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ند   من جدول األعامل14 لبا

ساابت اخلاريج  حلتقارير مراجع ا

شات إىل الواثئق  .5 نا ندت ا قا مل  . A/48/24 وWO/GA/39/3وWO/GA/39/2  وWO/GA/39/1ست

سورسي ملراجعة  .6 تب الفدرايل ا يد كورت غروتر، مدير ا ساابت اخلاريج، ا يودعا الريس مراجع ا ل سـ ملكحل لئ
ساابت، إىل تقدمي تقريره العام  .حلا

ساابت وشكر  .7 به مكراجع خاريج  يه لعرض معل  تاحة إ ساابت اخلاريج الريس عىل الفرصة ا حلمراجع ا ت ل مل مكحل ئ
بو ـي يف . يالو بو  ساابت الو سـتنهتوذكر بأن والية سورسا مكراجع خاريج  ي حل ي سمرب 31ّ وقال إن . 2011ي د

باطؤ هد أي  ساابت مل  ية  شطة املراجعة اخلار رسعة لكن أ تارخي مقرتب  تا للح ن ب شل نظمة تواجه تج مل، خاصة وا
ية ادلوية للقطاع العام  لحتدي الاتقال إىل املعايري احملا ساابت اخلاريج . (IPSAS)سبن تقل فامي بعد مراجع ا حلوا ن

نظمة ساابت ا سورسي يف إطار مراجعة  تب الفدرايل ا يا ا ملإىل رسد لألعامل اليت يعكف عىل إجنازها حا ح ي ل . ملكل
ية وإجراء تكل املراجعات لورشح معهل قائال إن مراجعة ا ية املا نا بو من ا نظمة حبجم الو ية  لياانت املا ل ي مل ل حب

بني،  ساابت الصادرة عن الاحتاد ادلويل للمحا ية مع احرتام املعايري دوية ملراجعة ا سـبطريقة  حل ل إجراء تقتيض همن
رشيةتتطلب عدة أنواع من املراجعات اليت  تامثرا خضام يف الوقت واملوارد ا لبا ثال املراجعات وذك. س يل ا ملر عىل  سب

تني  يون لفرتة ا ساابت اخلار ناليت أجراها مراجعو ا لسـج ية : 2009-2008حل يق مرحيل حتضريا للمراجعة الهنا ئتد ق
ية للفرتة  لياانت املا ساابت 2009-2008للب تقرير الهنايئ ملراجعة ا يه ا حل  ل شأن دقة (يل بالالزم إلصدار رأي 

يهتا رشو بو و عساابت الو م ي نظام احلاسويب ؛ و)ح يق معلومايت  للتد يدا وأنه " بيبلسوفت"ق جتحقق من أنه يعمل  لل
يا؛ و لكمؤمن  بو ّ ية اذلي أجري من أجل مقارنة حاةل الو ية وا ية ا ية إلدارة ا بة املا يق يف املرا يتد سطح ت لل لتح ن ق لبق

سورسية مكراجع خاريج  ية ا تحدة واليت تعمل الكونفدرا حلبواكالت أخرى يف األمم ا ي ل ل وذكر أيضا . ساابهتا أيضامل
ناء اإلداري اجلديد  يق املرحيل اذلي أجري عىل ا تد با لل هملق رشوع ا سن إدارة لك مراحل هذا ا ملضامن  مل وقال . ح

تحقق  يني  هد املدققني ادلا يق ادلاخيل وفقا ملعايري  تد يامي خلدمات ا ساابت أجروا أيضا  للإن مراجعي ا خل ل معحل ق تق
سن معل الوحدة يهناوذكر أيض. حمن  تحدة : با مراجعات أخرى أجريت من  ساب برانمج األمم ا يقني  ملتد حل ق

بو علهيا تدار  نون الو تأ تحقق من أن األموال اليت  يويورك  ياإلمنايئ يف  سـ لل من نويني سلمية إدارةي يقني  سـ؛ وتد ق
نه أنه يعمل  يدين  تقاعدي لطمأنة ا بو املقفل للمعاش ا مندوق الو ملسـتف ل ي يد وأن وضعه املابسالسةلص وقال . جيل 

ية اليت قدمهتا األمانة إىل هذ ساابت يه جزء من الواثئق اإلجام شأن مراجعة ا تقارير  لإن هذه ا حل ب  الاجامتع، ال
ياتعدا فامي  ها إىل ا بق تقد تقارير اليت  مجلعا سـ يقات تطلب ثموقال إن إجراء . ميل تد ّل تكل املراجعات وا ق  300ل

يني  ندسني سـبيوم معل لفريق من اخلرباء يضم حما تصاد و تخصصني يف الا يني يف احلاسوب و هممتدين و قن م تق مع
ها عىل . معامريني تعرا ساابت وحركة األموال وا ترص عىل مراجعة ا متد مل  ضوقال إن أسلوب العمل ا سـيق حل ملع

ية بة ادلا يمي نظام املرا تدبري و تعراض إجراءات ا بات، وإمنا مشل أيضا ا خلأساس أدةل اإل ل سـ قث هدف . تق لوقال إن ا
تأمن  نفقات قانوية وأن األموال اليت  ساابت تدار وتعاجل بدقة وأن ا توصل إىل الضامانت املعقوةل بأن ا سـهو ا ن ل حل تل

سن تخدم عىل وجه  بو علهيا  حالو سـ تني . تي تعلق بفرتة ا لسـنوفامي  ساابت 2009-2008ي حل، رصح مراجع ا
ية تقدم وفقا للمعا نت فعال مع آخر فرتة حما باخلاريج بأهنا تزا بو سم تحدة ألن الو نظومة األمم ا ية  ييري احملا مل مل سب

ية ادلوية للقطاع العام لتقل إىل املعايري احملا ب سن ساابت اخلاريج إن . ت تني األخرية، قال مراجع ا حلوعن فرتة ا لسـن
ية جدا  ضتاجئ الفحص اذلي أجراه اكنت مر شلكة تذكرلويس فهيان تطاع أن يصدر رأيه ذلو. م أية  سـكل، فإنه ا

يقبشأن م ساابت دون أي حتفظ وال أي  تعلراجعة ا تقدم بأية . حل نع عن ا لوشدد يف الوقت ذاته عىل أنه ا مت ّ
ية  تحدة إىل املعايري احملا نظومة األمم ا ية  تقال من املعايري احملا ية ابال يات ا تعلق اب يات فامي  بتو سب ملس مل ن ن لعمل ي ملعص

تقرير لادلوية للقطاع العام يف هذا ا ية للقطاع العام يطرح حتدايت خضمة نوقال إن الاتقال. ل سب إىل املعايري احملا
نظمة أمام ياانت وكذكل أمام مل ا ية يف ا تا ية الا يق خمصص للمزيا ساابهتا، ذلكل تقرر إجراء تد بمراجعي  ت ن لح ح فق

ية ادلوية ية املقدمة وفقا للمعايري احملا لاملا تمكلت يف يويو املايض وم. سبل نوقال إن املرحةل األوىل قد ا ن املقرر سـ
مترب تصف  ية يف  ثا رشوع يف املرحةل ا سبا ن ن ل نجز معال خضام وهائال . مل ية  شؤون املا توأضاف قائال إن إدارة ا ل ل



WO/GA/39/14 

3 

ية اجلديدة تكل املعايري احملا تجابة  سعى إىل الا سبويه  ل سـ يا يف املهنج مبعىن . ت يريا  تطلب  لكوقال إن ذكل  تغ ي
ية وسو يف العديد من اإلجراءات املا ترضورة  ل ياتكي بحث . لكيهتا وحتولهيا  تطرد قائال إن ذكل يعين أيضا ا لوا سـ
سلمي. عن نظام حاسويب عايل األداء للك جماالت اإلدارة بو سائرة صوب الاجتاه ا لوقال إنه واثق من أن الو . ي

ية اجلديدة  يفاء املعايري احملا هادة ا ثري الالزم إجنازه من أجل احلصول عىل  بوذكر ابلعمل ا ت ش سلك س قفال عند إ(ّ
بةل ية ا ملقالفرتة املا بري). ل ية ادلوية للقطاع العام صارمة جدا ويه بذكل ال ترتك جماال  كوقال إن املعايري احملا ل  اسب

ثال . للتفسري تة اذلموذكر  ثا بيمي األصول ا ل يةل تكل تق شأن  تيض احرتام العديد من املعايري احملددة جدا  شكي  تتق ب
ميهتا رشين، وأضاف قائال. قاألصول واخنفاض  تة وا يار واحد من تكل املعايري ا لع إنه يف حال عدم احرتام  سـ لمع

تويف املعايري اجلديدة ترب عىل أنه ال  يان املايل بأمكهل  سـفإن ذكل يعين أن ا يع يب سـ وذلكل، أوحض قائال إنه مل يعد . ل
يه فقط أن يرصح إن اكن تحفظ يف رأيه، وإمنا  بري عن ا نه من ا عليف موقع  ل لتع توفاة أو ال املعايتميك . مسـري 

ساابت فرتتني  يع أن يراجع  ساابت اخلاريج أيضا يف إطالع ادلول األعضاء أنه  حورغب مراجع ا تط سيسـحل
تني هام  تني ا ثنما نوي2011 و2010لي ية عىل أساس  ياانت املا تيض إعداد ا سـ نظرا إىل أن املعايري اجلديدة  ل لب . تق

هم ساس لتنفيذها وّاهلمة  هممة كربى ودلهيم ما يكفي من تقوقال إن ذكل يعين أنه وفريقه أخذوا عىل عا حال إ
باط ته عضو . حدلهيم بأي إ يبصفوقال إنه  ساابت اخلار جيف فريق مراجعي ا يا يعلق نيحل تحدة، فإنه  ّ لألمم ا خشص مل
ية كربى عىل  يخلف سورسا عام ينقلأن مهأ به فريقه من خربة ودراية إىل من  ي ما ا سـ وقال إنه عىل . 2012كتسـ

ئةل تطرهحا ادلول األعضاءسـا يقات أو املعلومات والرد عىل أية أ تقدمي مزيد من ا سـتعداد  تعل ّل  .ل

سورسية .8 سلطات ا يد غروتر وفريقه وكذا ا يق  نظمة برمهتا، عن تقديره ا يوأعرب املدير العام، ابمس ا ل ل سـ لعم . للمل
يد غروتر وزمالؤه قد قد ية اليت أجراها ا ّوأضاف قائال املراجعات املا سـ تغري لل يموها ابجملان وأن هذا األمر قد 

بارا من عام  يني وتفانهيم يف . 2012عتا ساابت اخلار جوأعرب املدير العام من جديد عن تقديره لعمل مراجعي ا حل
نظمة مية اليت قدموها إىل ا ملالعمل واخلدمات ا  .لق

تقرير مراجع ا .9 ية العامة مدعوة إىل اإلحاطة علام  نت األمانة أن ا حلو ب مجلع  .ساابت اخلاريجبيّ

بو .10 يق ادلاخيل يف الو تد يفة ا يمي و ية بصورة خاصة  تحدة األمر يورحب وفد الوالايت ا ل ظ قمل تق بيك وقال إن مراجع . ّ
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا يدة جدا من أجل تعزيز  ساابت اخلاريج قدم اقرتاحات  قا لمف شع وأعرب . حل

يذ تو هود األمانة من أجل  صعن تقديره  نف تقريرتجل ساابت . ليات ا يات مراجع ا تو حلورحب بصورة خاصة  ص ب ّ
يات  تو بة، أي ا شطة ا يل اخملاطر، وأويات أ تح تعلقة  صاخلاريج ا ل شع ن ل ل ب وطلب مزيدا من . 8 و7 و6لمل

سم الرقابة ابلقدر  ية اخلطر قد حصلت عىل اهامتم  تأكد من أن اجملاالت عا تخذة  تدابري ا قاملعلومات عن ا ل لل مل ل
تقرير وفامي. الالزم يه ا توى  ساابت اخلاريج وما ا تقرير مراجع ا ناء اجلديد، رحب الوفد  رشوع ا تعلق  ل  عل حل ب ب مب حي ّ ل

يل تفا صمن دقة يف ا نجاح . ل يان  هامت هام أمران أسا توزيع الواحض  ية وا شفا تقرير يؤكد أن ا لوقال إن ا سـ ل ل للمل ف
ناء اجلديد رشوع ا ثل  رشوعات الكربى  با م لمل ي. م شأن صوقال إنه يؤيد تو ساابت اخلاريج  بات مراجع ا حل

سق الفريق تاكيف ودور  تواء ا توقعة وا نفقات غري ا تخدام األموال خملصصات الطوارئ وا نا ل ل مل ل مسـ ّورحب . ح
يات تو يذ تكل ا هود األمانة من أجل  صالوفد أيضا  ل نف  .تجب

ية .11 ساابت اخل. لتمنوحتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل ا يات مراجع ا تو حلورحب  ص ب ميه ّ تقياريج يف 
يق ادلاخيل تد يفة ا قلو ل يذها. ظ يات و تو بول لك تكل ا نفوأعرب عن ارياحه إزاء  تق ص ل وأشار الوفد بصورة . ت

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية وقال إنه واثق من  تد بة ا سني جودة معل  ية إىل  يات الرا تو قخاصة إىل ا لم شع حت ص ل
يري ية اتلتغأن ا تاجئ إجيا ب املقرتحة سوف حتقق  بل القريبن وأعرب الوفد مع ذكل عن قلق اجملموعة . ملسـتقيف ا

يح ذكل الوضع دون تأخري هود  بة عانت ملدة طويةل من قةل املوارد وادلمع وحث عىل بذل ا تصحمن أن ا لشع جلل ّ .
سة  يق يف اجامتعاهتا اخلا تد نة ا يات اليت تقدمت هبا  تو ناية األمانة إىل ا مويف هذا الصدد، لفت الوفد  ل جل ص ل قع

ياهتا اليت تقدمت  ية وتو بة ادلا شأن املرا رشة  سابعة  رشة وا سادسة  صرشة وا خل ب ع ل ع ل ثاق هبا قع يشأن مراجعة  مب
رش ثامن  ها ا يق خالل اجامت تد عا ل عل تب . ق ساابت اخلاريج وا تقدير إىل مراجع ا بارات ا ملكوتوجه الوفد  حل ل بع

نجز ل ساابت عىل العمل ادلؤوب ا سورسي ملراجعة ا ملالفدرايل ا حل ي يةل نوات املا نظمة خالل ا ضفائدة ا سـ  .لمل
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ية ومرص وكرر ما قاهل يف آخر الاّورد املدير العام عىل  .12 تحدة األمر ّشغاالت اليت أعرهبا وفدا الوالايت ا يك مل ن
بة تعلق مبوارد ا يح الوضع فامي  هّدت  ية من أن األمانة قد  نة الربانمج واملزيا شعاجامتع  ي تصح ن لللج ب وأشار املدير . تع

يف فهيام وأكد لألعضاء أن الوضع العام إىل تو يا إجراء ا بة واليت جيري حا تني  تني ا ظ الو ل ل شع للخملصص ظيف
بةل يات ا ملقيصحح حبلول ا مجلع  .ّسـ

ثالث ويه .13 ند ا لورشحت األمانة واثئق هذا ا يق ادلاخيل (WO/GA/39/1ثالويقة : لب تد يفة ا قيمي و لتق ) ظ
ية (WO/GA/39/2ثالويقة و بة املا يق يف املرا لتد ق يةق ية وا ية ا سطح إلدارة ا لت لتح ثالويقة و) لبن

WO/GA/39/3) ناء اجلديد برشوع ا بىن : لم يد ا رشوع  ساابت اخلاريج عن  ميي ملراجع ا ملتقرير  م تشيحل تقي
يق -اإلداري اجلديد واخملزن اإلضايف  تد تابعة  ق  ية العامة إىل اإلحاطة )2008لم مجلع، ويه الواثئق اليت تدعى ا

سة ّوذك. علام مبضموهنا ثالثة يف دورهتا اخلا تقارير ا ية قد نظرت يف تكل ا نة الربانمج واملزيا مرت األمانة بأن  ل ل ن جل
نعقدة من  ملرشة ا مترب 3 إىل 1ع يد يف الويقة 2010سب  ث كام هو  ّ  .A/48/24مق

ية العامة  .14 ساابت اخلاريج الوارد يف الواثئق علام مجلعوأحاطت ا حلتقارير مراجع ا  WO/GA/39/1ب
نة يف WO/GA/39/3و WO/GA/39/2و ية كام يه  نة الربامج واملزيا يات اليت تقدمت هبا  تو يّ واب ن جل ص مبل

 . A/48/24ثالويقة 

ند    من جدول األعامل22لبا
يق تد نة ا تعلقة  سائل ا قتقرير الفريق العامل املعين اب ل بلج مل  مل

تني  .15 شات إىل الو نا ندت ا يقا ثت ق مل  . A/48/24 وWO/GA/39/13س

نة ال .16 جلوقدم ريس  ئ تني وشّ ية الو ثيقربامج واملزيا يقكن تد نة ا يار  سار ا هاهما يف  يق عىل إ تد نة ا قر  س لق جل ت م ل  .خجل

يق عىل هجودها .17 تد نة ا ية  تحدة األمر قوشكر وفد الوالايت ا ليك جل توي . مل يق  تد نة ا حيوقال إن تقرير ريس  ل قجل ئ
سن اإلدارة  شأن  ياهتا  سؤو حعىل معلومات حامسة يف ممارسة ادلول األعضاء  ب ل تعلق مل يوالرقابة، وال سـامي فامي 

يق سم ا يق و تد سم ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية و تد بة ا تحقبعدد املوظفني يف  ق لق ق ل ق ل ويف هذا الصدد، . شع
هر القادمة تحل رمبا يف األ شلكة  ترصحي املدير العام أن ا شرحب الوفد  ّ ّ سـ مل بو رمق . ب تعلاميت الو تعلق  يوفامي  ب ي

شأن 16/2010 ي"ب  صيذ تو يات "ات الرقابةتنف تعاملون مع تو ساءل الوفد عن عواقب املديرين اذلين ال  ص،  ي ت
ناسب  .ملالرقابة اإلدارية يف الوقت ا

ية .18 بدلان األفر يقوحتدث وفد أنغوال ابمس مجموعة ا يق. ل تد نة ا يل  قوقال إن اجملموعة ترحب ابلقرار اخلاص  لشك جل . بت
نة ا للجورحب أيضا بإقرار ادلول األعضاء بعمل ا يات ّ شة تو نا سار حكويم دويل  صهم وابحلاجة إىل  ق مل م مل

توازنة بو بطريقة شفافة و سن إدارة الو نة، وهو أمر همم لضامن  ما ي ح  .للج

ية .19 ية ويان مجموعة جدول أعامل ا بدلان األفر يان مجموعة ا يا  نوب أفر منوأيد وفد  ب ل لتب يق يق ج شكر إىل . ّ لوتقدم الوفد اب
ش يق عىل تقريره ا تد نة ا لريس  ل قجل همئ ها ا نة عىل  ملامل و معل يق . للج تد نة ا يل  شأن  قوقال إنه يؤيد القرار  لشك جل تب

يار ية الا ية يف  شاركة بفعا تعداد  توهو عىل ا معل ل للم رشية الالزمة . خسـ نة ابملوارد ا بوحث األمانة عىل تزويد ا لللج ّ
ية ي. لألداء همامهتا بفعا ئة رئا تعلقة  نة وال سـامي تكل ا يات ا سـوأيد تو ي مل للج هبص شاهئا يف ّ نة جديدة ورأى رضورة إ

توازن اجلغرايف نة . لأقرب وقت ممكن عىل أساس ا يات  شة تو نا سار حكويم دويل  تح  جلورحب بقرار  ص ق مل م ف ّ
تخصصة اتبعة لألمم  يا كواكةل  بو من العمل  متكني الو يق واقرتح أن يوضع ذلكل العمل سمل أولوايت  تد ما لكق ي لل

تحدة بو . ملا يوحث الوفد أمانة الو نة قدر اإلماكنّ يات ا يذ تو للجعىل مواصةل  ص  .تنف

توصل إىل  .20 بذوةل  هود ا ية العامة ونوه اب تان عن تقديره للمداوالت ادلائرة اآلن يف ا للوأعرب وفد اب مل مجلع جلسـ ّ ك
بو. توافق لآلراء شات واملفاوضات يف الو نا سار ا تانة  يوقال إن ذكل يربهن عىل  ق مل م شاء . م نوأشار إىل رضورة إ

ية مؤ سآ نظمةل ية يف ا ية والفعا شفا بة وتطويرها حىت تضمن ا ية للمرا ملية نظا ل ل فسـ ق يق أدت . م تد نة ا قوقال إن  ل جل
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ها ادلؤوب نة عىل  بو وشكر ا تقةل يف الو يفة الرقابة ا معلو للج ي سـ تكريس معظم الوقت . ملظ لوأعرب عن أسفه 
نة عوضا  يل ا شة  للجنا ق ياهتاعن حبث تشكمل شة وقال إن عىل ادلول األعضا. صتو نا يح مزيدا من الوقت  قء أن  مل تت

هذا الغرض ية  ية مؤ نة ودعا إىل آ يات ا لتو سـ ل للج نه . سص ية  نة الربانمج واملزيا ية  نا لكورحب بعقد دورة ا نث للج ئ سـت ّ
تظام. ّشدد من جديد عىل أن يكون ذكل ملرة واحدة ياهتا اب ناقش تو تفقد دورها ما مل  نة  نوقال إن ا ص ت سـ  .َللج

توازن اجلغرايف .  بدقةلث تقرير الفريق العام حبهوقال وفد الصني إن .21 يار القامئة عىل ا ية الا لوقال إن  ت خمعل
بو  سني معل الو يساعد عىل  حت سواءوست نة عىل ا لمعل ا ثفة اليت دارت حىت اآلن. للج شات ا نا ملكوأشار إىل ا ق . مل

شا سـىن إ يار اآلن وفقا للجدول الزمين املقرتح حىت  ية الا بارش  نورأى أن  ت ت معل يت نة اجلديدة دون تأخريخ  .للجء ا

يوية .22 بدلان اآل نغالديش ابمس مجموعة ا سـوحتدث وفد  ل ية عىل العرض اذلي . ب نة الربانمج واملزيا نوشكر ريس  جل ئ
يات الفريق العامل. قدمه يا تو صوقال إنه يؤيد  يق ألغراض . لك تد نة ا قوأشار إىل اجلدول الزمين اذلي أعدته  ل جل

يار تية الا تكل . خمعل بورحب  يار مضن ّ ية الا نظر يف طريقة إلدراج  سامهة وطلب من األمانة أن  تا معل ت خمل
يريات . اجلدول الزمين تطلب  ند علام بأن ذكل لن  متس أيضا إدراج اجلدول الزمين يف القرار حول هذا ا تغوا ي لب ل

يات الفريق العامل ية يف تو صموضو شأن رضورة مراجعة . ع يق  تد نة ا بوأشار أيضا إىل مالحظة  ل قجل
يةا نة الربانمج واملزيا ية  نا متس من األمانة أن تقدم اقرتاحات حمددة إىل ادلورة الا نتصاصاهتا، وا للج ئ ث سـتخ  .ل

يات الفريق العامل .23 ند تو صوأيد وفد ا له ناء وللمرونة اليت حتلت هبا لك هوأعرب عن تقدير. ّ لب للحوار الرصحي وا
هات نه شدد عىل األ. جلا ّووصف ذكل ابإلجناز اإلجيايب،  ية اليت ال تزال لك ها عىل ا لقضية اخلاصة اليت  يعلقمه

نة وتقاريرها يات ا تعراض تو ية طويةل األجل ودورية ال ية مؤ شأة آ شأن  للجعالقة  ص سـ سـ ل ن نة . سب للجوقال إن ا
ناسب والوقت  يود، وقال إن من املؤسف أن ادلول األعضاء مل جتد احملفل ا تازا رمغ بعض ا ملأدت معال  لقمم

شة  نا قالاكيف  بت فهيامل ياهتا وا لتو يه. ص با  نة ادلؤوب ويؤثر  نظر يف معل ا يد ا علوقال إن ذكل  سل للج ل وأعرب . يع
ت نة حققيالوفد عن أمهل يف أن  ية  نا نة خالل ادلورة الا تظمة و ية دوية  ية حكو للج الاتفاق عىل آ ئ ي ن ل ثل سـتم ّ مع م

ية ية، سـتثوذلكل الغرض، دعا إىل أن تكون تكل ادلورة الا. نالربانمج واملزيا شاورات غري ر بوقة  ية  مسنا مب سـ مئ
نة الربانمج  متس الوفد من ريس  تاح جناح الفريق العامل، وا ية يه اليت اكنت  شاورات الر جلعلام بأن ا مس ئمل لمف

نة  يات ا تو تصدي  سـىن ا ناسب حىت  شاورات يف الوقت ا نظمي تكل ا يل  ية أن يعمل عىل  للجواملزيا ص ل ل ت مل مل ت ه ين تس
نة املقرتحة ا يل ا للجو تقدم فهيام ابلوترية ذاهتاتشك ساواة وا لجلديدة عىل قدم ا ّوحذر من أنه يف حال عدم . مل

ئة الرقابة  تؤدي معل  ئت  تقةل اليت أ يق ا تد نة ا ناسب، فإن  نقص يف الوقت ا تدراك هذا ا يا ل سـ ل جل مل ل هسـ شمل نق
شأن الرقابة و ياهتا  سؤو ساعدة ادلول األعضاء عىل أداء  ية اليت تعني من أجل  باخلار ل م م ّ حسن اإلدارة، ج

ياهتا إال األمانة نظر يف تقاريرها وتو ية ال  ئة للرقابة ادلا ها فقط  صترص عىل أداء  ت خل كهي معل وقال الوفد إنه . سـتق
شة تكل القضااي نا ناء يف  شلك  شاركة  قتطلع إىل ا ب ب مل  .مي

ية .24 ية عىل . لتمنوحتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل ا نة الربامج واملزيا نوشكر ريس  جل نة ئ جلعرضه و
تصاصاهتا ها عىل ا ية، وال سـامي  نة الربانمج واملزيا نذ آخر اجامتع  هاهما  يق عىل إ تد خا يق م س تعلق ن للج وقال إن . ل

ية  يق اخلارجة وثين عىل أعضاهئا تفانهيم يف العمل وجودته العا تد نة ا تاز اذلي أدته  لاجملموعة تقدر العمل ا ل جل تملم ق ّ
ية رمغ انعدام  نوات املا ضخالل ا ثل للعمللسـ يط األ ما يق اجلديدة وقال . حمل تد نة ا يني  ية  شاء آ قورحب بإ ل جل تع ل لن ّ

نة  يل ا سني  سعى إىل  للجإن ادلول األعضاء ويه  حت نة من توناوبتشكت ية متكني ا يات أخرى  للج أعضاهئا وآ بغ ل
سن اإل تعلقة  يات ا تو نظر يف ا ية  ها الفرصة الاك تح  ية، فإهنا لألسف مل  حبالعمل بفعا مل ص ل لل ت فل ية الرقابة يف ل بندارة و

بو ناير . يالو ية يف  سائل األسا شة تكل ا نا تطلع إىل  يوقال إنه  سـ مل ق  .2010مي

يق . يوحتدث وفد سورسا ابمس اجملموعة ابء .25 تد نة ا يل  شأن  يده لالقرتاح احلايل  قوأعرب عن ارياحه وتأ لشك جل ب ي تت
شات حول ت نا يار أعضاهئا وعىل الطريق إىل األمام ملواصةل ا قوا مل نةخت يات ا للجو شأن . ص بوقال إن الاقرتاح 

نة  يار أعضاء ا ية ا نرص أسايس يف  يار أعضاهئا حتدد بوضوح معايري الكفاءة  نة وا للجيل ا ت معل كع ت خللج خ شكت
توزيع اجلغرايفا بل. لجلديدة مع ضامن ا ية يف ا نة أكرث فعا شاء  يدة حنو إ تقوقال إن احلل اكن خطوة  ملسـج ل جل  .ن
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يجرياي عن تأ .26 يةنوأعرب وفد  نة الربانمج واملزيا ية  ية وتو بدلان األفر يان مجموعة ا نيده  جل ص ل ل ب يقي ية . ل تو صوقال إن ا ل
تاز للمدير العام  تعزيز األداء ا يل إىل األمام  سن اإلدارة ويه أيضا ا ساءةل يف  ية وا شفا ملمتربهن عىل ا ل ح مل بل لسف

ترب الوفد أن من الرضوري ض. واألمانة نة، ا يل ا بة إىل  عواب للج تشكسـ تعارف لن ميي معال مبا هو  توازن اإل مامن ا قل ل
تحدة نظومة األمم ا مليه يف   .معل

ها .27 نة و تعلقة بوالية ا سائل ا يق إن الفريق العامل تعامل مع العديد من ا تد بو  نة الو معلوقال ريس  ق للجئ مل مل لل ي . جل
س ءنشاعند إ ه إنوقال نظمة متر مبرحةل  نوات اكنت ا نذ مخس  نة  عا مل سـ اكنت  إذا يعرف ة ومل يكن أحدريمللج

ها  مترت وأدت  معلمتر، لكهنا ا سـ ّويق مع األمانة وإىل حد ما  عىل حنوستسـ ادلول األعضاء، كام  بتعاون أوثق معث
نذ أواخر عام . أشارت إىل ذكل ادلول األعضاء ذاهتا متعت  نة ا موقال إن ا ج تظمة مع 2009للج من بصورة 

مت ية وادلول األعضاء ا ملهسقي اجملموعات اإل مي قلن يةم هدف من . لفصلة يف هناية لك واحدة من دوراهتا ا لوقال إن ا
شورة لدلول األعضاء تاحة للعموم هو إسداء ا نة ا ملتقارير ا مل يات مت . للج توي عىل تو تقارير  صوقال إن ا حت ل

ها سكة هبا  نة  توافق اآلراء وال تزال ا توصل إلهيا  لكا مت للج ب يات اآلن مل تعد صاحلة . مل تو صوقال إن بعض ا ل
ها فقط تكل اليت فهيا أمه الفوائدسـو ها حىت ترتك  تعرا نة عىل ا خللفتعمل ا ض سـ نة تعاون. للج  خالل تللجوقال إن ا

نة يات ا تو ية  با تجابة ا ية مع األمانة عىل حنو إجيايب اب نوات امخلس املا للجا ص ل سـ ض قسـ ست وأشار إىل بعض . ل
نة واألمانة أيضا دون أن يعوق ذكل ا نظمة للجالصعوابت اليت واهجهتا ا ناء مبا خيدم مصاحل ا شرتك وا مللعمل ا ب لمل

نذ أوائل عام . ل وجهمكعىل أ نة تفاعلت  موقال إن ا يا حتت إرشاف املدير العام 2010للج لعل مع فريق اإلدارة ا
تفاعل تدبري يف تعزيز ذكل ا شاء القطاع اجلديد لإلدارة وا هم إ لوقد أ ل ن تطع . س تسـوأعرب الريس عن أسفه إذ مل  ئ

ها ادلول جلنة الربان نا نود  توي عىل  يق ألهنا  تد نة ا تقارير األربعة األخرية  تعراض ا ية ا شمج واملزيا قق ت ب حت ل للج ل سـ ن
سابق يوم ا نذ ا لاألعضاء  ل تاجئه ال سـامي . م نة ترحب  نة إن ا تقرير الفريق العامل، قال ريس ا تعلق  نوفامي  بئ للج للج ب ي

نة تطرحه  ئت ا سار اذلي ما  شأن جتديد ا طالقرار  للج ت مل تنيفب تني املا ضييةل ا نة ترحب أيضا . لسـن ّوقال إن ا للج
تعراض  نة، وابلقرار الرايم إىل ا ية  ية لدلول األعضاء يف هناية لك دورة  نظمي دورة إعال سـتكريس  للج فصل ت مب

يمي لعام  شأن ا نة  يات الواردة يف تقرير ا تو لتقا ب للج ص ية . 2009ل ساعدة يف  تعداد  نة عىل ا معلوقال إن ا للم سـ للج
يا يح ويقة جديدة قرباختالا ير و ث يار من خالل . سـتت ية الا يل  نة هو  سامهة ا هدف من  توقال إن ا معل ه للج خم تس ل

ية شورة ا نتقدمي ا ية اختاذ القرار لدلول األعضاء. لتقمل تدخل يف  نة ال ترغب يف ا معلوقال إن ا ل وقال إن . للج
ثري الحرت يق جدا وال بد من معل ا يار  ية الا لكاجلدول الزمين  ض ت ناير خلعمل وأشار . 2011يام املوعد احملدد يف 

ساعدة يف ذكل تعداد  نة عىل ا نة، وقال إن ا تصاصات ا للمإىل احلاجة إىل تعديل ا سـ للج للج وقال إن تكل . خ
نة ترحب ابإلجراء لكهنا ال تدرك مغزاه املراجعة إجراء نظايم وإن ّا تايل عن أمهل يف أن . للج لوأعرب الوفد اب

ية ب تو نة ا صمتد ا ل للج ثالث يف عام تع ئات الرقابة ا تصاصات  شرتك ال تعراض  لإجراء ا ي م هسـ تام، . 2012خ خلويف ا
توجه فهيا هذه ا بة  نا تقال إن هذه يه آخر  سـ تقدم ابمس لم لنة إىل ادلول األعضاء، وذلكل فإنه رغب يف ا لج

نة الربان تب  ية و سقي اجملموعات اإل ية العامة و شكر إىل ا بارات ا نة  جلا مي ن مجلع ل بع مكللج قل همم ية عىل د معمج واملزيا . ن
نة بو . للجوشكر أيضا ادلول األعضاء اليت أعربت عن تقديرها لعمل ا املدير العام ويوشكر يف الهناية أمانة الو

نة اجلديدة تعاون مع ا تواصل ذكل ا بايق آمال يف أن  للجعىل تعاوهنام الا ل ي  .ست

تحدة .28 يةملوأجاب املدير العام وفد الوالايت ا يات الرقابة هو  قائال إيك األمر بع إزاء تو صن املهنج ا ّت توف أو "مل سـا
رشح غري ، وإن عدم"ارشح بوع  يفاء ا ب الا ملت يمي املوظف أو املدير يف إطار نظام اكفست يكون مدوان يف  تق  ّ سـ

بو إلدارة األداء وتطوير املوظفني يريو . يالو يان  يد  ية وخص ابذلكر ا يق اخلار تد نة ا بوشكر املدير العام  سـ ل ججل ج لق ّ
نةر يةل ا مية  شورته ا سـوز عىل  ط لم نوات امخلس . حلك نجز يف ا نة عىل لك العمل ا نة  نظمة ملد سـوقال إن ا مل للج ي لمل

ية  .ضاملا

يق،  .29 تد نة ا تعلقة  سائل ا يات الفريق العامل املعين اب ية العامة إىل املوافقة عىل تو قودعا الريس ا لئ بلج مل مل ص مجلع
يق ألغراض وأشار إىل أن اجلدول الزمين اإلضايف اذلي أع تد نة ا معدته  ل يضاف قجل يق  تد نة ا يار  سـية ا ل جل ت قل خ

باره  ند ًجزءعتاب تقرير(لب من قرار هذا ا نغالديش)لانظر املرفق األول من هذا ا ند طلب وفد  ب، نزوال   . ع
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يات الفريق العام .30 يذ تو بو عىل  ية العامة للو صووافقت ا ي يق كام لتنفمجلع تد نة ا تعلقة  سائل ا ق املعين اب ل بلج مل وردت مل
اجلدول الزمين  جعلوقررت ) WO/GA/39/13ثالويقة ( من تقرير الفريق العامل 30 إىل 3يف الفقرات من 

يق مرفق تد نة ا يار  ية ا يق ألغراض  تد نة ا قاذلي أعدته  لق جل ت معل ل خجل تقريراّ هذا ا ل   .ل

ند    من جدول األعامل23لبا
ساابت اخلاريج يار مراجع ا حلتقرير عن وضع ا  خت

نا .31 ندت ا قا مل تنيست  .A/48/24 وWO/GA/39/4 ثيقشات إىل الو

ساابت اخلاريج (WO/GA/39/4ثوعرضت األمانة الويقة  .32 يار مراجع ا حلتقرير عن وضع ا تألف مما ) خت تاليت 
ئةل الواردة من املرحشني، : ييل يقة دعوة الاقرتاحات، وقامئتان من األ ية املرحشني وو سـادلعوة الصادرة  ث لتسم

ية قد نظرت يف الويقة وقالت األ. واألجوبة عهنا نة الربانمج واملزيا ثمانة إن  ن يق قد حفصت وجل تد نة ا قاكنت  ل جل
يمي(مجيع الواثئق  تألف من أنغوال ونغالديش والصني ). لتقمبا فهيا مصفوفة ا ئة احملمكني اليت  بوأضافت أن  ت هي

يك  تان وا سـوقريغزي ي) ئالريس(ملكسـ متعت ع) ئانئب الريس (افينوسلو جوسورسا، قد ا دة مرات ويه بصدد ي
ندات الواردة نظر يف ا ملستا بل يف . ل ها ا تعقد اجامت ئة  ملقوقالت إن ا ع سـ مترب 30لهي نظر يف 2010سب  ل من أجل ا

ساابت اخلاريج يار مراجع ا يمي ال يق من اقرتاحات و تد نة ا حلما تقدمه األمانة و ت ل خجل تق ومضت األمانة تقول إن . ق
شأن  ية  نة الربانمج واملزيا ية  بتو ن جل نة ص يات الصادرة عن ا تو نظر مدونة يف ملخص ا يد ا تقرير املرحيل  للجا ص ل ل قل

رشة  سة  عيف دورهتا اخلا  ).A/48/24ثالويقة (م

بو علام مبضمون الويقة  .33 ية العامة للو يقات، أحاطت ا ياب أية  ثويف  ي مجلع تعل  .WO/GA/39/4غ

ند    من جدول األعامل24لبا
يق ادلاخ تد بة ا نوي موجز ملدير  قتقرير  ل شع  يل والرقابة اإلداريةسـ

شات إىل  .34 نا ندت ا قا مل تنيست  .A/48/24 وWO/GA/39/5 ثيقالو

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  .35 تد بة ا ية العامة، قدم ريس  قوبدعوة من ريس ا ئ لئ شع نوي املوجز لاّمجلع لسـتقرير ا
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية من  تد قبة ا ل ). WO/GA/39/5ة ثالويق (2010ن يويو 30 إىل 2009ل يويو 1لشع

نوي قائال إنه يقد تقرير ا يد ترين عن ا َّوحتدث ا سـ ل لسـ يق ادلاخيل23 للفقرة إعامالم ل تد ثاق ا ق من  ل ورغب . مي
سائل يط الضوء عىل بعض ا يد ترين يف  ملا سل تسـ يق إىل وأشار . ل تد نة ا به واصل تزويد املدير العام و قأن  ل جل مكت

ي يق ادلاخيل عن املوضوعات عا تد لتقارير ا ل يت . ة اخلطرقب يدا يف  يمي أجنز كعادته معال  سم ا بوقال إن  ج تثتق ل ق
هذه الفرتة تقل  يمي ا تاجئ ا تني، واذلي اكن أمه  لتقرير أداء الربانمج لفرتة ا تق سـن ملن ل يت . لسـ بة تعزتم  تثبوقال إن ا لشع

بةل املقرر صدوره يف عام  تني ا ملقتقرير فرتة ا  .2012لسـن

بري .36 يد ترين إىل القدر ا لكوأشار ا تقدم يف لسـ بة  تمكلت يف الفرتة مؤكدا أن ا يق اليت ا ت من أعامل ا شع لسـ لتحق
تجىل ذكل  سن و شلك أ يها  ح ب يةيف معل شطة الرقابة ادلا يع أ تظم  يذ ا خلا ن مجل ملن  .لتنف

بة وقال إهنا عوحرص مع ذكل  .37 تعلقة بعدد املوظفني اليت ال تزال تعاين مهنا ا شعىل اإلشارة إىل الصعوابت ا لمل
يةمشلكة أعاقت  نوات املا تعلقة ابلرقابة خالل ا تقارير ا شطة وا سن من األ ية أ يذ  تقدم يف  ضا سـ مل ل ن ح مك لل ويف . تنف

ية  ية اليت ما فئت يقدهما  شكر إىل املدير العام عىل املوارد اإلضا بارات ا يد ترين  باملقابل، تقدم ا ل بع تلسـ لل ف
ت يد ا ياجات امللحة والعاجةل إىل أعامل الرقابة يف الفرتة  لالا قت قرير، وعىل الزتامه بزايدة املوارد ادلامئة الالزمة ح

بةل نة ا يق واألشطة اإلدارية يف ا يق ادلاخيل وا تد ملقدلمع ا تحق سـق ن لل يد ترين ع. ل يق نلسـوأعرب ا نانه ا لعم ا مت
 .ذلكل ادلمع
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تمكلت  .38 يق اليت ا تد يد ترين إىل العديد من أعامل ا يق ادلاخيل، أشار ا تد شطة ا تعلق بأ سـوفامي  ل سـ ل ن قي خالل لق
ية " 1: "وقال إهنا مشلت ما ييل. الفرتة بو الر سـمصادر إيرادات الو شأن الرباءات والهاي (ئيي تعاون  بمعاهد ا ل

يق؛ ت، ويه املرة األوىل اليت خضع)ومدريد تد بو  ية من معل الو ق فهيا هذه اجملاالت الر لل ي تقدم " 2"ئيسـ لوا
ية؛ بة املعلوما سني أمن املعلومات واملرا تاحملرز يف  ناء اجلديد؛ " 3 "قحت رشوع ا بو ثغرات يف " 4"لم تعراض ا لوا سـ

توى األعىل وعىل  بة عىل ا مية وتعامل مع إجراءات املرا تاجات  تاجئ وا شف عن  ية اذلي  بة ادلا سـاملرا ن ك ملخل ق ن قق سـت
يق دلى املوظفني تد ثقافة ا تعراضا  بة، وشلك أيضا ا يط املرا قتوى الوحدات اإلدارية، و لق ل سـ حم يد . مسـ لسـوقال ا

يدمع جداي العديد من تري تاجئ، مما  تقرير وأعرب عن دمعه  بريا هبذا ا سـن إن املدير العام أبدى اهامتما  ن ل للك
يجي تقومي الاسرتا تبادرات ا ل  .م

سم  .39 ساابت اخلاريج عىل  تقل لضامن اجلودة اذلي أجراه مراجع ا تعراض ا يد ترين إىل الا قوأشار ا حل سـ سـ ملسـ ل
ت يه ا يق ادلاخيل، واذلي قورن  تد لا فل يةق بو ابملعايري ادلوية ا يق ادلاخيل يف الو ند ل ملعي يد ترين إن . ق لسـوقال ا

يني  هد املدققني ادلا تويف معايري  بة يف معومه  يني خلصوا إىل أن معل ا ساابت اخلار خلمراجعي ا سـ شع معحل يج ل
يق ادلاخيل تد متدة يف ا ية ا قويه املعايري العا ل  .ملعمل

تعراض اذل .40 يد ترين أيضا إىل الا سـوأشار ا تحدة لسـ تابعة لألمم ا شرتكة ا يش ا ملي أجرته مؤخرا وحدة ا ل مل لتفت
يني ذكروا أن  ساابت اخلار تحدة وأن مراجعي ا يق يف األمم ا تد سام ا بو تأيت يف مقدمة أ جواذلي بني أن الو حلق مل ل ق ي

يق ادلاخيل أداء من بني األ تد سام ا سن أ يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية يه من أ تد بو  ًبة الو ق لق ق ح لل ي قسام اليت شع
تو تعرضوها يف القطاع العام، إذ  سـا يق ادلاخيل% 80 يفتسـ تد بات ادلوية  قمن ا لل ل يد ترين . ملتطل تطرد ا سـوا لسـ

يفاهئا  بة ا نطاق والقدرة الالزمني لرفع  بة ا نحت  ساابت اخلاريج  ية مراجع ا يذ تو تقائال إن  م سنف سـ ل شع حل نص لل ت
سم يقه إذا حصل ا لقللمعايري، وقال إن ذكل ممكن   . عىل العدد املالمئ من املوظفنيحتق

ية جدا .41 نطاق إذ يغطي بعض القضااي املعقدة وا يق ال يزال واسع ا سم ا تعصوقال إن معل  ل ملسـق وأقال إن . لتحق
تقلص  تعامل مع القضااي بدأ  تغرق يف ا يا وأن الوقت ا تمكل تدر ند مدة طويةل بدأت  يالقضااي القامئة  ل سـ جي ملسـ ت م

بري يد . كبقدر  سخي إذ أاتح ن تريلسـوأعرب ا بايق وا لمن جديد عن ارياحه إزاء موقف املدير العام الا ستت
ية الكفاءة  تة موارد عا لرشوط مؤ يث قب يقحمن  يق . لتحقاخلربة يف ا تقلني يف ا لتحقوأشار أيضا إىل أن خرباء  مسـ

يصل إىل ثالث وظائف يق  سم ا لأوصوا بزايدة عدد املوظفني يف   .لتحقق

يل إجراءات ا .42 يه عىل لوذكر أيضا د بو لالطالع  يع موظفي الو يح  عليق اذلي صدر مؤخرا وأ ي مجل ت صفحة اللتحق
ية  لاإللكرتو يةن سـبة ابإلنلكزيية والفر نشع نة . ل يق اذلي قدم إىل  ياسة ا نص الهنايئ  رشوع ا جلوأشار إىل  سـ ل لتحقم ل

