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  التقرير
ية العامة متدته ا مجلعا/ي ا  ع

ية من جدول األعامل .1 تا نود ا ية العامة ا لناولت ا ل ب مجلع  10 و9 و8 و6 و5 و4 و3 و2و A/49/1( 1: ثالويقة( املوحد لت
 32 و31 و30و 29 و28 و27 و26 و25 و24 و23 و22 و21 و20 و19 و18 و17 و16 و15 و14 و13 و12و 11و
 .45 و44 و39 و38و 33و

نود اتقلارد تو .2 ناء ا نود املذكورة،  برير عن ا ت لب سـ  33 و32 و31 و30و 29 و28 و26 و25 و24 و23 و10 و8ثل
تقرير العام 43 و42 و41 و40 و39 و38 و37 و36 و35و 34و  ).A/49/18ثالويقة (ل، يف ا

نود اثيف هذه الويقة تقرد تو .3  .39 و38و 33 و32 و31 و30و 29 و28 و26 و25 و24 و23 و10 و8لبرير عن ا

ية العامة،  .4 مجلعوترأس XجWع ريس ا تشئ شا ز فيكأو يابه توىل رئاسة Xج)برصيا (غلي باه غ، ويف  g عWسفريئ  ل، ا
يد) بk (ألفريدو سوسكوم تو  لسـوا يال أغو يزيي  سـما  .)أنغوال(كينكك
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ند   :ّمن جدول األعامل املوحد 8لبا
ية نة الربgمج واملزيا نتكوين   جل

شات إىل الويقة  .5 نا ندت ا ثا ق مل  .WO/GA/40/1تس

شار القانوين إىل تقدمي الويقة  .6 ثودعا الريس ا َت ملس  .WO/GA/40/1ئ

نة ولفت  .7 تكوين  ناول اقرتاحا  ها، و ية مت توز ية غري ر شار القانوين نظر ا�ول األعضاء إىل ويقة إضا جلا ب ت مس ث تت يع ف ملس
توبر ية للفرتة من أ كالربgمج واملزيا توبر2011 ن  .WO/GA/40/1ث، كام جاء يف الويقة 2013 ك إىل أ

ية العامة إلجام .8 بت ا سقي ا�موعات، ا شاورات بني  مجلعوعقب  تخ ن نم نة الربgمج م ية أعضاء يف  تا جلع ا�ول ا ل ل
توبر ية للفرتة من أ كواملزيا توبر2011 ن تني ونغالديش ويالروس والربازيل وبلغار� : 2013 ك إىل أ باجلزائر وأنغوال واألر ب جن

نا سلفادور وفرسا وأمل كيوبور ية وإكوادور ومرص وا هورية ا يا وا ييل وكولو ندا و نفاصو والاكمريون و ل ب شـ يكك شـمجل يا وغاg لتم نا
ند وإيران  نغار� وا يوgن وغوات�ال و هوا ه ية - مجهورية(لل يك واملغرب وعامن ) ماإلسال تان وا يان وقريغزي يا وا سـوإيطا سـ ل ملكل

يا  نغافورة وسلوفا نغال و يا وXحتاد الرويس وا هورية مو�وفا وروما هورية كور� و تان وبريو وبوندا و كو سـ سـ ن ل لسـ مجك مج
يا وإ نوب أفر سـو يق يا ورسيج سويد وسورسا  نبا يالناك وا تحدة ) حبمك املوقع(ل يا واململكة ا ند وتريا وأوكرا تان و¨ ملوطا ن ك يل جيكسـ

بابوي  ية وز تحدة األمر موالوال�ت ا يك  ).53(مل

ند   :ّمن جدول األعامل املوحد 10لبا
نوية لعام  ية ا ياgت املا سـا ل لب  2010ل

شات إىل  .9 نا ندت ا قا مل يةالو»ئق تس تا لا  WO/GA/40/14و WO/GA/40/13  وWO/GA/40/12: ل
 . A/49/16 وWO/GA/40/16و

ندان  .10 ناقش ا سات اخلار¬  بوأعلن الريس أنه نظرا إىل وجود مراجع ا س لحل يف وأشار إىل وجود أربع .  معا26 و10ئ
ند من جدول األعامل ويه نة : لبو»ئق يف إطار هذا ا ية  ياgت املا سـا ل لب ضع ؛ وو)WO/GA/40/12ثالويقة  (2010ل

