ن ملي تاح ماكتب . مل فتورأى أن ا
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ية الفكرية نظام العاملي محلاية ا سار تطوير ا بو أمر قد يكون l دور 7م يف  ية جديدة للو مللكإ ل م ي كام رأى بوجه خاص أنه . قلمي
ب ب� للو ية ا شاء أحد املاكتب اخلار ناسب إ يمن ا ن ملقمل نة ج رس الظروف ا توفري أ تعداده  ملمكو يف iحتاد الرويس وأبدى ا ي ل سـ

رشوع يق ذý ا بو  ملللو تحقل نظمة يف إطار أعامل جلاهنا . ي تقدم ا+ي أحرزته ا تصل   Éيمي املدير العام للوضع ف ملوأيد  ل ي تق
ب سمعي ا شأن األداء ا يجني  ية وشدد بصفة خاصة عىل إبرام معاهدة  ئاهتا الر لو ل ب ب سـ يي متر . رصيئه تسـوأعرب عن أم\ أن 

برص  يفي ا ناءات لفائدة  iيدات و سأp ا تقدم يف أرسع وقت خبصوص  ناءة وأن حيرز ا لهذه الروح ا ضع ت ي م ل ثب سـ لتقل
بات واحملفوظات  ناءات لصاحل ا iيدات و سأp ا بوعة و نصوص ا تواألشخاص العاجزين عن قراءة ا ت ي م ملط ملكل ثتق سـ ل

بحث تعلمي وا سات ا لومؤ ل شأن ًونظرا. س تصل مبعاهدة  يذية ا رشوع املواد والالحئة ا يدة احملققة يف وضع  تاجئ ا ب إىل ا مل جل تنفن لم ل
تكامل أعامل وضع تÄ املعاهدة ا<وية وعقد  سعي إىل متكني ا ية، دعا لك ا<ول األعضاء إىل ا نا لالرسوم وال°ذج ا سـ ل ع لص

 .مؤمتر دبلومايس يف أقرب وقت

ي .82 ية ووفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل لبوأعرب وفد اجلزائر عن دمعه  بºان األفر يقان وفد مرص مس مجموعة ا ل
ية تصادي أو علمي . لتمنا ية ذات طابع ا ية إمنا ية الفكرية وأية  يدة بني نظام ا قوقال إنه ما من شك يف وجود عالقة و ئمللك معل ط

ية ذات طابع اجKعي يقة، اخت. معلأو حىت أية  تمن حلقوانطالقا من هذه ا ية العامة األخرية عدة تدابري  نذ ا تغذت اجلزائر  لمجلع م
ية الفكرية، وال ها نظام ا مللكالفرص اليت  بº  يتيح نادا إىل أولو/ت ا ية الفكرية ا ية  ياسة و لسـÉ قرار بºه وضع  س ن تسـ للملك ط

ثقايف؛ وإ تعلمي العايل والصحة العامة وحامية املوروث ا ية وا نا ية ا نيف جمال ا ل ل ع لص تعاون مللك يا  نولو تة مراكز <مع ا لشاء  جسـ لتك
يا، وهو ما يربز iهKم ا+ي  نولو ية الفكرية ونقل ا شأن ا ية  ثا ية ا شاورة اإل تضافة ا بو، وا جالويق مع الو تك لمللك ب ن ل مي مل سـ ي قلث

نفاذ إىل املعا تصادية معوما وا i ية ية ا ها عن إشاك سأp اليت ال ميكن  هذه ا  ºب ليويه ا من ل مل ل قل فصل رف خصوصا؛ وقرار لتل
يف، وندرج هذه  احلكومة إتالف ما تصة يف  سلطات ا نة واملقºة اليت جحزهتا ا نفات املقر يون من ا تيزيد عىل  ن û ل ص ملص جمل ُ ُ

ية الفكرية تني وماكحفة أي تعد عىل حقوق ا هاتني الظاهرتني العا ية يف إطار الزتام اجلزائر مباكحفة اآل9ر الضارة  مللكا ّل ي . مللعمل
بو وهامويف ا تصديق عىل معاهدتني للو يألخري، رشعت اجلزائر مؤخرا يف إجراءات ا شأن حق املؤلف: ل بو  بمعاهدة الو  ي

يل الصويتو شأن األداء وا بو  سجمعاهدة الو ب ها األخريةلتي تصديق إىل مرا ية ا حل وقد وصلت  ل بو، . معل شطة الو يوفÉ خيص أ ن
شأن األداء اأشاد الوفد عKد  يجني  بمعاهدة  برصيب لسمعي ا ية ل نة ا<امئة ا تقدم ا+ي أحرزته ا ن وأثىن أيضا عىل ا للج ملعل

ياغة  برصصحبق املؤلف واحلقوق اªاورة يف  ناءات لفائدة معايق ا iيدات و شأن ا لصك دويل  ت ي ثب سـ ته . لتق لكموواصل الوفد 
شأن الصكني املذكورين من إرادة ور بع املفاوضات  بمعر عن أم\ يف أن يؤدي ما  يع ط ناءة إىل وقع إجيايب عىل  مجوح  ب

ساوية، وال نة املذكورة ومعام� تÄ القضا/ معام�  ناوها ا تالقضا/ اليت  للج مت ل يدات لفائدة  ت ناءات وا i ية  Éيسـ ت لتققض ث سـ
بحث ية ومعاهد ا سات ا بات ودور احملفوظات واملؤ لا مي س لتعلت ية ا. ملك نة احلكو موأعرب كذý عن أم\ يف أن حترز ا ل<وية للج

يدية والفوللكور ية واملعارف ا تعلقة ملوارد الورا تقلتقدما مماثال يف الصكوك ا ث ومىض يقول إن اعKد صك دويل أو صكوك . لمل
رسا بوضع خطة معل  ية، أكرث  بºان األفر يكون، عىل حنو ما أوصت به مجموعة ا ب�  نة ا يدوية ملزمة قانوQ يف ا يق لملق سـ سـ لل

ن ية ا<ويةللجحتدد أهداف واحضة  لة احلكو يط الوفد علام مبا أجنزته . م تجارية حيوإذ  ية بقانون العالمات ا نة ا<امئة ا لا ن ملعللج
ي ياQت اجلغرا ية وا نا فوالرسوم وال°ذج ا ب ع نصف من للص توازن و توصل إىل صك دويل  مة، فإنه يؤكد جمددا عىل أم\ يف ا م ل

يع ا<ول األعضاء يق تطلعات  مجشأنه  تدرك ق. حتق يذ جدول أعامل سـوا تنفائال إنه رمغ كون اإلجنازات اليت حتققت يف إطار 
بو، وال ئات الو بح  تحقق هو أن  ناه أن  ية، فإن ما  ية مر يا ي تص ي مت ض همن ي ية مبعايري  لت نة ا ية وا نة الربQمج واملزيا  Éنسـ للج ن ملعجل

يق ية ا بات آ تجابة  بو، أكرث جتاو وا سـالو ل لطل سـ ئات الو. لتني يومن شأن معل  ئة هي ية خلق  يبو بإجراءات أكرث مشوية وشفا بف ل
سديدة ثقة وتكريس روح اإلدارة ا لمن ا تب خار� يف . ل شاء  بالغة اليت يولهيا إل ية ا ته مذكرا أل تمت الوفد  مكوا نخ ل مه لكم

نة ها املدير العام مضن أولو/ت  سائل الين و يا، ويه من ا سـأفر ضعمل ياق أن اجلزائر 2013 يق سـ، وأعلن يف هذا ا مسـ تعدة ل
ية نطقة دون اإل يع بºان ا يعة احلال، يف خدمة  يكون،  تب ا+ي  تضافة ذý ا تعداد ال i ميلك مل مج ب سـ سـ قلسـ بط  .ملك

يق ووفد  .83 نغار/ مس مجموعة بºان أورو الوسطى وا يانني ال�ين أدىل هبام وفد  يا إىل ا بلطوانضم وفد سلوفا ه ب لك ل
تاجئ ا. قربص مس iحتاد األورويب شأن األداء لنورحب  يجني  ها املؤمتر ا<بلومايس واعKد معاهدة  بناءة اليت  ب حققب ل
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برصي سمعي ا لا يده l. ل بو وأكد تأ يجي يف الو تقومي iسرتا ها برQمج ا ية اليت  تاجئ اإلجيا يوأشار إىل ا ي ت ل ب حققن وسلط الضوء . ل
ية  ية ا<وية ا نة احلكو شات ا<ائرة يف ا نا ية ا نأيضا عىل أ ل للج ق مل ملعمه يدية م ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تقل لث مللك

تاجئ اليت حققهتا بونة، . لنوالفوللكور وأثىن عىل ا تطوير نظام  ية العمل ا+ي يضطلع به الفريق العامل املعين  شـوشدد عىل أ ب لمه
ية تاجئ إجيا يق  يؤدي إىل  شات  نا ناءة يف ا باع مقاربة  بوقال إن ا ن سـ ق مل ب ته. حتقت ية بقانون ثقوأعرب عن  نة ا<امئة ا ن يف أن ا ملعللج

متكن من اخلروج من املأزق الراهن تصادات ومعدالت العامp . ستالرباءات  i نة هلام وقع سليب عىل يد والقر قوقال إن ا ص لتقل
تعلمي أن حتد من هذا الوقع تدريب وا شطة إذاكء الوعي وا بºان، ومن شأن أ يع ا لواألمن يف  ل ن ل يا حلل سعوراح يقول إنه . مج

يد  تعاون يف جمال ماكحفة ا يق وا ية  شرتكة بني الوزارات  نة  متدت  يد الوطين ا شلكة عىل ا تقلهذه ا ل سـ ن م جل لصع لمل ن لتمع ع
يا علهيا يف مايو  يد وقد وافقت حكومة سلوفا ية ملاكحفة ا ية و نة اسرتا كوالقر تقل ن يج لص ط بو قدمت . 2012ت يومىض يقول إن الو

يا  تب سلوفا ساعدة إىل  لا كمك يام مبزيد من مل يح ا نايئ يف هذا الصدد من شأنه أن  توصل إىل الزتام  لقية الفكرية، وإن ا ت يلملك ث ّل
تعاون ها وأفضل . لا توى <هيا، عقدت العزم عىل تقامس معار يعة ا يمت اخلربات الر يا بعد أن  فوأردف قائال إن سلوفا ف سـق ملك ّ

ها عىل نطاق أوسع من العام املايض  تاملامرسات اليت  لبع متع ا<ويلتت ªيق مصلحة ا شطة . حق نوأعرب الوفد عن تقديره أل
يا تعاون مع بعض بºان أورو وآ بة ا تعاون اليت تقوم هبا  سـا ل شع يا وبºان . ل نت سلوفا بة  بادرات هذه ا كورصح بأن  مكّشع لم

Kجi ية يق ا يل  ية الفكرية يف  منأخرى يف اإلقلمي من تكوين كفاءاهتا لالتفاع  س لتن حتق ب تصاديةمللك iية و ثقا قية وا ف ل . ع
منو  يق ا يجي يف  ية الفكرية ودورها iسرتا هور  تكوين الوعي <ى ا يا مبواص� Dودها  لوأعرب عن الزتام سلوفا حتق مللك تمجل ل ك

تصادي iب. ق ية الفكرية  نظمي ندوة عن حقوق ا ساعدة الشرتاك يف  ته من  بو ملا قد شكر إىل الو لكوتوجه الوفد  مللك تم م ي ار ل
 .2012نموظفي احلكومة يف يويو 

ية والاكرييب، وللمدير العام للك ما  .84 ميي ألمرياك الال تب اإل نوأعرب وفد ب° عن تقديره لألمانة، وخص +كر ا تيملك قل
شريا إىل . يضطلعون به من معل شاق ية والاكرييب،  يان ا+ي أدىل به وفد بريو مس مجموعة بºان أمرياك الال موأيد ا ي نب ت أن ل

سأp تولهيا ب° األولوية ية الفكرية  ما بº . مللك تجارية، وإن ا يع املفاوضات ا ية الفكرية يدخل يف  لوراح يقول إن موضوع ا ل مج مللك
شأن الرباءات  تعاون  ست ومعاهدة ا ثل معاهدة بودا يات ومعاهدات دوية،  سار iنضامم إىل عدة اتفا ية يف  بما ل ب ل م مض ق

نفاذ يف وأ. ومعاهدة قانون العالمات ها دخلت حزي ا لعلن أن هذه املعاهدات  مترب 7لك سق ذاته أفاد بأن . 2012سب  لنوعىل ا
يقا ألهداف ويقة عام  متد مؤخرا،  ية ا با ناف ا شأن حامية األ  Qثقانو ت ن ص حتقب ع ناف 1991ل ية iحتاد ا<ويل محلاية األ ص التفا ق

نظمة قربا إخطار رمسي النض يصل ا ية اجلديدة، و با يا مل سـ ت متد مؤخرا قانوQ جديدا . امم إلهيالن نواب ا عوأضاف أن جملس ا ل
شأن حق املؤلف ثا  بوحد تعاون 2012وقال إن يف عام . ي ية خبصوص معاهدة ا بو أول حلقة معل تدر ل نظمت بدمع من الو ي بي ّ ُ

ية الفكرية سجل ا سؤولني من املديرية العامة  تخديم املعاهدة و مللكشأن الرباءات  ل للم سـ فد بأن حق املؤلف ورصح الو. ملب
ناجت احمليل  بة هائ� من ا ناعات القامئة عىل حق املؤلف حتظى  بة إىل ب°، خاصة ألن ا ية كربى  لتيس أ سـ لص سـ نمه بن ل يك

ية الفكرية. اإلجاميل تخصصة  بة  شاء  ية، مهنا إ رشوعات أسا شطة و يذ أ هد  يدان  للملكوراح يقول إن هذا ا م نف تش ن سـ ن مكمل م ت . ي
سطس  هد ا2012غويف أ يةش  سحا بة ا سابعة عن خدمات احلو ية ا ندوة الو نظمي ا تاب  بملعرض ا<ويل  ل سـ ل ن ل طت تطرد . للك سـوا

نوان  سة  نا ناعة نظمت ألول مرة  تجارة وا تابعة لوزارة ا بعقائال إن اإلدارة العامة حلق املؤلف ا ف لص ل اإلقرار إلبداع "مل
تاب يف ب°" 2012 لعام ّهبدف الرتوجي لإلبداع بني ا بوورصح ب. لك ها نفذت حتت رعاية الو رشوعات  يأن هذه ا ُ لك تفت . مل لوا

يدية  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا نة احلكو تصاص ا يع تدخل مضن ا تقلالوفد إىل موا ث ن ل للج لض مللكملع م خ
i ية الفكرية غري تطوير مفاهمي ا سعى جاهدة ودون انقطاع  مللكوالفوللكور، وقال إن ب°  ل يل املعارف ت بيادية، من  قت ع

بري عن الفوللكور يدية وأشاكل ا تعا لتقل نة، وحتث ا<ول األعضاء عىل . ل تقدم احملرز يف ا ثب ا تابع عن  يه فإهنا  للجو ل ك ت عل
ية . مواص� Dودها يف هذا الصدد ثل األمانة الو ئات ا<وp األخرى،  تعاون مع  نوأردف قائال إن ب° أوثقت عرى ا ي طل مه

بو أول مركز <مع للعلوم و ها وبدمع من الو تعاون  نت  ية، اليت د نولو تاكر وجامعة ب° ا iيا و نولو يا ل معب ش ج تك ج لتك ل
تاكر يف مايو  iيا و نولو با ج باره . 2012لتك ييل  ية الفكرية يف  هد الوطين  توأفاد بأن ب° أيدت أيضا اإلقرار  عشـ للملك ملع

ي بحث ا<ويل وإدارة للفحص ا هإدارة  شأن الرباءاتلمتلل تعاون  ناء عىل معاهدة ا بدي ا<ويل  ل وأعرب عن أم\ أيضا يف أن . ب
مية لألعامل  يف  ية خالصة و يعة إ ها  بو تكون  ية للو رسعة إلشاء ماكتب خار ية  بادئ تو ياغة  قتاح إماكية  تض مي ب ي ن جهي ص ن قلت ط ل ج بم
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نظمة نجزها ا ملاليت  يع ا. ت شددا عىل دمع ب°  ته  تمت الوفد  جلوا مجلخ م ية لكم بو iسرتا بادرات الو تعزيز   pبذو يجهود ا ي ل تمل م
يدها  .يوتأ

توى لºول األعضاء يف  .85 يعة ا نانه للمدير العام ألنه زار غاQ وشارك يف ا<ورة الوزارية الر سـوأعرب وفد غاQ عن ا ملت ف م
سمرب  ية الفكرية اليت عقدت يف أكرا يف د ية  ية األفر نظمة اإل يا مي للملكمل يق يان ا+ي أدىل به ورصح بأن . 2011قل لبغاQ تؤيد ا

ية بºان األفر يقوفد مرص مس مجموعة ا نظمة . ل ية الفكرية، ومن مث ا نة قد دفعت  تصادية الرا i ملوقال إن األزمة مللكه ق
Qتصادي دويل أكرث تواز بذل من أجل وضع نظام ا هود اليت  يعة فÉ خيص ا توى ا ية الفكرية، إىل  ية  قالعا جل ُللملك ت لطل سـ  .ممل

همة بºان يف إجناز هذه ا يع ا هام  ملوبه إىل رضورة إ لس مج تعاون . ّن شاركة من خالل ا يح فرصة  ية الفكرية  لوأوحض أن ا للم تت مللك
نظام  نة يف ا تالل الاك i سوية أوجه ية إىل  هود الرا يادة ا يدة  بوأ ماكنة  بو  يع املوارد وأن الو لا<ويل و ت ت ي مجتم خ م جل لق ج ّت ّ

تصادي العاملي iنجاح ورحب. ق برصيب  سمعي ا لاملؤمتر ا<بلومايس املعين حبامية األداء ا  ا+ي أسفر عن اعKد معاهدة ل
برصي سمعي ا شأن األداء ا ليجني  ل ب ية وغريها من . ب ية لأل يق األهداف اإلمنا تعلقة  سائل ا لفوأضاف أن غاQ تقر بأن ا ئتحق مل بمل

يد  رشااكت عىل ا تعاون وا توقف عىل تعزيز ا سائل  لصعا ل ت يد الوطينلمل شد املوارد عىل ا لصعا<ويل و ويف هذا الصدد عرب . ح
ية عىل مواص�  ية الفكرية، وجشع لك اªموعات اإل ية وا ية  نة ا تقدم ا+ي أحرزته ا ميالوفد عن ارياحه  من ن للج لل قلت مللكت ل ملع

نة يق أهداف ا للجالعمل سو/  ية ا<وية. لتحق نة احلكو لوأقر لعمل ا+ي اضطلعت به ا ية الفكرية واملوارد مللج ية  مللك ا ملعن
يد هذه  تواصل تأ  Qها، ورصح بأن غا هائل ا+ي أحرزته يف  تقدم ا يدية والفوللكور وأقر  ية واملعارف ا يالورا سـ ل تقل معلث ل ل

ية بقانون الرباءات، وقال إن األمل ال نة ا<امئة ا ها، وأهنا ترحب أيضا لعمل ا+ي تضطلع به ا نة يف  نا للج ملعللج  يزال معل
رشيعات نجزه من معل يف مواءمة ا يا مبا  نة تقدما اك لتحيدوها يف أن حترز هذه ا ت نة . فللج للجوأثىن الوفد أيضا عىل إجنازات ا

تقدم احملرز يف جمال  شجع  ية، وقال إنه  ياQت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم وال°ذج ا ية بقانون العالمات ا لا<امئة ا ت ب ع لص ل فن ل ملع
يةالرسوم وا نا عل°ذج ا بعه من معل . لص نة وما  تقدم ا+ي أحرزته ا ثقة يف أن ا تدرك قائال إن غاQ حتدوها ا توا للج ل ل سـ

ية نا شأن الرسوم وال°ذج ا عيؤد/ن إىل iتفاق عىل عقد مؤمتر دبلومايس العKد معاهدة  لص ب وأفاد بأن حكومة غاQ . سـ
ية الف ال تعزيز حامية ا تدابري  تخذ ا مللكتزال  ل ل تاكر واإلبداع، وتأيت أبرز ت i يع عىل يد الوطين من أجل ا بكرية عىل ا شج لتلصع

 Qتعكس الزتامات غا ية الفكرية  ية الفكرية؛ وتعديل قوانني ا ية يف جمال ا ياسات و ياغة  تدابري يف شلك  لهذه ا ن سـ ص مللكل مللك ط
نظام  تخدمني  شطة إلذاكء وعي ا بمبوجب املعاهدات ا<وية؛ وiضطالع بأ سـ ن ية الفكريةملل ورصح الوفد بأن احلكومة . مللكا

تاكر واإلبداع i يع عىل ساع مهنا  بو يف  تلفة تديرها الو بتدرس أيضا iنضامم إىل معاهدات  شج م ي ومىض يقول إن غاQ . للتخم
ية، ما أدى إىل نا ية ا تة إجراءات ا تعممي وحدة مدريد ونظام أ بو  تقين ا+ي تقدمه الو عتقدر ا<مع ا لص مت ل ي ية مللكل سني الفعا ل  حت

ية نا يل الرباءات والرسوم وال°ذج ا تخديم نظام  عيف تقدمي اخلدمات إىل  لص سج تسـ ساعدة اليت . م ملوأضاف أهنا تقدر أيضا ا
يني، وال ال رشاكء اإلمنا تلقاها من سائر ا ئتأ  لت ية الفكريةسـÉ  تف سورسي  يدرايل ا هد ا للملكا لف يملع ية الفكرية ل تب ا مللك و مك

 .الكوري

يا وأيد .86 نوب رشق آ نغافورة مس ا<ول األعضاء يف رابطة أمم  يان  سالم  سـ وفد بروين دار ا سـ ب ). ASEAN(جل
ية الفكرية يف 2012وأشار إىل أن عام  يوم العاملي  نطاق  تفال واسع ا بºه ومتزي بأول ا بة  للملك اكن عاما حافال  لح ل ل لنسـ

نظام اإلداري  يوي  بº وبإجراء إصالح  لا للن ب بºلفكريةلملكية ال ية . ل يف ا تب وطين  شاء  شمل هذا العمل إ للملكو مك ن سي
تصادية  i ية ساعدة جملس بروين  قالفكرية  من وقال إن املرح� األوىل ). AGC ( املدعي العاموبدمع من دوائر) BEDB(للتمب

يل الرباءات  تب  شاء  يوي تعلقت بإ ية اإلصالح ا سجمن  ن ب تمعل مكل تصادية يف للتمنيف إطار جملس بروين ) PRO(ن i قية
سالم إىل لك من 2012بداية  يه انضامم بروين دار ا ل، و شأن الرباءاتيل تعاون  بمعاهدة ا شأن  ول ست  بمعاهدة بودا ب

يقة ألغراض اإلجراءات اخلاصة لرباءات نات ا< قiعرتاف ا<ويل بإيداع الاك يل جسل الرسوم وال°ذج . ئ توبر، أ حويف أ ك
ية من دوائر نا عا بل العام املدعيلص تجارية حبلول العام ا يحال جسل العالمات ا يل الرباءات و تب  ملق إىل  لمك سـ وأمل أن . تسج

سالم ية الفكرية يف بروين دار ا ية إدارة ا يقا أفضل وتهنض بفعا ياسات  يق ا يوي  ية اإلصالح ا لتعزز  ل سـ سـ سـ ب مللكمعل نن ل ن تل . ت
تخدام  نظور العام هو ا سـوقال إن ا ية الفكريةمل ية مللكا بºل بفعا ية يف ا ثقا ية وا Kجiتصادية و i ية لعىل أهنا أداة  ل ع فمن ق . للت
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سالم  ـي ملزتمة متاما حبامية حقوق "متأخرة"لوأشار الوفد إىل أنه رمغ أن بروين دار ا ية الفكرية فه،  بºمللكا واسرتسل . ليف ا
تصادية لرا i سعى جاهدة مع نظراهئا يف امجلاعة سالم  ققائال إن بروين دار ا ت يا سل نوب رشق آ سـبطة أمم  ) ASEAN(ج

ية الفكريةللوفاء لزتاماهتا يف جمال  ية الفكرية مللكا ية  نظمة العا للملك عرب iنضامم إىل عدد من املعاهدات اليت تديرها ا مل مل
بو( ية، وحتديدا نظام )يالو نا يل ا<ويل للرسوم وال°ذج ا شأن ا عالهاي  لص سج يل ا<ويل ونظام مدريد لتب سجشأن ا  لتب

ية دامت يومني عن الرسوم . للعالمات نظمي حلقة درا بو عىل  يل الرباءات والو تب  يع األخرية، تعاون  سـويف األسا ت ي سج تب مك
يع إدارة  باره جزء من برQمج  ية ونظام الهاي  نا شجوال°ذج ا ت ع تلص لع ية الفكريةً رشاكت الصغرية مللكا رشاكت وتعزيز ا ل يف ا ل

توسطة تخدام وأمل الوفد أن يرك. ملوا ية الفكريةسـز يف ذý أكرث عىل ا رشاكت يف بروين دار مللكا يات ا ل يف اسرتا تيج
سالم رشيعات . لا تعلق   Éبتوف ية الفكريةي تطورات، وال سـÉ مللكا بة ا رشيعات ملوا ل، قال الوفد إن بºه بصدد مراجعة هذه ا ك لت

ية  يذ نظام ا مللكيف جمال اإلنفاذ ورأى أن ذý عامل أسايس يف  نجاحتنف  . بالفكرية 

ية .87 بºان األفر يان املقدم مس مجموعة ا يقوأيد وفد بوسواQ ا ل ب سمعي . لت شأن األداء ا يجني  لوأشاد عKد معاهدة  ب ب
برصي  بعد  ناس خوض غامر .   عاما من املفاوضات12لا رست  ية ألهنا  نا بºان ا ية هذه املعاهدة  للوأشار الوفد إىل أ ل لل يمه م
يذ املعاهدة وأفاد. قطاع اإلبداع بºان يف  ساعدة هذه ا ية الفكرية مدعوة خلطو خطوات حنو  ية  نظمة العا نف أن ا تللملك ل م مل مل

نهيا طنفعة موا نة . مل تقدم ا+ي أحرزته ا للجورحب  ية واملعارف ل ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا ثاحلكو ن مللكل ملعم
يدية والفوللكور تطرد بأنه ما زال لتقلا ي، وا توصل إىل توافق يف اآلراءسـ للبغي العمل أكرث  ويف هذا الصدد، قال إنه . ن

ية شاورات غري ر يادي  i نة تكامل معل ا مسسن ا مب ت للج سـ عتح ية العامة لعام . يسـ مجلعوشدد أيضا عىل رضورة احرتام والية ا
هائ�2014والحظ الوفد أن عام . 2011 هد اعKد معاهدة محلاية املوارد ا بغي أن  ل  ش ين ية، وهذا ي نا بºان ا م املوجودة يف ا ل ل

تغالال مرحبا تغلت هذه املوارد ا نافع لكام ا سـمعل من شأنه أن يضمن تقامس ا سـ نجز يف . مل ها ا بو عىل  ملوأشاد الوفد لو معلي
ية هم ا+ي تقوم به ا. لتمنإطار جدول أعامل ا لواعرتف لعمل ا ية الفكريةمل ية وا ية  مللكنة ا من ن لتلج بو  ورضورة أملع ين تواصل الو

ية يات جدول أعامل ا يذ تو ية  منيص أموال من املزيا ص ن لتختص يث . لتنف يذ اªدية من  بغي أال يكون يف تدابري ا حإذ  نف لتن ي
نا إلهيا ساعدة اليت ما أحو يف ما ميس ا تاك جا مل ل ية الفكرية وقال إن إدماج . ل ية لºول مللكا ية الو يات اإلمنا نيف iسرتا ئ طيج ت

يةاألعضاء أمر أ سطس . للتمنسايس  تضافت يف أ غوقال إن بوسواQ ا سـ ثاين لفريق اخلرباء العامل املعين 2012ت ل iجKع ا
ية الفكرية ية إلدراج مواطن . مللكلصحة العامة وا ساعدة ا بت رضورة العمل أكرث من أجل تقدمي ا نوإن هذا احلدث أ لتقمل ث

طاملرونة اليت تضمهنا اتفاق تربس يف القوانني الو تفادة مهنا متاماي i سـية ومن أجل تكوين الكفاءات وضامن وأكد الوفد . ن
ية الفكرية تتقدير بوسواQ <مع األمانة من أجل إعداد نظام  ساعدة فÉ ييل. للبºمللكا تفادت من ا ملوأضاف أن بوسواQ ا سـ : ت

تطوير  ية  لإعداد خطة و ية الفكريةطن سخة برQمج جافا اجلديدة مللكا يت  ل، و ن بث تة ت ية الفكرية متنظام أ ، )IPAS(مللكا
ºب تحكمي املعين حبق املؤلف يف ا لوتدريب أعضاء فريق ا ناخ . ل ئة  ساعهيا  ها يف  مترار د تطلع ال  Qموقال إن بوسوا يمع م ت لهتت سـ

ية  تق�  ئة  شاء  ية املؤدية إىل إ شمل اإلصالحات املؤ ية الفكرية، مبا  نموات من أجل حامية مالمئة  سـ ي ن سـ معي م ه س للملك
ية الفكريةبشؤون  يا وأكد أنه . مللكا بو يف أفر ية للو شاء ماكتب إ ية الرايم إىل إ بºان األفر يقوأيد الوفد طلب مجموعة ا ييق مي ن قلل

ند وضع نظام  ال ية يف ا<ول األعضاء فهيا  توى ا بو أن تراعي  عبد للو من سـ لتي ية الفكريةم توازن . مللكا موأفاد أن وجود نظام 
تصادات قامئة عىل املوارد إىل للملكية الفكرية إذا م تحول من ا ية يك  نا بºان ا  Éعظ Qيكون عو تاكر  قا اقرتن ال تم ل لل سـ ب

ية ية العا نا نويع وا يدا  يكون  تصادات قامئة عىل املعارف، وهذا  ملا سـ ت ت فسـ ل لل ج  .ق

ية .88 بºان األفر يان ا+ي أدىل به وفد مرص مس مجموعة ا بري/ عن دمعه  يقوأعرب وفد  ل ب للي بو عىل تعزيزها وشكر. ل ي الو
تحول وخططه للحد من الفقر   ºب هاما فريدا يف برQمج ا سامهة بذý إ بري/،  ية الفكرية يف  شطة حامية حقوق ا للأل ل م ي سن لمللك

توسط يف موعد أقصاه عام بري/ من بني . 2030 مللºخول يف زمرة بºان ا<خل ا ية الفكرية يف  ليولقد اكن تعزيز ا مللك
رشوعات اليت نذ عامملا نوب الصحراء  ية  نا بºان ا بو األولوية يف ا ها الو م  ج م لنح ل ي بو وحكومة . 2007 مت يوأضاف قائال إن الو

هور عامة إىل  بري/، وا ية الفكرية يف  ها أنظمة ا تفادت  ية الفكرية ا ية يف جمال ا تا عىل خطة  مجلبري/ وا مللك بفضل مللك يفق سـ من لي للتل
ية الفكرية يف مرشوعات تكوين الكفاءات؛ : حد ما، من تعلمي وإذاكء الوعي؛ وإدراج دروس يف جمال ا رشوعات ا مللكو ل م
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تيب حق  تة  ية؛ وأ ياQت اجلغرا ية؛ وحتديد ا ثودية األفر ية ا تعلمي العايل، ومهنا اجلامعة األ سات ا مكناجه مؤ ف يق سقف متم ب ي ل لس مل
شأن ا ية؛ وiنضامم إىل بروتوكول اتفاق مدريد  نا ية ا ساملؤلف وا ب ع لتلص شأن مللك بيل ا<ويل للعالمات وبروتوكول هاراري  ج

ية  نا ية ا ية  ية األفر نظمة اإل ية يف إطار ا نا تصاممي ا عبراءات iخرتاع وا لص مي مل ع لص للملكل يق بروتوكول سواكومبوند و) يأربو(قل
بري الفوللكوري يدية وأشاكل ا تعاخلاص حبامية املعارف ا لتقل تابع لألربول ي ا بري/ مع . ل تاجت إىل مزيد ليوراح يقول إن  حذý ا

يذا اكمال ية الفكرية  بقا يف جمال ا تفق علهيا  ية ا يذ خطة ا بو يك تضمن  ساعدة من الو نفمن ا مللك تنف سـت مل من ي ممل توشمل . لت
نظامت اإلدارة  شاء  ية؛ وإ نا ية ا تيب حق املؤلف وا نجزة يف هذا الصدد دمج  ية األخرى ا شطة الر ماأل مللك نمك ع لص مل سـ ئين

يح قو ية؛ و تنقامجلا ية الفكرية ع ية  يق ا يدها؛ وتعزيز وحدة ا ية الفكرية وتو بري/ املعدp يف جمال ا مللكانني  ح نمللك سـ ملعي ن لتل ّ
رشطة  سري عقد حلقات معل ألحصاب املصاحل لفائدة القضاة وموظفي امجلارك وأفراد ا ناعة؛ و تجارة وا تابعة لوزارة ا لوا يت لص ل ل

رشطة؛ وتق تعاونني مع ا ية واألفراد ا لالو مل رشاكت طن بالغة الصغر وا رشاكت ا توسـمي اخلاص  تقين إىل نظام ا لدمي ا<مع ا لل ل ل
تدريس توسطة؛ وتقدمي مواد ا لالصغرية وا ية/مل ثودية األفر ية ا ية الفكرية إىل برامج اجلامعة األ تعلمي يف جمال ا يقا سقف يمللك . ملل

ية  بري/ بدأت الرتكزي عىل قضا/ ا مللكوأردف الوفد يقول إن حكومة  تعلقة خبرق القوانني لي ملالفكرية، وخاصة القضا/ ا
تب املدمج  ية إىل ا تايل أبدت الزتا7ا يف هذا الصدد عن طريق ز/دة ا<مع ا+ي تقدمه من املزيا نة واإلبداع، و ملكوالقر ن ل ص

ية الفكرية مللكنظام ا تحد/ت ال تزال مطروحة يف جمال إذاكء وعي الوزارات والواكالت . ل تصة بدورها لوأضاف أن ا ûا
ية الفكرية تعلق بإنفاذ حقوق ا  Éياهتا ف سؤو مللكو ي ل يط لفعل لعقد العديد من حلقات العمل . م لتخطومىض يقول إنه مت ا

ية واألفراد  رشطة الو ية اخلاصة بإذاكء وعي القضاة وموظفي امجلارك وا تداء حبلقة العمل الو ية إىل إذاكء الوعي، ا نالرا ن طب لط م
تعاونني مع رشطةملا بري/. ل ا نانني يف  نافع عىل ا تعود  يجني  يوأوحض أن معاهدة  مب سـ لب بري/ . لف ليودعا الوفد املدير العام إىل ز/رة 

سامه يف احلد من الفقر عن طريق حامية حقوق  ي� أخرى  بارها و ية الفكرية  تمن أجل ز/دة تعزيز حامية حقوق ا سـ عت مللك
تكرين يف  نانني واûرتعني وا يا لب مل  .بري/ ويف العامل بأرسهلف

يد  .89 يد الريس وا هم ا بو عىل رأ شكر اجلزيل لاكفة العاملني يف الو سورية  هورية العرية ا سـوتقدم وفد ا سـ ي ل ل لب ئل س مجل ّ
سورية هورية العرية ا ية الفكرية يف ا سامهة يف تطوير واقع ا مترارمه يف تقدمي ا<مع وا لاملدير العام ال ب مجلمل مللك وقال إن الواقع . سـ

سابقة من خالل القانون اجلديد للعالمات لا نوات ا ية الفكرية يف سور/ قد تطور خالل ا ية  ية ا لرشيعي وا سـ ت لب تح للملكل لن ت
رشوعة ومن خالل صدور قانون براءات iخرتاع اجلديد  سة الغري  نا ية وا ية واملؤرشات اجلغرا نا تجارية وال°ذج ا ما ف مل ع لص فل

يا ًا+ي صدر هذا العام كام جيري حا سورية تعمل .  تعديل قانون حق املؤلف واحلقوق اªاورةل هورية العرية ا لوقال إن ا ب مجل
ساعدة  ية والفكرية وتابع ا يا وإدار/ تقوم برعاية اكفة اجلوانب ا تق� ما ية الفكرية  ئة عامة  يا عىل إحداث  ملحا ت ل سـ ي مللكل ًللملك ً مً ه

ية الف ية  ية و بو عىل وضع اسرتا نظمة الو للملكمن  نم يج طي نوا/ ت يع ا ها7ا يف تطوير  ية تعزيز دورها وإ لكرية إمياQ مهنا بأ مج سمه ً
شام� يف سور/ ية ا تاكرية  iية و لاإلبدا من ب ية الفكرية ا+ي . للتع رش ثقافة ا يق برQمج  مللكوذكر أيضا أنه مت امليض يف  ن تطب

ية الفكرية و ية ا يهتا يف أ توجه حنو اجلامعات واملدارس يف تو مللكمشل ا مه ع ية وكام مشل ل عها عىل دمع اخلطوات اإلبدا تشجيع
تجارة واألعامل توسطة وقطاع ا رشاكت الصغرى وا توجه حنو ا لالربQمج ا مل ية . لل نظمة العا مثر مع ا متر وا تعاون ا ملوقال إن ا مل ملل ملسـ

باسل لإلبداع نظمة ا<مع والرعاية إلقامة معرض ا يث قدمت ا يا  هد تطورا نو لية الفكرية  مل حع ش ًللملك  وiخرتاع ا+ي أقمي يف ً
لهر يويو  بدعني 2011ش مترارته يف تقدمي ا<مع والرعاية  يث ا ترب هذا املعرض حد9 هاما يف سور/ من  يث  للم  ي سـيع ح ًح ً

يه شاركة دوية واسعة  يق  بو بعدا دويا l وسامهت هذه الرعاية يف  ته من الو فواûرتعني وقد أعطت رعا لحتق م ل ي ًي وقل إنه مت . ً
سلع واخلدمات ومت ًأيضا و يف ا<ويل  يس  سخة مرتمجة إىل اللغة العرية من اتفاق  نظمة إعداد  للتعاون مع ا ن ب ن مل للتصل ن

بو عىل اإلنرتنت بارشة العمل به من خالل إدراجه يف موقع الو نظمة ومتت ا يترصف ا مل مل وأعرب عن أم\ يف إمتام iتفاق . ب
شاء األ نظمة يف إ تفادة سور/ من دمع ا نال مل بة سـ نا ية ا ية ا يث مت توفري ا ية الفكرية يف سور/  ية  ية الو سـاكد مل ت ب ن تحمي ل لط ن ح للملك

تاكر يف  iيا و نولو رشوع إقامة مراكز  تدربني يف هذا اªال إضافة إىل  هام ا+ي يوفر الفائدة  بلإلقالع هبذا العمل ا جللم تك للل م
هو. سور/ يد  سورية  هورية العرية ا جلوقال الوفد إن ا شـمجل ل ناسب مع تب نة لألمانة العامة يف إعداد الربامج اليت  تتد ا لمثي

ها ية و نا ية يف ا<ول ا ياجات ا يقا بم تطح ل من ية الفكرية . لتت ية ا نطاق بأ مللكوأشار الوفد أنه عىل الرمغ من iعرتاف واسع ا مه ل
ية يرتتب عل نا تصادية وتكوين الرثوات فإن العديد من ا<ول ا i ية  pمكأداة فعا لق ية للتمن تفادة من ا i تعمل مللكهيا أن  سـ ت
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بو  يات جدول أعامل الو بو وفق تو شطة الو مترار أ يه فإنه يدعو إىل ا تصادية و i ية تفادة اكم� خلدمة ا يالفكرية ا ص ي ن عل من سـسـ ق لت
رش رشية واألطر ا ية وحتديدا تعزيز قدرات املوارد ا همة املوDة حنو ا شطة ا تية والرتكزي عىل األ لب ل ً من ن تمن لت ية مللل سا تية واملؤ س يع

تخدام الفعال  i يع ية    ýية وذ ية الفكرية العا تو<ة عن نظام ا نفاذ للمعرفة ا ية وتوفري ا ية ا ية ا سـوا شج بغ مل مل ل ن ت تب تح مللكل لتقن ل
ي ساعدة  مترار يف تقدمي ا i ýا<ول األقل منوا وكذ Éية وال سـ نا ية يف ا<ول ا لصية الفكرية خلدمة أهداف ا مل ل سـمن ً م اغة لتللملك

ية ية الو توامئة مع أهداف ا يات واخلطط ا ية الفكرية وiسرتا نياسات ا من مل يج طسـ لتت ية . مللك نظمة العا ملوكرر الوفد شكره  للم
نظمة عىل Dودمه  تب العريب  ية الفكرية يف سور/ وشكر العاملني يف ا سني واقع ا ملية الفكرية عىل اه7Kا  ملكتح مللك لللملك

ساعدهتم  .ما<امئة و

ياسة وأ .90 ية  تو سد، يف بºه، يف اخلطوط ا ية  نا ية ا ية  ية و ية وضع اسرتا سـفاد وفد كو بأن  جهي ل تج ع لص ن يج للمعل ت ط ّت للملك ّ
يد األسواق  يد الوطين وعىل  ية عىل ا نا ية ا ياسة حامية ا ية، اليت تريم إىل تعزيز  Kجiتصادية و iصع لصع ع لص سـ مللكع ق

ية ية الر ئيسـاخلار شطة . ج نوقال إن دمج األ تاكر ّ iشطة املربطة هبا يف أنظمة العلوم و ية واأل نا ية ا باخلاصة  ت ن ع لص مللك
ست حتد/ بل واقعا وأمرا رضور/  تجات،  سلع وا ية، ال سـÉ تصدير ا تجارة اخلار نيب وا تEر الوطين واأل iيو ن ل لل مل ج ج س

ية بريا للحفاظ عىل . طنلصون املصاحل الو كوأكد الوفد أن بºه يويل اهKما  ّ ية ّ نا ية ا عتوازن بني حامية أحصاب حقوق ا لص مللك
با
ت -ّوأشار إىل أن املراسـمي . وبني املصلحة العامة ية وحبامية أنواع ا نا ن القوانني اخلاصة الخرتاعات والرسوم وال°ذج ا ع للص

نفاذ يف  تاكم� دخلت حزي ا يالك ا<وائر ا ية  يا لولرسوم ا مل ه ن ّب ل ّورصح بأن ك. 2012 أبريل 2ل بت، جمددا، أن حترتم ّ  ُو ّ طل
بق أحاكم اتفاق تربس هّد هبا يف هذا اªال وأن  يiلزتامات ا<وية اليت مت ا ّتع تط ُل رشيعات اجلديدة متكن من . ل ّوأضاف أن ا لت ّ

تدابري الالزمة محلاية الصحة العم بة ويضمن حق كو يف اعKد ا سف يف iتفاع حلقوق ا يلوp دون ا لا سـ ن تع تحل ملكل ية، ّ مو
ية، ومن  شأن اتفاق تربس والصحة العمو موخباصة احلق يف تعزيز احلصول عىل األدوية، عىل حنو ما جاء يف إعالن ا<وحة  ي ب

ياسة العامة تعلق  ية أخرى  يق أهداف أسا ساكن يف الغذاء و سـأجل حامية حق ا ت سـ لل ّ بو قامت، يف إطار . حتق يوذكر أن الو ّ
ية الفكرية،  يوم العاملي  للملكا نولو� ل يو تاكر ا iية و نا ية ا ية برزت يف جماالت إدارة ا ياQت إبدا تكنح جائزة  مللك بلك ب ع لص ع لمب

يا املعلومات نولو جو ية والاكرييب، يف . تك ميي ألمرياك الال تب اإل بو، ال سـÉ ا نوشدد الوفد عىل ا<مع ا+ي تقدمه الو يملك تي قل ّ
ية املؤث Kجi تلف األطراف عجمال تكوين كفاءات  ية، فضال عن ا<مع املقدم إىل خم نا ية ا نظام الوطين  عرة يف ا لص للملكل

ية  نا ية ا تة  يق اخلدمة املؤ يا املعلومات فÉ خيص  نولو ية  ية ا عقطاع ا لص مت ب ت للملكب ج تك تطن تح لل  عىل الرباءات IPAS JAVAل
نطوي عىل امس كو توالعالمات، ال سـÉ إلدارة العالمات ا<وية اليت  شاركة يف ّكام أكد الوف. ل ملد، جمددا، عىل اعزتام بºه ا ّ

نون  يا املعلومات وiتصال"ملعالربQمج ا نولو ية الفكرية و جا تك ية" مللك نا ية ا نة و9ئق ا تعلق بر عا لص مق ّومىض يقول إن . مللكمل
نظمة تويل اهKما  نظمة، وإن ا<ول األعضاء يف ا شلك أحد أمعدة ا ية  شأن ا بو  ملبرQمج معل الو مل ي من ب ّي ّ للنتاجئ احملققة يف لت

رشوعات يه من خالل  يات الواردة  تو ميذ بعض ا فت صنف يمي . ل يق وإجراءات الرصد وا ية ا يذ آ ية   تقوشدد عىل أ لنف ت سـّ ل لتنمه
بو شطة الو بعد اإلمنايئ يف لك أ تقارير بغرض مراعاة ا يوإعداد ا ن ل شأن . ل بكام اعرتف برضورة اسـهتالل ا<ول األعضاء حلوار 

ية الفكرية  ناد إىل مللكا i ية الفكرية، وبرضورة مواص� ية وا ية  نة ا ثالث من والية ا ية يف إطار احملور ا توا سمللك من ن للج ل تمن لت ملعل
ية يات الواردة يف جدول أعامل ا تو يذ ا بو العادية  ية الو منمزيا ص ل ي لتن نة ا<امئة . لتنف للجوأشاد ألعامل اليت اضطلع هبا مضن ا ُ

ية حبق املؤلف واحلقوق برص والعاجزين عن ملعنا سني نفاذ األشخاص معايق ا ل اªاورة من أجل اعKد معاهدة متكن من  حت ّ
متع ها آ9ر هامة عىل ا يكون  نفات وقال إن تÄ األعامل  بوعات إىل ا ªقراءة ا ل سـ ملص يع أمر رضوري . ّملط مجلورصح بأن الزتام ا ّ ّ

تاجئ ملموسة يف أقرب وقت ممكن نتوصل إىل  يه أ. لل علوناء  تعلق ب تعلن الوفد أن بºه يؤيد iقرتاح ا<اعي إىل وضع معاهدة  ّ ّ
برص يدات عىل حق املؤلف لفائدة معايق ا ناءات وا لال ي لتقت ث ّويف هذا الصدد تطلع الوفد إىل إحراز تقدم مماثل فÉ خيص . سـ

تعل سات ا بحث ومؤ بات ودور احملفوظات ومعاهد ا يدات لفائدة ا ناءات وا iل س ل ت ي ملكت لتق ث ئات األشخاص سـ تلف  فمي و خم
يذ iقرتاح اخلاص . ذوي اإلعاقة ية  رسيع  بو، إنه من الرضوري  ياسة اللغات يف الو يق  تنفوقال، فÉ خيص  معلت ّ ي سـ تطب

بو يع جلان الو تعلقة بو9ئق أفرقة العمل و يياسة اللغات ا مج مل ية . بسـ ية  ية ا<وية ا نة احلكو مللكوأكد أن جتديد والية ا نم ل ملعللج ّ ّ
يدية ال ية لغة لوضع صك دويل يضمن امحلاية للمعارف ا تيس أ يدية والفوللكور  ية واملعارف ا تقلفكرية واملوارد الورا مه تقل لث يكل

يولو� وبروتوكول Qغو/ نوع ا ية ا نظر إىل الص� القامئة مع اتفا بري الفوللكوري،  ية وأشاكل ا بواملوارد الورا ت ل تع لث ل وأضاف . قل
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شأن ّقائال إنه جيب عىل تو« مواص� إجراء دراسات  بيل، أن  ها ا ية بقانون الرباءات، يف  نة ا<امئة ا ب ا ت ن تقللج ملسـمعل ملع
بات حتول دون نقل  ها  يا، مع الرتكزي عىل الرباءات بو نولو يدات، ونقل ا ناءات وا iعقالرباءات والصحة، و صف ج تك لث يتق لت سـ

يا نولو جا يا. لتك يده  ته بإبداء تأ تمت الوفد  بوا ي لللكم ية والاكرييب، خ تينن ا+ي أدىل به وفد بريو مس مجموعة بºان أمرياك الال
ية يان ا+ي أدىل به وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا منوا لتب  .ل

ية الفكرية  .91 ية  نظمة العا تقرير ا+ي عرضه املدير العام  يق عن تقديره  للملكوعرب وفد موزا مل للم لل بو(مب وQرص ) يالو
يان ا+ي أ ية وiحتاد األفريقيلبا بºان األفر يقته مرص مس مجموعة ا مترة يف إحراز تقدم . للق يق  مسـوأشار الوفد إىل أن موزا مب

ية الفكرية والعالمات  يد الوطين، فقد زاد عدد إيداعات حقوق ا تخدا7ا عىل ا ية الفكرية وا رش ا مللكملحوظ  لصعمللك سـ لن
شأن نظام  تقدم  بخالل العام املايض ولوحظ ا تفات أوساط األعامل ل نه ا شأ  يل ا<ويل للعالمات ا+ي  لمدريد  ع ن للتسج

يل ا<ويل للعالمات  تخدام اتفاق مدريد  يل العالمات  ية الفكرية و يق حنو نظام ا سجاملزتايد يف موزا سـ سج تب للت مللك م
lوبروتوكو .lتاكر وصار ميارس أعام iيا و نولو شاء مركز <مع ا بوقال الوفد إنه مت إ جن يا لتك نولو ج بقلب وزارة العلوم وا لتك

ية نا ية ا هد ا عإلضافة إىل مركز آخر يف  لص مللك شمل . مع بادرة  توسع يف هذه ا توقال الوفد إنه اكن من املأمول أن يمت ا مل لل
بل يل . ملسـتقأماكن أخرى يف ا رشوع  يق ومهنا  شاريع أخرى بدأت لفعل تؤيت بEرها يف موزا هوأضاف الوفد أن  ب سم م تم

نف يا املعلومات من خالل برامج لا نولو جاذ إىل  تاكرتك iية و نفاذ إىل األحباث من أجل ا با من نفاذ إىل املعلومات  ولتل لا
تخصصة يف جمال الرباءات ية قد معل جاهدا من أجل ضامن الزتام مراكز . ملا نا ية ا هد ا ًوفصل الوفد قائال إن  ع لص مللك مع ً

تع لفعل عدد من ا بالد و بحث يف ا ملا مت ل يا املعلومات يف برامج يل نولو جشآت مبكون  تك ية ن نفاذ إىل األحباث من أجل ا منا لتل
تاكر iتخصصة يف جمال الرباءات وبو نفاذ إىل املعلومات ا ملا بادرة شام� . ل يذ  يق بصدد  موأضاف الوفد قائال إن موزا تنف بم ً

تاكر i ناول حوار ببالد بأرسها  ت ي. تلل ية الفكرية ميكام عرب الوفد عن تقديره ألاكد تدريب عىل ا شطة ا ها أل بو يف تقد مللكة الو لمي ن ي
ية الفكرية وال تخدام ا ية ا ية واليت رشت الوعي بأ تعلمي عن بعد اليت توفرها األاكد مللكسـÉ دروس ا سـ مه مي أما يف جمال دمع . نل

ية الفكرية يف موز تة نظام ا بو ال تزال تقدم ا<مع أل سات، فذكر الوفد أن الو مللكاملؤ مت ي يق اكنت س شريا إىل أن موزا يق  با م مب ًم
سخة جافا ته اجلديدة ويه  ية إىل  نا ية ا تة ا يدة من حتديث نظام أ يعة ا<ول ا نيف  سخ ع لص مت نطل مللك كام رصح الوفد أن . ملسـتف

نوع يا، مؤكدا عىل رضورة أن يعرب عدد هذه املاكتب وتكويهنا عن ا ية يف أفر شاء ماكتب إ يق تدمع فكرة إ تموزا مي ن لب ً يق قل  م
برصي. اللغوي يف القارة سمعي ا بو عىل انعقاد املؤمتر ا<بلومايس محلاية األداء ا نأ الوفد الو لوأخريا،  ل ي ه واكن الوفد عىل ثقة . ً

ية نظرا للرتاث  بة عىل اكفة األمم األفر برصي سوف يغدق بEره ا سمعي ا يجني محلاية األداء ا يق معاهدة  ًبأن  يق ي ل ل ب لطب تط
 . اªالي الرثي يف هذااألفريق

يان ا+ي أدىل به وفد بريو مس مجموعة بºان أمرياك  .92 يد ا ب\ يف تأ سلفادور إىل الوفود اليت حتدثت  بوانضم وفد ا ي لل ق
ية والاكرييب يه . تينالال ية، و تقين ا+ي تضطلع به الوفود خالل الفرتة ا ثل العمل ا يات  س� اجKعات ا علوقال إن  ن ل ّ مت مجلع ملعسل
ي هم  تسلفإن من ا سمعي ّخص +كر و. ط األضواء عىل أكرث اإلجنازات وجاهةمل شأن حامية األداء ا لاملؤمتر ا<بلومايس  ب

برصي يجني  ا+ي ُع،لا تمت إلجامع عىل اعKد نص 26 إىل 20الفرتة من يف ) الصني(بقد يف  مي يويو، موحضا أنه ا ُخ د ّهن
نفا تجي ا ملصالطريق لوضع نظام دويل حلق املؤلف لفائدة  برصيةمن ية ا لت ا بو اسرتشد مبا جاء يف لكمة و. لسمع ياملدير العام للو

ي<ى برصي، ب اعKد معاهدة  سمعي ا شأن األداء ا لجني  ل شطة وضع القواعد واملعايري تÄإن قائال ب ن املعاهدة تعطي زخام أل
يد ا<ويل يف جمال حق املؤلف ّ وتعد معلام رزا يف الطريق حنو سد الفجوة اللصععىل ا نظام ا<ويل محلاية حقوق ُ لقامئة يف ا

برصي سمعي ا لناين األداء ا ل ية حبق املؤلف واحلقوق  .ف نة ا<امئة ا نكام سلط الوفد األضواء عىل العمل ا+ي قامت به ا ملعللج ّ
هود اليت بذلهتا  نصة إلجراء فجلاªاورة، وخباصة ا يدات عىل حق املؤلف، ممّا أ
ح  ناءات وا i خيص Éم يث لتقت شات سـ قنا م

يع ا<ول األعضاء بة  ية  مجلذات أ سـ نة من أجل إعطاء زمخ . لنمه يه مضن تÄ ا توصل إ للجوأشار إىل iتفاق ا+ي مت ا ل ل
بة  نا يدات ا ناءات وا تعلق ال سـلربQمج العمل ا مل ي ت لتقمل ث نصوص سـ للفائدة األشخاص ا+ين يعانون من صعوت يف قراءة ا

بوعة وغريها من أشاكل العجز تعقدها، عىل ،قراءةال عن ملطا ي� اليت  تعمل، عىل مدى ا<ورات ا نة  سـ وقال إن ا لقل سـ للج
شأن تÄ القضا/ وعىل ا<عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس يدات لفائدة وفÉ خيص . ببلوغ توافق يف اآلراء  ناءات وا iي لتقت ث سـ
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بحث تعلمي وا سات ا بات ودور احملفوظات ومؤ لا ل س ثل ، أعرب الوفد عن دمعملكت باع الهنج الراخس ا ّه لالقرتاح ا<اعي إىل ا مت ملت
يات خبصوص تÄ اجلوانب بث و وحتدث الوف.صيف إعداد تو ئات ا لد عن حامية  سأp هإبقاء هذفكرة  ّؤيدأنه يّرصح بهي  ملا

يفاء  نة وعىل عقد مؤمتر دبلومايس فور ا ستعىل جدول أعامل ا من أمه  نإ وأضاف قائال. األعضاءّاليت حددها رشوط لاللج
ية  ية  ية ا<وية ا نة احلكو س� من iجKعات العمل ا+ي تضطلع به ا هذه ا بة  مللكالقضا/ املطروحة  م نل ل للج سل ملعسـ ل لن

يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالفكرية واملوارد الورا تقدم ا+ي . لث نة اتفقوا، عىل أساس ا لوأوحض أن معظم أعضاء تÄ ا للج
نة ودر تقين ا+ي للجأحرزته ا نضج املطلوب لºعوة إىل عقد ، قامت بهلجة العمل ا توى ا لعىل أن الو9ئق ال تعكس بعد  مسـ

تقين الالزممؤمتر دبلومايس وعىل  ية لالنهتاء من العمل ا لرضورة وضع جدول زمين الجKعات إضا شار يف هذا اخلصوص وأ. ف
بو ما يكفي من األموال إىل لزوم أن ختصص  لالو سلفادور ء امتكني خربي يني لا الوفد  وحتدث .iجKعاتتÄ من حضور ملعنا

نة ا نعن ا ية الفكرية وملعللج ية وا مللكية  تقدم احملرز وحثأعرب لتمن ّجمددا عىل ارياحه  لل ية عىل مواص� ت قلمي لك اªموعات اإل
نذ اعKد يهنا، كام فعلت   Éتعاون ف ما ب ية ل شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب بو، رحب الوفد وفÉ . لتي ّخيص اخلدمات اليت تقد7ا الو ي

نات عىل املعاهدة  شأن الرباءات واعرتف برضورة إدخال  تعاون  سيلعمل املضطلع به مضن الفريق العامل املعين مبعاهدة ا ب حتل ُ
بات ياجات مقديم ا ية ا ثل من أجل  توى األ يهتا إىل ا لطللالرتقاء بفعا ت ب سـ حل تل توى عوقال إن من الرضوري مرا. ممل تمنية مسـاة 

هود  أنرأى أعضاء املعاهدة، و بذل من أجل جلا ُاليت  هات ُبغي أن  كام يلزم يلحتديث املعاهدة وتعد ت  من بشلك تدرجيي بذلني
سار يقوده األعضاء ندوات وحلقات العمل  ومخالل  شاورات وا متة، عن طريق ا هات ا يع ا لسامهة من الغري ومن  مل مج ملهمب جل

ية ييل ورحب الوفد . ماإلعال ية  نا ية ا هد الوطين  شـيني ا ع لص بتع للملكب بحث ا<ويل وإدارة للفحص ) INAPI(ملع للإدارة 
شأن الرباءات تعاون  بقا ملعاهدة ا يدي ا<ويل  با ل ط ناطقة للغة . لمته ية ا نا بºان ا يدا  يكون  لوقال إن هذا القرار  ل لل مسـ مف

يكون أول هد  نظر إىل أن ذý ا ية،  با ّاإل سـ ل ن بحث ملعسـ ية / ا<ويلللإدارة  با متد اللغة اإل يدي ا<ويل  نإدارة للفحص ا سـ تعه لمت
ها ية يف  معللغة أسا تفت الوفد .سـ سالوا تعاون وا بو يف جمايل ا مل إىل برامج الو ل وأعرب عن  عدة املقدمني إىل ا<ول األعضاءي

يده ل ها  لطريقةيتأ ساعدة ا جديدة ُسبلباملدير العام يف الهنوض ينهتجاليت  نتقدمي ا مل تخداميةلتقل  املوارد سـ، مع احلرص عىل ا
ية رشية واملا لا ثللب نحو األ م عىل ا تعلق بربأعربوفضال عن ذý . ل  Éت املقدمة فQساعدة ي الوفد عن تقديره للضام ملامج ا

نفذ وتكوين الكفاءات  ُاليت  ية،  افائدةلت نا م<ول األعضاء ا سلفادورمثل ل ية الفكريةاليت ، ولا ياسات ا مللكتKىش مع   سـ
يات  يذ ذات الص� اليت حددها لك منتيجواسرتا ّا نفت تطرد قائال إن ذý .عضاء ا<ول األل ي وا نظمة يف مواص� تجىلسـ  ملا

يد مهنا ا<ول األعضاء،  ها اليت  تفمتديد وتعزيز برا هم يف تسـجم ية يسممّا  بادرات الو نا تاكر مللكية الفكراخلاصة طمل iبية و
ية  ية إىل تدعمي لتمنوا ية الفكريةموالرا تخدام . مللكأنظمة ا i سلفادور، يف بلور، يف ا سـوبني الوفد أن ذý الهنج  ل تي ّ ّ

ية الفكرية  شلك واحض يف قطاعات ا تجارية اليت حددهتا احلكومة  ياسات ا رشوعات والربامج وفقا  يجي  مللكiسرتا ب ل سـ ّت للللم
ية وغريها من القطاعات تجارة وا منوا ّوأكد جمددا عىل الزتام. لتل هات ّ بادل أفضل املامرسات عىل حنو شامل مع ا سلفادور  جل ا بت ل

ية شطة ا ية فÉ خيص األ نا ن لتقن ية الفكرية/ملع تاكر يف جمال ا iتدعمي و شطة ا يل وأ شطة ا مللكأ ب ل ن سج سلفادور . لتن لوقال إن ا
ية حرت سات ا يع املؤ نتواصل العمل طراد يف هذا اªال وسعى إىل إقامة روابط مع  س مج ملعت ية الفكريةّ . مللكام حقوق ا

بارة عن  يل، وهو  ية الفكرية مضن املركز الوطين  تخصصة يف جمال ا شاء وحدة  عوأشار، يف هذا الصدد، إىل إ سج للتن مللك ّم
سكن والرهن تجارة واألرايض وا يل فÉ خيص عددا من اªاالت، مبا يف ذý ا ية تقدم أيضا خدمات ا سة حكو لمؤ ل سج لتس . م

ياغة وأضاف قائال إن  تصاد ال تزال عاكفة عىل  i صوزارة ية الفكريةق نظام الوطين  تعزيز ا للملكياسة  ل ل  من شأهنا أن سـ
ية وإدارهتا وإنفاذها تدابري الالزمة لضامن حامية حقوق ا يا، من حتديد ا مللكمتكن،  ل مهنج ته شاكرا املدير العام . ّ تمت الوفد  لكموا خ

بو  ية يوأمانة الو متملعنواإلدارات ا همة اليت سـعىل ا رشوعات ا شطة وا يق األ ملرارمه يف دمع و مل ن سلفادورتدمعتنسـ  ل حكومة ا
ثري مهنا  .لكا

يةأنغوالوأعرب وفد و .93 بºان األفر يان ا+ي تقدمت به مرص مس مجموعة ا يده  يق عن تأ ل ب وأثىن عىل العمل ا+ي . للي
ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكقامت به اإلدارة واملوظفون  مل خالل العام املايض يف جمال وضع القواعد واملعايري ) بويالو(مل

هامة برصي يف إبرام املعاهدة. لوغريها من القضا/ ا سمعي ا نجاح ا+ي حققه املؤمتر ا<بلومايس محلاية األداء ا لوعرض الوفد  ل . لل
تلفة وال سـÉ ا يد بالده للعمل ا+ي أجنزته اللجان ا<امئة ا شف الوفد عن تأ للجكام  û ي ية الفكريةك ية وا ية  مللكنة ا من لتن كام . ملع



A/50/18 

69 

 

ية حبقوق املؤلف  نة ا<امئة ا نوب وأيد معل ا تعاون بني بºان ا ية وا نا بºان ا ساعدة ا ية  نركز الوفد عىل أ للج جل ل ل ل م ملعمه م
ي ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا نة احلكو تقلواحلقوق اªاورة وا ث ن ل لللج مللكملع دية والفوللكور وعقد مؤمتر م

بºان  ناءات وهو موضوع 7م جدا ألن أنغوال، شأهنا يف ذý شأن العديد من ا iيدات و ناقش ا لدبلومايس  ت ي ًي ث سـ لتق
يق تقدم يف هذا املضامر هم  ية، ترى أنه من ا حتقاألفر مل يا كلك وهو . يق يوي آخر هيم أنغوال وأفر يقوأشار الوفد إىل موضوع  ح

يدياملوارد الور ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلا ل تع تقل لث ل بºان . ل يد أنغوال ªموعة ا شف الوفد عن تأ نا،  لو ي ك ه
ية يف دعوهتا لعقد مؤمتر دبلومايس يف  ية الفكرية 2014يقاألفر ية  ية ا<وية ا نة احلكو مللك ونظمي املزيد من اجKعات ا نم ل للج ملعت

ية واملعارف ا بو وحومكهتا، إذ . لتقليدية والفوللكورثواملوارد الورا نظر يف إدارة الو يوقال إن أنغوال تدمع تكوين فريق معل  لل
ئات  يل اجلغرايف العادل يف  توازن وا نوع اللغوي وا سق ولKيش مع رؤية تضمن ا يتعني إدارة العمل عىل حنو  ث ل ت ن هي مت لل م

بو ناطقة وأضاف الوفد أن. يالو بºان ا بل وال بد من برامج  بو  يار كوادر الو يل اجلغرايف يف ا بغي مراعاة ا له  لل ي ت ث تقي سـن ملخ لمت
يا ية يف أفر يقلربتغا تط. ل لوأخريا، شكر الوفد املدير العام عىل دمعه  ية الفكرية يف أنغوالً  .مللكوير ا

يان ا+ي أدىل به وفد مرص مس مجمو .94 يون إىل ا بوانضم وفد سريا يةلل بºان األفر يقعة ا تقدم ا+ي أحرزته . ل لورحب 
ثالثة  نصوص ا شاريع ا يدية والفوللكور يف  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا نة احلكو لا ل م تقل ث ن ل لللج مللكملع م

بري نوأعرب عن تطلعه إىل iنهتاء رسيعا من وضع صك ملزم قانويا يضمن امحلاية الفعاp للمعارف ا تعيدية وأشاكل ا لتقل ل
ية يدي واملوارد الورا ثقايف ا ثا تقل برصي اليت . لل سمعي ا شأن األداء ا يجني  نجاح يف اعKد معاهدة  نأ املدير العام عىل ا لو ل ب ب ل ه

يون تحد/ت اليت . لوقعهتا سريا تصدي  يذها من أجل ا يات و تواص� لوضع iسرتا ساعهيا ا بو  للوأثىن عىل الو ل يج مل م تنفي ت
نولو�Dيوا تاكر ا iية الفكرية يف جمايل اإلدارة و تكها نظام ا لمللك نوب . ب تعاون بني بºان ا سور ا جلورحب الوفد مبد  ل ج

ها ا<ول األعضاء بادل اخلربات وحتديد أفضل املامرسات ليك  ية الفكرية من خالل  بعهبدف الهنوض  تمللك وأعرب عن . تت
يح ملاكت شاء موقع إلكرتوين  يتتطلعه إىل إ ية الفكرية، ن تعلقة  شدة إىل املعلومات ا تاجه  نفاذ ا+ي  ية الفكرية ا مللكب ا ململلك ب حت ل

ميي يد اإل قلوخاصة عىل ا يع األخرية . لصع ية قد مرر يف األسا نا شأن الرباءات والرسوم ال°ذج ا  Qبوأشار الوفد إىل أن قانو ع لص ُب
ميكن وأفاد. 2011ُإىل جانب قانون حق املؤلف ا+ي مرر يف عام  ية الفكرية  تب  شاء  يون آخذة يف إ ّ بأن سريا سـ للملك مك ن ل

يل األصيل للرباءات بº ألول مرة من إجراء ا سجا تعاون . لتل ساعد ا<مع املقدم يف إطار معاهدة ا لوأبدى الوفد أم\ يف أن  ي
يون ليك تدير حقوق ا تب، وعىل تكوين الكفاءات <ى سريا شاء هذا ا ملشأن الرباءات عىل إ لملك ن ورصح بأن . لكية الفكريةب

بل القريب ُسن يف ا تجارية  شأن العالمات ا سـتقرشوع قانون جديد  س ملم ّ ي ل بو عىل ما تقدمه من . ب يوأعرب عن تقديره للو
ية الفكرية ية يف جمال ا نظمي برامج وندوات وحلقات معل تدر مللكساعدة عن طريق  يب ت يف بعد . م بو  تضوأعلن أن الو ستسـي

بوعني ندوة يف سريا لأ ية إل
وات أحصاب احلقوقسـ  .عيون عن إذاكء الوعي حبق املؤلف واحلقوق اªاورة واإلدارة امجلا

بويفاريةوعرب وفد  .95 لهورية فزنويال ا ل سـهتدف أساسا مج شأن األداء املايل اليت  يال بعض iتقادات  ً عن قلقه  ت ب ن ح
ية يا i طاألموال ية أ. حت بني أن هذه لوقال الوفد إنه <ى حفص تقرير اإلدارة املا ية،  نة الربQمج واملزيا تناء ا<ورة األخرية  ن للج ث