ياسة العامة، علام  شأن ا ية  شاورات ادلا تكامل ا بل ا يه  يق  يق  تد سـا ب خل مل سـ عل تعل لل قلل  من املقرر إجراء أنبق
يق ادلاخيل تد ثاق ا يه  ياسة العامة مع ادلول األعضاء كام  شأن ا قشاورات  ل ي تض سـ ب مم يق يد ترين . ل لسـوحتدث ا
نظمة مت مية ا تحديدها بغرض رفع  يق ووعد  تخلصة من أعامل ا ملعن العرب ا ب قسـ لتحق شـيا مع اقرتاحات ادلول امل

توي عىل. األعضاء نوي  تقرير ا حيوقال إن ملخص ا سـ ية لل ية الرا بة الر يات ا بة حول تو يل  م تفا سـ شع ص ه يص ئل سم
بو وإجراءاهتا بو . يإىل تعزيز أنظمة الو سني أنظمة الو يات يف  تو سامه تكل ا يوأعرب عن أمهل يف أن  حت ص ل ت

بل يق يف ا يل من احلاجة إىل ا تقوإجراءاهتا ويف ا سـتحق ملل  .لتقل

ثريا  .43 يد ترين إن العمل تأثر  يمي، قال ا كويف جمال ا لسـ يد لتق ية الفرتة  يمي يف أ سم ا قياب املوظفني من  بتق ق غلبغ ل
تقرير نة. لا بة لفرتة األمومة حىت هناية ا ية غا ها أي موظف دامئ ألن املدققة الر يس  بة  سـوقال إن ا ئ سـ لشع ي ئل ل . ل

يمي للفرتة  شأن ا يات  تكامل اخلطط والاسرتا متر رمغ ذكل اب يمي ا تقوقال إن معل ا لتق بل يج تسـ . 2011-2010سـ
نوي لعام وذكر يف يمي ا سم ا ياق تقدمي تقرير  سـ هذا ا ق لسـ يق2009لتقل تد نة ا ق إىل املدير العام و ل تطرد . جل سـوا

ية إجازهتا لفرتة األمومة يمة الر بل أن تأخذ ا تمكل جهل  يت تقرير أداء الربانمج ا سـقائال إن  ئيسـ ّ ملق ق وأشار أيضا . تثب
ي تقل اذلي  يمي ا بة ا يل إجراءات  تكامل د سـإىل ا سـ شع ل ملسـ شأن لتق ية  نة املا نص اذلي أعد ا رشوع ا بمكل  ض سـ ل لم ّ

بو يمي اذلايت للمديرين يف الو يا ها يف عام . لتق يط  بو القطرية اليت بدأ ا شطة الو يمي أ لوأشار إىل أن  تخطتق ي  2009لن
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ية يمة الر ئيسـقد تأجلت إىل حني عودة ا ّ يظل من أولوايت . ملق ية  تقل جلدول أعامل ا يمي ا سـوقال إن ا من لتسـ مل لتق
ية لشا سـبة الر يمي أعامهلئيع سم ا ناف  تقفور ا لئ ق  .سـت

بة تعاون .44 يد ترين إن ا سائل األخرى، قال ا بة إىل ا شعواب سـ مل لسـ ل يد مع مراجعي تلن ثب وشلك  ج عن  ب ك
هم يدة جدا  يني وأقامت عالقات معل  ساابت اخلار معا ج ج نة الربانمج . حل بة مبا أبدته  جلورحب مدير ا لشع ّ

ية من تقدير واهامتم إ نة األخرينواملزيا بة كام أعرب عن ذكل يف اجامتع ا للجزاء معل ا ُشع بة . ل لشعوذكر مدير ا ّ
به  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية وقراءهتا يف  تد تادلول األعضاء بإماكية اطالع ادلول األعضاء عىل تقارير ا ل مكن ق

 .ّورحب ابدلول األعضاء اليت ترغب يف ذكل

يد ترين عىل رشحه .45 ياابن ا سـوشكر وفد ا مية لل يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية لإلدارة ا تد ية ا حلك املفصل ونوه بأ ق ل مه ّ
بو شطة الو نظمة وتعزيز أ ييف ا ن تاج إىل أن ثوأشار إىل أن ويقة العمل ذكرت . مل بة  حتا  يوم معل 1 200لشع

يق يف الفرتة  قتد بة قادرة2011-2010لل ية اخلطر، يف حني أن ا ية جماالت العمل عا شع من أجل  ل يا عىل لتغط ل حا
يق يف الفرتة 440توفري حوايل  تد ق يوم معل  بري بني ما هو مطلوب . 2011-2010لل لكوشدد الوفد عىل الفارق ا ّ
تاح يذ واليهتا ر. موما هو  بة من أجل  هود ا نفوأعرب عن تقديره  تجل رشية، آمال يف مغلشع لب حمدودية مواردها ا

رشية الالزمة قربا حىت  ها املوارد ا تاح  يأن  ب لت يةل ها بفعا ها أداء  لسـىن  معلت ل  .ي

ها املدير العام سلفا وأعرب  .46 تجاب  شغاالته واهامتماته قد ا ية إن بعض ا تحدة األمر لوقال وفد الوالايت ا سـيك ن مل
ته يده لعمل املدير و بعن تأ تعلق بعدد املوظفني حبلول . شعي يح الوضع فامي  يوذكر بأن املدير العام وعد  بتصح ّ

نة ا بل  للجالاجامتع ا يةلربانملق بة املوارد ذاّورحب الوفد هب. نمج واملزيا تاح  شع اخلرب وأعرب عن أمهل يف أن  للت
نوات القادمة رشية املالمئة يف ا سـا لب  .ل

ية .47 يحات املقدمة. لتمنوحتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل ا تو بة عىل ا ضوشكر الريس ومدير ا ل لشع . ئ
يان اذلي أدىل به وفد يةلبوأعرب عن اتفاقه مع ا تحدة األمر يك الوالايت ا يات مراجع . مل تو صورحب وفد مرص  ب ّ

ساابت اخلاريج الواردة يف الويقة  ثا ها إىل WO/PBC/15/2حل سبيل وأبدى اهامتمه بأن حتظى ابالهامتم وجتد 
يذ بة. لتنفا نجزه ا سني العمل اذلي  شريا إىل احلاجة إىل  بة  شعوأكد وفد مرص دمعه لعمل ا ت حت م لشع ل وأعرب . ّ

بة أكرثثعن  يد معل ا سامه يف تر يات  تو يذ ا شعته يف أن  شـ ي ص لل س نفت  .ق

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية .48 تد بة ا نوي املوجز ملدير  تقرير ا ية العامة علام اب قوأحاطت ا ل شع سـ ل  .لمجلع

ند    من جدول األعامل25لبا
يق ادلاخيل تد ثاق ا قمراجعة  ل  مي

تني  .49 شات إىل الو نا ندت ا يقا ثت ق مل  . .WO/GA/39/6 Rev وWO/GA/39/6س

يق ادلاخيل  .50 تد ثاق ا يد ترين عىل ادلول األعضاء ويقة  ية العامة، عرض ا قوبدعوة من ريس ا لئ ي ث سـ ممجلع ثالويقة (ل
WO/GA/39/6 ( ثاق نوات، وإن ا تعرض لك ثالث  بغي أن  يق ادلاخيل  تد ثاق ا يوقال إن  سـ سـ ل ملي ي ن يق م

ية ومت الاتفاق2010نوقش يف اجامتع  نة الربانمج واملزيا ن  يريات وافقت علهيا األمانة أيضاللج  .تغ عىل 

نة قدرا من  .51 يح  يق قائال إهنا  تد نة ا تصاصات  يد روز، للوفود ا يق، ا تد نة ا للجورشح ريس  ل جل سـ ل تجل ق خ ق تئ ل
يق ادلاخيل تد يفة ا ية و ية لإلرشاف عىل فعا سؤو قا ل ظ ل ل رشوع . مل تعرضت  يق ا تد نة ا يد روز إن  موقال ا سـ ل جل قسـ ل

يق املعدل يف ا تد ّثاق ا ق ل رش وقال إنمي ثامن  رش وا سابع  عجامتعهيا ا ل ع ّنة أوصت بأن حتدد والية مدير  ال للج
نوات  تجديد ويس يف مدة ست  نوات غري قابةل  يق ادلاخيل والرقابة يف مدة مخس  تد بة ا سـتب  لل سـ ل ّشع ل ق مك

ية قدمت . WO/GA/39/6ث الويقة تويصكام  تو يد روز ذكل قائال إن ا ّورشح ا ص ل يق بني  من أجللسـ لتنسـا
ساابت اخلاريج هبدف م بة ومدة والية مراجع ا حلدة والية مدير ا يف مزتامن  شغوراحامتل أي  احلد منلشع
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يق تد يفيت ا قو ل ية مع . ظ بو  يق أوصت مبدة الوالية اجلديدة أيضا يك تكون الو تد نة ا شـوأضاف قائال إن  ي ل ممتجل ق
بق  تحدة األخرى  تحدة، علام بأن واكالت األمم ا تطأمانة األمم ا مل نوات للمدقق ادلاخيلمل سـوالية مبدة ست  ّ. 

يات يه .52 ها أربع تو رشة اليت قدمت خال نة  ثا يد روز إىل ادلورة ا صوأشار ا ع ل لسـ ّم ثاق " 1: "ل نوان  يخبصوص  مع
يق ادلاخيل؛  تد قا بو؛ و" 2"ل يبغي أال يكون املدير جزءا من فريق إدارة الو بة، و" 3"ين تاح ملدير ا شعبغي أن  لت ين

نند احلاجة، إماكية ية العامة؛ ع تواصل مع ريس ا مجلع ا نة . بوند املراجعة"4"ئل يات  يد روز إن تو جلوقال ا ص لسـ
بدل يف عام  يق  تد نة ا ية وأن  نة الربانمج واملزيا تعراض  يق مل ختضع ال تد تا ق ستُسق ل جل ن جل سـ ّوذكر بأنه قدم . 2011ل

ية يف عام  نة الربانمج واملزيا نفصال إىل  نتقريرا  جل تد2011م نة ا ل عن معل  نة جل متس  يه بأن  جليق أوىص  تل ف ق
ية يف عام  يق إجراء 2012نالربانمج واملزيا تد نة ا ساابت اخلاريج اجلديد واملدقق ادلاخيل و ق من مراجع ا ل جل حل

يهنم ومع األمانة شاور فامي  تصاصات لك واحد مهنم اب تقل ال تعراض  با تخ سـ لسـ يد روز أن ذكل املهنج . م لسـوذكر ا
يق فامي بني  سن ا خمسوف  سـ لتنحي نفع عىل ادلول األعضاء واألمانةّ بو مبا يعود اب يات الرقابة يف الو لتلف آ ي . ل

ثالث  ئات الرقابة ا يق  تعلق  ية واملالحظات املقدمة سلفا فامي  ية  تو تطرد قائال إن تكل ا لوا ي سـ ي شـ ص ل هسـ ن بتمت م
بريا يف ا. اليت تقدم هبا املدير العام يف املايض نا  يد روز  تام، الحظ ا نويف ا حت لتل ك سـ سـ تعاون بني خل ليق وا سـ

ثالث يف عام  ئات ا لا  .2010لهي

ية .53 يق . لتمنوحتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل ا تد بة ا متس من األمانة حرص مدة والية مدير  قوا ل شع ل
تجديد نوات غري قابةل  للادلاخيل والرقابة اإلدارية يف مخس  ترب أن ذكل يامت. سـ ىش وأفضل تعوقال إن اجملموعة 

تحدةاملامرسات يف ا متس تعديل الفقرة . ملألمم ا يث 4تلوقال إن اجملموعة  يق ادلاخيل  تد ثاق ا رشوع  حب من  ل ي قم م
نظمة ويس جزءا  بة جزءا من ا ليكون مدير ا مل بومنلشع متس أيضا . ي فريق إدارة الو تلوأضاف قائال إن اجملموعة 

تواصل مع7تعديل الفقرة  بة إماكية ا تخويل مدير ا نص املقرتح  ل من ا ن شع ل نة لل يس  ية العامة ور جل ريس ا ئمجلع ئ
ية نص عىل إماكية مراجعة . نالربانمج واملزيا ند املراجعة يك  نوقال إن اجملموعة دلهيا الامتس رابع وهو تعديل  ي ب

با نا ثاق لكام ومىت اكن ذكل  سـا مي ثاق إىل . مل مليوأعرب الوفد عن حرص اجملموعة عىل أال يؤدي أي تعديل يف ا
يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةمنعها من أن تظل اإلط تد بة ا شطة  سلمي للك أ قار العام ا ل شع ن  .ل

يق ادلاخيل والرقابة  .54 تد يق ادلاخيل يف ضامن إرساء نظام فعال  تد ثاق ا ية دور  ند عىل أ قوشدد وفد ا للق ل ي مه مه ل ّ
ثاق يق يف نص ا تد نة ا يات  متس إدراج تو ياإلدارية وا ل جل ملص ق  .ل

تحدة األم .55 متس وفد الوالايت ا ملوا يق ادلاخيلل تد ثاق ا ية عىل نص  تا تعديالت األربعة ا ية  إدخال ا قر ليك ي ل ل . مل
تعديالت يه نص املقرتح يف " 1: "لوتكل ا تجابة الشغاهل من أن يكون ا يق ادلاخيل ا تد ثاق ا لتعديل  ن سـ ل قي م

بة ويس عىل املوظفني؛ 5الفقرة  بقا فقط عىل مدير ا ل  شع لنط يع 6وتعديل الفقرة " 2"م مج يك حتدد أن  شطة ّ نأ
يق ادلاخيل؛  تد بغي أن تكون حمايدة ويس فقط تكل اخلاصة اب قالرقابة  ل لن بة " 3"ي لشعوابإلقرار بأن تكون ملدير ا

يق؛  تد نة ا تواصل مع ريس  قإماكية ا لئ جل ل رسية " 4"ن سه من ا يق ابلقدر  رشوعات تقارير ا تعامل مع  لوا نف م لتحقل
ية تقارير الهنا ئاليت تعامل هبا ا رس الوفد . ل بة سـتفوا تجديد عىل مدير ا شعأيضا عن وقع مدة الوالية غري القابةل  للل

تعديل عىل مدة الوالية  .لاحلايل يف حال اعامتد ا

ئةل اليت طرحهتا ادلول األعضاء .56 يد ترين عىل األ ية العامة، رد ا سـوبدعوة من ريس ا سـ لمجلع ّ ّورحب ابالهامتم . ئ
يق ادلاخيل تد ثاق ا قاذلي أبدته ادلول األعضاء  ل يقات اليت أبدهتا الوفود اكنت قد طرحت . مبي لتعلوذكر بأن لك ا ّ

ية نة الربانمج واملزيا شت يف  نونو جل يد ترين . ق يق إلسـوقال ا تد نة ا تصاصات  يق ادلاخيل وا تد ثاق ا قن  خ لق جل ل مي
ية يف  ئاهتا ا بل  تعديل من  ساابت اخلاريج خضعت  تصاصات مراجع ا نوا ي لل ملعحل ه ق يغة 2007خ لص مبوازاة مع ا

تهاجلديد بو املايل وال نظام الو حئة  ي يق ادلاخيل. ل تد ثاق ا يد ترين إن اكن  قوساءل ا ل ي سـ مت تويق ل ث هو احلزي املالمئ  ل
يات العمل تعلقة بأخال سائل ا ية وا بة ادلا قاملرا ملق مل شأن . خل ياهنا األول  بو عاكفة عىل إعداد  بوأشار إىل أن الو ب ي

نقاط اليت أاث ية وأن العديد من ا بة ادلا لاملرا خل يانق يق سرتد يف ذكل ا تد نة ا برهتا  ل لجل يد ترين عن . ق لسـوأعرب ا
بة يف والية  يق ادلاخيل عىل حرص والية مدير ا تد ثاق ا نص  يق عىل أن  تد نة ا شعارياحه إذ اتفقت  ل ي ي ل جل لت ق مق

ية الرقابة اإلدارية ونزاههتا تقال با يف ا لواحدة وأنه يف حال عدم حرصها كذكل من شأنه أن يؤثر  سـ سل  بأن ّوذكر. ّ
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بة يف والية واحدة لكهنا تقرتح والية ملدة من مخس إىل  شرتكة تويص حبرص والية مدير ا يش ا شعوحدة ا لمل لتفت
نوا، علام بأن مديري الرقابة دلهيم عقود دامئة سـبع  تب خدمات الرقابة . سـ مكوأشار إىل أن والية مديري 

تحدة تدو ية يف األمم ا ملادلا نواتمخل  .سـ مخس 

يد تر .57 لسـوتطرق ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية، فقال ّ تد ثاق  شاء  ساابت اخلاريج بإ يحة مراجع ا قين إىل  لل ي ن حل منص
يفة  ية و تقال يعزز ا يق ادلاخيل اجلديد وإن ذكل  تد ثاق ا يمي قد أدرجت مضن  شطة ا ته أن أ ظمن  ل سـ سـ ل ي ن ّهج ق متق ل

يمي بح . لتقا نوان الويقة  يري  يد ترين أي اعرتاض عىل  بد ا تصومل  ث ع تغ سـ لي ية"ل خلثاق الرقابة ادلا وقال إنه ". مي
نة  تقل عن اإلدارة يف تعامهل مع ا بة  ترصحي بأن مدير ا ثاق  ية إىل تعديل ا ية الرا تو جليرحب اب سـ شع لل ي ص مل ل مل م

ية  .نالربانمج واملزيا

ية العامة، رمغ أن ذكل  .58 تقى أيضا بريس ا يق وا تد نة ا تلف رؤساء  ثرية مع  مجلعوقال إنه أجرى اتصاالت  ل ل جل خم ئك ق
ثاق نا رصاحة يف ا ييس  ملي ّب م نة الربانمج . ل تواصل مع ريس  يد ترين إنه مل يكن حباجة إىل ا جلوقال ا ل ئسـ ل

ب تاج إىل ذكل فإنه واثق من أن  ية،وإنه حىت وإن ا طلواملزيا ية .  لن يقابل ابلرفضهحن يد ترين إن تو صوقال ا لسـ
نفذ عىل حن ية  شأن الاجامتعات ا ساابت اخلاريج  ّمراجع ا ت شخص ب يد وال حاجة إىل اإلشارة إلهيا يف لحل جو 

ثاق تعلقة ابلفقرة . مليا ية ا تو ند املراجعة وال عىل ا يري  يد ترين أي اعرتاض عىل  بد ا ملومل  ص ل ب تغ سـ ية إىل 5لي م والرا
ية ذاهتا اليت خيضع إلهيا املدير،  ية وا بة للمعايري األخال نإخضاع موظفي ا هشع ملل يع وق بد أي اعرتاض عىل تو سـمل  ي

يق مجيعغطي يل 20 و6لفقرتني نطاق ا شطة الرقابة ومواد ا لتحقأ  .ن

ية  .59 سأةل ا ملتبقوأشار املدير العام إىل ا شأن الفقرة اليت طرهحا وفد مل ية  تحدة األمر بالوالايت ا  واليت تأيت 31يكمل
بوع عهنااإلجابة  ثاق يف وقت الحق يف األ شة تعديل ا نا سـند  ي ق ملع  .م

نغالديش من األمانة ا .60 متس وفد  بوا يق ادلاخيل ل تد ثاق ا يق وادلول األعضاء مضن  تد نة ا يات  تو قألخذ  لق ي ل جل ص مب
تعراضه نص املعدل عىل ادلول األعضاء ال رشوع ا سـوتعممي  ل  .ّم

رشوع نص معدل  .61 ّومعم  ّ م يري ) .WO/GA/39/6 Revثالويقة (ِّ ية من ادلول األعضاء  لتغيأخذ ابقرتاحات إضا ف
ثاق ية العامة،. مليا مجلعوبدعوة من ريس ا نص املعدل لدلول األعضاء وأشار ئ رشوع ا يد ترين بإجياز  ّ رشح ا ل م لسـ

يق قد أخذت بعني  تد نة ا يس  ية ومرص ور تحدة األمر يريات اليت اقرتهحا وفدا الوالايت ا قإىل أن ا ئ ليك جل مل لتغ
بار، بني يف الويقة  ابإلضافعتالا ية، كام هو  نة الربانمج واملزيا يريين أدخلهتام  ثة إىل  ن جل ّتغ م

)WO/PBC/15/23 .( يري إضايف عىل امجلةل األخرية من الفقرة شأن  ها  ته عىل اتفا تغوقال إن الوفود أ ب  32قطلع
بح كام ييل شطة الرقابة: "تصاليت  يع أ رشف عىل  نضامن أن تظل اإلطار العام ا مج هم ". مل يد ترين إنه  فوقال ا لسـ

بة ا بت يف حرص والية مدير ا شعأنه ما زال عىل ادلول األعضاء ا لل ملقبل يف والية واحدة وحرص مدهتا يف ست ّ
نوات  .سـأو مخس 

يد روز إىل الفقرة  .62 نص املقرتح كام ييل32لسـوأشار ا رشف : "...ل واقرتح أن يعدل ا ملضامن تظل اإلطار العام ا
ية شطة الرقابة ادلا يع أ خلعىل  ن يد روز أيضا أن تعدل امجلةل األوىل من الفقرة ". مج ّواقرتح ا ن يكو: " كام ييل4لسـ

يق ادلاخيل تد بة ا قمدير  ل ية شع يه(ج والرقابة اخلار شار إ لا ترص مل بة"مبخ فامي ييل  مسؤوال أمام ") لشعمدير ا
بو  ".ياملدير العام وهو جزء من موظفي الو

نة  .63 يده للويقة املعدةل ولالقرتاحني الذلين تقدم هبام ريس  ية عن تأ تحدة األمر جلوأعرب وفد الوالايت ا ث ي ئمل ّيك
يق تد قا  .ل

توصل واق .64 نظر وا بادل وهجات ا متكني من  شاورات فامي بني ادلول األعضاء  ند ومرص إجراء  لرتح وفدا ا ل ت م لله ل
بة شأن مدة والية مدير ا شعرسعة إىل قرار هنايئ  ب  .لب

ية قال بعدها  .65 شاورات غري ر يحت الفرصة إلجراء  مسوأ م ند وفد ت ية إنه لها ضترب أن الويقة اجلديدة املعدةل مر ث يع
يقوبإماكنه اب تد نة ا تعديلني الذلين اقرتحهتام  يدها كام اقرتحهتا األمانة إىل جانب ا قتايل تأ ل جل ل ي  أيضا الوفدووافق . ل
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ميكن يف مرحةل من املراحل  نوات  يق عىل أنه من خالل حرص والية املدقق ادلاخيل يف ست  تد نة ا سـمع  سـ ل ّجل ق
بة يف ا ساابت اخلاريج ومدير ا نصيب لك من مراجع ا شعيري  حل لتغ هام نفسنة  يس الورأى . لسـ لوفد أن ذكل 

ثل مابلرتيب األ تة . ت بة اث يهل واقرتاحه بأن تكون والية مدير ا ند عن  بب، أعرب وفد ا بوذلكل ا شع تفض له ل سل
يق و تد نة ا نوات كام اقرتهحا لك من  تجديد وتدوم لفرتة مخس  قوغري قابةل  ل جل سـ  .مرصوفد لل

ية العامة أن الاقرتاح اذلي  .66 مجلعوأكد ريس ا ئ يع ادلول األعضاء، وأكد اعامتد ّ يه  ند قد وافقت  ّتقدم به وفد ا مج عل له
تعديالت اليت اقرتحهتا ادلول األعضاء لالويقة املعدةل مع ا  .ّث

ند    من جدول األعامل26لبا
ية الفكرية ية وا ية اب نة ا مللكتقرير ا من ن لتللج  ملع

شات إىل الو .67 نا ندت ا ثا ق مل  .WO/GA/39/7 يقةست

ية الفكرية الوارد يف الويقة وعرضت األمانة تقرير .68 ية وا ية اب نة ا ث ا من ن مللكللج لت ّورصحت بأن . WO/GA/39/7ملع
بو اليت عقدت يف عام  ية العامة للو ية  نذ ادلورة املا متعت يف دورتني  نة ا يا للجمع ض مللج األمانة وقالت . 2009ج

هر نومفرب  نة اليت عقدت يف  شإن ادلورة الرابعة  ت2009للج تعرضت أساسا ا ل ا شأن ًسـ ية الصادرة  بقارير املر حل
ية،  شأن ا بو  شطة جدول أعامل الو شاريع وأ منبعض  ب ي ن يذ ولتم ية إىل  شاريع اجلديدة الرا نفنظرت يف بعض ا تم مل

متدهتا ية وا يات جدول أعامل ا عتو من هر أبريل . لتص نة اليت عقدت يف  سة  شوقالت األمانة إن ادلورة اخلا للج م
ناولت عددا من القضااي2010  ً ية ويف تقرير فن. ت يذ جدول أعامل ا شأن  منظرت أوال يف تقرير املدير العام  لتب تنف ً

تحدة، ونظرت كذكل يف  ية اليت وضعهتا األمم ا ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو شأن  ملصادر  ئ ي م لفب حتق
تعلق ابلربا تعدد األطراف فامي  تاحة يف اإلطار القانوين  تعلق بأوجه املرونة ا يويقة  مل ت يذ هذه املرونة مث تنفءات ويف 

تلفة  ية ألوجه املرونة ا سات القطرية واإل ناول هذه الويقة اعامتد املؤ ية، و ية واإل رشيعات الو خمليف ا مي س ث مي ن قلت تتقل ط ل
تدايت بو وغريها من ا ية والو تجارة العا نظمة ا ثل  تلفة،  تدايت ا تاحة يف الصكوك ادلوية يف ا نا ي مل ل خمل ن ل ململ ممل . م

هاًوفضال عن ذكل  يذ  شاريع ووافقت عىل  نة أيضا يف عدد من ا بعضنظرت ا تنف مل ًوقد حققت تطورا هائال . ًللج ً
تقارير يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا ية ا لابملوافقة عىل آ سـ لتقل نة  ابّونوهت األمانة. لتن تني  سا للجدلورتني ا بقل

تان  ٍعقدات يف جو موات للغاية، وللا نت األمانة أن جومعلت يف   اليتدلول األعضاءابٍ توافق  تعاون وا مت من ا ل ل
ية . دومي ية إىل اإلحاطة علام ابملعلومات الواردة يف الواثئق املقدمة وإىل املوافقة عىل اآل لودعت األمانة ا ًمجلع

يا من الويقة ثاملذكورة آنفا واملذكورة يف املرفق اث ًن ً. 

ية،  .69 بدلان األفر يابة عن مجموعة ا يقوحتدث وفد أنغوال اب ل ية لن نا بدلان ا ية ا شرتك يف الرأي مع أ موقال إهنا  ل ل ب غلت
يذ جدول  همة وأهنا ملكفة بوضع برانمج معل  بو ا نة يه إحدى جلان الو تقد أن ا بدلان منوا اليت  نفوأقل ا لتمل ي للج تع ًل

بو يف عام  ية العامة للو يه ا نحو اذلي وافقت  متد عىل ا ية ا يأعامل ا مجلع عل ل ملعمن  إن وراح الوفد يقول. 2007لت
ها  بغي  شأنه، ذلكل  تقارير  ته وإعداد ا نا ميه و متدة و يات ا تو يع ا يذ  نة ملكفة كذكل برصد  لا ن م ينف ب ل شـ ص ل مج قللج ي تقملع ت

بو ئات الو ها مع سائر  سق  يأن  ي هن معل يق . ت ية ا سـورصح يف هذا الصدد بأن اجملموعة ترحب ابعامتد آ لتنل ّ
تقارير، وتدعو إىل  يمي وإعداد ا لوإجراءات الرصد وا ية من دون لتق يذ هذه اآل شأن  شات  نا لاسـهتالل ا ب ق تنفمل

نة سادسة القادمة  ناء ادلورة ا للجتأخري أ ل تطلب أن تكون . ث نة  تام، أشار الوفد إىل أن والية ا تويف ا للج خل
ية، وقال يف هذا الصدد إن اجملموعة  ية الفكرية وا تعلقة اب شأن القضااي ا شات  نا يه ا منرسحا تدور  مل ب ق مل لتم مللك ف ً

شةإجراء ادلول األعضاء عىل تشجع  نا قهذه ا  .مل

ية .70 شأن ا بو  يات جدول أعامل الو يذ تو يابة عن اجملموعة ابء، وأكد الزتاهما  منوحتدث وفد سورسا اب ب ي ص ن لتي بتنف . ل
تعزيز  نجز ابلفعل  بو، ورحب ابلعمل ا تاد للو ية من العمل ا لووصف هذا اجلدول بأنه جانب مزتايد األ مل ي ملع مه

تعلقة ملاألشطة ا يهنان نظمة و ية يف ا لتحس اب مل تقرير اذلي قدمه املدير . لتمن يح إىل ا تو لوأشار الوفد من ابب ا ض ل
بو يف  سامهة الو شأن  تقرير الصادر  ية، وإىل ا يذ جدول أعامل ا شأن  نة  سة  يالعام إىل ادلورة اخلا م ب ل من ب للج لتم تنف
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ية، وقال إن لكهيام قدم ية لأل لفيق األهداف اإلمنا بومهبرة  صورة ائحتق ّوأضاف قائال إنه يقر . يعن معل الو ً
شاريع اجلديدة، لكن من الرضوري  يات وتدشني ا تو يذ ا ية  ية وبأ شامةل جلدول أعامل ا يعة ا ملاب ص ل مه من ل تنفب لت لط

نظمة  بل  ية إاتحة أكرب قدر من ا ية يف العمل  نب الازدوا شاريع و يذ ا للماإلمعان يف إيالء األولوية  سـ بغ جت لمل ج لتنف
شطة ا لتدلمع أ ية الفكريةن تعلقة اب مللكية ا مل ناء اذلي دار يف ادلورتني . من ّوراح يقول إن الفضل يرجع إىل احلوار ا لب

بة وفعاةل متكن  نا ية  شأن وضع آ ية  يجة إجيا يق  نة، يف متكن ادلول األعضاء من  سة  ّالرابعة واخلا سـ ل ب ب للج مم ت نحتق
ية نة من الوفاء بواليهتا وفاء اتما، وقال إن هذه اآل لا ًللج متدة ً يات ا تو يع ا يذ  شمل مجةل أمور مهنا رصد  ملع  ص ل مج تنفت

بو ئات الو يق مع سائر  ية ا شأنه  تقارير  ته وإعداد ا نا ميه و يذلكل الغرض و ي سـ بغ ب ل هشـ ن لتق م ه ال ّورصح الوفد بأن. تقي
يبد تو يذ املالمئ  ية ضامن ا سؤو بقى ادلول األعضاء يف مصمي هذا العمل، نظرا ألهنا تضطلع  ص أن  ل ل مب لتنفت ات ً

ية بو القامئة عىل . لتمنجدول أعامل ا رشوع اخلاص مبوضوع إطار إدارة الو يذ ا يه فإن اجملموعة ابء تدمع متاما  يو مل تنفعل ً
نة من الوفاء بواليهتا اخلاصة  متكني ا نرصا همام  نة، وتراه اجملموعة  متد يف ادلورة الرابعة  تاجئ اذلي ا للجا ع للج لن ًع ً ل

ميه يات و تو يذ ا تقيبرصد  ص ل  .تنف

ية يه إحدى أمه  .71 يه، ورصح بأن ا يابة عن الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  ياك اب منوحتدث وفد  ن لتبلج ّ ف ل
ياق ية الفكرية تضطلع بدور همم يف هذا ا متع ادلويل، وأن ا ها ا تحدايت اليت يوا سـا لل مللك وأعرب عن الزتام . جملهج

ي يدان،  بغالاحتاد األورويب وأعضائه بإحراز تقدم يف هذا ا بالغ عددها مل ية ا يات جدول أعامل ا يذ تو لة  من لتص تنف
ية45 نة إىل اآلن يربهن عىل قدرهتا عىل إجياد . ص تو ناء اذلي اضطلعت به ا للجومىض الوفد يقول إن العمل ا ّب ل

ثرية للخالفات تعلق ابلقضااي ا بدلان فامي  شرتك بني ا ملقامس  ي ل سامههتا . م بو عىل  موأعرب عن شكره ألمانة الو ي
يم ّا يق لق ية ا تعلقة بآ يجة ا ها، وخص ابذلكر ا سة  تاجئ ادلورة اخلا نة، ورحب  سـة يف معل ا ل مل م لتنللج ت ل نن لب

ية يات جدول أعامل ا يذ تو شأن  تقارير  يمي وإعداد ا منوإجراءات الرصد وا ص ب لتل نف تتق توصل إىل . ل لووصف الوفد ا
تدابري الفعاةل ية بأنه همم للغاية لضامن اختاذ ا شأن هذه اآل لاتفاق  ل يع الطاقاتب تفادة من  مج وامللموسة والا . سـ

شاريع اخلاصة مبجال املكل العام ثل ا ية  شاريع جدول أعامل ا يذ  بري احملرز يف  تقدم ا ملورحب كذكل اب من م مل نف لتلك ت ّ .
تعاون  يه ملزتمون الزتاما شديدا بإجراء املزيد من ا تام قال الوفد إن الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  لويف ا ًخل ً ف
تواصل هذا العمل  ته يف أن  يات املذكورة آنفا، وأعرب عن  تو يذ ا بقى من معل همم يف  يلالضطالع مبا  ص ل ثقت ًنف ت

ّشلك إجيايب وناء ب  .ب

بو لعام  .72 ية العامة للو ناء ا ية، وقال إن اعامتده أ يابة عن مجموعة جدول أعامل ا يوحتدث وفد مرص اب مجلع ث من لتن  2007ل
يق طموح ا ية حتقهو معمل أسايس يف  تارخيي إىل إجراء حتول منوذيج يف اآلفاق ادلوية  ية ا نا للملكبدلان ا لم ل ل ّل

ية،  ثقا تصادية وا ية والا ية الاجامت يةل خلدمة األهداف العامة  نظر إلهيا عىل أهنا و فالفكرية، عن طريق ا لق ع من سـ للتل
ية اكن نقطة حتول يف. ال عىل أهنا غاية يف حد ذاهتا يري تكل اآلفاق، وأضاف لتمنوقال إن وضع جدول أعامل ا تغ 

بريا يذها يطرح حتداي  يات املذكورة آنفا و تو ًأن إدراج ا ك ص ًل تنف يذ جدول أعامل . ً نجاح يف  تطرد قائال إن ا تنفوا ل ًسـ
نوعة،  بو ا شطة الو تعددة الوجوه يف الاضطالع بأ تدامة و باع مقاربة  تلزم ا ية  تا ي ن سـ ت سـ ملمن م مي اضطالع يسـتلزم ولت

شاركهتا ادلول األعضاء بدور راي بايق ومبواصةل الزتاهما وتعاوهنا و مدي ا ها ست شطة الرقابةعواضطال وأضاف أن . نبأ
نظمة،  بو، ليك تظل ادلول األعضاء تقود ا ية داخل أمانة الو يا  يا موا تلزم كذكل حتوال ثقا يذ  ملهذا ا ي من ت للتسـ ً ً ف ًنف ي لت

ية  نظامت ادلوية احلكو نظمة يف العمل مع سائر ا شرتك ا موليك  ل مل مل متع املدينت نظامت ا جملو ية . م مهوأقر الوفد بأ ّ
تفاعا  تفع بعد ا بدلان اليت مل  ية، بل وأيضا  نا بدلان ا يع ا ها  ية اليت  تار ية وابلفرصة ا ًجدول أعامل ا نً لل ل ل مجل خي ل نمن م تيح يت لت

ي يذ جدول أعامل ا تحدايت الكربى املطروحة أمام  ية الفكرية ادلويل، وسمل اب نظام ا مناتما  ل لتب نف تمللك ة، وقال إن ً
تني عقدات يف العام املايض نة ا نجاح حالف دوريت ا للا للج سفري . ل نأ ا لو نانه بد ا ّمحمد  حل ثل ادلامئ ع ملم، ا

نة ية يف الاضطالع بأعامل ا نا يادته الا نة وأثىن عىل  نصب ريس ا تخابه  للجنغالديش، عىل ا ئ للج مل ن ثب ق سـتئ  .ل
نة و سابق  للجشكر الريس ا ل بد الرؤوف ائ يد محمد  لا ع ندما بديويلسـ ها  تازة اليت بذ هود ا ع من تونس عىل ا لملم جل

نة سا  للجاكن ر ًي شأن . ئ تقرير املدير العام  نة  سة  ناء ادلورة اخلا بورصح الوفد بأن الاجامتع أحاط علام أ ب للج م ث ً ّ
ية لتمنيذ جدول أعامل ا ناء عام . تنف يط الضوء أ شكر للمدير العام واألمانة عىل  ثوتقدم اب سل ية مه عىل أ2009تل

تقرير املذكور 25وشدد عىل الفقرة . تنفيذ هذا اجلدول بارة ) CDIP/5/2ثالويقة (ل من ا من "... عاليت ترد فهيا 
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سامهة مجة،  ية  يذ جدول أعامل ا ية  سامه يف  نة أن  مشأن ما تقدمه ادلول األعضاء من اقرتاحات  من معل ي لتي تنف مع
يذ اليت تقودها ادلو شطة لتنفوذكل من أجل الهنوض مبرحةل ا تجابة األ تايل ا ها، وتضمن اب نل األعضاء  سـ ل نفس

يات تو نة يف ا ية الاك شواغل ا رشوعات  صوا ل لل ممل يذ الفعال "حلقيق تضمن أساس ا بارة  لتنف، وقال إن هذه ا ت لع
بو ية وإدراجه يف معل الو يجلدول أعامل ا ها عبء . لتمن تقوراح يقول إن عىل ادلول األعضاء أن تأخذ عىل عا

شطة  لتناقرتاح أ يةن يات جدول أعامل ا منيذ تو لتص يق خطوة . ف هدت  نة  سة  حتقورصح بأن ادلورة اخلا ش للج م ّ
نحو اذلي لكفت به  ميه، عىل ا ية و يذ جدول أعامل ا تفق علهيا لرصد  ية  لهممة عن طريق الاتفاق عىل آ من تقيل لت نف تم

ية العا ناء ا بو أ ية يف الو به جدول أعامل ا مجلعيف القرار اذلي وضع مبو ث ي لتمن ج ِ شكر . 2007مة لعام ُ لوتقدم الوفد اب
توصل إىل اتفاق يف هذا الصدد ناءة اليت حتلت هبا واليت أسفرت عن ا يع ادلول األعضاء عىل الروح ا لإىل  ب ّمج . ل

يذ  يمي حافظة  يةل لرصد و همة ا بدء يف ا ية ا ية،  يذ اآل نفوأعرب عن تطلعه إىل إعداد اجلانب الالزم  تق مل تنف جللت ل بغ ل ل
سعلتجدول أعامل ا ها  تأ نطا تية اليت ما  يمن ق ها ابملوافقة عىل . يف ياق  نة لكفت، يف  تلكيفوذكر كذكل بأن ا سـ ُللج ّ

ية يف عام  بالغ عددها 2007لتمنجدول أعامل ا يات ا تو يذ ا ل،  ص ل ية 45بتنف شة قضااي ا نا ية، بل وأيضا  مللك تو ق مب ًص
ية يذ جدول أ. لتمنالفكرية وا تنفونظرا ألن ادلول األعضاء بدأت يف  ميه، أشار الوفد إىل ً ية ورصده و تقيعامل ا لتمن

ية ية الفكرية وا شة قضااي ا نا يف عن طريق  يذ هذا ا بدء يف  منرضورة ا ق تلك لتل مللك م لنف ورحب كذكل ابالتفاق . ت
بو، ية العادية للو ية وضع املزيا يات يف  تو يذ ا يعىل إدراج متويل  ن معل ص ل الاتفاق عىل ذكل يف ادلورة  وحتقق تنف

ن سابقة  للجا يةل شأن . نة الربانمج واملزيا نة  سة  ته األمانة يف ادلورة اخلا تقرير اذلي قد بوراح يقول إن ا للج م مل
همة يف  ية ا شة هذه ا نا باق  سامهة موقوتة يف ا ية قدم  ية لأل يذ األهداف اإلمنا بو يف  ملسامهة الو م ت لف لقضنف ق م ئ ي سم ت

مترب  سبيويورك يف  يع وأشار إىل أن مؤمتر القمة املعين ابأل. 2010ن فهداف املذكورة يعقد ابلزتامن مع اجلزء ر
بو يات الو توى  يا مجلع يامي للعمل اذلي تضطلع . ملسـ تضمن  بو املذكور ال  ناك من أوحض أن تقرير الو ًومع ذكل  تق ي ي ه

هذا العمل يمي جترييب  تضمن أي حماوةل إلجراء  يق األهداف املذكورة أو  بو  لبه الو تق يتحق ّوذكر الوفد ادلول . لي
ياة وأن األعضاء سني جودة ا ية الفكرية تريم أساسا إىل  نص عىل أن ا ية  ية لأل حل بأن األهداف اإلمنا حت ت ًئ مللك لف

تحدة األوسع نطاقا بو يه جزء من هممة األمم ا ًالو مل شري يف فقرته . ي تقرير املذكور  يوقال إن ا  إىل فرقة العمل 14ل
توى لعام  ملسـالريعة ا ية بإعامل احلق يف ا2009ف من ا لتن تعراض اذلي ملع به هذه الفرقة اضطلعت سـية وإىل الا

ية شأن ا بو  منجلدول أعامل الو ب ية . لتي ية عىل أنه  معلوراح يقول إن تقرير هذه الفرقة وصف جدول أعامل ا لتمن
ياق ية رمق  سـهممة يف  هدف اإلمنايئ لأل لفالغاية واو من ا يا8ل نولو شأن نقل ا ج  لتك تعراض . ب سـوأضاف أن الا
بو اذلي أجرته الف نة إن مل يرقة خلص إىل أن جدول أعامل الو ية الرا بادرات العا ية هو أحد أمه ا هشأن ا مل مل من لتب

ها للميض قدما يف  ًميكن أ يةإعاملمه يه، فإن الوفد قد اقرتح دعوة الفرقة املذكورة حلضور .لتمن احلق يف ا عل و
ية  تاجاهتا وأفاكرها اإلجيا تعرض علهيا ا نة  سادسة  بادلورة ا ل للج يةسـتنل شأن ا بو  منشأن جدول أعامل الو ب ي . لتب

يع ادلول  بذا لو توصلت  شاورات يف هذا الصدد، و نة جيري  هوم أن ريس ا تطرد قائال إن من ا مجوا م للج حسـ ئ ملف ً
شار إلهيا سة ا نظمي ا شأن  ملاألعضاء إىل توافق يف اآلراء  جلل ت ية يف . ب نة عىل أهنا هممة وأسا سـووصف الوفد ا للج

بو، العمل اذلي تضطلع به ناء وأشار ي الو سامهة كربى أ بدلان منوا قد سامهت  ية وأقل ا نا ثإىل أن ادلول ا م ل ًل م
سامهة تواصل تقدمي هذه ا نة امخلس وإىل أهنا  ملدورات ا سـ ية . للج يع ادلول األعضاء عىل إعطاء ا منوحث  لتمج ّ

ية تحدة لأل بو، كام يلكف بذكل إعالن األمم ا شطة الو بة من أ لفحصهتا الوا ملج ي  .ن

نة وحت .73 تاز عن ا تقرير ا بدلان العرية وشكر األمانة عىل ا سورية ابمس مجموعة ا هورية العرية ا للجدث وفد ا ملم ل ب ل ل ب مجل
ية الفكرية ية وا ية اب مللكا من لتن ية . ملع نا بدلان ا تكوين الكفاءات من أجل متكني ا موأعرب عن دمع اجملموعة  ل ل ل

تامة من أعامل تفادة ا بدلان األقل منوا من الا لوا سـ يةًل نة املربطة اب من ا ت ياسات يف . لتللج يد ا سـودعا أيضا إىل  لسـ جت ً
ناسب وواقع لك دوةل  رشوعات اليت  يا هبدف توفري أقىص عدد من ا نولو تجاوز جمرد نقل ا ية  تهجود  ج تتك مل ت لمعل

ية  تصادية والاجامت ياجاهتا الا ناء عىل ا ية الفكرية  ية  يات و عومتكني ادلول من وضع اسرتا ت ب ن قيج حللملك ط ت
يةو بغي أن . ئاإلمنا ياجات ادلول األعضاء وشجع  تبنيينوقال إنه  ية الواقع وتليب ا ساعدة ا ترشوعات ا ت ن مل حم لتق

تعلقة  ها ا بو برا تعلمي واإلعالم وأن تعزز الو ية  بىن ا ية وتدمع ا ثف هجود ا شاط اإلبداعي احمليل و ملا ي لل ت ل من جمن لتحتك لت ل
سـىن  توسطة حىت  رشاكت الصغرية وا تية ا مل ل يمن بدلان العريةبت رشاكت يف ا بتقوية تكل ا ل توأبدى ارياح اجملموعة . ل
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يق والرصد ية ا شأن آ يه  توصل إ ية ولالتفاق اذلي مت ا نظمة يف ظل جدول أعامل ا سـرشوعات ا ل ب ل ل من مل لتنللم . لت
ية  بار مضمون جدول أعامل ا بو أن تواصل إجراء دراسات تأخذ يف الا بغي للو منورأى أنه  ت لتي ع ياين هنج  مع الشـمتا