سديد Xشرتااكت يف )WO/GA/40/13ثالويقة  (2011ن يويو 30تسديد Xشرتااكت يف  مترب20ت؛ ووضع   2011 سب 
سات اخلار¬)WO/GA/40/16ثالويقة ( ية لعام: حل؛ وتقرير مراجع ا ياgت املا يق يف ا لتد لب  2010 ق
نظر يف الو»ئق األربع معا و). WO/GA/40/14 ثالويقة( لواقرتح الريس ا يصه للك ويقة من تµ الو»ئق، إقال ئ ثنه بعد  تلخ

سات اخلار¬فسـتعرض بة تلهيا مالحظات مراجع ا حل األمانة مقدمة  ية . مقتض ياgت املا لوقدم الريس ا لب ئ
ية يف ) WO/GA/40/12 ثالويقة( نهتنة ا ملسـ سمرب31لل ية وفقا 2010 ي د نة الربgمج واملزيا يلت إىل  ن، وأوحض أهنا أ جل ُح

ية وتقارير املراجعة 11.8للقاعدة  ياgت املا ية ا نة الربgمج واملزيا نص عىل أن تفحص  ته، اليت  نظام املايل وال ل من ا ب ن جل ت حئ لل
تضاء X سب يات،  يقات وتو ية العامة مع  ها إىل ا قشأهنا وتقد حمي ص تعل مجلع ية كام جاء يف موجز . ب نة الربgمج واملزيا نوأوصت  جل

يات الصادرة عن تو صالقرارات وا رشةل نة  ثا ع دورهتا ا م ية ) A/49/16ثالويقة ( ل ياgت املا ية العامة ملوافقة عىل ا لا ب لمجلع
سديد Xشرتااكت يف . WO/PBC/18/3 ث الواردة يف الويقة2010 لسـنة ية وضع  ثا ناول الويقة ا تو ن ل ث  2011 نيويو 30تت

تأخ) WO/GA/40/13 ثالويقة( نوية ا شأن Xشرتااكت ا ملوتضمن معلومات  سـ ب ناديق رؤوس لت تأخرة  لصرة واملدفوعات ا مل
يات الصادرة عن . 2011 ن يويو30األموال العامÑ يف  تو ية كام جاء يف موجز القرارات وا نة الربgمج واملزيا صوأوصت  ل ن جل

رشة  نة  ثا عدورهتا ا م ية العامة إلحاطة علام مبضمون الويقة) A/49/16ثالويقة (ل ثا ناول الوي. WO/PBC/18/18 مجلع ثو قة تت
سات اخلار¬ ثة تقرير مراجع ا ثا حلا ل ية لعام: ل ياgت املا يق يف ا لتد لب ئوأشار الريس ). WO/GA/40/14 ثالويقة (2010 ق
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تضمن ما ييل تإىل أن هذه الويقة  ية لعام" 1: "ث بو املا ياgت الو شأن  سات اخلار¬  يات مراجع ا لملخص تو ي ب ب حل  2010 ص
تقرير " 2 "،وردود اإلدارة علهيا ية الفكرية لوا ية  نظمة العا ية  ياgت املا شأن ا سات اخلار¬  للملكالاكمل ملراجع ا مل للم ل ب ب لحل

بو( نوان  (2010 لعام) يالو تقرير يضم جزءا  بعوا ية لعام "ل ياgت املا يق يف ا لتد لب نوان " 2010ق يق يف "بعوجزءا آخر  قتد
ية ا�وية يق املعايري احملا ية بعد  تا X لشوف األرصدة س ب ت بك تطح ية كام جاء يف ) 2010  لعام"ف نة الربgمج واملزيا نوأوصت  جل
رشة  نة  ثا يات الصادرة عن دورهتا ا تو عموجز القرارات وا م ل ص ية العامة إلحاطة علام مبضمون ) A/49/16ثالويقة (ل مجلعا

مترب . WO/PBC/18/4 ثالويقة سديد Xشرتااكت يف  نوان وضع  سبوأما الويقة الرابعة  ت بع  2011ث
ثا للمعلومات الواردة يف اجلزء ) WO/GA/40/16 ةثالويق( يتضمن حتد شأن WO/PBC/18/18 ث من الويقة2فت ب 

Ñناديق رؤوس األموال العام تأخرة  تأخرة واملدفوعات ا نوية ا لصXشرتااكت ا مل مل  . لسـ