ية يق جدول أعامل ا مناألموال يه املصدر املمول  لتب نقد مل يقرتح حلوال بدي� حىت تويف . لتط هام ا ًوأضاف أن من يلقي  ل بس
ية من شأ يق جدول أعامل ا تحدة، بل ويدعي أن  نظمة لزتاماهتا يف إطار األمم ا منا ب مل لتمل بو واحلال تط تقرار الو ينه أن هيدد ا سـ

ýيمي . ليس كذ نظر عن املالحظات العادية اليت ترد يف أي  سداد، بغض ا بوت القدرة عىل ا  ýتقودلل الوفد عىل ذ لث ل ب
ية. مايل يق الاكمل جلدول أعامل ا ية ا يات  تو يق اكفة ا ية مواص�  منوأكد الوفد عىل أ ب بغ ص ل ب لتمه تط وأضاف أنه يأمل تعممي . لتط

ية أكرب من غريها ب يهنا أ ية اليت ترى يف جلان  سريات غري املوضو يدا عن ا نظمة  شطة ا يقه يف اكفة أ ية و مهعد ا بع ع تف بع مل ن ب لمن ًتط لت
بعض أن يفعل يق كام حاول ا لأو اليت ختوض يف إجراءات ا ناورات ال هتدف سوى إىل . لتطب ملوشدد الوفد عىل أن هذه ا

متدهتا يق اليت ا يات ا ععرق� آ سـ ية العامةلتنل ياسة اللغوية . مجلع ا توسع يف ا يده  شف الوفد عن تأ يد آخر،  سـوعىل  لل ي ك لصع
ية ية ا<ول األعضاء يف ا<ورة املا ها كام قررت  ضنظمة يف اكفة جماالت  مجع بة . معلللم ساp 7مة جدا  سـوأضاف أن هذه ا لنمل ً

تلف ا<ول األعضاء ية وثقافة  خملفزنويال وتربط  ب من شأن األشخاص معايق ًوأخريا،. لتت تحول املعاهدة  ب متىن الوفد خملصا أن  ت ً
توبة نفاذ إىل األعامل ا ئة ا هذه ا سـىن  برص إىل واقع ملموس حىت  ملكا لف لل ت وبني الوفد أن ماليني األشخاص سوف . يل
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مية يف 
رخي الو ثل ذý خطوة  ية، كام  نا هذه، وال سـÉ يف ا<ول ا ييدون من إبرام معاهدة  مي عظل سـ م ك دمة حقوق بو خليسـتف
سان  .ناإل

رشيع  .96 يد ا نذ اجKع العام املايض وال سـÉ عىل  نظمة  هدهتا ا ية اليت  تطورات اإلجيا لتورحب وفد مرص  صع مل ب مل ش ّ
نظمة ية الفكرية وسالمة األداء املايل  ية  نظم العا للموتطوير ا مل بو . للملكل ية األعضاء يف الو نا يوقال إن مرص كإحدى ا<ول ا مل

ية الفكرية نظام ًتعلق آماال توازن  تاكر وحفز اإلبداع وإقامة نظام عاملي  i رش مترارها يف  نظمة ال للملك عريضة عىل ا م ب نمل سـ
ية  Kجiتصادية و i ية يق أهداف ا ية الفكرية  ياسات ا تخدام قواعد و منوي يقوم أساسا عىل ا عذي توجه  من سـ قسـ تحق لتمللك لً ت

شام� بو . لا تحدة <هيا القدرات واإلماكيات يوقال إنه عىل ثقة بأن الو تخصصة لألمم ا نبارها إحدى الواكالت ا<وية ا مل مل ل عت
تقدم والرخاء وiزدهار ية يف ا نا ية تطلعات وآمال شعوب ا<ول ا ها  لواخلربات اليت تؤ ل مب وعىل مدار العام املايض، قال . لتلهل

يق العديد من خطوا بو يف  تعاون مع الو بالوفد إن مرص رشعت  ي بحث تطل ية يف جمال ا ها الو تطوير  تحديث وا لت ا ن ل طل لنظم
ية ية الفكرية ألهداف ا ياسات ا يا وتطويع  نولو تاكر ونقل ا i منالعلمي وحفز سـ لتب مللك ج تعاون . لتك لوقال إن خطوات هذا ا

تلف قطاعا. بدأت لفعل يف جين مثارها املرجوة ها يف  تاكر جيري  iخموقال إن برامج حفز اإلبداع و متع مبا يف تطبيقب ªت ا
تاكر تركز عىل  i ية الفكرية وحفز ية، وأويات العمل يف جمال ا نا تجمعات ا بذý املدارس واجلامعات وا ل ع لص مللكل

ياه وتوفري  ية ا ية و ثة يف جماالت الطاقة ا يات حد نولو توطني  سعي  متع مبا يف ذý ا ياجات امللحة  iمل حتل سـ ي ل ل لشمت ج تك للمج ح
ية . نيق األمن الغذايئ ورش وتدعمي الصحة العامةحتقبدائل جديدة للطاقة و بات براءات iخرتاع الو نوأضاف قائال إن  ططل

شلك مطرد فقد ارتفعت من  ملائة العام اجلاري كام ارتفع أيضا عدد براءات iخرتاع 30 ملائة يف العام املايض إىل 9بتزتايد  ً
يد تطوير .  ملائة40 قدرها  خالل العام اجلاري بز/دة486 إىل 320الصادرة من  ثة عىل  هود  صعوأكد أن مرص متيض  حثي جب ّ

شأن الرباءات تعاون  سلطة حبث وحفص أويل يف إطار معاهدة ا نظم وناء القدرات بعد اعKدها  با ل ك ب يل . Lل تعلق   Éسجوف بتي
ب بات الواردة عن طريق نظام مدريد زاد  تجارية، أبلغ الوفد أن عدد ا سـالعالمات ا لطل ية 15ة بنل تو ع ملائة وسامهت برامج ا ل

بة  ية  يل الو بات ا سـلز/دة  ن سج نطل ط بت يل عالماهتا 10ل ية  توسطة بأ رشوعات الصغرية وا سج ملائة مع رفع وعي ا مه تمل مل
تجارية تجارية امل. لا رش العالمات ا بدأ يف  ية املرصية  سلطات ا بو، أعلن الوفد أن ا تفامه مع الو تىض مذكرة ا لو س ن ل ي نل ت رصية ملعمبق

يف  تعريب نظام مدريد مبا يف ذý ا نظمة  نظمة معر عن أم\ يف اختاذ اخلطوات الالزمة من جانب ا نعىل موقع ا ل مل لتصمل
يل العالمات سلع واخلدمات ألغراض  سجا<ويل  تفاؤل . تلل بل  نظر  بوقال الوفد وهو حيصد إجنازات عام مىض فإنه  للمسـتقي

يد د نظمة متيض قدما عىل  صعوأمل فا يات ًمل رشوعات iتفا شطهتا ومفاوضات  ها وأ ية يف اكفة برا ندة ا يات أ قمج تو جم مج ن من لتص
يدات عىل حق املؤلف  ناءات وا i ثفة عىل مفاوضات شاطا ملحوظا عىل أمل يف أن تركز بصورة  هد  ياجلديدة  ت تقن لت ث مك سـش ً ً

يا ثقايف  يدية والرتاث ا ية واملعارف ا ًومفاوضات حامية املوارد الورا سع ل تقل ً وأخذا يف 2014 لعقد مؤمتر دبلومايس عام لث
ية الالزمة رشيعات الو يد حتديث ا نظمة عىل  نايئ اإلجيايب بني مرص وا تعاون ا بار ا iن صع مل ث ل طت ل ل نظمة . تع شطة ا ملوقال إن أ ن

شطة انطلقت لفعل وهو يأ ية هذه األ ية الفكرية وا نوب يف جمال ا تعاون بني دول ا ن<فع جماالت ا من جل لتل متر مللك تسـمل يف أن 
تضافة . بنفس الوترية وامحلاس نظمة، أعلن الوفد أن مرص قد قررت ا شاط لعمل ا ية هذا ا سـوإدرااك من مرص بأ مل ن لمه ً

نوب  تعاون ا ميي  جلiجKع اإل ل هر مايو من العام القادم–قل نوب خالل  ش ا هد iجKع . جل يشوأعرب عن أم\ يف أن 
تعاون  يخ هذا ا لخطوات فعاp لرت نظمةسـ هامة لعمل ا ملكأحد احملاور ا متع هKم للكمة املدير العام فÉ . ل سـوقال الوفد إنه ا

تعداد مرص  ية املوقرة ا ية وأكد  بو إلقامة عدد مهنا يف أقالمي ر نظمة وحاجة الو ية  تح ماكتب خار سـتعلق  للجمع سـ ي للم ئيي ج بف
ها باكفة املقومات الال تضافة أحد هذه املاكتب و متتعالاكمل ال هاسـ نجاح  معلزمة  وأعرب عن أم\ أن يمت تطوير معايري . ل

هام ند إلهيا هذا القرار ا مية  ية  ية و لموضو ست علم يع ية ويان مجموعة . سل يان اªموعة األفر يده  تاما، أكد وفد مرص تأ بو ب يقي لخ ّ ً
ية ندة ا لتمنأ  .ج

تقدير للمدير العام عىل تقريره العام واّوتقدم  .97 شكر وا نة عامن  لوفد  ل ل شامل والوايف وكذD ýود األمانة العامة سلط
ية العامة ية  مجلعيف إعدادها للو9ئق ا ية بدأت سلطنة عامن وقال إن . ملعن تاكر وا ية لال ية و شاء اسرتا مللكية وضع إ ب ن يج ن طمعل ت

نالوفد رحب ،  هذا اإلطارويف. الفكرية ساندة ا<ول ا يه املدير العام يف تقريره إزاء دمع و لمبا أشار إ م ناء القدرات ل ية يف  با م
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ية يات الو ياغة وإعداد iسرتا نالالزمة وا<امعة  يج طلص نة عامن لوضع الوفد كد أو. ت نظمة مع حكومة  ية تعاون ا سلطعىل أ مل مه
يذ وتطوير  شاء و ية إ تدريب وناء القدرات يصب يف  ية يف جمال ا تنفخطة اسرتا ن معل ب ل تاكر iتيج ية لال ية الو بسرتا ن طيج ت

ية الفك نة عاممللكوا تعلمي األسايس والعام سلطرية يف  ناجه ا ية الفكرية يف  تاكر وا i رشوع إدخال مفاهمي  Éلن ال سـ مب مللك م
تصاد املعريف i ية عىل ئة  يال القادمة يف  ناء األ قذý ملا l من مردود عىل  ي نج ب تفامه اليت مت ّورحب الوفد . مبب لمبذكرة ا

تع ها بني األمانة العامة ªلس ا لتو تضمن العديد من يعق ية الفكرية واليت  ية  نظمة العا يج العرية وا تاون <ول ا مل مل ب للملكخلل
ية الفكرية تعلمي يف جمال ا رشية واألحباث وا ناء القدرات يف جمال تطوير املوارد ا هادفة  شطة ا مللكاأل لل ب لبن حكومة قال إن و. ل

بو واألمانة العامتؤكد سلطنة عامن  تعاون بني الو ية ا يعىل أ ل ية مه ية إ شاء أاكد يج العرية إل تعاون <ول ا مية ªلس ا مي ن ب خلل قلل
تحقق  متع  تلف رشاحئ ا ية الفكرية يف  هوم ا يخ  ناء القدرات وتر نطقة واليت من شأهنا تعزيز  يية الفكرية يف ا خم سـ ب لمل ª مللك مف للملك

ية الفكرية شام� للغات. للملكبذi ýحرتام  ياسة ا تعلق   Éلوف سـ ية سوفد ، دعا لي توى نو عنة عامن إىل iهKم برفع  سـ ملط
بو اإللكرتوين للغة العرية وذý لكون هذا  يلكة موقع الو رشوع العمل عىل إعادة  بالرتمجة إىل اللغة العرية إضافة إىل  ي ه مب

D نظمة يف سعى l ا متع العريب وهذا ما  يع قطاعات ا ية  تو رش ورفع ا هامة  ملاملوقع من الوسائل ا ت مجل ع ªل لن ية ل لتكتيكودها ا
توعوية تامو. لوا ية الوفد شكر ، خليف ا ثة  بو عىل Dودمه ا بºان العرية يف الو تصادية  i ية تب ا منيع أعضاء  ث ي ب لل من تمج لت يل ق حلمك

نة عامن ية الفكرية يف  تاكر وا i تعاون من اجل تعزيز سلطوتطوير ا ب  .مللكل

يان وفد مرص املدىل .98 تحدة  يا ا هورية تزنا بوأيد وفد  مل ن بال املدىل به مس مج ية ويان وفد  بºان األفر ي به مس مجموعة ا نيق ب ل
بºان األقل منوا ويان iحتاد األفريقي با تحديث . ًل ية املقدمة  ساعدة ا بو  نانه للو لوأعرب عن ا ن للم ي تقت ية لم تة ا مللكنظام أ مت

ية  نا عا يات الص سطت  ية الفكرية مما يعد خطوة  تيب iحتاد  سجيف  معل لتب للملك يهتامك بو . ليل وعززت فعا يوشكر أيضا الو ً
توسـمي إىل أقىص  تجاته العديدة املمزية والقاب�  مية  ساعده عىل تعزيز  تطور يف بºه مما  توسـمي ا سري وضع نظام ا للعىل  ن ي مل ل مي قت

بº عىل . حد شديد ا نظر إىل  ية الفكرية ولفت ا ية  ية الو ها لوضع iسرتا بو د لوأثىن عىل الو ت ل ن يج للملكي طمع ية ت ية دور ا مللكأ مه
ية ثقا تصادية وا iية و Kجi ية تعزيز ا فالفكرية كأداة  لق ع من ية يف حلقة معل ألحصاب . لتل ية الو نوأفاد بإقرار iسرتا طيج ت

ية يف الوقت احلايل2012املصاحل عقدت يف مارس  ية الو ن وبإدراDا يف اخلطط اإلمنا ية . طئ ساعدة ا نوعرب عن تقديره  لتقللم
سري دورة املقدمة من توسطة  رشاكت الصغرية وا تكوين كفاءات ا بو  ي الو مل ل تي يجي " تدريب املدربني"بل تيق iسرتا للتطب

ية ياQت اجلغرا تجارية وعالمات اخلدمة وا ثل العالمات ا ية الفكرية  فألصول ا م بمللك بة متكن . لل هارات ا ملكتسـوقال إن ا مل
ية و نافس الفعال يف األسواق ا تفعني من ا حمللا ت لن بادرة مل نذ اسـهتالل تÄ ا ية وإن بºه بذل Dوده  سوق العا ية وا ملاإل مل ل ممي قل

ته يمي فعا يجي هبدف  تدخل iسرتا بع تأثري ذý ا يبل عامني  ت ل لت تقل ت يني إىل املعلومات . ق ثني ا با لعلمومىض يقول إن نفاذ ا حل
ثل حتد/ حرجا ية يظل أمرا  ية العا ًا ً مي مل ًن نظامت اليت. لتق تايل ا ملومدح  نفاذ ªان إىل ل بو إل
حة فرص ا ل أبرمت اتفاقا مع الو ي ً

بºان األقل منوا ية  ًاملعلومات ا لل يربم . لتقن تقدمي اخلدمات  بºان األقل منوا أعد اتفاقا  سـوأضاف قائال إن بºه بوصفه بºا من ا ل ًل ً ً ً
بو يف وقت قريب نفاذ إىل. يمع الو رس الالزمة  تقاده أن لكامت ا للوأعرب عن ا هوp لع تاح  ية  س املعلومات ا بت ستق ن ل

ýضطالع بذi بو معلقا عىل وجاههتا . للمسـتخدمني بعد ية للو شاء ماكتب خار سأp إ شديد  ًوالحظ مع iهKم ا ي ن م جل
يا ية يف أفر نا بºان ا بºان األقل منوا بصفة خاصة وإىل بعض ا بة إىل ا يقاخلاصة  م ل ل ل ًسـ بة بºه يف أخذه يف . لن غوشدد عىل ر

iتب خار� تضافة  مكبار مكرحش ال سـ نقاش . عت تام الفوري  i هد يع الوفود اليت تود أن  للومض صوته إىل صوت  ت خمج شت
ية والفوللكور يدية واملوارد الورا شأن حامية املعارف ا متر  ثا تقل لب ية بوضع صك . ملسـ توجي ا هد  لعملوأعرب عن أم\ أن  ت واحد يش

إىل اعKد iقرتاح ا<اعي إىل عقد مؤمتر دبلومايس +ý الغرض اخلاص عىل الفور  ملزم محلاية تÄ املوارد ودعا أو أكرث
نة  نة خالل  ي\ لفرتة  سـبد/  ي معتفض ً يجني . 2014م تام املؤمتر ا<بلومايس ا+ي عقد يف  نجاح ا بوأفصح عن لغ تقديره  ت خل

يذ معاه ية  ناء مع ا<ول األعضاء األخرى لضامن فعا هد لعمل ا نفو تتع ل يجنيلب  .بدة 

يا اجلديدةورصح وفد  .99 هور يف غينبوا  يا تقدير أحصاب املصاحل وا سب تدر ية الفكرية قد  مجل بأن جدول أعامل ا ًمللك جي ك
بºان األقل منوا  كا يا اجلديدةًل ية غينبابوا  شة قضا/ ا نا ية الفكرية و يوم العاملي  تفال  i ناء يجة لز/دة الوعي أ مللك  م للملك ح قت ل ث ن

تصادية وال. ناء اجKعات أحصاب املصاحلثالفكرية أ i ية ية الفكرية قد بزغت كأداة  قوأضاف الوفد أن ا سـÉ يف جمال  للتمنمللك
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توفري حد أدىن من معايري امحلاية تجارة، ملزمة ا<ول  بعوملة ا ثقايف . ل بري ا يدية وأشاكل ا لوقال الوفد إن قضا/ املعارف ا تع لتقل ل
يع متس  يدي يه موا ضا هادئلالتقل يط ا لبºان اجلزرية يف ا يا اجلديدة وحمل نأى عهناغينبوا  ست  مب  تدى . لي منوقال الوفد إن 

هادئ ومهنا  يط ا بºان اجلزرية يف ا لا حمل يا اجلديدةل تغالل، غينبوا  i يدية من سـ قد أعد نصوصا قانوية محلاية املعارف ا تقل لن ً
ية امجلاعة ولكن ترمجة هذه ا ية  بت أ مللفقد  ملك تحد/تمهث لية إىل قانون قابل لإلنفاذ طريق ميلء  وأضاف الوفد أنه مت . ك

بحوث الزراعة يف  هد الوطين  ية مع ا بادل اآلمن للموارد الورا سأp ا شة  لنا ث ت م ملعق يا اجلديدةلم تÄ غينبوا  بالد ال  مت ولكن ا ل
نظمة العا ثري من ا نا ميكن تعمل ا رشيعات الالزمة يف هذا اªال و ملا مل لكه ية الفكرية لت بو(للملكية  هد يف معاجلة ) يالو ملعساعدة ا مل

ية ية الفكرية املربطة ملوارد الورا ثقضا/ ا ت ية طوي� األمد ما أدى إىل . مللك ساعدة ا بو قد قدمت ا نوأوحض الوفد أن الو مل لتقي
نظور بل ا متد يف ا ية الفكرية سوف  ية  ية و ملتطوير اسرتا ن تقيج ملسـللملك تع ط تة وساق الوفد ا. ت ث� قائال إنه مت اعKد نظام أ متأل ً م

ية الفكرية  تب ا شارية  ثة ا بو وزارت  ساعدة الو ية  ية ونظام إدارة الو9ئق اإللكرتو نا ية ا با ت بع ي مب ن ع مللكلص مك يا سمللك غينبابوا 
يل ا<ويل للعالماتاجلديدة شة مزا/ نظام مدريد  نا سج  ق بºان األقل. للتمل بو  ساعدة الو للوبني الوفد أن  ي ً منوا قد عزز من م

 pان ويف حاºب ية الفكرية يف هذه ا لماكنة ا يا اجلديدةمللك  .مة لوفاء لزتاماهتاً حتديدا، مسح هذا األمر للحكوغينبوا 

ية املدىل به  .100 تحدة األمر يان وفد قربص املدىل به مس iحتاد األورويب ويان وفد الوال/ت ا يا  يكوأيد وفد إيطا مل ب ب ل
بات او. عة ءمس اªمو هدها لك من عدد ا لطلرحب الوفد لز/دة اليت  ش ية الفكرية ملودعة <ى ّ ية  للملكاملاكتب الو طن

ية يف عام و< بو العا ملى أنظمة الو مترار 2011ي تصادي سـ، و i تعاشiق نة ن سابه املزيد من 2010سـا+ي بدأ يف  كت وا
بوالقوة،  سات ا رشاكت واجلامعات ومؤ لمبواص� ا س تصاديةلحث ل i الربة pتاكري عىل الرمغ من حا i ها قشا يط ب وقال إن . ن

تقدم  تصادي وإحراز ا i منو يق ا ية و نا بح عامال ر/د/ يف تعزيز القدرة ا تاكر أ i جتاه يؤكد أنi ýلذ سـ ت ص قب لحتق ف ل ً ً
يات ياسات احلكومات واسرتا بقى حمورية يف  ية الفكرية  بت أن ا يجiجKعي و سـ تت مللك رشاكتيث تدرك قائال إن . ل ا ًوا سـ

ية الفكرية نه أن يزدهر دون حامية حقوق ا تاكر ال  iمللك ميك بو دورا حاسام يف تعزيز الوعي بفوائد . ب ًومىض يقول إن للو ً ي
ية أل ية الفكرية وتوفري اخلدمات األسا ية  يد العاملي وتدعمي قدرة املاكتب الو ية الفكرية عىل ا سـا ن للملكلصع وساط طمللك

رش بادرة . اكتلا مبورحب  تاكرّ متر يف جماالت ّ اليت ذكباملؤرش العاملي لال تEر ا i ية ملسـرت ا<ول األعضاء بأ س تعلمي مه لا
تاكر iبحث و بوا يا تود أن و. ل ئة يق ا<ول األعضاءتنضم إىل لقال إن إيطا بذوp لهتن  هود ا بو عىل ا ملاملدير العام وأمانة الو جلي

رشعي بو ا للصون دور الو ية الفكريةي ية  ية ا ئة العا ها ا مللك بو نصف مل ملعي نظمة و. له بو  تطلع إىل رؤية الو مأضاف قائال إن بºه  ي ّي
تجاوبفعاp وقادرة وّثرية  يجي . لعىل ا تقومي iسرتا توالحظ أن برQمج ا ت عىل وشك اإلمتام وأعرب عن ثقة بºه يف أن ل

سني مهّسـمي ذý الربQمج يل ملواص� ا تحد ا لس ميبل توصل إىل إدارة  سلن أجل ا ساءلهتا ل ية وميكن  شفا سم  مة  ل فت وإ
حة ت
مثر بني اّورح. خدمات موDة حنو الزبون تعاون ا لب  تق� للرقابةملل شارية ا i سـنة ت مللج ب واألمانة وا<ول األعضاء وتدابري س

بو  متدة يف الو تلكفة ا ية مقابل ا توى الفعا يرفع  ل ل ملعسـ ية للفرتة ث ويقة الربQمج ومضنم ت. 2013-2012ناملزيا  Éصل بفرتة يوف
تني  هود ًجمددا الوفد  ّ، أكد2015-2014لسـنا بو جلعىل دمعه  سني يالو ية إىل  حتالرا ها م تخداملسري أعام أنظمهتا  سـوتعزيز ا

ية اخلاصةا شأمللعا يات ا ية و نا تجارية والرسوم وال°ذج ا ن لرباءات والعالمات ا سم ع لص ملل  إن من األمور اليت ًوأضاف قائال. ت
تغالل طاقات  ساعدهتا عىل ا بºان األقل منوا  ية وا نا بºان ا بو إىل ا ية اليت تقد7ا الو ساعدة ا ية ذاهتا ا سـتيس األ مل ل ل ل ي ن مل ًمه م لتقتك

ية تصادية عىل وجه 
م، مللكا i ية إىل ضامن تعزيز ق الفكرية شطة الرا مواأل تخدام ن ية الفكرية من سـا  قبلمللكحقوق ا
رش تلا i ترب مصدر توسطة اليت  باكت الصغرية وا تع تصادي وخلقمل i منو قاكر وحمرك ا ًواسرتسل قائال إن إبرام .  فرص العملل

برصي اسرتج سمعي ا شأن األداء ا يجني  لمعاهدة  ل ب تعدد األطراف ب سار ا ثقة  ملع ا مل  أن ا<ول األعضاء قادرة عىل ّوبنيل
شأن القضا/ العالق بيق توافق اآلراء  يف وأعرب عن أم\ . مللكية الفكرية اخلاصةلوضع القواعد واملعايري ا<وية ة يف جمال حتق

توازن  ناءات عىل حق املؤلف لفائدة مبلوغ اتفاق  iيدات و تثشأن ا ي سـب برص معايقلتق تيمتّكنوا حىتل ا شاركة ا ل من ا امة يف مل
ية، والعمل عىل  ثقا ية وا ياة املد فا ل ن شأن ّوعل.  يف الوقت ذاتهضامن حامية أحصاب احلقوقحل برية عىل اعKد معاهدة  ية  بق أ ك مه

بث ئات ا لحامية  يجة مماث�  وقال إن هي تيق  نظر إىل نحتق شات ليف هذا اªال من األمور املرغوب فهيا  نا قا يق حولمل تنسـ 
يط  يةتبسـو نا يل الرسوم وال°ذج ا تص�  ية واإلجراءات ا رشوط ا عا لص سج مل تشلك بل تحيل. ل بناءة نعقالية و بروح لورأى أن ا

يدي حنو iتفاق  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا شأن حامية املوارد الورا يه املفاوضات  تقلساعد عىل تو ل تع تقل ث ب لي ل ل ج س
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تظاره خبصوصّميكقوي مما  برQمج معل عىل توصل إىل حل وسط طال ا نن من ا سائل تÄ ل متس من و. ملا يلقال إن بºه 
بو تعزيز  يةبالزتا7ا يالو ياQت اجلغرا تصل   Éتعدد األطراف ف تعاون ا فيع ا ب ي مل ل لشج يانه قا. ت تمت  بوا ية خ شارك بفعا لئال إن بºه  ي ً

شأن  شات  نا بيف ا ق يده حلل المراجعة مل شأ ومعر عن تأ يات ا يل ا<ويل  بونة  ينظام  ن سم سج ًشـ مل ت ت لل توى امحلاية  لل مسـيقوض 
يا شأ وميكن أيضلتسماحلايل  ّت ا ية األخرىليع نطاق امحلاية يسـوا من تملن ياQت اجلغرا يع ا فشمل  ب  .لمج

يةوأحاط وفد  .101 ية ا<ميقرا طهورية كور/ ا لشعب يد املارشال احملرتم مج لسـ iجKع علام بأن ا  القائد األعىل كمي جونغ أونً
يةمجل ية ا<ميقرا طهورية كور/ ا تصالشعب ناء ا<وp كقوة ا ق قد حدد هدفا عظÉ وهو  ب ً ية يف غضون بضعة أعوام ً فدية معر

هدف حبمكة يق هذا ا لوخيوض املعرتك  مترة يف عدد الرباءات وiخرتاعات واإلبداع بفضل . لتحق ملسـوأشار الوفد إىل الز/دة ا
يا نولو تطوير العلوم وا بة عىل إعطاء األولوية  جياسة احلكومة ا لتك ل نص ، بلغ عددها أكرث من 2012وأوحض الوفد انه يف . ملسـ

بة 000 11 ثل ارتفاعا  سـ، ما  بنمي تاج  ويف . 2011 /ملائة مقارنةبـ 19ً يات جديدة يف دوائر اإل نولو نوأضاف أنه مت إدخال  ج تك
ية ومواقع iنرتنت بات iلكرتو تخدام ا ية الفكرية عىل نطاق واسع  تجات ا رش  نأماكن العمل من خالل  ت سـ ملكن م . مللكن

يا مع معايري وأشار إىل أن احلكومة قد ركزت عىل ا ية الفكرية متا شاء نظام وطين محلاية ا بو خبصوص إ ًتعاون مع الو شـ ن ي مللكل
ية الفكرية ا<وية لحامية ا ية . مللك هم تعزيز أنظمة حامية ا ية، صار من ا تصادية العا iية و مللكوقال إنه يف ضوء األزمة املا مل ملق ل

تحد/ت العا تغلب عىل ا ملالفكرية أكرث من أي وقت مىض  ل نا	 واألمن الغذايئلل تغري ا ملية اك وعرب الوفد عن وDة نظره . ل
ية الفكرية وتكوين الكفاءات لKيش مع واقع هذه  ية  ية ا تعزيز ا ية  نا بºان ا ساعدة  بو ا للملكبرضورة أن تقدم الو ن تم ب ل ل لل مل تحي لل

ية يق الفعال جلدول أعامل ا بºان من خالل ا منا ب لتل ية، لكام زاد خطر وأضاف الوفد أنه لكام تأ. لتط يق جدول أعامل ا منخر  لتب تط
نوب شامل وا ية الفكرية بني ا ية وتفاوت توزع ثروة ا نا بºان ا ية كزنيف العقول يف ا Kجi شالك جلا ل ل ل ع مللكمل وقال إنه حىت . م

يا ية يف  نا بºان ا هود ا نظمة أن تويل اهKما  ش(ت عىل ا تعامل مع هذه ا بو من ا صمتكن الو ل ل مل مل ل مي جل ً ية ت يات و نغة اسرتا طيج ت
هذه األمم تقين  ية الفكرية وز/دة ا<مع املايل وا تطوير ا ية  ية ا لية الفكرية وتعزيز ا مللك ن لللملك ل ت تحب تطرد الوفد قائال إنه . لل ًوا سـ

تدامة من خالل احرتا تصادية ا i ية ية حىت حتقق ا نا بºان ا تقدمة أن تقدم ا<مع العميل  بºان ا سـعىل ا من ل لل مل ملل ق م الزتاماهتا لتم
يا نولو جل<مع املايل ونقل ا ياطات حازمة وأن ترفض اكفة أشاكل . لتك تخذ ا تففي وDة نظر الوفد، عىل ا<ول األعضاء أن  حت

ية ساعدة ا بو  شطة الو نيس أ للم ي تقن لسـ ية"ًوقال إنه ال ميكن أبدا تربير حماوالت احلديث عن . يت شفا فا بو مع " ل شطة الو ييف أ ن
 ºية بعياسـهتداف ب نهتا ا<ول األعضاء إلجامع يف ا ساعدة اليت  ية وبرامج ا تفات جلدول أعامل ا مجلعنه بال أدىن ا مل من تبل لت

نفس احلقوق وال ميكن أن متيل علهيا . العامة تع  يادة  ية دوية تضم دوال أعضاء ذات  ئة حكو ثابة  بو  بووحض أن الو مت سـ ل ي مب تي ً م ه
يهنا إرادهتا اخلاصة نا خاض ال. بعبºان  تعزيز هو ية  ساعدة ا تعلقة  بºان ا بعض ا باط�  لوفد رصاحة يف iدعاءات ا ن مل مل ل ل لتقل

ية قد أفادت رصاحة  تحدة ا ئة األمم ا يع بأن  ية وقال إنه صار معلوما  نا بºان ا ية الفكرية يف ا ية  ية ا ًا ن مل ي للجم ل ل ت ملعب ه تح ًل م للملك لن
ساعدة شلكة يف هذه ا ملأنه ال  
 واعرتض الوفد حبدة عىل حم. مها رفضا  بو ور ية للو ساعدة ا يس ا ًاوالت  ً فض يي ن تقمل لسـ ت

سمى  وال نطق مبا  تعيص عىل ا ساعدة ربطا  بعض حياول أن يربط هذه ا ية، فا نا بºان ا ساعدة يف ا يسـÉ ا مل سـ مل ل ل ل يمل ً عقوت "م
تحدة يةمجهوريةًوأخريا، رصح الوفد بأن حكومة . لبº واحد ال غري" القانون الوطين"و" ملاألمم ا ية ا<ميقرا ط كور/ ا  لشعب

ية الفكرية  نصف  شاء نظام عادل و نظمة إل ياهتا ويف iضطالع بدورها كدوp عضو يف ا سؤو للملكمتر يف الوفاء  م ن مل ل مب ستسـ
تعاون ا<ويل لوتعزيز ا  .ل

تقريب بني ا<ول األعضاء  .102 سامهة من أجل ا بو عىل ا نان للو iتقدير و لوأعرب وفد املغرب عن اكمل ا مل ي ت مبا خيدم مل
ية ثقا ية وا Kجiتصادية و i ية يق ا  pية الفكرية وجع\ أداة فعا تطوير نظام ا شودة  فاألهداف ا ق تحق لمللك ع من ل لتن ل وحرص . مل

تخابه يعمل عىل ترمجة  نذ ا نظمة وا+ي ما ف�  ها املدير العام  بذ مية اليت  هودات ا نويه  بة  نا نام هذه ا نعىل ا للم ي ت سـ مل مت ل ªلق لل غ
شغاالت ا<ول األعضاءاألهداف  سطرة إىل إجنازات ملموسة تؤكد تطلعات وا نا ًوقال إن اململكة املغرية تويل اهKما لغا . مل ب

تدامة ية ا Kجiتصادية و i ية يق ا تاكر كعامل أسايس  iتصاد املعرفة وتطوير اإلبداع و سـال ع من ملب ق تحق لتق ومن هذا . ل
يد مبا مت إجنازه من ت نطلق، فإنه  شـا ية العامة وخاصة يمل ية من أشغال ا نذ ا<ورة املا تلف اللجان  مجلعقدم يف أشغال  ض مخم

يث اكنت اململكة املغرية من  برصي  سمعي ا شأن األداء ا نه معاهدة  يجني وا+ي متخضت  بانعقاد املؤمتر ا<بلومايس يف  ل ل ب ع حب
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تام للمملكة . بني ا<ول املوقعة علهيا بو لوأعرب الوفد أيضا عن iخنراط ا ياملغرية يف املفاوضات اجلارية يف اللجان ا<امئة للو ب
توجي  يات دوية  ية اعKد اتفا توصل إىل توافق بني ا<ول األعضاء  شود وا تقدم ا ناءة يف إحراز ا سامهة ا تقصد ا ل بغ ل ن ل ب كمل قل مل

ية واملعارف ا تأشغال هذه املفاوضات، وخص +كر املفاوضات املربطة حبامية املصادر ا ي لت قليدية والفوللكور وكذý نجل
ية نا يل الرسوم وال°ذج ا عساطر  لص سج بث . تم ئات ا يني حقوق  لويف جمال حقوق املؤلف واحلقوق اªاورة، أشار إىل  ي هحت

ية يف مبا يضمن ولوDا لإلبداعات ا ئات األر بات و برصية وا ناءات لفائدة ذوي اإلعاقات ا iحملماإلذاعي و شـ ي ت ل هت ملكسـ وقال . ث
تصاد، تواصل إجناز العديد من اإلصالحات واألوراش إن اململكة ية للهنوض ال ية و متدت اسرتا ق املغرية قد ا ن يج طب ت ع

تاكر ومت إدماDا يف  iية الفكرية مكحرك لإلبداع و ية توجد ا يوية، ومضن هذه iسرتا ية يف لك القطاعات ا با يج حل مللكيلك ت له
سطرة من طرف  منوية ا شاريع ا مللك الربامج وا لويف إطار الوفاء لزتامات املغرب ا<وية، أشار الوفد إىل . باحلكومة املغريةلتمل

ية تا يات ا شاريع القوانني ختص انضامم املغرب إىل iتفا بل جملس الوزراء عىل مجموعة من  نة من  لاملوافقة هذه ا ل م قسـ ق : ل
شأن ا يف التفاق الهاي  يقة  شأن قانون العالمات وو نغافورة  سمعاهدة  ب ن ث ب لتسـ ية ج نا عيل ا<ويل للرسوم وال°ذج ا لص ج

يف ا<ويل للرباءاتو) اتفاق الهاي( يف و) اتفاق اسرتاسربغ (لتصناتفاق اسرتاسربغ اخلاص  شأن وضع  ناتفاق لواكرنو  تصب
ية نا عدويل للرسوم وال°ذج ا تصويرية للعالمو) اتفاق لواكرنو (لص نارص ا يف دويل  به  نا ا+ي وضع مبو لاتفاق  للع ن تصي جي  اتف

نا( رشوع للقوانني اخلاصة يف إطار حقوق ). فيياتفاق  يمت العمل عىل إحداث  نة القادمة  نة وا موقال إن هذه ا س سـ لسـ ل
يجني  يات ا<وية وخاصة معاهدة  تالءم مع iتفا رشوع يعدل قانون حقوق املؤلف واحلقوق اªاورة حىت  باملؤلف، أيضا  ل قي م ً

رشوع جدي برصي، و سمعي ا مشأن األداء ا ل ل ية الفكرية يف جمال اإلبداعات، ب تب املغريب حلقوق املؤلفني لريعى ا مللكد  للمك
ية من أجل الرفع من جودة نظام براءات iخرتاعات، كذý جيري العمل  نا ية ا يات اخلاصة  عوأيضا مراجعة ا لص مللكتض ملق ً

ندو ية وiخرتاعات و ية وا ية وا صمن أجل دمع اإلبداع يف اªاالت األد ن ن تقب ندوق للف ية و رس صق خاص بدمع األعامل ا ح مل
تاكرات i ندوق <مع ية و ي° تاجات ا ندوق خاص بدمع اإل ية و بخاص بدمع األ ص ئ ن ص لسن تخدام الفعال ألصول . غ i سـوعن

رشوع عرب تصادية، أشار الوفد إىل إعداد  i ية ية الفكرية ألهداف ا ما ق رش براءات -لتمنمللك نصة  لنت ا+ي يعد أول  م
شاركة لك من iخرتاع تب األورويب للرباءات و ية الفكرية وا ية  نظمة العا مب العرية عرب اإلنرتنت وذý بدمع من ا مل مل ملكب للملك

بة يف iنضامم إلهيا توحة أمام ا<ول العرية الرا بادرة  غمرص وتونس واألردن، وبقى هذه ا ب مل كوبفضل هذه احلرية عىل . مفت
بدعني مسـتوى اإلصالحات املذكورة، قال الوف ية الفكرية مبا خيدم مصاحل ا نظام ا تقدم  ملد إن بالده تطمح إىل منوذج  مللكل م

نفعة العامة تكرين وحيقق ا ملوا بو مبا حيقق هذه األهداف. ملب رشاكة مع الو تعاون وا يف ا تطلع إىل  تطرد قائال إنه  يوا ل ث ي لسـ . تك
نظمة تب خار�  تضان  شأن ا للموجدد الوفد طلب اململكة املغرية  ب مكب ها ويف تقريب ح ية يف إشعا سامهة بفعا ع من أجل ا ل مل

رشاكة  تعاون وا ية الفكرية وتقوية ا نظام ا تقدما  هوي ويف متكني املغرب من أن تكون منوذجا  توى ا لخدماهتا عىل ا ل ل مللكسـ م ًجل ً مل
نظمة  .ملمع ا

ية وشدد عىل دمع .103 بºان األفر يان وفد مرص املدىل به مس مجموعة ا يقوأيد وفد رواندا  ل هود اليت ب يع ا جل بºه  مجل
ناءات  iيدية والفوللكور و ية واملعارف ا ية الفكرية يف جماالت املوارد الورا يق ا<ويل محلاية ا ثسـهتدف ا تمللك تقل ث سـ سـت ل لتن

بحث تعلمي وا سات ا بات ودور احملفوظات ومؤ برص وا يفي ا تص� حبق املؤلف لفائدة  يدات ا لوا ل س ت ل ضع مل ملكي ًوساند أيضا . لتق
يذ يةلتنفا تام والفعال جلدول أعامل ا من ا ية . لتل سني اإلطار القانوين محلاية حقوق ا مللكوقال إن حكومة بºه ركزت عىل  حت

يدين  نطقة فÉ بني أحصاب املصاحل عىل ا بº وا ية ا ية الفكرية كأداة  شأن ا ثفت Dودها إلذاكء الوعي  لصعالفكرية و مل ل من ب لتك مللك
ميي تاكر ًوأردف قائال . قلاحمليل واإل i يع ية الفكرية هو  ياساته يف جمال ا نه و بإن الغرض من إطار بºه وقوا شج سـ تن مللك ي

شمل  ية الفكرية  ية  ياسة الو شودة يف ا نة ا ية الفكرية للمخرتعني وإن األهداف ا تواإلبداع بصون حقوق ا ن سـ ن للملكملعل طمللك ل مل
تاكر  ية للهنوض ال نولو بتعزيز املعرفة ا ج تدرجيي(لتك يط وا لا يني إىل ) لبسـ ثني ا با ية وا رشاكت ا حمللوز/دة فرص نفاذ ا ل ححملل ل

ية ية وا يا األ نولو حمللا جنب ج رشاكة مع . لتك يني  ية الفكرية خالل العامني املا ندوات يف جمال ا نظمي عدد من ا لوأشار إىل  ض ل مللكت
بو و ية يالو نا ية ا ية  ية األفر نظمة اإل عا لص مي للملكمل يق بº ومح� إلذاكء الوعي)ARIPO(قل ًوأحاط علام بأن بºه مير . ل عىل نطاق ا

ية تاكر يف ظل جدول أعامل ا iيا و نولو شاء مراكز <مع ا تطلع إىل إ ية و يذ  منمبرح�  ب ن ي لتحق ج تك يق لنف ًواسرتسل قائال إنه . ت
ث با ناعة وا توسطة وقطاعات ا رشاكت الصغرية وا سـهتدف تÄ املراكز اûرتعني من األفراد وا حتوقع أن  ل لص مل ت تخصصني لي ملني وا
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ياسات ية الفكرية وواضعي ا لسـيف جمال ا ية الفكرية . مللك ناعه بأن حامية ا بو وأعرب عن ا يده لعمل الو مللكوأبدى جمددا تأ ت ي قي ً
تصادي i تحول قللحد من الفقر يه جحر أساس ا  .ل

ية الفكرية جتربة  .104 تصل حبقوق ا  Éباع هنج فعيل وواقعي ف تان إن ا مللكوقال وفد أفغا ي ت بة إىل نسـ لنسـجديدة جدا  ً
نة  شئ  ية الفكرية أ بº وإن اªلس األفغاين  سـحكومة ا ن تلف 2007للملكل ثلني  ناعات ويضم  تجارة وا û بدمع وزارة ا مم لص ل

سات تكوين . سالوزارات واملؤ ية وحلقات معل  تطرد قائال إن موظفني أفغان شاركوا يف ندوات وز/رات درا لوا سـ ًسـ
بº ويف ا نة . خلارجلالكفاءات يف ا ية الفكرية  تان  يح خطة معل أفغا سـوأشار إىل  لسـ للملكن تعاون مع املدير العام 2012تنق ل 

ية الفكرية إىل مقر  يون  توى  يعو ا ية جيرهيا موظفون ر شطة خاصة يه ز/رة درا نظمي ثالثة أ سري  بو  مللكللو نف سـ سـ ن ت ي معي مل لت
ية جيرهيا موظفون  يف وز/رة درا بو الرييس يف  سـالو ن جي بºان األعضاء يف ئ ية الفكرية يف أحد ا تب  لأفغان إىل  للملك مجعية مك

ميي  تعاون اإل يا  قلنوب آ لل سـ بSAARC(º(ج تحد/ت . ل هبدف تكوين الكفاءات وندوة إلذاكء الوعي يف ا لومىض يقول إن ا
شمل انعدام اخلربة <ى امل ية الفكرية  بº يف جمال إنفاذ قوانني ا ها حكومة ا تاليت توا مللكل D إلنفاذ وتدينيني  ملعنوظفني ا

ية الفكرية يف جامعة  شاء مركز للمعلومات عن ا نه بإ تعويض  ية الفكرية ا+ي ال بد من ا تص�  مللكتوى اخلربة ا نمللك ع ل مل مسـ
ية وإيالء املاحنني األولوية لقضا/ أخرى مع اح ية الو تدريس اجلا ناجه ا ية الفكرية يف  نرص ا ناكبول وانعدام  مع ل طع م Kل مللك

ýية الفكرية من ذ توقع إحراز تقدم . مللكترضر برامج ا ية الفكرية و بادئ ا يواصل الزتامه  ته قائال إن بºه  تمت  يوا مب سـ مللكلكم ًخ
ساعدهتا بو و تعاون مع الو مبملحوظ  ي  .ل

نظمة العا .105 تب الوطين للرباءات يف بºه وا بادp بني ا تان إىل أن العالقات ا ملوأشار وفد طا مل ت ملكسـ مل ية جيك للملكية 
نظامت ا<وية العام� يف جمال  بºان األخرى وا ية لرباءات يف ا لالفكرية واإلدارات ا مل ل ية الفكرية ملعن قامئة عىل iحرتام مللكا

ية سؤو لوا تان إىل . مل تجىل من انضامم طا ية الفكرية كام  برية  ية  بº يويل أ سـوإن ا ي ك مه جيكل يف التفاق الهايللملك نويقة   جث
تعلق  تعلق تفاق مدريد ملا ية وانضاممه إىل الربوتوكول ا نا يل ا<ويل للرسوم وال°ذج ا مل ع لص يل ا<ويل لتسج سجشأن ا لتب

تجارية. للعالمات شأن قانون العالمات ا نغافورة  نوي iنضامم يف أقرب أجل إىل معاهدة  تان  لوأفاد أن طا ب سـ ي . جيكسـ
تان يعزتم إعداد اسرتا يوأضاف الوفد بأن طا تسـ ية الفكرية يف أقرب أجلجيك ية  للملكية و ن ياق، وبطلب . طج لسـويف هذا ا

ية ئات ا يع الوزارات وا ثلني من  يل فريق عامل يضم  نمن احلكومة،  ي مج ملعمم له ترب . تشك ية الفكرية تعو من أولو/ت مللكا
تان تصاد يف طا iجيكسـ هر تقربا حلقات در. ق نظم لك  تب الوطين للرباءات  يوقال الوفد إن ا شي ية عن امحلاية القانوية ملك نا سـ

ية الفكريةألصول  ية لرباءات يف . مللكا بو واإلدارات ا بال مع الو تان عازم عىل تعزيز العالقات  نوإن طا ي ملعسـ مسـتقيك ج
ية تطوير  نظامت ا<وية  بºان األخرى وا بغا ل مل ية الفكرية ل يد الوطينمللكا تاما، شكر الوفد املدير العام وفريق . لصععىل ا خو

توى الرايقمع\ يات هبذا ا نظمي ا سـ عىل  مجلع  . ملت

تعراضه إلجنازات و .106 نظمة وا شامل ا+ي أدىل به مدير عام ا تقرير العام وا تحدة عىل ا سـأثىن وفد اإلمارات العرية ا مل ل ل مل ب
يذ ح ية  ية واحضة وشاطره الرأي حول اقرتاحه وشدد عىل وضع آ ها اسرتا ية اليت  ها ا نظمة و نفا ل تخطط للتق لسـ يج بل تمل ول مل

نظمة إىل  ية للمرح� القادمة تقود ا ية ا بري وانعاكسات للخطة وiسرتا ها دور  ية سوف يكون  شاء ماكتب إ ملإ بل يج ك مي ملسـتقن ت ل قل
تطور  ية ومعايري ا ها وiرتقاء ألDزة ا يا تكامل  توى من األداء، كام أهنا سوف حتقق طموحات ا<ول ال لأعىل  ن ه سـ لفسـ لك م

برصي وا+ي وأشار الوفد إىل ما . لºول سمعي ا شأن األداء ا يجني  ية  يع عىل اتفا تو شأن ا سابقة  لحتقق خالل الفرتة ا ل ب ب ل ب قل ق
يا كذý من  سجل يف جسالت اإلجنازات، وإن ما مت حا نظمة  يع مع ا يه ا يجني وهذا اإلجناز ا+ي شارك  لعقد يف  ي مل مجل فب

بو وجملس ا نظمة الو تعاون ما بني  يع مذكرة ا يتعاون من خالل تو مل تعاون ق تب براءة iخرتاع يف جملس ا شأن دمع  لتعاون  ب مكل
يل  نة عامن الرأي وأن ذý د شاطر وفد  تعاون فإن الوفد  ية الفكرية لألمانة العامة <ول جملس ا ية  شاء أاكد لوإ سلط ي ل مي للملكن

تع تعلق لرباءات وا ية لالرتقاء لعمل ا بة ا لعىل ا<ور ا+ي يعكس صدق الطموحات والر مل حلق نظمة يقغ ملاون الصادق ما بني ا
نظامت األخرى وا<ول تصاد املعريف هو هدف أسايس لالرتقاء . ملوا i تحدة قائال إن تطرد وفد اإلمارات العرية ا قوا مل ب سـ

برية اليت  تحدة رمغ اإلجنازات ا ية، وإن دوp اإلمارات العرية ا ية ا يق ا تصاد/ت ا<ول اليت سوف تؤدي إىل  لك يق حتق ملق ب حلق لتمن
توى العالمات  بدعني واûرتعني أو عىل  ية الفكرية سواء من خالل iهKم  سابقة يف قطاع ا سـحتققت خالل الفرتة ا مل مل مللك
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ية وخطة طموحة وبرية  ية وخاصة وقد وضعت اسرتا تجارية فإن دوp اإلمارات تويل هذا القطاع لغ األ كا يج مه تل
تكون تÄ األعوا2014 و2013 و2012 لألعوام ترب مضن أولوية حكومة دوp اإلمارات ل  ية الفكرية وهذا  يعم عام ا مللك

تع به دوp اإلمارات العرية  تصادي ا+ي  i تطور تقرار وا i بفضل ýية وذ ياهتا ا تحدة واسرتا بالعرية ا مت ل سـ بل يج مل تب ق ملسـتق ت
تصادية يف العامل i تحد/ت واألوضاع تحدة رمغ ا قا ل تطلع إىل. مل يع ا<ول األعضاء يف يوقال الوفد إنه  نايئ مع  مج تعاون  ث

يد ماكحفة أي تعدي للرباءات أو العالمات ميكن أن حيدث بادل اخلربات وتو نظمة  حا ت  .لمل

يان ا+ي أدىل به  .107  ýية، وكذ بºان األفر يان ا+ي أدىل به وفد مرص مس مجموعة ا يده  يا تأ بوأبدى وفد غا ل ب ي للب يقلل م
نج لiحتاد األفريقي، ورحب  برصيّ سمعي ا شان األداء ا يجني  لاح احملرز يف اعKد معاهدة  ل ب وأعرب عن أم\ يف أن . ب

يدية  ية واملعارف ا شأن اعKد معاهدة حول املوارد الورا تقلحيقق تقدم جمد فÉ خيص ا<عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس  ث لب ُ
يدي ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع هد بذل . ل شوقال إن العام املايض  برية يف جمال وضع القواعد واملعايري وتكوين ّ كDود 

ية الفكرية  ساعدة عىل دمع ثقافة ا ية الفكرية وا هوم ا يل إزاp الغموض عن  ية وإذاكء الوعي يف  مللكالكفاءات املؤ مللك مف ملب س سسـ
يد الوطين ناير . لصععىل ا نفاذ يف  ية دخلت حزي ا نا ية ا يوأفاد بأن لواحئ ا ل ع ّلص مللك ه2011ّّ يل اخلاصة س ممّا  لتسجل إجراءات ا

ية نا ية ا عحبقوق ا لص تعلق . مللك  Éرشوع اللواحئ اخلاصة حبق املؤلف ف ياغة  تب حق املؤلف قام أيضا  يوأشار إىل أن  مبص مك ّ
تمدت يف عام  نفات، وأن تÄ اللواحئ ا ُيل ا ع ملص ّسج ية . 2011بت نا ية ا تة إجراءات ا بو أل رشوع الو عوخص +كر  لص مت مللكي م ّ

نذ عام وقال إ نه أيضا، مذكرا أنه رشع  تفادت  يا ا من غا ُم ّ سـ ّب م تة إجراءات 1918ّ رشوع عىل أ مت يف العمل مضن ذý ا مل
ياQت 2011ّكام أفاد بأنه مت، يف عام . تسجيل العالمات ية الفكرية يف قاعدة ا ية  يل القوانني الو ب،  ن لحتم للملكط

WIPO Lex . ية متكن ّوبه بأنه مت وضع إجراءات دا خل ّ يل ّن يا من iنضامم إىل العدد املزتايد ألعضاء نظام مدريد  سجغا للتب م
يل ا<ويل للعالمات. من خالل iنضامم إىل الربوتوكول) نظام مدريد(ا<ويل للعالمات  شأن ا تعلق تفاق مدريد  سجا ب . لتمل

يا عضوا يف نظام مدريد حبلول عام  بح غا بوأبدى أم\ يف أن  ساق قانون ، مع العمل، يف ال2013متص توقت ذاته، عىل ضامن ا
نظام مدريد تجارية مع اإلجراءات القانوية  تعلق لعالمات ا بº ا لا ن ل مل ية . ل تطوير جمال ا نارص اجلوهرية  مللكوقال إن من ا ل لع ّ

ية الفكرية متلني حلقوق ا تخدمني ا مللكالفكرية إذاكء الوعي بني املالكني وا حمل بو قدمت. ملسـ تطرد قائال إن الو يوا  دعام هائال ّسـ
يا خالل عام  مبيف هذا الصدد ونظمت أربع ندوات يف غا ية الفكرية، مبا يف 2012ّ ية  ية األفر نظمة اإل تعاون مع ا للملك،  يق مي مل قلل

شأن  تدى  تصادية معوما، و i ية تصادي لقطاع حق املؤلف يف ا i هام شأن اإل تدى ألحصاب املصاحل   ýبذ ن من ب من قم ق لتس
ياسة واسرتا تياغة  سـ ثة ص تدى،  بل ذý ا يد الوطين، وأضاف أنه اضطلع،  ية الفكرية عىل ا بعية يف جمال ا ن ّ لصع بيج مل ق ُمللك

 ،ýيع أحصاب املصاحل ا+ين أبدوا، بعد ذ بل  شت من  يمي نو تاجئ ذý ا بو وأن  يف من الو ياجات  i مجيمي ق ن ي تلك قت تق لتق ح ّل ب
ياسة ية وضع ا ية من  ثا تعدادمه خلوض املرح� ا سـا معل ن ل بو و. لسـ يع تÄ اإلجراءات تدل عىل الزتام الو تمت الوفد قائال إن  يا ّمج ّ خ

بل مثر يف ا تعاون ا يا، وتطلع إىل مزيد من ا ية الفكرية يف أفر تقتطوير ا يق ملسـمللك مل ل  .ّب

يجني  .108 نظمي مؤمتر  نظمة واألمانة طوال هذا العام، وخاصة  نغويا رضاه عن العمل ا+ي أجنزته ا بوأبدى وفد  ت مل ل م
برصيا<بلومايس سمعي ا شأن حامية األداء ا يجني  ل يف يويو املايض وا+ي أسفر عن اعKد معاهدة  ل ب ب وقد أبرمت هذه . ن

بو من حس إجيايب وثقة املعاهدة بفضل ما نغويا وقعت عىل املعاهدة وأمل أن . يحتلت به ا<ول األعضاء يف الو لوقال إن  م
تعاون بني . ييصدق علهيا قربا بادرة ا لوإن إطالق  سخري م  pسأ بو  يل عىل الزتام الو نوب < تبºان ا مب ي ل ية الفكرية جل خلدمة مللكا

ية ية. لتمنا نا بºان ا ية  تاجئ إجيا هود إىل  يع هذه ا موأضاف أن األمل معقود عىل أن تفيض  لجل لل ب ن تواصل . مج يوأمل الوفد أن 
يجني بوع يف  بل كام سادت ذý األ نظمة يف ا تعاون معل ا بسود روح ا سـ مل ل نغويا . ملسـتقت تاما، أكد الوفد الزتام  لو م خ

يع  ساندته  تاكر واإلبداع يف بºه وأعرب عن  ناخ موات لال ئة  ية الفكرية من أجل  تفادة أكرث من نظام ا مجلال م ب ي مسـ هتمللك
بو يبادرات الو ية بفضل Dود ا. م تاجئ إجيا تحقق  بو وأمل أن  تعاون مع الو شطة  نغويا تضطلع بعدة أ مجلوأضاف أن  ب ن ت ي ل ن ل  .يعم

يني  .109 يني واملا رشاكء ا يع ا نظمة و ية وشكر بوجه خاص ا بºان األفر يان مرص مس مجموعة ا لوأيد وفد مايل  ن مج مل ل تقب لل يق
ºب بة اليت مير هبا ا نوي يف هذه الفرتة ا هم ا لعىل د ي لعصملع بو ولفريقه . مع نانه اخلاص للمدير العام للو يوأعرب أيضا عن ا مت

ية الفكرية  يف وضع حقوق باكم\ عىل ا<مع ا+ي سامه تصادية يف مايلمللكا iية و Kجi ية قيف مصمي ا ع وقال إن . لتمن
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ية الفكرية مصدرا جلين الرثوات، وال سـi Éرتقاء  سامه يف جعل أصول ا نات  مللكحكومة مايل قد وضعت عدة  ت سب ِ ل
نذ مارس  بح  ية ا+ي أ نا ية ا تعزيز ا متوى املركز املايل  صمللك ع لص ل ية الفكرية يف 2012مبسـ تعزيز تروجي ا مللك إدارة مركزية  ل

تطوير  ية  ية و تصادية؛ واعKد اسرتا i ليع القطاعات ن يج طمج ت ية الفكريةق يقمللكا ية  ية  نة و شاء  سـ؛ وإ ن ن جل نن مع ية بتط مللك ا
يع iتفالفكرية  ية؛ وتو ياQت اجلغرا تعزيز ا ية  ية  نة و شاء  يا إ قوتطويرها وأيضا جيري حا ف ب ب ن ن جل ن لل مع شاء مركز <مع ط شأن إ ناق  ب

ية سني احلا س� iجKعات ا توقع  تاكر ا iيا و نولو لا مخل سل مل لب ج تعزيز كفاءات املوارد . لتك هود اكنت مدعومة  يع هذه ا بو جلمج
تدريب بو  يع برامج الو تفادت هذه الكفاءات من  رشية يف مايل وقد ا للا ي مج سـ تطوير . لب ية  ية الو لواكنت iسرتا ن طيج ية ت مللكا

منو واحلد من الفقركرية الف يا  بح إطارا اسرتا يجي حملاربة الفقر وا+ي أ ية متاما مع اإلطار iسرتا Kللم يج ص ت وأفاد أن ملايل . تشـ
يوي وiجKعي حتظى فهيا مباكنة  تصاد اللكي وا i يث سقة عىل نطاق واسع من  ياسات والربامج ا نمجموعة من ا ق بح ت لسـ ملل

ياسة اخلاصة  منمرموقة ا لتسـ ية الفكرية أن ل ية، ومن شأن ا ية قطاع الزراعات الغذا ياسة اخلاصة  ية وا نا مللكية ا ئ من سـ ع بتلص ل
ýنا يف ذ هاما  مثيهم إ س بو. تس تعاون بني بºه والو تاما أكد الوفد رضاه عن جودة عالقات ا يو ل  .خ

ية الفكرية  .110 ية  نظمة العا تان عن الزتامه بدمع ا للملكوأعرب وفد قريغزي مل مل بو(سـ نفعة يف) يالو شطهتا اûصصة  يع أ مل  ن مج
نانه ألهنا . ا<ول األعضاء تان وأعرب بوجه خاص عن ا ية الفكرية يف قريغزي نظام ا متر  ها ا نظمة عىل د توشكر ا سـ ل ممل مللك ملسـمع

يدية ية الفكرية واملعارف ا تعلقة حبامية ا سائل ا شأن ا ية  ية دوية وإ تقلنظمت حلقات درا مل مل ب مي ل لسـ مللك بو عىل يوشكر أيضا الو. قل
تان من  تاكر يف قريغزي iية الفكرية و تطوير ا ية  ية و ية يف إعداد اسرتا شارية وا i سـساعدهتا ب ل ن يج ن ت مللكم ط ت تق  إىل 2012لس

يا. 2016 يذ حا يد ا ية  لوقال إن هذه iسرتا نفيج لتق ية . ت  pتب ا<و تة  ية املقدمة أل ساعدة ا للملكوعرب عن تقديره  مك مت ن لتقللم
يذ نظا ية تنفالفكرية و نا ية ا تة ا عم أ لص تعلق مبركز دمع WIPOScanوبرQمج ) IPAS(مللكمت  Éساعدة أيضا ف ي وتقدمي ا مل

تاكر  iيا و نولو با ج ها ). TISC(لتك رش بو، طورت  تان طرفا يف العديد من iتفاقات اليت تديرها الو يعوبوصف قريغزي ت ي سـ
ية الفكرية وفقا للقواعد واملعايري ا<وية لالوطين  ية الفكرية، أدخلت لك. للملك تعلقة حبامية ا سوية بعض القضا/ ا مللكن  مل لت

رشوع نافس غري ا تعلق محلاية من ا رشيع اإلداري والقانون ا ملاحلكومة تعديالت عىل ا تت لمل ية . ل مللكوأشار الوفد إىل أن نظام ا
رشين تفل قربا بذكراه ا تان  لعالفكرية لقريغزي ي يح توى معني من . سـسـ نجاح يف هذه الفرتة القصرية مسـوحتدث عن إحراز  لا

بو ية ا<وية . يبفضل دمع الو نة احلكو ية الفكرية وا ية وا ية  نة ا شطة ا متة بأ تان  لوأفاد الوفد بأن قريغزي للج من ن للج ن مسـ مللك لت ملع 7
ية إل شارية ا i نة يدية والفوللكور وا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  نا ت للج تقل ث ملعن ل سملع وأعرب عن رسوره . نفاذمللك

نظام ا<ويل محلاية حق املؤلف ها خطوة 7مة يف تطوير ا ترب تو يجني اليت  بالغ مبعاهدة  لا ق يع ب  .يعل

شأن جدول أعامل  .111 شامل ا+ي عرضه املدير العام  تقرير ا ية عن تقديره  ية ا هورية الو ا<ميقرا بوأعرب وفد  ل لل ب لشعط مج
با مبا أبدي من الزتام مبجا ية، مر حا ها لتمن بذ هود اليت  يدا  ية الفكرية و ية املطروحة يف جمال ا تحد/ت الر لهبة ا جل تمللك شـ سـ مل ئي

يع أحناء العامل تاكر واإلبداع يف  i يع بو من أجل  مجالو ب شج نجاح ا+ي أحرزه املؤمتر . تي لوأثىن الوفد، بوجه اخلصوص، عىل ا
برصي، وا+ي أفىض  سمعي ا لا<بلومايس املعين حبامية األداء ا برصيل سمعي ا شأن األداء ا يجني  لإىل إبرام معاهدة  ل ب ّوأقر . ب

يدات عىل حق املؤلف  ناءات وا i اورة يف جمالªية حبق املؤلف واحلقوق ا نة ا<امئة ا تقدم ا+ي أحرزته ا ي ت ن للج لتقل ث سـ ملع
ية بقانون العالم نة ا<امئة ا تقدم ا+ي أحرزته ا برص، وا نلفائدة األشخاص معايق ا للج ل تجارية والرسوم وال°ذج ملعل لات ا

ية  ية  ية ا<وية ا نة احلكو تقدم ا+ي أحرزته ا تجارية، وا ية يف جمال قانون العالمات ا ياQت اجلغرا ية وا نا مللكا م نف ل للج ل ل ب ع ملعلص ل
يد ية واملعارف ا نظمي حامية املوارد الورا يدية والفوللكور يف  ية واملعارف ا تقلالفكرية واملوارد الورا ث ت تقل لث بري ل لتعية وأشاكل ا

يدي ثقايف ا تقلا نغافورة مس رابطة أمم . لل يان ا+ي أدىل به وفد  بال وا يان ا+ي أدىل به وفد  يده  سـكام أبدى الوفد تأ ب ن ب لي يلل
يا سـنوب رشق آ ثري من اªاالت احلامسة، مبا يف . ج نوعة يف  ية الفكرية يواجه حتد/ت  نظام ا<ويل  كوالحظ أن ا ت مل للملك ّ

يةذý األز ناخ واألخطار ا ية وتغري ا تصادية العا i ئمة يق مل لبمل تصاد يقوم عىل . ّ سم  رشين  قوأوحض أن القرن احلادي وا يت لع ّ
تفادهتا بأكرب قدر ممكن من  ية الفكرية لضامن ا مية خبصوص أنظمة ا تاج إىل معارف  ية  نا بºان ا سـاملعارف وأن ا تح ل مللكل سلم سـ ّ

ية اخل تاكرية واإلبدا i عقدراهتا يد . اصةب ية الفكرية عىل  برية يف تعزيز حقوق ا ساعدهتا ا بو و صعورحب بإرشادات الو خل م مللكي ّ
ية الفكرية واحلاجة إىل حاميهتا، وذý فÉ خيص تعزيز . بºه ية ا ية تقر بأ ية ا هورية الو ا<ميقرا مللكوقال إن حكومة  مهمج ب ّط لشع ّ
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سري احلصو ية و ية ا تاكرية واإلبدا i شطة ياأل حملل ع ب تصادية عىل حد تن i ية ها ألغراض ا تغال ية الفكرية وا قل عىل ا ل منمللك لتسـ
ية الفكرية. سواء ته تعي احلاجة إىل وضع قوانني أكرث مشوية يف جمال ا مللكوأضاف أن حكو لم ّوأضاف قائال إنه، مت، يف . ّ

بº من الوفاء اللزتام2011 عام متكني ا ية الفكرية  ل، تعديل القانون الوطين  ل ية مبوجب iتفاقات للملك نة وا بلات الرا ملسـتقه
ية الفكرية مللكواملعاهدات ا<وية اخلاصة  ية، وأعلن أن . ل ية وا نفات األد ية برن محلاية ا ّوذكر الوفد انضامم بºه إىل اتفا ن ب لفملص ق

شأن تعلق تفاق مدريد  بو وا بل القريب، إىل الربوتوكول ا+ي تديره الو نضم، يف ا ببºه  مل ي تقس يل ا<ويل ملسـي لتسج ا
ية. للعالمات ية الو ياسة اإلمنا تاكر يف ا iية الفكرية و يات ا تطرد قائال إن حكومة بºه تعزتم دمج اسرتا نوا ئ سـ ب يج طسـ ل مللكت ّ .