شودة يف جدول األعامل املذكور ية . ملنالعام واألهداف ا تجابة أنظمة ا مللكومىض يقول إنه من الرضوري كفاةل ا سـ
شمل نقل  بدلان مبا  تالءم مع تكل ا ية  شطة إمنا ية ومراعاهتا للحاجة إىل أ نا بدلان ا ياجات ا يالفكرية ال ل ت ئ ن ل ل مت ح

يا نولو نفاذ إىل تكل ا يا وضامن ا نولو جا تك ج لتك سائل . لل بو يف حبث ا متر الو هم أن  يانه قائال إنه من ا ـى  ملوأ ي تسـب مل ًهن
ها يع برا بعد اإلمنايئ يف  جممع ادلول األعضاء حىت يدمج ا مج  .ل

يذ  .74 نة وأحاط علام بأن  برية عىل معل ا ية  يا وعلق أ نغالديش ابمس مجموعة بدلان آ تنفوحتدث وفد  ً للج ك مه سـ ب
ية مييض عىل قدم منرشوعات جدول أعامل ا تايح، سلط .  وساقلتم يانه الا توإذ بني وهجات نظر اجملموعة يف  فب ّ

تفق علهيا يف . األضواء عىل ثالث قضااي خاصة ية ا شجعة أي وضع اآل ملوأشار يف املقام األول إىل أحد األمور ا ل مل
سب األصول بغي يف رأيه اعامتدها  ميه اليت  ية و يذ جدول أعامل ا نة لرصد  حا من نللج ينف تقي لت اجملموعة وقال إن . ت

ية  ية وضع مزيا ية يف  ية املقرتحة إلدماج متويل جدول أعامل ا ية العامة عىل اآل نتوقع أيضا أن توافق ا معل من ل مجلع لتت ً
بو العادية ية الفكرية . يالو بو فوضت إجراء دراسة عن ا يط علام بأن الو ثاين إنه أ مللكومىض يقول يف املقام ا يح ًل

هوم أهن تصادية من ا ية الا ملفوا ق تاجئ تكل ادلراسةلتمن يل  ـي وأعرب عن تطلعه إىل  نا تاكد  حتص ورأى أن . تنهت
يات  بدلان األقل منوا يف إرساء اسرتا ية وا نا بدلان ا يل تظل تعود ابلفوائد عىل ا يجدراسات من ذكل ا ل ل ل تب ً م لق

تصادية ية الا ها وتفيض إىل ا سن  ية الفكرية  ية  قو بط منللملك حي لتن ض ثالث اب. ط ملورحب يف املقام ا شأن ل ببادرة 
بو وتطلع إىل احلصول عىل تقرير ذكل  ية اليت تقدهما الو ساعدة ا تقل  تعراض اخلاريج ا يالا ن للم سـ لتقسـ مل

نة يغة اليت وافقت علهيا ا تعراض وفقا  للجالا للص يط . ًسـ هم يف زايدة  تقرير  تاجئ ا ته بأن  سـوأعرب عن  ل تبن س ستثق
ية ساعدة ا بو  نرشوعات الو للم ي  .لتقم

نأ وفد الصني الو .75 يةهو يات جدول أعامل ا يذ تو تاجئ احملققة يف  منبو عىل ا ص ن لتي تنف يات . ل تو صوأحاط علام بأن ا ل ً
شاركة ادلول األعضاء الفعاةل نوات  مبنفذت عىل مدى ثالث  ية . سـ شأن آ توصل إىل اتفاق  لوقال إنه مت ا ب ل

تقاده  سب ا هم  تابعة بفضل مرونة ادلول األعضاء مما  ية الرصد وا يق وآ عا ح مل ل سيسسـ بريا يف جناح لتن هاما  ًإ ك ً س
نه تفادة  بدلان الا سـىن لعدد مزتايد من ا يث  ية  مجدول أعامل ا سـ ل ت حب يمن توى . لت ملسـوأفاد بأن الاجامتع الريع ا ف

يويورك يف الوقت ذاته وأن ريس وزراء الصني أدىل  ية جيري انعقاده يف  ية لأل بحث األهداف اإلمنا ئاملعين  نلف ئ ب
بغي ل. ببيان خالهل يق ينورأى أنه  نام تكل الفرصة  تحدة ا تخصصة من واكالت األمم ا ها واكةل  بو بو تحقلو م لصف ت مل غي

ية  يق األهداف اإلمنا شطهتا والهنوض  يع أ ية يف  سعة ودمج جدول أعامل ا ية ا ها الاسرتا ئأهدا ن مج من ت تحقيج بف لتل ت
ية  .لفلأل

ية والاكرييب وقال إن  .76 يك ابمس مجموعة بدلان أمرياك الال تينوحتدث وفد ا نذ بداية ملكسـ بو  ماجملموعة دمعت الو ي
نظمة شطة ا يع أ بعد اإلمنايئ يف  ية يف دمج ا ملسار جدول أعامل ا ن مج ل من بو أن تواصل ذكل . لتم بغي للو يورأى أنه  ين

ية ية لأل يق األهداف اإلمنا سامهة يف  تحدة هبدف ا نظومة األمم ا ها عضوا يف  لفالعمل بو حتق م ئصف مل مل ويف ذكل . ً
يذ ياق، ذكر أن  تنفا تدرك قائال إنه ما زال لسـ سلمي وا يان يف الاجتاه ا نة  ية ومعل ا ً جدول أعامل ا سـ ل ميض للج لتمن

تطلب إرادة ادلول األعضاء والزتاهما هود اليت  تبغي بذل ا جل ها . ين متر يف  بو أن  بغي للو معلوأضاف قائال إنه  تسـن ي ي ً
شطهتا ية يف أ ندلمج جدول أعامل ا ية وأعرب عن أمهل أن يكفل الاهامتم. لتمن لتمن اذلي حظي به جدول أعامل ا

يمي واحلرص ورفع  يق  ية ا سم آ ياجات ادلول األعضاء اخلاصة وأن  رشوعات اليت تغطي ا تقيذ ا للنف ت ح سـت ل ت ت لتنمل
ية يف  نظمة املا يود ا بو األخرى وواليهتا وأخذ  تقالل أهجزة الو ية ملراعاة ا شفا ية من ا تقارير بدرجة اك لا مل ي سـ ل قل ف ف

يذ ج بار يف  تنفالا يةعت  .لتمندول أعامل ا

يات جدول أعامل  .77 يذ تو رشوعات  يق وشكر األمانة عىل وضع  ية ا تني ابعامتد آ صورحب وفد األر م سـ ل تنفن لج نت ل
ية شأن . لتمنا يات  تو ئة ابء وا يات ا تو تعلق  تام وال سـامي فامي  ية ا يذ جدول أعامل ا بوأحاط علام بأن  ص ل ص ب ي ل لفمن لتنف ت ً

ية  يا أمر شديد األ نولو ينقل ا مه ج يةلتك يع األشطة املربطة جبدول أعامل ا بان يف  منبغي أخذه يف ا ت ن مج لتسـ حل . ن
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تصل مهنا  ثل ما  ياسة العامة  ية الفكرية ومعايريها مع أهداف ا ساق قواعد ا يوأحاط أيضا علام برضورة ا سـ مت لمللك ً ً
يولويج نوع ا بمبجايل الصحة العامة وا لت  .ل

يد جوفر .78 ياابن انئب املدير العام، ا سـوشكر وفد ا نة وساند لل شأن معل ا رشوح اليت قدهما  للجي أوياما، عىل ا ب ل ن
يان اذلي أدىل به وفد سورسا ابمس اجملموعة ابء يا يه . لب توصل إ نه لالتفاق اذلي مت ا يد املعرب  تأ لوأشار إىل ا ل ع ي ل

ناء دورة ا ثفة دارت أ شات  نا تقارير بعد  يمي ورفع ا يق وإجراءات الرصد وا ية ا للجشأن آ ث ق ل سـ ل مكب م لتق نة لتن
سة ياانت . ماخلا لبوسلط أيضا األضواء عىل قاعدة ا ًIP Advantageنة ترب إجنازا من إجنازات ا للج اليت  وقال . ًتع

ياانت  متد عىل قاعدة ا ياانت املذكورة  بإن قاعدة ا لب ً اليت اقرتهحا أوال بدله خالل WIPO E-SPEEDتعل
مترب  بو يف  سبيات ادلول األعضاء يف الو ي نة اليت وافقت بعد ذكل علهيا خالل  وطرحت عىل 2008مجع للجا

ها املعقود يف نومفرب  ياانت . 2009عاجامت بو عىل إطالق قاعدة ا نأ الو بو ي تب IP Advantageله تعاون مع  مك اب ل
ياابن يف  بو يف ا لالو مترب 17ي شاطرة أفضل . 2010سب  يح فرصة  ياانت  ته قائال إن قاعدة ا تمت  ملوا ب تلكم تخ ل ً

تغال شأن ا سـاملامرسات  تطوير ب يدة  ترب أيضا أداة  ية و نا بدلان ا ية يف ا ية الفكرية ألغراض ا لل ا تع ل ل مفمن م ًمللك لت
رشاكت  .لا

ية  .79 نا بدلان ا بو وال سـامي ا بة إىل ادلول األعضاء يف الو ية مباكن اب موأحاط وفد ابراغواي علام بأنه من األ ل ل ي سـ لنمه ً
ية عىل حنو فعال أل شأن ا بو  نفذ جدول أعامل الو ّأن  ٍ من ب ي بدلان العديدةلتي بادئه تقابل شواغل تكل ا لن  وذكر أنه . م

بادئ  سمح ادلول جبعل  بدلان وأال  ية الفكرية يف رفاه مواطين تكل ا ياسات ا هم  ممن الرضوري أن  مللك تس ل سـ ت
يا . جدول األعامل رساةل جامدة نولو نقل ا تصل هبا  رشوعات وال سـامي ما  يع ا يد  بغي تأ جورأى أنه  تك لن ب ي مل مج ي ي

تعاون  يةلوا يهتا . لتمنألغراض ا يق وشدد عىل أ ية ا مهورحب أيضا ابعامتد آ سـ لتنل بارها ً ية دلمج عتاب سـأداة أسا
بو شطة الو ية يف أ يا ن  .لتمن

ية اليت أدت إىل وضع جدول  .80 ية ودوره يف مجموعة أصدقاء ا منوذكر وفد الربازيل ابلزتامه املديد جبدول أعامل ا تمن لت ل
نة  ية يف  سـأعامل ا تفكري ومجموعة جدول أعامل وشدد . 2007لتمن شاهبة ا بدلان ا لأيضا عىل دوره يف مجموعة ا ت ملل ً

ية الفكرية يف اإلطار اإلمنايئ  سعي إىل إدراج ا بو وا شرتكة مضن الو باع أهداف  تا ال تني  ية ا مللكا ل ي م ت شلك لل لتمن
نة هو د. املالمئ يق يف ا ية ا شأن وضع آ يه  توصل إ لوقال إن الاتفاق اذلي مت ا للج سـ ل ب ل تعاون لتنل ليل واحض عىل ا

يات تكل الاسرتا يجة  يجاملعزز  تل ية وأضاف . نت يان اذلي أدىل به وفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل ا منوأيد ا لتب ل
ية  ندهتا ا همة اليت أ يذ ا سد  تقارير  يمي والرصد ورفع ا يق وا ية ا شأن وضع آ مجلعقائال إن الاتفاق  سـ جي ل سـ ل ملب نف تتق ل لتن ً

نة بو إىل ا للجالعامة للو نة ي ية2007سـ يف  بو جبدول أعامل ا من ويعرب عن الزتام مجموع ادلول األعضاء يف الو . لتي
نظمة وعن أمهل أن  شطة ا يع أ ية يف  يات جدول أعامل ا سامه يف دمج تو ية  ته بأن اآل ملوأعرب عن  ن مج من ص ت لتل س ثق

يت اب رشوعات اليت  رشوعات إضافة إىل ا سةل جديدة من ا نة إىل  حظيفيض معل ا مل مل سل ملوافقة وجيري للج
تاجئ . تنفيذها يق  ية  نة  شلك ملحوظ يف معل ا هام  ية لإل تجرته الو تعني  نوأردف قائال إنه  بغ للج ب ن ب ب حتقسـ س ط سي ً
رشوعات. ملموسة يذ ا ية  يص املوارد املا بو  بغي للو يقا ذلكل، رأى أنه  ملو ل ختص نفي ن لتحتق ي وشكر األمانة عىل . ً
رشوعات املقرتحةتطبيق إجراء إعداد  عن .A/48/5 Revثالويقة  ية عىل ا ملاملزيا نة  ن منوذج للجمن ا لورحب اب

تعراضه يف وقت الحق تعني ا نة اذلي  رشوعات ا ية  سـاملقرتح إلدارة مزيا ي للج م ية . ن تاما، أشار جمددا إىل األ مهو ً ً خ
ثة ثا نة ا ثالث اليت اتفق علهيا خالل دورة ا ية ا ها عىل متام مراعاة القواعد األسا لاليت  ل للج ل سـ  .يعلق

ية ويان وفد مرص املدىل به ابمس و .81 بدلان األفر يان وفد أنغوال املدىل به ابمس مجموعة ا يا  نوب أفر بأيد وفد  ل يقب يق ج
ية ية إلرساء نظام . لتمنمجموعة جدول أعامل ا شأن ا بو  متع ادلويل يعلق آماهل عىل جدول أعامل الو منوأكد أن ا ب لتي جمل

ية الفكرية وشكر املدير العام و للملكتوازن  بو أن تواصل . األمانة عىل مراعاة تكل املطامحم بغي للو يورأى أنه  ين
تعلق بوضع  شطهتا عىل وجه اتم وال سـامي ما  نظمة وأ ية يف صلب برامج ا يات جدول أعامل ا يدمج تو ن مل من لتص

ية الفكرية توازن  للملكالقواعد واملعايري هبدف إرساء نظام دويل  ية اك. م يص موارد ما بغي  لوقال إنه  ختص فية دلمع ين
ية عىل وجه اتم يات جدول أعامل ا منيذ تو لتص شأن . تنف يه  توصل إ توافق اآلراء اذلي مت ا بوأعرب عن تقديره  ل ل ل

تطلب  شاط شامل  ية هو  يذ جدول أعامل ا سة وأحاط علام بأن  نة اخلا يق خالل دورة ا ية ا يآ ن من م للج سـ لتل تنف ً لتن
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تقارير يمي ورفع ا لالرصد وا تقرير املدير . لتق ية وأحاط علام بوجه خاص بورحب  يذ جدول أعامل ا ًالعام عن  لتمن تنف
يد الوطين رشوعات عىل ا يذ ا ناول  تقرير اليت  لصعجبوانب ا مل نفل تت رشوعات تكوين . ت ملوذكر أن بإماكن تكل ا

ية الفكرية نافع نظام ا نفاذ إىل  سني ا مللكالكفاءات و م ل سار جدول أعامل . حت نارص  تطرد قائال إن أحد أمه  موا ع ًسـ
يةا نا بدلان ا ياجات لك بدل من ا بان ا ية الفكرية يأخذ يف ا توازن  مية هو إرساء نظام  للملك لم ل ت سـ حمن حل ومىض . لت

بدلان  بار مصاحل ا ية الفكرية تأخذ يف الا توازنة لوضع القواعد واملعايري اخلاصة اب ية  ليقول إن إرساء  ت عمعل مللك م
سار جدول أعامل  يذ  تايل يف مصمي  ية يه اب نا ما ل نفل يةتم يات . لتمنا شاركة يف  نظر إىل أن ا معلولفت أيضا ا مل ل ً

ها ومضموهنا يح أهداف املعاهدات املقرتحة ونطا تو يح فرصة  ية  ية ا نا تفاوض من ا قا ت ضح ل لعمل ل يذ . تل تنفورأى أن 
يات وضع  يص أو إزاةل حاالت تفكك  ساعد عىل  بادئه عىل وجه اتم  ية و يات جدول أعامل ا معلتو تقل ي من سص م لت

شاتاملعاهدات نا نوات من ا ق بعد عدة  مل تكل . سـ متل أن يكون  لومن جانب آخر، أضاف قائال إنه من ا حمل ً
ساءةل العامة مما يؤدي إىل  سامهة يف ا بو وا ية وضع املعاهدات يف الو ية  بادئ دور همم يف تعزيز شفا ملا مل ي معل فمل

يع ادلول األعضاء فهيا  يهتا لفائدة  يهتا وأ نظمة وتعزيز رش مجتدعمي ا هل ع  .وسائر أحصاب املصلحةمل

ية  .82 ية وا ية اب نة ا سة  تقرير اذلي غطى ادلورتني الرابعة واخلا تان األمانة عىل ا مللكوشكر وفد اب من ن للج م ل لتسـ ملع ك
ية . الفكرية يق ا سعى إىل  ية اذلي  شأن ا بو  منوأفاد الوفد بأن بدله هممت عىل ادلوام جبدول أعامل الو ي من ب تي لت حتقل

نظام هدف األخري  ها ا لبو ل تالف صف بدلان عىل ا ياجات ا ية ا متزي ابملرونة يف  ية الفكرية العاملي اذلي  خ ا لمللك ت حب تل ي
ية فهيا منتوايت ا لتسـ تطور . م بغي هل أن  يوم وإن اكن  ية يف عامل ا ية الفكرية أداة أسا ترب الوفد نظام ا يوا ل سـ نع يمللك

بدلان األقل منوا بدال من  ية وا نا بدلان ا ساعدة ا سمح  ًبطريقة  ً ل ل ل مب تقدممت . ملإعاقة تقدهما وإدامة اعامتدها عىل العامل ا
ية األمر  ية حنو جدول أعامل ا هود املدير العام وفريقه يف األخذ مبقاربة إجيا منورحب الوفد يف هذا الصدد،  لتب جب
ية نة احلا نة يف وقت سابق من ا سة  لاذلي بدا أيضا يف تقرير املدير العام اذلي ُعرض خالل ادلورة اخلا سـ للج لم ً. 

ية نجزة مضن نطاق جدول أعامل ا شطة ا تدارس األ شرتاك  ثل الزتاما  تقرير  منوقال إن ا مل ن ل م مي لتل ً وأعرب الوفد عن . ً
سار يف العديد من  يذ ا ية وعن إميانه بأن املقاربة دفعت بعجةل  يذ جدول أعامل ا بعة  ملدمعه للمقاربة ا من نفت تنف لتت ل مل

يق ا. اجملاالت لنوتطلع الوفد حبامس إىل  رشوعاتحتق بايق هو دمج . للمتاجئ امللموسة  تحدي الرييس ا لوذكر أن ا ئل
ية تاز. لتمنجدول أعامل ا ية مهنج  يات جدول أعامل ا تو بو  تلف لربامج الو ممومىض يقول إن ربط معل  من ص ب ي . لتخم

بة تاجئ املر يق ا متد ابألساس عىل إماكية  يق ذكل املهنج  تدرك قائال إن  تقوا نحتق ن ب لسـ يعتط هم مباكن وقال إنه . ً ملمن ا
تقدم احملرز تعراض ا تكل ادلول األعضاء األدوات واآليات ال لأيضا أن  سـ ل مت ًورحب الوفد انطالقا من وهجة . ً

يق وإجراءات  ية ا شأن آ تان وبدلان أخرى  نظر تكل، ابملوافقة عىل الاقرتاح اذلي تقدمت به اب سـا ل ب سـ نل لتك
تقارير يمي وإعداد ا لالرصد وا سأةل جدول أعامل ّوبني أن هجود ال. لتق شأن  بل  بو ودوها األعضاء يف ا مو ب تقي ملسـل

ية الفكرية ية وا ية اب نة ا يمي معل ا ية عىل  متد أساسا عىل القدرة امجلا ية  مللكا منتق ن للج ع تمن لت ملعل ً وعقد الوفد األمل . تع
ية يذ جدول أعامل ا سني  ساعد اآلية يف  منعىل أن  حت ل لتت بارة . تنف تخدهما املدير اليت" تفاؤل حذر"عوكرر الوفد  سـ ا

ية نة احلا نة يف وقت سابق من ا ياانته يف اجامتعات ا لالعام يف إحدى  سـ للج هم أن . لب ملورأى الوفد أنه من ا
ية يذ جدول أعامل ا هد إلاتحة املوارد الالزمة  نظمة وادلول األعضاء بذل ا منتواصل ا لتمل نف ياق، . لتجل لسـويف هذا ا

يات وضع ا نة املذكورة وعقد معلرحب الوفد ابملوافقة عىل  رشوعات اليت اقرتحهتا ا بقة عىل ا ية ا للجملزيا مل ملط ن
بة عىل ادلوام نا تاح املوارد ا سـاألمل عىل أن  مل تحدة، . ت ها واكةل من واكالت األمم ا بو بو ملوقال الوفد إن الو صفي

متع ادلويل  شعوب يف العامل من خالل بأداء جململزتمة جتاه ا ياة ا توى  لدورها للرفع من  حسـ تاكر م بالهنوض ابال
ية الفكرية مصممة  يث إن ا يقي  مللكا ح بارها حلق نة . غاية يف حد ذاهتاال أداة عتاب للجوأعرب الوفد عن إميانه بأن ا

يات امخلس واألربعني جلدول أعامل  تو يس يف إطار ا ها وذكل  سامه يف هذا الصدد مبواصةل  صميكن أن  ل لت معل
تجاوز ذكل أي سب، بل يف إطار  ية  يا حف  ً.ضالتمن

ية–مجهورية (إيران وأيد وفد  .83 يان )م اإلسال ية وا يان اذلي أدىل به وفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل ا ب ا من لب لتل
هود املدير العام  هادئ وعرب عن سعادته  يط ا يا وا نغالديش ابمس مجموعة بدلان آ جباذلي أدىل به وفد  ل حمل سـ ب

بو ية يف أعامل الو يواألمانة دلمج جدول أعامل ا يق جدول أعامل ت وأشار الوفد مع الارياح إىل أن .لتمن سـبة  تنشع
ية يع أجزاء مجيع ثويق مع عىل حنو  تعمل لتمنا ية ودجمه يف  يذ جدول أعامل ا نظمة لضامن  مجالربامج يف ا من لتمل تنف
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بو بة ومؤرشات األداء واملق. ينظام الو تاجئ املر ية يف ا تقوأيد الوفد فكرة دمج شواغل جدول أعامل ا ن لمن ارابت لت
تلفة بعهتا الربامج ا ية اليت ا خملالاسرتا ت شعب . تيج شطة ا تالم عرض مفصل عن أ لوعرب الوفد عن تطلعه إىل ا ن سـ

ناسب ية يف هذا الصدد يف الوقت ا ملا ية . ملعن نة ا نوأيد الوفد أيضا الزتام املدير العام بإعداد تقرير لفائدة ا ملعللج ً
يذ جدو شأن  ية الفكرية  ية وا نفاب تمللك ب يقدم نظرة عامة عن دمج لتمن نوي مبا أنه  ية عىل أساس  سـل أعامل ا سـ لتمن

ته العادية بو وأ ية يف برامج الو شطجدول أعامل ا ي نمن شاطر املدير العام وهجة . لت يويف هذا الصدد، قال الوفد إنه 
سم دمج ا توىل لك  يذ حىت  ية ا ية جزء رييس من  تنظره ومفادها أن دمج جدول أعامل ا لت قل ي معل نفمن منية يف لتئ

ته تحدة، ابألهداف . نشطأ تخصصة من واكالت األمم ا ها واكةل  بو بو ملوأشار الوفد إىل رضورة اسرتشاد الو مي صف
تحدة ية الواسعة لألمم ا ملاإلمنا تقرير اذلي أعد يف الوقت . ئ تقدير اب ياق، أحاط الوفد علام مع ا لويف هذا ا ل لسـ

ية لأل تحدة اإلمنا ناسب حول أهداف األمم ا لا ئ مل شأن "فية اذلي أكد عدة أمور مهنا مل بو  بيف مصمي جدول أعامل الو ي
ية  ية الفكرية كأهداف يف حد ذاهتا لكن كوسائل للهنوض اب ترب حقوق ا بغي أال  ية فكرة أنه  منا تع تمن لت مللكل ين

ية ثقا ية وا تصادية والاجامت فالا لق س". ع شاطر القرار اذلي اختذ يف اجامتع ادلورة اخلا موقال الوفد إنه  نة ُي للجة 
بةل مبا أنه  نة املذكورة يف دورهتا ا تقرير ورفعه إىل ا ية الفكرية وادلاعي إىل مراجعة ا ية وا ية اب ملقا للجمللك ل من لتن ملع

ية الاقرتاحات واملالحظات اليت تقدم هبا عدد من الوفود ومهنا  تعديالت  نات وا تغطحباجة إىل بعض ا لل لتحسي
نة امليرى إنه وقال . وفد إيران  إهنا يف املقام وقال. ام مرتابطنيوهممني ولكهنخمتلفني  أعامل ذكورة جدويلللجبأن 

يع األول تطالب ادلول األعضاء واألمانة  يةمجو يذ جدول أعامل ا ية  بو ا منئات الو ن ي لتي بتنف ملع واتبع قائال إهنا . ه
ثاين أن تكفل بأن  توقعا عىل الفور وعىل حنو فعاللحاولت يف املقام ا يذ  ميكون ا ـي أن .لتنف بد هي وقال إنه من ا ل

تقل ية عىل حنو  تاجئ ا تحقق بواسطهتا من  شلك ميكن ا يق  ية  تيض آ يذ الفعال  سـضامن ا لعمل ن ل ب سـ مل تن للل يق ويف . تنف
ية  شأن آ نة املذكورة  سة  يه خالل ادلورة اخلا توصل إ لهذا الصدد، رحب الوفد ابالتفاق اذلي مت ا ب للج م ل ل

يمي وإعد يق وإجراءات الرصد وا لتقا ساواة، لتنسـ بو، عىل قدم ا يع جلان الو يه أن  تقارير اذلي ورد  ملاد ا ي مج فل
بو يات الو ية ودجمه وترفعه إىل  يذ جدول أعامل ا يتعد تقريرا عن  مجع من لتسـ تيس . تنف يق  ية ا تكوقال إن آ سـ لتنل

نجز يف اللجان ا تعلق برصد العمل ا نة املذكورة لالضطالع بدورها ا بة إىل ا ية ابلغة اب ملأ مل للج سـ ألخرى لنمه
ميه تخدهما اللجان األخرى. تقيو ناسب وأن  ية العمل عىل حنو  رس اآل سـوعقد الوفد األمل عىل أن  ل تي م وعالوة . ت

يص وقت اكف يف اللجان  ية اكفة ختصعىل ذكل، شدد الوفد عىل  يذ جدول أعامل ا شأن  تقرير  منإلعداد ا ب لتل تنف
ية العامة بارة أخرى إىل. مجلعورفعه إىل ا تقارير رضورية بعوأشار الوفد  يات العامة عىل تكل ا ل أن موافقة ا مجلع

تعراض  ية فعاةل ال تالك آ سأةل يف هذا الصدد ويه ا بغي لدلول األعضاء أال تغفل عن أمه  سـوهممة إال أنه  ل مم ين
ها ية يف أعام يمي فعيل إلدراج جدول أعامل ا تلف اللجان إىل  سار وضامن أن تقود تقارير  لا منتق خم تام،. لتمل  خلويف ا
ئاهتا بو و تلف جماالت الو ية يف  يأشار الوفد إىل احلاجة إىل مهنج شامل يقود إىل دمج ا ي خم همن ية . لت ملهنجوقال إن ا

نظر عىل  باع مقارابت أخرى  نظام إال أنه مثة حاجة إىل ا نرص املفاهمي يف ا رشوعات شلكت  يُالقامئة عىل ا ت ل ع مل
ية  تا يات ا تو تاجئ ادلراسات وا ها إىل  للأسا خل ص ل من ية  عىل أهنامرشوعاتس وقال . لعملأساس للخطوات الالحقة وا

يات امخلس  تو يذ ا نرص األول من واليهتا وهو وضع برانمج معل  نة املذكورة ركزت عىل ا صالوفد إن ا ل لع لتنفللج
متدة بغي . ملعواألربعني ا نة املذكورةمراعاة وجودينوبني أنه  نقاش بعد يف ا يات هامة مل تطرح  للج تو لل ورأى . ص

توسطة األجل ال بدلوفد أنه ا يةمليف إطار اخلطة ا ثا تقل إىل املرحةل ا نة أن  ن  ل  ويه مرحةل وضع القواعد ،تنللج
ياغة واملعايري  ية الفكرية من خالل إعداد صو تحدايت املربطة اب مللكحلول ملموسة  ت بةأدةل لل نا سـوصكوك   . م

تع .84 تخذة  ية ا ند عن سعادته ابخلطوات اإلجيا لوعرب وفد ا مل ب له يةّ هور مجموعة . لتمنزيز برانمج جدول أعامل ا ظوقال إن 
شأن دمج جدول أعامل  شرتكة  تقامس رؤية  تفكري  شاهبة ا تألف من بدلان  ية ويه مجموعة  بجدول أعامل ا م ت ل ت ت ممن لت

بو، تطور هام للغاية شطة الو يع جوانب أ ية يف  يا ن مج شأهنا . لتمن تفق  يق ا ية ا بورحب الوفد أيضا بإرساء آ مل سـ لتنل
ميهيف ية و يذ جدول أعامل ا ية الفكرية لرصد  ية وا ية اب نة ا سابقة  تقي ادلورة ا من من ن للج تل لت نفل تمللك ورأى الوفد أن . ملع

بو عىل حنو فعال شطة الو ية يف أ يل دمج جدول أعامل ا ٍمن شأن ذكل  ي ن من لته ًوعرب الوفد أيضا عن تقديره . تس ّ
ية وضع ية يف  رشوع جدول أعامل ا معلدلمج متويل  من بولتم ية العادية للو ي املزيا شأهنا . ن تفق  يريات ا بوقال إن ا مل لتغ

بو ياسة الو يو يةسـ يا ط اخلاصة ابألموال الا بو حت ية وأهداف الو يذ جدول أعامل ا ي املقرتحة اليت ساوت بني  لتمن تنف
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ية، يه خطوة هممة وعرب الوفد عن تقدير يا بو الا يث الاتفاع بأموال الو ية األخرى من  طالاسرتا ت ي ن حيج ح ه ت
باع ذكل املهنج بدلان. تال تصادات أغلب ا توسطة جزء هام من ا رشاكت الصغرية وا لوقال أيضا إن ا مل ّوبني أن . قل

يفلها  تو يع وتقدمي اخلدمات واألمه من ذكل ا سامههتا يف ادلخل القويم اإلجاميل وا نظور  ية من  ظأ ل ن م لتصمه . م
ية بذكل ية وأشار إىل. لتمنورحب الوفد ابعرتاف جدول أعامل ا ند حول ا رشوع يف ا يذ  مللك أنه جيري  هنف لم ت

ية  تو ناء عىل ا توسطة  رشاكت الصغرية وا صالفكرية وا ل ب مل ية10ل رشوع . لتمن من جدول أعامل ا ملورحب الوفد اب
بغي  تدخالت  ثل تكل ا بادرة هامة، إال أنه رأى أن  نبوصفه  م يم يات أال ل تظاهرات عارضة بل كآ ها  تعامل  لا ك معل

تعزيز ت للتظمة  يهمن نفذ  بدل اذلي  بات ا فامتىش و ّ ت ل ناسب . متطل متويل ا هم مباكن أيضا إاتحة ا ملوقال إنه من ا ل مل
تدخل عىل حنو فعال ية من أجل ا لرشوعات جدول أعامل ا من  . لتمل

ية .85 ية وا منوقال وفد كواب إن جدول أعامل ا تمن لت بة ل ية اب نظمة، حتدايت ر شطة ا هام يف أ سـ بصورة عامة ود سـ مل نن لي ئ جم
تلف . يبو وادلول األعضاءإىل الو يق عىل الفور يف  ية ا خمورأى الوفد يف هذا الصدد، رضورة العمل بآ سـ لتنل

شات  نا بعد اإلمنايئ يف  ية وإدراج ا نظمة وضامن دمج جدول أعامل ا قجلان ا ل من ممل وذكر الوفد أنه من . اللجانمجيع لت
ية  ية ادلوية والو بىن ا هم مباكن ضامن زايدة تعزيز ا نا ل ت طل لتح ثل مل رشوعات جديدة  مية الفكرية بواسطة  مللملك

شاء مراكز  ية وإ ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا تجارية والرباءات، وا تة اإلجراءات يف ماكتب العالمات ا نأ لعلم ب ل ل لمت
تاكر والعلوم رشوع جديد وهو . بالا تاكرموأشار الوفد إىل  ية والا ببرانمج الوصول إىل األحباث من أجل ا  لتمن

بو ع نأ الو يو بادرةه بدلان املؤهةل  أعرب الوفدمع ذكل و. ملىل تكل ا يع نطاق قامئة ا لعن إميانه برضورة تو سـ
رشوع تفادة من ذكل ا مللال يان اذلي أدىل به وفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل . سـ يده  بوعرب الوفد عن تأ للي

يك ابمس مجموعة بدلان أمرياك الال يان اذلي أدىل به وفد ا ية وا تيا سـ ب ملكمن ل  . نية والاكرييبلت

بادرات تكوين  .86 ية الفكرية وعرب عن دمعه  ية وا ية اب نة ا يا األمانة عىل تقرير ا ملوشكر وفد  من ن مللكللج لتن ملع كي
يا نولو ية وبرامج نقل ا نا بدلان ا جالكفاءات يف ا تك لم ل ية القامئة عىل الطلب . ل ساعدة ا ية ا نوأكد الوفد أ مل لتقمه

يدة بدلان ا بة  نا ملسـتفوا لل سـ تقريروأعرب. مل يق والرصد املذكورة يف ا ية ا يده آل ل الوفد أيضا عن تأ سـ ل وقال إنه . لتني
ية تخدام املوارد يف إطار جدول أعامل ا ية ال ية الرصد اجلوانب اإلجيا بني آ منتوقع بأن  سـ ب ل ت وعرب الوفد أيضا . لتي

تغالل  سن يف ا ية من  سـعن تطلعه إىل الوقوف عىل ما ترتب عىل جدول أعامل ا حت  اإلبداع اتمقدرلتمن
ية و نا بدلان ا تاكر يف ا موالا ل ل نان ب لإطالق ا يذ . هالع يده  لتنفوأعرب الوفد أيضا عن تأ رشوعات احملددة مجيع ي ملا

ية عىل حنو اتم وفعال بار يف . لتمنيف جدول أعامل ا ية بعني الا بغي أخذ األبعاد اإلمنا توقال إنه  عئ شطة مجيع ين نأ
بو لوضع القواعد واملعايري   .يالو

سق اجملموعة ابء وأثىن عىل وأ .87 ته  يان سورسا  نيد وفد الرنوجي  ي مب نة ئرييسبصف سة  للج ادلورتني الرابعة واخلا م
نة يه ا للجتو يةمرشوعاتاملوافقة عىل عدة  إىل جل يات جدول أعامل ا يذ تو من جديدة  لتص وأعرب الوفد عن . لتنف

يق  ية  نة توصلت إىل اتفاق عىل آ سـسعادته ألن ا ل  إعداد تقارير وهاتقيميو تنفيذلطريقة اية رصد كيف بشأنللتنللج
نة وابلعمل اجلاري يف اجلاري يف إطارلعمل ابالرنوجي ال تزال ملزتمة  وقال إن. بشأهنا بوللجا  كلك من أجل ي الو
ـي تدمع واسععىل نطاق تنفيذ لاضامن  ثاين للويقة فه، ومن مثة  ثتوايت املرفق ا ل اكن من دواعي و. GA/39/7حم

نة رسور الوفد بويف  القامئة  اإلداريةجراءاتاإلوهيالك لاتضامن الاساق مع عىل للج موافقة ا وذكر الوفد أن . يالو
نة  سة  للجادلورة اخلا ناء للغاية سادهام بادل لآلراء  ب  ية الفكرية ونقل  فامي خيصت شأن ا رشوع املقرتح  مللكا ب مل

يا نولو جا نظر حول هذا للتقريب بنيية  حتضريبه من أعاملاضطلعت ما  عىلوشكر األمانة . لتك ل وهجات ا
بةل يف نومفرب من هذا العام إىل ااملوضوع وأعرب عن تطلعه  نقح يف ادلورة ا ملقلعمل عىل املقرتح ا تفاق هبدف الامل

شطة  يةتنفيذ لانعىل أ  .ملعنا

يان اذلي أدل وفد غواتاميال وأيد .88 ية  ابمس به مرصتلبا وأعرب عن غواتاميال ا تنمتي إلهياليت  لتمنمجموعة جدول أعامل ا
يةخبصوص تفاؤهل يذ جدول أعامل ا تقدم احملرز يف  من ا لتل ية القامئة عىل . تنف رشوعاتملهنجورأى أن ا  تأعط ملا

ية ً جديداًابلفعل زخام يذ جدول أعامل ا لتمن  سعي إىل ولتنف يق لرصدوضع لأن ا ية  سـآ تقاريرتنل  هامي وتقدهاتقيمي ول ا
ية العامة  ية يف خطوة يه مجلعإىل ا يذ جدول أعاملاجلاريةعملية لاسـأخرى أسا يلتنف  تطرد. ةلتمن ا ًقائال  الوفد سـوا
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نقح ابرحب أيضا ي هإن تهملالقرتاح ا يا ماذلي قد نولو ية الفكرية ونقل ا شأن ا ج األمانة  تك لمللك ته يسـوب تا بعواصل  م
نة يفابهامتم بةل  للج ادلورة ا نقح جيسد املقرتح عىل أن أمهلوعقد . ملق ساهامت اليت قدمهتا اكمال يداجتسـمل ا مل ا

بة دلراسة وأعرب عن.  الغيناحلوارادلول األعضاء خالل  املرونة يف براءات مواطن لنسـ توقعات مماثةل اب
ميي والوطين يدين اإل ها عىل ا قلالاخرتاع يف اإلطار القانوين ادلويل و لصع  أن ادلراسة يدركوذكر أنه . تطبيق

يقات ادلول األعضاءلتتضمناألمانة العامة ستنقحها  ية إىل إدراج مواطن تعل  ، ويف األخري.  جديدةمرونةع ادلا
ّنلالعمل اب الزتامه ً جمدداأكد الوفد ية اء إلدراج ب بو فعاالإدراجا لتمنجدول أعامل ا يع جماالت معل الو ييف   .مج

تواصل لعمل  .89 ند املدير العام عىل دمعه ا ملوشكر وفد ات ية ويفللجنة ايل نة املا ه ا ض نانلسـ بد ا يد محمد  حلنأ ا ع  ،لسـ
نغالديشلا ثل ادلامئ  بسفري وا تخابهلملم سان، عىل ا ً ر نةً جديدائي يان اذلي أدل الوفد وأيد. للج  نغالديشتلبا  ب به 

يوية ابمس بدلان اآل سـ مجموعة ا تظرت طويالأنأوحض  ول ً ادلول األعضاء قد ا ية، ويف هذا  ن لتمنيذ جدول أعامل ا تنف
نة عىلالصدد شكر  يةرشوعاتملاوافقة عىل  املللجا يذ جدول أعامل ا لتمن  بدلان ومىض يقول إن بدله. لتنف ل من ا
يذالااليت وقع علهيا  تنفيار  لخ رشوعت تطوير م  تجات  ية الفكرية وتوسـمي ا لا ملن بدل بذل يسواألعامل  مللك قصارى لا

يجة انحجةلتحقيق هجده بادرة منإنهوقال الوفد . نت  تاجئ هذه ا تخدام  مل ميكن ا ن مللكية اب نلالتفاعوذجا دلول أخرى سـ
ية تطلع إىل الهنج اذلي أ وأشار إىل. لتمنالفكرية ألغراض ا تاجئ تكل اسـتتبعه ينه  تفادة من  بو لال ملالو ن سـ  رشوعاتي

ية، وال سـامي بغية  ية الفكرية وا شأن العالقة بني ا ساعهيا  شاء إطار  منإ ب مل لتن بدلان األقل يفمللك ية وا نا بدلان ا ل ا ل مل
 ً.منوا

تحدة وأيد وفد ا .90 ية مللوالايت ا يان اذلي أدليكاألمر  ادلول األعضاء يف إن وقالي به سورسا ابمس اجملموعة ابء تلبا
نة نعقدة للجادلورة األخرية  ها ينظم طريقةمتكنت من الاتفاق عىل إطار  يف أبريلمل ا نة  لعمليق ا للج  مع تنسـ

بو األخرى يئات الو يات اوقال إن بدله ي. هي لتندمع آ تقارير الواردة يف إجراءات سـيق ول يمي وإعداد ا لالرصد وا لتق
ثاين ملوجز ريس  ئاملرفق ا نةل يذ جدول عن ممتازوأعرب عن تقديره للمدير العام واألمانة إلعداد تقرير . للجا تنف 

ية تقرير أوحض أن . لتمنأعامل ا نةلوأشار إىل أن ا نذ ً طويالً قطعت شوطاللجا ية العامةأن م   عىل مجلعوافقت ا
شاهئا يف عام  ية جديدةا أهدافسطرت األمانة وأضاف أن. 2007نإ شأت  تيج اسرتا سامنوأ وضعت وجديدة ً اقأ
ياتاب ًمعالبرامج جديدة  صتو تصادية اب خاص، مبا يف ذكل برانمج  املقدمةل يل يقدلراسات الا تح لركز عىل ا ل

ية  ية الفكرية وا تجرييب  منا لتل تخدهما للملك ياساتوواضعيسـليك  يل الواقع ابورحب الوفد . لسـ ا حتللرتكزي عىل 
ية ًالقامئ وأكد جمددا يذ  مع معل اللجان القامئةمراعاةمه أ نةمرشوعات لتنف وضع برامج معل   وذلا، اقرتح. للجا

هود الوفد  ية ا جلأنه من أجل تفادي ازدوا نجز العمل ينبغي أال يكون ، ة حمدودموارديف ظل وجود ج حتت ملا
نة ية يف اجلوانب أدرجتاللجان القامئة ومبا أن . معل اللجان القامئةلربامج ً تكررا للجإرشاف ا بارات ا من ا لتت ع

ية هملعنا ها عىل امعل يف برامج  بغي  يع،  تشجن نظر إىل ي بارات لا باعتهذه الا بارها جا ًاب ن توازن من جوانب عت م نظام 
 .للملكية الفكرية

يان أنغوال ابمس اجملموعة األفر .91 يجرياي  بوأيد وفد  نجز يف إطار العمل وسانديقية ن ية، ملا والسـامي لتمن جدول أعامل ا
هذا الغرض حتت  رشوعات  ليذ  منف يدةقيادة لات يفريل شـالر يد  جنائب املدير العام ا والحظ الوفد أن .  أوناميلسـ

نةوالية  يذيه للجا ية و تنف تطوير جدول أعامل ا يقه ورصدهلتمن بو ه مع عدد أكرب منتنسـ و يئات الو فكرة يد أو. هي
تعاون  ية تأن  نة يف تنسـيق لالآ ترب. معلية الرصدللجمع ا ية ً الوفد أيضاعوا أداة من شأهنا أن لتمن جدول أعامل ا

شار ا ملحتفز ا بارها لكية الفكرية نت تصاديةعتاب ية الا منو الاجامتعي وا قأداة  لتمن  عن تقديره  الوفدوأعرب. لل
نة الربانمج واملزيا نلإلجراءات اليت اختذهتا  يةإلدراجية جل ية يف املزيا ن جدول أعامل ا  .لتمن

ترصحيات اليت أدلوأيد .92 يةتل وفد إكوادور ا يك ابمس مجموعة بدلان أمرياك الال تين هبا ا  ومرص ابمس  والاكرييبملكسـ
ية نة يف ً جمددا ما قاهلوأكد لتمنمجموعة جدول أعامل ا ية بشأنريل من هذا العام أبللج خالل ادلورة األخرية  مه أ

يع طية الاكمةلتغلا رشيعي عىل مجل  يذها ا تعدد األطراف و تعلقة ابلرباءات يف اإلطار القانوين  تمواطن املرونة ا لمل نفت م
ميي يد الوطين واإل قلا ية ّ قميبعمل األمانة قامت وأضاف أن. لصع يد عىل أ تأ ته يف ا مه يف هذا اجملال وأبدى ر ك ل غب

ناجتة عن املرونة اجلديدة مواطن العمل عىل  حتا  األمانة عىل مواصةل العمل ّوحث.  يف هذا اجملالاملعايرييل لل
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ية الفكرية بطريقة غري حرصية مواطن  دراسات أن تدرج وتهاذلي بدأ مللكاملرونة يف جماالت أخرى من جماالت ا
شت يف عدد من مىض يقول إن بدله نفذ مواطن و.  حق املؤلف واإلنفاذمن مجةل أخرىتشمل  قاملرونة اليت نو