نة .11 ية  ياgت املا سـوأوحضت األمانة أن ا ل لب نة واحدة وُع2010 ل ية ا�وية رضت وفقا للمعايري احملسـ تغطي فرتة  لا بس
تحدة إىل املعايري  نظومة األمم ا ية  نة لالتقال من املعايري احملا بريا عىل مدى ا ملللقطاع العام، وأضافت أهنا أجنزت معال  مل س ن سـ بك ل

ية ا�وية للقطاع العام لاحملا ية ا�وية أدت إىل اخنفاض . بس سو�ت اليت أجريت عىل أساس املعايري احملا لوأشارت إىل أن ا س بت ل
نا لßول األعضاء العام املايضيف توقعا و يا مع ما اكن  ية، وذá متا يا X معل األموال شـ ط مت وأضافت أن هذا Xخنفاض . ح

سوية  ية ا�ويةتإيراداتيرجع أساسا إىل  شأن الرباءات عىل أساس املعايري احملا تعاون  ل معاهدة ا س ب يل  أدى إىلمما  بل حتر
تحقاقات ايرجع Xخنفاض وبعض من هذه اإليرادات، مية ا سـ أيضا إىل حتديد  تقيمي لعىل أساس اا بعد اخلدمة  ململوظفنيق

توى مرحي بلغ. كتوارياإل ية ظلت يف  يا X سـوطمأنت األمانة ا�ول األعضاء أن األموال ط مت يون فرنك سورسي 195 ح ي  مل
 . 2010 يف هناية

يد كورت كروتر إىل تقدمي  .12 سات اخلار¬ ا سـودعا الريس مراجع ا لحل  . تقريرهئ

بدأ تقريره بإبداء مالحظات عن  .13 ية العامة وقال إنه  بة ا سات اخلار¬ عن رسوره مبخا سيوأعرب مراجع ا مجلع ط حل
نة ية  ياgت املا يق ا سـتد ل لب ل ية). WO/GA/40/14ثالويقة  (2010 ق نة املا لوبدأ لقول إن ما ميزي ا بع هو 2010 لسـ لط 

ية ا�وي لXتقال إىل املعايري احملا س تقلت إىل . ة للقطاع العامبن نظمة إذا ا ية العامة بأن ا نوذكر مبا أخرب به العام املايض ا مل مجلع ّ
بغي إجنازه من أجل ضامن  ناك مك هائل من العمل  يح، ولكن  تكون يف الطريق ا ية ا�وية فإهنا  ناملعايري احملا يب ه لصح سـ ل س

نة ية  ياgت املا ثال ا سـا ل ب لت ل ثاال اكمال للمعايري ا2010 م ية ا�وية اجلديدةمت ا لحملا هدف. بس ورأى مراجع . لوقد حتقق هذا ا
نة بو  ية للو ياgت املا سات اخلار¬ أنه من اجلدير /كر مرة أخرى أن ا سـا ي ل ب لحل نواð للمعايري 2010 ل يع ا ثلت من  ل ا مج مت

ية ا�وية للقطاع العام لاحملا ية ا�وية اك. بس لوأوحض أن Xتقال إىل املعايري احملا س نظمة ومراجعي بن يا للك من ا ملن حتد�  يقحق
سات ية. حلا شوف املا نود ا ثريا من إعادة معاجلة  بت  ية  لوالواقع أن ذX áتقال انطوى عىل نقÑ نو لك ب ك تطل ع وأكد مراجع . ن

ية عىل ياgهتا املا ية األوىل اليت أعدت  بو قد وصلت اآلن إىل هناية الفرتة املا سات اخلار¬ أن الو لا ب ل ي  أساس املعايري ُحل
ية ا�وية لاحملا ية وتعرضت . بس نة املا توقف عىل مدى ا ية مل  شالك ا ية حلل ا يقة أن الطلب عىل اخلدمات املا ضوا سـ ي ن مل لل لتق حلق

نة ية  ياgت املا ثري من الضغوط لضامن أن تكون ا سـهذه اخلدمات  ل لب ل وأقر مراجع .  جاهزة يف الوقت احملدد2010 لك
سات اخلار¬ بأن امل نظرمهحلا همة اليت اكنت  ياg من خضامة ا تراجعني قللوا أ مل سات اخلار¬ . ح حلواضطر فريق مراجع ا