ميي  يدين اإل بادل املعلومات عىل ا شاركة يف جمال  ية الفكرية متكن من ا ية  ية  قلوأفاد بأن مثة حاجة أيضا إىل  لصع ت مل ت ّب للملك حتن ّ
بادرات، مبا يف . ويلوا< ية الفكرية من خالل عدد من ا تب بºه املعين  بو يف تعزيز  هام الو تايل رحب الوفد بإ ملو ي مللكل مك س ّ

ية إىل  نا بºان ا تطوير وز/دة إماكية نفاذ حيث ا بحث وا تاكري  نفاذ إىل برQمج ا تدريب وا تة وا رشوع لأل  ýمذ ل ل ن ل لل ب ل ل مت م
ية نولو جاملعلومات ا بو وأ. لتك ساعدة الو بºان األقل منوا، حاجة إىل  ناك، يف بºه ويف لك ا تظل  يشار الوفد إىل أنه  م ل ه سـ ّّ

ية الفكرية نظام الوطين  متكن من تعزيز قدرات ا ية  للملكا ل ّن لل تخدام . لتق i ا<مع أن يريم إىل ضامن ý+ بغي سـوقال إنه  ي نّ
Kجi ية ية الفكرية ألغراض ا لتمنالفعال ألصول ا بل اليت ميكن هبا مللك تصادية ويريم، خصوصا، إىل إجياد ا iُسية و لع ق

هام يف احلد من وطأة الفقر ية الفكرية اإل سألنظمة ا مثن فÉ خيص . مللك ساعدهتا اليت ال تقدر  بو عىل  بوشكر الوفد الو ّ ُ م ي
ية بىن ا سني ا رشية، و رشيعي، وتطوير املوارد ا يه يف اªال ا تو تا ل حت تحل ل لل ب ت  .ج

بºان األقل منواوأيد وف .112 ية وا بºان األفر يا اقرتاحات مجموعة ا ًد  ل ل يقي ن ثابة الريق . غ بو اكنت دامئا  فورصح الوفد بأن الو مب ًي
تدريب موظفي امجلارك  ية  نظمي حلقات العمل واحللقات ا<را ية ويف  ية الو نا ية ا ليف تعزيز كفاءة كوادر خدمات ا سـ ت ن ع طلص مللك

يهتم و يني وتو ثني واجلا با عوا مع ية خالل حل ناجه اجلا ية الفكرية يف ا تدى إلدماج ا نظمي  معأخريا، يف  مل ن مللكت م ندرج 2012ً ت، إذ 
يد ألفا كونديه، ريس  ية بفضل الرؤية اجلديدة  ية الفكرية أداة فعاp خلدمة ا ئهذه األعامل يف خطط ا<وp جلعل ا سـمللك للمن لت

هورية يا اليت ا. مجلا ياق، أوحض الوفد أن  حويف هذا ا ين غسـ توبر 2تفلت يف ل بالد 2012ك أ سني السرتجاع ا يد الرابع وا ل  مخل لع
يا  نولو شاء مركز دمع  ية وإ ساعدهتا يف تكوين كفاءات كوادرها الو بو يف  متر الو متىن أن  ية،  جيادهتا الو للتك ن ن م ي ن طسـ ط سـل تت

تطوير ا شاء برQمج معل وطين  ية الفكرية وإ تة نظام ا تاكر ووضع برQمج أل iملو لمللك ن مت وأوحض الوفد أن هذه . لكية الفكريةب
ية يه زخام يف جمال ا هاز املؤسيس لºوp و سامه يف تعزيز ا تدابري  منا تعط ت لتل ً سـ جل يذ . س بو  متد عىل الو لتنفوأوحض أن احلكومة  ي تع

ية ية  تدابري امللحة اليت اندرجت لفعل يف برامج يف إطار خطة احلكومة الو منلك هذه ا ن للتل  .ط

سني مواءمة وحتدث وفد رسي ال .113 هادئ وقال إن احملاوالت اليت بذلت  يط وا يا وا تحناك مس مجموعة بºان آ حمل لسـ ُ ل
ية كربى تيس أ يهتا ومواردها  بو و مهبرامج الو تكي ية اليت . بن شطة اإلمنا ساق بني األ i يضمن ية  ئورصح بأن تعممي ا ن ت سـ لتمن

نظمة شطة. ملتضطلع هبا ا متىن أن تليب األ نوأضاف أن اªموعة  ياجات ا<ول ت بو ا ية اليت تضطلع هبا الو ت املوDة حنو ا ي حمن لت
ية  ية من شأنه أن يعطي صورة أوحض لألشطة اإلمنا يح تعريف اإلنفاق عىل ا ئاألعضاء، وقال عىل وجه اخلصوص إن  ن لتمن تنق

نظمة نجزها ا ملاليت  شة يف . ت نا سأp خضعت  نظمة  قومىض يقول مس اªموعة إن احلومكة يف ا للم م رشة مل تاسعة  عا<ورة ا ل
ها بو ووظا ية الو تلزم إيالء مزيد من iهKم إىل  سائل احلومكة  ساسة  يعة ا ية، لكن ا ئفنة الربQمج واملزيا ين ب سـ مل حل ب ن تللج . لط

ية يف تغالل الوقت واملوارد مبزيد من الفعا تقدم يف هذا اªال لضامن ا يق ا تطرد قائال إن اªموعة ال تزال ملزتمة  لوا سـ ل  بتحقسـ
نة ب�  للجiجKعات ا ية الفكرية <ى ا<ول األعضاء يقع يف مصمي . ملق ية إىل ماكتب ا ساعدة ا مللكورصح بأن تقدمي ا ن لتقمل

ياسة يدة عن ا بغي أن تظل  شطة اليت  بو واأل سـوظائف الو بع ي ن لي يع . ن نظمة تقودها ا<ول األعضاء، وعىل ا مجلوراح يقول إن ا مل
بدأ اختاذ القرارا ية . ت عىل حنو جامعيمبiلزتام  هرت أن غا تلف اللجان أ شطة وضع القواعد واملعايري يف  بوأضاف أن أ خم لن ظ

تقين نضج ا يا بلغ مرح� ا نجز حا لالعمل ا ل ل ية . مل نة ا<امئة ا شاركة الفعاp من ا<ول األعضاء يف ا تطرد قائال إن ا نوا للج مل ملعسـ
سب من إبرام بحبق املؤلف واحلقوق اªاورة أدت إىل إبرام معاهدة  برصي، وإن الزمخ ا سمعي ا شأن األداء ا تيجني  ل ل ملكب

شطة وضع القواعد واملعايري األخرى،  شاركهتا يف أ شجع ا<ول األعضاء عىل تعزيز  نهذه القواعد اجلديدة من شأنه أن  م ي
برص وحامية املعارف وال ناءات لفائدة األشخاص معايق ا iيدات و شطة اخلاصة  لسـÉ األ ت ي ثن سـ بري لتق يدية وأشاكل ا تع ا لتقل ل
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ية يدي واملوارد الورا ثقايف ا ثا تقل نة حق املؤلف . لل للجوراح يقول إن اªموعة ترحب ملداوالت اليت جرت يف آخر اجKع 
يدات  شأن ا بل وخبصوص وضع صك  يات العامة خبصوص برQمج العمل ا يات الصادرة عن ا تو يوإهنا تؤيد ا ب مجلع ص لتقل ملق

ناءات لف iبوعات، هبدف عقد مؤمتر دبلومايس سـتثو برص واألشخاص العاجزين عن قراءة ا ملطائدة األشخاص معايق ا ل
يدية . 2013 بشأهنا يف عام ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا نة احلكو تقلوأردف قائال إن ا ث ن ل لللج مللكملع م

تقدم  يوالفوللكور أحرزت تقدما هائال لكن مواص� ا وأشار إىل أن اªموعة ترى أن معل . سـتلزم مزيدا من املداوالتل
ية  ته الهنا ية ميكن وضعه يف  ياQت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم وال°ذج ا ية بقانون العالمات ا نة ا<امئة ا ئا يغ ب ع لص ل ن صللج ل فملع

ية الفكرية متل عىل ماكتب ا مللكفور ما حيدد الوقع ا ترب أداة 7مة إلجراء هذا ورصح بأن ا<راسة اليت . حمل تعأجرهتا األمانة 
يمي توصل إىل صك دويل. لتقا نة حنو ا شات من شأنه أن يوجه ا نا لوقال إن إجراء املزيد من ا للج ق وأعلن أن اªموعة . مل

نظور ا<ول األ تلف اللجان، وقال إن مراعاة  ية اليت اضطلعت هبا  شطة اإلمنا تقرير الصادر عن األ مترحب أيضا  خم ئ ن عضاء ل
ند خاص بذý من شأنه أن يعكس توقعات ا<ول األعضاء ية إعداد تقارير اللجان مضن  بيف  وأعرب عن أمل اªموعة يف . نب

ية وإعداد قواعد ومعايري وصكوك جديدة  ية اجلغرا ثل ز/دة ا ية،  ية احلا نا ية احملددة  تاجئ الر يق ا نجاح يف  فا م تغطحتق ل ئ ث سـ ن لل لل ي ئل
ية  ية ا سني ا تو ب تححت لل بºان األقل منوان ية وا نا بºان ا لية الفكرية، وخاصة يف ماكتب ا ل مل  . للملك

ية  .114 ية والاكرييب وقال إنه يدرك دور ا يان وفد بريو املدىل به مس مجموعة بºان أمرياك الال مللكوأيد وفد غواتÉال  ين تب
تصادية iية و Kجi ºب ية ا قالفكرية يف  ع ل ية جناح. تمن مهوشدد أيضا عىل أ سمعي ً شأن األداء ا يجني  ل اعKد معاهدة  ب ب

ساعد عىل تدعمي  ية مما  ثقا ية وا Kجiتصادية و i هºية ب برصي نظرا إىل دور حق املؤلف واحلقوق اªاورة يف  يا ل ع من فل ق ت ً
يه ية الفكرية و حيميلك قانوين يضمن نظاما دويا  ل للملكه ً سامه. ً  pسأ برية عىل  ية  مومىض يقول إنه يعلق أ م ك يجني مه بة معاهدة 

تصادية للقطاع  i سامهة شديد يف الوقت ذاته عىل رضورة وضع ا برصي  سمعي ا قيف تعزيز امحلاية الفعاp لألداء ا مل ت ل لل
بار i برصي يف سمعي ا تا ل ية . عل نفات ا تجي ا تهنض حرتام حقوق  سمعويف ذý الصدد، أوحض قائال إن املعاهدة  ملص لن م س ً

ناين األداء ا برصية و فا نفاتل برصي وإبداع ا ملصسمعي ا ل بو . ل تلف جلان الو ية العمل املضطلع به يف  يوشدد كذý عىل أ خم مه
يدية والفوللكورسـÉ  وال ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا نة احلكو تقلا ث ن ل لللج مللكملع شجع حامية  م تاليت 

ها يدية و حفظاملعارف ا نة يمكل Dود لوأبدى اهKم بºه ا. لتقل نجز يف تÄ ا نوع وقال إن العمل ا للجشديد ألنه بº شديد ا مل لت
ناول ذý املوضوع  pبذو تبºه ا ية . لمل تصل بلك جوانب ا  Éبو عىل تعاوهنا ف شكر الو مللكوأضاف قائال إن حكومة بºه  ي ي ت ً

ية وال نطقة أمرياك الال ميي  تب اإل نالفكرية وعىل ا<مع املقدم من ا يملك تمل ية قل  ºب تب ا تطوير  يا  للملكاكرييب ا+ي اكن أسا لمك ل ًسـ
ناطق . الفكرية ثل تÄ املراكز يف ا شاء  تاكر وإ iيا و نولو تعلق مبراكز دمع ا  Éتقدم احملرز ف ملوسلط األضواء عىل ا ن ب ي مل ج لتك

رشاكة مع امل ثال ا يل ا ية وذكر عىل  ية شديدة األ ية وأشار إىل عقد رشااكت اسرتا نا لا مل س مه يج ئ بل تابعة ت بحوث ا لديرية العامة  لل
سني . جلامعة سان اكرلوس يف غواتÉال سعي إىل  بحث وا يع ا يد القوى  ته قائال إن الغرض من ذý تو ـى  حتوأ ل ل شج لتلكم ح ًهن

ية نولو تصادية وا i ية ية  جاملؤرشات الو تك لق من للتن  .ط

يق جدول أعامل ا .115 بو يف  هود الو يق  ندا عن تقديره ا شف وفد أو لو ب ي لعم غ تطك يان مرص مس مجموعة جل نارصا  بية  ًمن م ت
ية ية ويان الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا بºان األفر منا ب لتل ية بدأ يف جلب الفوائد . يق لتمنوأشار الوفد إىل أن جدول أعامل ا

تب الرباءات الوطين تاكر يف  iيا و نولو شاء مركز دمع ا ندا بإ مكعىل أو ج بتك ن ثني وأوحض الوفد أنه يف وسع ال. لغ با حعلامء وا ل
ية ية ا تاكر اخلادم  يدفع ال نفاذ إىل هذا املركز ا+ي  منا لقض ب سـ ية حىت يعمل . لتل تو عوأشار الوفد إىل أنه مت إطالق برامج ا ل

تاكر iيا و نولو هور بوجود مركز دمع ا با ج تك تعامل مع . لمجل ية قد صار جاهزا  نا ية ا تة ا للوأضاف قائال إن نظام أ ع لص ًمت مللك ً
ملبات ا يلطل يات ا ية و نا سجية ا معل ع لتلص بو . لك ندا وفد الو بلت أو سطس، ا ثال إىل انه يف أ يل ا يوأشار عىل  غ غ مل تقس سـب

ية الفكرية تدريب العاملني يف ا ية وقام  سخة جافا احلا ية إىل  نا ية ا تة ا سخة نظام أ مللكا+ي حدث  بمللك ل ن ع لص مت وأعرب الوفد . ن
نجاح الربQمج بطة  شاعر ا لعن  لغ باب من كام شكر ا. م يني ا نت ا ية الفكرية اليت  بو برامج املاسرت اخلاصة  شـلو ن لي مله مك مللك

ية الفكرية شاركة يف ا هارات الالزمة وا ساب ا مللكا ململ مية من الربQمج. كت تفادة  تفادت ا ندا قد ا عظوأضاف الوفد أن أو سـ سـ . غ
رشوعي قانون ا تعراض وأن  i يد ية الفكرية يه  لوأفاد بأن قوانني ا م سـ ق ثال أمام مللك ية قد  نا ية ا ية وا مياQت اجلغرا مللك عف لص ب
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تح مترير هذين القانونني يف القريب آفاقا جديدة حىت يزداد نطاق امحلاية ًالربملان، و ته بدمع . سـيف لبوأكد الوفد جمددا عىل مطا ُ
تعاون ا ية الفكرية وعرب عن الزتام بالده  ية  ياسة و ية و ياغة اسرتا بو يف  ملالو ل ن سـ يج ص للملكي ط يق ت ية ا بمتر مع األمانة  لتطبغ سـ

بو  .يالاكمل لربامج الو

بºان األقل منوا  .116 ها بºه عىل غرار غريه من ا برية اليت يصاد يا الوسطى عىل املصاعب ا هورية أفر ًوشدد وفد  ل ف لك يق مج
تصاده ية الوافرة النطالق ا ثقا ية وا قوعىل الرمغ من موارده ا ف ل تدرك قائال إن حكومة بºه إذ . لطبيع ًوا ية سـ ية ا مللكأدركت أ مه

تلف  ية الفكرية يف  نوات األخرية تدابري تريم إىل إدماج ا تصادية اختذت خالل ا i ية خمالفكرية مكحرك  سـ مللكمن لق للت
ية وال ياساهتا  ياهتا و مناسرتا سـ للتيج تلف  ت ئة تضم  بارة عن  ية الفكرية ا+ي هو  شاء اªلس الوطين  خمسـÉ عرب إ ي ع هن للملك

هات الفاع� ا ثل جلا يق األعامل وتقدمي اقرتاحات إىل احلكومة هبدف iتفاع األ سؤوp عن  ية الفكرية وا مية  نمللك سـ مل نن تملع
تجات  ية 7مهتا حتديد إجراء محلاية ا ياQت اجلغرا ية  ية  نة و شاء  يد الوطين وإ ية الفكرية عىل ا نبأصول ا ب ن ن جل ن مللصع ل مع فط مللك

يقه يان جغرايف و ية املربطة  با ب ت تطحملل نولو� ا+ي ب تاكر ا iية عىل املعرض الوطين لالخرتاع و بغة املؤ لتك وإضفاء ا ب سـ سلص
تعلمي يف اجلامعات  ية الفكرية يف برامج ا يا واعKد تدريس ا نولو يع اإلبداع ومنو ثقافة ا لثل هدفه األسايس يف  شج مللكمت ج لتك ت ي

شلك تدرجيي وإبرا تعلمي العايل اخلاصة  سات ا توى بعض مؤ بوعىل  ل س شاء مسـ بو هبدف إ تقدمي اخلدمات مع الو نم اتفاق  ي ل
بو ية من الو ساعدة ا ية الفكرية بفضل ا تطوير ا رشوع وطين  يا واملعلومات ووضع  نولو يمركز <مع ا ن مل تقل م لل مللك ج وفÉ . تك
تضم يه يف األ/م القادمة و توافق  ية العامة  رشوع قانون جيب عرضه عىل ا يتصل حبق املؤلف، أشار إىل  عل ل مجلع ن األحاكم مي
ºب ية ا ية أداة  ية وا ية األد سارية يف ذý اªال بغرض جعل ا ية الواردة يف املعاهدات ا<وية ا لالر من ن ب ل ل لتسـ لف مللك وأضاف . ئي

تواص� اليت  تة وا ثا ساعدة ا نظمة  نانه  بارات ا بو به ويرغب يف جتديد  تأثر هKم الو ملقائال إن بºه شديد ا ب ل للم للم ت ع ي مل ً
رشية يف جمال تعزيز الكفاءات يسـتفيد مهنا  نوحة يف إطار بفضل لبا ية ا نح ا<را ملما سـ شطة مل هادة نأ تدريب للحصول عىل  شا ل

ية الفكرية  تري يف جمال ا مللكاملا ية (Master 2)جسـ ية وا رش املعلومات ا تلفة  ندوات ا ية وا ندوات األقا ن وا لعلم û ل مي تقل لن ل ل
يا واملعلوم نولو شاء مركز دمع ا جبواسطة إ لتك ية ن شأن حق املؤلف واخلطة الو رشيع جديد  ية لوضع  ساعدة ا نات وا ب ن طمل ت لتق

ية الفكرية مللكتطوير ا ية الفكرية أداة ال بد مهنا . ل بة وجعل ا بو حلفظ خرباته ا متد عىل دمع الو مللكوذكر أن بºه  سـ ملكتي يع
تصادية i ته قيق  تمنيتحق يان ا+ي. ل تام  يده ا شددا عىل تأ يانه  ـى  بوأ ل ي م للب ً يةهن بºان األفر يق أدىل به وفد مرص مس مجموعة ا  .ل

سس  .117 يد فرا ها املدير العام، ا تاجئ 7مة  هد  يات هذا العام اليت  شاركة يف  نوأبدى وفد بنن رسوره  سـ ن مجع لللم حقق تش
هود مترار يف بذل ا i جلغري، وجشعه عىل شطة حتدث عهنا املد. سـ يذ عدد من األ هد  نوأشار إىل أن العام املايض  نف ير تش

بة إىل بºه . العام يف تقريره يهتا  يط الضوء عىل أ شطة  ته يف الوقوف عىل بعض هذه األ سـوأعرب الوفد عن ر مه سل ن نب ت لغ ل
ية  ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا نة احلكو شطة ا بº هبا، وحتدث يف هذا الصدد عن أ ثوعىل اهKم ا ن ل للج ن مللكل ملعم

يدية والفول برصيلتقلواملعارف ا سمعي ا تعلقة ألداء ا شطة ا للكور وعن األ ل مل شاطر عددا من الوفود يف رأهيا . ن يورصح بأنه 
يد تأ تواصل وحتظى  بغي أن  هود  ييف أن هذه ا ل ت ني ية . جل شاء ماكتب خار يا إ نقاط األخرى اليت هتم أفر جوأضاف أن من ا نيق ل

ب شاء  هذه الفكرة وعن دمعه إل يده  بو، وأعرب عن تأ تللو ن ي مكي يال يا يف أفر يقني تدر نرص حامس من . جي تاكر  i عوأشار إىل أن ب
ئة نا ية أو ا نا بºان ا بحت يف مصاف ا بºان األقل منوا وأ بºان اليت خرجت من زمرة ا ية ا شـنارص  ل ل ل ص ل ل من مع وراح يقول إن . ت

مثني ا يظل  ها  ياجات شعهبا عىل أفضل وجه، فإن هد ية ا تبنن إذا أرادت إحراز تقدم يف  سـ ت فب ح ها تل يعملعارف املوجودة وتطو
بº، وخاصة  ياجات ا ية ا ها  ية بأي حق وتطو نفات غري ا ساخ ا ياجاهتا بفضل ا ياق احمليل ومع ا لمع ا ت ب حملم ملص ن ت حسـ ت تلح لل يع سـ

ية ثقا ية ا نا فمن ا لح نظمة . ل تحديد توDات ا نة  يات يف لك  تقي يف ا بو  ملوأضاف أن ا<ول األعضاء يف الو ل سـ مجلع تل ي
ية واع ئاهتاتيجiسرتا تلف  شطة اليت تضطلع هبا  يهتا والوقوف عىل األ يKد مزيا خم هن نام هذه . ن ته يف ا توأعرب الوفد عن ر غب غ

شطة احلد من الفقر وحلفز  ية للهنوض بأ ية لفعل أداة أسا نا ية ا ته يف أن يصري نظام ا شديد عىل أ نالفرصة  سـ ع لص ي مللكت من لل
ية عن طريق تكوين الرثوات وإ
حة فرص الع بو وقال إنه يود أن . مللتمنا تقين اليت تقوم هبا الو تعاون ا شطة ا تفت إىل أ يوا ل ل ن ل

شلك  ساعدة احلكومة عىل iتفاع  ية الفكرية هبدف  ية يف جمال ا نظمة عىل إعداد خطة اسرتا ساعدة ا بمتس  ن م يج مل مللكم ت يل
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ية يق ا ية الفكرية  لتمنأفضل  تحق ي. لمللك ته النضامم إىل ا تمت الوفد  بوا للكم بºان خ لانني ال�ين أدىل هبام وفد مرص مس مجموعة ا
بºان األقل منوا بال مس ا ية ووفد  لاألفر ين  .يق

نظمي ا<ورة  .118 سد يف  نظمة ا+ي  بو وبºه وا<مع املقدم من ا تعاون بني الو مترار ا توأبدى وفد توغو ارياحه ال جت مل ي ل سـت
بحث عن املع يات  يات وا شأن iسرتا ية  تدر للا ن يج ب ي لتقل ت يا ب نولو شاء مركز دمع ا تعلقة لرباءات يف إطار إ جلومات ا لتك ن مل

تاكر يف لويم يف  iسطس 17 و16بو سؤولني . 2012غ أ بار ا شاركة أحد  بو  تفاد من متويل الو ملوأوحض قائال إن بºه ا ك مل ي سـ ً
ية نظمهتا ال نا ية ا شأن ا توى  توسطة ا ية يف ندوة دوية  نا ية ا تب ا عيف  لص ب سـ ل ع مللكلص م مللك يف من ملمك بو يف  نو  22 إىل 20جي

شأن . 2012نيويو  ية  ندوة دون اإل شاركة ضابط رشطة وموظف جامرك يف ا بو مولت أيضا بºه  بوأضاف قائال إن الو مي ل مل قلي ً ً
تعقد  يا اليت  تصادية <ول غرب أفر i ياق امجلاعة ية الفكرية يف  تصادي وiجKعي النهتااكت حقوق ا i سـاألثر يقسـ ق مللك ق

توبر 18 إىل 16ر من يف دااك تاذ جامعة خالل 2012ك أ ية وأ نا ية ا توى يف جمال ا يع ا بري ر سؤول  سـ وتدريب  ع لص سـ ك م مللكل ملف
نا فاصو يف  بºان األقل منوا واملزمع عقده يف بور ية الفكرية املوجه إىل ا توى املعين  يع ا ميي الر تدى اإل يا ل سـ كن مل ًمل مللك ف  16قل

توبر 17و نا. 2012ك أ سس طمئوأعرب عن ا يد فرا نوات لوالية ا بو خالل فرتة األربع  تاجئ احلامسة اليت حققهتا الو ننه  سـ سـ ي لن لل
يات  تو يذ الفعيل  ية ما يف وسعه من Dود  تو بذل بفضل كفاءاته ومزا/ه ا ناعه بأن املدير العام  صغري وعن ا لل جهي ل س نفت تي للق

نة  ية العامة  متدهتا ا سـامخلس واألربعني اليت ا مجلع ية يف إطار 2007ع شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب بو تكرس . لتي يوذكر بأن الو
ية يف لك ا<ول األعضاء فهيا عرب نظام دويل  ثقا ية وا Kجiتصادية و i ية تاكر واإلبداع ألغراض ا فها للهنوض ال ق لس ع من لتب نف

ية الفكرية للملكتوازن وفعال  ثل . م تلفة  شطة  ساعد بºه بفضل متويل أ بو  مورأى أن الو خم ن ت شطة املذكورة أعاله عىل ي ناأل
بº واعKدها ية الفكرية يف ا نظام ا ية  ية خلطة و يغة الهنا لوضع ا ل ن ئ مللكلص يد . ط يني ا بو اسـهتلت عقب  سـوذكر بأن الو تع لي

توبر  هر أ نظمة يف  نصب املدير العام  سس غري يف  كفرا للم شن نظمة من مواDة 2008م تقومي بغرض متكني ا يا  مل برQجما ر لل ًسـ ئيً
تح ية الفكريةلا هده أوضاع ا رسيع ا+ي  تطور ا مللكد/ت املربطة  تش ل ل بºان األقل منوا تواجه . ت ية وا نا بºان ا ًورأى أن ا ل ل مل

ثل يف  هدف ا متويل وشاطر ا سائل ا رشية الالزمة و تاكر واملوارد ا ية لال ية ا شاء ا تص� بإ متحتد/ت عديدة  ت م ب ت ب ملن ل ن لم لب تح لل
بحث تكرين ومعاهد ا لمتكني ا تاجئ حبو´مملب تغالل  ية الفكرية وضامن حاميهتم وا ن من iتفاع  سـ باه إىل ا<مع . مللكن i نتولفت

ية الفكرية  يلك ا تواصل ملوظفي  تدريب ا تعاون الويق مع سلطات بºه إل
حة ا بو  يقا +ý من الو مللكالفعال املقدم  هحتق مل ل ث ل ي ً
تاكر iيا و نولو يدين من مراكز دمع ا بوا ج تك لتف هود . ملسـ يا إذ يدرك ا نولو ية وا نا ية ا هد الوطين  جلوأكد أن ا ج تك للملك لملع ع لص

تصادية  i ية يق ا تفاع هبا كأداة  سامح ال ية الفكرية هبدف إزاp الغموض عهنا وا تعممي ا بو  بذوp يف الو قا تحق منمللك ن ل ل ي لتمل ل
تظام عىل ا بث  ته يف شلك إعالQت  سا ية يقدم  ثقا ية وا Kجiلو ن مه م ل تع نظم ف ية  نا ية ا تعلقة  تتلفزيون وألعاب  ع لص مللك م

ية الفكرية وأعضاء جملس اإلدارة يف جمال حتديث . عىل الراديو نو/ أعضاء اªلس الوطين  بو تدرب  للملكوأفاد بأن الو ً سـ ي
ية الفكرية رش. مللكأدوات ا بو ووسائل اإلعالم وخدمات امجلارك يف توغو وا رشاكة بني الو لوذكر أيضا بأن ا يل سمح ً تطة 

سـهتلكون تأثرا شديدا تصاد وا i تأثر هبام تني  نة ا يد والقر يذ برامج ملاكحفة ظاهريت ا شاركة يف  ً ً مل ي لل ص تقل قمل لنف وأشار إىل . ت
تعددة األوجه ساعدة ا تواصل تÄ ا ته يف أن  بو غري أنه أبدى ر ساعدة املقدمة من الو ملاعرتاف بºه  مل ت ب ي ًوأحاط علام بوجه . غمل

بºان خاص بأن بºان األقل منوا ألن تÄ ا ية لفائدة ا ساعدهتا يف جمال املعلوما بو يف تقدمي  متر الو ل بºه يرغب يف أن  ل ت م ًي تسـ
ية الفكرية  ال ية يف جمال ا تعزيز كفاءاهتا القانوية واملؤ ها أمر رضوري  بو  ساعدة وألن دمع الو تاج إىل ا مللكتزال  سـل ن ل ي مل سحت

ية الفكرية يف يةمللكهبدف إدماج ا ثقا ية وا Kجiتصادية و i ية ها  ياساهتا وبرا ف  ق لجم ع من  .للتسـ

هم ا+ي عرب عن رؤية هادفة وحمكة إدارية للمدير العام لشكر والعرفان وفد العراق تقدم و .119 شامل وا ملعىل تقريره ا ل
تهعرب عن وافر تقديرأكام . فذة يع ا بدهيا األمانة العامة وعىل  ثة اليت  ساعي ا سـ  مج ت ث ملللم يل تعزيز iتفاع يحل نو/ت يف  بس

تصادية iرشية و ية ا ية الفكرية كأداة  ق لبمللك بة يف ه وتقديرهشكرّقدم  كام ،للتمن هوده ا نظمة  تب العريب يف ا ي لاكدر ا لطمل جل ملك
يق  بو من أجل  نظمة الو تعاون بني ا<ول العرية و حتقتعزيز أوارص ا يم ب شرتكةاألل يوم بأن العراق الوفد أوحض و. ملهداف ا لت ا

نا وبني العامل يف جمال املامرسة واهيمن ا<ول اليت  سافات  يص ا ية الفكرية وتعمل عىل  شأن ا تطمت  لب ن يمللك مل تقل يق حلقوق بب
ية الفكرية فدائرة براءات iخرتاع قد جسلت أكرث من مائة براءة اخرتاع هذا العام ووضع العراق نظام  للرباءات ا صارمامللكا
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تة ا تقدم احلاصل يف جمال متمن خالل أ ية الفكرية لملعلومات اخلاصة برباءات iخرتاع هذا إلضافة إىل ا تدريب يف مللكا لوا
متدة يف هذا احلقل ملعالواكالت ا<وية ا  باملركز الوطين محلاية حق املؤلف واحلقوق اªاورة قد بدأ وشلك فعيلذكر أن و. ل

سجل الوطين لعمل عىل وضع مهناج درايس وقانوين لºراسا يس ا لت األوية يف اجلامعات واملعاهد إلضافة إىل تأ سل
ثقايف والفوللكور العرايق شكورة حلكومة وأشار أبضا إىل . لللموروث ا تمك املوقرة  تجارب وورش العمل اليت قدمهتا  ما نظم مل

ية الفكرية ةًاكنت Qفعة جدا إليصال لك معلومواليت  هبالد لرمغ من وأضاف قائال إنه . يف العراقمللك جديدة للقامئني بعمل ا
ية الفكرية إال أندخول  تأخرا يف اªال العاملي  للملكالعراق  بº رى ي هًم ناء لأن ا رشوع يف العمل  يوم عىل خط ا بح ا بأ ل لص ل

بدعني ال ميكن جت تÄ كفاءات و ناطة هبا سـÉ وأن العراق يعد من ا<ول اليت  سة قادرة عىل أداء 7ا7ا ا ممؤ مت مل هم يف س هلا
تاح وقال إن . العامل i يوم ية ما يه إال برهان واحض عىل أن العراق حياول ا تجارة العا نظمة ا نفطلب العراق لالنضامم إىل  لم مل ل

ية الفكرية  شلك حقوق ا توح اليت  سوق ا ياسة ا مللكعىل العامل و تملف ل تجزأ من رشوط iنضامم وهذا يواتفاق تربس سـ يجزء ال 
نظمإن دل عىل يشء فإ باهرة اليت حققهتا  نجاحات ا منه يدل عىل ا ل بول شلك ية الو ية الفكرية  ب املوقرة يف إضفاء ثقافة ا مللك

متىن . مركز يف العراق يقيوقال إنه  تو فلك ا تعاون اجلدي مع ي أن ه وإنه من دواعي رسور لالجKع،ل لنقل حرص العراق عىل ا
بومنظم يقمي ي املوقرة وأن ية الو ية الفكرية يف عام سـبلغ بأن العراق  للملكمؤمترا دويا  ً ل باركي و2013ً متظر  بون  ها وDودية الو

نظامت Lوجتسـاخلرية إلجناح هذا املؤمتر وا+ي  ية الفكرية من ا شأن ا متني  سادة األعضاء وا مله من خالl ا<عوات للك ا ب مللكل مله
تقدمة يات يف حماوp من العراق ملعرفة مزيد من جتارب ا<ول ا ملوا  . يف هذا احلقللشخص

يق  .120 ية الفكرية يف  ية نظام ا ية تؤمن بأ ية حكو نظمة إ ث� جامعة ا<ول العرية أن اجلامعة  نت  حتقوأ مللك مهم مي مك ب مم قلعل
يق اإلجنازات تعاون من  نت بفضل هذا ا بو و تعاون مع الو ثفت Dودها   ý+ية، و Kجiتصادية و i ية حتقا متك لق ي لل ك ع ّمن  لت

تط يات  للورمس اسرتا يةتيج نطقة العريةملسـتقبلورات ا ية الفكرية يف ا ب يف جمال ا مل يلكة . مللك هوأبلغت أنه يف إطار إعادة 
يع وحدة امللكة  نطقة العرية فقد مت تر ناها األمني العام جلامعة ا<ول العرية مع فريق خرباء من ا قاجلامعة العرية اليت  بب مل ب ت ب

شاؤها يف عام  يع2000نالفكرية اليت مت إ تصادي ق عقب تو i يلك القطاع بح إدارة مضن  بو  تفامه مع الو ق مذكرة ا ه تص ي لل
ية وهذا يؤكد حرص اجلامعة العرية  نا ية الفكرية وا سمى إدارة ا بحت  بألمانة العامة جلامعة ا<ول العرية وأ سـ ت ت ص فب ل مللك

تصاد i شلك عامل أسايس يف لك اخلطط بحت  ية الفكرية ألهنا أ قواه7Kا مبوضوع ا تمللك منوية ص ية وا Kجiلتية و لºول ع
تصادي وiجKعي 7امصبحت عامالأبالعرية و i منو ق  ية . لل ية دامئة  نة  شاء  للملكوقالت إن اجلامعة العرية اآلن بصدد إ ن جل ن فب

تعاون بني نة بوضع قواعد ا تص تÄ ا يث  ثاق جامعة ا<ول العرية  نص املادة الرابعة من  نادا  لالفكرية ا للج خت ب ي ل حس مت  ا<ول ً
تخصصة والقمم العرية،  رشوعات تعرض عىل اªالس الوزارية ا ياغهتا يف شلك  بالعرية و مل ص ي\ اªلس مب حيكام تقوم بدراسة ما 

شأنحدى ا<ول األإو أمانة العامة ألو اأ يالوزار ياهتا يف هذا ا لعضاء من موضوعات وتقدم تو يث iنعقاد تعقد ،ص ح ومن 
ية اجKعاهت نة ا نا ها مبوافقة األا مبقر األلفللج تضت إخر آمني العام عقد اجKعاهتا يف بº عريب لمانة العامة للجامعة وجيوز  قذا ا

ýشاور مع األوأضافت قائ� إنه . رضورة العمل ذ نة بعد ا تميكن  بمني العام للجامعة العرية أن تدعو حلضور اجKعاهتا لللج
ئات ا<وية واإل لا ية وغري حلهي مية حكو ية الفكريةقلمي ها l عالقة  ية إذا اكن  مللككو معل وبفضل دورية انعقاد القمة . م

ندة هذه  بح حارضا عىل أ ية الفكرية أ ث� اجلامعة العرية إىل أن موضوع ا منوية، أشارت  ية ا Kجi تصادية iج مللك ًق ص ب مم لتع
ية اليت عقدت بدوp الكويت يف Kجiتصادية و i عالقمم بداية من القمة بو ومقة رشم 2009 عام ق ي حبضور املدير العام للو

يخ يف عام  سعودية 2011لشـا تعقد ململكة العرية ا ثة اليت  ثا ية ا ية ا Kجi تصادية i تحضري للقمة ل واآلن جاري ا ب سـ ل ل من ع لتل ق
ناير  نة الر/ض يف  يمبد ثة. 2013ي ثا نوب، ذكرت انطالق أعامل القمة ا تعاون مع دول ا نطلق ا لومن  ل جل ل ب لºول العرية ودول م

نة لÉ عامصة بريو  نوية يف مد يأمرياك ا ب توبر 2 و1(جل يوم وا+ي تضمن فقرات عدة يف ) 2012ك أ لواليت صدر عهنا إعالن لÉ ا
نوية ية الفكرية بني ا<ول العرية ودول أمرياك ا تعاون يف جمال ا با جل ب يذ مللكل تعكف األمانة العامة للجامعة العرية عىل  تنف و ب سـ

هود اليتإنود ب تكامال  نوية وذý ا للجعالن لÉ مع دول أمرياك ا سـ ب نذ القمة األوىل يفجل نة م بدأت  ية مبد ثا يا والقمة ا ي براز ن ل يل
تعاون 2013وذكرت أيضا أن عام .  2009 عام ا<وحة بدوp قطر يف ثة وهذا يف إطار ا ثا ية ا هد القمة العرية األفر ل  ل ل يقب سيش

تعقد تعاون مع iحتاد األفريقي يف سـالعريب األفريقي، و ل القمة بدوp الكويت، وتعكف األمانة العامة جلامعة ا<ول العرية  ب
نود إعالن رست بيذ  ثق عن القمة العرية األتنف ب ا بن ية واليتمل ثا ية ا نفر ل يا يق نة رست  يب عقدت مبد وقالت إن . 2010كتوبر أ يفبلي
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شرتكة للمج ماجلامعة العرية تطمح لرمس مواقف  تني العرية واألب بمو يةع مترار يفوتأمل ، يقفر بو سـ ا ساندة يفيالو مل تقدمي ا<مع وا
شاركة  تعاون يفملوا يهنيفل ا ية الفكرية  ب موضوعات ا يا ودول امللك نويةأيق وبني أفر بمرياك ا بوقالت إن اجلامعة العرية تظل . جل

تواصل من أجل أن تقوم ا<ول العرية ختا يايس ا بتقدم ا<مع ا مل يات ا<وية اليت تديرها لسـ لذ القرارات النضامم إىل iتفا ق
تجارية والتفاق الهاي  يل ا<ويل للعالمات ا شأن ا ية الفكرية وحتديدا فÉ خيص بروتوكول مدريد  ية  نظمة العا لا سج ب مل لتمل ً للملك

نضمة وخصو ية ملا l من أثر يف دمع صادرات ا<ول ا نا يل الرسوم وال°ذج ا ملشأن  ع لص سج بصا أن جامعة ا<ول العرية تب ً
تكون دامعة الحتاد امجلارك العريب حبول عام  تجارة احلرة العرية الكربى  نطقة ا لحترص اآلن عىل اهKم موضوعات  ب ل . 2015م

تب العريب،  يني مدير عام جديد  يد خلطوات اليت اختذهتا الويو واليت أمثرت عن  للمكوقالت إن جامعة ا<ول العرية  تع شـ تب
تب العريب لصاحل ا<ول األعضاء يف جامعة ا<ول العريةوأكد تعاون مع ا مترار ا بت حرص اجلامعة العرية عىل ا ل ملكب . سـ

ية  نظمة العا شرتك بني ا ية <ول العرية وا نا ية ا ثالث ملديري ماكتب ا يقي ا تاجئ iجKع ا ملوأشادت أيضا  مل مل ب ع لص ل سـ مللكب لتنن
بية الفكرية واجلامعة العرية و هر مايو للملك يضاء ململكة املغرية يف  شا+ي عقد يف ا<ار ا ب تطردت قائ� إن . 2012لب سـوا

برصي  سمعي ا شأن األداء ا ية ملعاهدة بكني  يغة الهنا نجاح املؤمتر ا<بلومايس املعين بوضع ا بت  لجامعة ا<ول العرية ر ل ب ئ لص ب حب
نوات املايض تدمع لك ا جلولقد ظلت اجلامعة العرية عىل مدى ا سـ بذل من أجل الوصول إىل هذا iتفاق، لب تهود اليت اكنت 

يع ا<ول العرية إىل هذه املعاهدة نضم  ميت هبذا الصدد ونأمل أن  يات اليت أ بوشاركت اجلامعة يف احلوار وأغلب الفعا مج ت . قل
ية الفكرية واملوارد  ية  نة احلكومة ا<وية ا تقدم احملرز يف جمال أعامل ا بت  مللكور نح ل للج يدية ملعل ية واملعارف ا تقلالورا لث
يدا لعقد املؤمتر ا<بلومايس توافق عىل الصكوك القانوية ا<وية  ًوالفوللكور وتأمل أن يمت ا ه ل ن تواصل يف . متل بت لعمل ا ملور ح

ية يذها وفق جدول أعامل ا شاريع اليت مت  ية الفكرية وا ية وا ية  نة ا منا مل من ن تللج لت نفل تمللك Kم جامعة ّوجددت مرة أخرى اه. ملع
بو يات العامة للو شاركة مكراقب يف أعامل ا يا<ول العرية  مجلع مل  .ب

ية الفكرية  .121 ية  ية األفر نظمة اإل ثل ا للملكوحث  يق مي مل ية الفكريةوأوساط ا<ول األعضاء  ) ياألربو(قلمم ي مللكا  ةملالعا
تغالل ية سـال تاكرية واإلبدا i ع القدرات بو إىل تعزيز ال وتطلع ºول األعضاءلب ية يف بيزتام الو ثقا ية ا تاكر وا i فيع ل من ب لتشج ت

يا ثل املدير العام و. يقأفر رشة ªلس وزراء األربو يف أكرا عىل ملمشكر ا ثة  ثا ته يف ا<ورة ا يشار ل ل ك سمرب بعم  .2011يغاQ يف د
ية اليت من شأهنا أن متكن و بادرات الر متد اªلس املقرتحات وا بة، ا نا سـيف تÄ ا مل سـ ئيمل مليض قدما وiخنراط من ا بوياألرع

متع العاملي ميي  .ªيف ا شاء نظام إ قلومشلت القرارات الصادرة عن جملس الوزراء إ ية للبياQت ن  صك قانوين محلاية وإعدادفاجلغرا
يل ا<ويل للعالمات ونظام العKد  ية والربط بني األربو ونظام مدريد  با ناف ا سجاأل ي ت ن تص شارين القانوينيللل نا  الو�ء وملست

ية الفكريةيف  ية هالبروتوكويإن األربو بصدد مراجعة أيضا  وقال .مللكا نا شأن براءات iخرتاع والرسوم وال°ذج ا ع  لص  ليكب
بار و i ية الفكرية واملامرسات يف ية  ية العا تتأخذ ا مل عمن للملك تعاملاربوتوكول موثوقهذا العل جتلت i هل سـ و تخدمس  .ملسـ عىل ا

ناشدومن مث أضاف أن  تاألربو  بو ي يا أن ختصصي الو ية الفكرية يف صلب إلدماج يق املزيد من املوارد <مع سعي أفر مللكا
ية نولو تصادية وا iية و ثقا ية وا Kجi ية جخطط ا تك ق لف ل ع يشاريع األربو إىل أحد  ويريم.لتمن تخدمة م يا ا نولو ملسـ تعزيز ا ج لتك

ية وت ية األفر ية الفكرية اإل يقيف نظام ا يدقلميمللك ية العالقة طو ية ا تخدمني يف جمال ا نظمة وا ت بني ا ب سـ تحمل ل لمل يا لن جنولو تك
رشوع قد وقال إن. املعلومات وiتصاالت ية الفكرية طور  وأعدمل ا تب الكوري  بو وا للملكساعدة الو ملك ي ومتكن ) KIPO(مب

يه  فاألربو وا<ول األعضاء  يات سري العمل تصممي إعادة مني تخديم نظمعل  ناء عىل  يام األربومسـوتزويد  بحبلول لألعامل 
iت اواصلت يوأردف أن األربو . حتياجاتQيا بسامهة يف قاعدة  هود  وأثىن)PATENTSCOPE (الرباءاتركن مل جل عىل ا

ية  نا ية ا تة ا رش نظام أ بو  بذوp يف الو عا لص مت ي مللكمل ساعدة ي يف األربويف ا<ول األعضاء) IPAS(لن فÉ مل من خالل تقدمي ا
ية خيص ية ا ية ا ن ا ت لتقب تح لل تطلع. وتكوين الكفاءاتن تواسرتسل يقول إن األربو  بو إىل العمل ي ية الفكرية  لتطوير يمع الو مللكا

ية يف نطقة األفر يقا بغي إعداد.مل نوب للتعاون مبادرة ين و ية من أجل توفري جلبني بºان ا يل معلأدوات  املعارف  جين تسهو
بغي.توشارك املامرسات الفضىل يطين و تقارير تبسـ أيضا  ية إعداد ا لآ تداخل وتعزيز للحد من ل ية لا  ي وقال إن األربو تؤيد.لالفعا

يان ا+ي أدلت به ية، مرص مس لبا بºان األفر يقمجموعة ا تطلع ل بو إىل العمل مع يوقال إنه  ية الفكرية لتعزيز يالو  .مللكنظام ا



A/50/18 

84 

 

ية وأDزة  .122 بات اإللكرتو ناعة احلا ية  ثل  نوالحظ  سـ ص مجع بو قد عانت عام ) i)CCIAتصال مم  2012يأن مسعة الو
تعلقةبسبب اûالفات  مترة  ملا ية وiدعاءات ا ملسـساعدة ا ن يمي ما إذا اكنت تÄ  و.لفسادلتقمل يل  تقاكن من ا جمرد ملسـتح

بو حوادث معزوp، و يات الو لظلت آ ي ية ل شفا فساءp وا ل سة مل للغرض غري صاحلة واإلدارةلم رن احلادي القعامة يف سؤ
رشين ثل  .لعوا تقدمةملموأشار ا بºان ا ياQت ا نادية إلصالح يف هذا اªال ترددت يف  ية ا نا بºان ا ملإىل أن أصوات ا ل ب مل ل . مل

ية الفكرية و ياسة ا شأن جوهر  تلفة  ثل أن وجود وDات نظر  مللكأعلن ا سـ ب خم تعلق ينبغيملم  Éتفاق فi بط ي أال  صالح إلحي
ناعة، منظورن وأشار إىل أنه م مت� فأحد احللوللص ا رش حملا يا يف طي الكKن نهو   وقال إن القاعدة العامة يف .لأكرث مما هو حا

ها اªاالت رسيةهو مكل بأ ثاال عىل ذý  وساق.لا ثل  م ا بو هو ملم يثاق الو ية املعدل الوارد يف الويقة لمي ثلرقابة ا<ا خل
WO/GA/41/10 Rev. . رشوعاته ومواده ث الويقة ذهه من 21الفقرة وقال إن يق و يع تقارير ا منص عىل أن تكون  تحقل مج ت

بة أو املدير العام إلفصاح عهنا رسية، ما مل يرصح مدير ا ياته اكم� ا شعوتاجئه وخالصاته وتو ص لن ّ ثل أن هذا الهنج و. ل ملمأعلن ا
يض بغي أنا هو مطلوب يف الواقع، وقال إن مل متاما لنقهو ا يغ يه ا  تكونينالقاعدة العامة  صرش مع  مبا يKىش فقط حمررة لن

تعراض  بوضع إجراء املامرسات، وأوىصأفضل مع  توازن األقران ونزيهمسـتقل سـلال يالهتلتقارير م وشفاف و بو و حتلالو  .اي
ثل و يداألمانة أيضا ملمحث ا شريا إىل اإلطار الوطين السرتقامئة ومقاربةلتوازن لزناهة وا لتقعىل ا يات م عىل الطلب،  تيجا

ية الفكرية و تدى األفريقي مللكا لا بارها لملكية الفكرية ملن ث� عت ثةمأ ترب. توازنةملاعمليات غري لا عىل يحد ية  تعوقال إن ا  مجلع
ية  ئة  ناألمانة  7ي بضة وملزتمة، ولكن لألسف وجمهتدة 7مينةه قـي واقعة يف  ياسات فه يقةلسـ اإلجراءات وا ثل  و.لعتا ملمحث ا

بو صالح عالقة اإ يبأحصاب املصلحةيلو سريهللتدخالت اليت ني وأسفم غري احلكو شاركة أكرب للعمل ا عىل أهناتف ميكن  م 
ثل وشدد.آلخرينقياسا  ي عىلملم ا يع أحصاب املصلحة غري احلكو م أنه جيب معام�  ساواة نيمج وأيد هدفا يمكن يف  مل
ية متسن أشاكل املعام� اخلاصة اليت من شأهنا أن  أي شلك مخبالف أحصاب املصلحة، لعدد أكرب من أكرثمشاركة  ق مبصدا
نظمة ثل فكرة احلدث  و.ملا تقطابملميف هذا الصدد، ووصف ا يات عام سـال بدعني إىل  مجع ا نه 2013مل ثرية لالهKم،  لك  م

يل يع ويس جمرد حدث ملرة واحدة لعدد  ية  قلالحظ أن املطلوب هو نق� نو للجم ثل أيضا أن .لع ºول ل ينبغيه ملمواقرتح ا
بو تطلب مناألعضاء أن  يمشاركةي الو يع أحصاب املصلحة غري احلكو م  شأن وشفاف وتعاوين عىل أساس عاملي جامع نيمج ب 

ثريا يف هذا  يدة  ب�، وتوقع احلصول عىل معلومات  يات ا ياجاهتم وتقدمي تقرير إىل ا كا مجلع مفت ملق نحىح ثل  و .ملا إجراء بملمنصح ا
ية لإصالح شامل  ية نلمزيا ية، واصفا املامرسات احلا تقارير املا يات إعداد ا لو ل ل ية وبأهنا معل  مفرط يف تطويرمثرة بأهنا نطبزي

رسية ثل  .لا تام، حث ا ملمويف ا تعلق عىل خل  Éد أفضل املامرسات فKتطويرياع ياتل تقاريرل واإلنفاق وآ يميو ل إعداد ا  .لتقا
بو وقال إن   اتفاق عىل نطاق واسع بني أحصاب وحتدث عن وجود. ينبغي تأخري اإلصالح<رجة أنه ال 7مة جدا منظمة يالو
يري رضوريباملصلحة   .لتغأن ا

يديو وحتدث  .123 فثل iحتاد ا<ويل  تجي األفالم  )IVF(مم يات  نأيضا مس iحتاد ا<ويل  ية ) FIAPF(ممجلع مجعو
ية ي° ئقطاع األفالم ا شأن األعKد معاهدة رحب ، و)MPA( لس بيجني  برصيب سمعي ا لداء ا نة ، وأقر بأهنل بحت  ممكا أ ص

يةبفضل يع األطراف ا ن Dود  هود  و.ملعمج يعززق املؤلف ا<ويل احلايل حلطار أكدت اإلجلهذه ا بريةسامهة ملا سـو لملكية ل لكا
يةيف الفكرية   Kجiتصادية و i ية عا قمن برصي  وفÉ خيص.لت سمعي ا بل، انضم القطاع ا ل ا ل نظامتإىلملسـتق  القطاع م 
هايف األخرى اإلبداعي  لكناشدهتا  بو ل م هم لصك دويل بيºول األعضاء يف الو العاجزين عن  األشخاص لنفاذ ممكنمعإخضاع د

بوعات سني ل ملطقراءة ا ية املطلوبة من أجل  حترشوط األسا سـ نفاذ إىلل تب لألشخاص لا بوعاتلك ا ، ملطالعاجزين عن قراءة ا
ساق مع ساس ويل القامئ إطار حق املؤلف ا<تيف ا سقي :ينبغي للصك أنو. به ملودون ا  مع قانون حق املؤلف ا<ويل امتكون 

نطاقو ليق ا بار  ويؤكدض ثالث اخلخت ا رشوطا ولطوات ا تجارية، اإل
حةعدم بميكون مرQ و ناية ويضمنل ا مللفات  املالمئة لعا
ية تعلق  و.مقالر  Éيفيدات أكرث عىللعمل  ناءات األلتقيا iنة ا<امئة،سـتث و iحتاد  أعرب للجخرى عىل جدول أعامل ا

تجي األفالم  يات  نا<ويل  يديو وممجلع ية وفiحتاد ا<ويل  ي° ئية قطاع األفالم ا تقدير لسمجع لعن ا رشوعة من ل ملبات ا لطل
ساعدة يف  ية للحصول عىل ا نا بºان ا ملا ل رش تكييفمل ئة معلن قوانني حقوق ا يشـبكة اإلنرتنت بي  وعالوة عىل ذý،  .ةملالعا

بو يف ترى ساعد الو ثالث أهنا ميكن أن  نظامت ا ي ا ت ل سعى، هذامل تفادت من املرونة يف ا تؤيد وأهنامل ا ية اليت ا سـحللول ا لعمل
يداتإطار حق املؤلف ا<ويل القامئ  ناءاتلتقيوا iتوازنةسـتث و ثارية، وكذý احلقوق مل ا iية سـتئ تعلق حبامية  .ملعنا  Éيوف
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ثل بثلاهيئات  نة اإلشارعىللعمل ل هدمععن ملم، أعرب ا ة حقوق يلفعاب حتمي ومن شأهنا أن اتص معاهدة تركز عىل قر
بثهيئات  ية حقوق أحصاب حق املؤلف إعاقة دون لا سلبية عىل اإلطار ا<ويل ال يرتتب عهنا أي آ9ر ، رشيطة أسـاألسا

ثل.حلقوق املؤلف تقدم احملرز يف ملم وأشاد ا نة احل ل ية ا<وية، مبا يف ذýللجا لكو بري م يدي لتعحامية أشاكل ا ثقايف ا تقلا  .لل
يجة Qحجة تظارها يف هذا الصدد نتوهذه  لآل9ر عىل  تقيمي اكمل دون احللول تترسع يف ينبغي أال ا<ول األعضاء ولكن نطال ا

ثل.أرض الواقع ية ا<وي والية الرايم إىل جتديد ملقرتح ملم ورحب ا نة احلكو لا نظر  مزيد من من أجل إ
حة ةمللج للالوقت 
يارات يف تام، جشع لك من.تويف اآل9ر املرتبة علهيا بعناية خلا تجي األفالم  خل ويف ا يات  نiحتاد ا<ويل  iحتاد ا<ويل وممجلع

ية وفيديو  ي° ئية قطاع األفالم ا نةلسمجع يا ميكن أن معلية مشاريع عىل الرتكزي عىل للجا يثمن حقيقحتدث فرقا   ح 
ية الفكرية يف تخدام الفعال  iللملك ية سـ ية لتمندمع ا ثقا ية وا Kجiتصادية و iف لق  .ع

ية الفكرية  .124 هد ا<ويل  ثل ا للملكوقال  ملع تطلع إىل ) IIPI(مم هو  سابقة،  يات ا تظام ا هد  يإنه رمغ عدم حضور ا ل مجلع فن ملع
بال ثل هذه األعامل  شاط يف  شاركة  تقا سـم مب ن هد قد . مل شئ عام ملعوهذا ا سني أنظمهتا 1998نأ ية يف  نا بºان ا ساعدة ا حت  ل ل ممل

ية الفكرية ية . مللكاخلاصة  نظامت غري احلكو متر بني احلكومات وا تعاون ا ية ا هد األخرية أ مولقد أبرزت جناحات ا ململع ل ملسـمه
نايم تقدم وا لوالعاملني ا تج. مل تحدة للرباءات والعالمات ا تب الوال/ت ا رشاكة مع  لو مل مك هد )USPTO(ارية ل تعرض ا ملع، ا سـ

تواهئا عىل مواد ميكن حاميهتا مبوجب 1 000أكرث من  تحديد مدى ا بني  هورية ا بحث يف  سات ا بوع من مؤ ح  لمج لفل ل س مط
تواء . الرباءة بت ذý ا ية مل تقدر متاما وما  نا بºان ا ساهامت الفكرية  ناعة بأن ا هد ما زال عىل  حوا ث م ق يملع ل لل ملائة من 27مل 
متل حاميهتا مبوجب الرباءةاإلصد بوعات اكنت فرصا 7دورة. حملارت عىل مواد من ا ومل يقدم أي مؤلف من . ملطلكن هذه ا

تضمهنا أفاكره تجارية اليت  مية ا بات لرباءة وفقد ا تاملؤلفني  ل نا7ا. لقطل مية ميكن ا تيد أن هذه ا غب هد بصدد العمل مع . لق ملعوا
تب ا تحدة و مللتب الوال/ت ا مك يا يف اجلامعات ملمك نولو ية الفكرية وسويق ا سني إدارة ا يين  جية الفكرية ا تك مللك ب لك تلفل لتح

ية ها . لفيلبينا ية تلقى خال س� من حلقات العمل اإل شرتكة  تحدة أيضا بصفة  تب الوال/ت ا هد و تضاف ا لوا مك ميملع سل م مل قلسـ
يدي من أكرث من 200أكرث من  نان  تقل  تخدام25ف ية ا سـ بºا تعلÉت  ية الفكرية محلاية إبداعاهتم وتعزيزهايفبك . مللك حقوق ا

ية  نظمة ا<ول األمر  Éهد، وال سـ يني  يني والو رشاكء اإل نجح لوال دمع ا يكوما اكنت تÄ احللقات  م للمع ن مي طت قلل ) OAS(ل
يا  نوب رشيق آ سـورابطة أمم  بود/) ASEAN(ج يك وبريو و مكوحكومات ا ثري يك. ملكسـ  لكلكن ميكن للوسط أن يعمل ا

ية الفكرية ية من حقوق ا تأ ية ا Kجiتصادية و i نافع تقامس ا يع  مللكيضمن أن ا تق مل ع مل ي هد بقدر . مجل ملعوبوجه خاص، سريحب ا
نك ا<ويل ومرصف ثل ا نظامت ا<وية  شاركة من جانب ا بأكرب من ا ل مل لمل يةم بºان األمر ية  يك ا لل ية ) IDB (لتمن لتمنومرصف ا

يوي  بو يف تع) ADB(سـاآل ية الفكرية زيز حقوق يوالو يةمللكا نا تصادي وا i منو ها حمراك  سـبو فت ل ق  .للصف

نارشين  .125 بت الرابطة ا<وية  للور ل رشاكة داخل  (IPA)ح ية ا ناء iجKع للرتكزي عىل أ يت أ ياQت اليت أ ل مه ث لقب ل
بو تاكرية للو i ناعات ناعات ومردود ا يا ب لص تخدما. لص تعاون واملردود ا سـوقال الوفد إن هذا ا  عىل أفضل ما يكون إلبرام ل

برصي سمعي ا يجني لألداء ا لمعاهدة  ل ية حبقوق املؤلف واحلقوق . ب نة ا<امئة ا بل سرتكز ا نوقال إنه خالل العام ا ملعللج ملق
برص بيل لصاحل األفراد معايق ا لاªاورة عىل صك  يد . مسـتق لصعوشدد عىل رضورة أن يمكل وضع القواعد واملعايري عىل ا

ب�ا<ويل قوانني ية وأن يكون فعاال خالل العقود ا ملق حق املؤلف ا<وية احلا ً ل تعلق . ل ملوأشار الوفد إىل أن إصدار الصك ا
يهنا يف جمال حمدود ولكن 7م من جماالت وضع  شلكة  بوعات اكن هيدف حلل  بعألشخاص العاجزين عن قراءة ا م ملط

ياسات نفاذ وإ. لسـا نح ا شلكة  يحل جزءا من  لوأضاف أنه  م مسـ نفاذ العادلً سأp ا ثل حال  لن اكن ال  مل ًوأضاف أنه نظرا . ًمي
بادهئا ية لقوانني حق املؤلف ا<وية و يري املفاهمي األسا يه فرصة  تعني أن نرى  ته اخلاصة وتفردها،  ملو ف ليف سـ تغ ي لل وأشار . ظ

يات  تجني و نارشين وا ثلني وا يني وا يني واملو يد املؤلفني وا مجعالوفد إىل تأ ن ل ملم ملي يق ية  يف عدد من سـلصحف عاإلدارة امجلا
هذه الرؤية تاكرية  i ناعات لا ب ية قد أعدت . لص نظامت غري احلكو هذه اªموعات الشرتاك مع ا ث�  نظامت ا موقال إن ا ملل ملم مل

ية بادئ حق املؤلف األسا ساس  هدف لاكمل بدون ا يقه ا ياغة هذا الصك لضامن  ية  شرتكة حول  سـورقة  مب مل ص لم حتق . كيف
نظر عن وأكد الوف رشوط وبغض ا يع يف ذات الوقت ونفس ا نفاذ  هدف ا نارشين  شاطرة الرابطة ا<وية  لد عىل  ب للجم ل لل ل لم ل

تعاون مع . العجز تعداد  نصح ويه عىل ا مترة يف تقدمي ا للوقال إن الرابطة  سـ ل ياغة iحتاد العاملي للمكفوفنيمسـ لص يف أعامل ا
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ب�للتعامل مع شواغل القلق <ى اكفة أحصاب املصاحل يكونوا حباجة إىل العمل يف اإلطار اجلديد خالل األعوام ا ملق ممن  . سـ
يدية والفللكور  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا نة احلكو يد آخر، قال الوفد إن ا تقلوعىل  ث ن ل للج لصع مللكملع م

ها ناسق القانوين يف  معلحباجة إىل حتديد أهداف ملموسة وإىل ا بعات عىل وأ. لت  l نة سوف يكون تقر الوفد بأن معل ا للج
تعلمي بحث وا تاكرية الوطين مهنا وا<ويل وعىل جمايل ا i ناعات نانني وا لمعل املؤلفني وا ل ب لص تطرد الوفد قائال إن بعض . لف ًوا سـ

سان األخرى رمبا عن غري قصد با عىل حقوق اإل بري وقد تؤثر  ناملقرتحات سوف حتد من حرية ا سل ًتع أعرب عن احلاجة و. ل
نجاح نة إىل بر ا بغي الوصول بعمل ا يات  شأن، مبا أن ا لإىل تو	 احلذر يف هذا ا للج ت مجلع بني للرابطة ا<وية . ل لوقال إنه  ت

ية يا ية و ية  بو خبصوص قضا/ أسا ياب أي توافق يف اآلراء <ى ا<ول األعضاء يف الو سـنارشين  سـ ن سـ ي غ وأخريا، قال . تقلل
ياب قو نة غالوفد إنه يف  تاجئ من ا نظورة، من الصعب احلصول عىل  يهتا يف معاجلة القضا/ ا بت فا ية  للجانني و ن مل عل ثن ط

تاجئ بوضع القواعد  سمح هذه ا يدية والفللكور، إذ  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا ناحلكو ت تقل ث ن لل ل سملع مللك م
نجاح يد احمليل أو ا<ويل  بواملعايري عىل ا  .لصع

ثل  .126 يا املعرفةمموعلق  سة ا<وية إليكولو جاملؤ ل ثالث فKEI ( É (س بار اخلطوات ا سابق إىل ا يان ا لعىل إشارات ا ت ل خب ل
بارة عامة ألحاكم املعاهدة . يتعلق ملفاوضات األخرية حول حق املؤلف ثالث  بار اخلطوات ا ثل إىل أن ا عوأشار ا ل ت خملم

iيدات و يود عىل نوع ا تعلقة  يا لتقمل بºانلق نفذها ا لناءات اخلاصة حبق املؤلف اليت ميكن أن  ت ثت يس . سـ بار  i لوهذا خت
يع جماالت حق املؤلف يارا . مجللرضورة جوهر/  تيض جماالت أخرى   Éبق عىل بعض احلاالت، ف ثل أنه  معوأضاف ا نط تقملم ي

ية برن محلاية ا. آخر ثالث ألول مرة يف اتفا بار اخلطوات ا ندما أدرج ا ملو ل ت قع ية عام خ ية وا ننفات األد ب ، أشارت 1967لفص
تحضريي إىل كون القواعد واملعايري األخرى موجودة أصال يقات يف العمل ا لا ية برن فÉ ) 2(10مثال يف املادة : لتعل قمن اتفا

تعلمي ويف املواد  لتعلق  يا "2ي يا "10و) 1(10و" ن9 يا "11و" ن9 يقات، فإن القوا. 13و" ن9 تÄ ا سب  تعلو ل عد واملعايري لح
بار  ندما ال حيدد أي ا بق إال  بار لن  i ثالث وأن هذا بار اخلطوات ا بل ا تاألخرى موجودة من زمن طويل  ع يط ت ل خت خ خ ق

ناولت مفاوضاهتا . آخر ية برن واليت  شأن حق املؤلف واحلقوق اªاورة عدا اتفا ثل عن وجود معاهدات أيضا  توحتدث ا ب قملم
pسأ سن حتوي. ملهذه ا برص إىل ساحة حرب يسـتحوال  ناءات لفائدة األشخاص معايق ا iيدات و شأن ا لل املعاهدة  ت ي ثب سـ لتق

يةتتشاحن فهيا بعض الرابطات أو  عيات اإلدارة امجلا ثالث من عدمهمجع بار اخلطوات ا يق ا ل حول  ت خب بغي . تط يد ينو يتقأال 
برصيةألشخاص ا س األخرى واإلعاقات لذوو اإلعاقات ا يع هنفإلطار القانوين  ثل ا مجلهم  مم ي� . ثل ثل أن هذه  حصورأى ا ملم

ئة مبوجب املعاهدات القامئة نا هدات ا ية حول هذه املعاهدة ال ميكن أن يغري ا شـاملفاوضات احلا ل هم عدم . لتعل ملوقال إنه من ا
بة إىل األشخاص ذوي اإلعاقا سان  ية 7مة من قضا/ حقوق اإل سقة فÉ يعد  بارات غري  سـإدراج ا ن قض ت نت لع برصيةم  .لت ا

ثالث  .127 بكة العامل ا ثل  لوركز  شـ ية الفكرية ) TWN(مم ية  نظمة العا ية  ساعدة ا للملكعىل ا مل للم ن وقال إن ). WIPO(لتقمل
ية  تو صا سب الطلب 1ل ية، و بغي أن تكون موDة حنو ا ية  بو ا ساعدة الو نص عىل أن  ية  ح من جدول أعامل ا من ي ن ي م ت تمن لت نل لتق

iية لألولو/ت و حوشفافة، ومرا تلف ع بºان األقل منوا، فضال عن  ية، وال سـÉ ا نا بºان ا خمياجات اخلاصة  ل ل لل مت
ية لºول األعضاء منتو/ت ا لتسـ ية. م ساعدة ا رشية عىل ا ية وا بري من املوارد املا نولك عام، يرصف قدر  مل ل تقك لب وإذا وضعت . ل

يد ا ية، ميكن أن  يح واكنت موDة حنو ا شلك  ية  ساعدة ا سـتفا تتق منل حص ب ن تصممي ميكن لتمل ئة ا ية، لكن إذا اكنت  نا لبºان ا س ل يل م
ية تصادية  ية وا Kها آ9ر اج بأن يكون  سلع ق ية . ل ساعدة ا بو تقدم ا تأكد من أن الو هم للغاية ا ثل أنه اكن من ا نوذكر ا مل ي ل لتقملم مل

بºان ا تصادي  iعي وKجi ية، واملالمئة للواقع لالقامئة عىل املضمون املوجه حنو ا لل قمن يةلت تعراض . منا سـوحتدث عن إجراء ا
ية الفكرية يف عام  ية وا ية  نة ا ية املقدمة إىل ا بو ا ساعدة الو مللكخار�  من ن للج ن ي لتمل ملع برية 2011لتق ك أسفر عن وجود ثغرات 

بو ساعدة الو تعلق   Éيوأوجه قصور ف مب هم واحض لألغر. ي بو مل يكن <هيا  تعراض أن الو i ثال، وجد يل ا فوعىل  يب سـ مل اض س
بارة تعاون اإلمنايئ، أو  شطهتا اخلاصة  لعالعامة أل ل ية: "ن ساعدة املوDة حنو ا منا تاح عىل ". لتمل i مل يكن ،ýنفوعالوة عىل ذ

توجه اإلمنايئ مل يكن ذا طابع  ية، أو ا توجه حنو ا سني ا ية الفكرية الرضوري  شأن نظام ا تلفة  لوDات نظر  من ل تح ب لتخم ل مللك
بومؤسيس حىت اآلن داخل  بو . يالو تعراض اخلار� أن الو i ية الفكرية، وجد ية  يات الو يويف جمال iسرتا سـ ن للملكيج ط ت

ية الفكرية  مل ية وكفاءات ا ياجاهتا اإلمنا يمي ا ية عىل  نا بºان ا ساعدة ا ية أو أدوات  ية مر مللكتخدم حىت اآلن  تق ئم ت ل ل مل ض مهنج حسـ ت
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بة نا يات  سـواسرتا ميج رش. ت ساعدة ا يث ا يعأما من  لتمل يع ح يل إىل  بو  تعراض اخلار� أن الو i شجية، فقد وجد مت ي تسـ
ية  رشا i ية نصاحئ ا بو يف الوقت ا+ي ال توفر سوى قدر حمدود من ا فiنضامم إىل املعاهدات ا<وية اليت تديرها الو ست لعمل ل ي ل

تخدام مواطن مرونة اتفاق تربس ية ا يعن  سـيف ي. ك تعراض أيضا أن املقاربة احلا i لوبني من سـ ية الفكرية من أجل "ة ت مللكا
ية توجه اإلمنايئ" لتمنا يقة للغاية لألشطة ذات ا لوDة نظر  ن تعراض اخلار� أدت . ض i سـوهذه املالحظات اليت خلص إلهيا

ية بو ا ساعدة الو سني  تاج مفاده رضورة الرتكزي عىل اختاذ خطوات ملموسة  نإىل ا ي م تح لتقت ل ثل . نسـ ملمويف هذا الصدد، Qشد ا
ية، وال بوجه خا ساعدة ا بو يف جمال ا شطة الو ساءp فÉ خيص أ ية وا شفا سني ا يات  نص ا<ول األعضاء لوضع آ مل ي ن مل ل تح لتقل ف ل