تعددة الاتف يايئ ًاألطراف وخصوصاملاقات ا شأن العالج ا يص  نح ترا مي  لكب خ ناعة HIPECم ص لفائدة رشاكت 
ية للصحة العامة ترب أسا سـاألدوية اليت اكنت  نت ومن مثة. تع ساكن حصولتعزيز من كوادور إمتك،   املصابنيل ا

رشيةب ناعة ا بفريوس نقص ا بقاء اإليدز عىل األدوية اليت اكنت /لمل ياةللرضورية  يد ا حلعىل  ، وعالوة عىل ذكل .ق
بدليويل يق ادلوية ًااهامتم ل ا تفق مع املوا توفري قدر أكرب من املرونة مبا  ية الفكرية  تعزيز نظام ا ل أكرب  ث ي ل مللكل

سب ما هو توقع من بدل انمحو نانه للعمل اذلي قام به ًوأكد الوفد أيضا. م  بو مكتب مت ا ية يف يالو تينأمرياك الال
رشوعات اليت تنف  جماليف نة ا هتّقرأمليذ ا هود ملساعدة املقدمة اوللجا يع ا تاكر و يا والا نولو جلملراكز ا ج مجتك ب بذوةلل  ملا

منو يق ا ية  ية الفكرية آ ناس عىل عمل بأن ا بو جلعل املزيد من ا ية الو لمن خالل أاكد تحق لمللك ل ل ي وكرر الوفد . مي
نانه وارياحه  تا ثةل ألنه متكن من الاطالع عىلمت ي أ يةيُلكيفية اليت لقية حقم ن وقال إ. لتمننفذ هبا جدول أعامل ا

رشاكت  ية دلهيا عدد من ا نا بدلان ا لا ل بالغة الصغرمل رشاكت  ولا توسطة ولا ساعدة أن ملالصغرية وا بو قدمت  مالو ي
هذا القطاع من خالل زايدة فرص  لبرية  نفاذ إىلك ية الفكريةلا ساعد بمللك ا منو لل لبدلانحتقيق اعىل  دورهسي، مما 

تصادي  .قالا

يان اذلي أدل .93 بوأيد وفد فرسا ا ياك ابمستلن إىل أن  يحتاد األورويب وسورسا ابمس اجملموعة ابء وأشار الابلج به 
ية جدا سري إىل األمام بطريقة مر نة  ًمعل ا ض ي تاز بعمل  وأشاد.للج تعن ارياحه العامتد أيضا أعرب و. ملماألمانة ا

ية  نة وشكر ريس  يف ادلورة صيغت يت اللتنسـيقالآ ئاألخرية  خالل بناء معل عىل ما قام به من للجنة اللج
شات نا قا يةبت الزتامه وأوحض. مل يات جدول أعامل ا منيذ تو لتص تعلقة   واكن أحد أهدافه مراعاة نف يات ا ملاخلصو ص

ية بطريقة شامةل شأنختتلف ه نظرةبيد أن وهج. لتمناب يذهذا  تأثريب  س  يفلتنف ا هم أو. اتساملؤ بو ملمن ا ين الو
ية أخذت  نا بدلان ا ية ا مخصو ل ل بارص نظمةأهنإال  ،عتيف الا تخصصة أساساما  ية و  ً م ية وجيب أن تظل تقن  لتمنا

بغي أ قضية شامةل بح الينو متوإىل جانب .ا يف حد ذاهتًغايةتص  رشوع اذلي ا ع متويل ا جلنة الربانمج ه تدمل
ية، رشا  طلب الوفد من األمانةنواملزيا رشيةيف حدود إجنازها وعات اليت ميكن ملإلشارة إىل عدد ا  لباملوارد ا

تاحة يف  بةلملا نةملقادلورة ا  .للج 

يا األمانة  .94 يذ جدول أعامل عىل إجناز املدير العام وللجنة اعداد تقرير عىل إنيسـوشكر وفد إندو تنفتقريره عن 
ية  تني عىللتمنا ثري ن إ وقال.  ادلول األعضاءثيقوعرض الو برية يويل أ األخرى، بدلانلامن كبدله شأنه شأن  كية  مه

يةجل ناءملزتم هو و لتمندول أعامل ا تعاون ا باب يع ادلول األعضاء للميض قدما لل يل إدماج مج مع  ية سبيف  لتمنأبعاد ا
بو سق بيان وأيد. ييف أعامل الو يويةمن  بدلان اآل سـ مجموعة ا يةجدول مجموعة بيان  ول أنه بر ّوذك. لتمنأعامل ا

ت ُا يات مدت ع تو صا ية يف عام  جلنامخلس واألربعول رشة 2007لتمندول أعامل ا سع  عمهنا  ية  ت لتو لتنفيذ الفوري ص
ياتعىل أن يوضع  تو يع ا يذ  صبرانمج معل  ل مج نواتمن دواعي رسوره أنه و. لتنف نظمة سـبعد ثالث  مل أحرزت  ا

يةتواجه هتحدايت لبعض ا تظل ًتقدما ولكن تحدايت، هيف تقرير املدير العام قالوكام . لعملذه ا  لفإن من بني ا
ية لل  الفعالتطبيقلاكيفية ضامن  ىالكرب يات جدول أعامل ا ية الواردة يف تو تو بادئ ا منبادئ وا ص جهي ل مل يع عىللتم مج 

نظمة شطة ا ملأ بادئ . ن ية ملورأى الوفد أن هذه ا تأ نتاج إىل دراسة  يثمحت مرشوعات وبرامج للتخطيط لا حمن 
تصممياألشطة و يم وإعداد هان ية و. هتاانزيا يث املزيا نمن  تفريق بوضوحح لبغي ا ية وين ئ بني األشطة اإلمنا نشطة األن
يدية  ية اليت للتقلا نساعدة ا بولتقلم تدرك قائال إن.فرتة طويةلمنذ  يتقدهما الو ً وا شاركة سـ ناك حاجة إىل ا مل  ه
شطة  شأنيع األعضاء مجللنا تبمن أجل اختاذ قرار  يات املقدمة من  تو يذ ا ية  خم  ص ل نف تيف بو فلجان اللف ك يف يالو

يه منمنظمة هناية املطاف  تو جتعمل  ية ورمغ أن. اهئ أعضاب شطة ا من أ بوتضطلعلتن تلفةي هبا جلان الو بغي أن خمل ا ين، 
نة ية ورصدً حمورايً دوراللجتؤدي ا يذ جدول أعامل ا يق  من يف  لتسـ تنف ميهتن ، ويف هذا الصدد رحب الوفد هتقي و

يق وبوضع ية  سـ آ تقاريروصد الرإجراءات للتنل يمي وإعداد ا لا سة ُاتفقاليت  لتق نعقدة م علهيا يف ادلورة اخلا ملنة ا للج
يةورأى الوفد .  أبريل املايضيف سلمي الاجتاه يفتنفيذ لسري ا لضامن هممة أداة لاآل وأشار أيضا إىل أنه فامي . لا

يةبيتعلق  يات جدول أعامل ا منتو يا اهامتمتويل ،  اخلاصةلتص ية لً ا خاصًانيسـإندو صتو يات ذات الصةل40ل تو ص وا  ل
بارو. هبا بوعتاب تخصصة ي الو بغي ا من واكالتم واكةل  تحدة،  ينألمم ا شطهتا تقومي لهامل ها وأ ن برا  لتامتىش معجم
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يةهداف األ تحدةتسعى األوسع نطاقا اليت ئاإلمنا هامل أرسة األمم ا يق هذا. غ إىل بلو يا  لتحقو ناك الغرض سع ه، 
تعاون إىلحاجة يف ا ل  شأن تكث ثل ابقضااي ذات الصةل الب  تحدة األخرى  مية الفكرية مع واكالت األمم ا ململلك

تاد  ئة نكاألو تحدة  للبيوبرانمج األمم ا نظامت ادلوية مل يوسكو وسائر ا يويدو وا ية وا نظمة الصحة العا لو مل ن ل ن ل مل م
ية يةملعنا تجارة العا نظمة ا مل، وال سـامي  ل  .م

شأن وأعرب وفد سلفادور عن سعادته ألن ال .95 تقرير  بو عىل ا رشف عىل الاجامتع وشكر املدير العام للو بريس  ل ي ي ئ
ية الفكرية ية وا ية اب نة ا شطة ا مللكأ من ن للج لتن تقرير قدم قدرا. ملع ًوقال الوفد إن ا  أكرب من املعلومات عام حدث ل

نذ  ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا مخالل الاجامتع املايض  مللك من ن لتللج رشوع ومن ه.  إىل اآلن2009ملع شطة ا ملذه األ ن
ية واألقل منوا نا بدلان ا تجارية يف ا تجات الرايم إىل تطوير العالمات ا ية الفكرية وتوسـمي ا ًشأن ا م لمللك ل ل ن وقال  .ملب

ثريا ًإن سلفادور هتمت  رشوعك تعلقة ابلرباءات يف . مل هبذا ا شأن مواطن املرونة ا ملوملا أشار الوفد  إىل العمل  ب
ية واإل مياألطر الو قلن رشوعات ألول مرة رحب هبا سلفادور بلك ارياح ألنه ط ندما قدمت هذه ا تية قال إنه  مل ع

شالكت املطروحة يف هذا الصدد بحث عن حلول  للماكن  تعرا. ي نظر ادلول األعضاء يف ا سـوقال إنه حاملا   ضت
هم رشوع ا تقل إىل اعامتد هذا ا بغي أن  شأن هذا املوضوع،  ملالعمل  ن ملن تب تاما أيد الوفد .ي  وفد ه ما أدىل بخو

سة  نانه ملا حدث يف ادلورة اخلا ية والاكرييب حني أعرب عن ا يك ابمس مجموعة بدلان أمرياك الال ما ت مسـ تين ملك
ية الفكرية يف أبريل ية وا ية اب مللكنة ا من ن لتللج  .ملع

ياك ابمس الاحتاد األورويب وسورسا ابمس اجملموعة ابء .96 يقات  تحدة  يوأيد وفد اململكة ا بلج تعل ية وأ. مل مهكد الوفد األ
ية الفكرية ية وا ية اب نة ا ية ولعمل ا مللكاليت تعريها جلدول أعامل ا من ن للج تمن لت يع ادلول . ملعل مجوقال إنه يود رؤية 

ية الفكرية نافع من ا مللكاألعضاء حتقق  ية الفكرية . م ية وخدمات ا رشوعات ا بغي أن تعمل لك من  مللكذلا،  منن لتم ي
توازي فامي بو اب للزابئن الو يهناي تقدم اإلجيايب اذلي أحرز العام املايض، ال سـامي يف . ب  لوقال الوفد إنه يرحب اب

يق ية مالمئة  شأن آ توصل إىل اتفاق  سـا ل ب ية ًوأعرب عن رسوره أيضا .للتنل ية وا ية اب نة ا مللك لعمل ا من ن لتللج ملع
ن ّالفكرية ا تعانة ابإلدارة لب ية جديدة ا رشوعات إمنا شأن املوافقة عىل  ًاء  سـ ئ م تاجئب ومتىن الوفد أن . لنالقامئة عىل ا

ّنصب ية عىل املدى الطويلي تاجئ إجيا يق  ها  رشوعات و سني رصد هذه ا سه عىل  ب الرتكزي ابلقدر  ن مل حت تحقنف لمي . تقي
تاما ًو ية خ سار مزيا نظمة مضن  بحت  ية الفكرية أ ية وا ية اب نة ا رسور ألن ا ن، قال الوفد إنه  م ص من ن للج مم مللك لت ملع

بو األمشل  .يالو

ياانت أنغوال و .97 هورية العرية ابوأيد وفد اجلزائر  لا ب ية والعرية ومجموعة مجل بدلان األفر بسورية ومرص ابمس مجموعات ا يقل
توايل ية عىل ا لجدول ا ية. لتمن يذ جدول أعامل ا يا  منوقال إنه ممنت ألن املدير العام الزتم  لتخشص وأشار أيضا . بتنف

تقدم اجلاري يف برامج ال يات امخلسعلابهامتم إىل ا تو يذ ا صمل من أجل  ل رشوعات تنف م واألربعني يف شلك 
ية شطة موا يعوأ ية . ضن ية وا ية اب نة ا سابقة  مللكوأعرب الوفد عن رضاه عن الاتفاق احملرز يف ادلورة ا من ن للج لتل ملع
يذ جدول أعامل2010الفكرية يف أبريل  تقارير من أجل  يمي والرصد وإعداد ا يق وا ية ا شأن آ نف  تتق لل سـ ل يةلتنب  .لتمن ا

ية  ية اب نة ا بو ليك تؤدي ا شطة الو يع أ ية يف  سائد ألبعاد ا ية أن تراعي الاجتاه ا هذه اآل بغي  منو ن للج ي ن مج من ل تل لت ملعل ل ين
ية ال ية ع الوفد ادلول األّفكرية هممهتا وحثمللكوا ية الفكرية  وا تعلقة اب شاورات ا رشوع يف ا منضاء عىل ا مل مل لتل مللك
نة ية ابحلق يف ويف هذا الصدد،. للجيف ا توى ا ن قال الوفد إنه ألمر سديد أن تدعى فرقة العمل الريعة ا ملعسـ مل ف

شات نا شاركة يف ا ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا بةل  ية إىل ادلورة ا قا مل للم من ن للج مللكمن تملق لت وأعرب عن أمهل يف أن . ملعل
شات نا ية إىل  شأن ا بو  شأن جدول أعامل الو قيقود تقرير هذه الفرقة  من ب ي مب بو يف بلوغ لت شأن دور الو ية  ي إضا ب ف

ية، ية لأل لفاألهداف اإلمنا ثل اجلوع وئ ئة والاتفاع ابلرعاية م ال سـامي يف جماالت  سب الفقر وحامية ا نخفض  لبين
تعلمي ية وا لا ية  .لصح ية الفكرية من أجل ا شأن ا ندوة بني األقالمي  منويف هذا اإلطار، أعلن الوفد أن ا ب لتل مللك

توبر ابجلزائر العامصةستنظم ابالشرتاك بني بو يف أ ك اجلزائر والو شة الروابط الويقة  .ي نا ندوة فرصة  تكون ا ثو ق مل ل سـ
بغي أن تر ية ودعيناليت  ية الفكرية وا لتمنبط ا يب اخلالصامللك بارات الرت ح الوفد  متني إىل احلضورةبع شاركني ا مله ا  .مل

ية .98 نة ا بو عىل معل ا يداد وتوابغو ابلو نوأشاد وفد تر للج ملعي ية الفكرية ادلؤوب وقال إنه شعر ين ية وا مللك اب لتمن
شخيص ونظرا يع كون املدير العام أعرب عن الزتامه ا ًاب ل ية لتشج هذه ا يص الوقت واملوارد  لعمل  لتخص ل
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ية الفكرية ية وا ية اب نة ا يق أهداف ا ساعدة عىل  رشوعات اليت اسـهتلت  مللكو منحتق ن للج للم لتللم وأشار الوفد . ملع
بة جدالعملإىل أن هذه ا نا تت أهنا  ًية أ سـ م ياغة من ثب يذ والرصد وإعادة ا يقة الالزمة  لص ألهنا تربز األفاكر ا للتنفلعم

يذها رشوعات جديدة أو  بو حىت يف حال املوافقة عىل  ية يف معل الو تنفأجل إدراج جدول أعامل ا م ي وقال  .لتمن
بو ورأى أنًالوفد أيضا سأةل جوهرية يف الو ية  ي إن جدول أعامل ا م ية الفكرية اليت تدخل لتمن يعة ا بب  مللكه  طبس ب

ية ادلوية لالهامتم هبا نظامت احلكو يل ابيق ا تصاصات تزداد احلاجة املاسة إىل  ليف لك الا مل متعج وأعرب الوفد . خ
تاكر  شأن الصحة العامة والا ية وخطة العمل  نظمة الصحة العا ية  ية العا يذ الاسرتا بعن رسوره بدمع  ب مل مل مل تيج تنف

ية ا بال. لفكريةمللكوا نوع من ادلمع ال شك سزيداد  ًوقال إن هذا ا مسـتق بو ميكن فعالل ً مبا أن معل الو بح ي يص أن 
ية دوية نظامت حكو بل األسايس لعدة  لمعل ا م م ية حىت  .ملسـتق تقوى ا لعملوأعرب كذكل عن أمهل يف أن  ت

تحقق إ ناية و ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا يسـىن أداء هممة ا بع من ن للج مللكت لت ملع يةي شأن ا بو  مندراج جدول أعامل الو ب . لتي
تاز خللفه  يواصل العمل ا ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا يداد وتوابغو عن ثقهتا بأن ريس ا ملموأعربت تر سـ من ن مللكللج ئ لتن ملع ي
بو  ية يف معل الو تقارير وإدراج جدول أعامل ا يات املقرتحة من أجل الرصد وإعداد ا يدمع دون حتفظ اآل يو من ل ل لتسـ

نهتا ادلول األعضاءلً وفقا سهمة اليت أ  .لم

يا مجهورية وأعرب وفد  .99 تحدة نتزنا ية ملا ية اب نة ا تقدم احملرز إىل حد اآلن يف ا ندما الحظ ا منعن رسوره  ن للج ل لتع ملع
تابعة أداء  تقارير من أجل  يمي وإعداد ا يات للرصد وا ية الفكرية وأيد اخلطوات اليت اختذت لوضع آ موا تق لمللك لل

بو وقال. الربانمج شطة الو يع أ ية يف  ية هو إدراج األبعاد اإلمنا شأن ا بو  ي إن الغرض من جدول أعامل الو ن مج ئ من ب لتي
بار يف  يع مصاحل ادلول األعضاء اكفة قد أخذت يف الا هدف هو ضامن أن  تاخلاصة بوضع القواعد واملعايري وا عمج ل

نيع األشطة با  .مج سري  ية وضع القواعد واملعايري أن  بغي  نو ت جلعمل تصادية ين ية والا ية الاجامت نب مع ا ق إىل  عج لتمن
ية واألقل منوا نا بدلان ا ية، ال سـامي يف ا ثقا موا لف ل ية عىل تكوين الكفاءات . ل ترص هذه ا لتمنوقال الوفد إنه يود أال  تق

ية ساعدة ا نوا تحدايت الواسع كام وافقت علهيا ابيق واكال. لتقمل ياق ا ها يف  نظر  بغي أن  ية  لوقال إن ا سـ ي لمن ين ت لت
تحدة ية العادية. ملاألمم ا ية من املزيا شأن ا بو  نوقال أيضا إنه يود أن ميول جدول أعامل الو من ب  .لتي

يل  .100 ياغة  نان لألمانة عىل هجودها والزتاهما  ية ابيق لكامت الا يا املعر سة ادلوية لإليكولو ثل املؤ حتلوأيد  بص ت ل س ممم ف ج
نات ملزيد من العمل ثغرات والصعوابت ًدد، اكن من اجملدي أوالويف هذا الص. لبيّأفضل قامئ عىل ا نظر يف ا ل ا ل

ية نظام  نظر يف املعايري من أجل شفا ية العامة  ياس يف بعض اجملاالت ملعرفة إن اكنت ا يل وا تح فيف ا ت سلق مجلع ل ْل
ية الفكرية سأةل عامة، ال سـامي فامي .مللكا بارها  ية اب شفا ياسة العامة اب توى ا بغي الاهامتم عىل  مو ت ل سـ عسـ ل فم  ين

همة  أو املوارد أو حركة  هد الرباءات من أجل األدوية ا ثل  سائل  ملتعلق  ش مم مب  أحصاب احلقوق عند العائداتي
نوب شامل وا نارشين وتدفق املوارد بني ا نانني وا جلوا ل ل نظام جزءوميكن أن تكو. لف ية ا سني شفا سأةل  لن  حت  من ًافم

ثىل ية ا ملاملامرسات أو املعايري العا يا. مل ًوذكر اث يات  إىلن تو ص أن ا  الواردة يف جدول أعامل 32و 23 و22 و7ل
سة نا ياسة ا شري إىل  ية  فا مل سـ ي تعلق ابملواد  .لتمن نة يف األدوية فامي  هر يف جماالت  نافس  شالك ا يوأقر بأن  ي ت معم تظل

شمل رواج األدوية عرب احلدود يص اليت  ية الفاعةل أو ممارسات الرت تادلوا ثال عىل ذكل خيص رشكة . خئ موخري 
نت اتفاقات يدالص تية اليت ا ية بشأن مواد قن نافس ئدوا بعه إىل  رشكة مل  رشط أن ا مفاعةل يف جمال واحد  ت ل ب

تلف تلف أو بدل  خمشابه يف جمال  خم يات  .م نظر يف أي اآل ية أن يكون فرصة ساحنة  لوميكن جلدول أعامل ا لل لتمن
سة تؤثر عىل نا شالكت ا يث  ها عىل قضااي عرب احلدود  فميكن  مل م ح سـهتكل والاتفاع ابألدوية يف تطبيق ن حقوق ا مل

ية نا بدلان ا ما ل ثلوأشار . ل تجارية أعلن عن ملما ية للرباءات والعالمات ا تحدة األمر تب الوالايت ا ل إىل أن  يكمل مك
تخداهما يف  ية، ال سـامي ال سا يص الرباءات ألغراض إ ساعدة األشخاص عىل تر سـبرانمج حتفزيي جديد  ن ن خمل

همةلتطوير األدوية اخملصصة شات عىل احلوافز املوجودة يف نظام الرباءات من  .مل لألمراض ا نا قوميكن أن تركز ا مل
ثل  تخداهما بعد اجامتعي  ية وال ية من أجل ا توح للرباءات، ال سـامي يف جماالت اسرتا يص ا مخالل الرت ملف سـخ من لتيج ت

ناخ أو الاتفاع ابألدوية تحمك يف ا يات ا ننولو مل ل ج ت. تك ناول اقرتاح ا ملكو نة يت معيب األمرييك املذكور مع إجراءات 
بادرة من الوالايت  يص وأن هذه  ية اعامتدا عىل نوع الرت مللفحص والاقرتاحات املدرجة من أجل رسوم  خ تفضيل

ية  تحدة األمر ُا ت توحة يف قطاع ًوأشار أيضا .شكر علهيايكمل شة ميكن أن تركز عىل دور املعايري ا نا ملف إىل أن ا ق مل
نو يةلتكاملعلومات وا يات وآاثر ذكل عىل ا يا وقطاع الرب منلو لتجم تاما. ج ًو ية ، أشار خ نظمة الصحة العا ملإىل أن  م
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بحث تبدأ سأةل فصل تاكيف ا نظر يف  تاكر والصحة العامة  ية الفكرية والا شأن ا ها  ل يف إطار  ل م ت ب مللكب معل
تطوير عن أسعار ادلواء ية الفكرية . لوا ية مللكوميكن أن دراسة العالقة بني نظام ا نظمة الصحة العا بادرة  ملو م م

ية  ياسات ا ية الفكرية  وما نوع  تاجئ هذا الفصل عىل نظام ا تاكيف عن األسعار وما  مللكاملذكورة لفصل ا سـمللك ن ل ل
ية الفصل توافق مع اسرتا يص اليت  ياهتا وممارسات الرت يجالفكرية واسرتا تيج تت  .سخ

يقاهتا اإلجيا .101 يع الوفود عىل  تعلوشكر املدير العام  شأن الزتام األمانة وشكر زمالءه، وحتديدامج ًية  ب يفري ب يد  ج ا لسـ
يد  سـأوياما وا هر الاوأشار إىل أنه مثة تقدم حمر. شرفان ابلوعلن ند خالل األ شأن هذا ا شز  ب ية لب رش املا ضثين  ع

هادفة ساهامهتا ا يع ادلول األعضاء عىل  لوشكر  م  .مج

ت .102 شأن ا لودعا الريس ادلول األعضاء إىل اختاذ خطوة  ب يات الواردة يف الويقة ئ ثو  يف WO/GA/39/7ص
ية العامة م، أي أن6 الصفحة يط عل" 1: "دعوة إىل ما ييلمجلع ا وأن  "2"ث ابملعلومات الواردة يف الويقة، ًامحتأن 

تتوافق يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا ية ا ل عىل آ سـ لتقل ثاين لتن ئن موجز الريس ملقارير الواردة يف املرفق ا
سةلدلورة ا ية الفكرية اخلا ية وا ية اب منة ا من ن مللكلج لت متدت ومبا أنه مل يطلب أي و .ملع عفد أخذ اللكمة فقد ا

تو يا  .تانصل

ند    من جدول األعامل27لبا
ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة نة ادلامئة ا نتقرير عن معل ا  ملعللج

شات إىل  .103 نا ندت ا قا مل  .WO/GA/39/8 Rev ثالويقةست

ند .104 لبوعرض الريس ا ناول 27 ئ ية حبق املؤلف ًاتقريريت من جدول األعامل اذلي  نة ادلامئة ا ن عن معل ا ملعللج
 .، مث أعطى اللكمة إىل األمانةواحلقوق اجملاورة

نذ WO/GA/39/8 Revثوأبلغت األمانة ادلول األعضاء أهنا أعدت الويقة  .105 ناول األشطة املضطلع هبا  م  نت لت
ية يف  ية العامة املا سبانعقاد ا ض نة املذكورة ابإلضافة إىل بعض الاجامتعات . 2009مترب مجلع للجوقد ُعقد اجامتعان 

يع احملددة ناولت بعض املوا ية اليت  ضغري الر ت ناول . مس متر يف  نة ا توراحت األمانة تقول إن العمل يف ا سـللج
يد ناءات وا برصي، والا سمعي وا بث اإلذاعي، وحامية األداء ا ئات ا يمقرتحات حامية  ل ل ل لتقي سـتث ات املفروضة ه

سمرب . يف جمال حق املؤلف رشة املعقودة يف د تاسعة  شات اليت دارت يف ادلورتني ا نا يوقد تقدمت ا ع ل ق  2009مل
رشين املعقودة يف يويو  نوا ثالثة من جدول األعامل، تقدما 2010لع ية ا نود املوضو شأن ا ً عىل حد سواء  ل ع ب لب

يا إىل حد ما ًموضو تاجات، للجوعىل الرمغ من ذكل واهجت ا. ع شأن الا توصل إىل اتفاق  سـتننة صعوابت يف ا ب ل
بل ية وحتدد األشطة الالزمة  شات املوضو نا يجة ا بغي أن تعكس بإجياز  تقاليت  ت للمسـن ن ع ق مل ن هدت ادلورة . ي شولنئ 

توصل إىل اتفاق يف ادلورة  تاجات املذكورة، فمل ميكن ا شأن الا توصل إىل اتفاق  نة ا رشة  تاسعة  لا ب ل للج ع سـتنل
رشين  تاجات اذلي أعده الريس، شأهنا يف ذكل شأن دورتني لعا رشوع الا يع الفقرات الواردة يف  ئشأن  سـتن م مج ب

سمعي . ًعقدات سابقا ناول األداء ا تاجات اليت  بت األمانة ابتفاق ادلول األعضاء عىل فقرات الا لور ت ن تح سـت
نجز معوما، وعكفت عىل اإل رسيع العمل ا نة  بة ا ياق مطا برصي يف  ًوا مل ت للج ل سـ شاورات اليت دارت بل ملبالغ اب

تاجات شات اخلاصة ابال نا يه يف ا تفق  نحو ا برصي عل ا سمعي وا سـتنشأن األداء ا ق مل عل مل ل ل ل ورمغ ذكل مثة من . ب
بارة  تاجات  شأن الا نة  رشين  شات اليت دارت يف ادلورة ا نا عأورد يف هناية ا ب للج لع ق عدم الاتفاق عىل "سـتنمل

تفق عىل لك يشء نود جدول األعامل وقد ". يُيشء ما مل  شري إىل  بارة عىل أهنا  هم هذه ا بأخطأت األمانة يف  ت لع ف
تاجات تفق عىل بعض الفقرات من الا يدات، إذ مل  ناءات وا بث اإلذاعي والا تعلقة اب نا تث سـت يُسـ ي ل بشأن لك  لتقمل

ش. حاةل من تكل احلاالت شاورات  بت مذكرة ا ثيل بعض ادلول األعضاء  بات من  بوناء عىل  مل حس مم طل أن األداء ُب
برصي سمعي وا لا سةل من . ل ساخطة عىل هذه ا يع ادلول األعضاء ا تذارها إىل  سلوقالت األمانة إهنا تقدم ا ل مج لع

نة يف دورهتا احلادية . األحداث ناقش ا يد أن  للجوأشارت بعض ادلول األعضاء إىل أنه قد يكون من ا ت ملف
بدأ  بل  هر نومفرب ا تعقد يف  رشين اليت  موا ملق ش سـ تفق عىل لك يشءعدم الا"لع ، وذكل "يُتفاق عىل يشء ما مل 
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نة يف العمل ها ا يب املرنة اليت  يودا عىل األسا بدأ  للجلضامن أال يفرض هذا ا ل بعمل تتق سرتشد األمانة بأية . ً ستو
نة تخذها ا للجقرارات   .يف هذا الصدد ت

تعلق حبامية األداء ا .106 يابة عن اجملموعة ابء وقال فامي  يوحتدث وفد سورسا اب ن برصي إن أعضاء اجملموعة لي لسمعي وا ل
تصادية ويف  ية والا ثقا ية ا يق ا سامه يف  رشوع املعاهدة نظرا ألهنا  قيدمعون امحلاية ادلوية القامئة عىل  ف لحتق من ت م لتل س ً

ناد إىل الاجامتع األخري  ية، ابال تقدم يف هذه ا يق املزيد من ا ثقايف، ومه ملزتمون  نوع ا تالهنوض اب ستحق لقض ل ل بت ل
هر مايو للجنة وا ششاورات اليت جرت يف  بث اإلذاعي، وقال . 2010مل ئات ا ية حامية  تفت الوفد إىل  لوا ي قض هل

بث اإلذاعي ها رشاكت ا يا اليت توا نولو تصدى لقضااي ا نون برضورة وضع معاهدة  لإن أعضاء اجملموعة يؤ هجت ج تك . لم
ية  شأن هذه ا ية  يجة إجيا لقضوراح يقول إن اجملموعة ملزتمة بإحراز  ب ب بل القريبنت وحتدث الوفد عن . ملسـتقيف ا

ياجات اخلاصة ملع يدات املفروضة يف جمال حق املؤلف وقال إن اجملموعة تقر ابال ناءات وا تالا حي لتق يق وسـتث
نة،  ياجات، ومن بني احللول ا ية هذه الا ية  برص وترى أن بإماكهنا إجياد حلول موقوتة و ملمكا ت ب معل حل شددت لتل

بل القريب قدمي  ابء عىل رضورة تاجملموعة يع بفضهل ملسـتق حل يف ا مجليع ا تقليص الفوارق والرتكزي عىل يسـتط
هم   ابء أعضاء اجملموعةوأعرب. املوضوع املطروح نصة أحصاب املصاحل لفائدة معمععن د يق ومللعمل اجلاري يف 

برص وعن اهامتهمم به تعلمي. لا ثل تكل املفروضة يف جمال ا يدات  سائر ا تعلق  لوفامي  ي ب مي سام لتق بات وأ ق وا ملكت
تحون  ية وإهنم  بدلان األفر نفاحملفوظات، قال الوفد إن أعضاء اجملموعة يقرون مع الاهامتم مبقرتح مجموعة ا ميق ل

تاحة ابلفعل  شامةل ا بحوث وادلراسات ا يدان، وإهنم يذكرون اب شات ادلائرة يف هذا ا نا ملإلحراز تقدم يف ا ل ل مل ق ّمل
 .للجنة

يا .107 ند لنوحتدث وفد أنغوال اب ته األمانة يف إطار ا تقرير اذلي عر ية، ورحب اب بدلان األفر ببة عن مجموعة ا ض ل لل  27يق
بة لقضااي  نا شات وإلجياد احللول ا نا سري ا شاورات  بادرة إجراء  سـمن جدول األعامل، وأعرب عن دمعه  مل ق مل ي م لتمل

نة تني يف ا بارزتني املطرو تني ا يدات، بل وأيضا  ناءات وا للجالا ل ي حي للقضث ً لتق ية سـت نا بدلان ا تني تولهيام ا م وا ل ل لل
سمعي  ناين األداء ا بث اإلذاعي وحامية  ئات ا ية، وهام حامية  سه من األ تقدمة عىل حد سواء القدر  لوا ل ي مه نف فمل ه

برصي نانهيام. لوا ئاهتام و يا أن حتمي مضموهنام و فوراح الوفد يقول إهنام جماالن يلزم أفر ورصح بأن اجملموعة . هييق
ياجات قدمت ابلفعل مق تعكس رؤيهتا، بل وتليب ا ناءات  يدات والا شأن ا ترتحات لوضع معاهدة  ل ل ي حب سـتثتق ل

برص وما هو أكرث من ذكل ياجات معايق ا ية، مبا فهيا ا نا بدلان ا ياجات ا بار ا لاملعاقني وتأخذ بعني الا ت ل ل ت حت مح . ع
ها إلجياد حلول فعاةل يف هذا الصدد شدد عىل د تطرد قائال إن اجملموعة  معوا ت يد ادلويل من خالل ًسـ لصع عىل ا

تحدة  ية األمم ا ها اتفا يب عن األذهان الالزتامات اليت تفر تفاوض لوضع صك قانوين دويل، عىل أال  ملا يغ قل ض
ناسب بني أحصاب احلقوق . حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة توازن ا يق ا ية يه  ية الر ملوأضاف أن ا ل سـ حتقلقض ئي

يقه بني ا تخدمني، بل وأيضا  ملوا حتقمل ً همسـ نفستخدمني أ تدرجيي . سـ تطوير ا لوراح يقول إن من الرضوري تعزيز ا ل
بة للقضااي اليت تطرهحا  نا ية إجياد حلول  سارية  سري بعض القواعد ا يح  سـلقواعد حق املؤلف ادلوية وتو بغ ل تف ض مل

ية اجلديدة نولو ية وا ثقا ية وا تصادية والاجامت تطورات الا جا تك ف لق ل ع توصل إىلوأشار . ل لإىل إماكية ا  حل يقوم ن
بو  نظر ومن خالل وضع جدول زمين العامتد معاهدة يف الو يد ا نصوص  تلف املقرتحات وا توافق بني  يعىل ا ل ل خم قل

سام احملفوظات وشؤون املعاقني بات وأ تعلمي وا شطة ا ناول أ برص  قشأن معايق ا ت ل ن ل ملكب تفت الوفد إىل . تت لوا
نة م برصي، وقال إن ا سمعي وا للجموضوع حامية األداء ا ل يص الفوارق بني مقارابت وضع القواعد ل بة  تقلطا بل

يد الطريق إىل اعامتد صك دويل يف هذا الصدد ية  هواملعايري  شات . متبغ نا قوشدد عىل دمعه للميض قدما اب مل ً
بث اإلذاعي ئات ا شأن حامية  لادلائرة  ي  .هب

ناءات وا .108 يف العمل لوضع املعاهدة اخلاصة ابال يك وطالب  لوحتدث وفد ا سـتثب ث تكسـ يغهتا ملك صيدات يف  تقي
برص ياة معايق ا يرتك آاثرا مجة يف  ية، وقال إن هذا الصك  لالهنا سـ حئ ته وأشار . ً مإىل أن املقرتح األصيل اذلي قد

نطوي عىل  ية، وأنه  يك الحقا، قد الىق دعام من اجملموعات اإل يالربازيل وابراغواي وإكوادور، وأيدته ا مي قلسـ ً ً ملك
يه الا يدات تعريفا واحضافإطار قانوين واحض تعرف  ًناءات وا ً لتقي بث . سـتث ئات ا سأةل حامية  لورصح بأن  ي هم ّ

هم الرضر اذلي  سني  يدة للغاية  شأهنا اكنت  ثالث اليت أجريت  فاإلذاعي هممة للغاية، وأن ادلراسات ا تحمف ب لل
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يد العاملي بث اإلذاعي، بل وأيضا ألحصاب احلقوق عىل ا ئات ا نة اإلشارات  لصعبه قر ل ي ًص له ىض الوفد وم. تسب
ناء يف  هاما  هم إ سدود و سمح ابخلروج من هذا الطريق ا ّيقول إن الوقت قد حان الختاذ قرارات ملموسة  ب مل ًت س تس

بث اإلذاعي ئات ا شأن حامية  لاعامتد معاهدة  ي تاجئ املؤمتر ادلبلومايس لعام . هب ً أساسا 2000نوطالب بأن اختاذ 
ناين األداء  شأن وضع معاهدة محلاية  فتفاوض  ب بالغ عددها لل نود ا برصي، وابختاذ ا سمعي وا لا ب ل تفق 19لل ندا ا مل  ًب

تا يف عام  ًعلهيا مؤ ناسب للميض قدما يف إبرام املعاهدة2000ق ً كأساس  وأضاف أن الطلب قد وجه لدلول . م
تطورات  ناول ا ياغهتا أقرب ما ميكن من أسلوب املعاهدة، وذكل  ية تكون  تا تقدمي مقرتحات  لاألعضاء  ت ص ب ك لل

نذ انعقاد املؤمتر ادلبلومايس املذكوراجلد يكون . ميدة اليت طرأت  شاورات  بةل من ا سـوراح يقول إن اجلوةل ا مل ملق
سارية يف الوقت  يات ادلوية ا نة، نظرا ألن الاتفا رشة  يات واحضة لدلورة احلادية  لعلهيا أن تصدر تو ل للج ع قص ً

بت برصي ا سمعي وا ملثالراهن ال حتمي األداء ا ل سامه يف إجراء املزيد من ملورصح بأن ا. ل تيك ميكهنا أن  كسـ
ند يف املعاهدة  ثل إدراج  بارزة يف هذا الصدد،  تصدي للقضااي ا تقدم ابقرتاحات  شات من خالل ا نا با ل لل ل ق ممل

نقل : "ينص عىل ما ييل ترب كام لو اكن –لا يت مسعي برصي،  نان األداء عىل إدراج أدائه يف  يع فور موافقة  ب تثف
نه إىل قد نقل لك حقوقه  يت  تعلق بذكل ا نصوص علهيا يف هذه املعاهدة فامي  ترصحي ا ثارية اب يالا ي مل بعل ب ثئ تت لسـ

توبة خبالف ذكل نود تعاقدية  مكتجه، رشط  ب تخديم األداء . من ياب أحاكم تعاقدية، فإن عىل  سـويف  مغ
نان بلغ املقابل  للفألغراض جتارية أن يدفعوا ا تطرد قائال إنه جيب الوفاء ابال." مل ًوا للزتامات ادلوية إلاتحة نفاذ سـ

برصي، وأضاف أن احلقوق ال سمعي وا نظم القانوية إىل أشاكل األداء ا يع ا لاملعاقني يف  ل ن ل بد أن حتدد لضامن  مج
ها  تغال لعدم ا تغالال سـ شرتكةهاذيتنف وضامن يئاسسـا  .مل دون إحلاق الرضر ابملصاحل ا

بدلان اآل .109 يابة عن مجموعة ا نغالديش اب لوحتدث وفد  ن ته األمانة لب تقرير اذلي عر يط علام اب ضيوية وقال إنه  ل حي ًسـ
نة  للجشأن معل ا بث ).WO/GA/39/8 Revثالويقة (ب ئات ا ل، ولنئ اكن من الرضوري حتديث حامية  هي

تحديث ال نفاذ  من دون إحلاق الرضر ابملصلحة العامة، والينجز بد أن  لاإلذاعي، فإن هذا ا تعلق اب لسـامي فامي  ي
يوية ملزتمة ابمليض قدما وفقا .  اليت آلت ابلفعل إىل املكل العامإىل املعلومات بدلان اآل ًورصح بأن مجموعة ا ً سـ ل

ية العامة لعام  مجلعيف ا بيل ابملعىن 2006لتلك بث اإلذاعي وا ئات ا شأن حامية  ية وضع معاهدة  لك،  ل ي ب هبغ
يدي برصي، وحث ا. لتقلا سمعي وا تفت الوفد إىل موضوع حامية األداء ا لوا ل ل لجنة عىل مواصةل ما تضطلع به ل

شأن املعاهدة املقرتحة يدات، . بمن معل  ناءات وا شأن الا نة  يوأشاد ابلعمل اذلي تضطلع به ا ب لتقللج أشاد وسـتث
بدلان، مما ساعد عىل  يدات يف العديد من ا ناءات وا تلف الا لابدلراسات اليت ترمس الطريق لفرض  ي لتقخم سـتث

هم القضااي ذات الصةل سني  فتعزيز  توازن بني أحصاب . حت يق ا ية كربى لضامن  لورصح بأن اجملموعة تويل أ حتقمه
يدات بأهنا حامسة يف هذا الصدد ناءات وا لتقياحلقوق واملصلحة العامة األوسع نطاقا، ووصف الا سـتث وأضاف . ً

بة يف جمال الا نا سفر عن وضع القواعد واملعايري ا نة ميكن أن  شات اجلارية يف ا نا سـتأن ا سـ مل ت للج ق ثناءات مل
يك، وغريه من  ناد إىل مقرتح املعاهدة املقدم من الربازيل وإكوادور وابراغواي وا يدات، ابال سـوا ملكي ست لتق

اليت أعدت ث قلق ألن الويقة عنوأعرب الوفد . القراءةالعاجزين لتخفيف عن ا ابلعمل عىلوطالب . املقرتحات
نظر فهيا ئا بأن ادلورةتيك  باعا خا يات ترتك ا ً ا طً نط شأن عدد من مجلع هدت توصال إىل تفامه  نة  رشين  ب ا للج ًلع ش

بح.WO/GA/39/8 Revث من الويقة 29واقرتح تعديل نقطة القرار الوارد يف الفقرة . القضااي أن " 1: ""لتص، 
ًيط علام شأن ث ابملعلومات الواردة يف هذه الويقةحت توصل إىل اتفاق  يب عن ذههنا عدم ا ب، دون أن  ل يغ
ت نةجات يف ادلاسـتنالا رشين  للجورة ا  ."لع

مثرة يف هذا اجملال،  .110 ناءة وا ملوأعرب وفد الصني عن تقديره لألمانة عىل شـىت هجودها ا وقال وفد الصني إن معل لب
توى  قد سامهاألمانة  يا يف الارتقاء  سـإجيا يع األطراففهممبب ند  مج القضااي  توصل إىل توافق يف من أجل ع ل ا
بوأعرب عن دمعه. اآلراء يث ا مل من  نة والوارد يف الويقةدأح تقرير الصادر عن ا ث  للج  WO/GA/39/8 (لل

Rev.(يقات واقرتاحات عديدة وأنه يعد مبواصةل ذكل سابقة  تعل، وذكر بأنه قدم إابن ادلورات ا  .ل

هر قدرا ورصح وفد الربازيل بأن  .111 تقدم قد أحرز يف األ شمن ا ثالثة اإلثينل يع ا شأن املوا ية  رش املا ل  ض ب ض ع
ية الوا سمعي ئيسـالر بث اإلذاعي وحامية األداء ا ئات ا نة، ويه حامية  يا يف جدول أعامل ا لردة حا ل ي للج هل ً
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يدات ناءات وا برصي والا يوا لتقل يق تقارب عام يف اآلراء يف جمال . سـتث هدت  نة  سابقة  حتقوقال إن ادلورة ا ش للج ل
شأهنا  تقدمي العديد من املقرتحات اجلديدة  يدات، نظرا  ناءات وا بالا ل ًي لتق ابإلضافة إىل املقرتحات اليت قدمهتا سـتث

نفاذ  سني أشاكل ا رشوع معاهدة  شأن وضع  بل  يك والربازيل من  لإكوادور وابراغواي وا تح م ب لسـ العاجزين قملك
هذه ادلورة . القراءةعن  يح  توصل إىل اتفاق، وقال إن لو أ نة اكدت  هر يويو  لورصح الوفد بأن دورة  تش ت للج ن

توصل إىل يةلاليت انهتت من دون ا يجة إجيا ب اتفاق املزيد من الوقت حلققت  تقرير الصادر وأشار . نت لإىل أن ا
نة مل  سابقة  للجشأن ادلورة ا ل توصل إىل اتفاق تبني ب رش إىل عدم ا شات اليت دارت فهيا، نظرا ألنه مل  نا لبدقة ا ي ق ًمل

يجهتا نتشأن  تقرير، وترى أن وقال الوفد إن الربازيل تعرب لألمانة عن عدم رضاها الرمسي وغري ا. ب للرمسي عىل ا
ية تو مر يحات اليت قدمهتا األمانة  تو ضا لل ض نة يف . ُل تاجات املقدم من ريس ا رشوع الا للجوراح يقول إن  ئم سـتن

يه ميكن للربازيل أن تؤيده ها، و رشين جاء يف ويقة معروضة بأ علادلورة ا ث تعداد . مكللع ست عىل ا سـغري أهنا  لي
يار فقرات حمددة من هذا ا ملال يع خت نفذ عىل الفور من دون أن حتصل عىل دمع حكويم دويل من  مجرشوع  لت

تقارير املقدمة من األمانة، لكن الربازيل تؤيد تعديل . ادلول األعضاء يغ بديةل  للورصح بعدم وجود اقرتاحات  بص
نغالديش  ها وفد  تاجات اليت عر بالا ض يد سـتن نة، وتطلع إىل أن  رشين  تعيوحض هبا ما أجنز يف ادلورة ا ت للج لع تسـل