ية اøصصة للعمل من بداية إىل ما يقرب من 180 منإىل ز�دة املدة الز توقع يف ا ل يوما ا سات . يوما 250مل حلوشكر مراجع ا
شكر فريق اخلدم ها، وخص  بو عىل د لاخلار¬ إدارة الو شاري اخلار¬ ا/يمعي X بري ية وا تات املا خل  أي وا مل يدخرنسل

هم يق هد فùد  ية. لتحق نارص أسا سات اخلار¬ عىل ثالثة  تقرير، ركز مراجع ا توى ا سـوإلشارة إىل  ع حل ل يني : حم تعأوال، 
ية ا�ويةمتخصص يق املعايري احملا يذ و ية رصد  سؤو توىل  ل  س ب ل م بي تطنف بري. ت شاري اخلار¬ خلوأشار إىل أن والية ا X ست

نظمة أن . أرشفت عىل هنايهتا بة  ية مباكن  ترب أنه من األ للموا سـ مه تخصصتعني يف أقرب وقت ممكنلنع هارات ام   املطلوبةمل þ ا
بو ية اخلاصة لو ية واملا تعرف عىل املامرسات احملا تاح þ الوقت الاكيف  يليك  ل س لل بكر من . بي بل وقت   áيام بذ بغي ا مو ق لق ين

نةإقفال ية  ياgت املا سـ ا ل لب نظمة توفري . 2011 ل سات اخلار¬ أن عىل ا سه، أضاف مراجع ا ياق  ملويف هذا ا حل نف لسـ
تدريب  ية من أجل ضامن مرونة يف الطريقة اليت يعملون هبا" العمليف ماكن "لا وأشار إىل أن األمانة . لملوظفي اخلدمات املا
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نظمة عىل وشك Xنهتاء من إجرا ته بأن ا ملأ يف بلغ ية ا�وية ولكن هذا متخصصظءات تو ل جديد يف املعايري احملا بس
شخص اكن  ية سابقةلا نة. �ن�يه الزتامات  ية  ياgت املا ند بدأ إغالق ا بدأ خشص جديد  سـومن املأمول أن  ل ب ع لي ، 2011 ل

يمي وضع املوظفني يه من املمكن  يكون  تقوهو الوقت ا/ي  ف سات اخلار¬. سـ يا، أكد مراجع ا حلو» ية ن ن أن مطابقة قمي املزيا
ية عىل أساس  هرت فائضا قدره قابل للفعلمع القمي ا ية 3,1ظلمقارنة أ سو�ت املعايري احملا بل  يون فرنك سورسي  ب  سق ت يمل

ية. لا�وية شوف املا نود ا يمي جديد وإعادة معاجلة  تلزم إجراء  يق هذه املعايري للمرة األوىل ا لوأضاف أن  لك ب سـ تقب واكنت . تط
يج يل جعز قدرهلنتا سو�ت  تµ ا ية  سجة الهنا ت ل تئ يون فرنك سورسي يف هناية عام13,6 ل ي  ثا، الحظ مراجع . 2010 مل لو»

نظمة مل تضع أية  سات اخلار¬ أن ا ملا تعلق �ين Xمدخالتحل ية ف�  ي حما شرتك للمعاشات بس ندوق ا ملتواري  للص ك
تحدة تقاعدية ملوظفي األمم ا ملا نظمةدخالتاملُولو وضعت هذه . ل ية  ياgت املا ها تأثري لغ يف ا ية لاكن  للم احملا ل ب لس ل وإلضافة . ب

سات اخلار¬،  تحدة، وفقا ملعلومات مراجع ا تقاعدية ملوظفي األمم ا شرتك للمعاشات ا ندوق ا متكن ا حلإىل ذá مل  مل ل مل لص ي
تقاعدية وفقا للمعايري  تعلقة ملعاشات ا ساب لاللزتامات ا لمن تقدمي  مل ية ح ية ا�وية ا ناحملا ل ملعس يار (ب يق ). 25ملعا بيد أن  تطب
بو وحدها تعلق لو ية ا�وية ال  يار احملدد من املعايري احملا يهذا ا ي ل س سات اخلار¬ أن نظراءه يف . بملع حلوأضاف مراجع ا

ية ا�وية يرون ية ملعايري احملا سات وغريمه من أعضاء فرقة العمل ا لفريق مراجعي ا س ن بحل يس ملع ساب  ل أن هذا ا حل
سأ� ألنه . رضور� بقى أكرث حذرا يف إبداء رأيه يف هذه ا سات اخلار¬ أنه يفضل أن  ية، قال مراجع ا ملوبصفة  ي حل خشص