Éيار :  سـ يات ال ية  شفا ية تضمن مزيدا من ا بادئ تو بو لوضع  تق� يف الو يمي  ية رصد و شاء آ تإ لعمل ل جهي ي سـ ل خن ف م متق
تاحة عىل موقع ا سني املعلومات ا شاريني و iمل حت ية ست ساعدة ا بو  ياQت الو شاريني وقاعدة  i بو وقامئة اخلرباء نلو للم ي ب ت تقي لس

بو ايف جمال  يية الفكرية الو ثل أيضا عىل احلا). IP-TAD(مللك ساعدة جملموشدد ا يمي أمعق ªاالت حمددة من ا ملة املاسة  لتق
ية وحتديث ماك رش ساعدة ا ثال يف جماالت ا يل ا بو، عىل  ية للو يعا مل مل س ي تن لتق ب تخدمل ية الفكرية وخدمات دمع  مسـتب ا . مللك

ية ومجموعة  بو اليت قد7ا مجموعة جدول أعامل ا ية للو ساعدة ا سني ا همة قد قدمت  منوقال إن العديد من املقرتحات ا ي ن مل لتتح لتق ل مل
يع ا<ول األعضاء عىل دمع ثل  ية الفكرية وحث ا ية وا ية  نة ا ية إىل ا بºان األفر مجا ملم من ن للج مللكل لتيق .  هذه املقرتحاتملع

ثل هذه اخلطوة بو وحذر من  شاركة وسط األعامل يف الو ثل وجود دعوة إىل تعزيز  تاما، الحظ ا مو يخ م وقال إن . ملم
ية، مع  ند ألحرى إىل األدp وإىل املصاحل الو تجارية، ولكن جيب أن  بة من املصاحل ا ياسات جيب أال تقودها  نا س ل خن طسـ ت تل

iعي وKجi مراعاة الواقعºب ياسات عىل ساكن ا لتصادي وأثر ا لسـ ويف الواقع، ال بد لºول األعضاء أن تكفل وضع . ق
نفع بعض املصاحل  بو مل  شطة الو بة، لضامن أن أ نا ساءp ا يات ا ية ضد تعارض املصاحل، فضال عن آ تالضامQت الاك ي ن سـ مل مل ل ف

ية الفكرية  ناول ا تقدمة فقط، ولكن أن  بºان ا تجارية وا مللكا تت مل ل ية اليت ل تحد/ت اإلمنا نظور يرتكز عىل الواقع وا ئلفعل من  ل م
ية نا بºان ا ها ا متوا Dل  .ل

ثل  .128 يويةب األوروينظمةملامموالحظ  نة ) EAPO(  للرباءاتةسـ اآل سـهور اجتاهات جديدة خالل   هتدف إىل 2011ظ
نطقة  تاكمل وتطويرها يف ا سارات ا ملتدعمي  ل يويةباألورويم يع زع. ةسـ اآل تان قوقال إن تو خسـامء iحتاد الرويس واكزا
تصادي  i تاكمل قويالروس عىل إعالن ا ل يويب يل iحتاد سـاألورويب اآل ثل هدفه الهنايئ املعلن يف  تشك ا+ي  يمت

تصادي  iيويق يد العام� سـاألورويب اآل سلع ورؤوس األموال وا نقل ا شرتكة ورشيعات موحدة وحرية  سوق  تع  ل ا ل ت م ب تمت مل
ًاكن حد9 7ام و توقعً يوي . لشديد ا تصادي األورويب اآل i تاكمل ثقة  سـويف ذý الصدد، شدد عىل توفر أداة جديرة  لل قل

يويةباألورويأي الرباءة  نظامسـ اآل يع ا<ول األعضاء يف ا بقة عىل  لة ا مج يويملنط ومىض يقول إنه .  للرباءاتسـ األورويب اآل
نة  تاجئ  ناد إىل  بح من اجليل ال سـأ ن س نة  أن ذ2011ýتص بات بصفة مزتايدة وإن  تذب مودعي ا نظام أحضى  سـ ا لطل جي ل

هدت إيداع 2011 بة 3 560ش  نظمة مما يمن عن ز/دة  سـ طلب براءة <ى ا نة 7بنمل تطرد قائال . 2010بسـ ملائة مقارنة  ًوا سـ
تاكمل مه م ثف iجتاهات حنو ا نظمة مع  نظام من بني ا<ول األعضاء يف ا تفعني  شط ا لإن أ مل ل ن تكن بات من مل لطلودعو ا

بات  تان وإن عدد ا يا ويالروس واكزا لطلرو سـ ب يويةباألورويخسـ نة سـ اآل ها الروس  سـة اليت أود بة 2011ع تايل  سـ ازداد  بنل
نة  ثلث مقارنة  سـا بات . 2010بل لطلواسرتسل قائال إن عدد ا يً يويةباألورو تان جسل ارتفاعا يزيد سـ اآل سلمة من اكزا ًة ا سـ خت مل

يع ية تشجعىل الضعف وإن  ية الفكرية يف ا<ول األطراف يف اتفا ية  ق تطوير األنظمة الو للملك يويةطن سـالرباءات األوروية اآل  ب
نظمة هام ذات األولوية القصوى يف تطوير ا ترب عىل ا<وام 7مة من ا ملأمر اكن  ية . مليع طنوأضاف قائال إن ا<ول وماكتهبا الو ً

ش(ت جديدة  نظمة مللرباءات تواجه يف الوقت احلارض  تاكر وإن ا i تصاد قامئ عىل ها إىل ا تقا ياق ا ملوأوسع نطاقا يف  ب ن قسـ ل ً
ية تصادية الو i ية ش(ت ذات األ تهبا شاراك يف حل تÄ ا نو مه طمل ق نظمة وسعت نطاق تعاوهنا مع . مك ملوأردف قائال إن ا ً

بارش إ ية ا يع تطوير املاكتب الو تقال من  ية للرباءات ال ملاملاكتب الو ن شج ن طن ت تصادات ا<ول ط تاكر يف ا i ية يع  قىل  ب من تشج ت
تاكر i ية نارص  نرص من  ية يه  نفاذ إىل موارد املعلومات العا نظمة وإن إ
حة فرص ا باألعضاء يف ا من ع ع مل ل وذكر أن . تمل

نة  بات ا<ول األعضاء فهيا خالل  نظمة ردا عىل  سـا تطل ممل نفاذ اªاين إ2011ً يح فرص ا بادرة جديدة  ل اسـهتلت  تت لنظام ىل الم
تعلقة لرباءات يوي للمعلومات ا ملاألورويب اآل تابعة سـ سام ا يات العلوم واأل شأن الرباءات ألاكد نظمة للمعلومات  ل ونظام ا ق مي ب مل

بات العامة واجلامعات  ملكتها وا تعلمي العايل(ل نظمة) لومعاهد ا تقين يف ا<ول األعضاء يف ا بحث ا ملومراكز ا ل ًوأوحض قائال إن . ل
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ية من شأن  نظمة واملاكتب الو ية بني ا نا ناء عىل iتفاقات ا بادرة و تفعة أن حتصل يف ظل تÄ ا هات ا نتÄ ا مل ئ ث ب مل طن ل مل جل
بحث يف ا يع حمراكت ا نفاذ اªاين إىل  لللرباءات عىل فرص ا مج تعلقة لرباءاتل يوي للمعلومات ا ملنظام األورويب اآل سـ  واكمل ل

ية و يويةبوروياألطننصوص وصف و9ئق الرباءات الو بºان سـ اآل يا الخرتاعات ا نفاذ iفرتايض إىل اكمل املواصفات ا< لة وا ن ل
نفاذ إىل أكرث من  ها يف الواقع  سمح  ية وأن  شأن الرباءات من مصادر خار تعاون  لناء عىل معاهدة ا ي ب ل لب يون ويقة 38ج ث  مل

نظمة سابقا لفاحيص براءا سمح به ا به مماثل ملا اكنت  ًبراءة بقدر  مل ت نظمةشـ بول . ملت ا<ول األعضاء يف ا قوأطلع احلضور عىل 
يذها نظمة اإلداري وبدء  رشين ªلس ا رشين واخلامس وا ناء عىل قرارات iجKعني الرابع وا نظمة اجلديدة  نفبادرة ا تم لع مللع ب . مل

تعلقة لرباءا نفاذ إىل نظام للمعلومات ا سامح  شأن ا توقع إبرام اتفاقات  ملوأفاد بأنه  ل ل ب ية للرباءات يف ي طنت مع املاكتب الو
ية  بو يف جمال تطوير أنظمة ا نظمة تواصل تعاوهنا مع الو ية وأن ا نة احلا نظمة حبلول هناية ا مللكمعظم ا<ول األعضاء يف ا ي مل ل سـ لمل

نظمة شرتكة املمك� يف الوقت احلايل بفضل . ملالفكرية يف ا<ول األعضاء يف ا ية ا ندوات اإل ملوأشار إىل ا مي شاركة الفعاp قلل ملا
نظمة  ها ا تدريب اليت  شطة ا بو يف أ ملثيل الو ل ن ي يتنظمملم يويةباألورو ثيل ماكتب الرباءات يف ا<ول األعضاء يف سـ اآل ملمة 

نظمة تايل . ملا بو قدموا  لوأحاط علام بأن حمارضي الو ي تا يف 20ً تني  سب املوضوع يف دورتني تدر نظم حمارضة وعرضا  ب يح ي ً
نظمة  يويةباألورويملا نة سـ اآل ية خالل  تخصصني يف املاكتب الو سـة  ن نة 2011طللم بو شاركوا يف  ثيل الو سـ وأن  ي  يف 2012مم

نظمة  يويةباألورويملجمال آخر من جماالت معل ا نظمي ندوات سـ اآل نطقة أي  يني يف ا تخصصني الو تة يف إطار تدريب ا مل ن طمل
ية الفكرية يف ا<ول األ تخصصني يف جمال ا ية  مللكتدر للمب نظمةي ية عىل ذý جناح ندوة . ملعضاء يف ا ث� ا جللوقال إن من األ م

تان  تعلمي العايل يف اكزا بحث ومعاهد ا سات ا ناعة ومؤ ثلون من قطاع ا تان وحرضها  ية عقدت يف اكزا سـتدر ل ل س لص مم سـ خي خ ب
تب الرباءات الوطين وفروعه تخصصون رزون يف  ية و مكوموظفو امجلارك وموظفو دوائر العدل اإل م ومىض يقول إن . قلمي

نظمة  يويةباألورويملا يذ سـ اآل  pبذو هودها ا يد  ية و ثب وشارك يف أعامل جلاهنا الر بو عن  بع معل الو نفة  جب لتت ملئ شـ سـ ت ك ي تت ي
يجي تقومي iسرتا تبرQمج ا ها . ل ية وتد ية الفكرية اإل نظمة الراخس بز/دة فرص تطوير أنظمة ا ميوأعرب عن إميان ا عمللك مي قلمل

هالوتعزيز دور ا تضطلع  بو  ها إىل دمع الو ته وعن  بعملتعاون ا<ويل وأ لتطلع ي  .مهي

يه .129 يان املقدم مس iحتاد األورويب وا<ول األعضاء  يان املقدم مس اªموعة ء وا سا ا فوأيد وفد ا ب ب لمن ل وأعرب عن . ل
ية الفكرية  ية  نظمة العا ية  للملكتقديره لألشطة ولإلجنازات اإلجيا مل للم ب بو(ن -2010بينة يف تقرير أداء الربQمج للفرتة ملا) يالو

شأن 2011 شات اجلارية  نا هم يف ا ية الفكرية ا يق حول دور ا تدى للحوار ا توفري  تواص�  نظمة ا ب وأيد Dود ا ق مل لعم ن ل مل ململ مللك م
ناخ وسالمة األغذية ثل الصحة العامة وتغري ا ياسة العامة  تعلقة  ية ا سائل الر ملا سـ مل سـ ممل ل تياحه إذ أحاط علام وأعرب عن ار. ئي

بو يل واإليداع، ويه أمه مدر <خل الو ية الفكرية ا<وية  تعلق لعمل الفعال ألنظمة ا  Éتقدم احملرز ف ي سج ل ي ّل للت وجشع . مللك
يهتا متراريهتا وفعا ها، ليك حتفظ ا شطهتا، بل و نظمة عىل مواص� Dودها وأ لا ن سـمل ية فÉ . تكثيف تطورات اإلجيا بورحب الوفد  ل

ث� ل بحت  بو ألهنا أ نظمة، وأثىن عىل الو ية اخلاصة  شؤون املا شفافة  شام� وا بة ا تتعلق ملرا ص ي مل ل لل ل ل ممي ية ق سبلمعايري احملا
يق ا<اخيل والرقابة اإلداريةلا<وية للقطاع العام تد بة ا مثر مع  ق وعىل تعاوهنا ا ل شع ية للمؤمتر . مل ي� اإلجيا بوأحاط الوفد علام  حلص

ية، عىل ا<بلوما هورية الصني ا يف،  بº ا بو وا نأت الو يجني و برصي يف  سمعي ا شأن حامية األداء ا بيس  ملض ل ي ه ب ل ل لشعب مج
برصي سمعي ا شأن األداء ا يجني  لاعKد معاهدة  ل ب ّومتىن أن يظل هذا اجلو اإلجيايب للمؤمتر موجودا ويعم عىل اªاالت . ب

تقدم احملرز يف دورات . واللجان األخرى ية حبق املؤلف واحلقوق اªاورةلالوإن ا ننة ا<امئة ا بث ملعلج ئات ا شأن حامية  ل  ي هب
برص واألشخاص العاجزين عن  يدات حلق املؤلف واحلقوق اªاورة لفائدة األشخاص معايق ا ناءات وا i لوشأن ي ت لتقب ث سـ

تحق اإلشادة بوعات  سـقراءة ا تمت العمل عىل ا. ليملط سا عن أم\ يف أن  خيوأعرب وفد ا سة لمن مسائل العالقة يف ا<ورة اخلا مل
سمرب ية يف د نا ية العامة يف دورة ا تحقق توافق يف اآلراء حول عقد مؤمتر دبلومايس من جانب ا رشين وأن  يوا ئ ت مجلع ثي سـ . لع

ية الفكريةوأحاط علام ملعلومات عن معل  ية وا ية  مللكنة ا من ن لتجل تلف املع ية و يات جدول أعامل ا يذ تو مبخ عىل  من لتص لتقارير تنف
بو بعد اإلمنايئ يف الو ية العديدة اليت تزيد من تعزيز ا تطورات واإلجنازات اإلجيا بني ا ياليت  ل ب ل تقدم احملرز يف . ت  2012لورحب 

نة  يدية والفوللكورللجداخل ا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا تقلاحلكو ث ن لل مللكملع نة م للج وطلب إىل هذه ا
توفري حامية فعاp للموارد 2013وغ ثالثة نصوص واحضة وموحدة يف أن تص يةل  بري ثالورا يدية وأشاكل ا تع واملعارف ا لتقل ل

يدي ثقايف ا تقلا يار لºول األعضاء فÉ . لل ية ترك جمال ا نفص�  يل إىل وجود صكوك مرنة وغري ملزمة و خلوقال الوفد إنه  بغ ممي
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شلك أو أشاكل امحلاية األكرث  بتعلق  ياجاهتاي توصل إىل توافق اآلراء يف . حتمالءمة ال لوأعرب عن أسفه لعدم القدرة عىل ا
ية بقانون  نة ا<امئة ا نا تاجئ املداوالت يف ملعللج نه رحب  بل،  نالرباءات حول برQمج العمل يف ا لك بتق ية ملسـ نة ا<امئة ا نا ملعللج

Qيا ية وا نا تجارية والرسوم وال°ذج ا ببقانون العالمات ا ع لص يةلل يل الرسوم فت اجلغرا يط  يد و ية تو سج، مربزا أ سـ تمه تب ح
ناوl يف مؤمتر دبلومايس بغي  ية، وهذا ما  توال°ذج وإجراءاهتا ا ي نشلك تب ا<ويل . ل عىل هنجه ) IB(ملكوأشاد الوفد 

شأن  سني اإلجراءات مبوجب املعاهدات  تدرجيي يف تطوير و با حت يلل ية  ية الفكرية العا سجأنظمة ا للتمل وبوصف .  واإليداعمللك
يطا يف الفريق العامل املعين مبعاهدة سا عضوا  شـا نمن شأن الرباءاتل تعاون  ب ا تعديالت املقرتحة ل سا تؤيد ا ل، قال الوفد إن ا لمن

بل اخلاص لفريق العامل املذكور تعلق لعمل يف ا  Éيات هذه املعاهدة ف يذية وتو تقعىل الالحئة ا سـنف ملت يل وإن قرار . ص
ييل ية الفكرية شـحكومة  هد الوطين  يني ا للملك لKس  ملع وإدارة حفص ) ISA(لعىل أنه إدارة حبث دوية ) INAPI(تع
ليدي دوية  تخدام نظام )IPEA(مته شجع ا نه أن  سـ، لقرار  ي شأن الرباءاتميك تعاون  بمعاهدة ا ية . ل الفريق صوأيد الوفد تو

نظام مدريد تطوير القانوين  لالعامل املعين  ية إىل تعديل القواعد لت من أجل ال ميل ا<ويل للعالمات الرا  24و) ب)(3(7سج
شرتكة) 5(40و) ي)(2( يذية ا ملمن الالحئة ا نونة . لتنف تقدير لويقة ا ملعوأحاط علام أيضا مع ا ث سلع "ل شأن ا ياQت  لقاعدة  ب ب

نظام مدريد ية" تقرير مرحيل: لواخلدمات  سخة للغة األملا نورحب خصوصا بإصدار  تخدام هذه األداة إىل وقال إ. ن سـن ا
سلع واخلدمات يف نظام مدريد وعىل  تعلق   Éالفات فûيل من عدد اإلشعارات  ساعد عىل ا يفة الرتمجة  لجانب و ي تقل ي لظ س

يد الوطين لصعيط اإلجراءات عىل ا يا املعلومات . تبسـ نولو يذ برQمج حتديث   pشأن حا تقرير  جورحب الوفد أيضا  تك تنف ب ل
ية لنظايم مدر ثا تني األوىل وا تاجئ يف املر يقه  تب ا<ويل عىل  يا املعلومات وأشاد  نولو نيد والهاي يف جمال دمع  ل حل ن حتق ملك ج تك

متدة ية ا ملعمضن املزيا نظمة. ن ية  سعي حنو األهداف العا بو مواص� دمعه  تاما، أكد الوفد لºول األعضاء وإلدارة الو للمو مل لل ي  .خ

130. i ندا بأن األزمة تكرين وماكتب كوأفاد وفد  رشاكت وا برية  بتصادية طرحت حتد/ت  ملك لل ية الفكريةق  ألهنا مللكا
تصادي i يقني قيف مع حاp عدم ا لتك يع ا<ول . ت بة إىل  تعاون  ية ا بب تزداد أكرث فأكرث أ هذا ا مجوقال إنه  سـ ل لنمه س لل

ية واجلودة فÉ خيص نظام  شفا ية وا فاألعضاء لالرتقاء لفعا ل ية الفكل سويقريةمللكا تاكر وا i بات أمام يل ا ت، ومن مث تذ ب لل . لعق
ية  بو، وخصوصا يف أفرقة اخلرباء العام� واألفرقة العام� ا يع اجKعات الو شاط يف  ندا  نوطوال العام املايض شاركت  ي مج ن تقك لب

شأن حامية األداء. واللجان تعاون اليت أفضت إىل عقد املؤمتر ا<بلومايس  بوأحاط الوفد بروح ا برصي وتطلع إىل ل سمعي ا ل ا ل
بو سائل العديدة األخرى املدرجة يف جدول أعامل الو يالعمل مع ا<ول األعضاء عىل ا ندا قد حدثت قانون حق . مل كوقال إن 

ته مع القواعد واملعايري ا<وية لاملؤلف ملواء يويو . م نوقال إن قانون حتديث حق املؤلف  بدعني وماليك حق 2012ل نح ا مل قد  م
تكرةاملؤلف  تخدام مناذج أعامل جديدة و نفاهتم وتطوير أعامهلم  بأدوات محلاية  سـ تعلق . ممص  Éيووفر أيضا قواعد أوحض ف

تعلمي  شموp حبق املؤلف يف ا تخدام املواد ا بو لإلنرتنت وا يذ معاهدات الو نت من  يريات  تصاد الرمقي ومشل  لال مل سـ ي نفتغ مك تق
ية شموp حبق املؤلفكوأ
ح لألشخاص ذوي اإلعاقات اإلدرا رسة من املواد ا سخ  مل إجناز  وقال إن القانون اجلديد يضمن . مين

يل مقديم خدمات اإلنرتنت  ياغة ) ISPs(حتمعدم  ندمه و شرتكني  ية انهتااكت حق املؤلف من ا سؤو بحث  صوحمراكت ا ع مل ل م ل
ندي" إشعار وإشعار"نظام  ند مقديم خدمات اإلنرتنت ا يا  لكالطوعي املعمول به حا ع نة . نيل نارص  يوأشار الوفد إىل أن  معع

ية  سات ا بات واحملفوظات واملؤ برص وا يدات حق املؤلف لفائدة معايق ا ناءات و ناولت ا مييف القانون  س ت ل ي ت لتعلت ملك تق ث سـ
نقاش يف  يد ا يع  ها موا بحوث، و سات ا لومؤ ض ل قس ية حبق املؤلف واحلقوق اªاورةلك نة ا<امئة ا نا وأضاف الوفد أن . ملعللج

ندي مكتب ية الفكرية ا لك ا ية لألعامل لفرتة ) CIPO(مللك ثا اسرتا يجقد اسـهتل حد تاكر، - 2017-2012تي همون ال ب  مل
نجاح  ثلني من احلكومة وقطاع األعامل وأوساط  -لملزتمون  شاورات مع  ممبعد  ية الفكريةم وقد رمست هذه .  مللكا

تب ا ساعد ا ية توDات حمددة من شأهنا أن  ملكiسرتا ت سامهة يف جناح تيج تاكر وا i ملندي عىل دمع اإلبداع وتعزيز ب لك
تصاد iسعى يف . ق ياهتا و بو و ية يف إدارة الو ية والفعا شفا يع عىل مزيد من ا تواصل ا ندا  توأفاد الوفد بأن  معل ي ل ل شج سـ سك ف لت

ية املا شفا ية ا شدد عىل أ شرتكة ويه إذ  لالوقت ذاته إىل ضامن الرتكزي عىل األولو/ت ا ل مه ت سعي إىل فمل بو عىل ا شجع الو لية،  ي ت
نظمة يف  تاك توفري يف ا ية وا للممزيد من الفعا ل ل ل بادرة مجموعة فانكوفر عام . ل تعاون بني 2008موذكر الوفد بإطالق  سري ا ل  لتي

تصادي وإ i بحث تعلق   Éثىل ف يذ املامرسات ا تحدة و ندا واململكة ا يا و ية الفكرية يف أسرتا قماكتب ا نف لمللك ي مل مل ك عداد تل
ية العمل تقارير عن األعامل والقضاء عىل ازدوا جا بحث يف . ل ية  بة ر شاء  بو عىل إ للوقال إن اªموعة معلت مع الو مق ت ن مكي
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بحث والفحص  نفاذ املركزي إىل ا شأن ا بو  لالرباءات وتقارير الفحص املعروفة مس نظام الو ل ب يس -ي بو  ك و  WIPO(ي
CASE .( نذ ندي د1997مو تب ا لك، نظم ا ية، ومشل ذý ملك نا بºان ا سؤولني من ا تخصصة  نوية  ية  مورات تدر م لب ل للم سـ ي

يات اإلدارية يف تقدمي خدمات 2012حلقة معل عام  يق ا شأن  ن  ب لتقب ية الفكريةتط سؤولني يف ماكتب مللكا بار ا مل لفائدة  ك
ية الفكرية يةمللكا Q انºبعة ب م يف  نظمي حلق. سـ بو يف  تب أيضا مع الو تواشرتك هذا ا ي شأن ملك ية  ية دون إ بة درا مي معاهدة قلسـ

شأن الرباءات تعاون  با تضافهتا ل بºان الاكرييب ا سـ  يغوا وبربودال ية . نتأ نا بحوث يف احلاp ا تب أيضا توفري ا عوواصل ا لص ل ملك
بو اخلاصة مبعلومات الرباءات بارها جزءا من خدمات الو بحوث والفحص  سابقة وتقارير ا يا ت ل ًل مسار  ورأى الوفد أن. ع

سـريع ملعاجلة براءاتا ها متكني ماكتب ) PPH (للطريق ا تقامس العمل بو ية 7مة  سعآ ل ية الفكريةل رسيع حفص مللكا ت من 
بات املؤه� للرباءة شأن ا. لطلا ندا وقعت مؤخرا عىل اتفاق منوذ�  بوقال إن  سـريع ملعاجلة براءاتك  مع اململكة للطريق ا

يل يف توقع واحدا آخر مع إرسا تحدة و ئا سـ يا، مل با يا وإ ندا وأملا ن بداية نومفرب وقد جددت اتفاقاهتا يف هذا اªال مع  سـ ن فنل
هورية كور/ والوال/ت  يان و ندها اتفاقات سارية مع ا<امنرك وا مجو ل يةع تحدة األمر يكا ندا ملزتمة . مل كوشدد الوفد عىل أن 
ت i ية الفكرية قوي وفعال من شأنه أن يعزز ببإرساء نظام دويل  شعوب حول للملك يع ا نفعة املقاولني و لاكر واإلبداع  مج مل

 .العامل

ية الفكرية وأعرب عن دمعه ملا أجنز من  .131 تظل املرجع العاملي يف جمال ا بو  ها الو بذ هود اليت  يا  ُوأشاد وفد كروا مللك ل لجل ي ت ت
تاكر واإلبداع يف لك ماكن i يع ية  ية الفكرية وتطويره  يد نظام ا تو ناء  بمعل  شج بغ ل تب مللك ح للجنة ا<امئة وأبدى الوفد دمعه . ٍ

تجارية ية بقانون العالمات ا لا يةملعن نا شأن قانون الرسوم وال°ذج ا ع وأيد اعKد معاهدة  لص تطلع إىل . ب يا إذ  توقال إن كروا ت
متع ية  ثقا ية وا Kجiتصادية و i ية يع ا ية الفكرية من أجل  ثال ألعىل معايري حامية ا iللمج ف ق لمللك ع من شج لتت ت ، فإهنا أحرزت م

ثقة عن مفاوضاهتا حول iنضامم إىل iحتاد األورويب، وال ية  ملنبتقدما حنو الوفاء اللزتامات ا مللكسـÉ يف جمال حقوق ا
تجارية للجامعة األوروية . الفكرية يع نطاق حامية العالمات ا يا إىل iحتاد األورويب تو يك لكروا تطلب iنضامم الو بو ل سـ ت شـ يس

ية الفكرية لالحتاد ورسو7ا ومن ية ونظام ا سوق ا<ا سمح الندماج الاكمل يف ا سج�، مما  ية ا نا مللكاذDا ا خل ل ي مل ع سلص
ئات اإلنفاذ . األورويب شارك فهيا   pيق فعا ية  ية الفكرية وإنفاذها، وطورت آ يا أيضا حامية حقوق ا يوعززت كروا ت سـ ل هت تن مللك ّ

ت. وأحصاب املصلحة اآلخرون منوأعدت تقارير  ية الفكرية يف ُ تعدي عىل حقوق ا يات عن حاالت ا نت إحصا مللكظمة  ل ئ تضم
يا ية الفكرية، و. تكروا هور حبقوق ا بري يف إذاكء وعي ا مللكوأحرز تقدم  مجل ك ية املربطة  ُ ية واأل تال سـÉ فÉ خيص ûاطر ا ن ملصح

نة يد والقر صنايم حاالت ا تقل لب تواصل يف إطا. ت ية  يا اسرتا للووضعت كروا يج ئات اإلنفاذ وأحصاب تت شرتكة بني  شطة ا ير األ مل هن
بº من أجل الوصول إىل أكرب عدد ممكن . املصلحة اآلخرين يع أحناء ا بة امجلاهري يف  شطة ûا ميت يف هذا الصدد أ لوأ مج ط ن ق

ية الفكرية. من امجلاهري ية  نظمة احلكو تابعة  ية الفكرية ا ية ا للملكوقدمت أاكد م للممللك ل ية  دورات تد)SIPO( مي ية و مير تعلي ب
ية الفكرية شأن نظام ا مللكهور  ياجات . بللجم i بو يف جمال يا والو مثر بني كروا تعاون الطويل األجل وا توشدد الوفد عىل ا ي ت حل مل

ية تدر ية وا يبا ل ميت عىل مدى . لتعلمي ية الفكرية اليت أ شأن ا بو  ية للو ية ا تدر تعاون ا<ورة ا قومن أبرز مثار ذý ا ُ مللك يف بب ي ي ل لصل
ية الفكرية وجامعة امخل ية  نظمة احلكو بو وا ها لك من الو يك واليت شارك يف  نة دابرو ية يف مد نوات املا للملكس  م ملمي ي ن ي ض تنظسـ ف

يك  .فندابرو

يةوقال وفد  .132 هورية ا يكا يان قربصيؤيد أنه لتشـمجل نغار/ و iحتاد األورويب وا<ول األعضاء فهيا املقدم مسب  هيان   ب
يق وان أورو الوسطى مجموعة بºاملقدم مس  بغي العمل أكرث وأشار الوفد إىل أن ).CEBS(لبلطا من أجل مواDة ينه 

ية الفكرية  شأن ا رشين  تحد/ت اجلديدة للقرن احلادي وا مللكا ب عىل مانة األوجشع  .بتاكر واإلبداعiنظام امحلاية ودمع ولعل
يخ جذور وتتقوية يق سـر يات تد ية وآ قاإلدارة املا ل سات ل ية،الرقابة وحل ا يث لوالفعا يذ تدابري الكفاءة من   ýح مبا يف ذ تنف

تلكفة نجاح يف عام إمتاموتوقع  . لا يجي  تقومي iسرتا ب برQمج ا ت يمي شامل بعد ذ2012ýل لمنو يف أنظمة رحب  و.تق وإجراء 
يل ا<ويل شأن ا شأن الرباءات واتفاق مدريد  تعاون  يل ا<وية مبوجب معاهدة ا سجا ب ب ل ل تسج لت ربوتوكول امللحق ال للعالمات ول

شأ  يات ا شأن حامية  بونة  ية واتفاق  نا يل ا<ويل للرسوم وال°ذج ا شأن ا نهبا، وكذý التفاق الهاي  سم ب شـ ع لص سج ملب ت ل لت
يد ا<ويل ها عىل ا لصعو يل لصاحل يف تi Äتفاقات يف عضوية السامهت ز/دة  و.تسجيل توسع العاملي خلدمات ا سجتعزيز ا لتل
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مليع ا يا املعلومات تسـتمكل برامج حتديث أمل الوفد أن  و.سـتخدمنيمج جنولو نفذ تك كام اكن مقررا وأكد توiتصاالت وأن 
ية بقانون الرباءات حنو  نة ا<امئة ا ناء  شاط يف العمل ا سامهة  نمن جديد عزمه عىل ا للج ب ن ملعمل ل نه مواءمةب لك قانون الرباءات و

نة أسف  رش ايف دورهتللجألن ا نة  ثا عا م بلة ل متكن من iتفاق عىل جدول أعامل  للمسـتقمل  سامهة  وأضاف أنه.ت مل ملزتم 
نة معايري بنشاط ية، و ياQت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم وال°ذج ا ية بقانون العالمات ا نة ا<امئة ا جل يف أعامل ا ب ع لص ل ن فللج ل ملع

ية إلنفاذ، والفريق العامل  شارية ا i نة بو، وا نالو ت للج ملعي تطويراملعين س يل ا<ويل للعالمات، ل نظام مدريد  سج القانوين  للتل
شأن الرباءات املعين مبوالفريق العامل  تعاون  بعاهدة ا بالشـبونة، باملعين الفريق العامل ول سن حمر شات ملا يف لتحبأوجه ا قنا

يةامل ب�قانون معاهدة  يتطلع العKد وقال إنه. عوضو ية ا نا ملقالرسوم وال°ذج ا ع تني يراها  اليت لص لسـن7مة جدا، يف فرتة ا
يفا أن2012-2013 بريا أعطى همض،  شألك اهKما  يات ا يل ا<ويل  بونة  نتحديث نظام  سم سج ملشـ ت ت لل  اعKد  وقال إن.لل

ية الفكرية بيجنيمعاهدة  برصي لمللك محلاية حقوق ا سمعي ا لناين األداء ا ل بو7د الطريق لز/دة تعزيزمؤخرا قد ف سار الو ي   م
ية العمل . لوضع القواعد واملعايري تقين مهوشدد الوفد عىل أ بو وأعرب عن أسفه لا ية مبعايري الو ينة ا ن توصل إىل لعدمملعللج ل ا

ية اخلاصة  ية واإلجرا شأن القواعد ا ئتوافق يف اآلراء  مي ئةلهذهلتنظب بو مرشوعالرتكزي عىل بتجديد رحب  و.لهي ا لوضع ي الو
برصيبيجني معاهدة إلبرام ملسار املمزي القواعد واملعايري وأشاد سمعي ا ل عىل األداء ا تقدم وتطلع. ل ل إىل إحراز املزيد من ا

لشأن معاهدة دوية نا إلهيا - ب بثبشأن  -ج ما أحو ئات ا لحامية  ية الفكرية  و.هي ية  ية ا<وية ا نة احلكو مللكحث ا نم ل ملعللج
يدية والفوللكور عىل ية واملعارف ا تقلواملوارد الورا ها يف عام لث عن  الوفد  وحتدث. من أجل الوفاء بواليهتا2013معل مواص� 

ثفة أخرى احلاجة إىل يدية حولمك مفاوضات  ية والفوللكور ولتقل حامية املعارف ا بغي ةل ا<ويالصكوك وقال إنجليناملوارد ا ين 
ية واصل هوأشار إىل أن . ومرنةةكون غري ملزمتأن  نة ا شطة ا ل يف دمع أ ن للج يذ الفعال ملعن ية الفكرية وا نفية وا لتمللك تمن

متدة ية ا يات جدول أعامل ا ملعتو من ص ية  ومس.لتل هورية ا ية يف ا نا ية ا تب ا يك  مجل مللك لتشـمك ع الوفد ، توجه )IPO CZ(لص
شكر إىل األمانة، وبصفة خاصة يا  إىلل بºان يف أورو وآ بة بعض ا سـ  ل هام)DCEA(شع نظمي  وتعاوهناممع، < حلقة ت يف 

ية تدوم يومنيد ثاين سـرا رشين ا ل يف براغ يف  ية الفكرية 2011ت يا وإدارة ا نولو مللكحول نقل ا ج  بذý لك منقد رحب و  ،لتك
ية ية وا نا تكرة وأحصاب املصلحة اآلخرين يف القطاعات ا رشاكت ا ثا ع لص بحب لمل هورية مكتب وعالوة عىل ذý، فإن  .ل مجلا

ية  شطةة عدنظملتشـيكا ية  أخرىن أ عتو ثىللتسل لل بل ا ية وا نا ية ا تخدام نظام حامية ا مليط الضوء عىل فوائد ا سـ ع لص لسـ  مللك
ý+ .ية وعدا تب املذكورلتعلمي الربامج ا تابع  ية ا نا ية ا تدريب يف جمال ا للمكهد ا مللك لملع ع لص تعاون الويق مع جيري تطوير، ل ث ا ل

توى الوعي حومع ولك جامعة  ثانوية من أجل رفع  ية وا تدا i سـاملدارس ل ئ بابمب ية بني ا نا ية ا ية حامية ا شـل أ ع لص لمه  .مللك
تخديم ملا وقد ركز يع  تجارية و سات ا رشاكت واملؤ ية  نا هم يف ز/دة القدرة ا شطة اليت  سـتب أيضا عىل األ مج ل س سـ ت من ف للل ست ك

ية الفكرية  .مللكنظام حقوق ا

133. Kجiتصادية و i ية نرص 7م يف ا ية الفكرية  قوالحظ وفد ا<امنرك أن ا منمللك بºان وحث لتع يع ا ية يف  ثقا لية وا مج ل فع
ية الفكرية هود إلبقاء الرتكزي عىل ا بغي بذل ا يب،  تصادي احلايل ا i مللكعىل أنه رمغ الوضع جل ن لعص يق هذا . يق حتقوميكن 

ية الفكرية  ية  نظمة العا ية  يق األهداف iسرتا هدف من خالل  للملكا حتق ملل للم تاكر واإلبداع ويف ) WIPO(تيج i بوحفز
يد عامليال ية وحاميهتا عىل  ية الفكرية بفعا تخدام ا سه تعزيز ا صعوقت  ل سـ تب ا<مناريك لرباءات iخرتاع . مللكنف ملكوقال إن ا

تجارية تلكفة) DPTO( لوالعالمات ا يالت ا ثب ألداء وقد أجرى  ثريا وعن  لهيمت  حتل ك شطة/ك يع األ تعلق   Éنفعة ف نا جبم ي  .مل
تاجئ  يفة، مما جعل نوأعرب الوفد عن أسفه ألن  بو العام� واللجان ا<امئة اكنت  بقة عىل أفرقة الو شاهبة ا يل ا تحا ضعا ي ملط ت ل ملل

بو يب العمل يف الو تقيص عن اªموعة الاكم� ألسا تب ا<امنريك  يا ل يسـ توساءل الوفد عام إذا اكنت اللجان ا<امئة قد . ملك
بغي  بة وفعاp أو ما إذا اكن  نا نظلت  يم تقين حنو مزيد منامليضسـ توى ا ل اللجان العام� اûصصة عىل ا وجيب فصل . ملسـ

ية توى اخلربة ا ية عن  يا سائل ا نا سـ سـ سـ لتقمل م بو . ل ناسب ميكن أن يكون للو توى ا ية عىل ا سائل ا يوقال إن معاجلة ا مل سـ ن ململ ملع
ية ألحصاب املصلحة لاجKعات وتاجئ أكرث فعا جلوهرية، أشاد الوفد بعمل وفÉ خيص األفرقة العام� املوDة حنو األمور ا .ن

بكر إىل  توصل ا ية والحظ أن ا ياQت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم وال°ذج ا ية بقانون العالمات ا نة ا<امئة ا ملا ل ب ع لص ل ن فللج ل ملع
ية، يف حني  نا يل الرسوم وال°ذج ا يع أنظمة  تخديم  ية  بعث برساp إجيا عمعاهدة قانون الرسوم وال°ذج  لص سج مج سـ ب تس مل ي

رشاكت سـ تعلق   Éف Éية عىل حد سواء، وال سـ نا تقدمة وا بºان ا تو/ت  يع ا نافع عىل  ها  لتحقق املعاهدة  ينف ل مل لل سـ ممج م ملس
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توسطة ساعدة إىل  .ملالصغرية وا ية، من خالل تقدمي ا يذ جدول أعامل ا ها األمانة  بذ هود اليت  ملورحب الوفد  من لتت نف ل لجنة لالتجل
ي ية وا ية  مللكا من لتن شاريع ملموسةملع ياغة  مة الفكرية و ية الفكرية . ص بو أدت دورا 7ام يف إبراز قضا/ ا مللكوأضاف أن الو ي

تو/ت  هات املاحنة للمعونة، ومع ذý فإن ا سات ا<وية وا ثل احلكومات واملؤ سـألحصاب املصلحة للعمل اإلمنايئ  ل ملس جل م
نط بºان  تلف ا ية الفكرية يف  تلفة  ية ا تاإلمنا ل خم û نةللملكئ با ياجات  يوي عىل ا ت مت هرس لوضع القواعد واملعايري  .ح بغي إعداد  فو ين

ية الفكرية  ناطق ا تلف  مللكيف  م ياجاهتا اخلاصةوخم تار جماالت الرتكزي وفقا ال بºان أن  تميكن  خت وأضاف أن iخنراط . حلل
رشق األوس نوات يف iحتاد األورويب وا ية عىل مدى عدة  شاريع ا لا<امنريك يف  سـ من ية لتم سني ا يا سامه يف  بنط وآ حت لسـ
تاكر iمنو و يع أحناء العامل واكن l دور فعال يف تعزيز ا ية الفكرية يف  ية  با مج لت للملك يع . لتح سـوقال إن ا<امنرك ترغب ىف تو

تجربة ا<امنرية تفادة من ا i ول األعضاء األخرىºسـىن ل بو يف هذا الصدد حىت  تعاون مع الو كنطاق ا ل سـ ت ي لوفد واعرتف ا. يل
ية الفكرية وحث الوفد عىل مواص� الرتكزي عىل  تجارة ا<وية وحقوق ا يد عىل ا نة وا مية للقر يات ا تدا مللك ل ل تقل ص ع لل جلسـ

شالك ية إىل ماكحفة تÄ ا بادرات الرا ملا تعاون  .ممل تدى ا شاء  ية األخرية يف ا<امنرك إىل إ رش يريات ا لولقد أفضت ا ن ن يع متغ لت ل
بيك ا<امئ ا+ي تقدم  رشاكت لشـا سـهتلكني و يد  نة وا شأن القر سلطات املعلومات واإلرشادات  للمن خالl ا للم تقل ص ب لل

ية األخرى ئات الر سـهتلكني وا مسوا ي هد . لهمل ها  تاجئ اليت  معووصف الوفد ا حقق شامل لرباءات اللن  2010عايم ) NPI(لبºان ا
تقدمي تقار2011و يت  برية قد أ ناية  ية للغاية وذكر أن  ل بأهنا مر عط ك ع يد املامرسات بني ض ية وتو بحوث ذات جودة عا حير ا ل ل ل

بºان األعضاء هد  .لا شاركة  معوأشاد الوفد بز/دة  شائه عام لرباءات الم نذ إ ية للرباءات  ئة العا شامل يف ا نبºان ا مل ب مل ي  2008ل
شأن  رشوع منوذ� ملعاهدة تعاون  يع نطاق  نايئ وحتدث عن تو تعاون ا بو وا بعن طريق حمافل الو سـ ث ل مي الرباءات تقوم عىل ل

سـريع ملعاجلة براءات  تجارية ) PPH(لالطريق ا تحدة للرباءات والعالمات ا تب الوال/ت ا لا+ي أطلق الشرتاك مع  مل مك
)USPTO ( ين 2011عاميا تب الرباءات ا ل، يف حني وقع اتفاق آخر مع  تطلع إىل دور  .2012عام ) JPO(مك يوقال إنه 

بºا هد الرباءات  لأقوى  ثه ملع ية وخمت حد تخدمني العاملني يف األسواق العا نرب  باره أفضل  بال  شامل  ين ا مل سـ ت للمل مع مسـتق
تعاون بني املاكتب  يات الجKعات مجموعات اخلرباء اليت تأيت ألفاكر اجلديدة وشجع ا لإلشادة لفرصة اليت أ
حهتا ا ت مجلع

ئة العا ية وا<وية من أجل املصلحة العامة  ملالو ب ل ين لل ية الفكريةط   .للملكية 

يا  .134 ية الفكريةإننوقال وفد أملا بة ليت ، امللك حامية حقوق ا ية لغة  سـتيس أ لنمه تEر، تعزتك iتاكر و ّلال س ز قطاع ب
ناعة و ستشلكلصاألعامل وا يا  ي عامال ر تصاديائيسـ i منو قمه يف ا ية و. ل تعزيز ا ية الفكرية  بو حتدي حامية ا منتواجه الو ل لتي مللك

ت يةوأضاف أنه من بني.  الرثوةلوتويددامة ملسـا هام الر ئيسـ ا بو ال  مل بات أن الو يإ ها  بعض تفضلث فاªموعات عىل بعض وأن هد
ية، مبا فهيخمتلف  توازن بني أحصاب احلقوق وإقامة هو Kجi ئةا  قطاعاعالقطاعات تطرد الوفد قائال إن . لبيالصحة وا سـوا

ي توازن تني متدمع وضع إطار دويل  انحكومة أملا تاكرعىل شجع يملكية الفكرية للمو iيا ويعو ب نولو نقلزز تطوير ا ج . هالتك
تفع  سبأحصاب املصلحة سـينو يداطابإطار أكرث  شأن حق املؤلف، مبا يف ذý أحاكم حة وتو ية  بموضو رباءات ال، وع

تجارية،  سأpلوالعالمات ا ها  بقي مضن جدول أعام بو أن  بغي للو مو ت ي لي يد ُن يا ومىض الوفد يقول إن . ن القانوية املفاهميحتو نأملا
ياQتتؤيد اعKد  ية ا+لبا يةل املا نة الربQمج واملزيا ني أوصت به  ية ضاف أن وأ. جل نيذ الربQمج واملزيا يةتنف ئنا  2013-2012 للث

هر  بري أهداظأ بو حققت إىل حد  فأن الو ك يثي ية لأن ايرادات واإل حها من  بة بتوقعات إجيا لب يةلاقية لنسـ ئنا ينبغي لألمانة و. ث
ياساهت مترار يف  iسـ طياجتاه األموال i احلذرة اسـ شطة يةحت تعاون بني أمانة و. بناءلان وأ بو الرحب الوفد  لجنة لوايلو

تق� للرقابة وا<ول األعضاء، و شارية ا iسـ ملت ية تقارير بس يقفشفا تد قا يميو ل بعة األوىل من تقرير وأضاف أن إعداد . لتقا لطا
رشية املو يةمن شأنه أن يزيد من لبارد ا شفا فا ية حبق املؤلف واحلقوق اªاورة ومىض يقول إن . ل نة ا<امئة ا نمداوالت ا ملعللج

يد أن بيّنت يد نملفاهمي القانوية ا حتو روح من ب توازن عادل إلرساء سويةا<ول األعضاء العمل يسـتلزم من ا<ويل لصععىل ا
توافق يف اآلراء برصي واعKد معاهدة بأيضا   الوفدوأشاد. لا سمعي ا لنجاح املؤمتر ا<بلومايس املعين حبامية األداء ا  بيجنيل

برصيبشأن سمعي ا ل األداء ا يا ملزتمة أعلن أن و. ل ية  إىلبرصلا  معايقنفاذتحسني بنأملا نفات ا حملم ا شط ق املؤلف حبملص سـتنو
يد يف جمال املذكورةللجنة ا معل يف دمع ناءات وا iي لتقت ث برصلفائدة  اتسـ يا . لمعايق ا ل معاهدة دوية لوضعنوأكد الوفد دمع أملا

ئات  يشأن حامية  بثهب يات ورصح أنه ال بد من حتديث إجراءات . لا نولو جحامية ا ئة املوجودةلتك نا شـ وا امحلاية لتتناسب ول
ها  يا املعاهدات ا<وية للمؤلفني وغريمه من أحصاب احلقوقمتنحاليت  لحا قتصاد يظل الركن الركني الرباءات القانون ورأى أن . ل
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تاكريعاملي  سوا منمسـتخديم نظام الرباءات أضاف أن و. با ية بقانون الرباءاتلمتا نة ا<امئة ا ن ا نة (ملعللج امليض يف ) للجا
نظام لسني هذا ا نة ا<ول األعضاء ّوميكن. حت يات اإلدارية األنظمةمقارنة من للج معل ا لعمل القانوية وا   أفضلوإجيادن

نة أن تضمن بينو. املامرسات تلف جل العمل وفقاللجغي  توازن يعكس  خمدول أعامل  نقاشم  ا<ول تطلهبا اليت لموضوعات ا
ية نا تقدمة وا ما ل شريا إىل أن . مل ته  مواسرتسل الوفد  نة يف اجKعات بºهوفد لكم ّوبه" رباءات والصحةال"قضية  دمع للجا  إىل ن

بو ا ئات الو ية العمل مع  يازدوا هي نظامت ا<وية األخرىج لألخرى أو ا شات حول . مل نا بغي إعطاء األولوية  قوال  للم سائل ني ملا
ية  نة أن تركزئاإلجرا شةللجوعىل ا نا ق عىل  يةم رشينا<ورة ويف إشارة إىل . قانون الرباءاتل ع اجلوانب املوضو سابعة وا لعا  ل

تجارية والرسوم وال° ية بقانون العالمات ا لنة ا<امئة ا ن يةملعللج ياQت اجلغرا ية وا نا فذج ا ب ع  تقدمُا أحرز من رحب الوفد مب، للص
ياغة املواد  يذية صيف  ية وممارسلتنفوالالحئة ا نا علقانون الرسوم وال°ذج ا تعدد األطراف تعزيز وأفاد أن من. اتهلص م شأن اتفاق 

ية هبدفحامية الرسوم وال°ذج نا ع ا تاكر واإلبداع الهنوض لص باينبغي و. بال نة عىل ا< رعتا مت� لعمل ا للجراسة عن اآل9ر ا حمل
ية وممارساته نا عقانون الرسوم وال°ذج ا يةلص شلت .  يف أرسع وقتوفد عقد مؤمتر دبلومايسالوأيد . ف دراسة اك فوقال إنه إذا 

ية  يات احلا نة أو ا لا مجلع سأp، عىلتفاق iيف للج يل اجKعات فسـتدمع مل هذه ا يا تأ جأملا ية بقانون للجنة ا<اان ملعنمئة ا
تجارية باتبشأن عددرقام األآخر ومىض يقول إن . لالعالمات ا شأن الرباءات  املودعةلطل ا تعاون  ب مبوجب معاهدة ا أن تربز ل

تعاىف وأن نظام املعاهدة هو  تصاد العاملي  iي تب . ات عاملي فعالبراءعنرص أسايس إلرساء نظام ق يه، فقد عاجل ا ناء  ملكو عل ب
تجاريةاألملاين ل نة)DPMA( للرباءات والعالمات ا يا  طلب دويل، 3 000  ما يقارب2011 سـ يف  واص� مبملزتمة نوتظل أملا

شأن الرباءات تعاون  بتطوير نظام معاهدة ا تدرك الوفد قائال إن و. ل شأن الرباءات مب  املعينالفريق العاملسـا تعاون  بعاهدة ا ل
يذية ب كبرياتقدما أحرز  ييل برحب و. معاهدةلللتنفتعديل الالحئة ا تب الوطين  يني ا ية  شـتو تع لص لبحث ا<ويل ل كإدارةملك

يديو يةحامية مىض يقول إن و. لمتهالفحص ا نا عالرسوم وال°ذج ا بحت لص رشاكت تكتيس صأ بة  ية مزتايدة  لل أ سـ لنمه
ية سة شديدة يف األسواق عاإلبدا نا هد  فاليت  م ية وأضاف أن. تش نا يل الرسوم وال°ذج ا ع  لص يه مبوجب نظام الهاي تسج

تلكفة  يث ا ي� فعاp من  لو ية عىل حامية للحصولحسـ نا عالرسوم وال°ذج ا قال إنه  نظام الهاي وبتطويرورحب الوفد . لص
نجحيتوقع  يطيأن  نظام الهاي يف  تطوير القانوين  سـ الفريق العامل املعين  ل بذ . هتبل يف حملوقال إنه من ا نالرتكزي عىل ويقة  جث

ية ّا احملدثة وإنه ال بد من مراعاة أحاك7بي لنظام الها Kجiتصادية و i ية عا قمن ية الفكرية ا<ويلوضع عندلت . مللك نظام ا
يا شريا إىل أن أملا ته  نوواصل الوفد  م شات لكم نا ق اكنت قد سامهت يف ا ية واملعارف حولمل ناخ، وحامية املوارد الورا ث تغري ا مل

ثقايف بري ا يدية وأشاكل ا لا تع لتقل يديل املرونة يف بني أوجه توازن إرساء  يتطلباحلصول عىل األدوية وقال إن موضوع . لتقل ا
ية الفكرية و نظام ا<ويل  للملكا تطوير حوافز ل بحث وا لا يةرشاكت لفائدة ل يدال تحرضات ا نا لص ناخو. ملسـ تغري ا تعلق   Éملف ب ، ي

لبغي حامية ا ياين جنولو ية تك للت املرا توفري حوافز للمخرتع لئة  بدعنيعني يب ياأن تكون تÄ  أيضا ال بد، ولكن ملوا نولو جا  تلتك
يع أحناء العاملمتاحة  تدرك قائال إن . مجيف  ية ا<وية طموح وسـوا نة احلكو لجدول أعامل ا  قد  املفاوضاتالقول إنميكن ال مللج

متلت ألن  شكا قنا سائل  ةم يةملا تا طويالئاإلجرا تيس. ق أخذت و ية ا<وية  اأمام القضا/ املطروحة تكو لنة احلكو ية لغةمللج  مهأ
ية يف وقت قصري نتاجئحتقيق وال ميكن  سابق ألوانه اختاذ خطوات.ضمر ية وأضاف أن ل ورأى أنه من ا بعضف إضا   قدلا

باط و يشعر سابق ألوانه لكنحإل متراروأكد .عقد مؤمتر دبلومايسل من ا يق سـ الوفد ا تقدم يف بتحقه يف iلزتام  لاملزيد من ا
ية ا<وية وذý هبدف للا لنة احلكو يدية واملوارد يراعيغري ملزم قانوQ ٍضامن صك خاص مج لتقل مصاحل أحصاب املعارف ا

يدي دون اإلرضار  ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا تقلالورا ل تع لث نظام ا<ويلبعملل ية الفكريةل ا نايم. للملك  تعاون توأشار الوفد إىل  ل ا
تب األملاين للرباءات والبني  تجارية ملكا تب األملاين(لعالمات ا نظامت  اماكتبوغريه من  )ملكا ملية الفكرية وا متة هبذا مللك ملها
ثه قائال إن . اªال تب األملاين يواسرتسل حد شأن ملكا ية  رشوعات جتر تة  يذ  ببصدد  ي بسـ منف سوية ت رسيعة  لتالطرائق ا ل

تعلقة لرباءات نازعات ا ملا ية المل تعاون مع ماكتب أخرى  للملك  سني إجراءات . فكريةل رشوع  هدف من ذý ا حتواكن ا مل ل
تاجئ العمل تعاون بني . نحفص الرباءات عرب تقامس  ثالثني  للوذكر الوفد، عىل وجه اخلصوص، أن ا+كرى ا تب األملاين ل ملكا

توبر  هاي يف أ يجني و نظمي ندوة يف  ية الفكرية متزي  يين  تب احلكويم ا كوا ب ب نغلص ت للملك شـملك بادل ُوأجري أ. 2011ّ تيضا 
تحدة  هورية كور/ وiحتاد الرويس والوال/ت ا يان و تب األملاين وماكتب لك من الصني وا مللفاحيص الرباءات بني ا مجل ملك

نة  يا يف  بادل مع أسرتا تحدة، كام أطلق برQمج  سـواململكة ا ل ت ية وبرامج . 2011ُمل تب األملاين حلقات درا سـونظم كذý ا ملك
ية لفائدة اخلربا تب األملاين يف برQمج توأمة لالحتاد األورويب يف جمال الرباءات وقدم يف . ء يف بºان أخرىيبتدر ملكوسامه ا
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هد الرتيك للرباءات يويخ ويف ا ية يف  تب األملاين دورات تدر ملعإطاره فاحصو الرباءات يف ا م ب نملك تب . ي ملكوأضاف الوفد أن ا
ش يذ برQمج تدرييب  بو واصال  باألملاين والو نايمتنفي تب الوطين ا تعاون مع ا تأن إجراءات حفص الرباءات  لفيل ية ملك للملك 

ندة إىل 2011 نوقال إن إدخال نظام إلكرتوين لاكمل ملعاجلة ملفات القضا/ يف يويو. الفكرية يات ا هوة بني ا ت ردم ا سل مللعمل
ية يات اإللكرتو نالورق وا نظام هو من أكرث األنظمة امل. لعمل ية يف أكرب ماكتب الرباءات لوأضاف أن ذý ا ية تطورا وفعا لعلوما ت

يا يح إماكية إدارة ملفات القضا/ ومعاجلهتا إلكرتو نو ن  .تي

تب يسلنداإوقال وفد  .135 ندامك إن  ناك طلب عىل يسلآ بو، فقد اكن  شطة الو تفادوا من أ ه للرباءات ومعالئه ا ي ن سـ
نة اجلديدة يف األعوام األخرية وأ يا املعلومات ا شـنولو حملسـ ج يا تك نولو بو هذا الطلب من خالل برQمج حتديث  جلبعت الو تكي

يد هذا اªال عىل حنو  مثرت األموال اûصصة  جاملعلومات وا ل بو . ست ية لو تخدم أداة  تب اكن  يوأضاف الوفد أن ا بكسـ شـملك ي
ناير  نذ  تازة  تاجئ  سلع واخلدمات متخض عهنا  يويه إدارة ا مم ن ية حتولت إىل . 2011مل ندما زاد عدد علوقال إن الفا عحتد 

تجارية والرباءات لبات العالمات ا بو وا<ول األعضاء اليت قد تؤدي إىل توفري الوقت . طل يورحب الوفد مبقرتحات الو
نفقات لألطراف الفاع� تب . لوا ية يف  تخدم مواد دعا مكوأشار إىل ا ئ نداسـ تفال يسلآ i بو خالل نع الو ح للرباءات من  ي ص

ية ا يوم العاملي  للملك تفل به لك عام يف ل نداحيلفكرية إذ  بوعات مكيسلآ تب ا تخدم ا ملط، كام ا ية اليت ملكسـ بو الفاك هج� الو ي
ندية يسلترمجت إىل اللغة اإل تب ُ ندامك كجزء من برQمج  بابيسلآ تفت الوفد إىل أمه . لشـ للرباءات لرفع الوعي <ى ا لوا

ية ب2011أحداث  تو ع يف جمال ا ندال تب  وهو انعقاد مؤمتر حيسلآ ية الفكرية نظمه  ية حقوق ا مكول أ مللك ندامه  للرباءات يسلآ
رشين يده ا تفال  لعلال بع شريا إىل أن حضور املدير العام . ح يدة،  ية  ية إعال بريا و باال  هد إ ًوبني الوفد أن املؤمتر  ً مً تغط جك م ق ش

ية الفكرية برية يف ز/دة الوعي  ته ا بريا، وبني أ بو اكن رشفا  مللكللو لك ي ت ك مهي ً تقى بريس وأ. ً ئوحض الوفد أن املدير العام قد ا ل
ندا بº يف إطار عاملييسلآ ية الفكرية هبذا ا شة وضع ا نا ل  ق سجل مدريد يف قطاع . مللكمل يات  بوقال الوفد إن مدير خدمة ا لعمل

شغ با، وأشار إىل أنه اكن  يت تر نظام مدريد  بارة عن مقدمة  تجارية والرسوم قد ألقى لكمة  يالعالمات ا ي ل ع ًل ح نصب  لق مل 
تب  سابق  ملكاملدير ا ندال ثلهيا إىل .  للرباءاتيسلآ بو قد أرسلت  مموقال الوفد إن الو نداي ت إللقاء احملارضات ونظمي يسلآ

ية نداوذكر أن . سـاحللقات ا<را مترار يسلآ يف التفاق الهاي وازدادت  نضمة إىل ويقة  يعة ا<ول ا سـ اكنت يف  ن ث مل جطل
ية يف  نا عبات ال°ذج ا لص نذ تÄ اآلونةلندايسآطل تب . م  بو قد ساعدت  مكوأقر الوفد ن الو نداي نظمي يسلآ ت للرباءات يف 

شريا إىل أن ريس جسل الهاي قد ألقى حمارضات ثرية عن حامية ال°ذج من خالل نظام الهاي  ية عن الرسوم،  ئحلقة درا ً م سـ
نداوذكر الوفد أن . للتسجيل ا<ويل ية خالل العامني  أيدت انعقاد مؤمتر دبلومايسيسلآ نا ناقش معاهدة لقانون ال°ذج ا ع  لص ي

سمعي . القادمني يجني محلاية حقوق األداء ا تعددة األطراف ويه معاهدة  ناحجة اجلديدة  لورحب يف الهناية ملعاهدة ا ب مل
برصي  . لا

بال مس مجموعةليسوتووأيد وفد  .136 ية و بºان األفر ته مرص مس مجموعة ا يان ا+ي أ ي ا يق نلق ل بºان األقل منوا وياQت لب ب ا ًل
بعة لروح ذاهتا ية الفكرية يف . ملتشـا<ول األعضاء األخرى ا ية وا ها مع ا بو يف تفا تعني اإلشادة لو مللكوقال الوفد إنه  منعل ي لتي

نظ. معلها تقدم يف ا بو اكن عامال حاسام من عوامل ا ية يف اكفة أعامل الو ملوأضاف أن تعممي جدول أعامل ا ل ي ًمن ً وأشار إىل . مةلت
ية  ية الو ية iسرتا ية الفكرية يف خطة ا سوتو قد معمت للمرة األوىل قضا/ ا نأن  يج من طي ت لت مللك سامهة ) 2019-2014(ل مبوأقر 

بو هتدف  ساعدة الو ية الفكرية  ية  ية و سوتو اكنت بصدد إعداد خطة اسرتا بو يف تدريب املوظفني، كام أن  يالو مب ن يج ي للملكي ط ت ل
شاء مركز  تاكرية لألمةنإىل إ i ية تعزيز القدرة تاكر  iيا و نولو ب<مع ا بغ ب ج ية حبقوق . لتك نة ا<امئة ا نوأثىن الوفد عىل ا ملعللج

سود روح  برصي، ومن املأمول أن  سمعي ا يجني لألداء ا با خاصا بإبرام معاهدة  تاملؤلف واحلقوق اªاورة ورحب تر ل ل ب ًي ً ح
ية الفكر شمل اكفة جماالت ا تعاون  مللكا ت نفاذ إىل األعامل . يةلل رس ا تحضريية ملعاهدة  لوعرب الوفد عن دمعه لألعامل ا تيل

بوعات برص والعاجزين عن قراءة ا شورة لألشخاص معايق ا ملطا ل سوتو . ملن شعب يف  ية  ية أسا تعلمي  يوقال الوفد إن ا لل سـ قض لل
بالد يع إىل أولوية قصوى يف ا نفاذ إىل املعرفة  سأp ا يه حتولت  لو للجم ل م ية ا<وية وأح. عل نة احلكو لاط الوفد علام بعمل ا مللج ً

بلور هذا العمل يف صورة صكوك قانوية  يدية والفوللكور وأمل أن  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  نا ي تقل ث تن لمللك ملع
بل القريب ملسـتقدوية ملزمة قانوQ يف ا ً ي. ل يق إ تيب  شاء  يده الاكمل إل ميوعرب الوفد عن تأ سـ ن قلي تن يا ألن مك يني يف أفر يقني خار ج
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توى العامل يا وعىل  ية الفكرية يف أفر سني إدارة ا تطور من شأنه  سـهذا ا حت مل يق سوتو ملزتمة لعمل مع . مللك ليوقال الوفد إن 
نوب تعاون بني بºان ا بو وإهنا تؤيد ا جلالو ل ية وتكوين للكفاءات. ي ساعدة  بو من  نويف الهناية، أقر الوفد مبا تقدمه الو م  . تقي

بال مس iحتاد األفريقي .137 ية و بºان األفر ته مرص مس مجموعة ا يان ا+ي أ يوأيد وفد مالوي ا يق نلق ل وأراد الوفد عىل . لب
يا بو بأفر ميي للو تب إ شاء  يده الاكمل ملقرتح إ يقوجه اخلصوص أن يعرب عن تأ يمك ن يل . قلي نجز يف  ثابت ا تقدم ا سبكام أقر  مل ل ل

ناسب  للياغة صك قانوين  م يديص ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا تقلية الفكرية واملوارد الورا ل تع لث ل وقال إنه اكن من املأمول . ملك
برصي مؤخرا. iنهتاء من ذý يف العام القادم سمعي ا يجني محلاية األداء ا بين معاهدة  سريها  بو  نأ الو ًكام  ل ل ب ي ي ته وبني عىل . لت

يق األ حتقيد آخر أن مالوي اكنت عاقدة العزم عىل  ية صع يهنا خفض الفقر املدقع من خالل ا ية ومن  ية لأل منهداف اإلمنا لتئ ب لف
ية ية ا ية ا تدامة و تصادية ا iت ب من تحسـ ل لمل ن شلك . تق ية الفكرية ألهنا  نا رصح أنه اكن من الرضوري إعطاء األولوية  تو للملكه

يوية تصاد ا i ية يف قطاعات يا من ا حلجزء أسا من قسـ لت ً ساعدة ا. ً لتقوأثىن عىل ا ثة األخرية مل بو وحتديدا ا بعية اليت توفرها الو ي لن ً
ية نا ية ا تة ا تخدام نظام أ تدريب ونقل املعارف  ية الفكرية احلايل وتوفري ا تة ا توى أ عيمي  لص مت سـ ل مت مللكسـ مللك متق وطالب الوفد . ل

ýية ألن ذ نا ية ا تة ا تدريب عىل نظام أ بو يف تصممي برQمج ا ساعدة الو عحلصول عىل  لص مت ل ي تطلب املزيد من مللكم سي 
نطوي عىل نقل للمعرفة ته . يالعاملني هبذا اªال و توى  يع ا يايس ر تدى ا نظموأفاد الوفد بأن مالوي قد حرضت ا سـ سـ ملن ل فمل

ية الفكريةا ية  ية األفر للملكنظمة اإل يق مي بابوي يف يويو قلمل نظمة وقد انعقد يف ز بºان األقل منوا هبذه ا بو  ن والو مل لل مي  كام 2012ً
يل ا<ويل للعالماتاكنت ية عن نظام مدريد  ث� أيضا يف حلقة درا سج  سـ للتمم يق . ً توى  يع ا بوقد Qقش iجKع ر تطسـ مل ف

بºان األقل منوا للعقد  بول  تعممي برQمج معل ا بو  ية العامة للو ًقرار ا لل ن ل ي بو2020-2011سطمجلع ومىض الوفد . ي يف برامج الو
ية الفكرية بيقول إنه مت تقامس اخلربات يف جمال  ياسات ا ياغة  ية الفكرية مع الرتكزي عىل  تخدام ا سات وا مللكناء املؤ سـمللك ص سـ س

بة نا يا ا نولو تخدام ا ية وا نولو شاء املراكز ا تجات وإ ياهتا وتوسـمي ا سـواسرتا مل سـ ن ن جيج تك ج لتك ل مل ية  . ت عوأشار الوفد إىل تو
نظام لºول األعضاء  ية هذا ا لاحلارضين بأ ية األمه مينظمة اإل ية الفكريةقلمل ية  للملكفر ية عن نظام يق سـ خالل احللقة ا<را

نعكس هذه . مدريد ية الفكرية حىت  تعراض قوانني ا تفضال عن ذý، أشار الوفد إىل أن مالوي قد خاضت يف ا مللكسـ ً
تصادي i الªية يف ا منو وا قالقوانني إلجياب عىل ا لتمن ثال إىل اكKل مراجعة قانو. ل يل ا ملوأشار عىل  تجارية بس لن العالمات ا

ية ية الو يعرض الحقا عىل ا يه جملس الوزراء  نظر  رشوع قانون آخر  نو مجلع ل طس ً ف ي تطورات، قال الوفد . م لإلضافة إىل هذه ا
تعلقة  ية تكوين الكفاءات يف القضا/ ا تجارية  تب األمرييك للرباءات والعالمات ا تعاون مع ا ملإن مالوي بدأت  بغ ل ملكل

هريةمبرشوع القانون  ية والعالمات ا ياQت اجلغرا سابق مبا فهيا القضا/ ذات الص�  شا لف ب وعرب الوفد عن تقدير حكومة . لل
ساعدة باه للمالوي من  بو نظرا ملا  تجارية وللو تب األمرييك للرباءات والعالمات ا ممالوي  جل ي ًل ًوأكد الوفد جمددا عىل . للمك

تظار املزيد من ا بو ويه يف ا ندمع مالوي للو ية ي رشيعات ا بالد من حتديث  متكن ا نظمة حىت  تقين واملايل من ا مللك<مع ا ت ل مل تل
نجاح ية  منو وا تاكر وا ها لال يذ برا بالفكرية و من لتب ل جم  .   تنف

ية  .138 سابقة واحلا شطة اليت أجنزها بºه يف فرتة ما بني ا<ورتني ا بل األسود عن رسوره لإلفادة أل لوأعرب وفد ا ل ن جل
ية . يبوللجمعية العامة للو تجارة العا نظمة ا ته يف  بº هام عضو ملوأشار إىل إجنازين حامسني من إجنازات ا ل ي نذ (WTO)مل  29م 

بدء املفاوضات وأكده اªلس األورويب يف 2012أبريل  ن يويو 29ل والقرار ا+ي صدر عن اªلس الوزاري لالحتاد األورويب 
بل األسود2012 شاء فريق عامل معين وقال إن حكومة ب. جل خبصوص انضامم ا شأن إ متدت قرارا  نºه ا ب ً  عن 7لفصل "ع