هر يويو نة الزمخ اإلجيايب اذلي ودل يف دورة  ية  تا نادلورة ا للج ل  .شل

يابة عن اجملموعة  .112 يان اذلي أدىل به وفد سورسا اب ية عن دمعه الاكمل  تحدة األمر نوأعرب وفد الوالايت ا ي ب لمل لل يك
تقد للابء، وأبدى ارياحه  ناء ابمليض قدما ت ية، وتطلعه إىل مواصةل الزتامه ا نة املا نة طوال ا ًم احملرز يف ا ب ض سـ لللج ل

 .جبميع القضااي الواردة يف جدول األعامل

يع ادلول  .113 برص بأهنا هممة وحتقق مصلحة  شات ادلائرة لصاحل معايق ا نا سلفادور ووصف ا مجوحتدث وفد ا ل ق مل ل
ساعهيا  لتحقاألعضاء اليت تقع يف مصمي  سمعم برص وا ليق مصاحل معايق ا تقين . ل لوراح يطلب مواصةل العمل ا

ية باع مقاربة توا فقاجلاري اذلي هل بعد اجامتعي، عىل أساس ا برصي . ت سمعي وا لورصح بأن حامية األداء ا ل
ية عقد مؤمتر دبلومايس  نة،  تني عىل جدول أعامل ا بغي أن تظال مطرو بث اإلذاعي  ئات ا بغوحامية  للج ل حي ين ه

نات الالزمةفور الا  .لتحسينهتاء من إدخال ا

برص  .114 سني نفاذ املكفوفني ومعايق ا يد اإلعداد لإلعراب عن دمعه  لوقال وفد ابراغواي إنه قدم مقرتحا  لتح ج ً
نة يف هذا الصدد. القراءةوالعاجزين عن  ها لعمل ا تواصل د للجورصح بأن ابراغواي  وأشاد بعمل مجموعات . معسـ

ثل الاحتا متع املدين  ما يةجمل هذه ا بة  نا بري يف إجياد حلول  لقضد العاملي للمكفوفني اذلي اكن هل أثر  سـ لك  .م

ية وضع  .115 ية، و بدلان األفر يابة عن مجموعة ا يان اذلي أدىل به وفد أنغوال اب لعملوأعرب وفد اجلزائر عن دمعه  ل ن يقب ل لل
ناول  ية اعامتد صكوك ميكهنا أن  نة  تتالقواعد واملعايري اليت تضطلع هبا ا بغ بث اإلذاعي للج ئات ا لسائل حامية  ي هم

ياجات مع برصي وا سمعي وا ناين األداء ا توحامية  ل حل برصوف يدات يف حق   .ليق ا ناءات وا تعلق ابال يوفامي  لتقي سـتث
بغي  باع مقاربة ا حللمواصةل العمل يناملؤلف، رأى الوفد أنه  برصية، وذكل اب تلفة اليت تطرهحا اإلعاقة ا تلقضااي ا ل خمل

شار الصكوك يف وأضاف أ. شامةل سفر عن ا برصية من شأنه أن  سائةل اإلعاقة ا ناول  تن اعامتد صك دويل  ي ل نم يت
نظمة ملهذا الصدد وفرض تاكيف مفرطة عىل ا يدات . ل ناءات وا ثل فرض الا نظر يف قضااي  يواندى اب لتقل ث سـتم

يا يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة نولو تعلمي واملعارف وا نفاذ إىل ا جعىل ا لتك ل نظر يف القضااي ل ل، وكذكل ا
برصية تعلقة ابإلعاقة ا لا به ألن  وفد اجلزائرأعربعالوة عىل ذكل، . مل نصة أحصاب املصلحةحيعن تر  نفاذ لفائدة م 

برصمعايق ية ل ا نفات ا حملمإىل ا نةسامهت  ملص شات ا نا للجيف  ق  مشاركةمن زايدة مسـتقبال  وأكد أنه ال بد .م
ية بدلان األفر يقا نصة أحصاب املصلحة،، ال سـامي يف ل يون خشص 20 علام أن حنو ماجامتعات  يا يعانونمل   يقيف أفر
شاركة   من شأن،زايدة عىل ذكل. من إعاقة برصية تقدم وبدلان العامل أحصاب املصلحة يف متعزيز  نايم أن ملا لا

تلف األطرافسهم يف ي ياجات  هادفة اليت تراعي ا بادل اآلراء ا خمإجراء حوار شفاف ويف  ت حت وشكر الوفد . ل
يان حول حق املؤلف موجزة عنثاألمانة عىل إعداد ويقة  شأن الا تقرير  يدات وعىل ا ناءات وا ب الا تث سـت بسـ ل لتقي

يدات  ناءات وا لتقيواحلقوق اجملاورة، مما مكن من حتديد طائفة من الا سـتث نصوص علهياّ رشيع الوطينملا . لت يف ا
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نة أ الوفد ورأى تعلقة ينفذ قرباتليك ما يكفي من املعلومات للجن  مل أدىن قدر من القواعد واملعايري ادلوية ا ل
يدات املفروضة يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ناءات وا لتقيابال  .سـتث

ية .116 بدلان األفر يابة عن مجموعة ا يان اذلي أدىل به وفد أنغوال اب يا إىل ا نوب أفر يقوانضم وفد  يق لج ن لب وقال إن . ل
يا تدمع العمل ا ملنوب أفر يق يةج يغهتا الهنا برصي يف  سمعي وا ئنجز لوضع املعاهدة اخلاصة ابألداء ا ص ل وقال إهنا . ل

توصل إىل توافق  ية ا شاورات مع ادلول األعضاء  بو إلجراء ا ها أمانة الو بذ هود اليت  يد اب لترحب و بغ مل ي ت لشـ جل ت
بث اإلذاعي ئات ا تعلقة حبامية  بارزة ا سائل ا لشأن ا ي مل ل مل ت. هب شأن منفورصح الوفد بأنه  شة  نا بح ملواصةل ا ق مل

تصادي للحامية املذكورة آنفا بعد الاجامتعي والا شأن ا نة اإلشارات عىل حدة، بل وأيضا  ًسأةل قر قً ل ب ص وأشار . م
ية اليت نظمهتا  ية واإل ندوات الو شأن هذه امحلاية، وإىل ا ميالوفد مع اإلشادة إىل ادلراسات اليت أجريت  ن ل قلب ط

ئ ية حامية  شأن  ياألمانة  قض هاهب نة يف  بث اإلذاعي واليت ساعدت ا معلات ا للج شاركة . ل ملوأبدى الوفد تطلعه إىل ا
يجرياي يف الفرتة  بث اإلذاعي يف أبوجا  ئات ا شأن حامية  يا  بدلان أفر بو  ها الو ية اليت  ندوة اإل نيف ا يق بنظم ل ي ب ل ي مي هل ت قل

توبر 20 إىل 18من  ساعد هذا الاجامتع عىل2010ك أ شأن اجلانب ي، وأعرب عن أمهل يف أن  ب إحراز تقدم 
ها  ها احملدد وموضو شودة من هذه امحلاية ونطا عاخلاص ابألهداف ا ق ية العامةملن يف ا مجلعوفقا  لتلك ورأى الوفد أن . ً

يق الفائدة  شمل القدر األدىن من املعايري  بغي أن  يدات  ناءات وا شأن الا نجز  تحقالعمل ادلويل ا ن لث يتق ي ب يمل لت سـ
بة إىل اخلدمات اخلا بات واحملفوظات وذوي اإلعاقاتلنسـاب بحث وا تعلمي وا تصة اب ل باع . ملكل بغي ا توأضاف أنه  ين

يب عن األذهان  ناءات، دون أن  يدات والا تعلق اب يع القضااي اليت  نظر يف  يغمقاربة شامةل  ي ت مج سـتثلل لتق
ية فهيا توى ا تالف  بدلان وأولوايهتا وا تلف ا ياجات  منا سـ ل خم لتت م خ يد. ح يد تأ يوأعاد الوفد تأ بدلان ك له ملقرتح مجموعة ا

يدا السـهتالل املفاوضات ية بوصفه أساسا  ًاألفر ج نة يف اعامتد . ًيق رشين  للجوأعرب عن أسفه إلخفاق ادلورة ا لع
بل نة يف ا تاجات اخلاصة بعمل ا تقالا ملسـن للج شات يف ادلورة احلادية . سـت نا قغري أنه أبدى تطلعه إىل مواصةل ا مل

تعقد يف  نة اليت  رشين  سـوا للج توصل إىل و، 2010شهر نومفرب لع ناء يف ا هام ا تعداده ملواصةل اإل لأبدى ا ب ّسـ ل س
يع القضااي شأن  مجتوافق   .ب

يابة عن اجملموعة ابء وأعرب عن الزتامه بإحراز  .117 يان اذلي أدىل به وفد سورسا اب نوانضم وفد الرنوجي إىل ا ي لب ل
نة ية وضع القواعد واملعايري يف ا شأن  تقدم  للجاملزيد من ا قض ب شأن حامية .ل شات ادلائرة  نا ب وقال إن نضوج ا ق مل

بارزة شأن القضااي ا تفاوض  يف الرتكزي عىل ا برصي تدعو إىل  سمعي وا لاألداء ا ب ل ث ل تح إل رضورةَومل ير . تكل فعادة 
نذ عقد من الزمان ناء املؤمتر ادلبلومايس اذلي عقد  مالقضااي اليت مت الاتفاق علهيا أ توصل . ث لوأعرب عن أمهل يف ا

شأن اعامتد جدول زمين إىل نة  بةل  ناء ادلورة ا ب اتفاق أ للج الزتام ادلول األعضاء بإبرام معاهدة تكفل جيسد ملقث
برصي سمعي وا لامحلاية لألداء ا يق . ل تواصل  ئات اإلذاعة وقال إنه يؤيد العمل ا تفت الوفد إىل حقوق  لتحقوا مل ي هل
يك ابونتيجة يف شلك قواعد ومعايري،  ية والاكرييبملكسـرصح بذكل وفد ا تينيابة عن مجموعة بدلان أمرياك الال . لن

بق كذكل عىل  بدو، وهذا األمر  سارية عىل ما  بق القوانني ا يا لطاملا  نولو نطومىض يقول إن تطور ا ي ل يسـ ج لتك
بث اإلذاعي رش عاما، وأشار.لقطاع ا نة ملدة اثين  ية حتديث امحلاية طرحت يف جدول أعامل ا ً إىل أن  ع للج قض

ية إىل اعامتد معاهدة يف هذا الصدديوقال إنه  يع ادلول األعضاء عىل اإلرساع يف املفاوضات الرا مشجع  . مج
نجز يف هذا الصدد  ييل ا تح همة وأعرب عن دمعه للعمل ا يدات ا ناءات وا ية الا تفت الوفد إىل  ملوا ل ل ي قض ملل لتقث سـت

نفاذ املكفوفني ومعايق بوأبدى تطلعه إىل امليض قدما ابملداوالت اخلاصة  يةً نفات ا برص إىل ا حملم ا ملص وأضاف . ل
نة  بني الزتام أعضاء ا نظر ابلفعل  للجأن العديد من املقرتحات املعروضة  ت يةاحلازم لل وشدد الوفد عىل . لقضهبذه ا

نفات يف  نفاذ إىل ا سري ا بل  تطالع  يدا جدا ال ها حمفال  نصة أحصاب املصاحل بو تام لعمل  ملصدمعه ا ل ي سـ سـ تل ً ً مف صف ًم
ناسب   . ذوي اإلعاقاتتأشاكل 

يوية .118 بدلان اآل يابة عن مجموعة ا نغالديش اب يان اذلي أدىل به وفد  تان إىل ا سـوانضم وفد اب ل ن ب ب لسـ ل وأعرب كذكل . ك
ية بدلان األفر يابة عن مجموعة ا يان اذلي أدىل به وفد أنغوال اب يده  يقعن تأ ل ن ب لي وأثىن عىل األمانة ملا أجرته من . لل

ته من تقارير خب رشين فعدراسات وما ر رشة وا تاسعة  ناء ادلورتني ا بث اإلذاعي أ ئات ا لعصوص حامية  ع ل ث ل هي
ية . للجنة شأن  شات شامةل وأن حترز تقدما ملموسا  نا ها أن جتري  بغي  نة  قضورأى الوفد أن ا ب ق ًللج ً م ل ين
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نفا تعلق اب تان، وخاصة فامي  بعث عىل القلق يف اب ية  يدات، قائال إن هذه ا ناءات وا لالا ي سـ ت لقض كي ً لتق ذ إىل سـتث
شورة خصوصا برص إىل املواد ا ية معوما، ونفاذ معايق ا تعلمي واملواد ا ًا نً ل لعلم وأعرب الوفد عن الزتامه ابلعكوف . ملل

ناءات  يدات والا شأن ا نة أن تضع خطة معل إلحراز تقدم  توازي واقرتح عىل ا تني اب تا ا سـتثعىل  ي ب للج ل ي لتقلك لقض
 .لادلوية ذات الصةل

ي .119 ياابن تأ يوأبدى وفد ا هادفة ل شات ا نا يابة عن اجملموعة ابء، وأشاد اب يان اذلي أدىل به وفد سورسا اب لده  ق مل ن ي لب لل
سمرب  هر د نة املعقودتني يف  ياليت جرت يف دوريت ا هر يويو 2009شللج ن و وقال إن ما يدعو إىل . 2010ش

رشين ا تاجات ادلورة ا شأن ا توصل إىل توافق يف اآلراء  نة مل  لعاألسف هو أن ا ب ت هر سـتنللج شليت عقدت يف 
ية تقدمت تقدما هائال، مما أدى إىل زايدة انهتااكت حق . 2010نيويو  ية وا يا الر نولو ًوقال إن ا ً بك ج شـتك لل مق

يد ادلويل وعرب احلدود أكرث من أي وقت مىض ويف هذا الصدد، قال الوفد إن من الرضوري . لصعاملؤلف عىل ا
شأن حامية شات ادلائرة  نا نة ا بأن تواصل ا ق مل بث اإلذاعيللج ئات ا برصي و سمعي وا ل األداء ا ي ل ورصح بأن . هل

هر يويو  نة يف  شاركة يف دورة ا يه الوفود ا برية عىل الاتفاق اذلي توصلت إ مية  ياابن تعلق  نا للج مل ل ك شل  2010ق
برصي سمعي وا شأن حامية األداء ا توصل إىل اعامتد معاهدة  لشأن وضع جدول زمين  ل ب لل وحتدث الوفد عن . ب

لتقية ا نوحة قض ناسب بني امحلاية ا يق توازن  ناءات وقال إن من الرضوري ضامن  ملميدات والا مي حتق سـتث
تخدمني شأن . ملسـألحصاب احلقوق ومصاحل ا شات ادلائرة  نا ية يف ا سامهة بفعا ياابن يف ا بوأعرب عن أمل ا ق مل ل مل ل

ية حبق املؤلفالعاجزين عن نفاذ  يد يف. حملمالقراءة إىل األعامل ا ها تشـوقال إهنا  بذ هود اليت  ل هذا الصدد اب تجل
تلف  ها األمانة يف إعداد  بذ هود اليت  خمبعض ادلول األعضاء عن طريق تقدمي مقرتحاهتا يف هذا الصدد وا لت جل

نظر يل القضااي املعروضة  سري  للالواثئق  حتل يدات . لتي تعلق بفرض  يوسلط الوفد الضوء عىل ثالث نقاط هممة  تقت
ناءات ملموسة، وقال إن  ية يه أن سـتثوا ثا بغي أن تركز عىل نطاق حمدد، وا شات  نا نقطة األوىل يه أن ا نا ل ق مل ينل

ـي أن يوفر أي  ثة  ثا نقطة ا ثالث، أما ا يار اخلطوات ا تخطى نطاق  بغي أن  هأي صك ملزم أو غري ملزم  فن لي ل ل ل مع ي
يا يذه  سامح  ية  ًصك دويل املرونة الاك حمل نفلل ياابن عدلت قانون حق. بتف  املؤلف دلهيا يف عام لورصح الوفد بأن ا

ياابن 2009 بريا، وقال إن جتربة ا يعا  تعلقة ابملعاقني تو ناءات ا ل ليك توسع نطاق األحاكم اخلاصة ابال ك سـ ًمل ً سـتث
نة شات ادلائرة يف ا نا يدة يف رسيع وترية ا ية رمبا تكون  للجالو ق مل ت مفن  .ط

ية-مجهورية  (وقال وفد إيران .120 نظر فهيا ً إن من الرضوري امليض قدما )م اإلسال همة اليت  ثالث ا تبلك القضااي ا ملل
رشين تاجات دورهتا ا شأن ا توصل إىل اتفاق  تطع ا نة مل  نة، وأعرب عن أسفه ألن ا لعا ب ل سـ للج سـتنللج وحتدث . ت

ئات  هذه ا توفري أوجه الاتصاف  ية، وسلط الضوء عىل الرضورة امللحة  بث اإلذا ئات ا ية  يالوفد عن  ن ل ع ل ي هقض له ل
نة اإلشارات، و ئات املذكورةصضد قر يده لوضع معاهدة جديدة محلاية إشارات ا يأعرب عن تأ وأضاف أن . لهي

ية العامة يف عام  شودة مهنا كام عدلهتا ا ها واألهداف ا ها أن توافق عىل موضوع املعاهدة ونطا بغي  نة  مجلعا ن ملللج ق ل ين
بث ا. 2006 ئات ا بغي أن خيصص إىل  لورأى الوفد أن نطاق املعاهدة املقرتحة  هي يدي، عىل أن ين لتقلإلذاعي ا

نهتا ها إىل اإلشارات والقضاء عىل قر صخيصص موضو بب املعاهدة املقرتحة يف نزاع بني مصاحل . ع تتسوطالب بأال 
بغي تعزيزها  نفاذ إىل املعارف واملعلومات والعلوم اليت  يودا عىل ا توى الربامج وأال تفرض  نأحصاب احلقوق يف  يق ل ًحم

ي تني من ا لتقيبوضع نظام  ناءاتم ثالث من . سـتثدات والا لوأعرب الوفد عن تطلع إيران إىل إجراء اجلزء ا
بث اإلذاعي دون ترصحي تصادي لالتفاع بإشارات ا بعد الاجامتعي والا لادلراسة اخلاصة اب ن تفت الوفد إىل . قل لوا

بالغ عددها  نود ا برصي، وقال إن ا سمعي وا لموضوع حامية األداء ا ب ل تفق علهيا 19لل ندا ا مل  يد ًب جيه أساس 
ساحنة لدلول األعضاء  شأن إبرام معاهدة يف هذا الصدد، وأبدى دمعه للفرصة ا تفاوض  ية ا لالسـهتالل  ب ل معل

نرصم، مما يفيض إىل  تطورات اليت طرأت يف العقد ا بار ا ملتقدمي مقرتحات جديدة ملموسة تأخذ بعني الا ل ت عل
تىض األمر نود املذكورة إذا ا تح موضع ا قإعادة  د الوفد بفكرة وضع جدول زمين للمفاوضات املؤدية إىل وأشا. لبف

ناءات ورصح بأن إيران ترحب مبقرتح املعاهدة . عقد مؤمتر دبلومايس يدات والا سـتثوحتدث عن موضوع ا لتقي
يطة علام مع املوافقة  نة،  رشة  نة  ثا يك يف ادلورة ا ته الربازيل وإكوادور وابراغواي وا ًاذلي قد حم للج ع ل مسـ ملكم

برص إىل املواد . رتحات املقدمة يف هذا اجملالبسائر املق لومىض الوفد يقول إنه ال ميكن ضامن نفاذ معايق ا
تحدايت املطروحة ية ال توفر حال  يات الطو تو بوعة سوى بوضع معاهدة ملزمة، نظرا ألن ا للا ع ص ل ًملط ورأى أن . ً
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برص  نفاذ ملعايق ا لوضع إطار قانوين إلاتحة ا يع نطاق حنو يكون خطوة أوىل القراءة قد والعاجزين عن ل سـتو
يدات ناءات وا شمل سائر جماالت الا شطة وضع القواعد واملعايري يك  يأ ت لتقن ياق مبقرتح . سـتث لسـوأشاد يف هذا ا

يده لوضع خطة معل  ية، وأعرب عن تأ شأن هذه ا شامةل واجلامعة  ية ومبقاربهتا ا بدلان األفر يمجموعة ا لقض ب ل يقل
نة يف إطارها نطاق  للجتوسع ا يع ل يدات املفروضة يف  ناءات وا شأن الا شطة وضع القواعد واملعايري  مجأ ي ب لتقن سـتث

يق  سام احملفوظات، وتواصل العمل اذلي تضطلع به  بحث وأ بات وا لتحقجماالت حق املؤلف، مبا فهيا ا لملك ق ل ت
 .مصاحل املعاقني

يجرياي األمانة وشكر .121 ها يفثويقةعىل إعداد الن وفد  نة لعر شأن ا ض  للج يان وقال إن . جامتعهذا الا ب بيجرياي تؤيد  ن
يدات اليت  ناءات وا برصي والا سمعي ا بث وحامية األداء ا ئات ا شأن حامية  ية  ياجملموعة األفر ل ل ل ي لتقب ث سـتيق ه

تطرد. ينبغي أن تكون شامةل شاور إًقائال الوفد سـوا يف  يجرياي  من  تض ئات اتستسـن شأن حامية  ية  ي إ ب همي قل
برص سمعي ا بث وحامية األداء ا لا ل توبر 20 إىل 18ي يف أبوجا يف الفرتة من ل ية ّ وحث2010ك أ بدلان األفر يق ا ل

شاركة تأضاف أن بدله و. ملعىل ا شاورات  سـتفائل بأن ا مل نة ب دفعم  عىلساعد األعضاء ستإىل األمام وللجعمل ا
شأن القضااي  توصل إىل توافق يف اآلراء  با  .املطروحةل

يك  بدله شارك نإ وفد إكوادور وقال .122 سني فرص لعاهدة  ماقرتاحيف والربازيل وابراغواي ملكسـا بو  تحلو نفاذ لي
برصملكفوفني ا بوعة، العاجزين عنمن   وغريمهلومعايق ا نفات ا ملطالقراءة إىل ا املعاهدة املقرتحة  توتضمن ملص

نص اذلي أ . ة املقرتحةللمعاهدمع اذلي أبدته ادلول األعضاء األخرى وأشاد ابدل. عده الاحتاد العاملي للمكفوفني لا
بة تاجات ادلورة األخرية ل  أمل بدلهخيوأعرب عن  شأن ا سـتنعدم وجود اتفاق   نإماكية واثق منلكنه و، للجنةب

توصل  ناسب إىللا شالك اليت يعاين مهنا مالينيوشاملم حل  ند العاجزين عن  األشخاصللم ورسيع  ع القراءة 
نفاذ نفات إىل لحماوةل ا يةملصا شاركة . ب األد ستورحب  حراز تقدم رسيع لوضع صك إىل إوندر ودعوته  ييفمب

تضمن  SCCR/20 ث الويقةجلدول الزمين الوارد يفاب ّوذكر الوفد. القراءة لفائدة العاجزين عنقانوين  يواذلي 
تخذً ااقرتاح ية العامةتبأن  أضاف أن و.  قرار ادلعوة لعقد مؤمتر دبلومايس العامتد املعاهدة املقرتحة2011  يفمجلع ا
برصةقضي شت للمرة ل معايق ا بو يف عام األوىلق نو عىل تقدمي هذه ن اسنتاآلن  قد مرتو، 1985ي يف الو

نة يف عام  املقرتحة إعاهدةامل تحدةإشارة إيف و. 2008للجىل ا يةملىل الاقرتاحات اليت قدمهتا الوالايت ا  يك األمر
ية  ومهنا وضع نتاجئ حمددةحتقيق بناء حنو لالتحرك إىل ا قال إن بدله يدعو ،يقوالاحتاد األورويب واجملموعة األفر

يه  تفق  علجدول زمين  هلم يه ا ملُحتدد  ف تاجئُ  .لن وا

ية .123 يك ابمس مجموعة بدلان أمرياك الال يان اذلي أدىل به وفد ا يداد وتوابغو ا نوأيد وفد تر ين تي سـ ملكب  أشادو  والاكرييبل
نة  سـمترارابيف هذا الصدد  هاواصلسـتينيداد وتوابغو حكومة تروقال إن . هامعليف للجا يع نطاق بنفس  سـ تو

نفات  أفضل نفاذ من أجل تعزيز املفروضة عىل حق املؤلفسـتثناءات الا  القراءة العاجزين عنوإدماج ملصإىل ا
ية وحتواملعارفيف  يةمنحى ل يمل العا تصادية والاجامت عالفرص الا تاحة هلمق بو املقرتحة أ وأوحض. مل ا ين معاهدة الو

يداد وتوابغو بشأن حامية ح بث يف تر ئات ا بث حتظى ابهامتم خاص دلى  ئات ا ينقوق  ل ي ل هي نة ألن ه صقر
بحت  شارصاإلشارات أ تعلق نتظاهرة واسعة الا يس فقط فامي  ي  تلفزيلبث ابل بة لا وسائل للنسـ ولكن أيضا اب

توى الو. نرتنتاإل واإلذاعة ااإلعالم األخرى مبا فهي بث عىل ا نة إشارات ا سـوالحظ أن قر ل بحت  طينملص صأ
ًية خصوصا تظاهرات متفشـ بدل  نظمي ا للند  ل ت ية ال ع ية لاحداث األلوية وادلضراي  ياليت حتظى ابهامتم جامهريفثقا

يداد وتوابغو حريصة عىل أن ترى تقدموذلكل فإن . كبري بول ًا ملموسًاينتر شأن هذه القضااي إلجياد حل  مق  ب
نة صشلكة القر نة اوأثىن الوفد عىل معل . مل ملعا برصي اب نيةللج سمعي ا لألداء ا تاجئ ُحتأن يف وقال إنه يأمل ل نقق 

متر . انحجة نة ملسـوأبدى دمعه ا ية وضع صكوك دوية محلاية  أفضلتطلع إىل مداوالتيموحضا أنه للجلعمل ا ل  بغ
بث وتعزيز  لئات ا برصومعايق أفضل للمكفوفني فرص نفاذهي نفاتل ا  .ملص إىل ا

يا  .124 نةإن عىللوقال وفد أسرتا تفق للج ا قضااي عىل الالعمل يف  من أجل اإلرساعً  عىل طريقة للميض قدماتأن 
ية تعلقةئيسـالر بثاب مل ا ئات ا برصي و سمعي ا يدات وحامية األداء ا ناءات وا لال ي ل ل هي لتق يا أضاف أن أو. سـتث لسرتا
يع تكل اجملاالتبتحقيقملزتمة  يدات، أقروفامي خيص. مج تقدم يف  ناءات وا ّ الا لتقي ي هم اذلملعمل الاب الوفد سـتث
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سأةل، مبا يف ذكل املقرتحات األربعة اضطلعت به  شأن هذه ا ملادلول األعضاء  عىل وجه وأشار . املطروحة اآلنب
يد لااخلصوص إىل  يع منواسع اليتأ نفاذ إىل مج  تحدايت ا ناسب  لادلول األعضاء إلجياد حل فعال يف وقت  ل م

ية حبق املؤلف لفائدة  نفات ا حملما أشار إىل ما أبدته بعض ادلول األعضاء من اهامتم و. القراءة نالعاجزين عملص
نة يدات أخرى  ناءات و ممكنظر يف ا يث تقلل تعدًواسرتسل قائال. سـت يع مسـ إن بدله  شات ودعا  نا شاركة يف ا مج  ق مل للم

ية  يف يد ًيدااألعضاء إىل العمل  ية والوا يا قعوإبداء املرونة واإلرادة ا سـ يل إلجيادلسـ بولحنوسب  بس  .مق حل  قتوا
يفي لكامت هري  ت املغين ا سش ناك وقت  " وقالوندرل ياة قصرية ويس  ها تال أصدقايئ، ولكن إذا للعراكلحل لق وا
بلغ املراد"  يف يدًيدامعلنا  نا  سنفإ  .ن

سمعي  .125 بث واألداء ا ئات ا تعلق حبامية  نة، وخاصة فامي  يا عن تقديره للعمل اذلي أجنزته ا لوأعرب وفد  ل ي ي هللج كين
برصي والا يداتسـتثناءات لا يط . لتقيوا نة ًعلامحيوإذ  تقرير ا للج  يةؤييفهو ب بدلان األفر يقد موقف مجموعة ا . ل

نة قادرة عىل معاجلة نقاط اخلالف  أنوأعرب عن أمهل يف بةل  تلف اجملموعات خالل ادلورة ا للج تكون  ملقخم
تعلق  توصل إىل توافق يف اآلراء فامي  يوا يداتابل ناءات وا لتقيال برص ولكن أيضالفائدة معايق ليس فقط سـتث ً ا  ل

سات يةسلفائدة املؤ بات  لتعلمي ا ثة ومىض يقول إن . حملفوظاتا ومراكزملكتوا تجاربيادلراسات احلد  لالقامئة عىل ا
هرت أن  ية ونفاذ ظأ سات ا بات واملؤ ميا س لتعلت ية حبق املؤلف إىلاحملفوظات مراكز ملك نفات ا حملما  مسأةل يه ملص

ب برية و ية  ينذات أ ك توصل ومبا أن ا. معاجلهتاغي مه تنة مل  تاجات دورهتا األخرية، إللج شأن ا سـتنىل اتفاق  فقد رأى ب
شار إلهيا أعاله عن طريق يف  ارسـمترالا  علهياأنالوفد  شة القضااي ا ملنا ق جدول األعامل وعقد يف  هيا علاإلبقاءم

ية لضامن  مسشاورات غري ر تقدمحتقيق م تام، أعرب الوفد عن ت. لا كثرية راسات دلعداد األمانة إلقديره خلويف ا
يد القضاايعن نقاش ق   .لا

تفت .126 يا لوا سأةل مب وفد كولو ناءات مإىل  يداتوسـتثالا شاء إطار عام من شأنه أن  وقال إنه موافقلتقيا ن عىل إ
ناءات من  يف هناية املطاف لك بدل ّنميك يدات يف إطار وسـتثحتديد الا نهلتقيا اص وضعه اخل مع مبا يامتىش، نيقوا

بار  تخدام ا تاب ثالثطواخلخسـ ية برنلات ا نصوص علهيا يف اتفا ق ا ، أوحض أن بدله ال يؤيد ويف هذا الصدد. مل
ناءات ياعامتد صك دويل  يداتوسـتثنظم الا شطة لتقيا هم جدا أن رأى ومع ذكل، . نبطريقة  تناول تملأنه من ا

يط الرمقي  يدات يف ا ناءات وا سأةل الا نة  حملا ي م لتقللج يةالصعوابت عاةمرا عربسـتث رش يع ا نامجة عنلت  ري تطول ا
يات لا جنولو بثتطرق الوفد إىل موضوع  و. هنج دويل موحدللوصول إىلديدة اجلتك ئات ا لحامية  ن  وقال إهي

نةعىل ها  أنللج ا با يف الوقت الراهن  وأن ترتك ل نص معاهدة دويةالعامتدعقد مؤمتر دبلومايس حنو  معلتوجه  نجا
بث عرب اإلن لسأةل ا برصي، . رتنتم سمعي ا تعلق حبامية األداء ا لوفامي  ل  اعامتد معاهدة إن بدله يؤيد قال الوفدي

برصي سمعي ا ناين األداء ا لتعرتف حبقوق  ل نة و. ف بدأللجرأى الوفد أنه ال غىن  شأن تمن أن  ب يف تفكري أمعق 
نولويج العاملي تطور ا بة ا لتكالقضااي اجلديدة، وذكل ملوا ل ية مقديم خدممب تشهدساويف هذا الصدد، . ك  اتلسؤو

بدأ خيص وفامي .عىل ذكل ثالمكاإلنرتنت   تهذكراذلي " ال اتفاق عىل أي يشء إىل حني الاتفاق عىل لك يشء"م 
شأنلواأل  فعهلةردإن  ، قال الوفداألمانة هد االقضااي اليتتطبيقه حرصا عىل  هو رضورة لية هبذا ا الفات تختش 

تقدمرقليع ليك الأو صعوابت   .خرىاألاالت اجملاتفاق يف  حنو ل ا

ند وأشاد .127 يدات وتقدمي عدة تقارير حول املالمانة بإعداد األله وفد ا ناءات وا شأن الا ييان  لتقب ث تب سـت وضوع ليك سـ
نةتنظر فهيا  رشينادلورةوقال إن . للجا نةلع ا توصل 2010نليت عقدت يف يويو  اللج  شأن تمل  ب إىل اتفاق 

سـند الاب اخلاصةسـتنتاجات الا يدات، ب لتقيناءات وا تعلق والسـامي تث شأن مبيما  بو املقرتحة  بعاهدة الو ي
ناءات  برصسـتثالا رشةخالل ادلورة  وعىل غرار ما جرى .للفائدة معايق ا نة  ثا عا ندمامل نة  ع  ند  دمعتللج له ا

يك وإكوادورقرتاح الربازيل وابراغواي ا يده ،عاهدةبشأن هذه اململكسـ وا تقل . اح الاكمل لالقرتيأعاد الوفد تأ نوا
برصي الوفد إىل موضوع  سمعي ا لحامية األداء ا تفق علهيا يف  أن وأوحضل رشة ا سع  ملاملواد ا ع املؤمتر ادلبلومايس لت

شات األكون تسـ 2000لعام  نا قساس إلجراء مزيد من ا ند ب ّوذكرمل يقات يهلهأن ا بدلان اليت قدمت  تعل من ا ل
ية ومعلومات  تفق علهيااملواد تكل عىل فإضا بل املوعد الهنايئ ملا مترب 15 احملدد يفق  بة محلاية و. 2010سب  لنسـأما اب

بو  بث، شكر الوفد أمانة الو يئات ا ل ـي يف يويو عىل هي يود ية يف  لعقد ندوة إ ن لهمي متر . 2010قل مسـوقال إن بدله 
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ية العامة اليت حددهتا دمع الوالية يف ند إىل تباعاب حل إلجياد 2007 لسـنةمجلع ا ئات اتشاراإليست هنج  هي محلاية 
بث ثاين منويف هذا الصدد، أعرب الوفد عن تقديره . لا ية لللجزء األول وا تصادية والاجامت ع ادلراسة الا  عنق

نة  همدفائ تثبتأاليت و اتشاراإلصقر يق  فهتا يف  سأةلل الوفد تعم ثالث من ادلراسة جيب و. ملهذه ا لذكر أن اجلزء ا
تعلقة يأن  نفاذ إىلملشمل القضااي ا بو ومىض يقول إن عىل .  العاماملكلاملعلومات يف  لاب ث ويقة ّأن تعديأمانة الو

ثالثة  تاجئ األجزاء ا تضمن  لية  ن ت تاجئ هأعالاملذكورة دلراسة لحتليل ندواتن، مبا يف ذكل  ية لا تسهيل بغية قلمي اإل
بث  ئات ا شات حول حامية  نا لا ي ق ناءهمل بةل ثأ بغي. 2010 يف نومفرب للجنةملق ادلورة ا ُ أال جترىينو شات غري ا ّ قنا مل

ية ال يةفتوحة ملامسر ثالث من اتشاراإلل الالزتامات ادلوية وفقا للهنج القامئ عىل ححول صال ل إال بعد تقدمي اجلزء ا
يععقدوادلراسة  ندوات مج  يع لا ية املقرتحة يف  مج اإل ترب أن األعامل وخلص الوفد إىل أن . األقالميقلمي ند  تعا له

ي بل  تحضريية  معلا بغي قل شاور  ينة ا رشوط لها أنلت شمل بعض ا ل  بغي :ويهأال ت ية العامة متابعة ين  مجلعوالية ا
بغي2007 لسـنة ثالثة ين و بل لاثيقة من الو وةدلراسلل الانهتاء من األجزاء ا ية  قتح بلليل نةملقالاجامتع ا وعىل . للج 

يه رشينتقرير ادلورة قال الوفد إن  وفد الربازيل، لحنو ما أشار إ همةبوضوح القضااي  تبنيجنة ال لل لعا اليت مل  ملا
تمت تدخهل قائال. تفاقحتظَ ابال ًوا تعديل اذلي  إن خ ند تؤيد ا لا نغالديش اقرتحهله يوية ابمسب وفد  سـ اجملموعة اآل
 .WO/GA39/8 Revث من الويقة 29 الفقرة خبصوص

سودان وشكر .128 تصةلعىل ألمانة ال وفد ا تعددة هتدف ملإعطاء األولوية لقضااي حق املؤلف ا شطة  ية ونظمي أ م اب ن ت لتمن
سائل حق املؤلف  شأن  مإىل رش املعارف  ب تفعنييف أوساط ن تطرد قائال إن . ملنأحصاب احلقوق وا هناك سـوا

يً ااهامتم برياًاطنو  ً ية لت ك ية واإلبدا ثقا يع أنواع احلوافز ا عوفري  ل وأيد . اإلعاقاتلجميع، مبن فهيم اذلين يعانون من لفمج
يدات الوفد العمل ناءات وا لتقي عىل الا ية، مبا فهيومراعاةسـتث نولو تطورات ا ج ا لتك  نالاتفاعهلت س تكل اليت ال
نفاتغري املرصح  ية. ملصاب يان اذلي أدىل به وفد أنغوال ابمس اجملموعة األفر يقوأيد الوفد ا  .لب

شأن معاهدة رّوكر .129 بدء مفاوضات  يده  تني تأ ب وفد األر ل ي سني فرص لجن شأن  بو  حتلو ب برص وغريمه  ذنفاي لمعايق ا
نادا إىل نص الويقة القراءة العاجزين عنمن  ث ا ثيربط ارباطا ويقا ومبا أن املوضوع . SCCR/18/5ست ت بادئ مبت

ية،  تنيفإن لتمنجدول أعامل ا شلكة  تدمع وضع جناألر ية  ملصك قانوين ملزم يقدم حلوال موضو نفاذ األشخاص ع
بوعات، ذوي اإلعاقات نقل  مبا يف ذكلملطإىل ا ل احلواجز القانوية  نفات إىلن ساق ملصا هل الاطالع علهيا نأ يس 

رشاكت يف ذات الوقت بني حتقيق توازن و بدعني وا لحقوق ا تاكريةمل سأةل . بالا موناول الوفد  سمعي ت لاألداء ا
برصي شريا إىل أنه يؤيد الا برصيل ةلمحلاية ادلويم  سمعي ا لألداء ا  .ل

يك كوادوروأيد وفد كواب اقرتاح الربازيل وإ .130 برصملكفوفني احتسني نفاذ قال إن و. ملكسـوابراغواي وا إىل  لومعايق ا
نفات  يدات ملصا ناءات وا لتقيجزء همم من العمل عىل الا يةويتفق وسـتث بادئ الواردة يف جدول أعامل ا منا . لتمل

يةالوأيد  يك ابمس مجموعة بدلان أمرياك الال يان اذلي أدىل به ا تينوفد ا سـ ملكب  . والاكرييبل

ييل عن  .131 شغاهلشـوأعرب وفد  نةإزاء  نا هاللجبطء تقدم ا يداتمعل يف  ناءات وا لتقي، وخاصة يف جمال الا وأيد . سـتث
يك وإكوادور الوفد اقرتاح الربازيل  توصل إىل اتفاق عىل صك ّن مثة حاجة ملحوقال إملكسـوابراغواي وا للة 

ية شأن  قضدويل  بث موضوع  إبقاءوفد أيضا الوأيد . القراءة العاجزين عن ب ئات ا لحامية   جدول أعامل يفهي
نة  .للجا

يدات .132 ناءات وا سأةل الا ية  يوأكد وفد مرص أ م لتقمه ية  وقال إن سـتث شات ترى لتمنمجموعة جدول أعامل ا نا قأن ا مل
نة  يدات خبصوصللجيف ا ناءات وا لتقي الا يًاتطور عتربتسـتث يف إبراز احلاجة املاسة إىل  ت سامه، إذ للغايةًاب إجيا

تفاع اخلواص والعموم نيبتوازن  ية وحب نا ياسات العامة الو ياق ا ية الفكرية يف  نقوق ا سـ طسـ ل هداف األمللك
ية تطلع إىل . ئاإلمنا نةَّتلكل تأن توقال إن اجملموعة  ناءات للجمداوالت ا يدات والا تعلق اب سـتثفامي  ي نجاحلتقي  .ل اب

يدات .133 ناءات وا ية الا يوأكد وفد برابدوس أ لتقمه نفاذ  فرص إاتحةتسهيل  يف سـتث  القراءة إىل العاجزين عنلأفضل 
ية نفات ا حملما وفد الوشكر . وذوي اإلعاقة بني أحصاب احلقوق مناسبتوازن وقال إنه من املمكن إرساء . ملص

نة عىل هجودها و سأةلعىل  مواصةل العمل دعا إىلللجا يك ابمس . ملهذه ا يان اذلي أدىل به ا سـوأيد الوفد ا ملكب ل



WO/GA/39/14 

33 

يةمجموعة بدلان أمرياك نجح متطلع إىل يوأوحض أنه   والاكرييبتين الال ناءات بشأن لجنة لاداوالت تأن  سـتثالا
يدات  .لتقيوا

برصيإىلوأشار وفد غواتاميال  .134 سمعي ا شأن حامية األداء ا شاورات  ية عقد  ل أ ل ب م ياغة . مه ية  صوشدد عىل أ مه
نح  برص معايقملكفوفني واملمعاهدة  يك وابراغواييد اقرتاح الرباوأ فرص نفاذ أكربل ا أيد و. ملكسـزيل وإكوادور وا

سمح لدلول األعضاء  يليوضع جدول زمين  لتح يك وابراغواي ب ملكسـ املقرتحات املقدمة من الربازيل وإكوادور وا
تحدة يةملوالوالايت ا ية يك األمر يق توافق . والاحتاد األورويب يقواجملموعة األفر حتقومن شأن ذكل أن يؤدي إىل 

ي شأن  صيف اآلراء  ناءات ّوذك. اغة صك دويل ملزمب يداتوسـتثر الوفد بأن الا شطة  لتقيا تعلمي وأ تعلق اب نفامي  ل ي
بات  نةأيضا  يهملكتا  .للججزء من جدول أعامل ا

يان اذلي أدل .135 يده  بوأعرب وفد املغرب عن تأ ية ورحب تللي إجراءات ابختاذ يق به أنغوال ابمس اجملموعة األفر
سمعي . جدول زمين حمدد خمطط ووضععرب للجنة امعل وترية إلرساع  لوأكد من جديد دمعه محلاية األداء ا
برصي  ية وألا بدلان األفر يقيد اقرتاح مجموعة ا يداتسـتثناءات يف معاجلة الا هنج شامل تباعابل  وحامية لتقيوا
برص إضافة إىل حقوق  بات ولمعايق ا نة وأوحض. احملفوظاتمراكز ملكتحقوق ا قرتحات  املعلومات واملدلهياللج أن ا

بثوقتحدد بوضوح حقلواملواقف الالزمة  ئات ا ل  تفق علهيا سابقا يف عام  يقول إن ومىض. هي نود ا ملا  2000لب
برصإلجراء  أساس يهيف املؤمتر ادلبلومايس  سمعي ا شأن األداء ا ناءة  لشاورات  ل ب ب حامية هذه ي من أجل م

ناننياألداءاألنواع من  شات ملاإلرساع يف اإىل  الوفد ودعا. لف وا شأن هذه من أجل اقنا بتوصل إىل اتفاق دويل  ل
سأةل  .ملا

ثل الاحتاد األورويب و .136 يه ابمسممحتدث  ل موضوع امحلاية ادلوية وتطرق إىلف الاحتاد األورويب وادلول األعضاء 
بث لئات ا يه  إن ً قائاللهي ثاينفالاحتاد األورويب وادلول األعضاء   بشأن من ادلراسة لترى أن اجلزء األول وا

تصادي  بعد الاجامتعي والا قا تخدام غري املرصح به لل يدلإلسـال ادلراسة أكدت وقال إن . ً جداانمفشارات 
بثلرضورة توفري امحلاية ادلوية  لئات ا ندوات. لهي ية وفعاةل للغاية لوأضاف أن ا يةل  ية و معل اإل سـ  الطالعقلمي

شاركني  بث ول اخلاصة األوضاع عىلملا لئات ا نظرتبادل عىل تشجيع لاهي ليد لوهجات ا  العديد من ومبا أن. مف
بو األصوات سعي أيدتي داخل الو بث، إجراءات حتديث إىل ل ا ئات ا لحامية  يف الاحتاد األورويب يأمل فإن هي
نة قادرة عىل امليض قدما أن تكون  بثحنوللجا ئات ا شأن  ل إبرام معاهدة  ي  الاجامتعات ومىض يقول إن. هب

توحة ية ا شاورات اإل ملفوا مي برصيقلمل سمعي ا شأن حامية األداء ا ل اليت نظمت  ل هم أفضل لتكوين ا فرص أاتحتب ف 
سأةلل يد ادلويلواسرتسل قائال إن . ملهذه ا تحق حامية أفضل عىل ا برصي  سمعي ا لصعاألداء ا سـ ل وأضاف أن . يل