يار يق ا شأن  يه الكفاية إلعطاء رأي هنايئ  تعرض مبا  ملعتقد أن املوضوع مل  ب ب سـ تطيع ُ ية ا�وية25 في ل من املعايري احملا ويف . بس
تام، أو بو وحدها وقال خلا تصاص الو سأ� ال تقع مضن ا سات اخلار¬ أن هذه ا يحض مراجع ا مل باه إخحل نتنه يود فقط لفت ا

بري سأ� أو . كا�ول األعضاء إىل احWل وجود خطر  يس من الرضوري يف الوقت احلارض إبداء حتفظ عىل ا ترب أنه  ملوا لع
ي ياgت املا شلك خاص يف مراجعة ا لاإلشارة إلهيا  ب نةلب يات الواردة يف تقرير مراجعة . 2010 لسـة  تو صوإلشارة إىل أمه ا ل

ية عىل وشك أن  بة ا�ا شأن نظام املرا ية األوىل  تو ته بأن ا سات اخلار¬ أن األمانة طمأ سات، أفاد مراجع ا خلا ب ص ل ن حل قحل
شا تعانة خبدمات ا X توقع يجي وأنه من ا تقومي Xسرتا تنفذ يف إطار برgمج ا سـ مل ت ل يةست ية بأال . جرية خار تو تعلق  صوف�  ل ي

سات ديتجاوز عد شأن الرباءات أربع معالت، أحاط مراجع ا تعاون  حل العمالت اليت تدفع هبا رسوم خدمات معاهدة ا ب ل ُ
بواألمانة اخلار¬ علام حلجج اليت قدمهتا  بة للو ية  تو يذ تµ ا يات  يواليت ركزت فهيا عىل  سـ ص ل نب لسل  ورأى أن جحج. تنف

بو� متاما، وال يف مقارنة لفوائد مقاألمانة  تاك بة ا تعلق  لسـ� ف�  ل سـ متكن الزمالء . بني نقل املعارف ليك  تعلقة  ية ا تو يوأما ا ب مل ص ل
يني  ـي مربطة  ية  بعض يف اخلدمات املا هم ا تعمن تعويض  ت ف ل بل ه ية ا�ويةمتخصصبعض ل يف املعايري احملا وأضاف مراجع . بس

سات اخلار¬ أن ت يذهامحلا شالك يف  ية أية  با للخدمات املا يه األخريتني هلام طابع معيل حبت ولن  نفو ب تت م ل س تي تمت . ص خوا
Ñئ تعد لإلجابة عن أي أ ية وأنه  يقات إضا بني يف احلصول عىل  ندوبني الرا سـته قائال إنه حتت ترصف ا سـ تعل غ مل ملكم  .ف

نة .14 ية  ياgت املا ية  تحدة األمر سـورحب وفد الوال�ت ا ل ب لمل ل سات اخلار¬2010 يك ها مراجع ا حل اليت عر وأعرب . ض
نة ية  بو املا ياgت الو سـعن رسوره إلعداد  ل ي يات الواردة يف 2010 لب تو يق  ية ا�وية وعن تقديره ا ص وفقا للمعايري احملا لل لعم ل بس

سات اخلار¬ ثال للمعايري احملا. حلتقرير مراجع ا X يات أشارت إىل تو سوأشاد أيضا بأن هذه ا ت ص بل مل تقية ا�وية يف ا ملسـب ل
ثال X مترار هذا متوإىل اخلربة الالزمة داخل األمانة ال  .سـ

ية العامة مدعوة إىل اختاذ  .15 مجلعوذكر الريس بأن ا ئ ند إجراءّ شأن لك ويقة من الو»ئق األربع املعروضة حتت هذا ا ب  ث لب
يةث يف تالوة فقرات القرارات من لك ويقة من الو»مث رشع. من جدول األعامل ية العامة . ملعنئق ا مجلعوالقرارات اليت اختذهتا ا

 .يه كام ييل

نة .16 ية  ياgت املا بو عىل ا ية العامة للو سـوافقت ا ل ب ي لمجلع  .WO/PBC/18/3 ث الواردة يف الويقة2010 ل