ية الفكرية بº إىل iحتاد األورويب" مللكقانون ا تص� نضامم ا سؤول عن املفاوضات ا لو مل ية . م تب ا مللكومىض يقول إن  مك
ي يط  ية بدور ر/دي يف ا سات ا يضطلع مع غريه من املؤ بل األسود  لتنفالفكرية يف ا تخط ن س سـ لجل ذ القواعد واللواحئ يف جمال ملع

ية الفكرية نة . مللكا ية الفكرية خالل  ية يف جمال ا تا بº صدق عىل املعاهدات ا<وية ا سـوأضاف قائال إن برملان ا ل ل ل مللكل ً2011 :
ية نا يل ا<ويل للرسوم وال°ذج ا شأن ا يف التفاق الهاي  عويقة  لص سج ب ن لتث متدها املؤمتر ا<بلومايس يف  (ج يو ل يو2عاليت ا

يف ا<ويل للرباءات ) 1999 شأن ا نواتفاق اسرتاسربغ  يغة املعدp يف 1971 مارس 24املؤرخ (لتصب سب ا لص،   28ح
تصويرية للعالمات ) 1979سبمترب  نارص ا يف دويل  به  نا ا+ي وضع مبو لومعاهدة قانون الرباءات واتفاق  للع ن تصي جي متد (ف ملعا

نا يف  يغة املع1973ن يويو 12فيييف  سب ا لص،  توبر ح ية ). 1985كدp يف األول من أ متد اسرتا تيجوأردف قائال إن بºه ا ع ً



A/50/18 

96 

 

بو يف  ية الفكرية معدة بدمع خرباء الو ية  يو للملكن سمرب 29ط شأن . 2011ي د رشوعات قوانني  نظر إىل إعداد  بكام لفت ا مل
تجارية وقانون امحلاية القانوية ل تعديالت عىل قانون الرباءات وقانون العالمات ا نا ل ية ل ية ونصوص  نا يللرسوم وال°ذج ا ع تمكلص

تظر  ملنهذه القوانني من ا ندرج يف أنل بل األسود ا بº يف الوقت احلايل يف إطار الربQمج الوطين  متدها برملان ا مل  للج ل أداة يع
بل iنضامما قساعدة يف مرح� ما  سق ا.  واملمول من iحتاد األورويبمل رشوعات  لوأوحض قائال إن تÄ ا تن مل ترشيعات ً

يقا 
ما مع املعايري ا<وية واألوروية ية  نا ية ا ية يف جمال ا بالو ل سـ ع لص ًن ً ن تط ية الفكرية واصل . مللك تب ا مللكواسرتسل قائال إن  مك ً
يق يف الفرتة بني عايم  ناحج مع مجموعة بºان أورو الوسطى وا بلطتعاونه ا ها املايل 2012 و2011لل بو قدمت د مع وإن الو ي

ثيل  مممتكني  تب من حضور ل برصيملكا سمعي ا لاملؤمتر ا<بلومايس املعين حبامية األداء ا يجني يف الصني من  (ل با+ي عقد يف 
شأن حق املؤلف واحلقوق اªاورة ) 2012ن يويو 26 إىل 20 ية  ندوة األقا بوا مي توبر إىل نومفرب 31من (لل شاركة ) 2011ك أ ملوا

شرتكة بنيتقدمة ملاورة يف ا< نملا بو و م الو سؤولنيي ية الفكرية  ية عن ا تجارة العا للمظمة ا مل يني مللكل يف  (ماحلكو نظمة يف  نا جمل
يةويف ) 2012 مارس 27 إىل 14من  بو سـز/رة درا ية يف الو ية ا بة حتديث ا ي إىل  ت ب تحشع لل ويف املؤمتر ) 2012يف مايو (ن

ية الفكرية  ية  يات و شأن وضع اسرتا ميي  للملكاإل ن يج طب ت يو (قل يا يف سـيبا+ي عقد يف  ويف ) 2012ن يويو 22 و21نيف روما
بو تني للو 
تني دامئتني  بو ويف أعامل  سم مدريد للو يز/رة إىل  بع ن ي ية . جلق تب ا مللكوأعرب عن لغ تقدير حكومة بºه و مك

ت تامة يف مواص� تعزيز عالقات ا بº ا سامهة ا يد  بهتام يف تأ بو وعن ر ته الو تقين ا+ي قد لالفكرية لºمع ا ل ل م ك غ ي تازة مل ملمعاون ا
نة  .هالرا

نة  .139 ندا اليت اضطلعت هبا هبمة يف ا يوز ندا إىل أدوار  يوز للجوأشار وفد  يل ن يل ية الفكرية ّن ية  ية ا<وية ا مللكاحلكو نم ملعل
يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلواملوارد الورا ية حبق املؤلف واحلقوق اªاورة ولث نة ا<امئة ا نا ند. ملعللج يوز يلوقد انضمت  ا إىل ن

يل ا<ويل للعالماتبروتوكول و شأن ا سجاتفاق مدريد  منو األعامل، ) بروتوكول مدريد (لتب باره جزءا من برQمج احلكومة  ل عت
ية ية ونا تا تصاد أكرث إ ناء ا بادرات  س� من ا سـوهو  ت ن ب مل فسل جل ندا عىل ز/دة الصادرات . ق يوز ساعد بروتوكول مدريد  يلو ن سي

سري حامية العالمات  ية تيعرب  رشاكت األ يف عىل ا تاك يه من ا يقلل  ية، يف الوقت ا+ي  ية يف األسواق اخلار بالو ل ل سـ نن جط ل ف ج
ندا يوز بة يف العمل يف  يلالرا ن يذ نظام جديد إلدارة احلاالت وتصممي . غ ية الفكرية بصدد  ندي  يوز تب ا نفوقال إن ا للملك تملك يل لن

ية للزئن تة وتوفري خدمات إلكرتو نيات مؤ مت ية الفكرية اكم�، ولقد أد. معل س� تقدمي ا نظام من أجل إدماج  مللكرج هذا ا سل ل
بات العالمات  يع  يا متاما  تلقى وتعاجل إلكرتو ية بواسطة واDة الزبون اليت  ية والفعا نو سني ا سه  طلويف الوقت  مج ن س ل ع ل حت تنف

ندا من أجل امحلاية يوز نات  تجارية ا<وية و يلا ن ي ل يل ساعدهت. تع بو عىل  موشكر الوفد الو ية يف هذا الصدد وأشار إىل أنه ي لتقنا ا
ية شأن iتصاالت لوسائل اإللكرتو يع عىل تريب  تو يكون ا يات  نخالل هذه ا ب ل سـ تمجلع نفعة األخرى من . ق ملوأضاف أن ا

تاجئ الفحص يل  ياس و يالت  بارشة يف الواDات املعمول هبا وتوفري  نظام يه إدراج تدابري ضامن اجلودة  نا حتل ه لقل  وتوقع. تسم
هادة تمكل خبدمات الفحص احلاص� عىل  نظام اجلديد إلدارة احلاالت، ا شالوفد أن ا سـ تب  ISOملل ملك اليت يقد7ا ا

ية اجلودة تاجئ حفص عا يفيض إىل  ية الفكرية،  ندي  يوز لا ن سـ يل للملكن ندي القايض . ل يوز تب ا يلورحب الوفد أيضا بقرار ا لن ملك
تصدي ندية رمس ا يوز رشاكت ا يل ا لبعدم  يل ن لحتم ندية يك ل يوز رشاكت ا تدبري ا شجع هذا ا باهتم ا<وية وأمل أن  يلق عىل  ن ل ي ل لطل ل

ية  تجارية العا يل العالمات ا نافع اليت يقد7ا نظام مدريد  مليد من ا ل سج لتمل بو ألهنا ). نظام مدريد(سـتفت شكر للو يوجدد الوفد ا ل
تعلق إلجراءات واألنظمة اخلاصة  تأهب اإلجرايئ  يق  تد ملكقامت  يق لل يذ نظام مدريد وألهنا ب بل  ندي  يوز نفتب ا تق يل لن

ندية يوز رشاكت ا نافع نظام مدريد <ى ا ية تروج  يلنظمت حلقات درا ن لسـ ل بو يف دمع . م يوألقى الوفد الضوء عىل دور الو
بور  ية الفكرية اليت انعقدت يف كوiال تدريب يف جمال ا تعلمي وا شأن ا ية  ية دون اإل ماحللقة ا<را مللك ل ل ب مي  2012رباير يف فقلسـ

يا  نوب رشق آ تعاون مع رابطة أمم  سـ ندية ) ASEAN(جل يوز ية ا تجارية احلرة األسرتا نطقة ا يلوا ن ل ل ) AANZFTA(لمل
تصادي  i تعاون قوبرQمج العمل  تعاون  .)ECWP(لل تعزيز ا ندا لعمل مع األعضاء  يوز لوأكد الزتام أDزة حكومة  ل يل ن

هاد يط ا يا وا نطقة آ باكت يف  لوا حملم سـ برية يف عرصنة . ئلشـ سامهة  يك لقانون براءات جديد  سن الو سامه ا تاما،  كو م شـ ل سي خ
يا  Kندي م يوز شاط iخرتاعي واجلدة املطلقة وجعل حفص الرباءات ا ندي عرب إدراج حفص ا يوز شـنظام الرباءات ا يل ن ن يل لن لل

يا بوp عا ملمع القواعد واملعايري ا منو األ. ملق سامه يف برQمج احلكومة  لوهذا  ندية خبدمة سي يوز رشاكت ا يلعامل عرب تزويد ا لن ل
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ية ريس  ية عن طريق اتفا بحث عن حقوق مطابقة يف األسواق اخلار نصة  تخدم عىل أهنا   pقحفص عرصية وفعا ج للم ستسـ
ية أو  نا ية ا عمحلاية ا لص شأن الرباءاتمللك تعاون  بمعاهدة ا  .ل

سني قدرة ا<ول األعضاء عىل .140 ية  حتوشدد وفد الرنوجي عىل أ يق مه  pبذو هود ا بو ورحب  تصاد الو تحق رصد ا جل لق مل ي
برصي، وتوجه . هذه الغاية سمعي ا شأن األداء ا يجني  بو عىل جناح املؤمتر ا<بلومايس ا+ي متخض عن معاهدة  نأ الو لو ل ب ب ي ه

يف أيضا الروح ا سود يف  يافة وأعرب عن أم\ يف أن  ية عىل كرم ا هورية الصني ا شكر إىل  ب ن ت لض ب لل جشع ل ناءة ذاهتا اليت مج
يجني بهرت يف  ية حبق املؤلف واحلقوق اªاورة وال. ظ نة ا<امئة ا تقدم احملرز يف أعامل ا نوأثىن عىل ا للج شأن نفاذ  ملعل  Éبسـ

برص نفات، ومتىن أن حيقق برQمج العمل الطموح ا+ي وضع /لاألشخاص معايق ا بوعات إىل ا ملصالعاجزين عن قراءة ا ملط
ت ب�  هر ا نلأل ملق مثرةش ية الفكرية . ماجئ  ية  ية ا<وية ا نة احلكو شاق ا+ي اضطلعت به ا مللكوأطرى عىل العمل ا نم ل للج ملعل

ثالثة اليت عقدت يف عام يدية والفوللكور يف اجKعاهتا ا ية واملعارف ا لواملوارد الورا تقل يزال  ، وأشار إىل أن العمل ال2012 لث
تاحة، وقال معلقا  نصوص ا ملجار/ خبصوص ا بل ا<عوة إىل عقد مؤمتر ل قإن من الالزم iضطالع بعمل أكرث تركزيا 

ية . دبلومايس ية  نة ا تواصل أعامل ا ية وأعرب عن تطلعه يف أن  شأن ا بو  تفت الوفد إىل جدول أعامل الو منوا ن للج ت من ب ي تل لت ملعل
ية، وحتدث عن ا تفق علهيا يف اللجان ا رشوعات ا ية الفكرية وسائر ا لوا ن ملعمل مل ية بقانون الرباءات ورأى أن مللك ننة ا<امئة ا ملعلج

توازنة للميض قدما لقضا/ املطروحة بطريقة ملموسة نادا إىل خطة معل  ية مباكن مواص� العمل ا ممن األ ست وأشاد الوفد . مه
ية نا تجارية والرسوم وال°ذج ا ية بقانون العالمات ا نة ا<امئة ا تقدم احملرز يف أعامل ا ع لص ل ن للج ية حنو ملعل ياQت اجلغرا ف وا لب

ية نا شأن قانون الرسوم وال°ذج ا توصل إىل معاهدة  عا لص ب ها لفائدة . ل سري األنظمة و سـيطوأشار إىل أن من الرضوري  تبت ي
تب  يد العاملي، وأثىن يف هذا الصدد عىل الزتام ا ية الفكرية عىل ا تخدمني من أجل ز/دة iتفاع خبدمات ا ملكا لصعمللك ن ملسـ

ت شأن الرباءات ونظايم مدريد والهاي، ونوه عن با<ويل  تعاون  تاحة يف إطار معاهدة ا ية ا بقدمي أفضل اخلدمات العا ل مل مل
ية واملامرسات تو بادئ ا سني اللواحئ وا هذه األنظمة من أجل  تابعة  تقدم ا+ي أحرزته األفرقة العام� ا جهيا ل مل حت ل وشدد الوفد . لل

بلعىل أن الزتام الرنوجي هبذه األعامل إ تخديم تÄ األنظمة يف الوقت الراهن ويف ا ملسـتقمنا يصب يف مصلحة  وشدد . مسـ
شات  نا بري من  سط  تحوذ عىل  ية ال تزال  نولو ية ا ية ا يا املعلومات وا نولو سائل معايري  قأيضا عىل أن  ك ق سـ ت ب مم ج تك ن ج تتك تح لل ل

ها، فإن تأنفت  بو ا ية مبعايري الو نة ا بو، ونظرا ألن ا معلخرباء الو سـ ي ن للج ساهامت ملعي يقدمون  م خرباء ا<ول األعضاء فهيا  سـ
ية يل ا<وية والو ية إىل أنظمة ا نبرية و ل سج معل طك ية الفكرية العاملي وأشار الوفد إىل أنه يرى أن . لت  – 2011 لعاممللكتقرير ا

تاكر تغري لال بالوجه ا بمل مية، وأعرب عن تطلعه إىل اإلصدار ا يه معلومات  ية كربى و تيس أ ملق إمنا  ف قيك تقريرمه . لل من هذا ا
ية الفكرية وسلط الضوء  ها الرنوجي عىل تأمني تدابري فعاp إلنفاذ حقوق ا ية الكربى اليت  تاما أكد الوفد جمددا األ مللكو تعلق مهخ
يد الوطين ليك تزيد من تعزيز تدابري اإلنفاذ املذكورة، وحترض  رشيعات الوجهية عىل ا ّعىل أن الرنوجي آخذة يف تعديل ا لصع لت

ها عىل الربملانحكو تعر تاكر  iية الفكرية و شأن ا يضاء  ضمهتا أيضا ورقة  لمللك ب ب  .ب

نغار/ مس مجموعة بºان  .141 يان ا+ي تقدمت به قربص مس iحتاد األورويب ودوl األعضاء ويان  هوأيد وفد بوندا ا ب ب لل
يق بو يف. لبلطأورو الوسطى وا تاجئ الو سج�  تقارير ا يوقد رحب الوفد  ن مل تخدام 2011 لل تعزيز ا ية  نظمة احلا سـ وDود ا ل ل مل

pساء سني ا يد العاملي إلضافة إىل  ية الفكرية وحاميهتا عىل ا ملا حت لصع وأثىن . وعرب الوفد عن رضاه جتاه تقرير أداء الربQمج. مللك
توسع يف ها وا ية الفكرية و سن سري األنظمة ا<وية إليداع ا ية  تطورات اإلجيا لعىل ا ل حل ب يلل يةتسجمللك يق جدول أعامل ا من  لتب . تط

يل ا<ويل للعالمات  شأن الرباءات ونظام مدريد  تعاون  متر يف معاهدة ا سن ا سجكام نظر الوفد بعني الرضا إىل ا ب ل تتح للل ملسـ
شأن الرباءات، إذ  تعاون  هود الفريق العامل املعين مبعاهدة ا ية ورحب  نا يل ا<ويل لل°ذج ا بونظام الهاي  ل ع لص جبسج للت

تقامس العملينبغي  شأن الرباءات يه الصك ا<ويل الرييس  تعاون  لأن تكون معاهدة ا ب يل . ئل تطرد الوفد قائال إنه ال  سبوا ًسـ
يق قوانني الرباءات ية سوى عن طريق  ية  سـإىل تقامس العمل بفا حق تنعل مترار يف العمل داخل . يق i تطلع بوندا إىل يه،  سـو ل ت عل

ية بقانون الربا نة ا<امئة ا نا نظر يف ملعللج شمل ا توازن  متىن أن يمت iتفاق عىل برQمج معل  شأن واكنت  لءات يف هذا ا ي مل ت
نة ب�  يق ا<ويل لقوانني الرباءات خالل ا<ورة ا للجا ملقسـ نة . لتن شات يف إطار ا نا للجوعرب الوفد عن الزتامه مبواص� ا ق مل
ية وا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا ثاحلكو ن مللكل يدية والفوللكور وشدد عىل رضورة أن يكون الصك ملعم لتقلملعارف ا
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Qيه الكفاية وغري ملزم قانو ًا<ويل املرتقب مرQ وواحضا مبا  فً تجارية . ً ية بقانون العالمات ا نة ا<امئة ا لأما فÉ خيص ا ن ملعللج
تقدم احملرز  بت بوندا  ية، فر ياQت اجلغرا ية وا نا لوالرسوم وال°ذج ا ل ب ع حلص ف ية ل نا رشوع أحاكم قانون ال°ذج ا عيف  لص م

ها يات و يات إيداع ال°ذج واإلجراءات وا سق  بسطوممارساته ا+ي  يي شلكل معل بين . ن لتوأيد الوفد إماكية عقد مؤمتر دبلومايس  ن
شاورات مقرتحا. 2012/2013معاهدة قانون ال°ذج خالل فرتة العامني  تقدم احملرز يف  موأعرب عن ارياحه جتاه ا ل ت العمل ت

ية الفكرية ية وا ية  نة ا مللكيف إطار ا من ن لتللج ية حبقوق املؤلف واحلقوق اªاورة، فعرب . ملع نة ا<امئة ا تعلق   Éنأما ف للج ملعي
برصي وأثىن عىل Dود  سمعي ا هود اليت بذلت لعقد املؤمتر ا<بلومايس محلاية حقوق األداء ا نانه الصادق  لالوفد عن ا ل للجت م

نة القادم. ظمييةلتنالصني ا ناحج صدى يف معل ا تاجئ هذا احلدث ا للجوأعرب الوفد عن أم\ يف أن تلقى  ل ية اكفة . ن مهوأقر بأ
بث ئات ا نة حقوق املؤلف وأكد عىل احلاجة إىل حامية الئقة  ها  نا نود اليت  لا ي جل ت هب لل نة إىل iلزتام . قش نا حث الوفد ا للجو ه

ناء ا<ورة تفق علهيا أ ثخبطة العمل ا يريمل هذا املوضوع إلحراز ا سابقة وأن ختصص الوقت الاكيف  تغ ا لل تقدم . ل لورحب الوفد 
بارات اإلطراء عىل العمل  بوعات وخلع الوفد  بوعة لألشخاص العاجزين عن قراءة ا نفاذ إىل األعامل ا عاحملرز يف ضامن ا ملط ملط ل

توصل إىل اتفاق يف هذا اªال نة  بذl ا شاق ا+ي  للا للج ت ية وأعرب . ل يات مر متخض عهنا آ هود  ضعن أم\ يف مضاعفة ا ل لي جل
نفاذ  ياجات ا ثقايف وا سوق ا بوعات، مع مراعاة واقع ا نارشون واألشخاص العاجزون عن قراءة ا يه ا بو إ لحتقق ما  ت ل ل ملط ل ل حيص

تاحة سق ا تخدام ا ثقافة  تعلمي وا ملإىل ا ن سـ ل ناء يف و. لل بادل ا بوتطلع الوفد أيضا إىل املزيد من ا لت ل تجارب ً نظر حول ا لDات ا ل
تعلمي بحث وا يف وألغراض ا بات واألر ناءات  iيدات و يات واخلطوط اإلرشادية يف جمال ا تو ية وا لالو ل شـ ت ت ي ص ل للمكن ثتق سـ . لط

تلف  ية  تدر ندوات وحلقات العمل وا<ورات ا بوندي الوطين عددا من املؤمترات وا تب الرباءات ا ûوقد نظم  ي ل ل ل بل ًمك
هن، و سات وا تاملؤ تصاد ملس i ية الفكرية يف نة  ثا ندوة ا<وية ا ية الفكرية وا يوم العاملي  تفال  i قشمل للملك م للملك لح ل ل ل

تاكري اليت عقدت جبامعة  iنة كرااكونجاجلويان ب سابقة أفضل ملصق . يمبد تاسعة من  سخة ا نظمي ا موأضاف أنه مت  ل ن لت
ية مضن ا نا ية ا عوأفضل حبث أاكدميي يف جمال حامية ا لص بونديمللك تب الربءات ا ها  ية اليت  شطة ا لأل ل مي مكن ينظم كام أطلق . لتعل

ية لضامن  ياQت جما شاء قاعدة  ية وإ نظمي حلقات العمل ورش املواد ا ية ومهنا  بادرات ا<عا نتب الربءات عددا من ا ب ن مي ت ئ لتعلمل ن ً مك
شاريع يا وأحصاب ا نولو يني جبامعة وودج  تعاون بني األاكد ملا مي جل د أن مجموعة من أطفال املدارس قد اشرتكت وأضاف الوف. للتك
ية الفكرية وذý يف إطار مح�  تعلقة  شطة ا مللكيف عدد من األ مل ندسة"ن يات ا نات يذهنب أيضا إىل  ها لك لب ً ـى الوفد ". ل هنوأ

شكر بته  يالكم بºان يف أورو وآ بعض ا بو  بة الو سـ  ل ل ي بونشع تب الرباءات ا بادرات  سامههتا يف  تعاوهنا و ل  ل مل مكل  .ديم

تحدة مس اªموعة ء ويان قربص مس iحتاد  .142 ته الوال/ت ا يان ا+ي أ يده الاكمل  سويد تأ بأعلن وفد ا مل ب ي لقل لل
يه ية . فاألورويب وا<ول األعضاء  تاكر واإلبداع لصاحل ا ية إىل ا<فع ال بو يف رسالهتا الرا سويد للو منوعرب عن دمع ا ب ي لتل م
ثق ية وا Kجiتصادية و iل ع ية الفكريةق  pتوازنة وفعا بºان من خالل أنظمة دوية  ية لاكفة ا للملكا م لف مفن وDة نظر الوفد، . ل

توفري امحلاية ا<وية  بدعني  تكرين وا ياجات ا ية ا يهتا و بو وفعا سني خدمات الو مترار يف  i لمن الرضوري ل مل ب ت ب ل ي ملحت حتل سـ
بو بأن توفر إطارا . مللكيهتم الفكرية ًوطالب الوفد الو ية الالزمة ي ية ا ية الفكرية وبأن تطوره وكذا ا تقانويا دويا  ب ل تحن لل ن للملك ً ً

تصادية i ية ية الفكرية كقاطرة  تخدام ممكن  قلضامن أفضل ا منللملك يات . للتسـ تدابري واآل سويد ال تزال ترحب  لوقال إن ا ل ل
ية والصالبة والقد شفا رسيعة وا تجابة ا سم ال يات  ناجتة عهنا ويه آ فا ل سـ ت ل لل بو عىل مدار الوقتت ية الو يرة عىل ز/دة فا . عل

يق هبا تحد/ت ال تزال  نظمة حققت إجنازا هائال وإن اكنت ا حتوأوحض الوفد أن ا ل ًمل ًويف ضوء ذý، أكد الوفد جمددا عىل . ً
تقدم احملرز بطة يف تأم\  سويد يف املدير العام وفريقه، فعمل اللجان 7م جدا وقد شعر الوفد  للثقة ا لغ كام سلط الضوء . ًل

برصي سمعي ا ناحجة للمؤمتر ا<بلومايس محلاية األداء ا تاجئ ا لعىل ا ل ل ية حبقوق املؤلف واحلقوق . لن نة ا<امئة ا نأما عن ا ملعللج
يع املدرجة عىل جدول األعامل وأكد  تقدم يف هذه املوا ثة  هودها ا بو  نانه ألمانة الو سويد عن ا ضاªاورة، فعرب وفد ا لل ث ي ت يل حلجل م

نةم ية  ناءة يف املداوالت ا شاركة ا للجن جديد عىل الزتامه  بل ب ملسـتقمل ية . ل ية وا ية  نة ا مللكوأقر الوفد بعمل ا من ن لتللج ملع
يدية والف ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا<وية ا نة احلكو تقلالفكرية وا ث ن ل لللج مللكملع ًللكور أيضا وأشار إىل ,م

سويد  ية لالزتام ا ها ويه املوارد الورا تصا ثالثة ا<اخ� يف ا يع ا يدية للموا نة املعارف ا نقاش داخل  ثناف ا ل ض تقل جل ل صت خ لئ سـ
هم أن أي صك أو  شريا إىل رضورة  ية،  نة احلا يدي، يف إطار والية ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تفواملعارف ا ً م ل للج تقل ل تع لتقل ل ل

بغي أن تكون مرنة وو ينمجموعة صكوك دوية  يه الكفاية وغري ملزمة قانوQل ًاحضة مبا  سويد ملزتمة . ف لوأضاف الوفد أنه مبا أن ا
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ية بقانون  نة ا<امئة ا سائد يف ا بدد اجلو املوامئ ا يب لآلمال أن ترى  يق ا<ويل لقانون الرباءات، مفن ا نبدمع ا للج ل ت û ملعسـ لتن
شأن. الرباءات تعاون  ية نظام معاهدة ا بوقد شدد الوفد عىل أ ل .  الرباءات والزتامه لعمل القمي للفريق العامل املعين ملعاهدةمه

هذا العمل مية املضافة  ها وا يل ال°ذج و يات وإجراءات  يق  مية  ية ا لواقر الوفد أل لقيط بسـلعظ تت سج شلك سـ تمه ن وتطلع الوفد . ل
ية بقانون العالمات ا نة ا<امئة ا شة هذا املوضوع يف ا نا نإىل iنهتاء من  للج ملعق ياQت م ية وا نا بتجارية والرسوم وال°ذج ا ع لص لل

شأن قانون ال°ذج يف أرسع وقت ممكن بين معاهدة  ية، معربا عن أم\ يف عقد مؤمتر دبلومايس  باجلغرا ت لف ًوعرب الوفد جمددا . ً
سويد  يل يف ا تب الرباءات وا تب ا<ويل و تعاون بني ا لعن تقديره  سج لتلل مك نظمي برامج) PRV(ملك تدريب عىل تفÉ خيص  ل ا

ية الفكرية، وميول هذه الربامج  مللكتلف أبعاد ا تعاون اإلمنايئ ا<ويل خم سويدية  للالواكp ا ته ). Sida(ل تام  لكموقال الوفد يف  خ
تصادية  i ية يق ا ية الفكرية  تطوير نظام دويل  بو  ناحج مع الو مترار يف تعاوهنا ا i تطلع إىل سويد  قبأن ا تحق منللملك ل ي ل ت لتل ل سـ

iيعو ية  ثقا ية وا Kللجمج ل  .  فع

مين  .143 لوأكد وفد ا شودة من اجKعات ّ يق األهداف ا تعاون وبذل أقىص Dد ممكن مع الرئاسة  تعداده  نعىل ا لل ملسـ تحقل
توازن وعادل شلك  ية العامة مبا خيدم مصاحل ا<ول األعضاء  ما ب هود اليت بذلهتا األمانة العامة يف أو. مجلع للجعرب عن تقديره 

تحضري  لا هام وتوفري الو9ئقل شكر اجلزيل الوفد تقدم ه، ومس حكومة بالد. لهذا iجKع ا بو لمدير العام لل ومثن يف هذا يللو
يه بالد يع مذكرة تفامه يف األول من مايو هلالصدد ما توصلت إ بو وا+ي أمثر عن تو نايم وتطور العالقة مع الو ق يف  ي  .2012ت

ية الفكرية  بحت مللكوقال إن ا متأ نا يف ا<ول األقل منوا نواجه ص ية  Kجiتصادية و i ية يا يف ا ًثل عامال أسا ن ع من لكسـ ق لت ً ً
تحد/ت وكذý الصعوت  ية الفكرية وهذه ا تص�  ية ا ياسات واخلطط iسرتا يذ ا ثرية يف وضع و لحتد/ت  مل يج سـ مللكك تنف ل ت

نوات ا بو يف ا ندة الو ها مضن أولو/ت أ تاج إىل و سـاألخرى  ي لحت ج مين . ملقب�ضع شهدت يف اآلونة األخرية لوأضاف قائال إن ا
ييت ريس  مين إىل اتفا ية الفكرية، وانضمت ا يع جماالت ا رشيعات جديدة مشلت  ثلت يف إصدار  قتطورات جوهرية  لمللك مج تمت

ية تجارة العا نظمة ا ية iنضامم إىل  تكامل  ملوبرن ويه بصدد ا ل معل تطورات اليت وقال إن . مسـ يلك هذه ا ثل ل مين  متهدها ا ل ش
ن مين كدوp أقل منوا و برية تفوق إماكيات ا لكالزتامات  ً ل ن مين أناعتقد واثقي هك بو ل ا تعاون الو س  ي تغلب عىل تÄ يب لمتكن من ا

تحد/ت بذوp للهنوض مبقومات ، مرة أخرىو. لالصعاب وا هود ا بºان العرية للك ا ميي  تب اإل ملشكر املدير العام و ا ب جللل قلملك
ية تعاون بني مللكا مين يف إطار عالقة ا ل الفكرية يف ا بوبالده ل  .يوالو

ثرية .144 يقاهتا ا لكوشكر املدير العام الوفود عىل مالحظاهتا و يا ا+ي . تعل با نوتطرق إىل املالحظات اليت أدىل هبا وفد إ سـ ّ
بذير، فقال املدير العام يدة تفيض إىل تفاو
ت أو  ية ا نظمة املا تاجئ ا تحذر من ترك  جل ل مل ّن يدة إمنا يه Qجتة ّ تاجئ ا ّ إن تÄ ا جل لن

نظمة سن اإلدارة ولن تؤدي إىل أي تغاض من Dة ا ملعن  سوده انعدام . ّح تصادي العاملي الراهن  iيوقال إن الوضع املايل و ق
ت. الرؤية ثل ا ية طوي� األجل،  يا اكن حمقا فعال يف اإلشارة إىل عدد من iلزتامات املا با لوالحظ أن وفد إ ل ن مسـ أمني الصحي ّ

يه  ية وا<وية واكن موضع اقرتاح نظرت  يع القطاعات العامة الو بة إىل  ش(ت  فبعد اخلدمة، ا+ي اكن مصدر  ل ن مج سـ طم لن
ية ننة الربQمج واملزيا ناسب. جل . ملوأشار املدير العام أيضا إىل اقرتاح آخر سوف يعرض عىل ا<ول األعضاء يف الوقت ا

نظام بقت  بو  موالحظ أن الو سـ تأمني الصحي بعد هناية ي تعلق مبخصصات iلزتام املايل طويل األجل   Éللت دوية أخرى ف ي ل
يا املعلومات وحتديدا . اخلدمة نولو تEر خضم، ال سـÉ يف جمال  شأن احلاجة إىل ا يا  با جوشاطر املدير العام قول وفد إ تك س ب ن سـ

تدراك العطل وتوزيع العبء واألمن مترارية األعامل وا سـيف ا نظمة دوية هو تعدد . سـ ية  بو ا ّوقال إن من بني مزيات الو ل مك س بي لن
يع  ها عىل  ية، وجيري  ناوها األمانة جبدية عا شأن اللغات يه من املوضوعات اليت  نظمة  ياسة ا مجاللغات فهيا وإن  ل ت ب مل يقسـ ل تطبت

Kجi تخدمة يف نظمة اإللكرتوين والو9ئق ا ية وعىل موقع ا بو األسا سـشورات الو مل سـ ي ملن ّوقال إن بعض الوفود حتث . عاتم
ية أوسع يف وقت أقرص ية بلوغ  ياسة اللغات  يذ  نظمة عىل اإلرساع يف  تغطا بغ سـ بل اليت . تنفمل تطرد قائال إن إحدى ا سـوا لسـ

تقارير هدف هو اخزتال ا لتفيض إىل ذý ا تغرق . ل ية  مترة بإصدار تقارير احملارض احلر بة ا سـورشح ذý قائال إن املطا تل ف ملسـ
ثري يةلكا شورات الر بو، ولوالها خلصصوا ذý الوقت لرتمجة ا سـ من وقت مرتمجي الو ن ئيي مل تاح عن . ّ يديو ا يل ا ملوذكر  لفسج بت ّ

يع اللغات  ية املرتمجة إىل  بو اإللكرتوين، وهذا يعين أن احملارض احلر يه من موقع الو سات وميكن iطالع  مجيع ا ي عل جلل فمج
بح أكرث من أي وقت مىض زائدا عن احل ية خلدمات الرتمجةصأ فاجة ما مل ختصص موارد إضا وقال إن العديد من الوفود . ّ
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بو يف  شاورات أخرى مع ا<ول األعضاء ألن اجKعات الو ناقش يف  يطرحت موضوع إدارة iجKعات، وهو موضوع  م يس
ثل الصك ا تجابة لألولو/ت اليت حتددها ا<ول األعضاء،  يث الطول والعدد، ا ّتزايد من  م ّح نفاذ إىل سـ سني ا لملقرتح  لتح

بوعات برص والعاجزين عن قراءة ا شورة لفائدة األشخاص معايق ا نفات ا ملطا ل ن سÄ يف هذا اªال هو أن . ململص ملورأى أن ا
هامات ية إدارة iجKعات وتاجئ iجKعات مقارنة إل ي� برفع فعا بل ا سناقش ا<ول األعضاء حول ا لكف نت ل سـ وقال إن . لت

ت لبدأ ا بو ومن م ي� الطلب عىل خدمات الو نظمة يؤخذ عىل محمل اجلد، مث إن  يوزيع اجلغرايف العادل فÉ بني موظفي ا تشكمل ّ
نظمة  ية، بل وإن مصري ا ية الفكرية العا ثل أنظمة ا تغري الكفاءات اللغوية املطلوبة يف املوظفني يف جماالت حمددة  ملمثة  مل مللكت م ّ

تفاعل م لمتد عىل قدرهتا عىل ا تغرياتيع بدو خلال يف . لع تÄ ا تعامل مع ما  يوذكر بعض احملاوالت اليت اختذت من أجل ا ل
تجاوز  يري املوظفني مل  بة  ية جدا، إذ أن  تد ـي خدمهتم  بة املوظفني ا+ين  توزيع اجلغرايف للموظفني لكن  تا تغ سـ ن ت سـ نل من  2,5نهت

ت هر عن تغري ا تة أ رش اإلحصاءات لك  ليف املائة هذا العام، و ّسـ ش سنيتن تاكفؤ بني ا نوزيع اجلغرايف وا وقال املدير العام إنه . جلل
يني ية ا سني  تعيرحب بأية اقرتاحات من أجل  معل لحت ية . ّ يدها لفكرة املاكتب اخلار جوقال إن العديد من الوفود أعربت عن تأ ي

توازن اجلغرايف وا ية من املاكتب احملدودة اليت تعكس ا بكة اسرتا تقدم  نظمة  لوإن ا يج شـ ت تمل ب نظمةّ وقال . مللطلب عىل خدمات ا
بة  يغوا وبربودا، قد حصلت عىل ز/دة يف املوارد  سـإن وحدة بºان الاكرييب، اليت أشار إلهيا وفد أ بنن ّوذكر .  يف املائة70ت

به الصفري منو  يدة قد حتققت يف فرتة من ا ية ا نظمة املا تاجئ ا باه إىل أن  i ية شـبأ جل ل مل ن ن لمه ّ سن احلظ . ت أن حوقال إن من 
توسع اكنت حمدودة تضخم، ولكن فرص ا يق ز/دات ا<رجة يف أجور املوظفني رمغ ا نا  ّا ل ل ب ّتطع تط وذكر ما قاl وفد . سـ

تطوير  نفاذ إىل األحباث ألغراض ا ية يف إطار برQجمي ا ية وا ياQت ا لبردوس عن توافر ا<ور/ت وقواعد ا ل ن لعلم لتقب ل
تاكر  iبو(ARDI)نفاذ إىل معلومات ال تخصصة ل وا رش (ASPI)ملرباءات ا تجرى مع دور ا شاورات  لن، وقال إن  سـ م

شة تصادات اجلزرية الصغرية وا i به ولطلب أي من تجابة  i ثا عن أية إماكية ياQت  ّوموردي قواعد ا ه لطل سـ ن حب لب ق ل وقال . ّ
بºان األقل منوا، واليت طرµا وفد  بو املوDة إىل ا سأp خدمات الو باملدير العام إن  ل ي نظمة، ّم ملنغالديش، يه من أولو/ت ا

 .وارتأى وضع خطة معل من أجل تقدمي تÄ اخلدمات
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ند   ّ املوحد من جدول األعامل6لبا
بني قبول املرا  ق

شات إىل الويقة  .145 نا ندت ا ثا ق مل  .A/50/2تس

شار القانوينوعرض  .146 بني من جدول األعامل، ورصح بأن ملستا بول املرا تعلق  ند ا ق ا بق مل ست15لب نظمة ا لمت   احلصول م
ية  نظامت دوية غري حكو بع  ية دوية واحدة و نظمة حكو بارة عن  بو وجلاهنا، ويه  ئات الو معىل صفة املراقب يف  م م لم سـ ل ع ي هي

شأن واحدة من  ية ال تزال جارية  شاورات غري ر نه أخرب ا<ول األعضاء بأن  ية،  ية غري حكو نظامت و بع  بو مس م ن لكسـ م طم
ية ويه ا نظامت ا<وية غري احلكو ملا ل نة ممل صنظمة ا<وية ألحزاب القرا نظمة (PPI)ل بت يف الKس هذه ا يل ا مل، واقرتح تأ ل ج ُ

شاورات املذكورة وأخطر أيضا ا<ول األعضاء بأن األمانة مل . ملاحلصول عىل صفة املراقب إل
حة املزيد من الوقت إلجراء ا
شأن احتاد اûرتعني املرصيني ا+ يد من حكومة مرص  بسمل بعد أي تأ ي متس احلصول عىل صفة املراقبتت ومن مث دعا . لي ا

ست احلصول عىل صفة املراقب نظامت اليت ا شأن سائر ا متا<ول األعضاء إىل اختاذ قرارات  مل  .لب

ية ا<وية بصفة مراقب نظمة احلكو لبول ا ممل  ق

ية ا< .147 نظمة احلكو نح صفة مراقب  يه،   Éبو، لك ف يات ا<ول األعضاء يف الو مقررت  للمم ن ي يةيعمجع تا لوية ا ل : ل
نظمة نووي ا<ويل  ملا تجرييب احلراري ا رشفة عىل املفاعل ا لا ل  .(ITER)مل

ية بصفة مراقب نظامت ا<وية غري احلكو مبول ا لق  مل

ية  .148 نظامت ا<وية غري احلكو نح صفة مراقب  يه،   Éبو، لك ف يات ا<ول األعضاء يف الو مقررت  لم للم ن ي يعمجع
ية تا ست ا لا ل ندا iحتاد األمرييك مل: ل ية و تحدة األمر يقيي الوال/ت ا كو مل يا (AFM)يكسـ نظمة اك مب؛ و ؛ (Cambia)م

ية ملÄ العام  ية ا<وية ا نوا ل يا (Communia)ملعمجلع نولو تخصصني يف  ية ا<وية للمحامني ا ج؛ وا تك مل ل مجلع
تعلمي العايل (IAITL) املعلومات هادات ا يد  تو بكة ا<وية  ل؛ وا ل ل ششـ ح ثل(INSHED)ل ني ملم؛ وجملس ا

يني نا ند iف  .يسك

ية بصفة مراقب ية غري احلكو نظامت الو مبول ا نق  طمل

ية  .149 ية غري احلكو نظامت الو نح صفة مراقب  يه،   Éبو، لك ف يات ا<ول األعضاء يف الو مقررت  نم للم ن ي طمجع يع
ية تا ست ا لا ل ية : ل نا ية ا ية الفكرية وا بحوث يف جمال حقوق ا عمركز جامعة أنقرة  لص مللكلل ؛ (FISAUM)مللك

سة ية  سومؤ بات األملا ية ا ية؛ و يدال تربات ا يين  ناعي األر توسـمي؛ واªلس ا نأدوات ا ت مجع ن لص للمخ لص ملكل تن ج
(Deutscher Bibliothekverband e.V. – dbv) ئة ية إلدارة (HEP)لبي؛ وبرQمج الصحة وا ية املد ن؛ وا مجلع

يني  ناين األداء واملو يقحقوق   .(ADAMI)سـف
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ند   ّملوحد ا من جدول األعامل7لبا
ية 2013 مرشوعات جداول أعامل دورات ية احتاد ريس و بو و بو ومؤمتر الو ية العامة للو مجع العادية  مجع ي ي للجمع

 احتاد برن

شات إىل الويقة  .150 نا ندت ا ثا ق مل  .A/50/3تس

ثال .151 يذية الحتاد ريس املرفق ا نة ا متدت ا ثاين، وا يق املرقني األول وا بو  نة الو متدت  لوا للج ل سـ ي لتنفجل عت نع ث لل
يذية الحتاد برن املرفق الرابع من الويقة  نة ا متدت ا ثوا لتنفللج  .A/50/3ع

ند   ّ املوحد من جدول األعامل8لبا
 2011-2010 تقرير أداء الربQمج للفرتة

شات إىل الو9ئق  .152 نا ندت ا قا مل نة الويقة  (A/50/4تس ثا  A/50/5و .A/50/4 Add و) WO/PBC/19/2ملتضم
نة الويقة ( ثا  .A/50/14و) WO/PBC/19/3ملتضم

ثورشح الريس أن الويقة  .153 ّ توي تقرير أداء الربQمج للفرتة A/50/4ئ ث، وأن الويقة 2010/2011حت  ّA/50/4 Add. 
ية، وأن  نة الربQمج واملزيا رشة  تاسعة  يقات اليت أدلت هبا ا<ول األعضاء خالل ا<ورة ا ّتوي عىل ا ن للج ل تعل عحت ل

يت A/50/5و ثالويقة تضمن تقرير ا ب  ث بت  .2010/2011شأن تقرير أداء الربQمج للفرتة لت

تني  .154 ثورشحت أن الويقة .A/50/4 Add  وA/50/4ثيقوعرضت األمانة الو ّA/50/4 بو بذة عن أداء الو تضمن  ي  ن ت
ية  نا ميي خالل ا ئا لث بات ا<ول األعضاء، إدخال . 2010/2011لتنظ تجابة  سابقة وا يات ا نا لطلوأضافت أنه مت، مقارنة  سـ ل ئ ث لّ

تقرير كام ييلعدد من نات عىل ا ل ا يس يجي، وموجز : لتح هدف iسرتا سب ا ية احملققة  تبذة موجزة عن اإلجنازات الر ح سـ لن ئي
نة املدرجة يف  نادا إىل املامرسة ا ية ا يذ جدول أعامل ا سب الربQمج، وإبالغ مفصل عن  تاجئ   تضا سـأكرث ا س من ح حملن تلل نف لتق ت

تخدام2010عام  ية عن ا سـ، وإبالغ أكرث شفا توي ف ت�ية  i بو ناديق الو يذ  حي املوارد، وتقرير اكمل ألول مرة عن  ن ي سص تنف ّ ّ
سن إجامال  ثاين، وأخريا عرض  يل ا تذ بة وميكن iطالع علهيا يف ا تاجئ املر تعلق  ية  ية وما حمعىل معلومات بر ل ي ل ن ت ل تقجم ل

ياQت األداء بتقرير، ال سـÉ جداول  نة الربQ. لل جلكام رشحت األمانة أن  رشة، ّ تاسعة  شت، يف دورهتا ا Q ية عمج واملزيا ل ق ن
ية  نا تعرضت � من برامج تقرير األداء  ئوا ث يقات .  يف يوم اكمل2011-2010للسـ تعلوقالت إن ا<ول األعضاء أبدت  ّ

يمي أداء الربامج  تلف أطر  تاجئ احملققة يف  يحات خبصوص أمور مهنا، حتديدا، أسس املقارنة، وا ست تو تقوا خم ن ض لمت ظام  ن-ل
ية تخدام املزيا ية، وا يذ جدول أعامل ا نإشارات املرور، وانقطاع بعض مؤرشات األداء، والفرع اخلاص  سـ من لتت نف ومضت تقول . ب

يقات ا<ول األعضاء يف الويقة  ية، إدراج  نة الربQمج واملزيا بقا لقرار  ثإنه مت،  تعل ن جل ط ّA/50/4 Add.. 

يق ا<اخيل والرقابة اإل .155 تد بة ا قوعرض مدير  ل يت A/50/5ثدارية الويقة شع ته قام  ب ورشح أن فريقا من  تثب بشع ّ
ية  نا تقرير أداء الربQمج  ئتقل  ث ل للسـ تايل.  2011-2010م يت اكنت اك شودة من ذý ا لوقال إن األغراض ا ث بن لت مل تحقق، : ّ لا

ية  نا ية وحصة املعلومات الواردة يف تقرير أداء الربQمج  تقل، من موثو ئشلك  ث سـ للب يذ ،2011-2010قم  pتنف ورصد حا
يص مديري الربامج لألدوات  توى  يمي  سابق، و تقرير أداء الربQمج ا يت اخلاص  يات الواردة يف تقرير ا تو ختصا سـ ل ب ث ص مل تقت ب ل

يت اكنت كام ييل. ّواإلجراءات احملددة يف تقرير أداء الربQمج ية ا ية  تاجات الر i بوأضاف قائال إن ثن لعمل سـ تت ي لسـ ئ بني : ّ ّلقد  ت
تأنه مت  ية ّ نا يت تقرير أداء الربQمج  رشة اليت قدمت <ى  يات اإلحدى  تو ئيذ ا ث ث ص للل بت ُنف  2009-2008ع

ية )A/48/21 ثالويقة( نا تعديالت اليت أدخلت عىل تقرير أداء الربQمج  شلك جزيئ؛ وإن ا شلك اكمل أو  ئ، إما  ث ل ب للب ّ ّ
نا مقارنة لعام املايض؛ وإن بعضا من مديري2010-2011 شلك   ّ ّس حتت ترب رصد مؤرشات األداء ّ بو ما زال  يع الربامج يف الو ي

سن  ية؛ وإنه عىل الرمغ  من  ية وiسرتا نظمة ا يس l عالقة واحضة مع أهداف ا يا  ّإجراء إدار/  حت ّ يج يل مل تشلك لتشغ ل
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تظ تقارير عىل حنو  تخدمة إلعداد ا تحداث املعلومات ا سن ا يص لرصد مؤرشات األداء مل  نتو/ت ا ل سـ سـ ت تخص مسـ ملُي ل م مبا م
ثال -فيه الكفاية  هر  م لك ثالثة أ تقدم احملرز-ش ميكن من رصد ا ل ممّا اكن  ّ بة إىل أن ويقة الربQمج . سـ ثوأشار مدير ا ّشع ل

ية للفرتة  ية 2013-2012نواملزيا نا سن من تÄ اخلاصة  ئ أ ث نات خالل 2011-2010لح يمت إدخال املزيد من ا ي  وأنه  سس لتحّ
ية القادمة، ويه  نا ئا  .2015-2014لث

ية، وذكر بأن تقرير أداء الربQمج  .156 ّوحتدث وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا نة 2011-2010لتمن يه  جل نظرت  ف
همة ية ا سني األدوات احملا ية  ية عن  شة  نا ية وأن ا<ول األعضاء شاركت يف  ملالربQمج واملزيا ب يف ح سم حت ق وقال إن اªموعة . كن

شكر إىل األمانة عىل لتوجه  نةت تحضري <ورة ا للج ا سؤولني عن الربامج . ل سلط الضوء عىل أن ا ملورصح بأن اªموعة  ت
شوا مع الوفود قحرضوا هذه ا<ورة ونا يح احلصول عىل معلومات . ت شجعة، ألهنا  تتوأشار مس اªموعة إىل أن هذه ممارسة  م

شأهنا تحاور  بوجهية من األمانة عن الربامج ومن مث ا ية الفكرية 18وعة هتمت اهKما خاصا لربQمج وقال إن اªم. ل مللك، ا
ية واألمن الغذايئ ناخ والصحة العا ية مهنا تغري ا ناول قضا/ ر ية، ا+ي  تحد/ت العا ملوا مل سـ ي مل ئيل يط . ت حتورصح بأن اªموعة 

تخذ مبوا نة والقرار ا سؤول عن هذا الربQمج أمام ا ية لعرض ا+ي أجراه ا ملعلام بإجيا للج مل شطة ب تقارير عن أ نص� تقدمي ا ل
بل يمي ذايت من . ملسـتقالربQمج يف ا ته  نة أقرت بأن تقرير أداء الربQمج هو  تقوراح يقول إن اªموعة تذكر بأن ا يع بطبللج ّ

نه كام وردت يف  ها واقرتاحاهتا  يقات ا<ول األعضاء وشوا يه ختضع  ياألمانة وأن املوافقة  سغل تعل تحعل لل
بعات . .A/50/4 Add ثالويقة سني ا تدى به  يال  تكون د شات ا<ائرة  نا لطوعرب الوفد عن ثقة اªموعة يف أن ا تح هي ل سـ ق لمل

ب� من تقرير ملقا  .لا

نة الربQمج  .157 ية مس اªموعة ء وشكر األمانة عىل حتضري الو9ئق الجKع  تحدة األمر جلوحتدث وفد الوال/ت ا يكمل
تحوذت هذه الو9ئق عىل ية، وقد ا سـواملزيا ية العامةن نود جدول أعامل ا يب األسد يف  مجلع  ب شري إىل أن . نص توقال إن اªموعة 

شلك عام نود  تغطي ا بيقاهتا  ب سـ مترب بأن مراجع . لتعل نعقدة يف  نة ا سبورصح بأن اªموعة أحاطت علام يف دورة ا مل للج
ية لعام  ياQت املا شفوع يف ا سورسي أبدى رأ/ غري  سات ا لا ب م ل لحل ية ا<وية ، وأنه2011ي يذ املعايري احملا ل أقر بأن  بس تنف

توى  ية، ومع ذý فإن  يا i توى األموال ية اليت أثرت يف  تعديالت املوضو سـللقطاع العام سامه يف إجراء بعض ا ط ت سـ ع مل حم
نص. يزال مرتفعا هذه األموال ال بغي أن  سات ذكر الوفود أيضا بأن iهKم  يوأضاف عن اªموعة أن مراجع ا ي نحل ب عىل ّ

تأمني الصحي ما بعد  تحقات ا نظمة  تعلق لزتامات ا تواري ا بب ا<ين اإل بو  سات الو لاûاطر اليت قد هتدد  سـ مل مل ك ي مبح بس
بة 2011-2010وأضاف مس اªموعة أن تقرير أداء الربQمج . اخلدمة ته  يت ا+ي عر ته األمانة وتقرير ا شع ا+ي عر ض ث بض لت

يق ا<اخيل والرقابة اإل تد قا ية ل نا ية يف ا يذ املزيا تعلقة  ئدارية حيددان عددا من القضا/ ا ث ن ت لمل نف ، ونظرا ألن هذه 2011-2010ب
ية  نا ية  شة الربQمج واملزيا نا ند  توفرة  ئاملعلومات مل تكن  ث ن ق للع م  واملوافقة علهيا، فإن اªموعة حتث ا<ول 2013-2012م

تخلصة من ذý بعني  ية ملسـاألعضاء عىل ضامن أخذ العرب ا نا ية  ند وضع الربQمج واملزيا بار  iئ ث ن ع للت  اليت 2015-2014ع
ية العامة بفرتة وجزية مجلعبدأ إعدادها بعد هذه ا ب� . يس توي تقارير أداء الربQمج ا ملقوأردف قائال إن اªموعة تقرتح أيضا أن  حت

تحويالت اليت أجريت بعد املوافقة عىل الربQمج وامل لعىل معلومات مفص� عن ا ية ّ نا ية  ئزيا ث ، وعىل معلومات 2013-2012للن
ية يف مؤرشات األداء جعحمدثة عن أسس املر ية . ّ نا ية  يذ الربQمج واملزيا تطرد قائال إن اªموعة تالحظ أيضا أن  ئوا ث ن للسـ تنف

تطلعات لأل2012-2013 توى اإليرادات قد حتقق تقربا وأن ا شأن  بو املرتفعة  هر أن توقعات الو يا  ل حا ي سـ ب ي مل ب� يظ ملقهر ا ش
بت هبا  يف اليت طا تاك يث ا ية من  يق الفعا ية إىل  تدابري الرا يذ ا بو يف الوقت ذاته  ية، وقد اسـهتلت الو لإجيا ل ل ل ل ي حب حتق م تنف

يد الوفورات  بكر جدا تأ ية مفن ا نا نة األوىل من ا نفذ إال يف ثالثة أرع ا تدابري مل  كا<ول األعضاء، ونظرا ألن هذه ا مل ئ ث سـ ت لل ل
ها. اليت حتققت ية يف طر هم مع ذý أن األمور ما شري إىل أهنا  تدرك قائال إن اªموعة  يقوا ضتف ت ورصح مس اªموعة بأن . سـ

ية لألجل  بو أن تضع اسرتا بغي للو بل بل  ترص عىل iقرتاحات اليت قدمهتا ا<ول األعضاء من  بغي أال  بو  يجDود الو ي ي ي تي ن ق تق ن
ية وتقدمي ا يق وفورات  هيلكالطويل  تظام إىل ا<ول األعضاءلتحق نتقارير عهنا  شجعت بعزم األمانة . ل تورصح بأن اªموعة 

يضفي املزيد  سب بل إنه  ية و يق وفورات إضا سار لن يؤدي إىل  سار، وأهنا ترى أن هذا ا شاركة يف هذا ا سـعىل ا ح مل مل فمل حتق
شطة احلومكة ية عىل أ شفا نمن ا ناء اجلديدين، . فل رشوعي ا تفت إىل وضع  بوا لل بىن اجلديد وقاعة املؤمترات اجلديدة، م ملوهام ا
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ثقة  تعاقد مع املقاول العام، إال أن ا تطورات اليت أدت إىل إهناء ا  ýبل ذ لوقال إن اªموعة اكنت تفضل أن ختطر  ل ل ق
رشوعني دون احلاجة إىل مقاول عام، ويه ترحب بعرض األمانة لعقد سات ملحتدوها يف قدرة األمانة عىل iنهتاء من ا جل 

ية يف هذا الصدد  بل هناية العام –مإعال ية  سات إعال ق ثالث  م تطورات إىل ا<ول –جل تقارير عن ا ل وiتظام يف تقدمي ا ل ن
رس نفاذ ا<ول األعضاء . األعضاء يق ا<اخيل مبا  تد ثاق ا يريات اليت دخلت عىل  يوأعلن أن اªموعة ترحب أيضا  يم قل ل ي تغ

يق اليت تعد تد قإىل تقارير ا يريات ل تÄ ا شري إىل أهنا ترحب  يق ا<اخيل والرقابة اإلدارية، وقال إن اªموعة  تد بة ا تغها  ب ت ل لشع ق
ها يف من شوا شكر إىل األمانة عىل العمل من أجل ا ية، وتوجه  شفا غلاليت تزيد من ا تخف لف ل ت ومىض الوفد يقول مس . ل

رشية، وه شامل املعد عن املوارد ا تقرير ا لباªموعة إن ا ل تطوير وسزييد ل يخضع ملزيد من ا لو األول من نوعه عىل اإلطالق،  سـ
بو تقربا ية الو تحوذ عىل ثليث مزيا  pسأ ية يف  شفا يمن ا ي ن سـ م تل نة بإدخال . ف ية ا تو يد اªموعة يف هذا الصدد  للجوعرب عن تأ ص ل ي

شؤون املوارد ية  بل، أي األبعاد املا رشية يف ا لاإلضافات عىل تقرير املوارد ا ل سـتق ملب رشيةل نة . لب ا ته شاكرا ا تمت الوفد  للجوا لكم خ
نظمة تصدي لقضا/ حامسة تواجه ا تاز يف ا تق� للرقابة مس اªموعة ملا اضطلعت به من معل  شارية ا iمل ل مم سـ ملت ورصح . س

ناء مع األمانة وا<ول األعضاء شاركهتا وتعاوهنا عىل حنو  ببأن اªموعة تقر  تعاون الوي. مب ثوأوحض أن هذا ا ّق قد مكهنا من ل
بو عىل  ثب مع الو نظور إدارة اûاطر، كام مكهنا من العمل عن  يل من  سابقة  يق ا تد نة ا يات  تعراض تو يا ك تفص ل ل جل ص ّسـ م لق

يضا هائال ية اûاطر  يات العا تو ختفيض عدد ا لختف ص ثب مع مدير . ل نة عىل العمل عن  شجع هذه ا كورصح بأن اªموعة  للج ت
يق ا<اخيل وا تد قبة ا ل تآزر شع سور ا ند من أجل مد املزيد من  يني اجلدد من ا سات اخلار للرقابة اإلدارية ومراجعي ا ج ه لحل ج

بو يق والرقابة يف الو تد شطة ا يوتعزيز أ ل  .قن

ية .158 يابة عن مجموعة جدول أعامل ا ته الربازيل  يان ا+ي أ ند ا منوQرص وفد ا ن ب لته لق ل وقال إن تقرير أداء الربQمج . ل
شأن تقرير أداء الربQمج  و2010/2011 للفرتة يق ا<اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا يت  بتقرير ا ل شع قث لب مية لºول لت قاكQ أداة 

ناء  شة موسعة أ نا تقريرين  شة ا نا يق األمانة للربامج، وقد خاضت ا<ول األعضاء لفعل يف  توعب  ثاألعضاء حىت  ق ل ق ب مسـ م تط ت
ية نة الربQمج واملزيا رشة  تاسعة  نا<ورة ا للج يات ا<ول . عل بع اقرتاحات وتو نة أن  توقع  صوقال الوفد إنه اكن من ا ت للج تمل

يق ا<اخيل والرقابة اإلداريةاألعضاء وتÄ الواردة يف  تد بة ا يت  قتقرير ا لب شع لث سني جودة تقرير أداء الربQمج حىت لت لتح 
بل يه يف ا ملسـتقميكن iعKد  يق الفعال. عل للتطبوأوىل الوفد اهKما خاصا  ً تاجئ مع الرتكزي عىل ً ناده إىل ا ن لاكفة الربامج وا لس ت

يد القطري يمي األثر عىل ا ياجات و i ياس لصعاحلاجة إىل  تقت يق الفعال . حق ية ا برية  ية  تيس أ بوقال إن هذا األمر  بغ ك لتطمه يك
نظمة شطة ا ية يف اكفة أ يات جدول أعامل ا ملتو ن من ص نظر يف . لتل سعادة الرتكزي عىل ا لوالىق الوفد  ية الفكرية ب سامهة ا مللكية  ميف ك

ية امللحة الواقفة ملرصاد للعامل، وال سـÉ يف جماالت الصحة واألمن الغذايئ وتغري  تحد/ت العا توصل إىل حلول ªاهبة ا مليف ا ل ل
ناخ تعددة األطراف األخرى اك. ملا تطورات اليت طرأت عىل احملافل ا<وية و مكام شدد عىل احلاجة إىل اإلقرار  ل ية األمم ل قتفا

ناخ شأن تغري ا تحدة اإلطارية  ملا ب شطة الربQمج . ّمل ية 18نوأثىن الوفد عىل عرض أ تحد/ت العا ية الفكرية وا شأن ا مل  ل مللكب
تقارير دور/ لºول األعضاء يف هذه  سلمي ا ية وقرار  نة الربQمج واملزيا رشة  تاسعة  ناء ا<ورة ا ًا+ي قامت به األمانة أ ل ت ن للج ل عث

ساسةالقضا/ توسطة ألهنا . حل ا رشاكت الصغرية وا شطة مبوجب برQمج ا ملوأشار الوفد إىل أنه يويل اهKما خاصا إىل هذه األ لن ً ً
توسطة، وال سـÉ يف  رشاكت الصغرية وا ية بقطاع ا ية الفكرية وا تخدام ا يني يف ا سامهني األسا ملمن ا من سـ سـ لمل لت مللك

بºان ية لا نا ما  .ل

تح .159 نظمة، ومن مث فإنه ملوأشار وفد الوال/ت ا تعلق ألداء العام  ند من جدول األعامل  ية إىل أن هذا ا للمدة األمر ي لب يك
ية نوات املا سه ا تقرير  ية ومل يذكر يف الواقع يف ا ناول موضوعا ال يذكر يف الويقة احلا ضيود أن  سـ نف ل ل ث لي شواغل . ت لوحتدث عن ا

ية ويه تة املا هر ا ته خالل األ ضاليت أعربت عهنا حكو لسـ ش يا م نولو ية ونقلت  ساعدة  رشوعات  بو نفذت  ج أن الو تك ن م تقي م
تحدة دون عمل ا<ول األعضاء  تابع لألمم ا ية إىل بºان ختضع جلزاءات من جملس األمن ا تحدة األمر ملمعدة يف الوال/ت ا ل يكمل ّ

تابعة ªلس األمن تصة ا نة اجلزاءات ا لأو  û تقل وi. جل تعراض اخلار� ا i سـوأشار إىل أن سـتعراض ا<اخيل ا+ي ملسـ
ناد إىل  ته خلصت، ال تعراض ا<اخيل ا+ي أجرته حكو iلس األمن وª تابعة تصة ا نة اجلزاءات ا تأجرته  سم سـ ل û جل

نهتك اجلزاءات املفروضة من جملس األمن بو يف هذه احلاp مل  تاحة، إىل أن الو تاملعلومات ا ي شلكة يه أن أحدا . مل ملإال أن ا
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يذيعرف هبذه ا مل ية املوافقة وا ناء  بل أو أ نفرشوعات  تق لمل معل تعراضات. ث i يجة إال بعد إجراء توصل إىل هذه ا سـومل يمت ا ن تل . ل
بة الصادرات قد انهتكت، ويه  ية ملرا ئ�، ومهنا إن اكنت قوانني بºه ا<ا قوقال الوفد إنه مل جيد إجابة عن العديد من األ خل سـ

يا، وأبدى رأ يق حا لسأp ختضع  تابعة خار� ملعرفة للتحقم تعراض  يف بإجراء ا رسع  بغي أن  بو  ميه قائال إن الو سـن تلك ي لي ت
نذ عام  رشوعات أو نفذت  متدت هذه ا ميف ا مل ع  عىل األقل دون عمل ا<ول األعضاء أو دون أن يطرح املدقق 2006ك

شأهنا ئ�  سات اخلار� أ يق أو مراجع ا تد نة ا با<اخيل أو  سـ حل ل بغي أن ومىض يقول إن هذ. قجل تعراض اخلار�  i ينا سـ
بو  ية الو نه إىل  تعانة مبوظفهيا، وأن يرفع تقرير  iبو و نفاذ الاكمل إىل و9ئق الو تاح l ا تقال وأن  ييكون  مجع ع سـ ي ل ي مسـ

تخذه األمانة . 2013 لعام ها أن تقدم تقارير إىل ا<ول األعضاء عام  بغي  بو  تقد أيضا أن الو توأردف الوفد قائال إنه  ي ي ليع من ن
يذ  تعراض اخلار� وا<ول األعضاء، وعن خطط األمانة  i بدهيا لك من شواغل اليت  يف من ا نفتدابري  تتخف للل سـ ي ل

تقرير ياQت الاكم� . لiقرتاحات اليت ترد يف ا ية لالطالع عىل ا تحدة األمر ثة ا<امئة للوال/ت ا بوأشار أيضا إىل موقع ا مل لبع يكل
نة ياتجلاليت أدىل هبا يف اجKعي  ية وا مجلع الربQمج واملزيا يق . ن تعراض وا i يات تو يده  لتحقوشدد عىل تأ سـ ص ل يش –ي  -لتفت ا

يات كام ييل تو ها، وتأيت هذه ا بو  يني ال�ين لكفت بإجراهئام الو صاخلار ل سي ها : بنفج بو أن تقر اللزتامات اليت تفر ضبغي للو ين ي
تحدة، وخاصة جملس األمن  نظومة األمم ا ملسائر أطراف  نفذ إجراءات م بو أن  بغي للو تابعة l؛ و توجلان اجلزاءات ا ي ي نل

ية لºول األعضاء من  نحو الواجب القوانني الو نظمة أن حترتم عىل ا بغي  ها؛ و يع وظا شلك مهنجي يف  ثال  iن ل للم ي مج ب طت ن ئف م
i ناسب ملوظفهيا عىل تدريب ا نظمة أن تقدم ا بغي  يا؛ و نولو تأجل نقل املعدات وا مل ل للم مي نل ج بغي تك تصدير؛ و ينثال لقوانني ا ل

ثال لقوانني  i توىل شؤون ثال وموظف  i شؤون بري معين  يني موظف  شمل  ية  يريات  بو أن جتري  تللو ي ت ب ك تع ت يلك تغ مي م ه
تعاقدين  شرتط عىل ا نظمة أن  بغي  يني؛ و تخدمني الهنا تحقق من ا نظمة أن تعزز إجراءات ا بغي  تصدير؛ و ملا ت للم ي ئ سـ ل للم ي نل ملن

نظمة أن تضمن احلصول عىل ت بغي  نع؛ و شأ أو ا ها بº ا يود يفر تأكد من عدم وجود أي  يص تصدير وأن  للمرا ي ملص ن نت ض ق ّخ مل
تخدا7ا  ند انهتاء ا شرتط تدمري أو إرجاع املعدات  بو أن  بغي للو نفذة؛ و يات مع الواكالت ا سؤو سـخطوطا واحضة  ع ت ي ي مل ل نللم ّ

بارشة؛ و بº املعين من رشاهئا  متكن ا ميف حاp مل  ل يود اليت ي يق ا شأن  سعى إىل إرساء رأي موحد  نظمة أن  لقبغي  بن ب ت للم تطي ّ
تحدة تلف واكالت األمم ا تصدير يف  ها ا<ول األعضاء عىل ا ملتفر خم ل متد بعد . ض نظمة مل  شغاl ألن ا تعوأعرب الوفد عن ا مل ن

ثريا أن ا شغل الوفد وحكومة بºه  كياسة شام� لإلبالغ عن اûالفات، ورصح بأن ما  ي بو السـ نظامت اليت  يلو تذيل ا ملتزال  ت
ية بلغني عن اûالفات من األعامل iتقا نا محلاية ا منفذ إطارا  ن مل ي نة . متت ناقش يف دورة  تعني أن   pسأ جلوقال إن هذه  ت ي م

ب� يق ا ملقا يغهتا الهن. لتنسـ ياسة يف  متس وضع ا نه ا يل يف هذه املرح�  تفا يه مل يرغب الوفد ا<خول يف ا صو سـ ص ل لعل ل ية لك ئا
يذها عىل الفور نه يرغب يف أن توضع هذه . تنفو رشوع احلايل،  تعديل ا مت�  يعلق عىل الرضورة ا لكومىض يقول إنه  مل ل حملسـ

ياسة دون أي تأخري آخر تحدة، . لسـا بºان اخلاضعة جلزاءات من األمم ا ية املقدمة إىل ا ساعدة ا تفت للحديث عن ا ملوا ل ن مل لتقل
ته مرصان ع بلغني عن اûالفات، موقال إنه هو وحكو هود يضمن، دون ا<خول يف تعريف ا ملىل وضع برQمج محلاية ا لش

يه ألي شلك من  أال ساعد  يق أو  ساعد يف ا سؤول فهيا سواء  بو أو أي  فتعرض أي خشص أو أي موظف يف الو يتحق ي م ي سي ل
ية أو أي هتديد هبذه األعامل من أي نوع مأشاكل األعامل iتقا يقات وأردف الوفد يقول. ن شديد جمددا عىل ا تعل إنه يود ا لت ل

يات ناوها يف ا تاح  شأن هذا املوضوع أو اإلضافة إلهيا، وقال إن فرصا أخرى  بل  مجلعاليت قدمت من  ت س لب ت وأخريا قال . لق
ش ية من هذه القضا/ إىل ا ية حىت اآلن بإحاp أية  يريات اليت أدخلت عىل اإلجراءات ا<ا تالوفد إنه يقدر ا قض خل ستغ ملّ ار ل
بو اختاذ املزيد من اإلجراءات،  نه قال إنه يرى أن عىل الو يويورك،  تصة يف  نة اجلزاءات ا بو وإىل  يالقانوين للو ن û جل لكي