بو  توحة اليت نظمهتا الو شاورات ا يا ناءات بشأن مايو يف ملفمل لفائدة  املؤلف حق املفروضة عىل قييداتلتواسـتثالا
يدالقراءة اكنت العاجزين عن بةمف  نا سـ و شأته وأوحض أن . ةم نرب اإللكرتوين اذلي أ نالاحتاد األورويب يؤيد متاما ا مل

بو ألحصاب املصاحل و يداتباع ايؤيد يالو ًهنج معيل يكون  ساق  عدد من أكرب يف احلصول عىل مف نفات يف أ نا ملص
يع أحناء العاملعلهياع  الاطالالقراءة العاجزين عن عىل يسهل تكاملومن أجل . مج يف  نرب اإللكرتوين سـا  ملا

يه اقرتاحاقدم  ،معهل  وتعزيزألحصاب املصاحل ًالاحتاد األورويب وادلول األعضاء  يات عامة يف بإصدار  ف صتو
رشينادلورة  نة لعا ية مبوجب حق إىل  القراءة العاجزين عننفاذ حتسني فرص من أجل للج  نفات ا حملما ملص
رسعة ّوأضاف أنه يفضل سن . املؤلف يةويؤدي إىلبصك دويل ميكن اعامتده  ية وإجيا تاجئ فورية و ب  معل  .ن

يا املعرفة .137 سة ادلوية إليكولو ثل املؤ جوأشار  ل س رف وشدد عىل أن النفاذ إىل املعت املربطة ابةمهملالقضااي ا إىل مم
بغي  نة  ينا سائل أوسع لها للج نفاذ إىل مأن تعاجل  ناءات ارملعاليف جمال ا ياق الا سـتثف يف  يداتوسـ  املفروضة لتقيا

تعلمي حق املؤلف، وال سـامي يف جمايلعىل  تطرد قائال. واألحباثل ا ًوا يد  إنه قد يكون سـ تفكريملفمن ا  يف جتربة لا
ية برن تخدام ملحق اتفا قادلول األعضاء يف ا سائلمُ مص اذليسـ ترب و. مل ملعاجلة بعض هذه ا ثري  يعأضاف أن ا لك

شل ا املأن هذ بارهفلحق  يل ما ميكن وً يامل عاً صاكعتاب نة يف  حتلقد ترغب ا نظر يف هذه فعهلللج ل إلعادة ا
سأةل يا املعرفةمىض يقول إن و. ملا سة ادلوية إليكولو جاملؤ ل نة برانمج معلتعارض س تقدم اذلي للج ا جب ربط ا ميع ل
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يك واجملإوقف الربازيل وم أيدو. القضااي يةملكسـكوادور وابراغواي وا تحدة أىل إشار أو. يقموعة األفر ملن الوالايت ا
يهنا قدماألورويبوالاحتاد  تعارض مع قوا ن مقرتحات  يةامت  .طن الو

سـهتلكني عرب األطل .138 ية حوار ا ثل  ملوأشار  مجع تعلق أن  يسمم مباألمر  ية ولاسأةل ي يةالعرش ية، أي حصال  عرش
يهتا بو وصال حالو نف ألنه ي نة مضت مل  رشة  ّنذ أربع  يُ سـ ع نظمة مقدم من هذه أي اقرتاح ذم  من كثريا ورأى أن. ملا

بدلان  شأهناتفاوضت من أن ًبدالحمافل أخرى يف قضااي بشأن بعض ال تتفاوضلا نظر و.  يف هذه القاعةب  للفت ا
يدات إىل  ناءات وا يسأةل الا لتقم ثرياسـتث بو و يفتفاوضتاليت احلكومات هذه  من كوقال إن   حمافل أخرىيف ي الو

تعدا يع معاهدات دوية ملزمة إلنفاذ حق املؤلف ولكهنا سـعىل ا تو لد  تعدة للميض قدما ليستقل سـتثناءات ابالمسـ 
ته اليت ميكهنا أنحق املؤلفات املفروضة عىل ديقيلتاو نظام بر ية عىل ا رش م تضفي ا ل ع العديد ومىض يقول إن . ل

بدلان بث معاهدات جديدة  حتدثت عنلمن ا ئات ا لشأن  ي سو هب لناين األداء ا برصيف فإن ومع ذكل، . لمعي ا
بدلانهذه  ها لا برص معاهدة ملزمة ملّال تؤيد سن نفس   أو غريمه من األشخاص القراءة والعاجزين عنلعايق ا

نظر يف إىل  ودعا. احملرومني ية فاختاذ لا بث عتدابري طو ئات ا لامي خيص  برصيهي سمعي ا ناين األداء ا لو ل ثالف . م 
 .غري معيلمعقد وي قدمه الاحتاد األورويب اقرتاح وقال إن اقرتاح أحصاب املصلحة اذل

ثل الاحتاد العاملي للمكفوفنيوقال .139 ثل  إمم  يون خشص 300مين الاحتاد  ًيااملكفوفني من مل  ً واملكفوفني جزيالك  من ئ
تب إىل سوى ول ُ مل حيوأشار إىل أنه. مجيع أحناء العامل لكسة يف املائة من ا ساق مخ ثل عل سهل الاطالعينأ مهيا 

باعة  نطوقةلطا نصوص ا ملبأحرف مضخمة أو ا ل باعة خب ّ تطرد قائال. ط برايلطأو ا ًوا بة اخنفضت سـ لنسـ إن هذه ا
ية  نا بدلان ا ميف ا ل ثرية للصدمة بلغتل بة  مإىل  ثايل، و.  يف املائة1 نسـ تغلب عىل ميف عامل  رش ا لميكن دلور ا لن

نفات  تهبخاللمن ملصمعضةل ندرة ا رش  ك  هل الاطالنساق يف أان يف ولكن لألسف مل حيدث ذكل . ع علهيايس 
يقي هود .حلقالعامل ا بوعة جمومىض يقول إن  تب ا ملط حتويل ا ته لك تخصصة ذات موارد لبذ منظامت  ضعيفة تكون م

يان  يبورحب . مجعيات خرييةحيف غالب األ ثل اب حأشد الرت ية مع أحصاب احلقوق  مالتفاقات الطو نرب ع ملا
بو اذلي احلحصاب املصأل اإللكرتوين ته الو ي و   الاتفاقات لن حتلذههواسرتسل يقول إن . ونظريه األورويبضع

شالكأبدا يع ا مل  يص وأضاف أن . مج هرت أن الرتا تجربة أ خا ظ نحل ند طلهبا دامئامتال  تكون حمدودة أن  وميكن ع 
نطقي . نطاقلا تب ملومن ا يع ا شمل  ية لن  لكأن الاتفاقات الطو مج ت ياجات ع تية ا حب ناس يفلتل ليع ا يع مج مج 

ناك . احلاالت ية هوأضاف أن  نا بدلان ا يد موارد ا تو سمح  محاجة إىل وضع قانون  لح ل ب  بصفة  أصالضئيةللاي
لقانوية عرب احلدود ادلوية توصل إىل توافق. ن للوأعرب عن ارياحه  رشين يف اآلراء ت بشأن للجنة  لعيف ادلورة ا

يق هذه األهدافصكاحلاجة إىل  توصل إىل خبيبة أمل  قال إنه شعرومع ذكل، . لتحق  مل توافق اآلراء لألنه رمغ ا
نة سـوقال إن الاحتاد . طريقة للميض قدمايُتفق عىل  تخصصة  للجيوفر اخلربة ا سأةلهذه  خبصوصمل  ولكام. ملا

يحرمون القراءة العاجزين عن، زاد عدد األعضاء يف الاتفاقادلول فشلت  من  ونستبعديالقراءة ومن  سـاذلين 
تعلالوصول إىل  متعوامي لا شاركة الاكمةل يف ا جملثقافة، بل من ا مل  إن ثيوم الاننيقال وندر ستيفي وأوحض أن . ل

نا يف متعون  باقرة العامل  بعض من  ها ع بوجمل متعني ابمسوانشد . ي الو تعاطف جملا يق هذا اإلجناز لا رشي  حتق ا لب
بري ياجات معايق الق  الرضوري- صك قانوين دويل ملزمّ أي سن-لكا تية ا حب يةل راءة وإلتل ملكفوفني ا ملنحسـجياد و

يةناحللول القانوية  يةل املا نوات ا بون هبا يف ا ضاليت ظلوا يطا لقل سـ ية وهذا الصك أدا. لل معضةل ندرة حملاربة سـة أسا
ية  ية لأل يق األهداف اإلمنا يك عن  نفات ان لفا ئحتق ه يقملص تحدة حلقوق األشخاص ذوي تطبو ية األمم ا مل اتفا ق

 .اإلعاقة

ث .140 ناعة مموأشار  ية  صل  يبمجع يةأن أعضاءإىل  وأهجزة الاتصال ساحلوا ثلمجلع ا صناعات  من ًا عريضًا قطاعونمي 
يا املعلومات  جنولو ية يدرون ءأعضاوأضاف أن . الاتصاالتوتك يار دوالر 200 أكرث من مجلعا  أمرييك منمل 

نواي تايل سـاإليرادات  ها مصلحةلواب برية يف فل  يذك  نظام ادلولتنفا . يل حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورةلل الفعال 
شالك نفاذ وجوب عىلًا واسعًااتفاقومىض يقول إن مثة  تعامل مع  م اختاذ إجراءات فعاةل  برصلل  إىل املواد ل معايق ا

بوعة يغة وندر ستيفي قال كام و. ملطا بوعبلبلكامت  يد سن صك فعال سـيف وقت سابق من األ يع تأ ّ، فإن عىل ا ي مجل
نة األعمل شمل اليجيب أن و. لزممو بةل اعامتد خطة معل يف دورهتا للجسايس  يةووضع ملقا   وحتديدمنجداول ز
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يجة ملزمة و بغي خلطة . فعاةلنتمراحل تؤدي إىل  شم تكفل أيضا  أنعملالينو ناءات ةقنا يداتوسـتث الا  لتقيا
ها  تعامل  معاألخرى وا بغي اكمال تعامالل يامين، ولكن  شات حول تقدمرقليع ال ميكن أن عىل حنوذكل ب لقا نا ق ا  مل

ية  ية عرب لقضا ناءات .  أخرىقضاايب هابطرئيسـالر يداتوسـتثوالا تصادية يه احملركلتقيا ية الا ق األسايس   وقد للتمن
متدت علهيا  ناعاتعا يح ذكل ، و. لصالعديد من ا ضتو ية بإجراء ل مجلعبت ا تني حول هذا املوضوع طل سـدرا

تفاع  تتعلقان تصاد ا العادلنابال ناءات واألمرييك قيف الا متد عىل الا ناعات اليت  تصادية  ثسامهة الا سـتق تع للص مل
يداتو توقف عىل . يف أورواب لتقيا نظام ادلويل حلق املؤلف  ية ا يوأشار إىل أن مصدا ل ياجات اإلقرار هبذهق حت الا

ية وإجياد  ناإلسا هان  يف الوقت وق املؤلفحل ة قوياحلصول عىل حاميةاملمكن متاما ومىض يقول إنه من . لحل 
نفاذ إىل  مناملالينيمتكني  هنفس برص من ا لمعايق ا يةل نفات ا حملم ا ية اخلالفات عىل تركوحث . ملص  جاإليديولو
با بث وقال. نجا سأةل ا لوتطرق إىل  نا م نةمنع تتجاوز حقوق محلاية  عدم وجود أي مربر معقول ءسـتثإنه اب  صقر

ناك فليس، اإلشارات يايس أي ه  هد ا بيري يف ا سـ لتغ سأةلملش نقاشأنرمغ و. ملشأن هذه ا مترل ا كرث من أل سـ ا
شأن موضوع امحلاية عقد من الزمن ناك توافق يف اآلراء  ب مل يكن  . ملسـتفيدينهوية اأو حىت  امحلاية نطاق وأه

هذه بغي  لوأضاف أنه  ية  ين برص خلدمة مصاحل الطاقة واملوارد الالزمة هتدرال ألقضا  .لمعايق ا

تعديل املقرتح من ضاء ئ الريس ادلول األعوأخرب .141 نغالديشلاب ند والربازيل بوفد  ئوتال الريس . لهبدمع من ا
نص . الاقرتاح يكون ا لو ية لفقرةلاجلديد سـ  كام Rev. WO/GA/39/8ث من الويقة 29 من الفقرة" 1"ع الفر

 :ييل

يط علام" ية العامة مدعوة إىل أن  ًإن ا حت مل أنه بً ، علام.WO/GA/39/8 Rev ث ابملعلومات الواردة يف الويقةمجلع
ية حبق املؤلف واحلقوق اجملارةتتوصل  نة ا نا رشين إىلملعللج يجة  لع يف دورهتا ا  ".متفق علهيانتأي 

نغالديش .142 تعديل اذلي اقرتحه وفد  ية ا متدت ا بوا ل مجلع  .ع

ية العامةو .143  :مجلعإن ا

تذكري، WO/GA/39/8 Rev ث ابملعلومات الواردة يف الويقةً علامأحاطتقد  "1" نـة  بـأنلمع ا للج ا
تفق علهيا يجة  رشين إىل أي  توصل يف دورهتا ا ية حبق املؤلف واحلقوق اجملارة مل  ما نت لع ت  ؛ملعن

هـا وجشعت "2" ية حبق املؤلف واحلقـوق اجملـارة عـىل مواصـةل  نة ا معل ا ن  الـواردة يف القـضاايعـىل ملعللج
 .WO/GA/39/8 Revثالويقة 

ند    من جدول األعامل28لبا
ية ع بو األخرىمتقارير إعال  ين جلان الو

ند  ية واملعارف :  من جدول األعامل"1"28لبا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو ثا ن ل مللكللج ملعم
يدية والفوللكور  لتقلا

شات إىل  .144 نا ندت ا قا مل بو األخرى"بعنوان  WO/GA/39/9 ثالويقةست ية عن جلان الو يتقارير إعال ، وال سـامي "م
ند ية واملعارف تقرير عن "عنوان ب" 1"28 لبا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو ثا ن ل مللكللج ملعم

يدية والفوللكور  ."لتقلا

يةوحتدث وفد أنغوال ابمس مجموعة .145 بدلان األفر يق ا ية ادلوية رّوأقر ابدلو. ل نة احلكو ية العامة وا ل اذلي تؤديه ا للج ممجلع
ية الفكرية وامل ية اب مللكا يدية والفوللكورملعن ية واملعارف ا تقلوارد الورا يذ واليهتا . لث نة  بتنفوقال إنه يؤيد الزتام ا للج ّ

بال عىل مفاوضات قامئة عىل نصوص بو عىل . قاجلديدة ابإل يوأعرب عن شكر اجملموعة لدلول األعضاء وألمانة الو
ية يجة إجيا توصل إىل  تفاويض حنو ضامن ا سار ا ها  بد ل ل تللم ية وأشار إىل . نمع يا يق الزمخ واإلرادة ا سـرضورة  لسـ حتق
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بو يف عام  ية العامة للو شأنه ابلاكمل إىل ا تفاوض  يذ واليهتا وتقدمي نص  نة من  يع ا ييك  مجلع ب للج متط تنف . 2011تسـ
هدف يق ذكل ا تفائل من إماكية  لوقال إنه  حتق ناحجة للفريق العامل ما بني . نم يةل ا لوأثىن عىل األمانة والريس ا حلص ئ

نةادلورات يف يدي واذلي أفىض إىل تعزيز املفاوضات اجلارية يف إطار ا ثقايف ا بري ا للج جمال أشاكل ا تقل ل لتع . ل
تاجئ للقضااي اليت  نوأكد الوفد من جديد موقفه إزاء رضورة تركزي أعامل األفرقة العامةل ما بني ادلورات عىل إجياد  ّ

نة تيض مزيدا من الوقت والاهامتم خالل مفاوضات ا للجقد  تعريفات وموضوع امحلاية .تق ل وحرصها يف ا
يدين من امحلاية  نوية واملادية وا بقة واحلقوق ا نرية ا ناءات واملدة واملوافقة ا يدات والا تفوا ت سـث سـ ملتق مل ملعل سـ ملي سـت

متدة من نظام خاص يارات امحلاية ا ملسـو ية قد حددت تكل القضااي . خ بدلان األفر ّوأضاف قائال إن مجموعة ا يق ل
شات  نا معقب  يةقم رش املا نوات ا نة خالل ا ضثفة يف ا لع سـ للج لّ نقاش وحرص . ك لوأكد من جديد رضورة تركزي ا ّ

ية واملعارف  ثالث ويه املوارد الورا ناد إىل لك واحدة من القضااي ا شاركني ابال يني ا ثعدد اخلرباء ا ل مل ستن لتق
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل بري الفوللكوري/ل بعض وقال إن اجمل. لتعا تحة إلجياد حل  لموعة تظل  ّ منف

ية شات اإلجرا نا يجة  توصل إىل  سائل العالقة وإهنا عىل يقني من إماكية ا ئا ق للم ل ن ناء يف . نتمل بورحب بأي مهنج  ّ
نة يق والية ا نة اذلي من شأنه أن يفيض إىل  للجا شاركة . حتقللج تواصل  ملوأعرب يف هذا الصدد عن دمعه ا مل

ية متعات األ صلثيل ا نة ويف دورات األفرقة العامةل ما بني ادلوراتجملمم ية يف مفاوضات ا للج وا  .حملل

يه، مث أعطى اللكمة  .146 رشين األعضاء  بع وا تحدث ابمس الاحتاد األورويب وادلول ا ياك اللكمة  فوأخذ وفد  لع سـ لل لبلج
يه رشين األعضاء  بع وا فثل الاحتاد األورويب وادلول ا لع سـ ية العمل ا. لملم مهوأقر الوفد بأ با ّ نة مر نجزه ا حذلي  للج ت

بات  شأن الرت نجاح  يه  توصل إ شات اليت دارت خالل دورهتا األخرية، وخص ابذلكر الاتفاق اليت مت ا نا تياب ب ب ل ل ق ّمل
يق . اخلاصة ابألفرقة العامةل ما بني ادلورات سني املفاوضات من أجل  نجاح خطوة هممة حنو  ترب ذكل ا حتقوا حت ل ع

نة يه سعدوقال إن الاحتاد. للجوالية ا ناءة اليت دارت واف األورويب وادلول األعضاء  شات ا نا شاركة يف ا ب اب ق مل لمل
يدي يف يويو  ثقايف ا بري ا شأن أشاكل ا ليف دورة الفريق العامل األول  تقل ل تع لب ية 2010ل تاجئ اإلجيا ب ورحب اب لن ّ

شاركني ابحلرص عىل أن . احملققة ية تذكري ا ملوأشار رمغ ذكل إىل أ للصكوك ادلوية اليت الصك أو ا يتسممه
يدي  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلتوضع إلرساء القواعد واملعايري محلاية املوارد الورا ل تع تقل ث لسـ ل ل

تقين . غري ملزمةأن تكون ابلقدر الاكيف وابملرونة والوضوح  يل القانوين وا تح ية ا لويف هذا اإلطار، أكد الوفد أ ل ل مه ّ
هم به الفريق ال نةساذلي أ تقدم يف أعامل ا نا بذكل مزيدا من ا نة ضا للجعامل يف ا ل ّوأكد الزتام الاحتاد . مللج

نة  يق األهداف احملددة يف إطار الوالية اجلديدة  يه  للجاألورويب وادلول األعضاء  ّ تحق تاحه وعزمه عىل وبف نفا
يق أهداف ملموسة يةل  بل ا يع الوفود إلجياد ا تعاون مع  تحقا بلكف سـ مج  .لل

يويةوحتدث وفد  .147 بدلان اآل سـنغالديش ابمس مجموعة ا ل نة . ب ية كربى عىل معل ا للجوقال إن اجملموعة تعلق أ مه
ها تقدم احملرز يف أعام لوترحب اب ل تقدم. ّ ّورحب الوفد أيضا ابالقرتاح اذلي . لوأعرب عن تطلعه إىل مزيد من ا

تضافة  توى والرايم إىل ا يع ا سـتقدم به معايل وزير عامن خالل اجلزء ر ملسـ ية دوية يف عام ف لحلقة معل   2011تقن
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ياق املعارف ا تويق يف  يل وا شة أنظمة ا نا تقلمن أجل  ل تع تقل سـ ث ل سج لق ل ل لت وأشاد . م

ية  ية ادلوية  نة احلكو ية وأن تقدم الحقا إىل ا تظاهرة هو الانهتاء إىل دراسة  هدف من تكل ا بغبأن ا ل للج ن مل ّل تق
نظر فهيا بو يف وقال ا. لا تظاهرة مؤكدا الزتام اجملموعة ابدلمع حلكومة عامن وأمانة الو تاجئ تكل ا تطلع إىل  يلوفد إنه  ل ن ي

تظاهرة تكل ا نجاح  ليق ا ل ل  .حتق

ية والاكرييب .148 يك ابمس مجموعة بدلان أمرياك الال تينوحتدث وفد ا نظمة . ملكسـ تقدم احملرز مؤخرا يف  موأحاط علام اب ل
بوويف) الفاو(األغذية والزراعة  يولويج ويف الو نوع ا ية ا ي اتفا ب لت ل توأعرب عن ارياحه إزاء املرحةل اليت وصلت . ق

سمح ابلربط . إلهيا املفاوضات توصل إىل اتفاقات يف تكل اجملاالت، علام بأن ذكل  متة اب يوقال إن اجملموعة  سل هم
ية الفكرية من أجل توفري امحلاية املالمئة للموار يولويج وا نوع ا مللكبني ا ب لت يةل ثقا ية وا فد الورا ل  .ث

نة .149 بو يف أعامل ا تعاون مع الو ها حكومة بدله  ية اليت  للجوشدد وفد عامن عىل األ ي لل تعلقمه بو إىل . ّ يودعا الوفد الو
بو  شرتك بني الو شاوري الرابع ا ميي ا تقى اإل سائل واليت تقدم هبا ا شأن تكل ا يات  تو تابعة ا يمواصةل  مل ت ملل مل ب ص لل قل م

ية وحق املؤلف، اذلي عقد يف تونس يف يويو بوجامعة ادلول العرية نا ية ا ن ملديري ماكتب ا ع لص وقال . 2007مللك
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يهل للمفاوضات القامئة عىل نصوص نة معراب عن  تفضالوفد إنه اتبع ابهامتم مفاوضات ا ّوذكر وفد عامن حبلقة . للج
ية الفكرية بل حول ا نظم يف عامن العام ا ية ادلوية اليت  مللكالعمل ا ملق ست ل يدية وأشاكل لتقن تقل وتويق املعارف ا لث
توى يع ا يدي كام ذكر ذكل الوزير العامين يف اجلزء ر ثقايف ا بري ا سـا تقل ل ملتع ل  .فل

ية إن قرار ادلخول يف مفاوضات قامئة عىل نصوص ال يعين أن اخلطوط  .150 تحدة األمر يكوقال وفد الوالايت ا مل
ية قد تغري شأن القضااي املوضو ها بدله  ّامحلراء اليت ر ع ب وقال إنه ال يزال عىل قلقه من أن يرتتب عىل أي . تمس

ية واملكل العام يف الوالايت  نولو تاكرات ا ية والا ناعات اإلبدا ية عىل ا يل آاثر  جصك من ذكل ا لتك بلق ع لص ب سلب
ية تحدة األمر يكا تصدي . مل تعني ا ها، فإنه  شأن ويقة أاي اكن نو نة إىل اتفاق  ترب أنه يف حال توصلت ا لوا ث ب للج يع سع

نطاق ألي ل ناءات واسعة ا يدات وا نطاق امحلاية ووضع  مية  لتكل الاشغاالت من خالل وضع حدود  ي ل سـتثن تق سل
يدي واملعارف  ثقايف ا بري ا شأن حامية أشاكل ا تقلشلك من أشاكل امحلاية، وإال فإن أي نظام مقرتح  ل تع لب ل

يل يكون غري قابل  ية  يدية واملوارد الورا تفعا سـ ث للتقل بة إىل امل. ل نة مل لنسـواب ية، الحظ الوفد أن ا للجوارد الورا ث
ياغة واحضة ابلقدر الاكيف ألهداف امحلاية وال ميكن إصدار أي حمك  صتوصل إىل  احلاجة إىل تكل  فامي خيصت

سني . امحلاية أو جدواها بة الظروفحتوأقر الوفد برضورة اختاذ خطوات من أجل   بقضااي ت أحاطيتال لعصيا
ب ية الفكرية يف الو يا نة قد بو. ومللك يد واملالمئ واحملدود يف أعامل ا تقدم ا للجأن ا بلملفل يق لسـيكون أحد ا لتحق 

 .ذكل

متدة يف عام  .151 ية ادلوية وجاء 2009ملعوقال وفد ابراغواي إن الوالية ا نة احلكو ل أعطت زخام جديدا لعمل ا مللج
تاجئ يف ذكل اجملال يق  نتعزيزا لآلمال يف  نة اجلديد. حتق شاء األفرقة العامةل ما للجوقال إن هممة ا نة اليت أاتحت إ

يل معل تكل األفرقة ية  بات اإلجرا تفعبني ادلورات ال تضع الرت لئ بات اكن . تي شأن الرت تيوذكر بأن املفاوضات  ب ّ
تكون حادة بداية عىل أهنا  نذ ا ّنظر إلهيا  سـم ل لتوصل إىل توافق لآلراء حول الوالية لتوأعرب عن ارياحه . ُي

سائل أخرىوالعضوية والرئاسة سري قدما ،م و ل مما ممكن من ا وقال الوفد إنه شارك حبامس . الاجامتع األوليف ّ
ل الانهتاء إىل اتفاقات دوية ملزمة رضورة من ثقشديد يف الاجامتع األول للفريق العامل ما بني ادلورات وإنه وا

توصل إىل اتف. قانوان لوشدد عىل احلاجة املاسة إىل إرادة ادلول من أجل ا ناد إىل ّ ستاق وتاجئ للمفاوضات ابال ن
يق تو فمعايري املرونة وا  .ل

ية وأشار إىل عقد الاجامتع األول لفريق اخلرباء حول  .152 نة احلكو نجز يف إطار ا سلفادور ابلعمل ا موأقر وفد ا للج مل ل ّ
تو يحت لدلول األعضاء من أجل الاطالع عىل تكل ا يدي والفرصة اليت أ ثقايف ا بري ا صأشاكل ا ل ت تقل ل لتع يات ل

تاجئ يه . لنوا تفق  ياق، حث الوفد ادلول األعضاء عىل مواصةل ذكل العمل ووضع صك دويل  علويف هذا ا مسـ ّ ل
نارص غري  لعشأن تكل ا  .أصول شعوهبا تتكون مهنااليت  املاديةب

ية و .153 تعلق حبامية املوارد الورا ثري من العمل فامي  ية ادلوية أجنزت ا نة احلكو ثوقال وفد الصني إن ا ي ل لكللج املعارف م
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل وأعرب عن تقديره للعمل اذلي أجنزه الاجامتع األول للفريق العامل . ل

تاجئهوابلطريقة الفعاةل اليت معلما بني ادلورات  لنجاح اذلي حققه الفريق لتوأبدى الوفد ارياحه . ن هبا وحقق 
يع  شرتكة  هود ا مجلالعامل األول بفضل ا مل هم اذلي . ادلول األعضاءجل وقال إنه . حصلملوأشار إىل توافق اآلراء ا

نة  يؤدييأمل يف أن  ية من أجل الهنوض بعمل ا تخذ تدابري أكرث  ية و للجالفريق العامل دورا أكرث فعا معل ي ل
شاركة الاكمةل لدلول األ تاجئ ملموسة ختدم الصاحل العام، وذكل بفضل ا يق  ية ادلوية هبدف  ملاحلكو ن حتقل عضاء م

ها يق  معواب يكون إىل جانب ادلول األعضاء األخرى . لتنسـ حنو  سعيلوادور فعال جدا  ألداءسـوقال الوفد إنه 
شرتك  .مهدف 

يان اذلي أدىل به وفد أ .154 يده  يا عن تأ نوب أفر بوأعرب وفد  للي يق يةنج بدلان األفر يقغوال ابمس مجموعة ا ّوأكد من . ل
نة ية املفاوضات اجلارية يف ا للججديد أ توفري .مه تفاوض من أجل معاهدة أو معاهدات ملزمة قانوان  ل وقال إن ا ل

ية  يدي يه من األولوايت الو ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا نامحلاية الفعاةل للموارد الورا تقل ل تع تقل طث ل ل ل
نوعة يف هذا اجملال ية وا بدل ا تطوير ثروات ا يح وسائل جتديدية  تو ن ل ملل لغ يح . تت نوب تتوقال إهنا  جلأيضا فرصة 

متكن من عرض إماكياهتا وادلور اذلي ميكن أن تؤديه  نافس يف هذا املضامر  يا يك تكون قادرة عىل ا نأفر فتت ل يق
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ية ية الفكرية يف ا لتمنا لورحب الوفد ابلوالية احلا. مللك نجز يف الفريق العامل األول يّ نة وأقر ابلعمل القمي ا ملة  للج
ثقايف ا بري ا لشأن أشاكل ا لل تع سامح يفلتكثتطرد قائال إن الوقت قد حان سـوا. تقليديب ية ا ل املفاوضات  بغ
يذ الوالية  تفقبتنفلدلول األعضاء  ية العامة يف عام ملا مجلع علهيا العام املايض وتقدمي نص موحد إىل ا ّ ية 2011ّ بغ 

مية للمفاوضات اليت. الاتفاق عىل اترخي لعقد مؤمتر دبلومايس سامهة ا لقوأشاد الوفد اب  دارت يف الفريق األول مل
ثقايف  بري ا شأن أشاكل ا يجة  توصل إىل  يةل لإلرساع يف ا يدي مما أاتح و ثقايف ا بري ا لشأن أشاكل ا تع ب ل سـ تقل ل تع لب ل نتل

ية يدية واملوارد الورا شأن املعارف ا ها العمل  يدي، عىل أن  ثا تقل ب لتقل بو . يتبعل يوحث الوفد ادلول األعضاء والو ّ
متدة عىل مواصةل العمل عىل إ ية ا ية وا متعات األ ندوق الطوعي  هام يف ا يةل لإل بل ا ملعجياد ا حمللللمج صل لص سسـ لكف ل

ية ية، وال سـامي من القارة األفر شعوب األ ثيل ا توازنة  شاركة ا يقمن أجل ضامن ا صل ل ملم مل تام، أكد الوفد . مل ّويف ا خل
ية ادلوية نة احلكو تفاوض يف ا لمن جديد الزتامه اب للج ثل مفاوضات وقال الوفد إنه  .مل ية ممبا أن املفاوضات،  قاتفا

توبر  نافع يف أ نفاذ وتقامس ا شأن ا تربم بروتوكوال ملزما قانوان  يولويج اليت  نوع ا كا مل ل ب سـ ب لت بو جيب  ،2010ل يعىل الو
نة عام  ها يف ا للجأن تمت  معل ّ وذكل ابعامتد صك أو صكوك ،ربوتوكوالتالسارات وملا تكلّ حىت تمكل 2011ّ

يديملزمة قانوان  ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا تقلشأن املعارف ا ل تع ث تقل لب ل  .ل

نة .155 تقدم احملرز يف معل ا ند تقديره  للجوأبدى وفد ا لل برية . له مية  نة حتمل  كوقال إن املوضوعات اليت تغطهيا ا قللج
ثقا بري ا يدية وأشاكل ا برية يف جمال املعارف ا ند ا نظر إىل موارد ا لاب تع تقل ه لل ل لك ية ل يدي واملوارد الورا ثيف ا لتقل

نظمة نظمة وأشاكل غري  تاحة يف أشاكل  ّا مّ م نة وبد. مل تطورات يف ا ترب الوفد أن ا للجوا ل  مداوالت اخلرباء يف ءع
ثقايف  بري ا توصل إىل نص قانوين دويل ألشاكل ا شأن نص من أجل ا لالفريق العامل ما بني ادلورات  تع ل لب

نه  ية،  يدي يه خطوة إجيا لكا ب تطورات يف سائر لتقل نة ا شات ا نا لحرص يف الوقت ذاته عىل أن تراعي  للج ق م
تعلق  نافع فامي  نفاذ وتقامس ا ية ا شأن  ثل املداوالت  ساس هبا،  تعددة األطراف ودون ا ياحملافل ادلوية  مل ل قض ب مل مل م

نوع ا ية ا ناقش يف إطار اتفا تصةل هبا، واليت  يدية ا ية واملعارف ا بابملوارد الورا ت ت مل تقل لث ل تطورات يف قل ليولويج وا
يق امحلاية الفعاةل . يجملس اتفاق تربس ية  ئات  يق الويق فامي بني تكل ا حتقوأشار الوفد إىل احلاجة إىل ا بغ ي ث هسـ لن لت

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلللموارد الورا ل تع تقل لث ل ند . ل شطة ا تجدات أ هوتطرق الوفد إىل  ن لسـ م
ية للمع بة الر مقيف ا يديةملكت ية فصارت املعلومات . لتقلارف ا بادرة رفعت احلدود اللغوية وا شلكوقال إن تكل ا لمل

يل نفاذ  ية  يف ادلويل للرباءات وخبمس لغات دوية  سمة وفقا  يدية مربة و تعلقة ابملعارف ا ها بغ ل ن مق ت تقل تسمل تص للل ّ ّ
ية تضم . فاحيص الرباءات إلهيا بة الر مقوقال إن ا سق 34ملكت يون صفحة  ط  ن لبات الرباءات، وختضع املعلومات بمل

مترار تحديث اب سـالواردة فهيا  تب األورويب . لل بة اليت أبرمت مع ا نفاذ إىل ا ملكوذكر يف هذا الصدد اتفاقات ا ت ملكل
تب اململك ية للرباءات والعالمات و تحدة األمر تب الوالايت ا مكللرباءات و يك ية الفكرية ةملمك تحدة  للملك ا مل

يا للرباء تب أملا نو ية الفكرية، فضال عن املفاوضات اجلارية مع ماكتب براءات أخرىمك ندا  تب  للملكات و . كمك
بة يف إبطال أو حسب أو تعديل مطالب ابمحلاية يف عدد من قضااي  ند جنحت من خالل ا توقال إن ا ملكه ل

تب الرباءات األورويب دون أية تلكفة ويف غضون أسا يات يف  تعددة ا مكالرباءات مع رشاكت  يةلجلنسـم قليع  . ب
يدية رشوع ملعارف  نطوي عىل متكل غري  مترار إيداع الرباءات اجلديدة اليت  تقلوالحظ الوفد مع ذكل ا م ّت . سـ
ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا شأن املوارد الورا لوشدد عىل رضورة وضع صك ملزم قانوان  تع تقل ث لب ل ّ ّ

يدي ية ا. لتقلا بة الر ندي  سم ا مقوقال إن ا ت ه للمكلق ضطرت إىل إيداع مالحظات الغري وتقدمي أدةل عىل حاةل ل
سابقة ية ا لا شأن . لتقن تعاون  نصوص علهيا يف معاهدة ا ية إضافهتا كجزء من احلد األدىن للواثئق ا بوأشار إىل أ ل مل ّمه

ية تخدام املوارد بفعا لالرباءات، وذكل حرصا عىل ا  .سـ

هود األمانة وادلول األعضاء يف  .156 ياابن  جبوأشاد وفد ا يدية وأشاكل ل ية حامية املعارف ا شأن  نجز  تقلالعمل ا قض ب لمل
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع يدي بصورة خاصة نظرا إىل أن . ل ثقايف ا بري ا ناول موضوع أشاكل ا تقلوقال إنه  ل لتع ل سـيت

نعقد يف يويو  لالاجامتع األول للفريق العامل ما بني ادلورات، ا ووصف . ّ، قد ركز عىل ذكل املوضوع2010مل
هما تطور ا ملجامتع الفريق األول اب يدية. ل ثقافات ا ية حامية ا سه إزاء أ هم  ته ا شار تقلوشدد عىل  ل مه نف ك لم لف وأشار . ّ

يب امحلاية ند وضع أسا يطة واحلذر  لمع ذكل إىل رضورة تويخ ا ع نظر . حل لوذكر عىل وجه اخلصوص رضورة ا



WO/GA/39/14 

39 

تخدام توازن املالمئ بني امحلاية والا سـبدقة يف ا تطلع الوفد إىل أما عن امل. ل ية،  يدية واملوارد الورا فعارف ا ث لتقل
ية ادلوية والفريق العامل ما بني ادلورات نة احلكو بةل  مثرة يف الاجامتعات ا شات  لنا للج مق ملق  .مم

ية-مجهورية (وقال وفد إيران  .157 يدية أمام إن ) م اإلسال شأن امحلاية الفعاةل للمعارف ا تقلياب قواعد دوية ملزمة  ب ل لغ
رشوع لوأشاكل ا متكل غري ا ية وا يولو نة ا شار القر ية، يالحظ ا يدي واملوارد الورا ثقايف ا ملبري ا ب ص ت ث تقل ل لتع ج ل نل

يةملللموارد ألغراض جتارية عرب العا نا بدلان ا م وال سـامي يف ا ل بدلان رم إن تكل الظاهرة احملزنة ظلت حتوقال. ل ل ا
ها الاتفاع بإماكيات املوارد  ية من فوائد مجة  نا نا ن يحل تدمية يتم ية ا هودها من أجل ا سـمما يؤدي إىل اإلرضار  ملمن لت جب

ية يف األسواق ادلوية نا لوقدرهتا ا سـ فت يق نقةل . ل يد حلل هذه احلاةل اجملحفة هو  يل الو حتقورأى الوفد أن ا ح لسب
ية ع نا بدلان ا ساعدة ا ية الفكرية ووضع قواعد ومعايري دوية جديدة وقواعد ملزمة  ية يف نظام ا منو لمللك ل مل ل ىل ع
يد ادلويل ها عىل ا تغال يدي وا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لصعحامية املوارد الورا سـ تقل ل تع تقل لث ل ل وقال . ل

ية نا بدلان ا ية ا ئة ادلامعة  سني ا سامه يف  تكل املوارد  مإن امحلاية الفعاةل  لي ل من حت ت لتل لب ية . س نة احلكو موقال إن ا للج
نعدم لادلوية أوشكت يف العقد األخري أن  بب والية غري واحضة وتركزي  تاجئ ملموسة  يق أية  مختفق يف  س بحتق ن

بة من هجة بعض ادلول األعضاء نة بطريقة مركزة . ئوإرادة غا تقدم احملرز يف مفاوضات ا للجورحب الوفد إذا اب ل ّ
تكل املوارد لمن أجل وضع صكوك تكفل امحلاية ادلوية الفعاةل  نة،  وقال إن. ل اليت وافقت للجالوالية اجلديدة 

ية اليت طال  نا بدلان ا ية تطلعات ا ية العامة يف دورهتا األخرية، قد خضت زخام جديدا يف هجود  معلهيا ا ل ل ب تلمجلع ّ
تظارها ترب الوفد،. نا يد ادلويل ال ميكن أن  عوا نة، أن امحلاية الفعاةل عىل ا يه يف والية ا نصوص  لصعكام هو  للج عل م

ياغة صكوك دوية ملزمة لتحقق إال  بص ّوردد الوفد أيضا احلاجة امللحة إىل حامية تراث احلضارات العريقة .  قانوانت
ثقايف من خالل صكوك دوية ملزمة قانوان يدية والرتاث ا لكأساس وقاعدة للمعارف ا ل وأشار الوفد إىل . لتقل

ساعدة أمانة ا للالاجامتع األول للفريق العامل ما بني ادلورات اذلي انعقد يف يويو املايض  مب ية ل منة احلكو ج
يادة . لادلوية مثرة فامي بني اخلرباء، ومشل ذكل أيضا ادلور احملوري  شات  نا هد  سـوقال إن الاجامتع  للق م م ش

ها يدي وإدارهتا و ثقايف ا بري ا متدة من أشاكل ا يق حامية احلقوق ا ية يف  تسهيلالو تقل ل تع سـ لن ل ن ملسـط وقال إن . ت
تحدايت اليت من املمكن  شف عن كرثة ا لالاجامتع  بدلانك يع ا مثر فامي بني  تعاون ا لختطهيا من خالل ا مج وتطلع . ملل

ية أكرث عىل أن  تاجئ ملموسة ووا بل للفريق العامل آمال يف أن حيقق  قعالوفد إىل الاجامتع ا ن  يف يتفق علهياملق
ية ادلوية نة احلكو لا نة. مللج تفات ا بل، شدد الوفد عىل رضورة ا بة إىل الفريق العامل ا للجواب ل ّسـ ملق  إىل أن لن

ية تقدمة عىل تكل اخلاصة ابملوارد الورا يدية  شأن املعارف ا ثواثئق العمل  تقل مب ورأى أن من املعقول أن يكون . ل
يدية بل خمصصا للمعارف ا لتقلالفريق العامل ا توصل اجامتعات الفريق العامل إىل . ملق توأعرب عن أمهل يف أن 

ية ادلو نة احلكو بقاء دور ا متاجئ ملموسة ال للجت ياغة صكوك دوية ملزمة بعد عدة سن ها يف  يل  لية و ص ه معلل تس
ية . سـنني من احلوار املطول ية ادلوية  نة احلكو شات ا نا ية يف  شارك بفعا تام، قال الوفد إنه  بغويف ا ل للج ق ل ي مخل م س

ية ية يف اجملاالت ا نقص احلا تدراك أوجه ا نيق لك ما هو رضوري والزم ال ل ل ملعسـ  .حتق

ية جمددا توأعرب وفد الربازيل عن ار .158 يةل املا هر ا ية ادلوية خالل األ نة احلكو تقدم احملرز يف ا ّياحه  ض لقل ل للج شلل م
ساس ابملفاوضات اجلارية يف  ية ادلوية دون ا نة احلكو تاجئ ملموسة يف ا يق  ساعدة عىل  ملالزتامه اب ل للج ن ممل حتق

ناف نفاذ وتقامس ا شأن ا يولويج  نوع ا ية ا ية واتفا تجارة العا ملنظمة ا ل ب ب ت مل لل ل ق يةم  .ثع يف املوارد الورا

ية  .159 يك ابمس مجموعة بدلان أمرياك الال يان اذلي أدىل به وفد ا يده  يداد وتوابغو عن تأ نوأعرب وفد تر ين تي سـ ب ملكي لل
ية ادلوية. والاكرييب نة احلكو يذ الوالية اجملددة  تواصةل من أجل  لوأثىن عىل األمانة هجودها ا للج ممل ّنف وقال إن . ت

تعاون اليت سادت ثلج الصدرلروح ا ثا عن توافق لآلراء  ت اآلن  متعوا يف جو إجيايب . حب جونوه ابخلرباء اذلين ا ّ
سط ية وأ بخالل الاجامتع األول للفريق العامل ما بني ادلورات مما أفىض إىل نص أوحض وأكرث  معل وأعرب . ّ

نون واحلرف وا نوي  ملالوفد عن بعض القلق إزاء حامية همرجانه األصيل، وهو همرجان  شعيبللفسـ وأشار . لرسح ا
نوان  نعة"بعإىل اقرتاح حمك منوذيج  شأن حق املؤلف، "قأعامل األ يداد وتوابغو  ب، وهو نص مادة يف قانون تر ين

نة يه ا نظر  يدي يك  ثقايف ا بري ا شأن أشاكل ا ية ادلوية  نة احلكو للجإلدراجه يف نص ا ت تقل ل تع ب ل فللج لم ّوتطلع الوفد . ل
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ب ندوق الو مترارية  يأيضا إىل ا ص مية سـ متعات من  ية ملا يف مواقف تكل ا ية وا متعات األ تطوعي  قو ا جمل حمللللمج صل ل
نة للفرتة . مجة متديد والية ا تام، قال الوفد إنه يواصل دمعه القوي  للجويف ا  .2011-2010لخل

نة واذلي تزايد اآلن يف إطار الوال .160 يق للعمل املوضوعي اذلي أجنزته ا للجوأعرب وفد الرنوجي عن تقديره ا ية لعم
نة يف . وقال إنه تطور إجيايب جدا. اجلديدة يق والية ا ية يف  هام بفعا يواصل اإل للجوقال الوفد إنه  ل حتقسـ س

بةل  .ملقادلورات ا

نة .161 ية معل ا سودان إىل أ للجوأشار وفد ا مه يات امحلاية . ل ها من أجل وضع آ نة أن تواصل  ترب أن عىل ا لوا للج معلع
يدية  ية واملعارف ا تقلللموارد الورا يديلث ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع ية . ل ية  ية األفر نظمة اإل للملكوقال إن ا يق مي قلمل

يدي) يأربو(الفكرية  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا بق ابعامتد بروتوكول محلاية املعارف ا ها ا تقلاكن  ل تع تقل لسـ ل ل ل وقال . ل
هود ية يف تكل ا سودان شارك بفعا جلإن ا ل سا. ل ساعة  متزي  موذكر أن بدله  بش ّ تته ونوع أعراقه وي ّعدد أشاكل تح

نة مترارية معل ا تطلع إىل ا يه، وهو  يدي  ثقايف ا بري ا للجالفوللكور وأشاكل ا ي تقل ل سـتع ف ل نة . ل للجوقال إن والية ا
يدية ومواردها  ها ا بدلان إىل حامية معار سعى العديد من ا سري قدما حنو نوع من امحلاية، إذ  تقليح فرصة  ل ت للل ف تت