بو علام بوضع سداد Xشرتااكت يف  .17 ية العامة للو يوأخذت ا  2011 ن يويو30مجلع
 ).WO/PBC/18/18 ثالويقة(
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ناديق رؤوس األموال العامÑ يف وأخذت ا .18 بو علام بوضع سداد Xشرتااكت ووضع  صية العامة للو ي مجلع
 ).WO/PBC/40/16ثالويقة  (2011سبمترب  20

ية العامة للو .19 سات اخلار¬ مجلعوأخذت ا تقرير مراجع ا حلبو علام  ب ية لعام: ي ياgت املا يق يف ا لتد لب  2010 ق
 ).WO/GA/18/4ثالويقة (

ند   :ّ جدول األعامل املوحدمن 23لبا
تقÑ للرقابة شارية ا X بو نة الو تصاصات  سـمراجعة ا ت ي ملجل س  خ

شات إىل الويقة  .20 نا ندت ا ثا ق مل  .WO/GA/40/2تس

ية، دعا و .21 نة الربgمج واملزيا نس، ريس  يد دوغالس غر نالريس ا جل ئسـ يف  .ثهذه الويقة عن عرضإىل تقدمي لئ

ية بأن ا .22 نة الربgمج واملزيا لوذكر ريس  ن جل ئ تصاصاهتا لألخذ ّ تقÑ للرقابة معلت عىل مراجعة ا شارية ا X خنة سـ ت مللج س
يريات  يارمه(لتغ ية تعاقب أعضاهئا وا تمبا يف ذá آ نة ) خل ية العامة  سـاليت اكنت ا  قد وافقت علهيا، من خالل 2010لمجلع

يق  عىل تقرير الفريق العامل املعيناملوافقة تد نة ا تعلقة  سائل ا ق  ل بلج مل وأضاف قائال إن ). WO/GA/39/13قة ثالوي(مل
رشة اليت  سادسة  ية يف دورهتا ا نة الربgمج واملزيا تقÑ للرقابة نظرت فهيا  شارية ا X نة تصاصات ا عتعديل ا لس ن جل سـ ت ملللج خ

ناير  بو . 2011يانعقدت يف  نة الو تصاصات  ته، وافقت عىل ا بو املايل وال نظام الو ية العامة، معال  يوقال إن ا جل حئ ي ب خمجلع
ية نة الربgمج واملزيا ية  ناء عىل تو يق  نتد جل ص ب رشة . قلل سادسة  ية أوصت يف دورهتا ا نة الربgمج واملزيا تطرد قائال إن  عوا ل ن جل سـ

تقÑ للرقابة كام يه واردة يف مرفق الويقة  شارية ا X بو نة الو تصاصات  ية العامة ملوافقة عىل تعديالت ا ثإىل ا سـ ت ي جل ملمجلع س خ
WO/PBC/16/3 Rev. . يرد اآلن يف الويقة áث وقال إن ذWO/GA/40/2. 

ساء�  .23 تقÑ للرقابة من أجل تعزيز ا شارية ا X نة هود ا ية عن تقديره  تحدة األمر ملوأعرب وفد الوال�ت ا سـ ت للج ململ س جل يك
بو ي. يوالرقابة يف الو بغي لßول األعضاء ممارسـهتا من  همة اليت  نة تربز القضا� ا حوقال إن تقارير ا ن يمل ث احلومكة للج

يات الرقابة سؤو لو تقÑ للرقابة مبعزل عن تµ الصادرة . م شارية ا X نة يات ا تابعة تو بادرة  سـورحب الوفد جدا  ت للج ص ملمب س م ّ
سات اخلار¬ واملدقق ا�اخيل ية معززة لرصد . حلعن مراجع ا سـىن لßول األعضاء أن ترى آ رس مىت  ّوا ل يت سـتف سـ

Ñتق شارية ا X نة يات ا سـتو ت للج ملص تقÑ للرقابة طرحت قضا� .  للرقابةس شارية ا X نة سـوالحظ الوفد أن تقارير ا ت ملللج س
نظامت األمم الوارتأى XسـWع إىل أحدث ما بذل من ùود . أخرى جديرة /كر ولو بإجياز متخالص العرب من سائر  سـ

ية يط للموارد املؤ يذ أنظمة ا تعلق  تحدة ف�  سـا تخط ت ي سمل ل نف تقÑ للرقابة ال هوقال الوفد إن. ب شارية ا X نة سـ يدرك أن ا ت ملللج س
رشوعات  نة إزاء  بدهيا ا شغاالت قد  متع إىل أية ا نه يود أن  يق يف الواقع و تد منجز أعامل ا للج ت ن ل يسـت لك يد ق  يف ةاجلديدلتشيا