رشوعات : وخاصة تقارير إىل ا<ول األعضاء عن نوع ا هر/ وتقدم ا  Éي يق ا<اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا ملأن جتري  ل ل ششع تق ق
ساعدة ا نأو أشاكل ا تحدة؛ وأن لتقمل تابع لألمم ا ملية األخرى املوDة إىل ا<ول األعضاء اليت ختضع جلزاءات من جملس األمن ا ل

نه يعرضه عىل ا<ول  نو/  هذا املوضوع ويعد تقريرا  يا  تعراضا  بو ا سات اخلار� للو تب مراجع ا عجيري  سـ فصل سـ ي لحل مك
نة ا نوية مفص� إىل ا للجاألعضاء؛ وأخريا أن تقدم قامئة  ّسـ يات <ول األعضاء املزمع تقدمي ُ ية الفكرية وا ية وا مجلعية  من مللكن لت ملع

تايل ية إلهيا خالل العام ا ساعدة ا لا ن بب إماكية وقوع حاالت . لتقمل سري إعداد قامئة اكم�  هم أن من ا نوقال الوفد إنه  سلع بيف
ناك خطط وجدول زمين، فإن ا< بغي أن حتصل عىل هذه هطوارئ وأمور أخرى خالل العام، لكن إن اكنت  ينول األعضاء 

بكر  .مالقامئة يف وقت 
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بو اكنت جتري تدابري . وشكر وفد الصني األمانة عىل تقدمي و9ئق مفص� إىل ا<ول األعضاء .160 ُوقال إنه يدرك أن الو ي
تصادية i بة رمغ األزمة تاجئ املر يق ا قيذية جدية من أجل ضامن  تق حتق لننف نظمة. ت تطرد قائال إن ا ملوا ثري يف جمال سـ لك حققت ا

يف تاك يث ا يق الكفاءة من  لتدابري  ل ح هود، وال سـD Éودها يف تعممي جدول . حتق بو عىل هذه ا جلوأعرب عن تقديره للو ي
يدية تاجئ احملققة يف جمال املعارف ا شطهتا، وا شاط من أ ية يف لك  تقلأعامل ا ن ن ن لمن ل بو . لت توقع أن تواصل الو يوأفاد أيضا أنه  ي

ية أكرب وتاجئ أكرثبرQمج اإل ها فعا ساعدة لºول األعضاء تكون  يجي من أجل توفري  نصالح iسرتا ل م  .لت

ية  .161 نة الربQمج واملزيا ية  نوقرأ الريس نص القرار ا+ي يدعو ا<ول األعضاء إىل املوافقة عىل تو جل ص بشأن ئ
تضمن الويقة (A/50/4 ثالويقة ثاليت   :، وهو كام ييل)WO/PBC/19/2 ت

نة ا" يمي ذايت من Dة األمانة، قد أوصت جلإن  ته  تعرضت تقرير أداء الربQمج، وإذ تقر  ية، إذ ا كتقلربQمج واملزيا يع سـ بطبن ّ
سني اليت طرحهتا ا<ول األعضاء املدرجة يف تقرير  شاغل واقرتاحات ا يقات وا ية العامة بإقراره، رهن األخذ  تحا مل تعل لمجلع ل

تقرير أداء الرب نة واملرفقة أيضا  با  ".)WO/PBC/19/2ثالويقة (Qمج للج

يه،  .162  Éبو، لك ف بو وiحتادات اليت تديرها الو يات ا<ول األعضاء يف الو نإن  ي ي نة وافقتيعمجع ية  جل عىل تو ص
شأن الويقة ية  ثالربQمج واملزيا ب  .A/50/14 ث، كام جاءت يف الويقةWO/PBC/19/2 ن

ية ئوقرأ الريس نص القرار ا+ي يدعو ا<ول األعضاء إىل  .163 نة الربQمج واملزيا ية  ناملوافقة عىل تو جل بشأن ص
تضمن الويقة (A/50/5 ثالويقة ثاليت   :، وهو كام ييل)WO/PBC/19/2 ت

يات ا<ول األعضاء إلحاطة علام مبضمون الويقةإ" ية أوصت  نة الربQمج واملزيا ثن  مجع ن  ".WO/PBC/19/3 جل

بو وiحتادات ال .164 يات ا<ول األعضاء يف الو يإن  يه، مجع  Éبو، لك ف نيت تديرها الو نة وافقتيعي ية  جل عىل تو ص
شأن الويقة ية  ثالربQمج واملزيا ب  .A/50/14 ث، كام جاءت يف الويقةWO/PBC/19/3 ن

ند   ّ املوحد من جدول األعامل9لبا
ية لعام ياQت املا لا   وحاp دفع iشرتااكت2011 لب

ية العامة دورة انظر تقرير  .165  ).WO/GA/41/18ثالويقة (مجلعا

ند   ّ املوحد من جدول األعامل10لبا
ية يا i تخدام األموال طحاp ا ت  حسـ

شات إىل الويقة  .166 نا ندت ا ثا ق مل توي عىل الويقة  (A/50/6تس ثاليت   .A/50/14ثوالويقة ) WO/PBC/19/8حت

ثودعا الريس األمانة إىل عرض الويقة  .167  .A/50/6ئ

توي عىل حملة عA/50/6ثوأوحضت األمانة أن الويقة  .168 ناديق رؤوس األموال العام� " 1"ن حت  ياطي و i صوضع حت
ية  نا نوية  سات ا ئعقب إقفال ا ث سـ للحل ناديق رؤوس األموال العام� " 2"، 2011 ولعام 2011-2010ل صووضع خمصصات 

تارخي توي الويقة أيضا عىل اقرتاح يف الفقرة . لاليت وافقت علهيا ا<ول األعضاء حىت هذا ا ثو تخدام9حت تعلق  سـ  يد ي ص ر
ية  رشوعات جدول أعامل ا متد من  رشوع  بقي من  مناألموال ا لتت م معم ية(مل يا i طممول من األموال متد ) حت رشوع  معمتويل  مل

ية رشوعات جدول أعامل ا لتمنآخر من   .م
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تحدة .169 تعلقة ملورحب وفد الوال/ت ا ية ملعلومات ا مل األمر متدة لفعل أو املقرتحة لألموال يك تخدامات ا ملعال سـ
iية طيا بىن . حت سني ا مثر يف  نه  بريا  ية، وإن جزءا  يا i بلغ هائل مرتامك من األموال بو <هيا  لوقال إن الو حت ك ط ت مستي م حم

ناء اجلديد وقاعة املؤمترات اجلديدة رشوعي ا ثل  ية،  با لت متح م بة . ل هدات هائ�  ها  بو قطعت عىل  سـورصح بأن الو لني تع نفس
نظمة دوية، وأنه أيدها إىل  لإىل  ته . جانب وفود دول أعضاء أخرىم يا شديد عىل  ته يف ا سـومع ذý فقد أعرب عن ر سـ ت لب غ

تخدام  نه أن يؤيد ا يه فإنه ال  تكررة، و نفقات الطارئة غري ا تغطي ا تخدم  بغي أن  ية  يا i سـبأن األموال عل مل ل ل سـ ي ط ميكت تن ح
ية رشوعات جدول أعامل ا رشوعات أخرى من  يذ  لتمناألموال الفائضة  م م نفت  .ل

ية خبصوص هذه وقرأ .170 نة الربQمج واملزيا ية  ن الريس فقرة القرار اليت تدعو ا<ول األعضاء إىل املوافقة عىل تو جل ص ئ
 :ويه ثالويقة

بو مبا ييل" يات ا<ول األعضاء يف الو ية أوصت  نة الربQمج واملزيا يإن  مجع ن اإلحاطة علام مبضمون " 1: "جل
 ."WO/PBC/19/8ث من الويقة 9وارد يف الفقرة وإقرار iقرتاح ال" 2"؛ WO/PBC/19/8 ثالويقة

نة  .171 ية  يه، عىل تو  Éبو وافقت، لك ف بو وiحتادات اليت تديرها الو يات ا<ول األعضاء يف الو جلإن  ص ن ي ي يعمجع
ية خبصوص الويقة  ثالربQمج واملزيا  .A/50/14ث، كام وردت يف الويقة WO/PBC/19/8ن

ند   ّ املوحد من جدول األعامل11لبا
iتلكفةمرحيل ، وتقرير 2012 تعراض املايل لعامسـ يث ا ية من  يذ تدابري رفع الفعا لشأن  ل حب  تنف

تني  .172 شات إىل الو نا ندت ا يقا ثت ق مل نة الويقة  (A/50/7س ثا  .A/50/14ثوالويقة ) WO/PBC/19/9ملتضم

ثودعا الريس األمانة إىل عرض الويقة  .173  .A/50/7ئ

ثوأوحضت األمانة أن الويقة  .174 ّA/50/7سم إىل بو املايل يف أواخر يويو :  فرعني هامتنق  تعراض وضع الو نا ي  وفرع 2012سـ
تقرير املرحيل  ناول ا ل9ن  يذ تدتي يتنفعن  ية من  حابري رفع الفعا تلكفةل تعراض املايل، أن . لث ا i خيص Éّوأكدت األمانة، ف سـ ّ

تة األوىل من عام  هر ا ية يف األ يجة اإلجام سـا ل لن شل ّوقالت إن . ييون فرنك سورسيمل 12,2 يه فائض قدره 2012ت
ية ناسب مع تقديرات املزيا نتو/ت اإليرادات  ت تسـ هرت . م ية فÉ خيص نظايم مدريد والهاي أ تقديرات ا نت أن ا ظو لفعلي ل ّ ّ ب

ية تو/ت املزيا يفا مقارنة  ناخنفاضا  مبسـ ساوقة مع . طف نظمة  شري إىل أن ا ية  تو/ت اإلنفاق اإلجام توقالت إن  مل ت ل مسـ ّ مّ
يضات  تلكفةلتخفا يث ا ية من  بت هبا ا<ول األعضاء لرفع الفعا سـهتدفة اليت طا لا ل ل سد . حمل ّوأفادت بأن نفقات املوظفني  جت ّ

يض يف  يث جسلت ز/دة يف عدد املوظفني بعقود حمددة املدة مقابل  بو،  يلك عقود موظفي الو يري احلاصل يف  ختفا ّح ّ ُ ي ه لتغ
تني ت. قعدد املوظفني املؤ نت، أخريا، أن  مسـو ّ هد تغريا ملحوظا مقارنة بعام بيّ تعلقة ملوظفني مل  نفقات غري ا ّوى ا يش مل . 2011ل

بو قد وافقت عىل  يات ا<ول األعضاء يف الو تلكفة، أن  يث ا ية من  يوذكرت األمانة، فÉ خيص تدابري رفع الفعا مجع ل ّل ح ّ
ية للفرتة  بذل األمانة Dودا من أجل احل2012/2013نالربQمج واملزيا يث ت عىل أن  ية من  حد، من خالل تدابري رفع الفعا ل

ته  بلغ  نفقات  تلكفة، من ا ميا مب ل ساوي 10,2قل نفقات  بح مجموع ا يون فرنك سورسي  ي  ل يص لمل يون فرنك سورسي637,2ي ي  . مل
تلكفة وتوفري املوارد يث ا ية من  هذا iلزتام، يف تعزيز Dودها من أجل رفع الفعا بقا  نظمة مضت،  لورصحت بأن ا ل ط حمل ل ّ ّ .

تقرير يل يف ا ية ورشµا  تا تلكفة يف اªاالت احملددة ا يث ا ية من  لوذكرت أنه مت إدراج تدابري رفع الفعا تفص ل ل ل ل لّ ّ إدارة : ح
تعلقة تفاقات اخلدمات  نفقات ا يض ا تظاهرات، و باين، وأسفار املوظفني وأسفار الغري، ونظمي iجKعات وا ملا ل ل ت ختفمل

شرت/ت، وامل رشيةملاخلاصة، وعقود ا بو . لبوارد ا يع موظفي الو ية لفائدة  تعلÉت ا<ا يوقالت إنه مت إصدار عدد من ا مج خل ل ّ
تلكفة يث ا ية من  تلف تدابري رفع الفعا لبلورة  ل خم سجل يف يويو . حل توى اإلنفاق ا نومضت تقول إن  مل ّسـ ُ م شري إىل أن 2012ّ  ّ ي

سـهتدفة يضات ا يق ا يح  نظمة عىل الطريق ا ملا لصح تخفمل لتحق ترص، وأخ. ل تقريا ولطمأنة ا<ول األعضاء أضافت األمانة أهنا ال  ّ
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بل  سعى دوما إىل إجياد  بهتا ا<ول األعضاء، بل إهنا  تدابري اليت  تلكفة، عىل ا يث ا ية من  ُسفÉ خيص تدابري رفع الفعا ت طل ل ل ّل ح
نظمة يب معل ا ية يف أسا ملرفع تÄ الفعا ل  .ل

سابقة وحتدث وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل .175 تعرضت، خالل ا<ورة ا ية وذكر بأن ا<ول األعضاء ا ل ا سـ ّمن ّ لت
ية، الويقة  ثنة الربQمج واملزيا ن بو . WO/PBC/19/9للج تعراضه ألداء الو شكر املدير العام عىل ا يوقال إن اªموعة  سـ ت ّ

نحو ا. املايل يال سالمة الوضع املايل عىل ا ملُورصح بأن اªموعة تعرب عن ارياµا  ل حت ّ نسجل يف أواخر يويو ّ وأضاف . 2012ّ
ية ا<وية 12,2ّأن الفائض بلغ، يف اجلزء األول من العام،  سو/ت اªراة وفقا للمعايري احملا يون فرنك سورسي بعد ا ل  س ت بمل ل ي

تلكفة بصدد إعطاء مثاره، ك. للقطاع العام يث ا ية من  يذ تدابري رفع الفعا لوأفاد بأن اªموعة واثقة من أن  حل تنف ّ تقرير، ّ نه ا لام  ّب ي
تدابري تظاهرات، وغري ذý من ا باين، وأسفار املوظفني وأسفار الغري، ونظمي iجKعات وا ليف جماالت إدارة ا ل ت تطرد . مل سـوا

ية لعام  نة الربQمج واملزيا نقائال إن اªموعة تذكر بأنه مت iتفاق، خالل دورة  جل ّ ّ يث2011ّ ية من  ح، عىل أن تدابري رفع الفعا ل ّ 
يذ الربامج تلكفة لن تؤثر عىل  نفا تّ تدابري أي أثر عىل . ل تÄ ا بغي أن يكون  يد عىل أنه ال  تأ يد ا لوأعلن أن اªموعة  ل ي ّ ك ل نتع ّ

ية شطة اإلمنا ية، مبا يف ذý األ نا بºان ا يد مهنا ا شطة اليت  ئالربامج واأل ن ل ل من  .تسـتف

نظمة ق .176 ها ا بذ بارة اليت  هود ا يان  ملوأقر وفد ا ت جل لل جل يق املزيد من الكفاءة يف إدارهتاّ بة  لتحقا بو حققت . ط يوقال إن الو ّ
تقرير املرحيل الوارد يف الويقة  يف إىل حد ما، وفق ا تاك ثوفورات يف ا ل ل بغي، من Dة أخرى، . A/50/7ل نه أفاد بأنه  نو يلك ّ ّ

تدابري تÄ ا تعلقة  يل ا تفا شة ا نا نظر يف إماكية  لا ب مل ص ل ق ن ّوشدد عىل أن تدابري ر. مل ثل تÄ اليت ّ تلكفة،  يث ا ية من  مفع الفعا لح ل
نب با إىل  يذها  بغي  مية من األمور اليت  ية بطريقة  يط املزيا يا، و بو حا جنفذ يف الو نف نن ي ن ختط ل ي جت ت سل ويف هذا الصدد أفاد . ُ

يواصل إي بو من أجل احلفاظ عىل كفاءة إدارهتا، و ها الو بذ هود اليت  تطلع إىل ا يواصل ا سـالوفد بأنه  ي ت ل سـ لّ جل ّý+ مKهi الء. 

بو ونفقاهتا حىت اآلن  .177 تعراض إيرادات الو ية األمانة عىل ا تحدة األمر يوشكر وفد الوال/ت ا سـ وأبدى ) 2012عام (يكمل
يد نظمة توجد يف وضع مايل  جرسوره من أن ا مل تلكفة، . ّ يث ا ية من  يذ تدابري رفع الفعا ها يف  رشو نظمة  لوأثىن عىل ا ل حمل نف تع ل

ية اليت مت iتفاق ع ناء اعKد الربQمج واملزيا يذها أ نىل  ث يض . 2012/2013تنف بل  بحث عن  بو عىل مواص� ا ختفوجشع الو سـ ل ي ّ
تجاوز ز/دهتا، إجامال،  نفقات حىت ال  تا سابقة3ل ية ا نا ل ملائة مقارنة  ئ  .لث

سم بوضع مايل آمن .178 نظمة  ند عن رسوره من أن ا توأعرب وفد ا مل ته يل عىل أن ّوقال إن الوضع املايل ا. ّل ّسلمي هو د ل ل
تلكفة يث ا ية من  تدابري رفع الفعا نظمة تضطلع، عىل حنو فعال،  لا ل ب تدابري، عىل الرمغ من . حمل تÄ ا بغي  لوقال الوفد إنه ال  ل ي نّ

نظمة ية اليت تقوم هبا ا شطة اإلمنا يذ الربامج وتعرقل األ يع، أن تقوض  نفوس من  ثه يف ا ملممّا  ئ ن شج ل تنفبع ّ ت نورصح بأن أ. ت ّ شطة ّ
بºان األقل منوا ية وا نا بºان ا تاكر يف ا ناسب لال تطوير إطار  ية  تيس أ ية  بو اإلمنا لالو ل ل ب ل مه ئ مي م  .تك

تعلقة لكفاءة وتوفري املوارد .179 ها من أجل بلوغ األهداف ا بذ هود اليت  يا األمانة عىل الويقة وعىل ا با ملوشكر وفد إ ت ث ن لسـ . جل
يمي هنا سابق ألوانه إجراء  تقورأى أن من ا ل شأن وحث ّ تخذ يف هذا ا ناك تدابري  رسور بأن  نه أحاط علام مع ا ّيئ و ل ت ُه ّ ل ّ لك

يق . األمانة عىل مواص� اختاذها ية إىل  تدابري الرا ية، أن بعضا من تÄ ا حتقغري أن الوفد الحظ، يف ويقة الربQمج واملزيا م ل ن ّث ّ
ثال، سوى بإرجاء اإلنفاق تعلق،  موفورات ال  ّ يه حذر الوفد األ. ي ّو مانة من اإلحلاح عىل مواص� اقرتاح تدابري من هذا عل

ها عهنا نوع، وأبدى أم\ يف عزو فا يث . ل ية من  تدابري تدابري تريم فعال إىل رفع الفعا بغي أن تكون تÄ ا حوقال إنه  لن ل ي ّ
بل ا<ول األعضاء ألن األمانة تدابري املقرتحة من  تصار عىل ا i بغي لألمانة تلكفة، وإنه ال  ّا ق ق لن ي ّ  توجد يف أفضل مركز ل

سني إدارة iجKعات يل من جحم الو9ئق أو  ثل ا ية،  مت� أخرى لرفع الفعا حتتحديد جماالت  تقل ل لل م بغي . حم  ýينوأضاف أن ذ ّ
ية  نا تدابري  تلكفة، مع حماوp ضامن أال تغطي تÄ ا يث ا ية من  شودة من تدابري رفع الفعا ئأن يكون من األهداف ا ث ل ل ل حن مل

يةواحدة فقط،  يريات  شمل  يلكبل فرتات أطول، وأن  تغ  .هت



A/50/18 

109 

 

ساعد أشار إىل أن  .180 ياQت اليت أدلت هبا وذكر بأن � من املدير العام واملدير العام ا ّوشكر الريس الوفود عىل ا ملّ ّب ل ئ
تلكفة إضافة إىل تÄ املوىص هبا <ى اعKد ا يث ا ية من  يذ تدابري يف جمال رفع الفعا ها بصدد  بو  لالو ل حي نف تس لربQمج نف

ية للفرتة   .2012/2013نواملزيا

ية فÉ خيص هذه  .181 نة الربQمج واملزيا ية  نوقرأ الريس نص القرار ا+ي يدعو ا<ول األعضاء إىل املوافقة عىل تو جل ص ئ
تايل لالويقة، ويه اك  :ث

بو إلحاطة علام مبضمون الو" يات ا<ول األعضاء يف الو ية أوصت  نة الربQمج واملزيا ثإن  ي مجع ن  ".WO/PBC/19/9يقة جل

ب .182 يات ا<ول األعضاء يف الو يإن  يه، مجع بو، لك يف ما  نو وiحتادات اليت تديرها الو ية وافقت يعي صعىل تو
شأن الويقة  ية  ثنة الربQمج واملزيا ب ن  .A/50/14ث، كام جاءت يف الويقة WO/PBC/19/9جل

ند   ّ املوحد من جدول األعامل12لبا
ية للفرتة  2011-2010 لتقرير اإلدارة املا

شات إىل الويقة .183 نا ندت ا ثا ق مل توي عىل الويقة (A/50/8 تس ثاليت  ، إضافة إىل )WO/PBC/19/5 حت
بات تصو يا  .A/50/14 ث والويقة3 و2و 1 ل

ثودعا الريس األمانة إىل عرض الويقة .184  .A/50/8 ئ

نة .185 ية ا<وية للقطاع العام يف  متدت املعايري احملا نظمة ا سـوأوحضت األمانة أن ا ل س بمل ياQت 2010 ع لب، وهذا فقد أعدت ا ل
ية نا نة من ا ية للك  ئاملا ث سـ نة. لل تقرير املايل  سـوقالت إن ا<ول األعضاء أحاطت علام  يات 2010 لل  وإهنا 2011مجع يف 

نة تقرير املايل  يوم يف ا سـنظر يف وقت الحق من ذý ا ل ل لس يد 2011 ت سات اخلار� ا ندما حيرض مراجع ا سـ  حل كورت لع
نة A/50/8 ث األمانة أن الويقةوأضافت. كروتر ية  ياQت املا يع  سـ يه  ل ب لجتم نة2010لل ية  ياQت املا سـ وا ل لب ّ، بعد أن مت 2011 ل

نفصل،  شلك  هام  متد بيق بةق تضوأوحضت أهنا ويقة  ية . مقث ية الر يس املا يع املقا سـوأفادت أن اجلدول األول يعرض  ل ئيمج ي
ية نا ئومقارQت بني ا ية2009–2008 لث نا ئ وا شاط2011–2010 لث نفقات، وجحم ا يل اإليرادات وا ن، وتفا ل ثوتضم الويقة . لص

ية، و 4 أيضا يذ املزيا رشح  نصفحات  تنف نفقات، و11ت يل حول .  صفحات حول اإليرادات3ل صفحة حول ا صوترد تفا
ساهامت ا<ول األعضاء ومعلومات ساب  ية  نفص� أيضا آ نفصل، وترد يف جداول  نظمة يف جدول  تEرات ا ما ح ل ممل م شأن س ب 

بو من نظايم مدريد والهاي، أي  يون فرنك سورسي311يتوزيع الرسوم اليت تلقهتا الو ي  يل الاكم� . مل تفا صوتضمن الويقة ا ل ث ت
توزيع  .لعن ا

ية يف  .186 نفقات رمغ أن اإليرادات ا يق بني اإليرادات وا تو نت من ا نظمة  يان عن تقديره ألن ا لفعلوأعرب وفد ا ل ل مل فل متك
ية  ية املا نا ضا ئ ية وصل إىل لث يق فائض يف املزيا نت من  توقع، و ناكنت أقل من ا حتقمل يون فرنك سورسي عرب 3,9متك ي  مل

نفقات يطرة عىل ا لا سو/ت املعايري . لسـ سوب بعد إجراء  بني أن صايف العجز ا  ،ýية، رمغ ذ ياQت املا توقال إن ا حمل ت ل ّب ل
ية ا<وية بلغ لاحملا سو/45,8 بس بب ا يون فرنك سورسي  ت  لمل ب ية ا<وية، واليت سي لت اليت أجريت عىل أساس املعايري احملا بس

ية، اليت وصلت إىل7,8 بلغت يا i من األموال pرشوعات املمو نفقات عىل ا يون فرنك سورسي وا ط  ت ل حمل مل مليون  41,9 ي
 .يفرنك سورسي
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نة الربQم .187 ية  جلوقرأ الريس نص القرار ا+ي يدعو ا<ول األعضاء إىل املوافقة عىل تو ص شأن هذه الويقة ئ ية  ثج واملزيا ب ن
 :وهو كام ييل

ية للفرتة " بو ملوافقة عىل تقرير اإلدارة املا يات ا<ول األعضاء يف الو ية أوصت  نة الربQمج واملزيا لإن  ي مجع ن  ".2011-2010جل

ييات ا<ول األعضاء يف الوووافقت  .188 بمجع يةويبو وiحتادات اليت تديرها الو يه، عىل تو  Éص، لك ف نة يعن جل 
شأن الويقة ية  ثالربQمج واملزيا ب  .A/50/14 ث، كام جاءت يف الويقةWO/PBC/19/5 ن

ند   ّ املوحد من جدول األعامل13لبا
سات اخلار�  حلتقارير مراجع ا

ية العامة  .189  .)WO/GA/41/18ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   ّ املوحد من جدول األعامل14لبا
تهاهلقرتح إدخاامل تعديالتلا بو املايل وال حئ عىل نظام الو  ي

ية العامة  .190  ).WO/GA/41/18ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   ّ املوحد من جدول األعامل15لبا
تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة يف متويل عىل األجل الطويل  للا بو ل  يالو

تني  .191 شات إىل الو نا ندت ا يقا ثت ق مل نة الويقة  (A/50/16س ثا  .A/50/14و) WO/PBC/19/23ملتضم

نظمة A/50/16ثوعرضت األمانة الويقة  .192 ية ا<وية للقطاع العام يعين أن ا بو للمعايري احملا مل وذكرت بأن اعKد الو ل س ّي بّ ّ
تأمني الصحي بعد هناية  تحقات املوظفني، مبا يف ذý ا تعلقة  ية ا ية مجموع iلزتامات املا ياQهتا املا تضمني  لملزمة  سـ مل ل ل ب مبب

ية ّورصحت . اخلدمة تة املا برية خالل األعوام ا هدت ز/دة  تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة  يف متويل ا ضبأن تاك سـ ك ل لل ش ّ
نظمة. 2011يماليني فرنك سورسي يف أواخر عام  103وبلغت  ياطات ا ملوقالت إن ذý يعين اخنفاضا يف ا حت ورأت . ّ

متويل ذi ýلزتام ي�  بغي إجياد و لاألمانة أنه  سـ ي يارات يف الويقة املعروضة وأنه مت اقرتاح ّوأفادت بأن. نّ يمي أربعة  ّه مت  ث خ تق
شلكة سوية ا ملواحد مهنا كأفضل احللول  نة، . لت ية وخارج إطار ا نة الربQمج واملزيا للجوقالت إهنا قامت، خالل اجKع  ن جل ّ

يقات واقرتاحات شات مع الوفود، اليت قدم بعض مهنا  نا تعلثري من ا ق مل نة. بك جلوأوحضت أن  بت مهنا ّ ية  طل الربQمج واملزيا ن
يات اليت . إعداد اقرتاح جديد لعرضه علهيا يف دورهتا القادمة تو تعد ويقة جديدة، مع مراعاة iقرتاحات وا نت أهنا  صوأ ل ث سـ ّعل

 .قدمهتا ا<ول األعضاء

ه .193 هود اليت بذلهتا األمانة يف  ية عن تقديره للك ا تحدة األمر يلوأعرب وفد الوال/ت ا جل حتليك متويل مل تاحة  يارات ا لا  مل للخ
سابقني وأرسمه تأمني الصحي عىل األجل الطويل ملوظفهيا ا لا . وأبدى الوفد الزتامه بضامن متويل iلزتامات الطوي� األجل. ل

نظمة وأعضاهئا بع إزاء متويل تi Äلزتامات أن يراعي الواقع املايل  بغي للهنج ا للموقال إنه  ت ي ملُّ بغي ا. ن ينوأضاف أنه  إلحاطة ّ
نظومة األمم  تو/ت  يع  شواغل املطروحة عىل  تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة من ا تعلق  معلام بأن متويل iلزتام ا سـ مج ل ل ممل ّ

ية هذه ا يويورك  تحدة  ية األمم ا ية معاجلة مزيا ثب  تابع عن  تحدة، وأنه  لقضا ب مل ن ك ي ّ لمل ن بغي اإلحاطة علام . كيف ينومىض يقول إنه  ّ
يق تطبكذý بأن  تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة، ّ ثل ا يد بعض iلزتامات  شرتط  ية ا<وية للقطاع العام  ل املعايري احملا ي ل مس ق ب
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تأمني الصحي متويل ذý ا نحو الاكمل ومل حيدد أي إطار زمين  شرتط يف حد ذاته متويل تi Äلزتامات عىل ا نه ال  لو ل لي ّ ُّ ّ . لك
تابعة الوضع، و يواصل  موقال الوفد إنه  سـ شلك أزمة يف الوقت الراهنّ  pسأ تقد أن هذه ا ّإنه ال  ت مل يع يل، من . ّّ ميوأشار إىل أنه  ّ

يار  يارات األربعة املعروضة حىت اآلن، إىل دمع الهنج العام املقرتح مضن ا خلمضن ا تعلق  (3خل نفصل لاللزتام ا ملتوفري متويل  م
تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة ثل، يف رأيه، هن)ل ّ، ا+ي  نظامت دوية أخرىمي متدته عدة  لجا مماثال ملا ا م به . ع ّغري أن الوفد  ن ّ

ية تحدة هذه ا ية العامة لألمم ا تعاجل ا يف  بل، أن يرى  لقضإىل أنه يود أوال، كام ذكر من  مل مجلع سـ ك  .قّ

ية خبصو .194 نة الربQمج واملزيا ية  نوقرأ الريس نص القرار ا+ي يدعو ا<ول األعضاء إىل املوافقة عىل تو جل ص ص هذه ئ
تايل لالويقة، ويه اك  :ث

ية درست مضمون الويقة " نة الربQمج واملزيا ثإن  ن تقدميه WO/PBC/19/23جل ياغة iقرتاح  ست من األمانة إعادة  ل وا ص لمت
يقات اليت تقدمت هبا ا<ول األعضاء نة، مع مراعاة املالحظات وا ب�  تعليف ا<ورة ا لللج  ".ملق

ب .195 يات ا<ول األعضاء يف الو يإن  يه، مجع بو، لك يف ما  نو وiحتادات اليت تديرها الو ية وافقت يعي صعىل تو
شأن الويقة  ية  ثنة الربQمج واملزيا ب ن  .A/50/14ث، كام جاءت يف الويقة WO/PBC/19/23جل

ند   ّ املوحد من جدول األعامل16لبا
نظام املايل  ثال  i ية إلرساء يذ الوحدات املعلوما للتقرير مرحيل هنايئ عن  ت مت ية نفت ته واملعايري احملا سباجلديد وال حئ

 لا<وية للقطاع العام

ندت  .196 شات إىل الويقةستا نا ثا ق تضمن الويقة  ( A/50/9مل ثاليت   .A/50/14ثوالويقة ) WO/PBC/19/16ت

رشوع املايل احملاسـيبA/50/9ثوقدمت األمانة الويقة  .197 تقرير الهنايئ عن ا تضمن ا مل اليت  ل يات ا<ول  ت متدته  مجعا+ي ا ع
نة األ بو  سـعضاء يف الو تمت يف فرباير . 2008ي رشوع ا خوأفادت بأن ا بقي 2012مل يد ا ية وأن الر ته األ ت يف حدود مزيا ص صل ملن ي

بالغ  ية169 631لا سات اخلار ية بعد انهتاء مراجعة ا يا i يد إىل األموال ج فرناك سورسا أ حل ط ت حع ًي ً. 

يقات قرأ الريس فقرة القرار عىل احلضو .198 ياب أي  ئويف  تعل ية اليت قدمهتا غ تو صر ودعا ا<ول األعضاء إىل املوافقة عىل ا ل
تايل نحو ا شأن تÄ الويقة عىل ا ية  لنة الربQمج واملزيا ل ث ب ن  :جل

بو إلحاطة علام مبضمون الويقة " يات ا<ول األعضاء يف الو ية أوصت  نة الربQمج واملزيا ثإن  ي مجع ن  ".WO/PBC/19/16جل

يات ا<ول األعضاء يفووافقت .199 بو، لك فمجع  بو وiحتادات اليت تديرها الو ي الو يه، Éي نة يعن  ية  جلعىل تو ص
ية   .A/50/14ث يف الويقة جاءتكام ، WO/PBC/19/16ث الويقة بشأننالربQمج واملزيا
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ند   ّ املوحد من جدول األعامل17لبا
يذ نظام تاكملتنفتقرير مرحيل عن  يةلل م شامل و سـيط للموارد املؤ  ستخط

نا .200 ندت ا ملا تني تس ثيقشات إىل الو  .A/50/14 وA/50/10ق

ند  .201 لبوقدم الريس ا تقرير املرحيل .  من جدول األعامل17ئ تعلق  لوقال إنه  يط ي تاكمل  يذ نظام شامل و للتخطعن  م تنف
ية  .سسـللموارد املؤ

رشوع  .202 ية Qل املوافقةموذكرت األمانة أن  يط للموارد املؤ سـحمفظة برQمج ا ستخط  وأن 2010 من ا<ول األعضاء عام ل
رشوع  بريا أحرزملا يع iجتاهاتك تقدما  مجشأن  ية ال ب حتسني أول ما يقدم هو  اكن وقد .لعمل يف إطار هذه احملفظةلئيسـر

ية األنظمة شرت/ت، وقالت األمانة لل احلا ية وا مللام ن إ وبيبلسوفت من برQمج نسخةإىل أحدث  قد حدثت نظمةاأل هذه إنل
نظام جمال  يفمسـتخدم 250تدريب أكرث من  تخدام ا ل ا هم إرساء مع الرتكزي عىل قد أجنزسـ إلجراءات سري العمل من ف 
بداية إىل الهناية يةلا يا والضوابط املا ل، وكذý اإلدارة ا يةوارد املختطيط أن أنظمة األمانة ت وأكد .لعل  فرصة أ
حت سسـاملؤ

بلوذكرت األمانة أن  .يةتنفيذلا هاDودبعض كون حمور سـي وأن هذا لز/دة عددها أفضل الضوابط لوضع عظمية  ملقاªال ا
هد تقدما ا+ تقصاء معلومات األعاملإدراج هوشي  شأت .سـ أدوات ا ية وشام� نوقد أ ياQت  ن األمانة قاعدة  للشؤون غب
شرت/ت ا ية وا ململا يذات ل سابقة لتنفمن خالل ا مية املضافة، سواء وحتدثت عنلا تخراج املعلومات ذات ا لق فرصة ال لنسـبة سـ

يةإىل لك من ا تخدام اإلدارة ا<ا خل<ول األعضاء وأحصاب املصلحة، فضال عن ا تقارير أن  .سـ لوعالوة عىل ذý، أفادت ا
رشية  تقارير أنه العمل جانب منلبإدارة املوارد ا يحلجاء يف ا سار ا لصح عىل ا رشوع مزجيوظف يفقد  و.مل مدروسا  امل فريق ا

ية واخلا حبصافة من يةخلملوارد ا<ا تأكد من أهناألخرى الواكالت واخلربات يف ارتقت ألنظمة ا أهناألمانةذكرت  و.جار ا لل 
سه مل هد  وقد تركز هذا.نفتكرر األسلوب  تخدمهيا وفرص املوفر ألحرى جل الوقت وا ياجات  سـعىل ا مت  إجراءات وضعح

يب ية مع خط العمل لوأسا Kرشوع سيسـتعيضيف املرح� األوىل،  و.شـم رشيةاملوام  املوروث  عن نظام دفع الرواتب لبرد ا
ية  وأكرث تاكمال أحدثنظام ب  عاما13من  يط للموارد املؤ سـوهو نظام برQمج ا ستخط قد قدم خط العمل و). بيبلسوفت(ل

تاجئ ل يط العمل ) RBM(لنإلدارة القامئة عىل ا نة ختطأدوات  تعد اآلن حملسـا رش، تسـواألمانة  ناسب <ورةتنليك   مليف الوقت ا
يط  تني لتخطا يع ل ا جديدا، نظام14/15لسـنلفرتة ا شمل  مجيط  ي تاجئاللتخط تاما.لنوظائف الالزمة لإلدارة القامئة عىل ا ، خ و

نت األمانة أن شاريع و علأ يتًمعوما مضنفظة احململا تو يث ا يح من  ية وعىل الطريق ا ق حدود املزيا لح لصح يف هناية عام  و.ن
سعة سينفق، ، 2012 بدأ،  يث ا تمن  مل ها، مع بعض مليون  12,6يماليني فرنك سورسي مقابل ح بريةوفورات اللاûطط   لكا
سريةجاءت من املفاوضات اليت  ية وا تأ لعا ن بائعني مع مقديم اخلدمات مل يط ألي  وجودذكرت األمانة أنه ال  و.لوا ختطرشوع  م

يةموارد لل تحد/ت الكربى  وقد أبلغ. خماطربال سسـاملؤ تخدمني  ويه املطروحةل عن بعض ا يري وتدريب ا سـإدارة ا ملتغ ل
متر  همملسـا رشيةكوإرشا ميي واحض إلدارة املوارد ا شاء إطار  لب، فضال عن إ تنظ تام، شددت  .ي قربامتلكهأن  تأمل ن خلويف ا

يا تركز عىل لك هذه اجلوانب  سائل لفعل ملعاجلة هذه قامئة نويات اإلدارةلعلاألمانة عىل أن اإلدارة ا شاري ملا  عمليف ظل ا
تالحقة  .ملا

ها وأعطى اللكمة للوفود .203 ضوشكر الريس األمانة عىل عر  .ئ

ية الريس  .204 تحدة األمر ئوشكر وفد الوال/ت ا يك ية تؤيد قائالمل تحدة األمر يك إن الوال/ت ا من أجل نظام  امليض قدمامل
ية يط للموارد املؤ سـشامل لربQمج ا ستخط يدا جداإنهوقال الوفد  .ل ية برQمج أن حمفظة  بسع اكن  يط للموارد املؤ سـا ستخط ل

يح وأهنا حترز تقدما مطردا  ية إلمتاملصحعىل الطريق ا شاريع يف حدود املزيا ن ا متدهتامل ه� ومضن ا<ول األعضاء عاليت ا   املقدرةملا
يريات ورأى .متاما نظمة سزتيد منلتغ الوفد كذý أن ا ية جسالت املوظفني يف ا مل شفا تاجئ،  نظام اإلدارة القامئة عىلوتعززف لن ا

  .الفرصةهذه ئوشكر الريس عىل إ
حة 
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يان  .205 ية عىل ا تحدة األمر بوشكر الريس وفد الوال/ت ا لمل يك . أي وفد آخر يرغب يف أن يأخذ اللكمةوسأل إن اكن ئ
 .وال أحد تلكم

يةوقرأ  .206 تعلق لو9ئق ا  Éنالريس فقرات القرار ف ملعي  :ئ

بو وiحتا" يات ا<ول األعضاء يف الو يإن  يه، مجع  Éتقرير مدعوة يعندات اليت تديرها، لك ف لإىل اإلحاطة علام مبضمون ا
يذ  نظام اتنفاملرحيل عن  لا يةموارد ل لخطيطتللتاكمل ملاشامل ول نحو الوارد يف الويقة سسـاملؤ ث عىل ا  ."WO/PBC/19/14ل

يه، إن  .207 بو وiحتادات اليت تديرها، لك يف ما  نيات ا<ول األعضاء يف الو ي تقرير طت أحايعمجع لعلام مبضمون ا
نظام اتنفيذ  املرحيل عن لا يةموارد للتخطيط للتاكمل ملاشامل ول ، WO/PBC/19/14ثالويقة فÉ خيص  سسـاملؤ

نحو املدون يف الويقة  ثعىل ا ّل ُA/50/14. 

ند  ّ املوحدمن جدول األعامل 19و 18 انلبا
ناء اجلديد رشوع ا بتقرير مرحيل عن   لم

رشوع قا  عة املؤمترات اجلديدةمتقرير مرحيل عن 

شات إىل الويقة  .208 نا ندت ا ثا ق مل ها الويقة  (A/50/11تس ثومر ها  (A/50/12ثوإىل الويقة ) WO/PBC/19/12فق فقومر
ها الويقة  (A/50/17ثوإىل الويقة ) WO/PBC/19/13ثالويقة  ثومر  A/50/14ثوإىل الويقة ) WO/PBC/19/24فق

نة ا( يات الصادرة عن  تو جلملخص القرارات وا ص رشة ل تاسعة  ية يف دورهتا ا علربQمج واملزيا ل مترب 14 إىل 10(ن  )").2012سب 

ية املفص� يف الويقة  .209 نقاط الر ثوتطرقت األمانة إىل ا سـ ّل ئي ّA/50/17 . بىن اجلديد 96ّوأكدت أن مل يف املائة من أشغال ا
تعاقدية فÉ خيص يق األ يد أن املقاول العام مل يف لزتاماته ا تمكلت،  لقد ا ب ناء سـ يه  بة  يحات الوا بشغال ومل يقم  عل جتصل ل

رشوع قاعة املؤمترات . عىل العقد املربم يار  يه ا ناء اجلديد هو ذاته ا+ي وقع  رشوع ا ملوأضافت قائ� إن املقاول العام  خلمل عل لب
رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة م ناء اجلديد عىل  يا لوضع ا بدأت األمانة تالحظ وقعا  ماجلديدة،  ب لب سل س� من ف سلن خالل 

ية(الصعوت  تأخر أو عن جوانب  يلها Qجت عن ا تشغل والحظت أن الصعوت اليت واDهتا األمانة مع املقاول العام ). معظم
شارية  i نة يق ا<اخيل والرقابة اإلدارية وا تد بة ا سات اخلار� و تاكنت موضوع تقرير دوري إىل مراجع ا للج ل شع سحل ق

ن تق� للرقابة و جلا تنيملسـ تني املا ية خالل ا ية وا ية الربQمج واملزيا مجلع ضن ّوقالت األمانة إهنا صعدت حوارها مع املقاول العام . لسـن
تصف عام  مننذ  يعة 2011م ية ويف اجKعات ر سويهتا يف اجKعات معل واجKعات  ف إذ أ9رت القضا/ العالقة وحاولت  تنسـيق ت

توى شل لك تÄ احملاوالت يف هن. ملسـا يا مهنا إىل تفادي الوقوع يف معركة قانوية طوي� ومعقدة وما فوبعد  ّاية املطاف، و ن سع
تق� سة قانوية  شري مبؤ يف قانوية هظة، قررت األمانة أن  سـيربط هبا من تاك ن س ت ن ل مت تس ويف حماوp أخرية للخروج من هذه . ّ

يذي للمقاول العام يف  تقى لك من املدير العام واملدير ا شلكة، ا لتنفا ل يه مل علتصف يويو يف إطار ما أطلق  ل " شـبه احملامكة"من
يذيني ها لك طرف وDة نظره عن الوضع الراهن أمام املديرين ا نفعرض خال بو مشل أيضا . لتل يوقالت األمانة إن وفد الو

ندس املعامري يادة وا باين إىل جانب ا هثلني عن الفريق ا<اخيل إلدارة ا مل ملمم به احملامك. لق ة انهتت تفاق ودي شـوأشارت إىل أن 
شرتك من أجل إهناء العقدين معا  رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة(مو ناء اجلديد و ملرشوع ا يل ). لبمل صوذكرت األمانة أن تفا
تفق علهيا يف هناية يويو  سوية ا لا مل ته . A/50/17ث واردة يف الويقة 2012لت يجة هذا املهنج ا+ي ا بعوشددت األمانة عىل أن  تن ت ّ

ية مطوp ومعقدة مع املقاول العامهو تفادي ّ الوقوع يف إجراءات قضا ّ بحث عن مقاول عام آخر . ئ لوقالت إن األمانة قررت ا ّ
نة عىل األقل،  يؤدي إىل وقف األشغال ملدة  رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة، ولكن ذý اكن  سـعقب إهناء العقد اخلاص  سـ مب

تمكلت ويس 30مث إن  ل يف املائة األشغال قد ا رشوعسـ بل مقاول عام آخر أن يمت ا ملمن املضمون أن  ّ تطردت األمانة . يق سـوا
تعانة مبقاول عام i يدية، أي مواص� األشغال دون سمى لوالية ا يل ما  سـقائ� إن ذý دفع ألمانة إىل  تقل ي وقالت إن . لتفض

تلكفة اكنت أيضا حامسة يف اختاذ ذý القرار، ألن حوايل  لسأp ا بت بأسعار  يف املائ70م ناء اكنت قد  حسة من أشغال ا لب
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يادة . 2010عام  يه العام يقع أساسا عىل عاتق ا تو يق أشغال الورشة وا يدية تعين أن  لقوقالت إن مهنج الوالية ا ج ل سـ نتقل تل
رشوع أن يدير عدد بو ا<اخيل إلدارة ا تخصصني، ويف املقابل يكون عىل فريق الو ندسني ا ندس املعامري وا ملوا مل يمل مل ه ا من ه

سابق ندس املعامري، ال�ين نفذا . لالعقود أكرب من ا يادة وا نظر إىل تÄ الظروف، فإن � من ا ّوقالت األمانة إنه  ه ملل لق
باع مهنج  ية الكربى من واليهتام  تنجاح األ ب تقال إىل والية "تقليدي"غلب يا األمانة ال ن، قد أو تعلق " تقليدية"ص باب  تأل سـ

تلكفة واجل رشوع قاعة املؤمترات . ودةللوقت وا تكامل  موقالت األمانة إهنا واثقة من أن هذا املهنج سوف ميكهنا من ا سـ
يه املقاول العام بب  تأخر ا+ي  هر مبا يف ذý ا تة أ سلمي حبوايل  تأخري يف ا بعض ا ية ولكن  فاجلديدة بطريقة  س ّش ت لل سـ ت ل ب . 7ن

سب األصول ريس نت األمانة أهنا أطلعت  تام،  ئويف ا حي ّخل يق ب تد بة ا تق� للرقابة ومدير  شارية ا i نة ق ا ل شع سـ ت ملللج س
سطس،  تق� للرقابة يف دورهتا اليت انعقدت يف هناية أ شارية ا i بة غا<اخيل والرقابة اإلدارة يف هناية يويو، وا سـ ت شع ملل سل

نة الربQمج ند انعقاد دورة  مترب  يا وخارج اإلطار الرمسي يف بداية  جلوا<ول األعضاء ر ع ية سبمس  .نواملزيا

ته وتعدد وظائفه وأنه سمل يف املوعد احملدد ومضن  .210 تقدير عام مجلا بىن اجلديد حظي  شدة عىل أن ا Çوأكد املدير العام  ّ ي ب مل لب ّ
ية املقررة نارص . ناملزيا يح ا سوية اليت توصلت إلهيا مع املقاول العام، واثقة من أهنا قادرة عىل  لعوقال إن األمانة، بعد ا تصح لت

ناها القدرة إىل تدبري األخطار وأن . ية بطريقة رسيعة وفعاpملتبقا سابق من أن إدارة اûاطر  يان ا يا، أكد املدير العام ا معو9 ل ب لن ّ
 pبو يف حا نب وقوع الو ية اكن أن  سوية ودية، مذكرا بأن أحد األهداف الر ية  ياألمانة قد خرجت من هذه الو تج سـ ت ّضع ن ئي ّ ب

سـهتان هباتفرض علهيا ا<خول يف نزاع  ناء ملدة ال  يد أشغال ا ية و ية عا يف قضا يقانوين مما يؤدي بدوره إىل تاك ب جتم ل ئ ّونوه . لل
تعلق ملرح�   Éسوية ودية وأهنت عقدها مع املقاول العام يف جو ودي، حىت ف تطاعت أن ختلص إىل  يبأن األمانة ا ت ّسـ

تعاقديه ية مع املقاول العام ذاته ومع  مiتقا ل ثا، و. ن يدية، أكد املدير العام تعزيز لو9 سلمي للوالية ا يذ ا ّيا إىل ضامن ا تقل ل لسع لتنف
ندس املعامري يادة وا ندة إىل ا ية ا رشوع، فضال عن تعزيز الوال/ت ا هالفريق ا<اخيل إلدارة ا س ملن لقمل ت مل يل . مله تفضورأى أن 

ية با يف ظل الظروف احلا يدية اكن قرارا صا لالوالية ا ئ تام، . لتقل تحدة خلويف ا ملوردا عىل مداخ� من وفد الوال/ت ا
ية شفا سني ا تحرص عىل مواص�  ية، أكد املدير العام أن األمانة  فاألمر ليك حت ّويف معرض ذý، شدد أيضا عىل رضورة . سـ

ية يف  شفا ية، وا توصل إىل اتفاق وخطر الوقوع يف إجراءات قضا رسية ما مل يمت ا ثل هذه بني ا يق يف حاالت  تو فا م لف ئ ل لل
سوية وديةلكا توصل إىل  بدد إماكية ا يل احلاp مما قد  تشف عن تفا ل ن ي  .ّص

ناء ورحب لضامQت اليت  .211 رشوعي ا تقرير املرحيل حول  ية عن تقديره  تحدة األمر ّوأعرب وفد الوال/ت ا ب لل لمل م يك
رشوعني تعلقة  يريات ا شلك دوري  تواصل إطالع ا<ول األعضاء  ملقدمهتا األمانة بأهنا  ملّ تغ ب ّ وتطلع إىل أن حترز األمانة .لسـ

ية اليت وافقت علهيا ا<ول  رشوعني يف حدود املزيا تكامل ا سار من أجل ا تظل سارية عىل ا شأن وأهنا  نتقدما يف هذا ا سـ مل سـ ملل
ّاألعضاء وتقربا يف حدود اجلدول الزمين املقدر مترار دون مقاول عام ورحب . ي i يار األمانة يده ال ّوأعرب الوفد عن تأ سـ ت خي

رشوعني بل حول ا تقد7ا يف ا ية واليت  يل اإلضا تفا ية اليت تقدمت هبا تÄ ا شفا مل سـ ّ تقّ ف ملف سـ ص ل  .ل

ند  .212 تعلق   Éبوف بو وiحتادات اليت تديرها 18لي يات ا<ول األعضاء يف الو ي من جدول األعامل، فإن  مجع
يه، أحاطت علام مبضمون الويقة   Éبو، لك ف ثالو ن ية فÉ ، مع مراعاة أA/50/17يعي نة الربQمج واملزيا ية من  نية تو جل ص

تني  ثيقتعلق لو  ؛A/50/14ث، كام وردت يف الويقة WO/PBC/19/24 وWO/PBC/19/12ي

ند  .213 تعلق   Éبوف بو وiحتادات اليت تديرها 19لي يات ا<ول األعضاء يف الو ي من جدول األعامل، فإن  مجع
يه، أحاطت علام مبضمون ال  Éبو، لك ف نالو ية فA/50/17 Éثويقة يعي نة الربQمج واملزيا ية من  ن، مع مراعاة أية تو جل ص

تني  ثيقتعلق لو  .A/50/14ث، كام وردت يف الويقة WO/PBC/19/24 وWO/PBC/19/13ي
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ند   ّ املوحد من جدول األعامل20لبا
ية بو احلا باين الو سالمة واألمن يف  سني معايري ا رشوع  لتقرير مرحيل عن  ي ل حت  مم

ندت ا .214 شات إىل ستا قنا تضمن الويقة (  A/50/13ثالويقةمل ثاليت   .A/50/14ثوالويقة ) WO/PBC/19/15ت

ثودعا الريس األمانة إىل تقدمي الويقة  .215  .A/50/13ئ

تضمن  A/50/13ثوأفادت األمانة بأن الويقة .216 يًاتقريرت  باين ًاحل مر سالمة واألمن يف  سني معايري ا رشوع  م عن  ل حت م
ية بو احلا لالو ثال ملي تحدةلسالمة واألمنعايري امت لال يا يف مقار األمم ا ية ا< مل ا ن بني من جوانب ذý . لتشغيل نوأشارت إىل جا

رشوع  بة و9نهيام  رشوع أوهلام مركز املرا ما يط األمينقمل بة بدأ يف فرباير . حملا  وأجنز يف 2012قوقالت إن العمل عىل مركز املرا
رشوع . الوقت احلايل نة يط األمينحملاممث أشارت إىل اسـهتالل  سب اجلدول الزمين ويف 2012سـ يف  ح وقالت إنه جار 
ية  .نحدود املزيا

سني سالمة مرافق  .217 شري إىل العمل اجلاري  تقرير ا+ي  ية عن تقديره  تحدة األمر تحوأعرب وفد الوال/ت ا ي لل لمل يك
ش(ت  سورسية إىل حل ا سلطات ا بو وا بو وأمهنا وعن رسوره ملالحظة توصل الو ملالو ل ل ي يط األمين دون أن يي تعلقة  حملا مل

يفه رشوع وتاك برية يف نطاق ا يريات  لتطرأ  ك رشوع جارية . ملتغ ثة من ا ثا ملوأخريا، أبدى أيضا رسوره إذ الحظ أن املرح� ا ل ل ً ً
متدة ية ا يد بإجناز العمل يف حدود املزيا تقارير القادمة اليت  سمل ا تطلع إىل  ملعوقال إنه  ن ل ت  .تفي

ية املقدمة وكرر املدير العام  .218 سامههتا ا سورسية  يف ا بº ا نانه حلكومة ا بارات شكره وا سخكام يرد يف الويقة  مل ل ملض ل ت ع لث ي م
بالغة  رشوع وإجنازه وا ليذ ا مل نفت  .ي فرنك سورسي5 000 000ل

تايل .219 نحو ا تعلقة هبذه الويقة عىل ا لوقرأ الريس فقرة القرار ا ل ث مل  :ئ

بو وiحتاد يات ا<ول األعضاء يف الو يإن  نة مجع ية  يه، إىل املوافقة عىل تو  Éبو مدعوة، لك ف جلات اليت تديرها الو ص ن يعي
ية   .A/50/14ث يف الويقة جاءتكام ، WO/PBC/19/15ث الويقة بشأننالربQمج واملزيا

بو  .220 بو وiحتادات اليت تديرها الو يات ا<ول األعضاء يف الو يإن  ي يه، وافقتمجع  Éنة يعن، لك ف ية  جلعىل تو ص
ية الربQم  .A/50/14ث يف الويقة جاءتكام ، WO/PBC/19/15ث الويقة بشأننج واملزيا

ند   ّ املوحد من جدول األعامل21لبا
يذ يجيتنفتقرير مرحيل عن  تقومي iسرتا ت برQمج ا بول  ي يف الو

تني  .221 شات إىل الو نا ندت ا يقا ثت ق مل  .A/50/14 وA/50/15س

ية العامة بقرارها، يف إشارة .222 مجلعوذكرت األمانة ا يه عىل 2007 لعام WO/GA/34/16ث إىل الويقة ّ ف، ا+ي وافقت 
نوات يذه خالل عدد من ا سني املؤسيس املقرر  سـبرQمج ا لتح مس 2008ّوذكرت أيضا نطالقة الربQمج يف عام . تنفل 

يجي تقومي iسرتا تبرQمج ا يات ا<ول األعضاء وفقا ملعا. ل ناء عىل تو صوأشارت إىل أن الربQمج مصم  ب Ç يريSMART-C أن ،
سقا يا و يا وحمدودا ز يذ ووا ياس وا ّيكون حمددا وقابال  ت ن مقع م نفت بو . لللق يونقلت األمانة أن الربQمج يريم إىل تعزيز قدرة الو

سعة ية ا ها iسرتا يق أهدا يهتا وكفاءهتا وتركزيها عىل  ية وفعا تجا iت يج ل ب لسـ ت ف تألف من . حتق توذكرت أن خارطة الطريقة اليت 
رش عسعة  بادرة مرتابطة صدرت يف أبريل ت يهنا مع 2011ّ مث حدثت يف أبريل 2010مة  بادرة  ناسب لك  يف  بني  بع ويه  ت ك مت ت ّ

ية  ية ا سؤو تاجئ وا ساءp عىل ا توجه حنو تقدمي اخلدمات والعمل يدا واحدة وا ية، ويه ا بو األسا يئقمي الو ل مل ن مل ل سـ بي لل
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ية واإلدارية Kجiوأضافت قائ� إن خارطة ال. عو Éبادرات ف سجام ا ية ا يا مما يدل عىل  ملطريق مشلت أيضا جدوال ز ن كيفن م
يذ الربQمج يف هناية عام  ـي  نفيهنا وتوقعت أن  نهت تب ي تاجئ املؤسيس، مىت 2012ّ ياس مقرتن بإطار ا يف إلهيا نظام  ن، وأ لض ق

ýن. أمكن ذ ية اليت توزع عىل املوظفني يف لك  تقصا i سـوأشارت أيضا إىل ا<راسة ئ ة من الربQمج، إىل جانب إطار سـ
نجاح اإلجاميل للربQمج ياس ا تاجئ الربQمج من أجل  لشامل  قن ية اليت وضعت . ل سات األداء الر سـوتطرقت أيضا إىل مؤ ئيس

تق� للرقابة شارية ا i نة ناية ا ية اليت تصدر  تقارير ا بادرة وإىل ا توى لك  سـعىل  ت للج لع لفصل ل ملسـ سم وأضافت قائ� إن لك . م
رشوعمبادر سؤوالن عىل جناح ا نان  iيا و رشف عىل الربQمج ورائد من فريق اإلدارة ا ها  ملة  مم ث لعل والحظت أن . ل

ية  مية األسا يعهتا يف ا سامه  نظمة لرضورة، ويه  تلف قطاعات ا تخلل  بادرات  سـا ب ت مل خم ت لقمل نت ". العمل يدا واحدة"بط علوأ
يذه يف هناية عا يمت  يذ الربQمج سائر و نفأن  س تنف تمكلت آنذاك، وحبلول عام 2012م ت بادرات قد ا تكون معظم ا سـ و مل سـ

يط 2013 يذ نظام  ية إىل  بادرة الرا ها اخلاصة هبا، ويه ا بادرات مضن برامج  يذ سوى ثالث  يد ا بقى  تخط لن  مل للت نف م معل م نف تق لت
ية  بادرة الرا نظمة وا تواصل داخل ا ية إىل تعزيز ا بادرة الرا ية وا مللموارد املؤ ملم مل ل مل يةسسـ يات الرقابة ا<ا يد آ خلعىل تو ل . ط

بارا من هناية  تواصل ا سني ا تدخل يف مرح� ا نظمة  توأوحضت األمانة ذý قائ� إن ا مل تح سـ عمل ّوذكرت األمانة .  2012ل
يات بأن اإلجنازات احملققة خالل عام  تقومي 2011مجلعا يب الصادر لفائدة املوظفني عن برQمج ا ل ترد موجزة يف ا لكت

ي نوان تiسرتا بادرة"بعجي  سم املؤمترات" ملاختاذ ا ية <ى  يع اللغات الر تاح  قوهو  مس جبم نظر إىل كرثة اإلجنازات اليت . م لو
نجاحات احملققة يف إطار لك واحدة  تارات من أمه ا تفت األمانة بإبراز  رشة، ا سعة  بادرات ا لحققهتا لك واحدة من ا خم ك ت عمل ل

ية بو األسا سـمن قمي الو مي. ي تواصل مع قويف إطار  يا إماكية ا يح حا بو  توجه حنو تقدمي اخلدمات، نقلت األمانة أن الو لة ا ن ل ت ي تل
ية تفادة من الفارق الزمين بني ماكتهبا اخلار ساعة لفائدة أحصاب املصاحل ال جموظفني عىل مدار ا سـ وأشارت أيضا إىل ز/دة . ل

هور  يحت خالل ا شورات اليت أ ئوية  بة ا لشا تللم ن مل ية 18لنسـ تحدة املطلوبة من ض املا مليع لغات األمم ا  يف املائة إىل 62جبم
مترارية األعامل وخطة إلدارة األزمات مما ساعد عىل .  يف املائة70أكرث من  ية إلدارة ا سـوذكرت أيضا املوافقة عىل اسرتا تيج

يع األوقات بدون أي انقطاع نظمة يف  مترارية أمه خدمات ا مجبديد انقطاع األعامل وضامن ا مل وقالت األمانة إن تÄ . سـت
بادرات األربع قد أدجمت ومعمت عىل خطط العمل لعام  مية العمل يدا واحدة، نوهت األمانة . 2013ملا ّوأما يف إطار  ق

بري احملرز يف هذا املضامر تقدم ا لك ند . ل ية، الوارد حتت ا يط للموارد املؤ يذ نظام ا بوفصلت ذý قائ� إن  سـ لتخط س ل تنف ّ19 
يجيمن جدول األعام تقومي iسرتا تواصل بعد إمتام برQمج ا تل، سوف  ل تعراض . ي شاري املعين  i سـوقالت إن الفريق ست

بحت لك  ية، إذ أ رشة املا هر iثين  يدا جدا يف األ بو والحئة موظفهيا قد أحرز تقدما  صمراجعة نظام موظفي الو ض عي ش ج
نة ا ب�  ها عىل ا<ورة ا لتنالفصول تقربا جاهزة لعر للج ملقي يني يف عام . سـيقض تعراض الفصلني ا ملتبقوقالت إن من املقرر ا سـ

نني هام . 2013 بني ا ناولت جا يا واليت  تواصل دا ية إىل تعزيز ا تب ا<ويل الرا بادرة ا ثوتطرقت األمانة أيضا إىل  ن ت خل ل م ملك م ّ
تواصل بني املوظفني تواصل مع املوظفني وا لا بت العديد من iقرت. ل تج بادرة ا لوقالت إن ا سـ ثل مل ماحات من املوظفني 

ياء برQمج  ية فÉ بني املوظفني وإ ية غري الر سات اإلعال حا مسم مية ". جلسة مع املدير العام"جلل قوقالت األمانة إنه يف إطار 
ها يا إىل  ية  ته ا تعراض  تاجئ، خضع لك قطاع إىل ا ساءلهتا عىل ا يحتعزيز  نقي سع مي ن سـ ن تم ب لتنظل ويف إطار نظام اإلدارة القامئ . ل

بداية ع تابعة إدارة الربامج من ا يط إىل  تقال من الرتكزي عىل ا تقدم الواحض ا+ي أحرز ال تاجئ، ذكرت األمانة ا لىل ا تخط ن ل من ل ل
يث . حىت الهناية تب ا<ويل، من  برية اليت أدخلت عىل نظام أداء املوظفني وتطوير األداء  نات ا حوذكرت أيضا ا للمك لك لتحسي

يب به عىل يذ ومدى الرت حا نظمةلتنف يد ا مل  ية وإدارة اûاطر اكنت . صع بة ا<ا نات املقررة يف املرا خلونقلت أيضا أن ا قس ي لتح
متر يف عام . شام� بادرة  ستسـوقالت إن ا شأن إدارة اûاطر . 2013مل  pياسة معد ياغة  نت األمانة أيضا عن  بوأ سـ ص ّعل

رشوع خارطة طريق يا وقالت األمانة إهنا رشعت . مإلضافة إىل تصممي  ية ولقاءات مع فريق اإلدارة ا نظمي دورات تو لعليف  ع ت
ية مطابقة . واملديرين هم أفضل  يق  تب ا<ويل من  نت ا رشية  تعزيز إدارة املوارد ا نظمة  بادرة ا يفوقالت إن  ف حتق ملك مك لكم ل لبمل

يافة ياسة ا ثل  ياسات  نفقات، ومشلت أيضا  ية وا تصادية عىل اخلدمات الر i توقعات لضا سـ سـ ل حب مل  .ق

س� من ويف .223 نظمة واصلت اختاذ  ية، قالت األمانة إن ا Kجiية واإلدارية و ية ا سؤو مية ا تام، يف إطار  سل ا مل ع ي ل مل ئخل لب ق
ئة ية  رشوعات الوا بيا لع سقا وشامال، إذ خضعت مدونة . مل بح اآلن  يات والزناهة أ شأن األخال توقالت إن نظا7ا  ص مب ق

بل إصدا نطاق  شاورات واسعة ا يات  قاألخال لق بلغني عن اûالفات مرح� مل ياسة العامة محلاية ا ملرها، وبلغت ا لسـ
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شف املايل شأن ا ياسة العامة  تعراض الهنايئ، وأعدت ا iلك ب سـ لسـ تو/ت . ّ يع  نت األمانة أن لك موظف عىل  سـوأ مج معل
ناص يات، مع برQمج خمصص ألوئك العاملني يف  ية ألخال تو بارشة  يلزتم حبضور دورة  نظمة  ما ق لم ع لل سـ ثل مل ساسة  مب  ح

شرت/ت رشية وا ملاملوارد ا يع الربامج حبلول هناية . لب بادرات سوف تدمج يف  بل وقالت إن تÄ ا مجوتطلعت األمانة إىل ا مل ملسـتق
يث . هذا العام يجي من  تقومي iسرتا يقاس جناح برQمج ا ية أخرى للموظفني و تقصا نظمي دراسة ا حوأشارت إىل  ت ل سـ ئ سـ ت

ن يةملقدرته عىل تعزيز قمي ا يجي قد جاء بفوائد ملموسة، لكن فائدته . سـظمة األسا تقومي iسرتا توالحظت أن برQمج ا ل
تقدم إىل ا<ول األعضاء تقارير دورية عن تÄ الفوائد ب�، و نوات ا تحقق يف ا ّالاكم�  سـ سـ ملقس  .لت

بادرات .224 يجي  تقومي iسرتا يذ برQمج ا نجاح  هورية كور/ عن ارياحه  مبوأعلن وفد  ت ل ل نفت رشةتمج سعة  عه ا والحظ الوقع . تل
ها نظمة وطريقة  نجاح فعال يف ثقافة ا توطد ذý ا يذه آمال يف أن  معلاإلجيايب  ملنف ل ّي ية . لت تصادية العا i ملوقال إن األزمات ق

توسط  يط املايل لألجل ا يذ ا توسط هبدف  ية لألجل ا شطة iسرتا ية اخلطط واأل ملجتع\ يركز أكرث عىل أ تخط مل يج ن لمه تنفت
يةبطر ية ووا قعيقة أكرث فعا تغرق خطة . ل يدا جدا وقد  يكون  توسط  يط املايل لألجل ا يق ا سـورأى الوفد أن  سـ مل تخط يب ل مفتط

يل اليت <هيا تفا نظمة وفقا  تدئ أوال بأكرب الوحدات يف ا شارية ميكن أن  ية أو  صمعل خام لل مل ت ع وأقر الوفد بأن الفكرة رمبا . بسـ
نظمة، وهو عىل ا تب ا<ويل وتطوير ملتكون جديدة عىل ا سأp مع أي وفد ومع ا شاطرة مالحظاته عن ا لتعداد  مل مل ملكسـ

 .الفكرة أكرث

225.  Éية ف نة الربQمج واملزيا ية  نوقرأ الريس عىل احلضور فقرة القرار اليت تدعو ا<ول األعضاء إىل املوافقة عىل تو جل ص ئ
ثتعلق هبذه الويقة، ويه كام ييل  :ي

يات ا<ول األعضاء يف  تقرير مجعإن  يه، مدعوة إىل اإلحاطة علام مبضمون ا  Éبو، لك ف بو وiحتادات اليت تديرها الو لالو ن ي يعي
 ).WO/PBC/19/22ثالويقة (املرحيل 

يه،  .226  Éبو، لك ف بو وiحتادات اليت تديرها الو يات ا<ول األعضاء يف الو نإن  ي ي علام مبضمون أحاطت يعمجع
نحو املWO/PBC/19/22ثالويقة  ُ، عىل ا ثدون يف الويقة ل ّA/50/14. 