ية مع العمل  يةثالورا نع متكل تكل املوارد خارج حدودها الو طنيف الوقت ذاهتا عىل  ّ نوع . م ية ا لتوقال إن اتفا ق
يدية وحقوق املزارعني يولويج وضعت شالك من امحلاية للمعارف ا تقلا لب توصل إىل صك . ل ترب الوفد أن ا لوا ع

نوعة تكل املوارد ا يد إىل ضامن امحلاية  يل الو تملزم قانوان هو ا ملل ح  .لسب

ية والاكرييب وأعرب  .162 يك ابمس مجموعة بدلان أمرياك الال يان اذلي أدىل به وفد ا يده  تينوفد جاماياك عن تأ سـ ب ملكي لل
يداد وتوابغو يان اذلي أدىل به وفد تر ينوا لوقال إن الاجامتع األول للفريق العامل ما بني ادلورات يف يويو . لب

تعمق 2010 تفاعل املفصل وا نجاح إذ مكن من ا مل لكل اب ل ّل ياغة ّ تلف األقالمي يف مجموعات  صفامي بني خرباء من  خم
توحة العضوية معلت ابلرتكزي عىل نصوص مواد حمددة ية و ّغري ر مف مجموعات "وارتأى الوفد أن يؤخذ مبهنج . مس

ياغة بةل للفريق العامل" لصا يقه يف الاجامتعات ا ملقو شاركة يف . تطب ملوأعرب مع ذكل عن قلقه إزاء حرص ا
ي شاركنيلصمجموعات ا يل من ا ية يف عدد  ملاغة غري الر قل ية مل تكن . مس تربوا أن ا لعملوقال إن بعض اخلرباء ا ع

سامح للخرباء . شامةل ية ا توحة العضوية  ية  ياغة غري الر لوارتأى الوفد أن تكون مجموعات ا بغ مس هام يف ابمفلص سإل
يق توافق لآلراء عىل نطاق أوسع ية و حتقا تاألول سامه يف رسيع اخلطى يف معل وقال إن الفريق العامل . لعمل

نة ثالث من . للجا ثاين وا يفة عىل غرار ما ذكر، فإن الفريق العامل ا نات ا ترب أنه بعد إدخال بعض ا لوا ل لطفع لتحسي
رشوعا توصل كذكل إىل  مشأهنام ا توفري تل توصل إىل صك ملزم قانوان  ساعهيا  نة يف  ساعد ا ل نصوص  لل م للج ت

بة للمعارف ا نا سـامحلاية ا يةمل يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا ثيدية وأشاكل ا تقل ل تع لتقل ل  .ل

ية من أجل تعزيز  .163 تعامل مع القضااي ا هام القمي للفريق العامل األول يف ا نجز واإل يا ابلعمل ا نوأشاد وفد  ل لتقمل س كين
يدي ثقايف ا بري ا شأن أشاكل ا نة  تقلمعل ا ل تع ب لللج يان اذلي أدىل ب. ل يده  بوأعرب الوفد عن تأ ه وفد أنغوال ابمس للي

ية شاعر اليت أفصح عهنا وفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل ا ية و بدلان األفر منمجموعة ا للم لتل يا إنه . يق كينوقال وفد 
يدية  شأن صك دويل وإعداده من أجل حامية املعارف ا تفاوض  نة وإىل ا تقلتطلع إىل مواصةل معل ا ب ل للج لي

ثق بري ا ية وأشاكل ا لواملوارد الورا تع يديلث  .لتقلايف ا

تني بعمل الفريق العامل ما بني ادلورات يف يويو  .164 لورحب وفد األر جن ثالث . 2010ّ ثاين وا لوتطلع إىل الفريقني ا ل
يدية ية واملعارف ا تقلللعمل من أجل امحلاية الفعاةل للموارد الورا يذ والية . لث بتنفوأكد الوفد من جديد الزتامه  ّ

نة من أجل امحلاية الفعاةل لل يديللجا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلموارد الورا ل تع تقل لث ل  .ل

بدلان العرية .165 سورية ابمس مجموعة ا هورية العرية ا بوحتدث وفد ا ل ل ب مجل نة . ّ تقدم اذلي أحرزته ا للجورحب اب ل ّ
ثقا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا شاهتا حول املوارد الورا نا ية ادلوية يف  لاحلكو تع تقل ث ق لل ل م يدي، م لتقليف ا

بري  وال لتعسـامي املفاوضات القامئة عىل نصوص يف الاجامتع األول للفريق العامل ما بني ادلورات حول أشاكل ا
يدي، اذلي انعقد يف يويو  ثقايف ا لا تقل ميي . 2010لل تقى اإل يات ا يذ تو يده  قلوأعرب الوفد عن تأ ملل ص لتنفي

بو وجامعة ادل شرتك بني الو شاوري الرابع ا يا مل ية وحق املؤلف، اذلي لت نا ية ا عول العرية ملديري ماكتب ا لص مللكب



WO/GA/39/14 

41 

ثقايف 2007نعقد يف تونس يف يويو  بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا ل، مبا يف ذكل مجع املوارد الورا تع تقل لث ل
ية ية الفكرية احلا ياق حقوق ا يدي هبدف حامية تكل املوارد يف  لا سـ مللكتقل حلقة ّوأيد اقرتاح وفد عامن بعقد . ل

ها يف عام  يدي وتو ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا يل املعارف ا ية دوية حول  ثيقمعل  تقلتق ل تع تقل سج ل لن ل ل ، وقال 2011ت
شاركة بدلان ا يع ا نفع عىل  تعود اب ملإهنا  ل مج ل تجارب يف . سـ شاركني فرصة حبث ا يح  لوقال إن حلقة العمل  للم سـتت

ية إعداد نص محلاية املو تويق  يل وا ّجمال ا بغ ث ل ثقايف لتسج بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لارد الورا تع تقل لث ل
يدي  .لتقلا

ية .166 ية و. لتمنوحتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل ا سأةل املوارد الورا ية عىل  ية عا ثقال إنه يعلق أ م ل مه
ساعد ع شددا عىل أن حامية تكل املوارد  يدي،  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تواملعارف ا م تقل ل تع ستقل ّ ل ل ّىل وضع حد ل

ية الفكرية العاملي توازن يف نظام ا مللكالنعدام ا نة . ل تقدم يف املفاوضات يف ا للجويف هذا الصدد، رحب الوفد اب ل ّ
تقدم حول نصوص  ية ادلوية، مبا يف ذكل الفريق العامل األول ما بني ادلورات اذلي أحرز بعض ا لاحلكو ل م

ثقايف ا بري ا تأحاكم حمددة محلاية أشاكل ا ل لتع ل ية يف ذكل . قليديّ ياغة غري ر شاء مجموعات  مسورأى الوفد إن إ ص ن
ساعدة عىل تقريب وهجات نظر اخلرباء نص اكنت جتربة انحجة يف ا يغة جديد  ملالفريق العامل القرتاح  لل ّوشدد . ص

تد يث  ية ادلوية  نة احلكو بةل  تحدايت تطالع الطريق السـامي يف ادلورة ا سـالوفد مع ذكل عىل أن ا ل للج حل م ور ملق
ية تفاوض من أجل صك . حلقيقاملفاوضات ا ناء يف ا سك ادلول األعضاء مبهنج  ّوأعرب الوفد عن أمهل يف أن  ل ب تمت

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلأو صكوك قانوية محلاية املوارد الورا ل تع تقل ث لن ل وقال إن تكل . ل
بغي أن تكون ملزمة قانوان حرصا عىل  ية واملعارف ية والضامن ينالصكوك  ثتوفري امحلاية الفعاةل للموارد والورا

يدية والفوللكور تحة . لتقلا نة وأن تظل ادلول األعضاء  متر الزمخ اإلجيايب احملقق يف ا منفوتطلع الوفد إىل أن  للج يسـ ّ
يدية رشوعة ألحصاب املعارف ا ياجات ا تقلأمام الا مل لت  .ح

هود وفد عام .167 جبوحتدث وفد مرص ابمس بدله فرحب  نظمي حلقة . نّ يده القرتاح عامن الرايم إىل  توأعرب عن تأ ي
ية يف ُعامن يف عام   .2011تقنمعل 

رشة  .168 سادسة  عوأعرب وفد غواتاميال عن ارياحه إذ تقدمت ادلول األعضاء خطوة إىل األمام، خالل ادلورة ا ل ت
ية ادلوية يف مايو  لنة احلكو شأ2010مللج بات  ب، يف املفاوضات ابالتفاق عىل تر ن األفرقة العامةل ما بني تي

تاجئ اليت تعكس ّ ونوه الوف.ادلورات ية يف أعامل الفريق العامل ورحب اب ند بأن خرباء من غواتاميال شاركوا بفعا لل ّ
ها يف غواتاميال ية ومصا شعوب األ شغاالت ا حلا صل ل بل بلك حامس معراب عن . ن ملقوتطلع الوفد إىل الاجامتع ا ّ

تاجئ يف ج بحث ا تعداده  نا ل ناءلسـ بو  هم أن حيرز . ّ ية ومن ا شعوب األ ته من ا ملوقال إن غواتاميال بدل أ صلي ل غلب
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا ثالثة ويه املوارد الورا تقدم يف اجملاالت ا تقلا ل تع تقل ث ل لل ل ّوأكد أن . ل

تاجئ هذا العمل ذات طابع ملزم سطة . نتكون  بغي أن تكون  مبوقال إن امحلاية  يذين هةل ا نفو ّوذكر بأن وزير . لتس
توى يع ا نة، خالل اجلزء ر سري قدما يف معل ا تصاد غواتاميال شدد عىل رضورة ا سـا للج ملل ف  .ّق

ياوأشاد وفد  .169 رشة يف مايو نيسـإندو سادسة  ية ادلوية يف دورهتا ا نة احلكو ع بعمل ا ل ل نأ اخلرباء . 2010مللج ّو ه
هم خالل الاجامتع األول لل معلالقانويني عىل  ثقايف ن بري ا شأن أشاكل ا لفريق العامل ما بني ادلورات  تع لب

يدي، اذلي انعقد يف يويو  لا ية . 2010لتقل سائل القانوية وا شأن ا يل  شورة و نونوه جبودة ما أسدوه من  ن مل ب حتل لتقم ّ
يدي ثقايف ا بري ا نصوص حول أشاكل ا ياغة ا تقلاخلاصة  ل تع ل لبص ي. ل لوقال الوفد إنه يقر بأن الفريق العامل  ئة ّ هيس 

نه مع ذكل يؤكد عىل  نة القامئة عىل نصوص، و ته ال تزيد عىل تقدمي ادلمع ملفاوضات ا لكالختاذ القرار وإمنا  للج همم
ثقايف  بري ا شأن أشاكل ا نصوص  رشوعات ا ياغة  ند  ياته  ية ادلوية تو نة احلكو لأن تراعي ا تع ب ل م ص ع ص ل لللج م

يدي يات الفريق . لتقلا تالم تو تطلع إىل ا صوقال إنه  سـ ية ي نصوص اخلاصة ابملوارد الورا نص أو ا شأن ا ثالعامل  ل ل ب
نة بةل  يدية حتضريا لدلورات ا للجواملعارف ا ملقتقل توى . ل يع ا يان اذلي أدىل به يف اجلزء ر سـوأشار الوفد إىل ا ملب فل

ية كربى عىل  ية، ويعلق أ ية والورا يا بدل زاخر ابملوارد ا ية العامة قائال إن إندو مهمن ا ث يع سـ ّمجلع ب لطي امحلاية الفعاةل ن
تابعة  نة و يدي، وملزتم مبواصةل معل ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا مللموارد الورا للج تقل ل تع تقل لث ل ل

نظر يد ا نصوص  يل ا تفاوض يف تفا لا ل ص يع ادلول األعضاء، مت. قل مجوجشع الوفد  ية اّ تو صيا مع ا ل  من جدول 18شـ
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نة ية، عىل اإلرساع يف معل ا للجأعامل ا ية العامة ويف لتمن ية ادلوية يف إطار واليهتا اليت وافقت علهيا ا مجلع احلكو ل م
يع. غضون اجلدول الزمين احملدد باط ا يكون مصدر إ نة سدى وزوال واليهتا  ياع هجود ا مجلوقال إن  سـ للج . حض

يق م تكون قادرة عىل  تاح  تعاون وحتلت ابال بلت عىل مزيد من ا حتقوقال إن ادلول األعضاء إذا أ نف سـق رامهيا حنو ل
يه من صك أو صكوك دوية ملزمة قانوان توصل إىل ما ترغب إ لا ل تكل . ل يةل املوفقة وامللموسة  لوقال إن ا حلص

ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا شأن املوارد الورا لاملفاوضات حول صك أو صكوك قانوية دوية  تع تقل ث ب ل لن ل
تو يدي أمر رضوري لضامن وضع حد النعدام ا لا ّتقل ية الفكرية ميسازن احلايل اذلي ل نظام العاملي محلاية ا مللكا  .ل

ية .170 بدلان األفر يان اذلي أدىل به وفد أنغوال ابمس مجموعة ا يده  يجرياي عن تأ يقوأعرب وفد  ل ب ي تقدم . للن لوأحاط علام اب
نة من أجل وضع الصكوك القانوية املالمئة محلاية املوار يذ والية ا ناحملرز حىت اآلن يف  للج ية واملعارف تنف ثد الورا

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل متع يف . ل تاجئ الفريق العامل األول ما بني ادلورات اذلي ا جورحب  بن ّ
نة2010ليويو  ناء يف معل ا رسيع وا تقدم ا للج وتطلع إىل إحراز ا ب ل لل سري . ّ هامه يف ا يواصل إ لوقال الوفد إنه  سسـ

ناشئ حو توافق اآلراء ا لقدما  نة من تقريب ادلول ب بةل  متكن ادلورات ا تلف القضااي آمال يف أن  للجل  ملقخم ت
ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لاألعضاء لضامن توفري امحلاية الفعاةل والرضورية للموارد الورا تع تقل لث ل

يدي من خالل صك   .ويل ملزم قانواندلتقلا

نة  .171 ية للجوقال وفد كواب إنه يواصل دمعه لوالية ا ية ادلوية من أجل إقامة نظام دويل محلاية املوارد الورا ثاحلكو ل م
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلواملعارف ا ل تع لتقل ل ية. ل نا بدلان ا بري دلى ا شغال  موقال إن املوضوع حمطّ ا ل ل ك . ن

ية العامة، فقال إن عىل ادلول األ نة اليت وافقت علهيا ا ية  مجلعوأشار إىل الوالية احلا للج يق مزيد من ل حتقعضاء 
تقدم يف هذا املضامر بري يف امحلاية الفعاةل للموارد . لا هام  ثابة إ يكون  كوقال إن وضع صك أو صكوك دوية  مب سـ سل

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلالورا ل تع تقل لث ل يات جدول أعامل . ل تو يده  صوأكد من جديد تأ ل ي ّ
ية وأضاف قائال إن ادلول األع يذها ابلقدر ذاتهلتمنا ها يف رأيه ملزتمة  ست  نفضاء  بتلك  .لي

يان اذلي أدىل  .172 ية وا بدلان األفر يان اذلي أدىل به وفد أنغوال ابمس مجموعة ا يده  بوأعرب وفد املغرب عن تأ ل ب لي يقلل
بدلان العرية سورية ابمس مجموعة ا هورية العرية ا ببه وفد ا ل ل ب سري معل ا. مجل هود األمانة يف  للجوأشاد  تي نة جب

ية ادلوية لاحلكو يدي يه ذات . م ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلوقال إن حامية املوارد الورا ل تع تقل لث ل ل
توى يع ا بة إىل املغرب، كام رصح بذكل الوزير املغريب يف اجلزء ر ية اب سـأولوية عا سـ ملل فن وقال إن الوزير أعرب . ل

تغالل والا بة املغرب يف أن يوضع حد لال سـعن ر تطلع غ هو  تكل املوارد دويا، وذلكل  رشوع  يتخدام غري ا ل ل مل فسـ
نضج توى ا نة اليت وصلت اآلن إىل  يق هدف مفاوضات ا لإىل  سـ مللج تفائل . حتق سـتقبل اعامتد مبموقال الوفد إنه 

تغاللحصك دويل يك يضع  سـدا ذلكل الا تقدم احملرز يف املفاوضات يف إطار . ّ للوأعرب الوفد عن ارياحه  ت
نة ا يقللجا تقدم ا ية ادلوية، ال سـامي بعد ا حلقحلكو لم  اذلي أحرز خالل الفريق العامل ما بني ادلورات اذلي يل

متع يف يويو  لا تقدم. 2010ج يأيت مبزيد من ا بل للفريق العامل  لوقال الوفد إنه واثق من أن الاجامتع ا سـ وأشاد . ملق
ية ا ية واأل متعات ا ندوق الطوعي  ملعالوفد بدور ا صلللمج حملل متعات من لص جملمتدة اذلي حيرص عىل متكني تكل ا

ية ادلوية ويف األفرقة العامةل ما بني ادلورات نة احلكو بري عن وهجات نظرها يف إطار ا لا للج متع وقال إن ذكل . ل
ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا توصل إىل صك دويل محلاية املوارد الورا ساعد عىل ا لمن شأنه أن  تع تقل ث ل لي ل

 .يديلتقلا

ية واملعارف  .173 يد ادلويل من أجل حامية املوارد الورا بذوةل عىل ا هود ا يده  ثوأعرب وفد برابدوس عن تأ لصع مل للجي
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل شأن . ل يدين"بويف هذا الصدد، اقرتح أن يكون أي تعريف  " ملسـتفا

نطاق، ألن يةجمل يف برابدوس ه ال وجودلواسع ا  . ميكن حتديدهاصلمتعات أ

يا املعرفة  .174 نظمة ادلوية إليكولو ثل ا جوأبدى  ل مل نجاح اذلي حققه الفريق األول العامل ما بني (KEI)مم ل إجعابه اب
متع يف يويو  لادلورات اذلي ا ميي، وكونه معل عىل حمور واحد . 2010ج لتنظوقال إن جناحه يعزى إىل شلكه ا

ثالثة، وإىل ري نة ا ئفقط من حماور معل ا ل نه . س الفريق العامل األولللج نظمة عىل ما أفصح  ثل ا عووافق  مل مم
ناءات يف هذا اجملال يدات والا ية ا شأن أ ية  تحدة األمر ثوفد الوالايت ا سـتيك ي مه ب  .لتقمل



WO/GA/39/14 

43 

ند  نة   : من جدول األعامل"2"28لبا ية ادلامئةللجا  بقانون الرباءاتملعن ا

شات إىل الويقة .175 نا ندت ا ثا ق مل نوان WO/GA/39/9 ست بو األخرىت"بع  ية عن جلان الو يقارير إعال ، وال سـامي "م
ند ية بقانون الرباءات"بعنوان " 2"28 لبا نة ادلامئة ا نتقرير عن معل ا  ."ملعللج

ية .176 بدلان األفر يقوحتدث وفد أنغوال ابمس مجموعة ا ناء من أجل إجياد . ل تعداده والزتامه ابلعمل ا بوأكد من جديد ا لسـ ّ
يع ادلول ا بهل  توازن  مجحل  تق سني معل نظام الرباءاتم ية ترى أن . حتألعضاء و بدلان األفر يقوقال إن مجموعة ا ل

ئة وتغري  تعلمي والصحة وا ثل ا ياسة العامة  ينظام الرباءات دور همم يؤديه يف بعض جماالت الصاحل العام وا لبم ل سـ لل
ناخ واألمن الغذايئ نولوأن وارتأى أيضا . ملا يل نقل ا جسخر نظام الرباءات  تك لّ هس نفاذ إىل املعرفةلتي وقال . ليا وا

بحث لمتإن اجملموعة ا تعلقة ابلرباءات وتقارير ا ية إىل أنظمة املعلومات ا سني نفاذ ماكتب الرباءات الو لست  مل ن طحت
شأن الرباءات ياانت  بوالفحص وقواعد ا توسط والطويل . لب تدريب عىل املدى ا متس الوفد توفري ا تام، ا ملويف ا ل لخل

سؤولني عىل سات مللفائدة ا شمل مؤ ية  ساعدة ا ية ومتديد نطاق ا ية واإل س الفحص يف املاكتب الو ت ن مل مي لن لتق قل ط
بحث  ية، ابإلضافة إىل برانمج حمدد ألشطة ا تصدار الرباءات للمعارف األاكد ية ألغراض ا بحث األفر لا ن مي سـ يقل

توسطة رشاكت الصغرية وا تطوير يف ا ملوا ل  .ل

ياك  وأخذ .177 يهابمس الاحتاد األاللكمة بلجوفد  رشين األعضاء  بعة وا فورويب وادلول ا لع  وأعطاها لوفد الاحتاد لسـ
نعقدة من الاحتاد األورويب ّورحب . األورويب رشة ا نة ادلامئة يف دورهتا الرابعة  ناء اذلي أجنزته ا ملابلعمل ا ع للج لب

ناير 29 إىل 25 يه ادلول األعضاء عىل أعقاب دورة ا. 2010ي  للورحب ابالتفاق اذلي توصلت إ ل ناد ّ ستنة ابال ج
رشة بع. عإىل جدول أعامل ادلورة الرابعة  ترب ةلسـوقال إن الاحتاد األورويب وادلول ا يه  رشين األعضاء  تع وا فلع

هم نظام الرباءات ادلويل سني  همت يف  نة ادلامئة قد أ ية يف ا شات املوضو نا فأن ا حتس للج ع ق ترب الوفد . مل عوا
يات اليت تقدمت هبا األمانة خطوة هممة  تو صا تعلق ل سني معل نظام الرباءات ادلويل، السـامي فامي  يحنو  حت

سني جودة نظام الرباءات يف من عبء العمل املرتامك و حتاب ّوأكد الوفد من جديد الزتام الاحتاد األورويب . لتخف
شات نا ية يف ا شاركة بفعا تعداده  هم معراب عن ا نة ا يه بعمل ا رشين األعضاء  بعة وا قوادلول ا مل ل للم سـ للج لع ملسـ ف  ل

نة توازن  للجاملؤدية إىل اإلرساع يف إرساء برانمج معل  نة من  .م للجوأعرب الوفد عن أمهل يف أن ميكن معل ا ّ
ساق دويل يف قانون الرباءات يق ا تقدم حنو  تا   .حتقل

ثوفد ّوأكد  .178 نة ادلامئة وال سـامي يف جماالت  ية ا تقاده بأ ية معراب عن ا يده جلدول أعامل ا سلفادور تأ ما للج مه ع من ي ل لتل
بدأ رسية املعلومات بني  تعلقة ابلرباءات و ناءات واملعايري والرباءات وتعممي املعلومات ا يدات والا ما ملث سـتي لتق

شار يف الرباءات وزبونه  .ملستا

ية–مجهورية (وقال وفد إيران  .179 يه إ) م اإلسال تو ية الفكرية من خالل إسداء ا تطوير نظام ا نة حمفل  جن ا لمللك ل للج
تدرجي تطوير ا لحول ا ية بني جدول أعامل . ي لقانون الرباءات ادلويلل سار إىل الصةل األ صلوأشار يف هذا ا مل

ياسة العامة نة ادلامئة أية آاث. لسـالرباءات وقضااي ا ناقش يف ا تايل أن من الرضوري أن  ترب اب للجوا ت ل ية غري ع نبر جا
شأ تطرد قائال إن جد. ّ عن تطور نظام الرباءات ادلويلتنمرغوب فهيا قد  تطوسـوا ر نظام يلول األعامل العام 

تصادية  ية الا ية الاجامت توايت ا تلف  متعات و ية  بغي أن يراعي اجلوانب اإلمنا قالرباءات ادلويل  عن من سـ خم لتئ م للمج ي
بدلان توحة وأال . ليف ا نة ادلامئة تعكف عىل وضع برانمج معل واقرتح أن تظل قامئة القضااي  مفوالحظ أن ا للج

سامح بإجراء . دتغلق أمام أي اقرتاح جدي ية ا توازان  نطاق ومران و لورأى أيضا أن يكون العمل واسع ا بغ مل
تعلقة بقانون الرباءات نوعة من القضااي ا يةل  توحة حول  شات  ملنا ت مق شكت مف نة ادلامئة إىل . م سعى ا للجوارتأى أن  ت

هام يف نظام الرباءات اإل ها ميكن  بل اليت من خال شاف ا سا لل سـ لتك تاكر اسـ ل الهنوض ابال نقل تكنولويج وب
تصادي لدلول األعضاء ها بطريقة دامعة للرفاه الاجامتعي والا يا و نولو قا مي ج تعمتك وأشار إىل الظروف اليت ميكن . ل

ها يا و نولو ميأن يؤدي فهيا نظام الرباءات إىل عرقةل نقل ا ج تعمتك ية . ل ها  تعراض تكل القضااي  بغوأكد رضورة ا لكسـ ّ
ي تحدايت احلا لإجياد احلل العميل  ية عىل . ةلل تعممي ا تني وسمح  تقاده بأن األساس احلايل  منوأعرب عن ا ب ي لتع م

نة تعلقة بوضع القواعد واملعايري . للجبرانمج معل ا ية، وال سـامي تكل ا يات جدول أعامل ا تايل أن تو ترب اب ملوا من ص ل لتع
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ناءات عىل احلقوق  يدات والا ياسة العامة واملكل العام وا سـتثوجوانب املرونة وا ي لتقسـ بعاد من موضوع ل ستوالا
نظور  نة ادلامئة ومن  ناقش يف إطار ا ها ميكن أن  ية،  تحدايت العا يف من ا مامحلاية مبوجب براءة  لك للجتخف ت مل ل لل

بةل . قانون الرباءات نة ادلامئة ا توصل ادلول األعضاء يف دورة ا تام، أعرب الوفد عن أمهل يف أن  ملقويف ا للج ت خل
شأن خارطة طريق واحض بلبإىل اتفاق  نة ا توازنة لعمل ا ملقة و  .للجم

يد جدا لآلراء  .180 بادل  ها وأاتحت الفرصة  بريا يف  نة ادلامئة أحرزت تقدما  مفوالحظ وفد الربازيل أن ا تمعل ك لللج
ثل الربازيل، عىل صقل رشيعاهتا  بدلان األعضاء،  تايل ا تلف جوانب حق املؤلف، وساعدت اب تحول  ل ل مخم

ية ها همم ّوذكر بأن الربازيل تقدمت. طنالو نة واكن موضو ناءات يف دورة ا يدات والا شأن ا ع ابقرتاح  للجث ي سـتب لتق
نة ية عىل أعامل ا بادئ جدول أعامل ا للجتعممي  من لتل مثرة حول املوضوع يف ادلورة . م شات  نا موتطلع إىل إجراء  ق م ّ

يون ناد إىل اقرتاح بدله وإىل ادلراسة اليت أعدها خرباء خار نة ابال بةل  جا ت ّملق س ية وقال. للج سلطات الرباز يل إن ا ل
هم أهنا  با عتعكف عىل حبث تكل ادلراسة بدقة واكن أول ا  .ممتازةنط

ية .181 بدلان األفر يان اذلي أدىل به وفد أنغوال ابمس مجموعة ا يده  يا عن تأ نوب أفر يقوأعرب وفد  يق لج ب وأشار إىل . للي
نة ادلامئة يف دورهتا األخرية معراب عن تفا ها للجالقرارات اليت اختذهتا ا شأن  نة إىل حل  توصل ا معلؤهل بأن  ب للج ت

نفع عىل  توازنة تعود اب بو من أجل دمع تطوير نظام الرباءات بطريقة  ية للو ياق األهداف الاسرتا بل يف  لا ي يج مسـ تملق
ية شأن ا بو  منادلول األعضاء وتراعي جدول أعامل الو ب ية . لتي توازن بني حقوق ا ثه ابملهنج ا مللكوأعرب عن  ملب ّ تش

بدلان الفكرية و بة إىل ا سأةل هممة اب ناءات تظل  يدات والا تخدام للصاحل العام وقال إن ا لالا سـ م ي لنسـ سـتثل تق
ية نا ما توايت منو ادلول األعضاء . ل تلف  تعامل مع القضااي املطروحة هو مراعاة  نجاح يف ا تاح ا سـوقال إن  خم ل مل مف

ناءات يدات والا بدلان اب تفاع تكل ا ية ا ثو سـتيف ي ل تقن شأن بوناء عىل ذكل. لك ب، قال الوفد إنه يؤيد اقرتاح الربازيل 
يا  نولو تعلقة ابلرباءات ونقل ا تا تعممي املعلومات ا سأ ناءات حلقوق الرباءات وقال إن  يدات والا جا تك لث ملتق ل م سـتي ل

يد الوطين ياق تكوين الكفاءات عىل ا يا يف  نوب أفر بة إىل  ية اب لصعذات أولوية عا سـ سـ يقل ج  .لن

تني إىل عىل .182 يجنوقال وفد األر ها أن تراعي اجلوانب اإلمنا سائل من جدول أعام تلف ا نة ويه حتلل  ئ ا مل خم لللج ، ةّ
يدات  ثل ا ية بصورة خاصة،  نا بدلان ا يشريا إىل تركزيه اخلاص عىل تكل القضااي اليت حتظى ابهامتم ا ل ل لتقم م م

ناءات حلقوق الرباءات و يدات والا ناءات ملوضوع امحلاية مبوجب براءة وا ثوالا تث سـت تعلقة لتقيسـ ملتعممي املعلومات ا
يا نولو جابلرباءات ونقل ا تني تويل اهامتما خاص. لتك بعاد من امحلاية مبوجب براءة اجنوقال إن األر ست لال

ناءات حلقوق الرباءات و يدات والا سـتثواب نة ادلامئة نظرا إىل من مث لتقي للجبغي احملافظة علهيا يف جدول أعامل ا ين
تة ابلقضااي األسا ثا بصلهتا ا يةل يذ جدول أعامل ا يهتا اجلوهرية يف  ية وأ تعلقة اب منية ا مه من مل تسـ لت وقال إن حاالت . تنفل

بعاد من  تاحة مبوجب الصكوك استالا تخداهما يف إطار جوانب املرونة ا بدلان ا ملمحلاية يه أدوات ميكن  سـ لل
ناءات حلقوق ا. لادلوية يدات والا شأن ا سـتثورحب الوفد أيضا بوضع برانمج معل  ي لتقب نة ّ للجلرباءات يف ا
نفذ هبا . ادلامئة ية دون اإلرضار ابلطريقة اليت  يذ الفعال جلدول أعامل ا سامه يف ا يوقال إن الاقرتاح  من لتي تنف لس

نة ادلامئة بةل  شة ذكل يف ادلورة ا نا للجالربانمج، ومن املمكن  ملقق  .م

يان اذلي أدىل به وفد أنغوال ابمس مجم .183 يده  يجرياي عن تأ بوأعرب وفد  ي يةللن بدلان األفر يقوعة ا تطلع إىل . ل يوقال إنه 
بل نة ادلامئة يف ا ية لعمل ا ملسـتقتاجئ أكرث إجيا للج ب بعاد من . ن شات اجلارية حول موضوع الا نا ستوأشار إىل ا ق مل

توى مبوضوع  يع ا يص اجلزء ر ية  ناءات حلقوق الرباءات، وربط ذكل بأ يدات والا سـامحلاية وا ختص مه ملي ف سـتث لتق
تاكر وا منالا ية . يةلتب ياجات اإلمنا تقدم يف الا يا وا نولو سامه يف نقل ا ئوقال إن عىل نظام الرباءات أن  ت ل حي جل تك

ياسة العامة تعلق ابشغاالت ا سـاملاسة فامي  ن ناءات حلقوق الرباءات . لي يدات والا سـتثوارتأى الوفد أن تكون ا لتقي
ية يف  سامه يف الهنوض بزايدة الكفاءة والفعا توازنة وأن  لنصفة و ت م يةم نا بدلان ا نظام الرباءات يف ا مالاتفاع  ل ل ب  .ن

تعددة يف إطار جدول أعامل  .184 رشوعات ا تفات إىل ا ية الا ية عن أ تحدة األمر ملوحتدث وفد الوالايت ا مل ل مه يكمل
ية الفكرية ية وا ية اب نة ا تلف اللجان وال سـامي يف ا يذها يف  ية اجلاري  مللكا مننف ن للج خم تمن لت ملعل وقال إن بدله يفضل . ت

تكررةعقد  بارشة أعامل  ماجامتعات أقرص وأكرث تركزيا عوضا عن  ها الاضطالعوقال إن. م بغي  نة و له ميكن  ين  للج
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بو عىل أن ب ساعد الو شأن قانون الرباءات يك  تعمق  يعمل تقين وموضوعي  ت ب يقم تلبوأ املاكنة اليت   من أجل تت
تقدم  ية الفكريةبشأن لا  .مللكا

ية وتطلع وفد الرنوجي إىل إحراز تقدم  .185 ية ادلوية ا نة احلكو ته مؤخرا ا نة ادلامئة كذاك اذلي  نيف ا ل للج ملعللج م حقق
يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تقلاب لث  .مللك

نة .186 يك من جديد الزتامه بعمل ا للجوأكد وفد ا ملكسـ يدية نقطة . ّ ثل سائر الوفود يرى أن ادلراسات ا لمتهوقال إنه  م
يدة النط نةجبداية  شات ا نا للجالق  ق متكني من . م توازن  ية وضع برانمج معل  للوشدد يف الوقت ذاته عىل أ م مه ّ

يق  سري قدما حنو  سـا ية اليت من قانونتنل ية واألسا سائل املوضو شات حول ا نا ناف ا سـ الرباءات وا ع مل ق مل سـتئ
نة ادلامئة ئت هذه ا ها أ للجأ ش  .نجل

ثل ا .187 ملوقال  يا املعرفةمم جنظمة ادلوية إليكولو يجد  إل نة ادلامئة  ناءات يف ا يدات والا سـن العمل عىل ا للج سـتثي لتق
ناءات للجزاءات يدات والا ناءات للحقوق وا يدات والا ثفائدة يف حبث العالقة بني ا تث سـت يسـ تقي لتق وقال إن . ل

نه الحظ أن  ناءات للحقوق ذاهتا، و يدات والا نة تركز أساسا عىل ا لكادلراسات املقدمة إىل ا سـتث ي لتقللج
يدات الوالاي رشيعات اليت تركز فهيا ا تواصةل من أحاكم احملامك وا سة  ية تطور  تحدة األمر يت ا ت سل تقمل لل ّ م ّيك

ناءات عىل اجلزاءات أكرث من تركزيها عىل احلقوق ية . سـتثوالا نو يا ا يولو ثال قانون ا يل ا عوذكر عىل  ل ب جمل لب س
نة واذلي  نه الكونغرس األمرييك هذه ا سـاذلي  يع األدوية ايسهّللسـ ل  رسطان وغريها ب ية ملاكحفة ا نو ية ا ليولو ع ل جب

مثن، وقال  ية لمن األدوية ابهظة ا نو ناعة األدوية ا نافس يف  شف عن واقع الرباءات  ناع عن ا عإن الا ل ص مل لك مت
نبل الاتصافاحلق يف  إلغاءأدى إىل  نة عن تعويضاتلا مقدار تقييدو الزجرية سـ  عائداتيف إما  الانهتاك ملمكا
شف ابملرة وفقداتدون عائ وأمعقوةل  يعة ا لك  تحدة .طب نظمة أيضا قائال إن الوالايت ا ثل ا مل والحظ  مل مم

ية قضت أيضا عىل اجلزاءات يف جمال الرباءات ضد اجلراحني اذلي ّاألمر ية بإجراءات نيك يات جرا نفذون  ح  معل ي
سواءافهي تعويضات عىل ا ل تعد عىل براءات، وذكل يف حال ادلعوى وا ل بحث ا. ّ ها عىل توارتأى أن  معلنة يف  للج

يا  نولو ية يف ا تحدة األمر بارية األربعة اليت أصدرهتا الوالايت ا يص اإل ناءات الرتا يدات والا جا تك يك ج خ لث ملتق سـتي ل
نذ عام  ية  ما يات2006لطب تفادت مهنا رشكة مايكروسوفت يف جمال الرب جم وتكل اليت ا  .سـ

يني ا .188 باء بال حدود إن العاملني ا نظمة أ ثةل  لصحوقالت  ط تعلق ممم شالكت  ثريا  نظمهتا يواهجون  تتابعني  م ك مل ل
بحث  بب الرتكزي عىل ا تاحة  يص غري  تطعمي وأدوات ا لابحلصول عىل األدوية وأن األدوية ومواد ا شخ سل بم لت

تطوير يف األسواق املربحة ية الفكرية، والرباءات بصورة خاصة، تؤثر يف األسعار تكل . لوا مللكورأت أن ا
ية وتوافره تاج إلهيا أكرثلطباألدوات ا تاكر فهيا ويه اليت  ُحيا والا رشوع . ب تطاعت ا نظمهتا ا لوالحظت أن  سـ م

ية مما أدى إىل اخنفاض  نو يع األدوية ا رشي بفضل  ناعي ا عيف تقدمي عالج للمصابني بفريوس العوز ا ل ن ب تصمل ل
نا يف املايض نظرا إىل وجود أن. أسعار أدوية معاجلة ذكل الفريوس ية ممكوقالت إن ذكل اكن  طنظمة براءات و

تاج املرىض إىل أدوية جديدة  بل حني  ها من ا حيتلفة لكهنا أعربت عن  تقخم يغ تكل األدوية وملسـقلق تاح  صقد ال  ت
ية للحد من  نا بدلان ا يذ الاكمل التفاق تربس، وإزاء الضغط اذلي ميارس عىل ا بب ا مبأسعار خمفضة  ي نف لس ل ت لب

شأ ية  رشيعات الو ية يف ا بالضامانت ا ن ت طلصح هد . ن الرباءاتل ية و يود املا سودها ا شوقالت إن العامل مير بفرتة  يلق ل ت
تداد احلاجة أكرث فأكرث إىل نظام للرباءات دامع للصحة  ية الفكرية والصحة العامة وا شـتفاعال حادا بني حامية ا مللك

تاكر. العامة ياء من مثار الا يه فقط األ يد  بل بعامل  نا أال  بوقالت  ن غي فعل تف ترب. يسـنق بو دورعوا  أكرث ايت أن للو
سأةل احلصول عىل األدوية تصدي  بغي أن تؤديه يف ا ية  ملفعا ل تحدة، وليك . ينل بو واكةل اتبعة لألمم ا ملوقالت إن الو ي

ية ابإلنفاذ إعداد  يع اللجان مبا فهيا تكل ا ية، ال بد يف رأهيا أن تضمن  نتعمل عىل تعممي جدول أعامل ا مج ملعمن ّ لت
ية قامئة  شأن أي نص أو حمك مقرتح تعاجل فهيا وقع الاقرتاح عىل الصحة العامة واحلصول حتليلدراسة  بعىل األدةل 

نة . عىل األدوية بو وادلول األعضاء فهيا عىل احلرص عىل أن تكون هذه ا باء بال حدود الو ثةل أ ثت  للجو ي ط مم ّ ح
تعلقة بلك جوانب املرونة يف اتفاق ياجات ا توازنة وأن تأخذ ابال ملادلامئة  حت ية الهنوض ابحلصول عىل م بغ تربس  ي

يع شارك يف احلوار . للجماألدوية  نة أن  توقالت إن عىل ا تطوير ألغراض حولللج بحث وا يةل حلفز ا بل ا ل ا ل لكفسـ ل
تاحة للك من مه يف  ية ا تاكرات ا تفادة من مثار الا ية الفكرية لال يات املرونة يف ا ملالصحة مبا يف ذكل آ ب ب سـ لطل مللك
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تقل لوقعه وارتأت. حاجة إلهيا يمي  شأن قانون الرباءات دون إجراء  سري ادلول األعضاء قدما ابقرتاح  سـ أال  ب مت تق
متل عىل الصحة العامة نة ادلامئة خط. حملا تربت أن ا للجوا تقةل تع بت بإعداد دراسة  ندما  سـ خطوة هممة  طل مع

تعراض  ثت ادلول األعضاء عىل احلرص عىل إجراء ا ناءات و يدات والا سـعن ا ّ حي سـتث تكل ادلراسة لتق لشامل 
بحث عن . وطلب دراسات أخرى يل ا ياانت الرباءات  شأن قاعدة  بو  رشوع الو ست أيضا ادلمع  لوا ه ب ب ي مل لتسمت ل

رشاء األدويةتماكن إيداع الرباءات وقال تعلقة  ب إنه عامل همم يف القرارات ا باء . مل ثةل أ ست  تام، ا طويف ا مم مت لخل
شرت بادرة اجلديدة ا ملبال حدود مواصةل ا ية مل نظمة الصحة العا ية و تجارة العا نظمة ا بو و ملكة بني الو مل ل مي للتعريف م

باء بال حدود نظمة أ ثل  طها من خالل دعوة أحصاب املصاحل،  م م ناعة األدوية ،بعمل شاطرة جتارهبم يف  ص  مل
ي شأن ماكحفة ا رشيعات  ها، مبا يف ذكل احلدود عىل الرباءات وا تحدايت اليت توا تقلوتوفريها وا ب ت لل ل د اليت هتدد هج

تريادها بورها وا سـالقدرة عىل احلصول عىل األدوية وختزيهنا و  .ع

بدلان  .189 شأن اتفاق تربس دلفع ا تفاوض  ثرية اليت قدمت خالل ا ثالث ابلوعود ا بكة العامل ا ثل  لوذكر  ب ل ل شـ يمم لك ّ
ية عىل املوافقة عىل الاتفاق نا ما ناد إىل أية أدةل. ل يةستورأى أن تكل الوعود قد قدمت دون الا وقال إن . علم 

تقةل من اإلدعاءات حول حامية الرباءات  تحقق بصورة  ية ا بو أن تأيت بقدر من األدةل املوثوقة  سـعىل الو ل بغ مي
ناس. واملغزى مهنا ياة ا سليب للرباءات عىل  لوالحظ وجود أدةل أكرث عىل الوقع ا ّوقال إن الرباءات ترض . حل

شعوب يف الصحة وهو حق ت لوتقلل من شأن حق ا تصادية 12رعاه املادة ّ هد ادلويل اخلاص ابحلقوق الا ق من ا لع
ية ثقا ية وا فوالاجامت ل بدلان . ع ية العظمى من ا بب أيضا يف إعاقة هجود األ لوقال إن نظام الرباءات ادلويل  غلب يتس

هد ادلويل سعى إىل الوفاء ابلزتاماهتا ادلوية مبوجب ذكل ا ية اليت  نا لعا لم ت ناك أدةل عىل أ. ل ن الرباءات هوقال إن 
سة نا نع ا فتغل  مل مل ية لعام . تسـ ناعة ادلوا سة يف قطاع ا نا نة األوروية  يق ا تاجئ تقرير  هد  ئوا لص ف للم ب للج حتق ن بش ست

نوات األخرية2009 شأن الرباءات خالل ا ياهتا  يع غريت اسرتا شري إىل أن رشاكت ا سـ، وقال إنه  ب يج ن لي ت ّتص . ل
رشاكت يات تريم إىل تطوير لوذكر عىل وجه اخلصوص أن بعض واثئق تكل ا تيج تؤكد أن بعض تكل الاسرتا

متديد مدة حامية براءاهتا يات  لاسرتا تقرير . تيج كوقال إن ا تع ابمحلاية مبجموعة تضم عن  شفل يمتأن ادلواء الواحد 
ياان إىل 100أكرث من  تجات حمددة مما قد يؤدي أ ح براءة  نظر فامي بني ادلول 1 300من يد ا ل براءة أو براءة  ق

ية الفكرية اذلي يدفع إىل . ضاءاألع يات جدول أعامل إنفاذ ا شغاهل إزاء تدا نظمة أيضا عن ا ثل ا ُوأعرب  مللك ع ن مل مم
تعددة األطراف ية وتعددية و ماألمام من خالل حمافل أحادية ونا ئ ية الفكرية قد . ث مللكوقال إن جدول أعامل إنفاذ ا

تعد شمل ا ية  نا ية ا سؤو يع نطاق ا لأفىض إىل تو ي ئ جل ل مل تطرد قائال إن جدول أعامل إنفاذ . ي عىل الرباءاتلسـ سـوا
يق  ية من أجل  نا بدلان ا هود ا يق، من شأنه أن يرض  متر دون أي تد تقدمة، إذا ا بدلان ا ية يف ا حتقا م جب ق لمللك ل مل ّل سـ

يع ية وقد يؤدي أيضا إىل إخراهجا من نطاق ا نا ية ا نا ع لص لتصمن ية ال تزال تاكحف من أ. لت نا بدلان ا موقال إن ا ل جل ل
ية يا ية و سـيذ اتفاق تربس وتواجه يف ذكل الصدد صعوابت قانوية ومؤ سـ سـ سن ي بكة العامل . تنف ثل  شـوحث  مم ّ

يذ جوانب املرونة يف إطار  ية ختطي احلواجز أمام  نة ادلامئة عىل الرتكز عىل تكل الصعوابت  ثالث ا تنفا بغ للج ل
هاجّوشدد عىل احلا. ياتفاق تربس يا هجة إىل دراسة احلواجز اليت توا نولو ية يف نقل ا نا بدلان ا ج رشاكت ا تك لم ل ل