بو  .يالو

ية العامة  .24 بومجلعإن ا  :يللو

شارية "1" X بو نة الو تصاصات  يغة املعد� ال توافقت عىل ا ي جل سلص تقÑ للرقابة، كام ترد يف مرفق خ ملسـ ا
 ،WO/GA/40/2ثالويقة 

"2" áتعدل وفق ذ ته  نظام املايل وال ية من ا سـوأحاطت علام بأن املواد ا حئ ل  .ملعن
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ند   :ّمن جدول األعامل املوحد 24لبا
سات اخلار¬ يار مراجع ا حلا  خت

شات إىل الويقة  .25 نا ندت ا ثا ق مل  .WO/GA/40/3تس

ثورشح الريس الويقة و .26 ئة ئ ته  يار ا/ي ¨ X تعراض إلجراء يه ا ئة احملمكني و توي عىل تقرير  يقال إهنا  بع ت سـ ي هحت خه ف
بو اخلار¬ سات الو يار مراجع  تحكمي ال ئة ا ية اليت تقدمت هبا  تو تحكمي وا يا ح ت ل ي ص ل خل  .ه

يد خويس رامون لوبزي .27 بو اخلار¬، ا سات الو يني مراجع  ية  تحكمي ا ئة ا سـوذكر ريس  ي ح تع ن ل لي ب ملع ه ئ يون ّ ل دي 
مترب  ثة واألربعني اليت انعقدت يف  ثا يات ا يك، بأن ا بارا، من ا سبإ ل ل مجلع سـ يار مراجع 2007ملكي خت قررت وضع إجراء ال ّ

ته يحل حمل املراجع احلايل يف هناية وال سات اخلار¬  يا ل با . ّحل يذ ذá القرار فأصدرت  طلوقال إن األمانة معلت عىل  تنف
شاء 2010رس  ما31للتقدم قرتاحات يف  سات اخلار¬، ومت إ يني مراجع ا ية  ية وما تقدم قرتاحات  سة ا ن،  حل تع ل ن ل لمت تق مل

سقي لك ا�موعهيئة  ثلو أنغوال ونغالديش والصني اتمنحتكمي مؤلفة من  بو آنذاك، ومه  بع لßول األعضاء يف الو ب ا مم ي لسـ
يك يا وسورسا وا تان وسلو سـوقريغزي ن ملكسـ يي تحكمي. ف ئة ا لوذكر أن  متعت للمرة األوىل يف يويو هي ل ا متعت بعد 2010ج ج مث ا

نا سب احلاجة إىل غاية   áيذ ته .  واتفقت عىل نظا�ا ا�اخيل2011ر يح يار املوحدة ا/ي اقرت X حوأشار إىل أن معايري ّ خت
تقدم القرتاحات تحكمي اكن مذكورا يف طلب ا ئة ا لاألمانة عىل  ل ئة وافقت عىل جدول . هي يمي لهيوقال إن ا متل (لتقا شـا/ي ا

يمي يار وعوامل ا X لتقعىل معايري تلمة يف ) تخ تح Xقرتاحات ا تقين لالقرتاحات، وبعدها مت  يمي ا تخدا�ا يف ا سـال ل ملسـ ف لتق
تحوا ) 2010ن يويو 30(غضون ¨رخي إقفال ب الرتحش  ئة ا/ين  يارية حبضور أعضاء ا شرت�ت ا فوفقا إلجراءات ا ي ملع لهمل

بعة اقرتاحات من ماكتب مرحشة من املدققني العامني و. Xقرتاحات تلمت  ئة ا ّقال إن ا سـ سـ ند ) أو ما يقابل ذá(لهي لهمن ا
يا تحدة وزا يا واململكة ا با يا ومالزي� والرنوجي وإ بوال مل ن مسـ يق ا�اخيل والرقابة . تف تد بة ا ية و ثلني من إدارة املا قوقال إن  ل شع ل مم

يمي  متدوا عىل جدول ا لتقاإلدارية ا ية اليت ع يمي Xقرتاحات املا تقين األويل و يمي ا بقا فأجروا ا ئة  يه ا لا/ي اتفقت  ل سـ ي تقعل لتق م له
تحكمي ئة ا تاجئ إىل  يق، مث أرسلت ا تد بو  نة الو تعراض �ى  لخضعت ف� بعد ال ي ن لل ي جل هسـ ل تب . ق ملكوقال إن املدير اجلديد 