ند   ّ املوحد من جدول األعامل22لبا
يق ا<اخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا نوي املوجز ملدير  تقرير ا قا ل شع سـ  لل

ية العامة  .227  ).WO/GA/41/18ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   ّ املوحد من جدول األعامل23لبا
تق�  شارية ا i نة تصاصات ا سـمراجعة ا ت ملللج س سات خ تصاصات مراجع ا ية وا ثاق الرقابة ا<ا حلللرقابة و خل خي م

 اخلار�

ية العامة  .228  ).WO/GA/41/18ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   ّ املوحد من جدول األعامل24لبا
ي� مؤمتر يجنيحصتقرير عن  برصيب  سمعي ا ل ا<بلومايس املعين حبامية األداء ا  ل

ية العامة  .229  ).WO/GA/41/18ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا
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ند   ّ املوحد من جدول األعامل25لبا
ية الفكرية ية وا ية  نة ا مللكتقرير ا من ن لتللج  ملع

ية العامة  .230  ).WO/GA/41/18ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   ّ املوحدمن جدول األعامل" 1" 25لبا
ية يات جدول أعامل ا يذ تو تعراض  منا ص لتسـ  تنف

ي .231  ).WO/GA/41/18ثالويقة (ة العامة مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   ّ املوحد من جدول األعامل26لبا
ية حبق املؤلف واحلقوق اªاورة نة ا<امئة ا نتقرير عن معل ا  ملعللج

ية العامة  .232  ).WO/GA/41/18ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   ّ املوحد من جدول األعامل27لبا
ية ا< نة احلكو تعلقة  سائل ا مبعض ا للج مل ية واملعارف مل ية الفكرية واملوارد الورا ية  ثوية ا ن مللكل ملع

يدية  والفوللكور لتقلا

ية العامة  .233  ).WO/GA/41/18ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   ّ املوحد من جدول األعامل28لبا
بو األخرى  يتقارير عن جلان الو

ية العامة انظر تقر .234  )..WO/GA/41/18ثالويقة(مجلعير دورة ا

ند   ّ املوحدمن جدول األعامل" 1" 28لبا
ية بقانون الرباءات نة ا<امئة ا نا  ملعللج

ية العامة انظر تقر .235  )..WO/GA/41/18ثالويقة(مجلعير دورة ا

ند   ّ املوحدمن جدول األعامل" 2" 28لبا
نة  يةللجا ياQت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم وال°ذج ا ية بقانون العالمات ا فا<امئة ا ب ع لص ل لن  ملع

ية العامة ان .236  ).WO/GA/41/18ثالويقة (مجلعظر تقرير دورة ا
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ند   ّ املوحدمن جدول األعامل" 3" 28لبا
بو ية مبعايري الو نة ا يا ن  ملعللج

ية العامة  .237  ).WO/GA/41/18ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   ّ املوحدمن جدول األعامل" 4" 28لبا
شارية لإلنفاذ i نة تا  سللج

 ).WO/GA/41/18ثالويقة (عية العامة مجلانظر تقرير دورة ا .238

ند   ّ املوحد من جدول األعامل29لبا
شأن الرباءات تعاون  بنظام معاهدة ا  ل

ية العامة  .239  ).PCT/A/43/7ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   ّ املوحد من جدول األعامل30لبا
 نظام مدريد

ية العامة  .240  ).MM/A/45/5ثلويقة ا(مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   ّ املوحد من جدول األعامل31لبا
 نظام الهاي

ية العامة  .241  ).H/A/31/2ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   ّ املوحد من جدول األعامل32لبا
بونة  لشـنظام 

ية العامة  .242  ).LI/A/28/2ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   ّ املوحد من جدول األعامل33لبا
تحكمي والوساطة، إلضاف بو  للمركز الو  ة إىل أسامء احلقول عىل اإلنرتنتي

ية العامة  .243  ).WO/GA/41/18ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا
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ند   ّ املوحد من جدول األعامل34لبا
نغافورة سـية معاهدة   مجع

ية العامة  .244  ).STLT/A/4/2ثالويقة (مجلعانظر تقرير دورة ا

ند   ّ املوحد من جدول األعامل35لبا
نوي عن املوارد ا تقرير ا با سـ لل  رشيةل

يقانظر تقرير دورة  .245 بو  سـنة الو ي  ).WO/CC/66/3ثالويقة  (للتنجل

ند   ّ املوحد من جدول األعامل36لبا
ته  حئمراجعة نظام املوظفني وال

يقانظر تقرير  .246 بو  نة الو سـدورة  ي  ).WO/CC/66/3ثالويقة  (للتنجل

ند   ّ املوحد من جدول األعامل37لبا
تقارير الفردية ل تقرير العام وا لاعKد ا يةل ئة رئا سـلك   هي

لدونت األمانة ا .247 تقاريراليت تعليقات ّ ية  يغ الهنا للأدلت هبا عدة وفود إلدراDا يف ا ئ  .لص

248.  Éية، لك ف ئات الرئا بو وسائر ا يات ا<ول األعضاء يف الو بل  تقرير العام إلجامع من  تمد هذا ا سـوا ي ي مجع ل لهع ق ُ
توبر 9يعنيه، يف   .2012ك أ

يات  .249 متد لك من ا مجلعوا ية وسائرع ئات الرئا سـا يه، لهي  Éإلجامع ولك فبو،  رشين لºول األعضاء يف الو ن ا يعي لع
تعلق بدورته، يف  نفصل ا تقرير ا ملا مل توبر 9ل  .2012ك أ

ند   ّ املوحد من جدول األعامل38لبا
تام ا<ورات  ختا

هادئ وأعرب عن تقديره للمدير المس مجموعة بحتدث وفد رسي الناك  .250 يط ا يا وا لºان آ حمل عام واألمانة عىل سالسة سـ
سني الأعامل س� ا مخل ا ياتلسل ية بفضل ئ اªموعة أيضا للريس عىل توجهيوأبدى الوفد تقدير. مجلعجKعات ا شات بفعا نا له  ق للم

يادية توصل إىل بعض . لقكفاءته ا تالفات، من ا i لرمغ مننت،  لوقال إن اªموعة أحاطت علام بأن ا<ول األعضاء  خ ّمتك ّ ّ
iبيلسـت سب اªموعة، يف تدعمي العمل ا هم،  ية اليت  تقتاجات اإلجيا س سـن ملت ح بغّهوأضاف قائال إن. سب ي، يف رأي ين 

ية يف  شفا شموية وا مترار يف ضامن أكرب قدر ممكن من ا i ،موعةªفا ل ل ل سات العامة ويف ملداوالت اليت تمت اسـ جلليف ا
ية عىل حد سواء، وذý من أجل مملا يع ا<ول األعضاءمسشاورات غري الر ّوأوحض أن اªموعة ترى، من . مجراعاة شواغل 

نود حمددة من جدول األعام تحدثني وخبصوص  ية  ية، أن إعداد قامئة ر ية اإلجرا نا ّا ب مل مس ئ ّل يط ح ساعد عىل ز/دة  سـل  تبي س
يات، وأهنا تأمل يف أن يراعى اقرتاµا حق املراعاة ّمعل ا ُ ّ تمت قائال إن اªموعة. مجلع ّوا شكر لك اªموعات األخرى عىل خ ت 

ناءة خالل املداوالت  بشاركهتا ا شلك لم ّبغرض امليض لعمل قدما، وحتث الوفود عىل مواص� إبداء الزمخ اإلجيايب ا+ي  ت ّ
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يات ناء ا مجلعأ شا. ث ملوأعرب عن تطلع اªموعة إىل ا هر القادمة وأكد جمددا عىلركة يف العمل املزمع iضطالع بهّ ّ يف األ ّ  ش
بو يد الو ناء يف املداوالت اليت جتري عىل  سامهة عىل حنو  يالزتا7ا  صع ب  .مل

ن .251 ية والاكرييب و ّوحتدث وفد بريو مس مجموعة بºان أمرياك الال ه ني متزية ت لأ الريس عىل إدارته ا ّ مل iجKعات سلس� ئ
سني  لا ثين عىل لك الوفود واألمانة واملرت. لجمعياتمخل توقال إن اªموعة  تاز ا+ي قاموا به خالل ّ ملممجني الفوريني عىل العمل ا

يني بوعني املا ضاأل يال آراء ا<ول األعضاء وعىل . سـ تاح ا+ي أبداه  i موعة للمدير العام عىلªنان ا حوأعرب أيضا عن ا نف مت
ها عىل ا<ول األعضاء نظمة وعر ضنه اªموعة من إبداء وDة نظرها  للم ّموعة ترى أن iتفاقات اليت ّوأضاف قائال إن اª. متكي

متكن ا<ول األعضاء من إعداد خريطة طريق واحضة  يات  توصل إلهيا خالل ا ّمت ا سـ مجلع بول بل الو يخبصوص  ّوأكد . مسـتق
تفاوض  ثل ا نظمة، وأكد إرادهتا يف العمل وفق األولو/ت اليت حددهتا ا<ول األعضاء،  لجمددا عىل الزتام اªموعة بعمل ا ممل ّ ّّ

يضمهنا صك . لصوص الصكوك ا<ويةعىل ن نفعة اليت  ناعه الاكمل  بادئ iندماج iجKعي، ا بقا  سـوأبدى الوفد،  مل ت مل قط
برص سمرب ّوقال إن. ليوضع لفائدة معايق ا ية العامة يف د ية  نا ي اªموعة تؤيد قرار ا<ول األعضاء القايض بعقد دورة ا للجمع ئ ثت سـ

ية ا<وية، أن . 2013 دبلومايس يف عام  من أجل ا<عوة إىل عقد مؤمتر2012 نة احلكو ّوأوحض، فÉ خيص معل ا ل مللج
توصل إىل وضع صك دويلمتنحهاّاªموعة سلطت الضوء عىل األولوية الواحضة اليت  ّوقال إن اªموعة . لل ا<ول األعضاء 

بل ية ا<وية  نة احلكو ثالث  يط لعقد ا<ورات ا قأحاطت علام بأنه مت ا لم للج ل تخط يات عام لّ ّ وبأن هذا اإلطار 2013مجع 
ّميكن ا<ول األعضاء من امليض قدما ملفاوضات شاورات غري . سـ تقد، إلضافة إىل ذý، أن ا ملومىض يقول إن اªموعة  ّتع ّ

نص  تفاوض عىل ا تعطي ا<ول األعضاء أيضا الزمخ الالزم  نة،  سفري وين ماك كوك، ريس ا ية اليت أجراها ا لالر لل سـ للج ل ئمس
نةب ي� . ممكأرسع وترية  ية والزتامه، وتوقع  نة عىل روحه ا ناهنا لريس ا تطرد قائال إن اªموعة تعرب عن ا حصوا ت ن للج ت ّسـ مله ئ م ّ

تعددة . Q2013حجة يف عام  بوع وا<اعي إىل إجراء مفاوضات عىل األطر ا نداء الصادر عن اªموعة يف بداية األ ّوذكر  مل سـ ل ّ
هار املرونة وا يةظاألطراف إل فشفا ية الزتام . ل نا شأن الرسوم وال°ذج ا بلور iتفاق ا+ي مت بلوغه  عوأفاد بأنه يف حني  لص ب ي ّ

ية وتكوين الكفاءات ساعدة ا رشوط بإدراج ا نا<ول األعضاء مليض قدما بذý الصك، فإن ذi ýتفاق  تقمل لم  أشار إىلو. ّ
ترب  تعأن اªموعة  يات، إىل طرح ّ مجلعأن الزنوع، يف ا يات املقدمة يف اللجان، وخباصة دون ّ تو صاقرتاحات ال تعكس ا ل

بؤ ية وإماكية ا شفا يث ا يدة من  ثل سابقة  بقا مع الوفود، ال  شاور  نا ف ح تج ن ل ّ مي سـ لت ّم نظمة تخوا. ل شكر ا ملمت قائال إن اªموعة  ت ّ
هود اليت بذلهتا من أجل وضع خطة معل  تقدم اترتمججلوا<ول األعضاء عىل ا ببري احملرز ل األولو/ت وا سائل هتم لك ّشأن  م

سد فعال   ýّا<ول األعضاء، موحضا أن ذ جي ناسّ تعددية اليت ميكهنا إفادة ماليني ا لنوع ا ّ وجدد الوفد الزتام اªموعة خبطة .ل
بل نظمة من معل يف ا تقوم به ا نظمة ومبا  ملسـتقمعل ا مل سـ  .مل

نوحت .252 ّيق ومض صوته إىل صوت اªموعات والوفلبلغار/ مس مجموعة بºان أورو الوسطى واهدث وفد  د األخرى وط
سني  س� iجKعات ا يادية يف إدارة  هّد وكفاءة  ته عىل ما أبداه من الزتام و شكر إىل الريس و يه ا مخلتو سل ن ل قل تع ئ ئ هتج

يا واألمانة برمهتا . للجمعيات لعلوقال إن اªموعة تعرب أيضا عن تقديرها للمدير العام وفريق اإلدارة ا برية اليت ّ هود ا لكعىل ا جل
هار . بذلوها تاح وإ i مترار يف إبداء iودها وD تا/، الوفود عىل مض i ياهنا ظوأضاف قائال إن اªموعة جشعت، يف  نف سـف ّ ب ّ ّ

بيل نة والعمل ا يات الرا ملسـتقاملرونة لضامن سالp مداوالت ا ه ناءة .مجلع لب وأعرب عن رسور اªموعة لإلحاطة علام لروح ا
ية اليت توصلت إلهيا يجة اإلجيا ي� املفاوضات و باليت أبدهتا ا<ول األعضاء  ن تط ّكام أعرب، مرة أخرى، عن تقدير اªموعة . ل

ها من أجل بلوغ  هود ا<ؤوبة اليت بذ لللريس عىل ا جل يةتوافقئ شاورات غري الر مس خالل ا ّوقال إن اªموعة تعرب، عىل . مل
يه ا<ول األعضاء، وإن ّالرمغ من أن اقرتاµا األصيل ّ اكن أكرث طموحا، عن رضاها خبصوص توافق اآلراء ا+ي توصلت إ ل

تخدمني يف لك أرجاء العامل يدة عىل ا نافع  يعود   ýسـذ مب ملسـ بري يف . ج تطلع إىل إحراز تقدم  تطرد قائال إن اªموعة  كوا ت ّسـ
ية بقانون العالا<ورتني املزمع أن تعقدهام  نة ا<امئة ا نا يةملعللج ياQت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم وال°ذج ا فمات ا ب ع لص  يف لل

سمرب  يع عام 2012يد ية العامة لعام ، بغرض iتفاق عىل ا<عوة إىل عقد مؤمتر 2013ب ور . 2013مجلعدبلومايس يف ا
بيل  بت أيضا بصدور خطة العمل ا لوأضاف أن اªموعة ر تق ملسـح ّ ّية  ية ا<وية ا ننة احلكو ل ملعلج مللكية الفكرية واملوارد م

يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالورا ية العامة، ملواص� إجراء . لث بقا للقرار ا+ي اختذته ا تعداد اªموعة،  مجلعوأعرب عن ا ط سـ
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ناءة ثفة بروح  بمفاوضات  ّ ته وعن إشادهتا . مك ية وال سق اªموعة ء ا يوأخريا أعرب عن تقدير اªموعة اخلالص  نهت ملن هود مل جل
ها يف إدارة بارة اليت بذ لا ناجل شات بطريقة  نا ب ا ق تمت معر عن تطلع . مع احلفاظ عىل أسلوب ودي يف احلديث.ءة وفعاpمل ّوا خ

تايل للمجموعة ء سق ا مثر مع ا تعاون ا لاªموعة إىل مواص� ا ن ملل  .مل

ية مس اªموعة  .253 تحدة األمر يكوحتدث وفد الوال/ت ا هارته ئه اخلالص وتقديره للريسء وأعرب عن شكرمل مب، وأشاد 
نت تاجئ Qحجةمكّاإلدارية اليت  يق  ن من  ناءة اليت أبديت خالل وأعرب أيضا عن شكر اªموعة . حتق بيع الوفودعىل الروح ا لمجل

يات ، وللمدير العام ا<ورة ناء ا يادي ا+ي اضطعوا به أ يا عىل ا<ور ا مجلعوفريق اإلدارة ا ث ، كام أعرب. ملايضويف العام القلعل
تب ا<ويل واملرتجمني الفوريني لأخريا ويس آخرا،  برية اليت بذلوهاملكعن شكر اªموعة ملوظفي ا هود ا لكعىل ا وأضاف . جل

ناءات اªموعة تّقائال إن  i شأن رشوع صك قانوين  تثرحب لقرار ا<اعي إىل امليض قدما لعمل اخلاص بإعداد  سـب م ّ
يدات لفائدة ا بوعات، وذý من خالل لتقيوا برص واألشخاص العاجزين عن قراءة ا ملطألشخاص معايق ا عقد إىل عوة ا<ل

ية حبق املؤلف واحلقوق اªاورة اجKع فÉ بني ا<ورات  ننة ا<امئة ا ية العامةملعللج ية  نا للجمعوعقد دورة ا ئ ثت ومىض يقول . سـ
سوية القضا/ العالقة من  بتإن اªموعة تظل ملزتمة  ّ همةّ سأp ا شأن هذه ا ملأجل بلوغ اتفاق  مل يد اªموعة . ب يوأعرب عن تأ

بثحامية ُا+ي اضطلع به عىل مدى هذا العام يف جمال للعمل  ّئات ا ل يال القرار ا+ي مت . هي حوأعرب عن رسور اªموعة 
سا يوم ا يه يف ا توصل إ لا ل ل رسيع وترية العمل اجلاري مضن ا بقل للجوا<اعي إىل  ية بقانون العالمئةنة ا<ات تجارية ملعن ا لمات ا

يةوالرسوم  نا عوال°ذج ا ية العامة يف عام لص بت يف ا<عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس يف ا سعي إىل ا مجلع، وا ل وأوحض . 2013ّل
ّقائال إن اªموعة ترى أن يّ نافع عىل  تعود  مج املعاهدة  مب تخدمنيسـ ية ملسـع ا نا بºان ا م، السـÉ من مه يف ا ل بºل .  منواان األقللوا

يذ  تعلق   Éية وتكوين الكفاءات ف ساعدة ا ياجات من ا i ية تعداد اªموعة  يه أكد الوفد جمددا عىل ا تنفوناء  ي ن مل ت ب سـ عل بب تق ح لّ لتل ّ
شاورات غري . معاهدة قانون الرسوم وال°ذج يادة ا ملوأعرب عن شكر اªموعة للريس عىل ما بذl من Dود دؤوبة يف  ق ئ

ية يف  سابقمسالر يوم ا لا ية . ل نة احلكو شأن معل ا توصل إلهيا  يجة اليت مت ا يال ا موأعرب أيضا عن رسور اªموعة  ت للجح ب ل لن
بل ملسـتقا<وية يف ا سامهةوقال إ. ل تعداد  للمن اªموعة عىل ا سـ ناءة، مع ّ ثالثة عىل ب، بطريقة  نصوص ا لرشاكهئا خبصوص ا ل

نان اªموع.  القادممدى العام شأن سفريللة متونقل ا شاورات  يادته ا ية ا<وية، عىل  نة احلكو ب وين ماكوك، ريس ا مل ل قللج م ئ
بيل وعىل اخل ية ا<وية يف العام الراهنملسـتقالعمل ا نة احلكو ية اليت أداها يف ا<ورات اليت عقدهتا ا ثا لدمة ا للج ل ّوأكد . ممل

ثلام اكنت يف امل تظل يف األعوام القادمة،  ملºول األعضاء أن اªموعة  ّ سـ ناءةيشاركون ايض، ممّن ّ بشاط وبروح  وأبدى . بن
ية الفكرية نظمة رزة يف جمال ا ها  بو بو ساعدة عىل تعزيز ماكنة الو مللكالزتام اªموعة  م صف ي ّوقال، يف هذا الصدد، إن . مل

ية الفكرية و سني أنظمهتا اخلاصة  بºان عىل  ساعدة ا تاكر و i يو/ يف تعزيز بو دورا  مللكللو حتح ل م ب ية الفكرية ي مللكتعزيز ا
تصادية i ية ها أداة من أدوات ا قبو  .لتمنصف

ية وشكر .254 بºان األفر يقوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا ما أبداه من قدرة وحمكة يف إدارة مداوالت  ئ الريس عىلل
يات سني  للجمعس� iجKعات ا مخل يقني للمدير العام و. سل ناهنا ا لعموأعرب عن تقدير اªموعة وا هام متن تنظمياألمانة عىل 

يمة وDودمه ا<ؤوبة. جKعات بطريقة فعاpلال ّكام أعرب عن شكر اªموعة للمرتمجني الفوريني عىل خدماهتم ا ّوقال إن . لق
يات أحرزت جناحا عىل جهبات عديدةاªموعة ت مجلعرى أن دورات ا يع ا<ول األعضاء يف ، أوال، ّوخص +كر. ّ مجاعKد 

بو، إل نذ جامع، يالو بو  تكامل املفاوضات اليت جترهيا الو تحديد وا مخريطة طريق واحضة  ي سـ ية الفكرية 10ل شأن ا مللك أعوام  ب
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلوامحلاية الفعاp للموارد الورا ل تع تقل لث ل ّوقال، يف هذا الصدد، إن وDة تÄ . ل

ية العامة جنحت يف . 2014ؤمتر دبلومايس يف عام اخلريطة واحضة ويه ا<عوة إىل عقد م ناء عىل ذý، أن ا مجلعوأضاف،  ّب
نظمة  ومن  بة  ية ا<وية من األولو/ت األوىل  نة احلكو يع ا<ول األعضاء عىل أن ا بلور اتفاق   pيه رسا للمتو سـ ل للج مج لنت م ّج

توازن واإلمنايئ ها ا ية اليت تؤثر يف جناح جدول أعام ملالعوامل الر لسـ نحى واخلاص بوضع القواعد واملعايرئي ه ّومىض يقول إن. مل ا
ية جيب، أكرث من أي وقت مىض،  نصوص القانوية ومتكني ا تقين وإمتام ا تكامل العمل ا مجلعإبداء الزتام أوثق من أجل ا ن ل ل سـ

بت يف ا<عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايسالعامة،  ّيف العام القادم، من ا يا، اعK. ل نوخص +كر، 9 ية العامة أيضا خريطة ّ مجلعد ا
يدات عىل حق املؤلف للفرتة  ناءات وا i شأن يطريق واحضة للمفاوضات  ت لتقب ث بغي ّورأى الوفد أنه. 2014-2012سـ ين 
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يدات لفائدة األشخاص معايق  ناءات وا i شأن ية من أجل إبرام معاهدة  يلºول األعضاء مواص� بذل Dود جام ت ب لتقع ث سـ
برص حبلول عام  ية حبق املؤلف 2013لا نة ا<امئة ا ية تقد7ا ا ناء عىل تو بات ودور احملفوظات  ن، ولفائدة ا لللج ص ب ملعت ملك

ية العامة لعام  رشين إىل ا نة وا ثا مجلعواحلقوق اªاورة يف دورهتا ا لعل ناء عىل 2013م بحث  تعلمي وا سات ا ب، ولفائدة مؤ ل ل س
ثالثني إىل نة ا<امئة يف دورهتا ا ية تقد7ا ا لتو للج ية العامة لعام ص ّوشدد الوفد، مس اªموعة، عىل رضورة إبداء . 2014مجلع ا

نظام ا<ويل  يني من أجل ضامن أن يوفر ا يا توى ممكن من اإلرادة وiلزتام ا بو ألكرب  ليع ا<ول األعضاء يف الو سـ سـ سـ ي لمج م
ناسب بني حقوق املؤلفني واملصلحة العامة توازن ا ملحلق املؤلف ا ية ورضورة ّوخص +كر،. ل ية العامة بأ ثا، اعرتاف ا مه 9 مجلع ل

رشوعة  تطلعات ا بلور حقا املصاحل وا ية بطريقة  نا مجلوضع قانون للرسوم وال°ذج ا ل ت ع بو، وتضمن مللص ييع ا<ول األعضاء يف الو
يف والفوائد تاك ناسب بني ا توازن ا لا ل مل ناءة يف اقرتاح أ. ل همت بطريقة  تطرد قائال إن اªموعة أ بوا سسـ صدر عىل جعاp وأبدت ّ

lيا بل األقالمي . حقدرا وافرا من املرونة  هام واملرونة من  سه من اإل توى  توقع، يف مقابل ذý، ا قوأوحض أن اªموعة  س نف سـ ملت ّ
ية بºان األفر بة ªموعة ا يقواªموعات األخرى خبصوص القضا/ ذات األولوية  ل توقع أيضا أن. لنسـ توأضاف قائال إن اªموعة  ّ 

ية يضمت نة ا<امئة ا ن ا تجارية ملعللج يةلبقانون العالمات ا ياQت اجلغرا ية وا نا فوالرسوم وال°ذج ا ب ع ها يف هذا  للص بعملقدما 
ية وتكوين الكفاءات بشأن صارمةناªال، مع الرتكزي بوجه خاص عىل تضمني الصك املقرتح أحاكما قانوية  ساعدة ا ن ا لتقمل

ب ية وا نا بºان ا للفائدة ا ل ية يف جمال  ب منوا، وشأنقلºان األمل يذ، وشأن تكوين الكفاءات األفر يف ا يل من تاك يقا بنف ل لتتقل ل
ية نا عالرسوم وال°ذج ا تاكر واإلبداع يف لك أحناء القارة . لص i ية إىل املزيد من تطلعات األفر بوقال، مس اªموعة، إن ا يقل ّ

تعني، عىل ها، وإنه ما زال  ية ال حدود  ّاألفر ي ّ ل يةيق هود يف تÄ اªاالت احلامسة األ ثري من ا مه الرمغ من ذý، بذل ا جل . لك
هوم توافق اآلراء يف جمال  نة سلطت األضواء عىل  يات الرا شات اليت أجريت يف ا نا مفوأشار، مس اªموعة، إىل أن ا ّ ه مجلع ق مل ّ

شلك مزتايد، أسا ثل،  بح  تاكر أ i شري إىل أن هوم  تاكر، وهو  iب ّ مي ص ب ب ّب يخ املزية مف تصادي وأمه وسائل تر i نجاح سـس ا ّل ق
ية نا سـا فت تقد أن . ل ّوقال إن اªموعة  شمل أيضا تعّ بغي أن  تاكر  i شود من توافق اآلراء يف جمال هدف األسايس ا يا ي ب نن ملل

تاكر i منو وجين الفوائد وبادل مثار يع فهيا ا ية ميكن  نصة جام تحداث  با ت للجم ع لسـ تو. م سب رأي لومن مث ميكن +ý ا حافق، 
ية هات ا ملعناªموعة، أن خيدم مصاحل لك ا ياسات العامة . جل نصة املذكورة <مع ا يه ا سـوقال إن من املمكن تو لمل ج ّ

ية، واألمه م ياجات ا iّو حملل ها للحاميةحت جهين ذý أنه ميكن تو يع الفجوة غري املرغوب فهيا القامئة بني القادرين  من خطر ّ سـتو
تاكر ومن ي i تاكرات الغريبعىل سـهتلكني ال بظلوا  تطرد قائال . م سم سـوا بو، يف هذه األوقات اليت  تظر من الو تإنه  ي ي تّ ُن

ية بºان األفر سلمي يف ا تاكر ا i توافق يف اآلراء وتعزيز ناء ذý ا هام أكرث من أي وقت مىض يف  برية، اإل يقتغريات  لس ل ب ل ب ك . ب
بو تدعمي  يوكرر طلب اªموعة من الو للية اإلاكتب املّ يااملوجودةملكية الفكرية قلمي بو يق يف أفر بني من ماكتب الو شاء  ي، وإ ت مكن

يا ية يف أفر يقاخلار ّوقال إن اªموعة واثقة من أن. ج ية األربعةّ بو الر يه أمعدة الو بغي، تو سـه ميكن، و ي ئيي ج  ويه وضع القواعد -ن
ية الفكرية ا<ويل، ورش حتقيق حنو -ووضع املعايري وتكوين الكفاءات وتقدمي اخلدمات إىل الزئن هد ا ن اإلنصاف يف  مللكم ش

ية يف بºان األقللتمنا ية وا نا بºان ا ل ا ل يع .  منوامل شطة وناءة مع  مجوأكد جمددا عىل الزتام اªموعة مبواص� العمل بطريقة  ب ن ّ ّ
ية إىل أع توى ا ية، وiرتقاء  بو حنو تعممي ا سرية الو رشاكء للميض قدما  منا سـ من ي تمب لت مبل ية، ل ساعدة ا توى فÉ خيص ا نىل  مل لتقسـ م

تخصصة تكرس مك الروضامن احل تحدة ا ها واكp من واكالت األمم ا بو بو مية، واحلفاظ عىل توجه الو ّيد واإلدارة ا ّ مل مل ي صفشـ ّ لسل
ية الفكرية  تخدام ا مللكها ال شاط الفكري اإلبداعي يفسـمعل يد العاملي، وتعزيز ا تاكر عىل ا i نمن أجل تعزيز لصع بºان لب ل ا

ية ثقا ية وا Kجiتصادية و i يهتا رسيع  ية بغرض  نا فا ق لم ع من تل  .ت

يادية .255 لقوشكر وفد الصني الريس عىل ما بذl من Dود وأشاد بقدراته ا كام شكر الوفد املدير العام واألمانة عىل . ئ
ها يات و تضافة ا تنظميا مجلع ناءة اليت أوأعرب عن رسوره إزاء . سـ ية وا باملواقف اإلجيا ّوقال إن ا<ول . بدهتا ا<ول األعضاءلب

يذ  يات، عىل تعزيز Dودها من أجل  تنفاألعضاء وافقت، خالل ا يات والقراراتمجلع تو صتلف ا ل ياق أكد . خم ّويف ذý ا لسـ
بو يع جماالت معل الو تواصل يف  يالوفد دمعه ا مج  .مل

نأ الريس عىل  .256 ية و ئوحتدث وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا ّ ه سني لتمن س� iجKعات ا مخلجناحه يف إدارة  سل
تطورات األخرية . للجمعيات باعات خبصوص ا ناء اªموعة للمدير العام واألمانة عىل ما قدماه من معلومات وا لوأعرب عن  نط ث
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نظمة، وعىل ما أجنزاه من معل ساعدة، و. مليف ا كذý مكام أعرب عن شكر اªموعة للمرتمجني الفوريني عىل ما قدموه من 
يات ناء ا سامههتا يف املفاوضات والقرارات اليت اختذت أ مجلعللوفود عىل الزتا7ا القوي و ث ب عKد ّرحاªموعة تّوقال إن . ُم

يد الطريق لºعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس  ية حبق املؤلف واحلقوق اªاورة، اليت من شأهنا  نة ا<امئة ا هخطة معل ا ن متللج ملع
تفاوض إبرامض  بغر2013يف عام  برص؛ وحتديد خطوات ملموسة يف ا ل معاهدة لفائدة األشخاص معايق ا مجيع بشأن ل

بث ئات ا ناءات؛ وناول حامية  iيدات و ّا ل ي ت ت هي ثسـ يع الوفود عىل . لتق شجع  مجوأضاف قائال إن اªموعة  ّت سامهةّ  بطريقة ملا
تاجئ ملموسةبناءة  يق  نجاح يف  نمن أجل ا يات خبصوص العمل ّوسلط الضوء أيضا. حتقل هم ا+ي اختذته ا مجلع عىل القرار ا مل

بيل ية ا<وية ملسـتقا نة احلكو ل  يدية والفوللكورمللج ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  تقلا ث لن مس ّوأكد،. مللكملع 
بة للقضا/ املعقدة ذات نا سوية  يضمن  بغي قطعه  سار الواحض ا+ي  سـاªموعة، عىل أن ا ت سـ ي ممل ن وأعرب عن تقدير .  الص�ّ

شأن  ية  شاورات غري ر سفري وين ماكوك، ا+ي أجرى  ية ا<وية، ا نة احلكو باªموعة للعمل ا+ي قام به ريس ا مس م ل ل مللج ئ
ية ا<وية نة احلكو لبرQمج معل ا هام يف املفاوضات . مللج يهتا كدول أعضاء اإل سؤو سوقال إن أعضاء اªموعة ترى بأن من  ل م ّ ّ

بغي لºول األعضاء تاج ناجلارية وإ يه  ية العامة القادمة من ا<عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس؛ و ينمواد من شأهنا متكني ا عل مجلع
تعقد يف عام  ثالثة اليت  تفادة بأكرب قدر ممكن من iجKعات ا iُ سـ ل ية . 2013سـ نة ا<امئة ا نوأعرب، فÉ خيص معل ا ملعللج

تجارية، عن الزتا ها الريس يف . م اªموعة ملفاوضات اجلاريةلبقانون العالمات ا هود اليت بذ ئكام أعرب عن تقدير اªموعة  ل للج
نجاح  pسأ ية حول هذه ا شاورات غري الر بإدارة ا مل مس متيض يف إعداد . مل نة ا<امئة  سـواضاف أن اªموعة أحاطت علام بأن ا للج ّ ّ

ية، نا شأن قانون الرسوم وال°ذج ا عرشوع مواد ولواحئ  لص ب رسيع م يات القايض برضورة  ت وأهنا أحاطت علام كذý بقرار ا مجلعّ
بت يف ا<عوة  ية العامة من ا متكني ا ية وتكوين الكفاءات  ساعدة ا نظر يف اجلوانب اخلاصة  ّاملفاوضات، ورضورة ا لتق مجلع ن مل لل ل

يال . إىل عقد مؤمتر دبلومايس  Éموعة، السـªساور ا حوأعرب الوفد عن القلق ا+ي  سجل يف عرضلاي بري ا ّتأخر ا ملُ  لك
تاح إلجراء  ية العامة، ممّا قلص من الوقت ا ملاقرتاح موضوعي خبصوص ا<عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس عىل ا ّمجلع

شاورات تفكري يف جدوى iقرتاح، ا+ي مل يصدر عن . ملا ها وقت اكف  تاح  للوشدد عىل أن اªموعة اكنت تفضل أن  لي ُ ّ ّّ
تلف نة واكن  خما يعللج بل ثالثة أسا نة ا<امئة  تاجات اليت مت اخللوص إلهيا يف ا i با عن للج قت ن وأخريا أشار الوفد، مس . سـ

ثري من العمل إىل اªموعة،  ية اخلاص بوضع القواعد واملعايري، iضطالع  بالغ األ بكأنه جيب، إلضافة إىل جدول األعامل ا مه ل ّ
ية  نة ا ثل ا لتيف جماالت أخرى،  ن ملعللج يةم نة الربQمج واملزيا ية الفكرية و نية وا جل ّوأكد جمددا عىل الزتام اªموعة . مللكمن ّ

ýيام بذ بو، وعىل إرادهتا يف ا تعلقة بعمل الو يع القضا/ ا شأن  مثر  توح وناء و هام يف نقاش  لقإل مف يس مل مج ب  .مب

بال الريس عىل جناحه يف إدارة املداوالت وعىل إرشاداته الفع .257 نأ وفد  ئو ني ها يف ّه يات من إمتام أعام لاp ممّا مكن ا مجلع ّ
سات وشكره عىل . ّاملوعد احملدد شطة خالل ا ته ا شار جللوأشاد الوفد ملدير العام عىل  ن ك يات، بقيامهلم ناء ا مجلع، أ إبراز ث
ية وضع  بمهأ يذ األشطة اليت  نخطة معل  ينف ن بºان األقللت ُتعد تÄ اخلطة يف وأعرب عن أم\ يف ان .  منوالغي إجنازها لفائدة ا

تيس أ. أقرب اآلجال بو إجنازها  بغي للو شطة اليت  مهوأشار إىل أن األ ي ي تكن ن بºان األقلّ بة  للية حامسة  ّ منوا؛ وأن تÄ لنسـ
رشية  يا ، وتكوين الكفاءات ا نولو شمل حتويل املعارف وا شطة  لباأل ج لك ت ية وتعزيز القدرة ن ية معر ية  شاء  ية، وإ فواملؤ تن ب ن حتسـ س

سو ية التعىل  بºان األقلمللكيق موارد ا ها ا لفكرية اليت  بري ا+ي مت بلوغه من ّهوقال الوفد إن.  منوامتلك شجع لرؤية القدر ا لك  ّ ت
رسيع املفاوضات  يات، فضال عن القرار اخلاص  توافق يف الرأي ومن القرارات اليت اختذت خالل ا بتأشاكل ا مجلع بشأن ُل

يدية والفوللكورلاملعاهدات ا<وية محلاية املوارد ال ية واملعارف ا تقلورا يل ّكام رحب . لث ية أخرى، مبا فهيا ا تعجبقرارات إجيا لب
يدات ناءات وا يلعمل اخلاص ال لتقت ث نة . سـ يات الرا ية اليت سادت خالل ا هوأعرب عن أم\ يف أن تظل الروح اإلجيا مجلع ب ّ
ناء معل اللجان سود أيضا أ ثويف املايض  تام شكر الوف. لت ي� خلويف ا طد املدير العام واألمانة عىل إعداد الو9ئق وتوفري ا<مع 

يات سني  للجمعس� iجKعات ا مخل  .سل

يات .258 سني  س� iجKعات ا متزي ا+ي اضطلع به يف إدارة  يجري/ الريس عىل العمل ا نأ وفد  للجمعو مخل سل ن ّه مل ئ وشكر . ّ
يادي والزتامه بضامن أن تأيضا املدير العام  نظمة تعمل لصاحل لك ا<ول األعضاءلقعىل دوره ا بو  مظل الو ي وأعرب عن . ّ

نانه لألمانة واملرتجمني الفوريني  وشكر ا<ول األعضاء عىل ما أبدته من . عىل ما قدموه لالجKعات من دمع ال ميكن حرصهمتا
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ي تواصل إ. اتمجلعمرونة والزتام خالل ا بو يف العمل بداء تÄ املرونة خالل يوأعرب عن أم\ يف أن  تضطلع به الو يا+ي  سـ
بل بو وجلاهنا، وأعرب وأ. ملسـتقا ية يف لك احتادات الو شات لغة األ نا هدت إجراء  ية  يشار إىل أن األ/م الEية املا مه ق ض من ش ّ

تلف iجKعات بو وا<ول األعضاء  خمعن أم\ يف أن توىل القضا/ اليت أثريت يف  بل الو سه من iلزتام من  توى  يا نف قسـ مل
ية ا<وية إّوتطلع . افهي نة احلكو تكامل معل ا لىل ا للج يدية والفوللكورمسـ ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  تقلا ث لن  مللكملع

شات حول iقرتاح ا+ي 2014يف مؤمتر دبلومايس يف عام  نا ق، وإىل إجراء املزيد من ا ته مل ية ضعر بºان األفر يقمجموعة ا ل
i شأن ية حببخبصوص معاهدة  نة ا<امئة ا يدات مضن معل ا نناءات وا للج ي ملعت لتقسـ ّورحب . ق املؤلف واحلقوق اªاورةث

يا يف الوفد مبا أ يكون، يف رأيه، تطورا  ية  نا شأن قانون الرسوم وال°ذج ا بة يف وضع صك دويل  يعبدي من ر سـ ع لص ب طبغ
ناسب بادرة وأعرب عن. ملالوقت ا ية تÄ ا ملواعرتف اعرتافا اكمال بأ يع ا<ول األعضاء لضامن اختاذ مه مج تطلعه إىل العمل مع 

تحضريية ا يدها حىت لاخلطوات ا ية  سـلرضورية واألسا بºان األقلتكلتجسـ لسب ا ية ت لتكون طن منوا ما يلزم من قدرات و
هذه اخلطة الطموحة لتعدة  يمي iلزتام . مسـ ياق ذاته أوىص الوفد بإعادة  تقويف ا توى السـ للجنة ا<امئة مسـلعمل اجلاري عىل 

تصاد/ يد ا توازن و ية بقانون الرباءات، وجشع ا<ول األعضاء عىل اختاذ قرار لعمل عىل وضع نظام  قا مف م ّ ترب . ملعن يعوقال إنه  ّ
ية يف  تعزيز الفعا ي�  ية الفكرية كو بارزة يف جمال ا تخدم ماكنهتا ا نظمة  بو  لالو ل سـ ل سـ مللكي ُم ية ت يادة املعرفة العا توسط بني  ملا سـ ّل

تصاد املعلوماتو نظمة. قا ملوأضاف قائال إن ا ّpسؤو ية الفكرية وإنفاذها، وأنم  تÄ الصفة، عن ضامن حامية حقوق ا  ،ّ ه مللكب
ية الفكريةال ميكهنا العمل  يد حقوق ا مللكعىل  هاصع بار يتسع أكرث من أي وقت مىض، دون إ ق، اليت ت نطا i عتيالء

هور معوماالواجب حلقوق ومصاحل وشواغل معظم ا<و بادرة ّورحب الوفد . مجلل األعضاء فهيا ومصلحة ا بو يف  مشاركة الو ي مب
ية، وجشع ا<ول األعضا ية الفكرية وا نوب يف جمايل ا تعاون فÉ بني بºان ا ّا من جل لتل تعاونمللك ّ، مرة وأشاد. لء عىل مواص� ذý ا

س شأن األداء ا يجني  نجاح ا+ي أحرز يف إبرام معاهدة  لأخرى،  ب ب برصي وحث لك ا<ول األعضاء عىل ل ّمعي ا إ
حة ل
بة نا سـالظروف ا سن التكون  مل نروح  يار املفاوضات اليت جترى يف لح سمت هبا تÄ املفاوضات يه  ُية واملرونة اليت ا مع ت

بو  .يالو

يات، وعىل .259 ناءة بدرجة لغة خالل ا شاركهتا ا مجلعوشكر املدير العام لك ا<ول األعضاء ولك الوفود عىل  ب  ما أبدته لم
ي� العام املايض طنظمة من دمع والزتام  ناحجة للغاية خالل . للم تاجئ ا يق بعض ا لوأفاد بأنه مت  ن لّ ياتحتق شار، عىل وأ. مجلعهذه ا

برص، مبا يف ذý القرار ا<اعي إىل  شأن األشخاص املعايق ا لوجه اخلصوص، إىل خريطة الطريق اخلاصة ملعاهدة املقرتحة  ب
ية عامة سمرب مجععقد  ية يف د نا ي ا ئ ثت نظر يف 2012سـ . 2013 ا<عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام نإماكيةل من أجل ا

ية ا<وية أو نة احلكو لشار أيضا إىل خريطة الطريق اخلاصة  يدية مللج ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  تقلا ث لن مللكملع
يا من iلزتاميف معرض حتديده لºول اليت أبدت والفوللكور توى عا ل  يجة . مسـ لنتكام شكر املدير العام ا<ول األعضاء عىل ا

تعلقة  تازة ا ملا شأن قانون ملم مت�  بملعاهدة ا يةحمل نا عالرسوم وال°ذج ا شاورات عىل كذý ّوسلط الضوء . لص ملرضورة مواص� ا
ياسة اللغات، و ثل  سـمع ا<ول األعضاء خبصوص طائفة واسعة من القضا/  ية، فضال م جإدارة iجKعات، واملاكتب اخلار

يل ا+كر ال احلرص ية، عىل  ساعدة اإلمنا سبعن ا ئ ئوأعرب عن شكره للريس عىل ما أبداه من حمكة يف إدارة iجKعات . مل
ية يجة إجيا ية، اليت أفضت إىل  بوعىل الزتامه ملفاوضات غري الر ن نان. تمس تام أعرب املدير العام عن ا تويف ا يع مخل يق  مجله ا لعم

سادة Qري يرب/ وأميبلزمالئه، وخصوصا ا يو  لش براساد وسري عه ّوأعرب عن تطلمجليع الوفد عودة ساملة ومتىن .  سوندارامج
رش القادمة هر iثين  شلك 
م مع ا<ول األعضاء يف العمل عىل مدى األ شاركة  عإىل ا ش ب  .مل

ي .260 ية، إن ا تا مجلعوقال الريس، يف مالحظاته ا ّخل م شأن عدد ئ نت من بلوغ توافق  برية و ناءة بدرجة  مثرة و بات اكنت  ك متكّب م
بحث ووصوال إىل املفاوضات  يد ا نود  تلف ا يمي مدى تقدم ا<ول األعضاء فÉ خيص  همة، انطالقا من  لمن القضا/ ا ب قخم تق لمل

ية من العمل يف جمال ية إلجناز املراحل الهنا يس وأطر ز بل، أو وضع مقا ئشان ا ن مب يسـ تق ّورأى أن .  وضع القواعد واملعايريمل
نات اليت أدخلت عىل القواعد والالحئة  بو وا تقادي وموضوعىي، الوضع املايل للو شلك ا يمت وقدرت،  يات  يا سق ي ن ب لتحمجلع ّ ّ

بو اإلدارية معوما يذ إجراءات الو ية و يذ الربQمج واملزيا يذية ذات الص�، ورصدت  يا نفن نف تنف ت يا. لت مجلعوأضاف قائال إن ا ت ّ
نارص  نرصا هاما من  بو للرقابة بوصفه  يلك الو عوافقت كذý عىل تعزيز  ع ي نظمة، وأحاطت علام إدارةه تعلقة مل ا شات ا نا مل ق مل
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ية نة الربQمج واملزيا نإلدارة مضن والية  ية ّوأوحض أن بعض . جل شطة املوضو عاللجان ا<امئة جشعت عىل ز/دة الزتا7ا أل ن ّ ُ
ية املزمع  تنفوا بعلتشغيل تالفات القامئة يف الهنج ا i بل، وعىل جتاوز بعض ّيذها يف ا ملُت خ هم يف تقويض قدرهتا ةملسـتق تس واليت 
تاجئ يق ا لنعىل  ية ا<وية . حتق نة احلكو شأن ا ثفة  ية  شاورات غري ر لوأشار الريس إىل أنه لوحظ، بعد  للج ب مس م مّ مك ية ّئ ملعنا

ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ث تجارية، بروز الزتام  لتقليدية والفوللكورمللك ية بقانون العالمات ا نة ا<امئة ا لوا ن ملعللج
تالفات  i لعمل عىل جتاوزية . ُيف الهنج واملصاحلخواحض  مهوقال إن ا<ول األعضاء وافقت عىل أ ل ا<وية وخريطة كوكالصّ

ية واملعا يدي، فضال عن الرسوم ثالطريق املؤدية إىل اعKدها فÉ خيص املوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلرف ا ل تع لتقل ل ل
ية نا عوال°ذج ا نانه . لص متوأعرب الريس عن ا سقة وا<ول األعضاء اليت شاركت يف تÄ ئ هات ا ية وا نللمجموعات اإل ملمي جل قل

ية شاورات غري الرر مسا توى . مل يةمسـوأشاد هبا كذý عىل  يق بني ّ العايل ا+ي حتلت به وعىل ملهنا تو فقدرهتا عىل ا ل
تالفات بطريقة تعاوية iن تعاون ا+ي . خ يجي بإطار ا يايس iسرتا تطرد قائال إن iلزتام ا لوا ت سـ لسـ نه ّ نة مضتدخل  للجا

نطوي  ية  نا ية ا<وية والرسوم وال°ذج ا ياحلكو ع لص ل شطة وضع القواعد واملعايري، أيضا م هام مضن أ نعىل اتفاقني 7مني مت بلو غ
ية عامة تكوهام  برص وعقد  ية اخلاصة ألشخاص معايق ا ية للمعاهدة ا مجعيف العمل عىل إعداد األحاكم األسا ل بل سـ ملسـتقث

سمرب  ية يف د نا يا ئ ثت بث حىت عام ، وكذý امليض 2012سـ ئات ا ّقدما لعمل يف جمال  ل ّوقال الريس إن فريق . 2014هي ئ
بذl من  تقدير فعال عىل ما  تحق ا بو اإلداري  يالو ل سـ تاجئ، ومن أجل مراجعة القواعد يي سني األداء وا نDود من أجل  لحت

ية  سؤو بؤ والكفاءة، فضال عن ا ية ا تاح وقا i يا إىل ضامن ند اللزوم، عىل األخذ هبا  لواإلجراءات والعمل،  مل ت بل سع نع لنف
pساء ثل إ. ملوا سوأوحض أن تÄ األمور  ّ مت يل اإلدارّ بو اإلداري يف  برية لفريق الو سبهامات  ي يدةك ّوأكد عىل رضورة . شـة الر

هود  مترار يف بذل تÄ ا iجل ها دعام اكمالسـ بة من ورأى. معورضورة د نادا إىل جترته ا ية العامة وا سـ، فÉ خيص ا ب س ملكتمجلع ت
تحق أن يعرتف ُرئاسـهتا مرتني، أن األمانة اليت يقودها املدير العام  تسـ ّ توى ّ ها  مبسـ  يةل تعملهنا غري .  بهتمت والكفاءة العايل ا+ي 

ث ثة من إماكيات،  يات iتصال احلد نولو يحه  ها مع ما  يهنا و مأنه ذكر بعض اجلوانب اليت ميكن  ج تك ت يف نس ي ت يّ ل تو	 تكحت
ياغة القرارات، وحتديث أ ميالعمل طريقة عرض /سلوبصالوضوح يف  يات . هتنظو نأ الريس وشكر املدير العام وأمني ا مجلعو ئه ّ

ها  يات وو9 بة شؤن ا ئقو مجلع يا وموظفي شع ية وما بذلوه من Dود، فضال عن فريق اإلدارة ا يادة  لعلعىل ما أبدوه من  تنظمي ق
نة يات الرا سابقة وخالل ا يات ا ي� ا بو عىل ما قاموا به من معل  هالو مجلع ل مجلع ط كام أعرب عن شكره للمرتمجني الفوريني . ي

يهتم وعىل  تحريريني عىل  7نواملرتمجني ا يانّحتملهم برQمج iجKل ثفة يف بعض األ شطة  سم بأ حعات ا+ي ا ّمك ن تمت . ت خوا
ها، وحث تÄ الوفود عىل مواص� Dودها من أجل إجياد أفضل  ها و يع الوفود عىل د شكر  يه ا تو ته  ّالريس  معل مع ج مجلئ ل ب لكم

نود العالقة املطروحة عىل جدول األعامل  .للباحللول 

س�  .261 بو  ية العامة للو تمت ريس ا سلوا ي مجلع ئ بو وسائر iجKخ يات ا<ول األعضاء يف الو سني  يعات ا مجلع مخل
 .هيئاهتا

 ]انييل ذý املرفق[
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  األولاملرفق
بو لعام تقرير املدير العام يات الو ي إىل   2012مجع

توبر   2012كأ

نذ iجKع  .1 نظمة  تطورات اليت وقعت خالل هذا العام يف ا يمك أمه ا مإنه من دواعي رسوري أن أعرض  مل ل عل
ي نوي املايض  مجلعا مترب لسـ ًلقد اكن عاما رائعا . 2011سبات ا<ول األعضاء يف   :وتضم أمه األحداث ما ييل. ملنظمةيف معر اً

يهتهتهتهتاااااحلفاظ عىل  - ية وعا نظمة املا يحصة ا ية وعا نظمة املا يحصة ا ية وعا نظمة املا يحصة ا ية وعا نظمة املا ففففحصة ا ل لمل لمل لمل تصاد العاملي وحتد/ته؛مل i شاشة ق عىل الرمغ من   ه
تعددة األطراف ويه و - نجاح يف إبرام معاهدة جديدة  ما يجنيل يجنيمعاهدة  يجنيمعاهدة  يجنيمعاهدة  شأن حاميببببمعاهدة  برصي ب  سمعي ا لة األداء ا ل

ياري؛ نظمة ا نظر فهيا جبدول أعامل ا تقدم امللحوظ يف عدد من اªاالت األخرى اجلاري ا ملعوا مل ل  ل
شاركة يف و - يع نطاق ا ملتو يةسـ ية الفكرية العا يةأنظمة ا ية الفكرية العا يةأنظمة ا ية الفكرية العا يةأنظمة ا ية الفكرية العا ململململأنظمة ا نظمة يف هذا مللكمللكمللكمللك نظمة وز/دة الطلب عىل خدمات ا مل  للم

 اªال؛
نضج املزتايد و - ياQت لا ياQت لقواعد  ياQت لقواعد  ياQت لقواعد  تجاريةببببلقواعد  ية والعالمات ا يا العا نولو تجاريةا ية والعالمات ا يا العا نولو تجاريةا ية والعالمات ا يا العا نولو تجاريةا ية والعالمات ا يا العا نولو لا لمل لمل لمل مل ج جتك جتك جتك تد/ت وغريها من مصادر املعلومات وللللتك  ملنا

ها  ساع نطا ية الفكرية وا نوعة واألدوات يف جمال ا قا تمللك تلف إذملت ية الفكرية يف  تخديم ا متع  خم تربط  مللكسـ م جم
ية؛  ملعنأحناء العامل ألطراف ا

يجي و - نايمتالرتكزي iسرتا ية ينتكو عىل توفري ملتا يةالكفاءات وغريها من خدمات ا يةالكفاءات وغريها من خدمات ا يةالكفاءات وغريها من خدمات ا  ؛للللتتتتمنمنمنمنالكفاءات وغريها من خدمات ا
نظمة يف و - يةللماحلضور اجلديد  Kجi يةوسائل اإلعالم Kجi يةوسائل اإلعالم Kجi يةوسائل اإلعالم Kجi ؛ععععوسائل اإلعالم 
يك يف وضع و - نجاح الو نايم يف إصالح اإلدارة وا تقدم ا شـا ل ت يجيملل تقومي iسرتا يجيبرQمج ا تقومي iسرتا يجيبرQمج ا تقومي iسرتا يجيبرQمج ا تقومي iسرتا تبرQمج ا تل تل تل  ؛ل
تقدم يف و - ناءلا ناءشاريع ا ناءشاريع ا ناءشاريع ا بشاريع ا بم بم بم  .للللم

سعين نظمة املايل يوال  بدء بعرض رسيع ألداء ا مل سوى ا نظمة األخرىل مليه تطورات ا نظمة iيل ية مل مبوجب أهداف ا تيجسرتا
 .العامة

    األداء املايلاألداء املايلاألداء املايلاألداء املايل

شكوك اليت حتارصه .2 تصاد العاملي وا i شاشة نا عىل الرمغ من  نظمة  لالزال الوضع املايل  ه ي قللم ً ويعود الفضل يف . مت
ية وال ية الفكرية العا يد ألنظمة ا ملذý إىل األداء ا شأن الرباءات اليت توفر وحدها سـÉ معا مللكجل تعاون  بهدة ا   يف املائة93ل

نظمة يث اللكفة. ملمن دخل ا ية من  مثر إىل تدابري الفا مية واللجوء ا حكام يعود إىل اإلدارة ا عل مل  .حلك

ية إىل 2011-2010انهتت فرتة العامني  .3 يفة فقد وصل هامش فائض املزيا تاجئ  ن إىل  ضع يون فرنك سورسي، 3,9ن ي  مل
ته وإن ية ا<وية للقطاع العام45,8قمي اكنت قد خلصت إىل جعز  سو/ت املعايري احملا يون فرنك سورسي مبوجب  ل  س ت بمل  7ي

ية  يا i طبعد طرج املرصوفات من األموال يون فرنك سورسي41,9(حت ي  ساب اخلصوم األخرى وأغلهبا خصوم ) مل حوبعد 
يون فرنك سورسي7,8(طوي� األمد  ي  نظمة ورأى املدققو). مل يون أن ا ملن اخلار ثلتج ية ا<وية للقطاع متا ل للمعايري احملا بس

بوحتظى و .العام نةيالو ناءة ألهنا . ه هبذا الوضع اجلديد ألول مرة خالل فرتة العامني الرا ية ا<وية جتربة  بوجتربة املعايري احملا ل بس
يÉ جديدا ميه  نظمة املايل و تلفة لوضع ا ًترمس صورة  تق تق مل بري عن وخالل ف. خم نا  تعرتة العامني،    القامئة عىلتقديراتلالمق

                                                
تصارا 7 ية ا<وية للقطاع العام املعروفة ا ًاملعايري احملا خ لب إلنلكزيية س )IPSAS( 
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ية ا<ورية تقارير املا ية ا<وية للقطاع العام يف ا لسو/ت املعايري احملا ل ل س ية وهو . 8بت نوهندف بذý إىل احلفاظ عىل توازن املزيا
ية ا<وية للقطاع القامئة عىل تقديرات لهذه اتوازن يKىش و لسو/ت املعايري احملا س  ً. أيضاالعامبت

ية  .4 بعة األوىل لفرتة العامني احلا هر ا لوخالل األ لسـ نا فائضا يصل إىل )2012لحىت يويو (ش  ،ً يون فرنك 12,2حقق مل 
ساب  حسورسي بعد  تقديرات القامئة عىلي ية ا<وية للقطاع العاملا سو/ت املعايري احملا ل  س وعىل الرمغ من ذý، ال حيدوQ . بت

تام شعور لرضا ا لا تصاد ف. ل يفة لال بات ا نفقات يف بداية فرتة العامني ولكن ال يزال خطر ا قكام هو احلال، اخنفضت ا ن تقل لعل ل
تصادي واقعا قامئا i منو ًالعاملي وتعرث ا ً ق ية . ل تEر يف ا i نظمة احلاجة إىل شعر ا نفضال عن ذý، من املرحج أن  بس مل لت تس ً

بل يا املعلومات يف ا نولو ية  تقا ج سـتك ملل ياو. لتحت متد هنجا حذرا ووا ًنا إذن أن  عً ًي نع  .عل

ية ية الفكرية العا يةأنظمة ا ية الفكرية العا يةأنظمة ا ية الفكرية العا يةأنظمة ا ية الفكرية العا ململململأنظمة ا     9999مللكمللكمللكمللك

شأن الرباءات    .5 تعاون  شأن الرباءاتمعاهدة ا تعاون  شأن الرباءاتمعاهدة ا تعاون  شأن الرباءاتمعاهدة ا تعاون  بمعاهدة ا بل بل بل ـي .ل نظام الرباءات ا<ويل  نابض  شأن الرباءات القلب ا تعاون  فه تعد معاهدة ا ل ل ب ل
ية ألموال  بوسـالركزية األسا نظمة يف املائة74,2توفر املعاهدة  (يالو بو ، و)مل من دخل ا يف لو تو يح ا سم  ييه أكرب  ظ ل ي تق

نظمة العميل تاح جناح ا ملو  .مف

يوم  .6 ساع، إذ تغطي ا i ها اآلخذ يف نظر إىل نطا ند ا شأن الرباءات  تعاون  ياس جناح معاهدة ا لوميكن  ت ل ع ب قل  يف 74ق
سؤوp عن املائة تصادي العاملي و يف املائة93مل من بºان العامل ا i تاج ق من اإل ية ئة يف املا99ن بحوث وا من من نفقات ا لتل

هذه ا<ول إىل  ساكين  تعداد ا ية ويصل ا لالعا ل ل  . من ساكن العامل يف املائة87مل

شأن الرباءات عىل حنو 9بت .7 تعاون  بات الرباءة ا<وية مبوجب معاهدة ا بيزتايد عدد  ل ل ، أودع 2011ففي . طل
ثل ز/دة قدرها 181 900 ثابة جناح هر. 2010  خاللة يف املائ10,7مي طلب دويل وهو ما   ýيف ضوء مبوقد اكن ذ 

تصاد العاملي بة منو. قالظروف املزجعة لال نسـوجسلت أعىل  بة مبقدار 10ُ هورية كور/ إذ ارتفعت ا يان و سـ يف الصني وا لنل مج
توايل وهو ما يKىش مع iجتاه ا يف املائة8 و يف املائة21 و يف املائة33,4 بºان عىل ا ل يف هذه ا . لسائد خالل العقد األخريل

بات الرباءات مبوجب املعاهدة  يا من  طلوبلغت حصة آ ية فقد وصلت . 2011 يف  يف املائة38,8سـ شام لأما أورو وأمرياك ا ل
بات إىل  لطلبة ا توايل يف املائة28,3 و يف املائة30,9نسـ نا ز/دة الطلب يف . ل عىل ا  يف عدد من ا<ول 2011حظوقد ال

ئة األخرى نا شـا بة ل بات ا<وية القادمة من iحتاد الرويس  سـ فقد زاد عدد ا ل   يف املائة17,2 والربازيل  يف املائة20,8بنلطل
ند  يف املائة12,7 كوتريا  . يف املائة11,2له وا

توقع2012أما  .8 منو  تراجعفن،  تصادي العاملي2011 عامب مقارنة لا i هد نف ا ق يف ضوء حاp الغموض اليت  ملش ورمغ . تتك
 ،ýية بل وختطهيا مانأملذ يق أهداف املزيا ن  تصادية غري عادية حتق هزات ا تعرض  قمل  ل تة األوىل من . ن هر ا لسـخفالل األ ش
بات ا<وية 2012 ل، ارتفع عدد ا تأيت عن .  يف املائة5,6بنسـبة لطل ناء عىلطلباتلاملوارتفع ا<خل ا ً املودعة  تعاون ب ل معاهدة ا

 . يف املائة24,7بنسـبة هتا بشأن الرباءات خالل الفرتة ذا

بات الرباءة ا<وية .9 بة  لوتقدر  طل ندة إىل11نسـ شأن الرباءات ملست ا تعاون  ب معاهدة ا  يعين وهذا.  يف املائة54 بنسـبةل
شأن الرباءات  يف املائة46 أن تعاون  بات الرباءات ا<وية ال متر عرب معاهدة ا ب من  ل ل تخدام (طل بات  سـولكن تودع هذه ا لطل
بارة يعرفما  ية ريس"بع  يدي التفا قاªرى ا شأن الرباءات"). لتقل تعاون  يدة من معاهدة ا بة ا بوتطلع إىل ز/دة ا ل سـ ملسـتفن . نل

                                                
 .1table#pdf.2012_jun_oryobservat/pdf/observatory/memberstates/en/pdocs/meetings/www/sites/export/int.wipo.www://httpانظر 8
ثاين 9 يجي ا هدف iسرتا لا ت ية الفكرية من الطراز األول : ل ية يف  جمال ا مللكتقدمي خدمات عا  .مل

بات 10 نادا إىل العدد األصيل  بة ا للطلست ا س سـ ًي ت لن  .ق
11 ºبارة عن طلب محلاية براءة ما لالخرتاع ذاته أودع يف أكرث من ب  .عويه 
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ية ومن إماكية  شفا نظمة، سوف يعزز ذý من ا بو ويف موارد ا هذا األمر يف الو ية  سامهة اإلجيا نففضال عن ا ل مل ي ب فمل ل  تقيصً
بات الرباءة يف العامل ملمالمح نظام الرباءات ا<ويل وكذا ا سام العمل وإدارة الطلب يف ضوء العدد املزتايد  لطلسامهة يف ا قت

بات الرباءة ا<وية. بأرسه يات لز/دة حصة املعاهدة من  نا العديد من iسرتا لوقد  طل يج تي نب يات . ت يجوشمل هذه iسرتا تت
همة إىل املعاهدة تصاد/ت ا i مليع انضامم ق توى إىل  فهياً واليت مل تكن طرفاتشج ية ا سـ، مع الرتكزي عىل تقدمي اخلدمات عا ملل

شأن الرباءات  تعاون  نظام من خالل الفريق العامل املعين مبعاهدة ا سني ا يث اللكفة و ية من  تخدمني والفا با ل ل حت عل حسـ مل
بات مبوجب املعاهدة ية معاجلة ا لطلوإدارة   .معل

شأن الرباءات يف املقرتحات اجلديدة جيايب لºول األعضاء يف إوقد جتىل iلزتام اإل .10 تعاون  سني نظام معاهدة ا بدارة  ل حت
سة مايو  شاركني يف  جلاليت تقدم هبا عدد من ا شأن الرباءات2012مل تعاون  ب للفريق العامل املعين مبعاهدة ا رش . ل تبو

مترار يف خارطة الطريق للمعاهدة نا ق. سـاملقرتحات اجلديدة ال يدا كو ًد أحرزQ تقدما  ج يذ هذه اخلارطةً  خالل العام تنفيف 
نرصم نظام املعاهدة. ملا بل  ية يف ا لوتضمن خارطة الطريق وجود خطة  تقي ملسـن ية . حتسـ نظر  رش أن  بدو من ا مجعكام  ت ملبي

ناء  ها أ Kشأن الرباءات خالل اج تعاون  ثمعاهدة ا ب تعديالت عىل الالحئة مجلا<ورة اجلارية عل بو يف عدد من ا ليات الو ي ع
يذ تخدا7امعاهدةلية للتنفا يط ا سـ  يةلتبسـ تحدة األمر يري يف القانون الوطين للوال/ت ا يجة  بات  يك لاكفة مودعي ا ملت تغ ن للطل  .ك

يات معاهدة .11 تب ا<ويل  همة يف جمال إدارة ا ية وا نات احلا لعملومن مضن ا ل ملكس مل ي شأن الرباءت اخلدمة لتح تعاون  ب ا ل
ية املعروفة اإل بات وملاكتب لكرتإلجراءات اإلنلكرتو نفاذ اآلمن ملودعي ا شأن الرباءات اليت تضمن ا تعاون  ية ملعاهدة ا لطلو ل ب ل ن

سام  ية إىل أ ية الفكرية الو قا طن يحة امللك ياQت ا ملامللفات وقواعد ا لصح بات املودعة لب تب ا<ويل ملعاجلة ا لطلسؤول عهنا ا ملك
ًناء عىل املعاهدة يات . ب شأن الرباءت نظاما  اكنت اإلجراءات اإل،2011مجعوخالل  تعاون  ية ملعاهدة ا ًلكرتو ب ل يان ًجتر ً حمدودا يب

ترص عىل عدد  باتصغرييقو تخدمه املودعون من أكرث من . لطل من مودعي ا يوم،  سـأما ا تاحا للماكتب 80فيل ً دوp وصار  م
يار جديد يف يويو . ًمؤخرا يف  لمث أ تعلقة حب2012خض تقدمي املالحظات ا سمح لألطراف األخرى  مل  ب ية ي نا ية ا عاp ا لص لتقن

شورة  بات ا سابقة املربطة  نا لطل ت ناء عىل املعاهدةملل ًواملودعة  ية أن تطلع عىل هذه . ب سلطات ا<وية واملاكتب ا نوبوسع ا ل ملعل
ية الرباءة يمي أ هام يف  هلاملالحظات لإل تق تخدام سلطة. س ثال عىل ا سـوهذا  تاجئ يف  اإلم سامهة يف ضامن جودة ا ننرتنت  لللم

يا .  احلصول عىل براءةمعلية ترب عدد املالحظات اليت تقدم هبا أطراف أخرى حمدود  ًو سب مترب 17 مالحظة حىت 18(نيع سب 
يد للغاية) 2012 يار اجلديد  با
 قاطعا أن ا بت إ سم هبا هذه املالحظات  مفوإن اكنت اجلدية اليت  خلث ث ًت ً ت ثل اخلطوة . ت تمتو

همة والقادمة  شأن الرباءات يف ت اإلعىل طريق تطوير اإلجراءاملا تعاون  ية ملعاهدة ا بلكرتو ل بكة ن بات عىل  شـنظام إليداع ا لطل
يه احلال اإل يضمن حتققا أفضل مما  يل أي برامج حاسوية كام  بات دون  سمح بإيداع ا علنرتنت سوف  سـ ب حتم لطل يومًي  لضامن لا

 .خلو الطلب من األخطاء واعKده

رسيعة  عىل أُلعام املايض، أكدتل يويف تقرير .12 شأن الرباءات وبرQمج الطرائق ا تعاون  تقارب بني معاهدة ا لية ا ب ل ل مه
نازعات ملسوية ا بكة من - لت ية سوف حيظى مبوجهبا طلب الرباءة ا+ي خضع iتفاقاتشـ وهذا الربQمج هو  نا ئ ا لث

ºرسيعة يف ب ياز املعاجلة ا بº اإليداع األول  تعراض شامل أويل واكن موضع تقرير  لال تم ب ثاينسـ ويغمرين الرضا . ل اإليداع ا
تقارب، إذ أبرم  متر يف شأن هذا ا تقدم ا ليال ا ملسـل نازعات 35ح سوية ا رسيعة  با لربQمج الطرائق ا مل تر ت لت ل ً مترب 17حىت (ي سب 

سمح) 2012 تقرير تويه  بحث ا<ويل وا تخدام ا ل  ل شأن سـ تعاون  ية الرباءة  مبوجب معاهدة ا شأن أ باألويل ا<ويل  ل هل ب
نازعات كأساساءاتالرب سوية ا رسيعة  تلف أطراف اتفاق برQمج الطرائق ا رسيع وترية املعاجلة بني  مل  ت لخم ل ويصب إدماج . لت

نازعات يف صاحل املعاهدة والربQمج لكهيام سوية ا رسيعة  بات برQمج الطرائق ا شأن الرباءات يف تر تعاون  ملمعاهدة ا ت ت ب لل ل  .ي