يا كام . بسبب حامية الرباءات نولو شأن نقل ا نة دوية  شاء  جويف ذكل الصدد، حث ادلول األعضاء عىل إ لتك ب ل جل ن ّ
بول اإلدعاء بأن الرباءات  نة ادلامئة بدال من  سابقة  تفكري يف ادلورة ا شاهبة ا بدلان  قبت ذكل مجموعة ا للج ل ل ت ل مطل

تاكريه األدا يدة حلفز الاخرتاع والا بة الو تعامل مع الرباءات كواحدة من األدوات . ح بو ا لورأى أن عىل الو ي
ية نولو يةل حبفز الاخرتاعات ا جا تك  .للكف

ية .190 نة ادلامئة انهتت مؤخرا إىل إعداد عدد من . لتمنوحتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل ا للجوقال إن ا
يدة ال نظرملفادلراسات امللموسة وا تحق ا ليت  نة واليت . تسـ شات اليت دارت مؤخرا يف ا نا تايل اب للجورحب اب ق مل ل ّ

ية تا يدية حول املوضوعات ا ندت إىل دراسات  لا ل مته بعاد من و" 2"املعايري والرباءات؛ " 1: "ست ستالا
ناءات حلقوق الرباءات؛  يدات والا ية مبوجب براءة وا سـتثاملوضوعات ا ي بدأ رسية املعلوم" 3"لتقحملم ات بني مو

تعلقة ابلرباءات؛ " 4"مستشار الرباءات وزبونه؛  يا؛ " 5"ملوتعممي املعلومات ا نولو جونقل ا وأنظمة " 6"لتك
توصل إىل . الاعرتاض نة األخرية  للوأعرب الوفد رمغ ذكل عن قلقه إزاء انعدام توافق لآلراء خالل دورة ا للج

يةل ادلورة نة الا. حصاتفاق حول  بدأ للجورأى الوفد أن عىل ا ها القامئة عىل  يات  متفاظ بآ معل توحة "لح مفقامئة 
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نة يف ادلورات األخرية" للقضااي املطروحة للجاليت وهجت معل ا بغي أن تكون ورأى . ّ ينأيضا أن قامئة القضااي 
بو  يع ادلول األعضاء يف الو ياجات  يتوازنة وأن تعكس ا مج حت يات جدول أعامل وم بغي أن تراعي تو ها، و صمصا ن يحل

ي ند طلب ادلول . ةلتمنا يدية اليت أعدهتا األمانة نزوال  تقاده بأن مضمون ادلراسات ا عوأعرب الوفد عن ا ه لمتع
ية ابلقدر الاكيف شريا إىل رضورة مراعاة الانعاكسات عىل ا ناية،  بغي حبهثا  مناألعضاء  م لتبع ويف الوقت ذاته، . ين

بدأ عىل ّشدد الوفد  ية  مأ يع"مه للجميس من حل واحد  ّ شمل أيضا األحاكم قال يتعلق ابمحلاية، وفامي " ل يإن ذكل 
ية لقوانني الرباءات يق قوانني الرباءات، . عاملوضو تعلقة  نظر يف القضااي ا سـوذلكل، قال الوفد إنه ال يؤيد ا مل بتنل

توحة شأن ادلراسات  شات  نا مفوحث عىل أن تكون ا ب ق مل ية ترى أن أ. ّ حد لتمنوقال إن مجموعة جدول أعامل ا
بل ا لكا ليةل لسـ تعلقة بلك واحدة ف هم القضااي عىل أساس ادلراسات ا تقدم يف  نة هو ا ملسري قدما يف معل ا ل للج فل

توحة املذكورة آنفا يع نطاق . ملفمن القضااي الواردة يف القامئة ا تو يح طريقة فعاةل  سـوقال الوفد إن ذكل املهنج قد  ل يت
نة حول القضااي اليت هتم ادلول األعض شات يف ا نا ّا للج ق يا من خالل نظام الرباءات، مل نولو ثل نقل ا جاء،  تك لم

تعلقة ابلرباءات واملعايري شالكت ا سة وا نا ية  نا ملواملامرسات ا مل ف للم  واقرتح الوفد أيضا أن جترى املداوالت .فمل
هم معمق لوقع نظام الرباءات عىل الاشغاالت  ية وعىل أساس  يات جدول أعامل ا تو نة وفقا  ية  ناحلا من ص ل للج ّل ف لت

ية اإلمن تصدي إىل تكل الاشغاالت، ئا تاحة يف نظام الرباءات وفائدهتا يف ا تفادة من جوانب املرونة ا نوالا ل مل سـ
ية . ومواصةل تطوير تكل املوضوعات شات املعمقة حول ا نا ته يف إجراء مزيد من ا لقضوأعرب الوفد عن ر ق مل ّب غ

ناءات حلقوق الرباءات يدات والا همة اخلاصة اب ثا سـتمل  .لتقي

ند  نة :  من جدول األعامل"3"28لبا ية ادلامئةللجا ية ملعن ا نا تجارية والرسوم والامنذج ا عابلعالمات ا لص ل
ية ياانت اجلغرا فوا  لب

شات إىل الويقة  .191 نا ندت ا ثا ق مل نونة  WO/GA/39/9ست بو األخرى"ملعا ية عن جلان الو يتقارير إعال  وحتديدا "م
ند  نة ادلامئ"بعنوان " 3"28لبإىل ا تجارية والرسوم والامنذج للجتقرير عن معل ا ية بقانون العالمات ا لة ا ملعن

ية ياانت اجلغرا ية وا نا فا ب ع  ".للص

نة ادلامئة .192 يه بعمل ا ثل الاحتاد األورويب من جديد الالزتام الراخس لالحتاد األورويب وادلول األعضاء  للجوأكد  فمم ّ .
ترب أن الوقت قد حان لطرح قضااي ال تحدة ا عوبني أن وفد اململكة ا مل نقاش العامّ . لرسوم والامنذج يف مقدمة ا

ية يف حامية الرسوم والامنذج ابتت  يه مجمعة عىل أن الكفاءة والفعا لوقال إن الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  ف
ية واإلجراءات اخلاصة  رشوط ا يق ا تاكر واإلبداع، وعىل أن  ية مزتايدة ألغراض تعزيز الا شلكتيس أ ل سـ ب لمه تن تك

ية بتسجيل الرسوم و نافع  يد ادلويل من شأهنا أن تعود  رشوط واإلجراءات عىل ا يط تكل ا جلالامنذج و مب لصع ل تبسـ
تخدم واإلدارة توصل . ملسـعىل ا يه ابالتفاق اذلي مت ا يب الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  لوأعرب عن تر ف ح

سري قدما  نة ادلامئة من أجل ا يه يف ادلورة األخرية  لإ للج تقارب ايف ل ملأوجه ا مكنة يف قانون الرسوم والامنذج ل
تجارية واإلنرتنت ية العالمات ا رشوع يف العمل عىل  تصةل به يف ادلول األعضاء وا ية واملامرسات ا نا لا قض ل مل ع  .لص

يق إجنازات كربى  .193 تت أكرث من مرة يف املايض جدارهتا يف  نة ادلامئة أ ثل الاحتاد األورويب بأن ا حتقورصح  ثب للج مم
ناد إىل روح ا شأن قانون العالمات ستابال نغافورة  ثال عىل ذكل معاهدة  يوية، ولعل أفضل  ناء وا بلعمل ا سـ حل مب ل
تقدم اإلجيايب احملرز يف الرسوم . اليت أبرمت مؤخرا نظر إىل ذكل وإىل ا لواب نوات امخلس ول لسـالامنذج خالل ا

يه إىل أن حيظى ذكل العم ثل الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  ية، تطلع  فاملا مم نة ادلامئة ض للجل ابألولوية يف ا
ـي إىل عقد مؤمتر دبلومايس خالل الفرتة  ية واإلجراءات هب 2013-2012ينهتوأن  رشوط ا يق ا شلكدف  ل لسـ تن

رشوط واإلجراءات يط تكل ا يل الرسوم والامنذج و لاخلاصة  سـ بسج تت  .ب

نة ادلامئة حىت اآلنلاوأعرب وفد  .194 نة يه واحدة من و. للجسلفادور عن تقديره للعمل اذلي أجنزته ا للجقال إن ا
ية نا ية ا ية  بة إىل املاكتب الو عأجدى اللجان وأكرثها فائدة اب لص ن للملكسـ ط تقدم اذلي أحرزته . لن للوأبدى ارياحه  ت

شأن إماكية متديد خدمة  ية فضال عن العمل  نا تجارية والرسوم والامنذج ا نة ادلامئة يف جمال العالمات ا نا ب ع لص ل للج
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نفاذ الرمقي إىل واث ية أيضالا نا تجارية والرسوم والامنذج ا شمل العالمات ا عئق األولوية يك  لص ل تعلق . ت يوفامي 
ية، أعرب وفد  ياانت اجلغرا فاب نة يف هذا لالب تحقق توافق لآلراء حنو تطوير معل ا للجسلفادور عن أمهل يف أن  ي

 .اجملال

شالكت املطروحة  .195 ثابت بإجياد حلول  بوأكد وفد جاماياك الزتامه ا للم ل تغالل امس ّ مترار ا سـبب ا سـ عالمة "س
بدل" جاماياك ته مبا يرض مبصلحة ا لو نة ادلامئة والرايم إىل . ّمسع للجوالحظ الوفد أن الاقرتاح اذلي تقدم به يف ا

بدلان يف إطار املادة  ثا(6لحامية أسامء ا تقطب بعد ادلمع الاكمل من ادلول األعضاء، ) لاث ية ابريس مل  يسـمن اتفا ق
تخدام وقال إنه رمغ  يع ادلول األعضاء عىل امحلاية الفعاةل من ا ته يف أن حتصل  سـذكل ما زال مرصا عىل ر مج غب

ية تكل القواعد ادلوي. أسامهئا دون ترصحي يع ادلول األعضاء إىل اإلقرار بأ لودعا الوفد  مه ثوأشار إىل الويقة . ةمج
شأن حامية أسامء ادلول وو يان  صاليت مجعت فهيا الردود عىل الا بب همة وقال إهنا سـت ملها ابخلطوة األوىل ا ف

ياسات ادلول األعضاء إزاء حامية أسامء ادلول نة ادلامئة عىل حتديد املواقف القانوية و سـساعد ا ن للج  .ست

يل  .196 بدلان من ا شأن حامية أسامء ا يان اذلي أدىل به وفد جاماياك  يده  سجوأعرب وفد برابدوس عن تأ ل ب ب تي للل
ها كعالمات تعام لوا نة ادلامئة عىل إجياد حل فعال وقال إن بدله برابدوس ذو.  جتاريةسـ تصاد صغري وحث ا للج ا ّ ق

بدل املعين تصة يف ا سلطات ا بدلان كعالمات جتارية دون موافقة ا تعامل أسامد ا لميكن من حظر ا خمل ل ل  .سـ

ية .197 نا نة ادلامئة يف جمال الرسوم والامنذج ا عورحب وفد الرنوجي ابلعمل اذلي أجنزته ا لص للج ب عن أمهل يف وأعر. ّ
شأن قانون الرسوم والامنذج نة تقدما حنو وضع معاهدة  بأن حترز ا  .للج

تجارية  .198 ها يف جمال العالمات ا نة ادلامئة يف  تقدم اذلي أحرزته ا بو علام اب ية العامة للو لوأحاطت ا للج ل ي معلمجلع
ية ياانت اجلغرا ية وا نا فوالرسوم والامنذج ا ب ع  .للص

ند  ية  : من جدول األعامل"4"28لبا نة ا نا بوملعللج  يمبعايري الو

شات إىل الويقة .199 نا ندت ا ثا ق مل بو األخرى " WO/GA/39/9 ست ية عن جلان الو يتقارير إعال شأن "م ب، ال سـامي 
ند  يا املعلومات"، "رابعا"28لبا نولو ية  نة ادلامئة ا جحل ا بتك ن  ."ملعللج

نة  .200 ثا بو وافقت يف دورهتا ا ية العامة للو مذكرت األمانة بأن ا ل ي مجلع مترب ّ نعقدة يف  ثالثني ا سبوا مل  عىل إلغاء 2009ل
بو  ية مبعايري الو نة ا شاء ا يا املعلومات وإ نولو ية  نة ادلامئة ا يا ن للج ن ن ملعللج جملع ّوذكرت أيضا بأن . (CWS)بتك

ية ال ية  ية العا ية ا ية اب نة ا شاء ا ية إىل إ ية الرا تو شة ا نا ية العامة أشارت إىل  للملكا ن م ملم ت ن للج ن ص ل ق تحمجلع لملع فكرية لب
(CGI) املقدمة إىل الفريق العامل املعين ابملعايري والواثئق (SDWG) . ّوذكرت أيضا بأن الفريق العامل مل

توبر  نعقدة يف أ رشة ا كتوصل يف دورته احلادية  مل ع نة 2009ي ية املقدمة إىل ا تو للج إىل توافق لآلراء حول ا ص ل
ية الفكرية ال ية  ية العا ية ا ية اب للملكا ملن ت تحن لملع ية العامةلب مجلعيت تقدم إىل ا ّ. 

شطهتا مؤكدا الزتامه هبا .201 بو وعن اهامتمه بأ ية مبعايري الو نة ا سلفادور عن ارياحه إلشاء ا نوأعرب وفد ا ي ن للج ن ت  .ملعل

شاء  .202 يا املعلومات وإ نولو ية  نة ادلامئة ا ية العامة علام ابملعلومات حول إلغاء ا نوأحاطت ا ن للج جمجلع بتك ملع
ية مبعاي نة ا نا بو اليت قدمهتا األمانة يف الويقة ملعللج ثري الو  .WO/GA/39/9ّي

ند  نة :  من جدول األعامل"5"28لبا ية ابإلنفاذللجا شارية ا نالا ملعت  س

شات إىل الويقة .203 نا ندت ا ثا ق مل بو األخرى"بعنوان  WO/GA/39/9 ست ية عن جلان الو يتقارير إعال ، وال سـامي "م
ند نةتقرير عن معل "بعنوان " 5"28 لبا ية ابإلنفاذالا للجا نشارية ا ملعت  .س
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تلف الواثئق اليت  .204 بو عىل  شكر إىل أمانة الو بارات ا يه  ثل الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  خموتقدم  ي ل بع فمم
ثفة يف جمال  شطهتا ا ية ابإلنفاذ، وعىل أ شارية ا نة الا سة  ملكأعدهتا وأصدرهتا ألعامل ادلورة اخلا ن ن ت للج ملعم س

ية والقانوي ساعدة ا نا ن تجديد . ة خالل العام املايضلتقمل تاكر ومواصةل اخللق وا مترارية اإلبداع والا لوقال إن ا ب سـ
ية  رشاكت الر ية الفكرية من أصول ا تصادي للك بدل وإن حقوق ا ية حامسة يف الرفاه الا تيس أ سـها  ل ئيمه مللك ق تك لك

تامثر واإلبداع، بدعني من أجل الا تكرين وا ساعد عىل توفري احلوافز  ساليت  مل ب تدابري للمت هم اختاذ ا ل وذلكل مفن ا مل
شأ املرصد األورويب . الفعاةل محلاية تكل احلقوق نة للتقليد نويف ذكل اإلطار، أعلن أن الاحتاد األورويب أ صوالقر

شأن اإلنفاذ تجارب واملعلومات وأفضل املامرسات  شاطرة ا بيعمل مكحفل  ل مل يه اآلن أن . ل تفق  علوقال إن من ا مل
نظم عىل تعدي ا َّا مل نقل ل يا الاتصاالت وا نولو رشوعة يف  تطورات ا ية وأن بفضل ا ت احلقوق ابت ظاهرة عا مل ل لمل ج تك

تخدمون دورات تو نة  بح املقدلون والقرا سـأ ص سلع الزائيص يع ا تطورة  لريد  لتصن ها عرب فم ها و يعة واملقدلة وتوز بيع
بدعني من املاكفأة املالمئة ويرض ابلقدر. العامل ّوقال إن لك ذكل حيرم ا سـهتلكني مل ية وهيدد حصة ا نا ملات ا سـ ّت ف ل

نع وصول  ّوشدد الوفد عىل احلاجة . يرادات الالزمة إىل األموال العامةاإلميوسالمهتم ويأيت عىل فرص العمل و
يد  شأن نطاق أعامل ا يات واملعلومات  سني اإلحصا ية الفكرية من خالل  تقلامللحة إىل دمع إنفاذ حقوق ا ب ئ لحت مللك

ها وو نة و جحموالقر بادل املعلومات وأفضل ص ية يف  تعاون القامئ عىل مزيد من الفعا سني ا تها، وذكل  ل ل بتح قع
سالمة تفامق اخلطر اذلي هيدد الصحة وا شأن اإلنفاذ وإذاكء الوعي  لاملامرسات عرب احلدود  ب وأضاف قائال إن . ب

بو الا نة الو مية كربى عىل معل  يه تعلق  تالاحتاد األورويب وادلول األعضاء  ي سجل ق ية ابإلنفاذ وحث ف ّشارية ا ملعن
ها  ية الفكرية وو تعدي عىل حقوق ا شرتك لآلاثر املرتبة عىل ا ية إقامة تفامه  ثري هجودها  نة عىل  قعا مللك لتك ت م بغ للج

يات فعاةل للوقاية واإلنفاذ سـىن اعامتد اسرتا يجحىت  تت  .ي

ية ابإلنفاذ اذل .205 شارية ا نة الا سلفادور إىل اجامتع ا نوأشار وفد ا ت للج ملعل يحت 2009ي انعقد يف نومفرب س يث أ ت،  ح
ية الفكرية ّوذكر بأوراق . مللكلدلول األعضاء فرصة الاسـامتع إىل حمارضات حول إرساء إطار يكفل احرتام ا

تان والربازيل واجملموعة ابء بل اليت تقدمت هبا اب كسـالعمل ا هد توافقا لآلراء حول . ملق شوقال إن ذكل الاجامتع 
نقاط مبا فهيا لتلف ا بلخم نة يف ا ملسـتق معل ا شارية يه احملف. للج نة الا تورأى الوفد أن ا ناسب لسللج مل ا

ية نا ية الفكرية وا بادل اخلربات حول إنفاذ حقوق ا يعي  عوا لص ت مللكب ل سابقة . لط لوأشار أيضا إىل الاجامتعات ا
نة، وخص ابذلكر  يد والقر ّللمؤمتر العاملي حول ماكحفة ا ص تضانه ّاذلي تفواخلامس جامتع الالتقل يك اب حقت ا ملكسـ

سمرب  شاركة يف تكل الاجامتعات . 2009ييف د ية  نا متس الوفد من األمانة إماكية متويل ادلول األعضاء ا للموا ل من ل
سلفادور ثل ا بدلان  بري  لاليت تعد حمطّ اهامتم  ل مك ّ. 

ية ابإلنفاذ وأشاد اب .206 شارية ا نة الا ناف املداوالت يف ا نورحب وفد الربازيل اب ت ملعللج س سـتئ التفاق اذلي همد ّ
يري يف الطريقة اليت تمت هبا مقاربة موضوع إنفاذ حقوق  نة واذلي جاء  تغالطريق إىل تعديل برانمج معل ا بللج

ية الفكرية ية . مللكا ناد إىل أدةل  نة ابال يد والقر ياس وقع ا بة  نا يات  تخدام  معلورأى الوفد أن ا ص تقل سـ مهنج تسـ لق سم ل
تصادي عىل ا خمع مراعاة الواقع الا هم مدى ق سامه يف تعزيز  فتالفه،  ية وهو رشط سابق تعقيد سي لقضا

نرية تلفة . ملسـتللمداوالت ا يع وبطرق  ية الفكرية ظاهرة متس ا تعدي عىل حقوق ا خموخلص الوفد إىل أن ا مجل ّل مللك
تفاوتة شؤون . موبدرجات  تب مدير ا ية من  هامات املوضو نة واإل لوعلق الوفد أمهل عىل معل ا ع مكللج س ّ

تصا ساعدة قالا بو يك يؤدي دورا همام يف  مدية يف الو بدلان األعضاءي يد  لا شلكة ا سن  هم أ يق  تقلعىل  مل لح ف حتق
نة وماكحفهتا عىل وجه أفضل  .صوالقر

شدد .207 ته األمانة  تقرير اذلي قد يا عن تقديره  ّوأعرب وفد  م ملل ية اكين سأةل إنفاذ حقوق ا تصدي  مللك عىل رضورة ا مل ل
بارات جدو نةعتالفكرية مبراعاة ا يد والقر ية ال سـامي أمام تفامق ظاهرة ا صل أعامل ا تقل لمن وأحاط الوفد علام . لت

ية  يالت املوضو تح تان وتطلع إىل ادلراسات وا شاغل اليت أعرب عهنا وفدا الربازيل واب عابالقرتاحات وا ل ل سـ ّمل ك
بةل شات ا نا ية الفكرية اليت تقدهما األمانة إلرشاد ا تعدي عىل حقوق ا ملقحول ا قمللك مل يع ل مج وهجود اإلنفاذ عىل 

توايت  .ملسـا
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نظام  .208 ية الفكرية ألغراض الاتفاع امجلاعي  بو إزاء احرتام حقوق ا نظور الو يك إنه يؤيد  بوقال وفد ا ن ي مللكسـ م ملك
ية الفكرية  بارها مللكا تصادية وماكحفة الفقرعتاب ية الا قأداة فعاةل  ية وضع إطار رشيعي . للتمن توشدد عىل أ مه ّ

تفادة حديث ونظام فعال  تعدي عىل احلقوق وضامن ا ية احلد من حاالت ا ية الفكرية  سـإلنفاذ حقوق ا ل بغ مللك
نظام عىل أمكل وجه متع كلك من ذكل ا لأحصاب احلقوق وا ية الفكرية . جمل ية إنفاذ ا مللكوأكد الوفد من جديد أ مه ّ

ن ته يف عدد من احملافل ا شار ثشريا إىل  ك م ية ابإلئالم تعددة األطراف وامجلا عية و نظمة م مضافة إىل املؤمتر العاملي و
ية تجارة العا ملا نكون، من . ل نة يف  يد والقر يك نظمت املؤمتر العاملي اخلامس ملاكحفة ا كوذكر الوفد بأن ا ص تقل لسـ ّملك ّ

سمرب 3 إىل 1 ية ادلوية 2009ي د تجارة ادلوية وا ية للجامرك وغرفة ا نظمة العا تعاون مع اإلنرتبول وا ل، اب مجلع ل ل مل مل ل
ئاتللعالما بريا عن الزتاهما ابلعمل مع تكل ا ية ادلوية إلدارة األمن، واكن ذكل  تجارية وا يت ا تع ل مجلع وقال إن . لهل

تقطب حوايل  ندواب من 800سـاملؤمتر ا ت.  بدلا80م  تظاهرة ذاكسـوشكر الوفد انئب املدير العام عىل ا لر تكل ا
يقاته سلفادور عىل  تعلوشكر أيضا وفد ا  .ل

ند إن د .209 نة األخرية يف نومفرب لهوقال وفد ا توأعرب عن ارياحه إزاء .  انعقدت بعد طول مدة2009للجورة ا
توازن لدل بةل مبا يامتمالاتفاق عىل برانمج معل  يملقورة ا تو صىش وا يةةمسا اخلةل وقال . لتمن واألربعني جلدول أعامل ا

ية إذاكء الاحرت تصدي  بل ا ها ا نة يف  تطلع إىل أن تواصل ا لقضإنه  ل للج ملقي ية الفكرية بطريقة شامةل معل للملكام 
تصادي ية والواقع الاجامتعي الا يد، مع مراعاة اجلوانب اإلمنا قوبلك ما فهيا من  بو . ئتعق يوأحاط الوفد علام بأن الو

نةسيه اليت  يد والقر سادس ملاكحفة ا صيف املؤمتر العاملي ا تقل ل لتض هدت، عقب . تسـ تعوذكر أيضا بأن األمانة  ّ
شات ادلورة األ قنا سادس قامئة عىل مهنج م شات يف املؤمتر العاملي ا نا نة، ابحلرص عىل أن تكون ا لخرية  ق مل للج

تربها جزءا  نة مكحور مركزي و نارص حتددها ا نظر يف  نة و يد والقر تعتوازن ملاكحفة ا للج ع ص تتقل سم يط من ل حملا
ية الفكرية  .مللكادلامع للهنوض ابحرتام ا

ي .210 نظمة ادلوية إليكولو ثل ا جوأعرب  ل مل سلع يف موقع (KEI)ا املعرفة مم بط ا ل عن قلقه إزاء  بور ض يف إطار إنفاذ لعا
نفاذ إىل األدوية سأةل ا ها من وقع عىل  يل أكرث ملا  سأةل  نة حبث ا ية الفكرية، واقرتح عىل ا لا م تفص مل لللج . بمللك

تصاد واإلحصاءات يف الWIPO/ACE/5/6ثلويقة ابّورحب  بة عمل الا ق مؤكدا من جديد عىل دمع  بو شع . يو
ية نة واحلقوق املد ثل القر ية الفكرية وقضااي  بة يف مواصةل حبث العالقة بني إنفاذ ا نوشدد عىل مدى الر ص مغ مللك ّ .
ية  تعدي عىل ا يدات عىل العقوابت يف حال ا ياسات العامة احملددة تؤدي إىل  مللكوخلص إىل أن بعض ا ل ي تقسـ ل

سأةل جديرة اب بدلان، وقال إهنا  مالفكرية يف بعض ا ية الفكريةل شة إنفاذ ا نا ند  مللكنظر  قم ع  .ل

ثالث  .211 بكة العامل ا ثل  لوقال  شـ ها أن (TWN)مم ية الفكرية ال بد  نرية حول إنفاذ ا شات  نا ل إن أية  مللك ت مسـم ق
يه املوارد ذلكل الغرض بو عىل تو تحقق مهنا وحث الو ية ميكن ا ياانت  جند إىل  يت ل علم ّب ّوأكد رضورة مراعاة . تس

يات إنفاذ ا مللكتدا يةع نا بدلان ا نة عىل ا يد والقر ية ووقع ا مية الفكرية عىل ا ل ل ص تقل لمن تطرد قائال إن أي . لت سـوا
نصوص  يقاته كام هو  تقدم العلمي و تفادة من ا بغي أن يراعي احلق يف الا ية الفكرية  منقاش حول ا ن بمللك ل تطسـ ي

تصادية والاجامتاخلاص ابمن العقد ادلويل ) ج"(1"15عليه يف املادة  يةقحلقول الا ثقا فية وا ل تام، شدد . ع ّويف ا خل
ية الفكرية تعلقة بإنفاذ ا بو ا شطة الو ية يف أ ثالث عىل رضورة األخذ ابالشغاالت اإلمنا بكة العامل ا مللكثل  مل ي ن ئ ن ل شـ  .مم

بو وإمنا أيضا يف  .212 يس فقط يف الو ناقش حبدة  ية الفكرية  يوأشار وفد مرص إىل أن موضوع إنفاذ حقوق ا لي مللك
تجارة ا لنظمة ا تعددة األطراف م نظامت أخرى  ية ويف  نظمة الصحة العا ية و ملعا م ملم ية مثل مل نظمة العا ملن ا مل

ية سارات تعددية ونا ئللجامرك ويف  ث سة واألربعني يف جدول أعامل . م ية اخلا تو مورحب الوفد بصورة خاصة اب ص ل ّ
توازن إلذاكء الا نظور ا سأةل من ا ية اليت تطرقت إىل ا شأن ا بو  ملالو مل مل من ب ية الفكريةلتي ّوشدد عىل . للملكحرتام 

ياسة  ساس ابملرونة الالزمة وأولوايت ا توازن حىت ال يؤدي إنفاذ تكل احلقوق إىل ا سـاحلاجة إىل ضامن ا مل لل
ية . العامة شأن ا بو  سة واألربعني من جدول أعامل الو ية اخلا تو منويف ذكل الصدد، أعرب عن ارياحه  ب ي م ص لل لتت

يه من آفاق لع نطوي  علومبا  ية ابإلنفاذت شارية ا نة الا نقاش يف ا يد ا سائل  تعلق اب نظمة فامي  نمل ا ت للج ل مل ي ملعمل س  .ق

ية العامة علام ابملعلومات الواردة يف الويقة  .213 ثوأحاطت ا  .WO/GA/39/9مجلع
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ند    من جدول األعامل29لبا

متدة ية ا ية وا متعات األ تربعات لصاحل ا بو  ملعندوق الو حمللجمل صل لل ي  ص

شات  .214 نا ندت ا قا مل  .WO/GA/39/11 ثالويقةإىل ست

يدية  .215 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو شطة ا تقلوأيد وفد سورسا أ ث ن ل للج ن لي مللكملع م
ية العامة لعايم  متدهتا ا ية كام ا مجلعوالفوللكور يف واليهتا احلا تطورات . 2011 و2010عل لوقال إنه يوافق عىل ا

تقدم امللموس اذل شأنُي ألوا تارخي حىت . لجنز يف هذا ا ناوها إىل ذكل ا بغي  ترب أن مثة قضااي هامة  لنه ا ت لع ن يلك
نة  ية العامة املعزتم عقدها  نة أن تقدم إىل ادلورة  سـسـىن  للجمع للج ن نص الصك أو الصكوك القانوية 2011يت

ية واملعارف ا ية حامية املوارد الورا تقلادلوية اليت من شأهنا أن تضمن فعا ث ل يديلل ثقايف ا بري ا تقليدية وأشاكل ا ل لتع . ل
نة  ية يف تقدم أعامل ا سامهة إجيا ية سامه  ية وا متعات األ ثيل ا برية  شاركة ا نع بأن ا للجوقال إنه  ب م حملل صل ملم مل جملت لك مق

رشة. وكذكل معل األفرقة العامةل بني ادلورات سادسة  متد يف دورهتا ا نة ا تام لقرار ا يده ا عوأعلن الوفد تأ ل للج ل  ملعي
ثيل هذه امجلاعات يف األفرقة العامةل بني ادلورات ومن  شاركة  تربعات  ندوق ا متويل من  سري ا ممالرايم إىل  م ل ص لي ت

تعديالت اليت أ ُمث دمع  ا ثاين من الويقة ل ندوق واملقرتحة يف املرفق ا نظام ادلاخيل  ثدخلت عىل ا ل للص ل
WO/GA/39/11 . بالغ قدرها سامهة ا لوذكر وفد سورسا اب مل ي هد 250 000ّ ملع فرنك سورسي اليت قدهما ا ي

ندوق ية الفكرية لصاحل ا سورسي  لصالاحتادي ا ي ياق إىل أن . للملكل لسـورأى الوفد أنه جتدر اإلشارة يف هذا ا
نة دعت ادلول األ نظامت العامة واخلاصة للجا ندوقإىل املعضاء وا لصساعدة يف متويل ا وأكدت رضورة تقدمي . مل

ساهامت نظرا ًاملزيد من ا يامل ندوق حا ً للوضع املايل  ل متعات للص ثيل ا شاركة  ندوق متويل  يع هذا ا جمل يك  مم م لص يسـتط
ية  نني من األفرقة العامةل بني ادلورات حىت موعد ا ثالث الالحقة وا نة ا ية يف دورات ا ية وا مجلعاأل ث ل للج حملل صل

نة   .2011سـالعامة 

يحا .216 ًوطلب وفد أنغوال تو يعة احملددض شأن ا ب  تعديالت ةلطب ندوق لل  نظام ادلاخيل  ها عىل ا لصاملقرتح إدخا ل ل
ية متعات ا متدين وا يني ا ساكن األ تربعات لصاحل ا حمللا صل ل جملل  .ملع

شمل األفرقة العامةل  .217 تربعات من أن  ندوق ا تعديالت املقرتحة متكني  يوأوحضت األمانة أن الغرض من ا ل ص ل
نة يف دورهتا األخرية يف مايو  يري احملدد هو إضافة مادة جديدة. 2010للجاملذكورة وفق ما أوصت به ا  لتغواكن ا

يا (2" نظام ادلاخيل تعرتف هبذه األفرقة عىل أهنا ")ناث نظام ادلاخيل، مما "  صةلذونشاط "ل إىل ا لألغراض هذا ا
شمل هذه األفرقة ندوق أن  ييح  للص تعديالت املقرتحة األخرى. يت يع ا لو هذه الويقمج ثاين  ث الواردة يف املرفق ا ة لل

سري الرجوع إلهياملوا لتينة  يريات إدارية مرتبة عن هذه املادة اجلديدة  بي تيه  يا (2"تغ ًاث  .")ن

متدت و .218 ية العامةعا متعات مجلعا تربعات لصاحل ا ندوق ا نظام ادلاخيل  تعديالت املقرتحة عىل ا جمل ا ل لص ل ية ل صلاأل
ثاين للويقة و بني يف املرفق ا نحو ا متدة عىل ا ية ا ثا ل مل ل  .WO/GA/39/11ملعحملل

ند    من جدول األعامل33لبا

 أسامء حقول اإلنرتنت

شات إىل الواثئق .219 نا ندت ا قا مل  .WO/GA/39/10 ست

تعلق  .220 تعلقة بأسامء احلقول عىل اإلنرتنت وفامي  نازعات ا سوية ا بو يف جمال  شطة الو يوقدمت األمانة تقريرا عن أ مل مل ت ي ن ّ
تطورات يف نظام أسامء احلقول  ته مع حامية ا(DNS)لاب تجاريةق وعال  .للعالمات ا

تعلقة بأسامء احلقول  .221 نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  نذ اعامتد ا نت أنه  ملوأ مل ت سـ لعل ل سمرب (UDRP)م  1999ي يف د
ية ابألسامء واألرقام  ئة اإلنرتنت ا بل  شأن أسامء احلقول عىل اإلنرتنت من  بو األول  سار الو نيف إطار  ي ب ي ملعم ه ق

نة  بو )إياكن(ملعيّا مترب ي، فإن مركز الو سبتحكمي والوساطة معل إىل غاية   19 000 عىل إدارة حوايل 2010لل
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ية أخرى ياسات  ياسة املوحدة و ناء عىل ا شأن أسامء حقول  نية  سـ سـ ب ب معقض بو معلت يف عام . ل يوقالت إن الو
يا من أسامء احلقول بلغ 2 107 عىل إدارة ما مجموعه 2009 يا سـ قضااي مشلت رمقا  .  امس حقل4  685ق

بة تقارب والحظت  ياسة املوحدة قد زاد مذاك  ناء عىل ا بو  سـاألمانة أن عدد القضااي املرفوعة أمام الو سـ ب ني بل
ياسة املوحدة جترى بعدة لغات . 2009ابملقارنة مع الفرتة ذاهتا يف % 20 ناء عىل ا بو  سات الو سـوقالت إن  ب ي لجل

بت فهيا خرباء  ّو بو للوسطاء واحملمكني يف خمتاروني  450ّقضااي أسامء احلقول ويه قامئة تضم حوايل ي من قامئة الو
يع القارات تجارية من  مجبريا يف العالمات ا ل وأضافت قائةل إن املركز، وابإلضافة إىل اخلدمات اليت يقدهما . خ

ياسة املوحدة، ويه  ناء عىل ا بو وقراراهتا  نفاذ إىل إجراءات الو سري ا ية  يح أدوات  سـإلدارة القضااي،  ب ي ل لي ت لشـ بك يت
ياسة املوحدة  تشمل تارة يف إطار ا شأن قضااي  بو وحممكهيا  تعراض آراء وسطاء الو سـا خم ب ي تخدم عىل لسـ يُسـاذلي 

يد العاملي، و هرس القانوينلصعا ياتلفا بحث يف اإلحصا ئ وخدمة مفصةل  لل بو ابدر بإاتحة . ّ يوقالت إن مركز الو
ياسة املوحدة بال و ناء عىل ا سـيار فريد من نوعه لرفع القضااي  لب سمرب خ تصف د بارا من  يرق ا ن مت . 2009ع

ية اليت  تطورات اجلارية يف نظام أسامء احلقول وخصت ابذلكر تطور املواقع اإللكرتو نوأشارت األمانة أيضا إىل ا ّل ّ
يل،  ناء ا ثال أ يل الربوكيس وقضااي ا شار خدمات  نقرات، وا سب عدد ا سجبق نظام ادلفع  ت سج ت ل ح تتط لت م م ن

تجاريةوقالت إهنا قضااي تطرح حتداي ية الفكرية وال سـامي العالمات ا لت مزتايدة أمام ماليك ا وقالت إن املركز . مللك
ناسب سب ما هو  تواصل مع إياكن وأحصاب املصاحل  تطورات وا ميعمل عىل رصد تكل ا ح ل  .ل

يا املكونة من أسامء عامة  .222 تعلقة ابحلقول ا نازعات ا سوية ا لعلوقالت األمانة إن املركز يقدم خدمات  مل مل ، (gTLD)ت
مترب  بارا من  سبوبدأ ا بدلان، 63 يقدم خدماته لفائدة 2010عت يا املكونة من رموز ا يل احلقول ا ناء  ل من أ لعل تسج م

ئة من احلقول يف بدلان  يل تكل ا ناء  شاورات مع أ مترار  نظم اب ية، وهو  ته غري الر لفكجزء من أ سجم م ي حب تشط سـن
 .أخرى

نت عن تطورات يف .223 ية أمام علوقالت األمانة إن إياكن أ يح فرصا وحتدايت قانوية و ياسة العامة  معل ا ن سـتتسـ ل
بري  تني لعدد  تني القاد نة أو ا تظر يف ا يق ا تفعني هبا وال سـامي ا ية الفكرية وا كأحصاب حقوق ا سـ ن ب من ن لسـمللك ل مل تط لمل

يق أسامء احلقول ادلوية  مترار يف  يا، والا لمن احلقول ا ب تطلعل ية(سـ توى ا) حمللحبروف اللغات ا . ألعىلملسـيف ا
ية الفكرية  تواصل مع إياكن وأحصاب املصاحل ملا خيدم حامية ا مترار عىل ا مللكوأضافت قائةل إن املركز حيرص اب ل سـ

توقعه إياكن يق تكل احلقول اجلديدة كام  تيف حال  ياسات . تطب شمل اقرتاح  تعاون  سـوقالت إن ذكل ا ي ل
يق علهيا وضامن احرتاهما نازعات وا سوية ا تعلوإجراءات  مل لت ية ل يهنا وبني املصاحل ا يق  تو ية الفكرية وا لعمل  بل ف للملك

رشوعة للفاعلني يف نظام أسامء احلقول تطلعات ا ملوا يف . ل سابقة حول إجراء ا شاورات ا تلكوابإلضافة إىل ا ل لمل
يا القامئة عىل عالمات جتارية خبصوص جسالت أسامء  سابقة إلطالق احلقول ا نازعات يف املرحةل ا لعلسوية ا ل مل بت

يا، ويه احل نظر فهيا إياكن حا يات حامية احلقوق اليت  تعلق بعدد من آ تعاون  لقول، قالت األمانة إن ذكل ا ت ل ي ل
يا خبصوص جسالت أسامء احلقول،  نازعات يف املرحةل الالحقة إلطالق احلقول ا سوية ا يف  لعلإجراءات ا مل ت بتلك ل

رسيع امل تجارية، ونظام الوقف ا ياانت جرد العالمات ا لوقاعدة  ل ياسة املوحدةب نه أن يمكل ا لسـوحد اذلي يراد   .م

شأن أسامء حقول اإلنرتنت اذلي  .224 ثاين  بو ا سار الو يات املقدمة عقب  تو بوتطرقت األمانة أيضا إىل وضع ا ل ي م ص ل
تجارية تعريف وغريها من العالمات ا لحبث العالقة بني أسامء احلقول وبعض أدوات ا يات . ل تو صوقالت إن تكل ا ل

حتعلق مبا ييل  مترب ت بو يف  ية العامة للو سار اليت نظرت فهيا ا تاجئ ذكل ا سبسب  ي مجلع مل توفري امحلاية : 2002ن
ترصاهتا،  "1" ية ادلوية و نظامت احلكو خمألسامء ا ل سفي كأسامء حقول " 2"ممل ها ا بدلان، من  تعوألسامء ا لل تسجيل
بو( يات الو يتو بو). 2-ص يات الو يوقالت إن تو ياق نظام حقول ا2-ص بل أن سـ قدمت يف  قإلنرتنت آنذاك، أي 

توقع إياكن  يع نظام حقول اإلنرتنت، ولكن ال يعرف اآلن مآل أية حامية قد  تو ية  ها احلا تتضع إياكن  سـ ل ل خطط
ية تعر تكل األدوات ا يفتوفريها  ل تواصل رصد أية تطورات وتقدم معلومات عهنا لكام أمكن . ل سـوقالت األمانة إهنا 

 .ذكل

ية العامة علام .225  . WO/GA/39/10ث مبضمون الويقة مجلعوأحاطت ا

]ييل ذكل املرفق[



���� ����� ا���
	�ت ( �����  22) 

ا���ر  أ��ء ��
	 ا������


وع ��ول ز��  ��

ا���	ا���اء ا��ر��
 �����
	 ا��� �ا���اء ا�!���ح �
وا�!�%ا��	 ���$#" ��
	 ا������

 
���ء �
ار ���� ا��
���� وا���ا���3 ����" !�ء ا��ول ا�

 
���ء �&ا%$� ا��#�� ا�29���# ����" !�ء ا��ول ا�



 - 18 أآ�&'���� 23
���� ا�����1 0��أ إ��اد ��
وع �,+&%� أ���� ������ت 

2�34ه��5 ا�


1 أآ�&'
��ت ا�8�9�� إ�7 إر��ل  &�ا����� �0�& ا�

2�34ا"���رات /ا��
!��4ت �#8�&:� %� ه��5 ا�
" !�ء ا�����


��ء �2 ا�����8 أآ�&'��&:� ا�?��5 ��ه�ة و��8ّ>� ��8ول ا����ء�" !�ء ا����� وا��ول ا�


11 - 15 أآ�&'
ا����� �0�& إ�7 إر��ل ا"���رات/ا��
!��4ت ����8 ا�����1 

 ،A��#1 ا�:

 ا�+:
$0 
Bا�) DE��ا���:�ة و0,�ر إ���F '�>&ر ا�
ا�$
ة 17"1" و"2"

" !�ء ا�����
��ة ���3 �2 ���� ا������H��E �% 1 ا���&ة إ�7      �I�

�'&8Jا��
!�N وإ�Fن ا��>&ر '�Mن ا�KهFت ا�


�� أو" و�#0� و":�?�11 - 15 أآ�&'�34�2 0#$� ا��34�2ه��5 ا�" !�ءا����� وه��5 ا�


18 - 22 أآ�&'
	
�� O� ور��و0��أ ا�� ����P ���34�2 0#$� ا��ه��5 ا�

 Q��$اد �,+&%� ا����ا������ 9

�%&� 10 - 5��R�?ا�� �?�<�E �% �%&+,إ��اد ا�


�
ز ا"���رات/ا��
!��4ت12 - 8 �&%+2 0�3434�2ه��5 ا�" !�ء ه��5 ا�


�%&� 19 - 15
	
�� 0
�A إ�7 Q?0�+Eه2�8 و�&اK
!2�4 ا���' �R��

ا������
2�34ه��5 ا�


�I:ود 
�%&�Q��$ا�� �%&+,
!2�4 و%$� �Q�ّ$0 ا� ���� ا������1�
	 ا������


�I:3 د-
�%&� 25


�I:102 د�34
ه� إ�7 ه��5 ا�:
$0 O%
���� ا������1�
	 ا������ 0
�ل   �
!2�4 (��ول أا���ع  19 ����8 ا�����Q��$�� 1 ا�

�#�ل )

2011 

ا:�%-
�I:3 د
��ت، �#0 &����� ا�����1، '�����ور �O ا����� و��I$� ا�

��ء ���� ا�����1 ا���:�ة�� ��:
0


�I:13 - 17 د
 ����
30��E&0 A?� و8�40?� إ�7 ���� ا���I0 2�34ه��5 ا�

(Oا�
وا���ا��� (�F'�$� Oت ��4�8 وT0����ت �8
2�34" !�ء ه��5 ا�


�&ر �AT ���� ا�����1" !�ء ا�����دورة ا����R��T ����8 ا��
���� وا���ا���12 و13 :��:U ل��Uا

2011 
أول ا���ع و�0ر:D ����8 ا�����1 ا���:�ة" !�ء ا��������� ا�����1 ا���:�ة ��ه�ة%�
ا:

(V��T1 ا�%
AR�I ���� ا�����1 وا�&WO/PBC/15/23 �$�P  وا���� 17 وا�' ��#
 ا�+
:1 ا�#��A ا�:
$0 
Bا� )

 Q��$0 (أ) :�% 2 ���� ا�����1� ���Iه

!2�4 و%$� �,+&%� ا��$��Q   (ب) ا�

 2�34
 �+��Rة ه��5 ا�:
إ��اد $0

 ا�+$
ة 27)Bه2�8 - ا�K
 ا��Hه2�8 وK��')

34�2 و���� ا�����1ه��5 ا�
34�' 2�Mن ���ورات �O ه��5 ا�

Q��$ا�� �%&+,�

إ�
اء إ\�%� �23 أن YZ[�0 ���� ا�����1

 

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[