ئا .13 ثل  ًوالتزال لكفة الرتمجة  ب شأن الرباءاتعمت تعاون  يال عىل نظام معاهدة ا ب  ل ً تقدر نفقات الرتمجة يف معاهدة  إذ. ثق
شأن الرباءات  تعاون  با ية 43بـ ل يون فرنك سورسي يف مزيا ن  ية يمل ئنا نة2013-2012ث يورسQ أن نعلن أن لكفة . ه الرا

مية خلدمات الرتمجة مبخلدمات وحدة ال ية حلكالرتمجة قد تراجعت بفضل اإلدارة ا ية يف الرتمجة اخلار نا جا يف ذý ا سـ فت ل
يا املعلومات نولو تخدام املزتايد  iجو لتك شأن . سـ تعاون  تقرار نفقات معاهدة ا سمح هذا األمر حلفاظ عىل ا بو ل سـ سي
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تفامقالرباءات عىل الرمغ من ز يد ا مل/دة عبء العمل وا ناء لتعق بات املودعة  نوع اللغوي  ً ألعامل الرتمجة بفعل ا ب للطل  عىللت
مية ألعامل ترمجة. املعاهدة مية املضافة ا ثل ا نوع اللغوي ذاته  لعظوإن اكن هذا ا لق مي شأن الرباءات،لت تعاون  ب معاهدة ا سمح ل ي إذ 

ية  تني iنلكزيية والفر ناء عىل املعاهدة  بات املودعة  شور من ا بذة عن لك طلب  توفري ملخص أو  سـهذا العمل  للغ ب لطل ن ن نب ً م
سخة انلكزيية ية الرباءةنوكذا  شأن أ هل للك تقرير أويل دويل  يا اجلديدة عىل . ب نولو توفري ا نة  جسمح هذه اخلدمة ا لتك ب ي لمثت

شأن الرباءات تعاون  بنطاق أوسع من خالل نظام معاهدة ا  .ل

نة....عالماتعالماتعالماتعالماتللللتتتتسجسجسجسجيل ا<ويل لليل ا<ويل لليل ا<ويل لليل ا<ويل للللللنظام مدريد نظام مدريد نظام مدريد نظام مدريد  .14 هدت  سـ  ناء2011 ش تجارية  بات ا<وية للعالمات ا ب ارتفاعا يف عدد ا ل ل  لطل
يث بلغت  با، أي بز/دة قدرها 42 270حعىل نظام مدريد،  سابقة 6,5طل  نة ا ليف املائة مقارنة  نوتوقع منوا أقل يف . لسـ

يون .  يف املائة3 يف املائة و2 من األرحج أن يرتاوح بني 2012 سـنة يا نصف  سارية حا يالت ا<وية ا بلغ عدد ا ملو ل ل ل سج لتي
يل540 000(تسجيل  مييمل 5,5 مقابل) تسج  تويني الوطين واإل ية عىل ا قليون عالمة  سـ ها . ملمحم يالت  ميتلكوتÄ ا لتسج

يف178 500 توسطة، مما يعين أن نظام مدريد يعد 80 تصن صاحب عالمة وميكن  رشاكت الصغرية وا ُ يف املائة مهنم مضن ا مل ل
رشاكت الكربى أيضا توسطة و رشاكت الصغرية وا يدا  للنظاما  مللل  .مف

هد نظام مد .15 نوات يشو متر ذý يف ا توقع أن  ية، ومن ا ته اجلغرا ته و يث عضو بريا من  سـريد توسعا  مل ي ي لك يسـتغط ف ح
ثالث القادمة ندا. لا يا ويوز بني وكولو يه ا نة وإىل غاية اآلن، انضمت إ نذ بداية ا يلو ن ب لفل ل مسـ ل يه . م نضم إ تظر أن  لومن ا ت ملن

يك ند وا نة بعد أن أهنت ا بل هناية ا سـدوتان أخر/ن  ه سـ ملكل لل يهتام يف iنضاممق تا  تورية وأ ن إجراءاهتام ا< ن وحبلول . علسـ
نضم إىل نظام مدريد دول 2015 سـنة توقع أن  ت، من ا يامل نوب رشيق آ سـرابطة أمم  يهج ست بعد أعضاء  ف اليت  ُ  .لي

بل القريب قامئا عىل معاهدة واحدة .16 بح نظام مدريد يف ا ناك أمل يف أن  ملسـتقوال يزال  يص دة فقط وتظل دوp واح. ه
ثريا . عضوا يف اتفاق مدريد دون أن تكون طرفا يف برتوكول مدريد هل  هذه ا<وp إىل الربتوكول  تظر  كوiنضامم ا سن سيل مل

نظام  .لطريقة معل ا

يه إىل  .17 تب ا<ويل يف  سعومييض ا سري طريقة حصوl عىل حتسنيملك تخدم و تجربة ا ي طرق العمل لالرتقاء  سـ تب مل
يالت ا<وية لل لا تجارية واحلفاظ علهيا وإدارهتالتسج نات . لعالمات ا سيوشمل تÄ ا  :ما ييلاملدخ� لتحت

سلع واخلدماتنسخة جديدة من نظام  - ها وقد لإدارة ا سلع واخلدمات و ياQت ا بو لرتمجة  تصنيف، ويه أداة وضعهتا الو ل ب ي
رش لغات  تاحة  بريا ويه اآلن  باال  بعهدت إ م ق ية، إضافة إىل اإلنلكزيية و: لغات العمل ويه(كش با ية واإل نالفر سـ نسـ

ية ية والرو ية والربتغا ية والعربية واإليطا هوندية واألملا سـالعرية وا ل ل ن ل  ؛)لب

يالت إدارة وثالث أدوات جديدة خلدمة الزئن عىل اإلنرتنت، ويه خدمة -   يف نظام مدريدلتسجحمفظة ا
)Madrid Portfolio Manager ( تخدم بإدارة حمفظة سمح  سـاليت  وخدمة عىل اإلنرتنت، تسجيالته للمت

iيالت بات وا سجطالع اآلين عىل وضع ا تخدم من اليت) Madrid Real-time Status( لتلطل ملسـ متكن ا
ية  بهيات اإللكرتو يالته، وخدمة ا باته و نiطالع اآلين عىل وضع  سج لتنطل اليت ) Madrid Electronic Alert(ت

شط متة املعلومات حول أ نتقدم لألطراف ا يل يف جماالتمله  .حمددة لتسجة ا

يةللللللللتتتتسجسجسجسجيل ا<ويل يل ا<ويل يل ا<ويل يل ا<ويل نظام الهاي نظام الهاي نظام الهاي نظام الهاي  .18 نا يةللرسوم وال°ذج ا نا يةللرسوم وال°ذج ا نا يةللرسوم وال°ذج ا نا عللرسوم وال°ذج ا علص علص علص نة. لص يدة يف  تاجئ  سـبعد أن حتققت   اليت ارتفع فهيا 2011 جن
يالت عدد  بةلتسجا ناء عىل نظام الهاي  سـا<وية  ب بلغ 6,6 بنل توقع أن يكون الطلب مطردا 2 636لي يف املائة  با، من ا مل  طل

سائدة يفيف ظل الظر تصادية ا i لوف بل األسود و. ويظل نظام الهاي نظاما حمدودا. 2012 ق تانجلونضامم ا  جيكسـطا
بلغ عددها  ية إىل ثالثة أطراف  نة املا يف عىل مدى ا تعاقدة اليت انضمت إىل ويقة  يوتونس وصل عدد األطراف ا ض سـ ن ث لمل ل ج

تعاقدا45اإلجاميل  تغري يف . م طرفا  سوق، يولكن من املرتقب أن  نظام يف ا يه ا نطاق ا+ي  ثالث القادمة ا نوات ا لا ل يغط ل ل لسـ
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تحدة  هورية كور/ والوال/ت ا يان و تخدمني بعد أن رشعت لك من الصني وا  تذا يكون بذý أكرث ا ملو ل سـ مجسـ للمج
ية وا<ول األعضاء يف  يايكاألمر نوب رشيق آ سـرابطة أمم  نظر جبدية يفج تعداد لالنضامم أو بدأت  i ت يف  . ذýسـ

ية .19 نصاته اإللكرتو ته و يط طريقة علمه وتطوير أ هم  يكون من ا نوتوسع نظام الهاي  نظم سـ سـ مب يط . تبمل ية ا سـو لتبمعل
تعاقدة إىل آخر ويقة التفاق  ثية طوي� انطوت عىل عدد من اإلجراءات القانوية ا<وية اليت متت عرب نقل األطراف ا مل ل ن معل

يف- الهاي ن أي ويقة  يد. جث نفاذ يف 1934 ث ويقةجتمودخل  ناير 1ل حزي ا  وحنن عىل درب إهناء رس/ن هذه 2010ي 
توصل إىل نظام قامئ عىل معاهدة واحدة عىل أساس . ثالويقة هدف الهنايئ هو ا نظام مدريد، فا بة  لوكام هو احلال  ل لسـ لن
 .جنيف ثويقة

تخداما، صارت ا .20 بح أكرث ا ندما  تعدادا إىل إدارة نظام الهاي  سـوا يص ع نذ سـ رش،  سج�  ية ا نا ملرسوم وال°ذج ا تُن مل ع لص
هر2012 يناير بوع بدال من لك  ش ، لك أ بيك يف . سـ بو ا نصة جديدة لإليداع اإللكرتوين عىل موقع الو توضع  شـو ي لسـ م
بات ا<وية 2012 هناية سري إيداع ا تطورة  يح عددا من الوظائف ا ل، و لطل ي مل لتت ت رس (سـ يل ا تخدم، وا ّساب ا ملي ل تحممل سـ ح

ساب الرسوم، ودفع الرسومللنسخ، يا، وأداة مدجمة  ها آ حل وحفص الصور وحتو ل  ).يل

يد ا<ويل .21 شأ عىل ا يات ا يل  بونة  يد ا<ويلنظام  شأ عىل ا يات ا يل  بونة  يد ا<ويلنظام  شأ عىل ا يات ا يل  بونة  يد ا<ويلنظام  شأ عىل ا يات ا يل  بونة  لصعنظام  ن سم سج لصعشـ ن سم سج لصعشـ ن سم سج لصعشـ ن سم سج ململململشـ تتتت ت تل تل تل بونة يف إعداد ....للللل تطوير نظام  شـ بدأ الفريق العامل املعين  لب
يه حا رشين األعضاء  بع وا شاركة ا<ول ا بونة هبدف ز/دة  نظام  تعراض قمي  لا سـ م شـ ل فسـ لع ل ل تقل الفريق العامل إىل . ياّ نوقد ا

يات نذ انعقاد  متع مرتني  ثف وا مجعمرح� من العمل ا م سعى أيضا إىل 2011 جملك ية  رشوع نصوص اتفا ت وهو اآلن يدرس  ق م
ية ياQت اجلغرا شمل ا نظام  يع ا فتو ب ي ل لسـ شاء جسل دويل اكمل . ل ية والصعوبة وميكن أن تفيض إىل إ ية يف غاية األ نوهذه  مه معل

Qشأللبيا يات ا ية و نت اجلغرا ملسم ت سامهة أكرب يف الفريق العامل . ف شاركة و تطلب  هدف الطموح  يق هذا ا ميد أن  م س يب ل حتق
يا من الوفود تقطب لغاية اآلن سوى عدد حمدود  سبا+ي مل  نسـ  .ي

تحكمي والوساطة .22 بو  تحكمي والوساطةمركز الو بو  تحكمي والوساطةمركز الو بو  تحكمي والوساطةمركز الو بو  للمركز الو للي للي للي ية ميكن. ي يط ئيسـمتحور معل املركز خالل العام املايض حول ثالث جماالت ر تسل 
يث ما زال املركز أبرز مقدم خدمات  و.الضوء علهيا تعلقة بأسامء احلقول عىل اإلنرتنت  نازعات ا سوية ا حاªال األول هو  مل مل ت
سمرب . يف العامل لكه نذ د يو ندما وضعت 1999م نازعاتع  سوية ا ياسة املوحدة  ملاإلجراءات القامئة عىل ا ت لسـ نادا إىل ل ست ا

بو، توىل  يات الو يتو تحكمي والوساطةمركص بو  للز الو سوية  حاp يف إطار 24 000 إدارة أكرث من ي ياسة املوحدة  تا لسـ ل
نازعات تجارية ا+ين قدموا 2011وتواصل عام . ملا بو هذه مع ماليك العالمات ا ل الطلب عىل خدمة الو  حاp، أي 2 764ي

 . يف املائة عن العام املايض2,5 بز/دة

بري .23 يري  كويوشك أن حيدث  تجارية عىل تغ يات جوهرية عىل أمن العالمات ا ل يف نظام أسامء احلقول قد تكون l تدا ع
نظم بني يزي ا ية  باره آ نظام أسامء احلقول  تعلق   Éية ف بؤ واملوثو ملاإلنرتنت وعىل إماكية ا مت ل ت ب ي ت للن ع قل تجات يف  ن شآت وا نا ملن مل

ية تجارة اإللكرتو نا ية ألوتقرتح  .ل نئة اإلنرتنت ا ملعي نةه ئة(ICANN) ملعيّسامء واألرقام ا سؤوp عن لهي، ويه ا اإلدارة  ملا
نظام أسامء احلقول ية  لا يا املكونة من أسامء عامةمن  غري حمدودحيمتل أن يكون  إدخال عدد ،لتقن أي اجلزء ( لعلاحلقول ا

ت). إىل ميني آخر نقطةاألخري من امس احلقل  يع، من ا تو ملويف املرح� األوىل من هذا ا سـ  امس حقل 1 300وقع إدخال حنو ل
ثاين من نصف ا لجديد يف ا رشوع لعالمة من العالمات . 2013 ل تخدام غري ا i يع 7مة رصد تو ملويرحج أن جيعل هذا ا سـ سـ ل

تجارية أصعب وأغىل ية الفكرية يف هذه احلقول . لا بادئ العامة  سعي إىل احملافظة عىل ا بو عىل ا للملكولقد دأبت الو مل ل ي
ن. اجلديدة نح فÉ خيص  دير من خالل املركز ماسـو سابقة  للمسمى إلجراءات ا ل iعرتاضات القامئة عىل احلقوق "ي
تجارية"نالقانوية نهتك احلقول اجلديدة حقوق العالمة ا يغت لضامن أال  ل، اليت  َص تظل . ت  ،ýاإلجراءات سـوز/دة عىل ذ
تادة  نازعاتملعا سوية ا ياسة املوحدة  ملالقامئة عىل ا ت لسـ ثاين تط ل توى ا يالت يف ا لبق عىل ا سـ ملسج أي اجلزء إىل (لت

نقطة يسار  ).لا
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ية الفكرية من أجل  .24 رشااكت مع ماكتب ا تعلق  ثاين لعمل املركز ا+ي طور عىل مدى العام املايض  مللكواªال ا ل ي ل
تجارية وغري ذý من يل العالمات ا تعلق العرتاضات عىل   Éلإدارة إجراءات الوساطة ف سج نازعاتتي ويف هذا الصدد، . مل ا

ية الفكرية هد الوطين الربازييل  ية الفكرية ومع ا نغافورة  تب  للملكأبرم املركز مذكريت تفامه مع  ملع للملك وقد سويت أول . سـمك
نغافورة سـنازعة قدمت مبوجب تريب  ت تكوين الكفاءات وغري ذý من . م تدريب  نازعات، يوفر املركز ا لوعدا تقامس إدارة ا ل مل

تلكفة وخفض الضغط املرتتب عن عبء العمل يف احملامك . ات ا<معخدم يث ا يق الكفاءة من  رشااكت يه  لوفوائد هذه ا ح حتق ل
تجارية(أو احملامك اإلدارية وحترير أصل من األصول  نازع، ومن مث متكني هذا األصل من ) لالعالمة ا يقني أو ا تمن حاp عدم ا لل

تخداما جمد تصاد ا i تخدم يف سـأن  قسـ  ./ي

ية  .25 تعلقة  نازعات العامة ا نازعات فÉ خيص ا سوية ا هو إدماج إجراءات بدي�  ثالث  تطوير ا مللكوأما جمال ا ملف مل مل ت ل لل
تظمة. الفكرية اليت يديرها املركز يوم بوترية  نويف هذا الصدد، ترد احلاالت ا هد عدد احلاالت ز/دة مطردة بعد أن . مل يشو

ي� يار ويف بعض احلاال. قلاكنت  ية، إذ ميكن أن تصل يف احلاp الواحدة إىل  نازعات عا نطوي علهيا ا بالغ اليت  ملت، تكون ا ل مل ت مل
توحة، يزتايد احKل وجود إجراءات . دوالر أمرييك تاكر ا i تخدام املزتايد ل°ذج iتقد أنه يف ظل العوملة و نا  ملفوإ ب سـ نع ن

نازع تكرة إلدارة ا يح وسائل  ملدوية حمايدة  ب ت مل يص يقدم . اتت تعلقة لرت نازعات ا خويف ضوء ذý، نرى أن عددا أكرب من ا مل مل
سوية ياب أي  تحكمي املعجل يف  تسوية عرب الوساطة أو يمت، يف العادة، اللجوء إىل الوساطة اليت يلهيا ا غ ل ّت  .لل

 12121212للللإطار وضع القواعد واملعايري ا<ويةإطار وضع القواعد واملعايري ا<ويةإطار وضع القواعد واملعايري ا<ويةإطار وضع القواعد واملعايري ا<وية

نظمة العام املايض .26 ته ا هم ا+ي عر ملاحلدث ا ف برصي يف يويو مل سمعي ا شأن األداء ا يجني  ن هو إبرام معاهدة  ل ل ب . 2012ب
نذ  يجني يه أول معاهدة تربم  مومعاهدة  ية الفكرية1996ب شأن قانون جوهري  للملك  ية . ب سلطات ا تضافت ا ينوقد ا ل لصسـ

يع ا<ول األعضا ناء من جانب  مجحبفاوة لغة هذا احلدث ا+ي سادته أجواء مفعمة اللزتام ا تقدير . ءلب بري عن ا لوأود ا لتع
تاز نظمي ا يافة وا ية عىل كرم ا هورية الصني ا ية الفكرية ا<وية جتاه حكومة  يق ألوساط ا ملما ت لض ب ل للعم لشع مج  .مللك

برصي عرب توفري أساس  .27 سمعي ا ناين األداء يف القطاع ا تقوم الوضع اªحف  يجني  لوتأيت معاهدة  ل ل لفب قانوين أوحض ّ
تخدام ا<ويل يةتنتاجا لإلسـلال باكت الر يدية أو يف ا برصية، سواء يف الوسائط ا ية ا مق ا شـ تقل ل لسمع ل سامه املعاهدة يف . ل ستو

تخدام دون ترصحي ألشاكل أداهئم يف  i ناين األداء من ثلني وغريمه من  يني والراقصني وا نني واملو سـصون حقوق ا ملم فملغ سـيق
تلفزيون واألفالم  ثل ا برصية  ية ا لالوسائط ا ل مسمع يديول  .لفوا

يجني .28 ية . بوقد وقعت مثان وأربعون دوp عىل معاهدة  با هر ا قونأمل أن توقع دول أكرث عىل املعاهدة يف غضون األ لش
يع تو يه  توحة  قمن العام ا+ي تظل املعاهدة  ف يع عىل iنضامم إىل املعاهدة اليت نأمل أن . للمف نا خطة طموحة  شجوقد و للتضع

نطقة نفاذ يف  متدخل حزي ا بل القريبل ية واسعة يف ا تق جغرا  .ملسـف

متر  .29 ها يف أن  يجني ا<بلومايس عن أ ية يف مؤمتر  تا ياQهتا ا نظر أن معظم الوفود أعربت يف  تا  تسـواكن  مل م بملف خل ب لل
شأن وضع القواعد واملعايري بو  ية أعامل الو سود  يجني وأن  باألجواء اليت سادت مؤمتر  ي ت نود. بقب بوشارف اآلن العديد من   ت

يات  نود2012مجعهذا اجلدول عىل iكKل ونأمل أن ترمس  وإنين أحث بوجه . لب طريقا واحضا للميض قدما يف هذه ا
سني نفاذ األشخاص ضعاف  شأن  بين خريطة الطريق املقرتحة من أجل صك دويل جديد  حتخاص، ا<ول األعضاء عىل  ب ت

ش نفات ا بوعات إىل ا برص والعاجزين عن قراءة ا نا ملص ملط شلك . ورةملل يث ا بريا حول الصك من   يا نرى تقار لوحا ك حل
سمرب بشدة ا<ول األعضاء ّأجشع وإنين . واجلوهر ية العامة يف د ية  نا تقارب لعقد دورة ا نام هذا ا يعىل ا للجمع ئ ت ل ثت سـ  2012غ

تصف عام  نظر يف ا<عوة إىل مؤمتر دبلومايس إلبرام معاهدة حول هذا املوضوع يف  نية ا ل  .2013مبغ

                                                
يجي ا 12 هدف iسرتا تا ية الفكرية: ألولل شأن ا توازن لوضع القواعد واملعايري ا<وية  مللكتطور  بم  ل
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شأن اإلجراءات  .30 بوأود أيضا أن أحث ا<ول األعضاء عىل امليض قدما حنو مؤمتر دبلومايس إلبرام معاهدة جديدة 
ية لقانون الرسوم وال°ذج يدة. لشلكا ياغة  يغ  جوإن جوهر املعاهدة املقرتحة قد  ص وبطلب من ا<ول األعضاء أعدت . ص

سان  نفاذ سـتحدراسة حول أثر املعاهدة املقرتحة خلصت إىل ا سني ا تفيض إىل  هرت أهنا  ثل هذه املعاهدة وأ لوجود  حت سـ ظ م
توسطة رشاكت الصغرية وا ملإىل حامية الرسوم وال°ذج حول العامل، وخصوصا يف ا ثال للمعاهدة املقرتحة . ل i متومن الواحض أن

ية إىل ساعدة ا تيض األمر تقدمي ا ية الفكرية و تلكفة عىل عاتق ماكتب ا نيلقي  مل ب تقسـ لسـ يق بºان األقل مللك ية وا نا بºان ا ل ا ل مل
يةويف ا<ورة األخرية . منوا ياQت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم وال°ذج ا ية بقانون العالمات ا فنة ا<امئة ا ب ع لص ل ن لللج ، مل ملع

تعدة للميض. يعرتض أي وفد عىل املعاهدة نجد بعض الوفود  يت  تو نظر حول ا تالفا يف وDات ا سـومع ذý جند ا ل مل ف ق  خ
نعة بأن الوقت قد حان2013قدما حنو مؤمتر دبلومايس يف هناية   .مقت وأخرى غري 

ية الفكرية و .31 شأن ا مللكوإن وجود صك دويل  يةب يدية وثاملوارد الورا يدي لتقلاملعارف ا ثقايف ا بري ا تقل وأشاكل ا ل لتع ل
نظمة ية  للمأولوية ر همة الفورية املطروحة أمام ا<ول األعضاء يه . ئيسـ هر ملوا سار لأل شوضع  تؤدي إىل 12م ب� اليت  سـ ا ملق

يات  ها يف  تا هر  ية و مجعيجة إجيا ن ب جئن تظ ثف . 2013ت سار  يع الوفود امليض يف  تعني عىل  يجة  يق هذه ا مكو ي ت متحق مج س لن ل
شاركة بري من iلزتام وا تحيل بقدر  ملوا ك  .ل

ئات .32 شأن حامية  ثفا  بل الزتاما  هد العام ا بغي أيضا أن  يو ب هي مك ملق ش يث توقعت ا<ول األعضاء إماكية عقد ين بث  ن ا حل
تواصل العمل يف عدد من اªاالت األخرى، وشمل بوجه خاص iلزتام . 2014مؤمتر دبلومايس يف   ،ýتز/دة عىل ذ يس

يدات األخرى  ناءات وا i تعامل مع ي ت لتقل ث ية(سـ بات واحملفوظات واملواد ا ميا لتعلت نة ا<امئ) ملك ية للجعىل جدول أعامل ا ملعنة ا
 .حبق املؤلف واحلقوق اªاورة

ية يةا يةا يةا  13131313للللتتتتمنمنمنمنا

ها مع  .33 يع قطاعات األمانة يف  تعامل  ية،  تعاون يف جمال ا تعلقة بإدماج ا ياسة ا<ول األعضاء ا يا مع  معلمتا مج ت من ل مل سـ لتشـ
شاركة يف نظام ساعدة يف تكوين كفاءاهتا  ية ا ية واألقل منوا  نا بºان ا ياجات اخلاصة  iللم مل بغ ل لل مت ية الفكرية وiتفاع ح ن ا مللك

سؤول بوجه خاص عام ييل. به ية يف األمانة  موقطاع ا  :لتمن

تاكر؛ "1" iية الفكرية و ية  يات و ياغة اسرتا تعلق   Éساعدة ف با ن يج بص ي للملكمل ط  ت
 وتكوين الكفاءات؛ "2"
بºان األقل منوا، وخصوصا خدمات الو "3" ياجات اخلاصة  i مج ا+ي يعاجلQللوالرب بºان حت لبو اليت تقد7ا إىل ا ي

يات   ؛2011مجعاألقل منوا وا+ي Qل املوافقة يف 
تعلق بلك بº؛ "4"  Éنوية ف نظمة يف خطط العمل ا ساهامت األجزاء األخرى  يق  يو سـ للم م لسـ  تن
ية "5" شأن ا بو  يذ جدول أعامل الو منو ب لتي  .تنف

سؤوو يا  بºان يف أورو وآ بعض ا ية  بة ا لتوىل ا م سـ ل ب ن شع ملعت تصاد ل i ية إىل نظام تعلق ملرح� iتقا  Éشاهبة ف قيات  ل ن ي م
ية العمل يف جمال حق املؤلف ناعات اإلبدا ثقافة وا توىل قطاع ا ية بذý، و بºان ا عاحلر وا لص ل ي ن  .ملعل

ية يف إطار  .34 ية، أعدت عدة أدوات  يات و بة يف وضع اسرتا تجابة للعديد من ا<ول األعضاء الرا معلولال ن يج غ طسـ ت
يةرشوع م ية الفكرية عىل . لتمنجدول أعامل ا يات  ياغة اسرتا سارا  يا يضع  يال  للملكوشمل هذه األدوات د يج لص م مهنج ل تت

ية  رشوع اسرتا ية واملقابالت مع أحصاب املصلحة؛ وإعداد  بحوث الو9 ياQت من ا شمل مجع ا ية، مبا  تا يجمراحل  ل ب ي ل تت مل ئقم
س ية من خالل  بري وصقل iسرتا مبدمع من  تيج ية خ تقصا ية ودراسة ا تعدد القطاعات؛ ومناذج  شاوري وطين  ئار  سـ معل مت

                                                
ثالث 13 يجي ا هدف iسرتا لا ت ية: ل يل ا ية الفكرية يف  منيل iتفاع  س ن لته ب مللك  تس
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ية  تقصا i تخدام ا<راسة ية <مع ا يا شأن وضع املؤرشات ا يل  ية؛ ود يدا ية وا بحوث الو9 سري ا ية  ئمر سـ سـ سـ ب ل ن مل ل ل ملقجع ئق
ية  .جعاملر

شطة تكوين الكفاءات مضن .35 نوندرج أ بىن من  اكم�مجموعة ت ية ولا تية الفكرية وشمل معظم للامعة ا< دماتاخللتحت ا ملك
نظمة شطة ا ملقطاعات أ ية وتعد . ن بو ميأاكد يةاألداة يالو تفاد ما مجموعه، 2011عام و. تكوين الكفاءات لربامج سـاألسا  سـا

بو  بºا192 من اخشص 33 732 ية الو ي من برامج أاكد تعمل مهنم 33 019(مي مثاين   ونظمت). عن بعدلمن خالل برQمج ا
يع أحناء العاملأماكنفية يف صيمدارس  تلفة يف  مج  بتخم ًشاراك 338 سـتقط وا يذ وقد . م تقدم يف  تنفأحرز مزيد من ا مرشوع ل

ية  يات من أجل إقامةلتمنجدول أعامل ا ئةميأاكد Q يات يفشـ ثل هذه األاكد مي، مع وجود خطط  تةمل بºانمن  سـ  يف هناية  و.لا
ية وضعت، 2011عام  ست ولتل برQجما جديدامي األاكد ية ا يع اللغات الر لعمل اإللكرتوين  مس جبم ýيةكذ مضن  وقدمت. للربتغا

تخدمت ية ا رشة دورة  سـالربQمج ثالث  تعلمي يات ع تدريس مهنجفهيا  تفاعيلل ا ساعدة لا ت املدوQ والوييكومواقع فيديو لامب 
نقاشمنتد/ت و  .لا

ية من األولو/تولقد ظل .36 يات جدول أعامل ا يذ تو من  لتص رشوعا Q26ل حىت اآلن، و. تنف تنفيذ املوافقة من أجل م 
ية  ية إجام يات، مبزيا تو لتÄ ا ن ص يون فرنك سورسي24 تناهزل ي  شاريع يف عام وقد متت. مل تة  م  يمي 2011سـ لتق وقدمت تقارير ا

نة ا شأهنا إىل ا تقل  ملعا للجمل ب ية الفكريةسـ ية وا مللكية  من رشوعات. لتن تكامل  يمي وا تعرض تقارير ا مو سـل ست األ تقسـ خرى إىل لا
نة يف دورهتا يف نومفرب هذه    .2012للجا

نا إىل  .37 ميي،  رشية واإلطار القانوين وا ساعدة يف تعزيز كفاءات املوارد ا يويف جمال حق املؤلف، وفضال عن ا سعمل لتنظل ب
ية نا لإلدارة امجلا Qيان بطاقات جديدة يف بر عاإل جم ية عامل حامس يف. ت ية اإلدارة امجلا عومصدا يةق ناعات اإلبدا ع ا نا . لص نوإ

ية نظامت اإلدارة امجلا يار طوعي دويل جديد لضامن اجلودة  عسعى إىل العمل مع أحصاب املصاحل من أجل إقامة  مل مع . لن
ية تا ية عالمة اجلودة ا يذ  يد ا رشوع  لوا ل بتسم نفل تق ساءTAG of Excellence p: مل ية وا شفا متزي يف ا يل عىل ا مل، وهو د ل فل ّ ل

سن اإلدار  .ةحو

ية ية العا ية ا يةا ية العا ية ا يةا ية العا ية ا يةا ية العا ية ا ملا ملت ملت ملت للللتحتحتحتحت     14141414للللببببنننن

ية يوفر  .38 ية العا ية ا ملبرQمج ا ت تحب لل يا املعلومات متاكم�مقاربة ن نولو تخدام  ية عىل ا نا بºان ا تعزيز قدرة ا ج  تك سـم ل ل ل
ية الفكرية وiإدارة مع <وiتصاالت  ية، ومللكا باكت املعارف العا ياQت و ملتفادة من قواعد ا شـ ب ت املعلوما من مث إ
حةلسـ

ية الفكري من خالل  ية اليت وضعت يف العامل لكه بواسطة نظام ا سو ية وا ية وا نولو مللكا يق ج تتك للعلم ية ل ياQت العا ملقواعد ا لب
ية تعاون ، ناªا تعاون  عىل وضع برامج وأدوات مع ا<ول األعضاءلوا ياتلتعزز ا يل لوتوطد الفعا  ّمك الوظائفتقل من خالل 

تكررة ية ملا  .الفكريةمللك بني ماكتب ا

ية الفكرية وتعزيز حتديث ماكحتديث ماكحتديث ماكحتديث ماك    .39 ية الفكرية وتعزيز تب ا ية الفكرية وتعزيز تب ا ية الفكرية وتعزيز تب ا يا املعلومات وiتصاالتاهتااهتااهتااهتاقدرقدرقدرقدرمللكمللكمللكمللكتب ا نولو تخدام  يا املعلومات وiتصاالت عىل ا نولو تخدام  يا املعلومات وiتصاالت عىل ا نولو تخدام  يا املعلومات وiتصاالت عىل ا نولو تخدام  ج عىل ا جتك جتك جتك تك نا . سـسـسـسـ مساعدة صلوا
بات  تة معاجلة  يع أحناء العامل أل ية الفكرية يف  طلماكتب ا مت مج ية الفكريةمللك سنتقدمي خدمات   ومن مث،مللكا أحصاب إىل  حأ

ساعدةللحصوطلب وقد زاد ال. املصلحة بو مل عىل  بري ي الو هرا 12يف كبقدر   ً يةش  عىل بºا 90أكرث من وحيصل اآلن . ضاملا
ساعدةشلك من أشاكل   :حتديداو.  يف هذا اªالملا

تة؛62 - توفري األ بو  تخدم نظاما أو أكرث من أنظمة الو با  مت  ل ي سـ يت  مك
ية؛44و - نا ية ا تخدمون نظام إدارة ا با  ع  لص سـ مللكت ي  مك
با 14و - سـ  يت ية الفكرية؛مك نظام العريب إلدارة ا مللكتخدمون ا  ل

                                                
يجي الرابع 14 هدف iسرتا تا ية الفكرية وتطويرها: ل ية  ية العا ية ا للملكيق ا ملن ت ب تحسـ ل لن  ت
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سح 16و - بو  تخدمون برQمج الو با  للم  ي سـ يت نة ودفق العمل) (WIPO Scan(مك  ؛)مقنظام إدارة الر
ية  - بو إلدارة الو9ئق اإللكرتو تخدمان نظام الو بان  نو ي سـ يت  ).WIPO EDMS(مك

يد حتديد عالقة للحصول عىل ا<مع عديدةطلبات وما زالت  سبولو/ت األ قو ياQت و.  توافر املواردحفهيا  تقاةلبا  ملسـا
بو  تة واليت تفضلتيبواسطة أنظمة الو متتوفري األ ية الفكرية ل تعاون ومللك ماكتب ا شاركةل ترص  فهياملا تخدا7ا يقال  عىل سـ ا

يد احمليل هاأيضا مللءتسـتخدم بل ، لصعا ية الفكرية اليت  ية  ياQت العا يح قواعد ا تللملك مل تب بول  .ي الو

ية وغريها من اخلدمات يف جمال املعارف .40 ياQت العا ية وغريها من اخلدمات يف جمال املعارفقواعد ا ياQت العا ية وغريها من اخلدمات يف جمال املعارفقواعد ا ياQت العا ية وغريها من اخلدمات يف جمال املعارفقواعد ا ياQت العا ملقواعد ا ملب ملب ملب هر أشواط قطعت لقد. للللب برية خالل األ ش  رش ك عiثىن 
ية يف  نظمة وغريها من اخلدمات اليت وضعضاملا ية  ياQت العا للم قواعد ا مل بºان منوال انفاذ حتسنلب ية وأقل ا نا لبºان ا إىل  مل

 .منتجات املعارف

ياQت حنوومي .41 بحث عن مجموعات  يا ا بكن حا ل شأن الرباءات و14 ل تعاون  يون براءة اخرتاع من معاهدة ا ب  ل  عن مل
ياQت ختص  بيالت  ية 30تشك ية أو إ ميبراءة اخرتاع و قلن نطاق  ()PATENTSCOPE( يف ركن الرباءات ط توسع ا لأي  ب

يون8من  يالتشمل تÄ تو).  يف العام املايضتشكي� 27بياQت تغطي  ة مجموعمل  يان بياQت من  اجلديدة من لتشكا لا
يا وiحتاد الرويس يف بوضع برQمج جديد. كينو توى أعىل تلكوقد صدر   .مسـتكون ممزيات أدائه عىل 

تعددة اللغات .42 نفاذ إىل املوارد ا سني ا يفت عدة وظائف جديدة عىل ركن الرباءات  ملوقد أ ل تح  :لض

تعدد ال "1" بحث ا بح اآلن ا ملأ ل تاحا يف ص نظام من خالل ) ز/دة ثالث لغات مقابل العام املايض( لغة 12ملغات 
سويدية )WIPO CLIR (تعدد اللغاتملابحث لا ية وا هوندية واإليطا ل عرب إضافة ا ل ل ية (ل لصينإىل جانب ا

ية با ية واإل ية والرو ية والكورية والربتغا يا ية وا ية واألملا نواإلنلكزيية والفر سـ سـ ل ن ل ن  ؛)نسـ

 درجت آp مايكروسوفت للرتمجة؛وأ "2"

ية الفكرية الكوري "3" تب ا مللكوأدرجت أيضا آp الرتمجة اخلاصة   .مبك

تحدة األخرى ئات األمم ا يات املعارف اخلاصة هبا مع  نولو نظمة آلهتا للرتمجة و شاركت ا ملولقد  ي مل هت ج مقر األمم  وخاصة تك
تحدة يويورك ملا ياركن دمع أسواق  إىل خرى املضافةاأل وظائف اجلديدة التوشمل. ا<ويل لالتصاالت وiحتاد نيف  نولو جا  لتك

يص مبوجب  طلبات توافر خطارات مناإل من خالل شأن الرباءاتخللرت تعاون  بمعاهدة ا  .ل

ياQت .43 ياQتقاعدة  ياQتقاعدة  ياQتقاعدة  بوببببقاعدة  بو الو بو الو بو الو يةلللل    يييي الو تجارية العا يةلعالمات ا تجارية العا يةلعالمات ا تجارية العا يةلعالمات ا تجارية العا مللعالمات ا ملل ملل ملل يفة حبث عىل ل ظيت العرتاف بأهنا متÄ و توى عاملي وظائف حظ مسـ 
يلن اوإ. أخرى يا.  ماض اآلن قدمالبياQتل هتاتغطتوسع يف  ياQت من نظام مدريدوإضافة لحا خبصوص خطارات  واإللب إىل ا

ية ا<وية   اخلاصةترصاتûاسامء واأل وشارات ا<ول لنظامت احلكو ية ريس6املادة (ممل ثا من اتفا ق 9 يات ) ل يل  سمو تسج ت
بونة،  شأ مبوجب نظام  شـا لن ياQمل بشمل قاعدة  ية ت تجارية العا ملت العالمات ا سج� العالمات عن بياQت ل ندا ملا كيف اجلزائر و

ب�بºان أخرى ةمن أربعتشكيالت  إضافة أملنو. واملغرب يع ا ملق يف األسا  .ب

نا،  قواوعدا .44 ية، و ياQت العا ضععد ا مل نارشين وئعي للب تجاريةبياQت لا قواعدلرشاكة مع ا زيز لتعآخرين ، برQجمني لا
ية واألقل منوا  نفاذ نا بºان ا ما ل يا ل نولو جإىل ا تاح ويف إطار هذين الربQجمني. واملعارفلتك ية ا<ور/تت،  ية وا نا وقواعد  لتقلعلم

ياQت تجارية لبا سات لألشخاصجماQ إما  لا بºان األقل منوا سواملؤ  يف ملا هو موجود مهنا تفضيلية جدا بأسعار وإما ليف ا
بºان ية لا نا ما توسطة ا<خل ل نفاذ.ملا تاكر ل وإن برQمج ا iية و ب إىل األحباث من أجل ا نفاذلتمن ليح ا يةتي  لعلم إىل ا<ور/ت ا
سجلني يف. الرائدة تخدمني ا ملوقد زاد عدد ا سة 70 إىل أكرث من 25 من  هذا الربQمجملسـ سة  30  وإن،سمؤ ها سمؤ يقيف طر

يلإىل  بو يف رشاكة وهذا الربQمج أساس . منشورا 250 حنو  إىل200توفر من ملا املضمونوزاد . لتسجا يشاركة الو مل
Research4Lifeشمل القطاعني العام واخلاص  بني نظمة األغذية والزراعة مشاهبة برامج تاليت  إ
حة األحباث برQمج (م من 
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ية عىل اإلنرتنت ية العا ملالزرا ئة و، )ع تحدة  بيبرQمج األمم ا بحوث ابرQمج (للمل لإ
حة ا نظمة الصحة ) بيئية عرب اإلنرتنتل مو
ية  بكة اإلنرتنتبرQمج (ملالعا ية عرب  بحوث ا شـبادرة إ
حة الوصول إىل ا لصح ل رشاكء يف رشاكة  ).م لوقد مدد ا

Research4Life ية حبلول ية لأل لف مدته إىل ما بعد املوعد األصيل احملدد يف األهداف اإلمنا .  عىل األقل2020 إىل 2015ئ
بو يف هذا اªال هو لالربQمج او نفاذيثاين للو تخصصال إىل لا  ا+ي ميكن ماكتب الرباءات  الرباءاتيف معلومات ملربQمج ا

ية  نا بºان ا بحوث يف ا سات ا ية ومؤ سات األاكد مواملؤ ل ل ل س مي نخفضة س تلكفة  نفاذ جماQ أو  ممن ا ب  إىل أدوات وخدمات ل
  .هاحتليلوبياQت الرباءات سرتجاع المتطورة 

يا و .45 نولو ياQت املعرفة وا تفادة من قواعد  ية لال نا سات يف ا<ول ا ساعدة األشخاص واملؤ نا  جيف  تك لم ب سـ ل س مل سعي
تاكر iيا و نولو نا إقامة مراكز دمع ا نوعة،  با جشع جت لتك ففي العام املايض، وقعت ثالثون معاهدة إلقامة مراكز دمع . مل
تد ية  تاكر ونظمت دورات تدر iيا و نولو با ي للمب ب ج ياQت يف لتك بحث يف قواعد ا يا ا نولو بئني يف جمال  لل ج  دوp وحلقات 12تك

تقدم يف  توسط وا تويني ا ملمعل  مل تاكر 1 500وقد تلقى أكرث من .  دول أخرى10للمسـ iيا و نولو ب عامل مبراكز دمع ا ج لتك
نذ ثالثة أعوام تاكر  iيا و نولو رشوع مراكز دمع ا نذ انطالق  متدريهبم  ج تك بم ل  .م

نصا .46 نصاا نصاا نصاا تقامس امللفات....ت واألدواتت واألدواتت واألدواتت واألدواتململململا نظمة  نصيت ا نات عىل  ل أدخلت ا مل مس ي يس : لتح بو  كالو بحث (ي نفاذ املركزي  للا ل
بو داس ) والفحص نفاذ الرمقي(يوالو شاركة ). لخدمات ا تاحة للماكتب ا يس صارت  بو  سخة جديدة من الو ملوقد أعدت  ي من ك

تحدة حىت اآلن( ندا واململكة ا يا و ملويه اسرتا ك نفاذ عن بعد إىل توتضمن ا). ل بحث يف أرسة الرباءات وا لنات ا ل يس لتح
شاركة ها املاكتب ا ية اليت  بات الر ملا مق تضيفت يح نظاما . تسـملك بو داس  سخة جديدة من الو ثل، أعدت  ًو تت ي ن بسـيطا وأكرث مل

نفاذ إىل الو9ئق ذات األولوية ية  للجاذ يا . ب ًوشارك حا ل رش ي بو داسعأحد  يبا يف الو ًت  .مك

تلف أصقاع العاملوال غ .47 ية الفكرية يف  ناسقة  يق إدارة  يف ا<وية كأدوات  يوم عن أنظمة ا خمىن ا ت ل ن للملكل متحق ل . لتص
يا واألعامل نولو يري يف عامل ا سارعة  يا مع الوترية ا يفات متا ية مراجعة هذه ا جوقد مت اإلرساع يف  لتك تغمل ت شـ ن للمعل ًتص كام مت تعزيز . ل

يا املعلومات ا<ا نولو جأنظمة  يفات ومراجعهتاتك رش ا تصنمعة  لل  .ن

ية الفكرية ية دوية ملعلومات ا ية الفكريةر ية دوية ملعلومات ا ية الفكريةر ية دوية ملعلومات ا ية الفكريةر ية دوية ملعلومات ا بو مكمكمكمكر بو الو بو الو بو الو مللكمللكمللكمللكالو ل جع لي جع لي جع لي جع     15151515ي

تظة مبعلومات عن  .48 تفردة ا ية ا بو عددا من املراجع العا نفاذ، توفر الو ية وخدمات ا ياQت الر ملكفضال عن قواعد ا مل مل ي ل مق ًب ل ً
ية الفكرية  .مللكا

بو لكستعد  .49 بو لكسالو بو لكسالو بو لكسالو ية الفكرية ومعاهداهتا يف العاملً أكرث املوارد مشوال وصالبييييالو بو لكس . مللكة يف جمال قوانني ا يوسمح الو ت
بكة اإلنرتنتعدة لغات  نظام قضايئ ب200 نص قانوين يف حوايل 10 000الطالع عىل  تخدام . شـعىل  سـوقد تضاعف ا

ياQت  شاهدة أدوات قاعدة ا نذ العام املايض إذ يقارب عدد مرات  بو لكس  بالو م لي يون م2م بو لكس يف مل  يرة وصارت الو
بو  سة يف قامئة الصفحات األكرث تصفحا عىل موقع الو ياملربة اخلا م تاسعة (ًت لي° اكنت يف املربة العارشة العام املايض واملربة ا ت ت ب

ها يف  ند إطال قرش  ع تاحة). 2010ع توسع يف عدد اللغات ا بو لكس وا ية للو نصة ا سني ا ملكام مت  ل ي ن مل  فباإلضافة إىل. لتقحت
ية أيضا تاحة لعرية وا ياQت  توقع تكون قاعدة ا ية، من ا با ية واإل ًاإلنلكزيية والفر ن يم ب ب مل ن سـ لصسـ ل ياQت . ن لبوقد صارت لفعل ا

تني تاحة لاكمل يف هاتني ا ية  ية ا تلكمة لعرية وكذا األنظمة القضا للغالقانوية لاكفة ا<ول ا ي ئ ب مل من ن  .لص

بو2011ويف نومفرب  .50 ية الفكرية العاملي ي، أطلقت الو ية الفكرية العامليتقرير ا ية الفكرية العامليتقرير ا ية الفكرية العامليتقرير ا تاكر وموضوعه مللكمللكمللكمللكتقرير ا تغري لال بالوجه ا س� . مل لسلوهتدف هذه ا
ياسات القامئة  نع ا يل  ية  ها  سامهة يف  ها وا ية الفكرية وتو تصادية اجلديدة إىل رشح اجتاهات ا iسـ ص ه بغ لمل س حتل تض يل يح مللك ق

pتص2011وأقر تقرير . عىل األد i منو تاح ا تاكر هو  i ق بأن لمف تدامب تاكر قد . ملسـادي ا هد العام لال بكام أشار إىل أن ا ملش
                                                

يجي اخلامس 15 هدف iسرتا تا ية الفكرية :ل تعلقة  يالت ا تح مللكاملورد العاملي ملراجع املعلومات وا مل ل  ل
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هد والطريقة  تعاطي مع الزحام املزتايد يف هذا ا ية الفكرية مبا فهيا ا تعلقة  همة ا شتغري وسمح بآفاق جديدة يف القضا/ ا مللك ململ ل مل ي
تاكر i بحث احلكويم يف جمال تعزيز ا ثىل  با ل ل تقرير العاملي . مل تلف لوجيري العمل  ناول موضوع  ية الفكرية  خمالقادم  لت للملك

رش يف   .2013ينوسوف 

بو  .51 رشت الو يويف يويو من هذا العام،  تاكر لعام نل تاكر لعام املؤرش العاملي لال تاكر لعام املؤرش العاملي لال تاكر لعام املؤرش العاملي لال هد األورويب إلدارة 2012201220122012بببباملؤرش العاملي لال ملع الشرتاك مع ا
ي). INSEAD(األعامل  مية هتدف إىل  ية  تاكر فصار أداة و هوقد تطور املؤرش العاملي لال تسب ق يمي القدرة عىل صف تقل 7مة 

ياسات والقادة يف جمال األعامل وغريمه من األطراف الفاع� تاكر <ى صانعي ا iسـ برشكة ويدمع هذا العمل رشاكء املعرفة . لب
سة ) Alcatel-Lucent(تلاكيل لوسانت أ ندية Booz Companyسومؤ ناعات ا ه واحتاد ا  .)CII(للص

ياQت ورش .52 سني مجع ا نونواصل  ب تلف بقاع العامل ، إذ لحت ية الفكرية يف  شطة ا ناول أ ياQت  تقارير، ويه  خمها  ن ت ب مللكل ت
ية األوىل يف العامل ثابة املر بو  ياQت إحصاءات الو جعتعد قاعدة  مب ي ياQت . ب نا من ز/دة عدد ا<ول اليت تغطهيا قاعدة ا لبوقد  L متك

تطالع الرأي اإلحص ثرية عىل ا سـيجة لردود األفعال ا لكن ت ية الفكريةك شأن ا نوي  مللكايئ ا ب شورات . لسـ نوتضمن  بو مت يالو
نوي  تعراض ا iبو و ية اجلديدة والوقائع واألرقام اخلاصة لو ية الفكرية العا يوم مؤرشات ا تادة ا ية ا سـاإلحصا سـ ي مل ل ملع لئ مللك

ية القطر ياQت اإلحصا نظام الهاي وا نوي  تعراض ا iشأن الرباءات و تعاون  ئملعاهدة ا ب ل سـ سـ ب لل  .يةل

ناعات القامئة عىل حق املؤلفويواصل  .53 تصادية  i سامهة تقصاء ا بو ال يل الو للصد مل سـ ي ية الرائدة عىل قل ملهنج تقدمي ا
ناعات هذه ا تصادي  i ياس املردود لصتوى العامل  لسـ ق لق يوم . م رشت حىت ا لوقد  ية قامئة عىل هذه نيثالثحوايل ن طن دراسة و

هائ�  سامهة ا بت ا ية  لا مل لملهنج يفتث تو ناجت احمليل وا تاكرية يف إجاميل ا i ظناعات ل ل ب  .لص

ية ياسات العامة العا ية يف قضا/ ا ياسات العامة العا ية يف قضا/ ا ياسات العامة العا ية يف قضا/ ا ياسات العامة العا ملiiiiخنخنخنخنراراراراطططط يف قضا/ ا ملسـ ملسـ ملسـ     16161616للللسـ

ياسة  .54 ية الفكرية يف حتد/ت ا بادرات دور ا سـناول العديد من ا مل لت مللك يةالعامة ت بادرات وأكرث،ملالعا ً نضجا مل هذه ا
شاركة    WIPOWIPOWIPOWIPO    ReReReRe::::SeSeSeSearcharcharcharchبرQمج  بو  مبا+ي تقوده الو سوف و). BIO Ventures for Global Health ) BVGHي

ثني املؤهلني يف أي ماكن  با ية الفكرية واخلربة بدون رسوم  بادرة ا نظامت القطاعني العام واخلاص مبوجب هذه ا حتوفر  مللك للم مل
تعزيز تطوير عقاقري يصات جديدة لعالج للعامل  ناطق أمراض تشخ ولقاحات و هم� واملالرملا سلملاملدارية ا هذا ويضم . ل/ وا

يةواªموع رشاكت األدوية الرائدة  ية وغري احلكو بحوث احلكو سات الصحة وا ممؤ م ل ند انطالق برQمج. س بوعو  ي الو
WIPOWIPOWIPOWIPO    ReReReRe::::SeSeSeSearcharcharcharch توبر سطس لكن و.  فقطً عضوا30 اكن يضم ،2011ك يف أ ، زاد عدد ا<ول 2012غحبلول أ

مسـ موردا و38مبا يف ذý ًعضوا  50ىل إاألعضاء  متال وً ًتخدما  حم رشً بو . ً داعامعاثىن  يوقد تواصل برQمج الو
WIPOWIPOWIPOWIPO    ReReReRe::::SeSeSeSearcharcharcharchيا، وال ية يف أفر سات ا يق حتديدا مع املؤ ث لبحس تاكر يف العقاقري  ً ية لال بكة األفر بسـÉ األعضاء يف ا يقشـ ل

يص  ي). ANDI(لتشخوا تاكر يف العقاقري وا ية لال بكة األفر شخوصارت أربعة مراكز 
بعة  ب تشـ للل ًأعضاء يف ) ANDI(صيق
 . WIPOWIPOWIPOWIPO    ReReReRe::::SeSeSeSearcharcharcharchبرQمج 

ياQت  .55 يا تقدم هبا 172ما يعادل  WIPOWIPOWIPOWIPO    ReReReRe::::SeSeSeSearcharcharcharchبتضم قاعدة  نولو ً مدخال  ج تك تلفا17ً ً موردا  خم وقد أزحي . ً
بو  تعاوين مبوجب رشوط برQمج الو بحث ا تار عن أول ثالثة اتفاقات  يا ل لل سطس WIPOWIPOWIPOWIPO    ReReReRe::::SeSeSeSearcharcharcharchلسـ  مبا 2012غ يف أ

يغا، ويه رشكة  أسرتفهيا تحدة من Dة أدويةينا ز تنيملململكة ا يا مع، إلضافة إىل جا نوب أفر يق ورشكة أدوية واحدة يف  ج
ية.من Dة أخرى ياQت ا نفاذ إىل املربات وا سات احلق يف ا هذه املؤ ث واكن  ب ك ل بحس لل ناطقأمراض يف خصوص بعض ل  مل ا

سل هم� وا لاملدارية ا  .مل

                                                
سابع 16 يجي ا هدف iسرتا لا ت ية: ل ياسات العامة العا ية الفكرية وقضا/ ا ملا لسـ  مللك
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تواصل تواصلا تواصلا تواصلا     17171717للللا

تواصليف العام ا .56 ية كأدوات  Kجi نا لوسائل اإلعالم تخدا نا من نطاق ا للملايض، و ع سـ هدف يف . مسع لويمكن ا
يدي قد غري من سلوياته وعاداته فÉ خيص مصادر  هور ا تواصل معه واإلقرار بأن ا هور ممن نعجز عن ا تواصل مع ا كا تقل ل لل مجل مجل

تخد. احلصول عىل املعلومات وأدواته نا يف ا سـواكنت مقار ندام وستب ية إذ ا ية تدر Kجi ستائل اإلعالم جي ت اكفة القرارات ع
بحث يارلإىل ا بق ال يل ا تح ت وا سـ ل خل تد/تمل تواصل iجKعيمن  يعة ال ا حمل و ها الفاع�طب نظمة وأطرا ناسب ا فتوى ا+ي  مل . ي

تحوذت تدامة سـوقد ا نوات تواصل جديدة عىل اهKم لغسـ احلاجة إىل ضامن ا  .قأية 

نا إلض .57 يس بوك، د ية الفكرية عىل ا يوم العاملي  ية  نوية ا يويوب وامحل� ا بو عىل ا ناة الو شـافة إىل  لل ب سـ ت ل لفي للملك شعق لل
بو عىل تويرت  ية للو يالصفحة الر يكر ) املدونة الصغرية(مس سام الصور(فلو بوعات(يواسكربد ) قتال سام ا ملطال نا ). قت مقوقد 

تغالل اكفة أشاكل وسائل  ي iاإلعالمسـ Kهمة اليت ةعج تاجئ ا هور ا تقامس مع األطراف الفاع� ورشاحئ عريضة من ا مل  نمجل لن ل
يجني  تاجئ معاهدة  نا إلهيا  بتو ن تاكر العاملي لعام بشأن حامية اكصل i برصي ورش مؤرش سمعي ا بألداء ا ل ولقت . 2012نل

نذ انطالق هذه الصفحة  ية عىل صفحة تويرت  تغريدة األكرث  ما ب يون ز/رةامئة ألف تسعما بني شعل يع وقد شعرQ . ملو لتشج
نا نا  حققأل يان ثالث األوىل من انطالق الصفحة معدال عا هر ا ً خالل األ ل ًل تصفح ش تأثري عىل ا مليف ا ته رشكةكام (ل  ،) �وتسـ قا

نظامت املامث�  تواجد عىل تويرتملمقارنة   .لاألقدم يف ا

يري يرياإلدارة وا يرياإلدارة وا يرياإلدارة وا     18181818للللتتتتسـسـسـسـاإلدارة وا

نات عىل إجراءاهتا اسرتشدت األمانة خالل  .58 يجي يف إدخال  تقومي iسرتا ية بربQمج ا ي� املا نوات ا سيا ت ل ض لقل حتسـ ل
نظمة كلك يد ا ها وإدارهتا عىل  ملوأعام صع ية . ل توجه حنو تقدمي اخلدمات والعمل يدا واحدة (ئيسـومن خالل القمي األربع الر لا

تاجئ  ساءp عىل ا نوا ية واإلدالمل Kجiية و ية ا سؤو عوا ي ل ئمل بل العمل يف العديد من 19، جاءت )ريةلب تصقل  بادرة  تق  مسـم ل
يجي املقررة يف هناية . اªاالت تقومي iسرتا ية لربQمج ا ية الر توقد اقرتنا من املرح� الهنا ل مس ئ تكون بعض . 2012ب سـو

مت� بعد  يعة احلال غري  بادرات  مكا ب ية(بطمل يط للموارد املؤ سـثل نظام ا ستخط ل ت)م تعراض سـتن، لكن األمانة  i سـقل من وترية
تواصل سني ا ثف إىل وترية ا ملواإلصالح العميل ا لتح  .ملك

يذي واإلدارة .59 يا يف دمع املدير ا لتنفويؤدي املدقق ا<اخيل دورا ر ّوقد عني مدقق داخيل جديد وقد رشع يف مع\ . يسـئ Ç
تد. يف هذا العام بة ا ية يف  نات أيضا يف وظائف ر تمكلت بعض ا لوا شع سـ ي يسـ ئتع ي وأصدرت . قيق ا<اخيل والرقابة اإلداريةل

توت عىل ما يقارب  بة مثاين تقارير ا حا سني85لشع ية  تح تو يمي نذكر إدارة . للص يق وا تد تقومن اªاالت اليت خضعت  لق لل
يا املعلومات وiتصاالت نولو رشية وإدارة  تاجئ وإدارة املوارد ا رشوعات واإلدارة القامئة عىل ا جالربامج وا تك ب لمل و
بعت . نل

ية ها بفعا تصدي  تحقق من ا سابقة  نوات ا يات من ا بة تو لا ل لل ل سـ ص لشع ل بل أكرث من . ل تني 95ُقوقد  يات ا لسـن يف املائة من تو ص
pبو يات ا تو يع ا يذ  يدا حنو  تني وحترز اإلدارة تقدما  ملقاملا نف صج ل مج تي ساك لرتامك يف القضا/ . ض بح من املمكن اآلن اإل موأ ص

يق تق� للرقابةوخي. للتحقاملطروحة  شارية ا i نة يق جتريه ا بة لفحص د سـضع معل ا ت للج ملشع سل شكرQ إىل . ق بوأود أن أتقدم  ّ ّ
متزي هين ا ها ا نة عىل  ّا مل مل معل  .للج

ها .60 رشية وقد رشعت يف  نت مؤخرا مديرة إدارة املوارد ا معلو بي لع Ç . نة ية الكربى يف ا سـواكن من بني األعامل ا<ا لخل
ية مراجعة نظا بو والحئة موظفهياضاملا ثيل . يم موظفي الو يل من  شرتكة و شارية برئاسة  ممونفذت أعامل املراجعة مجموعة ا ث م بمتت س ّ

ثيل املوظفني ها . مماإلدارة و يق  ية وأود أن أعرب عن تقديري ا ية من ا لعملوقد معلت اªموعة بال لكل وبدرجة عا لعمّ ن ملهل
نظر يق يك  نة ا يعرض عىل  تاز ا+ي  تا سـ جل سـ يةلتنملم يات احلا يه خالل دورة ا ل  مجلع  .ف

                                                
ثامن 17 يجي ا هدف iسرتا لا ت يع أحصاب املصاحل: ل بو وا<ول األعضاء و تجاوب بني الو ية تواصل  مجآ ي  مل
يج 18 هدف iسرتا تا تاسعل هادمع إداري ومايل فعال: لي ا يذ برا بو من  متكني الو جم  تنف ي  ل
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يات .61 بو لألخال نة مدونة الو تمدت يف أوائل هذه ا شاور مع املوظفني، ا قوبعد ا ي سـ ع لت ُ ويه مدونة قامئة عىل القمي . ل
رسة بادئ ولكن بلغة  توى عن ا يع ا سد بإجياز إعالQ ر ّويس عىل القواعد، و مي ململ سـ فجت ياسة . ّل شأن  شاور  يا ا سـوجيري حا ب ت لل

بلغني عن اûالفاتعام يع املوظفني. ملة محلاية ا يات  نة برQمج تدرييب إلزايم عن األخال تدئ الحقا يف هذه ا مجلو سـ قي لب  .سـ

شأن اللغات يف عام  .62 ياسة اجلديدة  بوعKد ا بو 2011لسـ يع جلان الو ست لغات يف  ية  نا أن نوفر  ي، ا مج ب تغط ّتطع ّ سـ
ناير  بارا من  يا نوسع تÄ ا2012عت تغط و لسـ ية اجلاريةّ نا ية خالل ا بو الر ئات الو يع  شمل  ئية  ث سـ ي ي مج لت ي ئه نوسعى أيضا إىل . ل

ب� ية ا نا ست يف ا ية ا ية للغات الر بو الر شورات الو يع  ملقتوفري  ئ ث ل مس سـ ي ن لمج ّي  .ئم

بث عرب اإلنرتنت وتوفري .63 سني إدارة املؤمترات بإضافة ا نا إىل  ية اللغوية،  سني ا ّوإلضافة إىل  ل حت ي تغط سعحت يالت ل تسج 
ند الطلب يديو  عا ناير . لف نذ  يو يجني، عرب 2012م ية، مبا فهيا املؤمتر ا<بلومايس يف  بو الر يع اجKعات الو نقل وقائع  ب،  سـ ي مج ئيت

ند الطلب شاهدهتا  يالهتا عىل اإلنرتنت  رش  عاإلنرتنت و مل تسج  من أ/م iجKعات خالل 47ومشل ذý ما مجموعه . نت
بعة من عام  هور ا لسـا  .2012لش

ها يف هناية عام  .64 تمكل أعام سلمي قاعة املؤمترات اجلديدة، ومن املرتقب أن  تأخر  لو سـي ت ُس رشوع . 2013ت نواصل ا ملو سـ
يدية"يف إطار  شرتك " لتقلالوالية ا توصل إىل اتفاق  نا تعاقدQ مع املقاول العام، بعد ا ناء وقد أ رشوع ا بارشة  مبإدارة  ل ي هنب ل مل م

رشوع إىل جانب ّوقد عززQ. بني الطرفني ساعدQ يف إدارة ا يادة اليت  نا اإلدارية، وكذý فعلت ا نا ا<اخيل و مل فر تي لقت بنيق
ندس املعامري هو سار عىل . ملها بو،  باين الو سالمة يف  سني معايري األمن وا ناء، وهو  نا اآلخر يف جمال ا رشو فأما  يم ل حت ب لع م

 .قدم وساق

تام، أود أن أتقدم بلكمة تقدير مل ّويف ا ّ بوخل نة . يوظفي الو ثري يف ا يل عىل أن املوظفني حققوا ا تقرير خلري د سـوهذا ا ل لل لك ّ
ياته سؤو نظمة قدما، لك يف إطار  ية وساروا  لاملا م مل ية من . ّض يدين ا+ين يعملون بدرجة عا نا العديد من املوظفني ا لو< جل ّي

تفاين ية وامحلاسة وا لا  .ّوإين ألقدر هلم ذý. ملهن

سس غري  نفرا
 ر العاماملدي

ثاين[ ]لييل ذý املرفق ا
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ثايناملرفق ل ا  
ية  نظامت غري احلكو ية ا<وية وا نظامت احلكو ثيل ا ية و مهرس مداخالت وفود ا<ول واªموعات اإل م ملف ل مل مم قلمي

 لا<وية

ثشري األعداد إىل أرقام الفقرات الواردة يف هذه الويقة(  )ت

 :وفود ا<ول

تان يغو93: ، أنغوال82: ، اجلزائر104: نسـأفغا تني69: ا وبربودانت، أ يا54: جن، األر سا34: ل، أسرتا ، 129: لمن، ا
نغالديش26 :بأذريجان ياك52: بيالروس، 49: ، بردوس72: ب،  ، 87: ت، بوسوا117Q: ، بنن68: بلج، 
سالم1 256، 1 175، 1 156، 451،46 :الربازيل نا فاسو، 86: ل، بروين دار ا ندا80: كيبور يا 130: ك،  هورية أفر يق،  مج

ييل116: سطىالو يا255، 160، 20: ، الصني42: شـ،  تارياك74: ، الكونغو55: مب، كولو ، 27: ، كوت ديفوار39: سـ، كو
يا ية، 132: يةلتشـيكهورية امجلا، 242: ، قربص90 :، كو131: تكروا ية ا<ميقرا طهورية كور/ ا لشعب هورية 101: مج مج، 

ية سلفادور ،3 254، 96 ،213: ، مرص133: ، ا<منارك38 :طالكونغو ا<ميقرا يويا92: لا ب، إ يا76: ث ، 107: مب، غا
يا يا48، 184 :ججور يا114: ، غواتÉال85: ، غا134Q: ن، أملا ، 5 252، 225: هنغار/، 59: ، الكريس الرسويل112: غين، 
ندا ند135: يسلآ يا178، 158، 30: له، ا ية – مجهورية(، إيران 78: نيسـ، إندو يا119: ، العراق56): ماإلسال : ل، إيطا

يا41: ، جاماياك100 تان63: كين،  ية110: سـ، قريغزي هورية الو ا<ميقرا ط،  يةمج بري/136: يسوتول، 111: لشعب ا ، 88: لي، 
شقر يك109: ، مايل58: ، مالزي/137 :، مالوي77: غمد بل األسود108: لنغويام، 33: ملكسـ، ا : املغرب، 138: جل، ا

يق، 102 يامنار91 :مبموزا ندا257، 37: نيبال، 73: م،  يوز يل،  يجري/139: ن ، 97: ، عامن140: ، الرنوجي258، 44: ن، 
تان يا اجلديدة84: ، ب°47 :كسـ بني6 251، 32، 196: ، بريو60: ، راغواي99: غين، بوا  ، 141: ل، بوندا50: لفل، ا

هورية مو<وفا224، 31: مجهورية كور/ يا53: مج،  باململكة العرية ، 103: ، روانداi ، :81حتاد الرويس71: ن، روما
سعودية يون29: ب، رصيا62: لا نغافورة94: ل، سريا يا35، 237: سـ،  يا، 83: ك، سلوفا يقنوب أفر يا75: ج با ن، إ ، 179، 40: سـ

سودان8 250، 1138، 43: رسي الناك سويد70: ل، ا سورية142: ل، ا هورية العرية ا ل ، ا ب تان89: مجل ، 105 :جيكسـ، طا

يداد وتوغو118:  توغو،61: نديل ندا79: ك، تريا64: ، تونس65: ين، تر تحدة115: غ، أو مل، اإلمارات العرية ا ، 106: ب

تحدة تحدة، 57: ملاململكة ا يا ا ملهورية تزنا ن ية98: مج تحدة األمر يك، الوال/ت ا ، 177، 169، 159، 9 157، 28، 179: مل
بويفارية – هوريةمج (، فزنويال51: ، أوروغواي9 253، 217، 211، 204، 193 لا مينQ: 36م فييت، 95): ل ، 143: ل، ا
يا  66: مبابوي، ز67: مبزا

ية ا<وية نظامت احلكو لا ية الفكرية  :ممل ية  ية األفر نظمة اإل للملكا يق مي يا ، 121: )ياألربو(قلمل نوب رشق آ سـرابطة أمم  ج
)ASEAN( :23 ،حتاد األفريقيi :25، يوية األوروية للرب نظمة اآل با سـ جامعة ا<ول ، EAPO( :128(اءات مل

  120 :بالعرية

                                                
ية 1  .لتمنمس مجموعة جدول أعامل ا
يه 2  .فمس iحتاد األورويب وا<ول األعضاء 
ية 3 بºان األفر يقمس مجموعة ا  .ل
رشية 4 يا الوسطى والقوقاز وأورو ا قمس مجموعة بºان آ ل  .سـ
مس  5يق الوسطى ومجموعة بºان أورو  .لبلطا
ية والاكرييب 6  .تينمس مجموعة بºان أمرياك الال
يا 7 نوب رشق آ سـمس رابطة أمم   .ج
هادئ 8 يط وا يا وا لمس مجموعة بºان آ حمل  .سـ
مس اªموعة ء 9. 
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ية ا<وية نظامت غري احلكو لا ية وأDزة iتصال :ممل بات اإللكرتو ناعة احلا نية  سـ ص ية ، CCIA( :122 (مجع هد ا<ويل  للملكا ملع
نارشين ، IIPI( :124(الفكرية  ية ا<وية  للا ل يديو ، IPA( :125(مجلع لسة ا<وية املؤ، IVF( :123(للفiحتاد ا<ويل  س

يا املعرفة  ثالث ، KEI( :126(جإليكولو لبكة العامل ا  TWN( :127(شـ

ثاين والويقة[ ثهناية املرفق ا  ]ل