يعمل كأمني  نه املدير العام  نة هو ا/ي  يات ا للأخال ل ي عه مل ية مما . هيئةق ئة اطلعوا عىل Xقرتاحات األ صلوقال إن أعضاء ا لهي
هم اخلاص ي�ت . تقيميمكهنم من إجراء  تعراض ا ئة إن ا تقوقال ريس ا لئ سـ بوعلهي ية اكن  ية واملا تا ل من تعراض للعروض التق سـ 

يق  تد نة ا يقات  نظر يف  بعة مث ا ية من املرحشني ا تا قا للك جل تعل ل سـ شارية(لب X نة تخلف ا تقÑ للرقابةسللج شاورات ) ملسـ ا ممث 
تحكمي يف  ئة ا ئة، وبعدها قررت  لا ي هي ّه توبر 27ل ية2010ك أ رشحني ودعوهتم إىل تقدمي عروض  شفه وضع قامئة مصغرة من ا . مل

شمل ند؛  )أ: (توقال إن تµ القامئة اكنت  للهتب املراقب واملدقق العام  تب املدقق العام للرنوجي؛  )ب(مك تب  )ج(مكو ملكوا
تحدةالو يق للمملكة ا تد ملطين  ناير . قلل بو الرييس يف  ثالثة املذكورين يف تµ القامئة دعوا إىل مقر الو يوقال إن املرحشني ا ي ئل ُ

تلموا عددا من 2011 ئة، واكن املرحشون قد ا ئÑ من ا تحكمي، مث اإلجابة عىل أ ئة ا ية أمام  سـ إللقاء عروض  ي سـ ل ي هه له شف
يارية أعدهتا هلم  ئÑ ا ياأل ملع هسـ تحكميّ تخدمت كجزء . لئة ا ية ا تخرجة من العروض ا سـوذكر الريس أن املعلومات ا ه لشفسـ مل ئ

يمي رسي يف . لتقمن إجراء ا ئة اختذت قرارها القرتاع ا لوقال إن ا ناير 28لهي ئة 9 وفقا للامدة 2011ي  نظام ا�اخيل  ي من ا لهل
تحكمي ئة قررت بعد ذX áقرتاع أن تويص . لا يمي، أال وهو املراقب لهيوأضاف قائال إن ا لتقملرحش األعىل درجة يف ا

نه مراجع ية العامة  ند، إىل ا ييواملدقق العام  مجلع لتعه يا  الل حلخار ته ملدة ست اسات ج بو املايل وال نظام الو بو، وفقا  ّلو حئ ي ل ي
ناير  بارا من  ينوات ا ت شأن عقد . 2012عسـ تفاوض بني األمانة واملرحش  يأيت بعد ا  áبوقال إن ذ ل مقبول يأخذ شلك رسا� سـ

نوع من العقود بت . لتفامه وفقا للمامرسة اجلاري هبا العمل يف هذا ا يات  ياهتا مقدمة اآلن إىل ا ئة وتو ّوقال إن تقرير ا للّ مجلع ص لهي
ئة ا/ين بر. فهيا ئة، وشكر أيضا زمالءه يف ا ساعدة ا شكر إىل األمانة عىل  بارات ا تحكمي  ئة ا هوتقدم ريس  ي ي م ل بع ل هي ه له ل ئ نوا ّ

يار X يق خالل إجراء تو ية يف العمل وقدرة عىل ا تعىل  ل خن ف �. 

ند .28 يقات، أقفل هذا ا ياب أية  بويف  تعل  .لغ
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ية العامة ووافقت  .29 بو مجلعا بو اخلار¬، كام هو يللو سات الو يني مراجع  ية  تحكمي ا ئة ا ية  يعىل تو ح تع ن ل ي بص ملع ه
تحكمي 14 و13موحض يف الفقرتني  ئة ا ل من تقرير   ).WO/GA/40/3ة ثالويق(هي

ند .30 نود راي، املراقب واملدقق العام  يد  ناء ا نقل  ند اللكمة  هوأخذ وفد ا ي سـ ث ي لله ف لل وقال إن املراقب واملدقق العام . ل
يات  شكر إىل األعضاء يف  بارات ا نقل  يا نظرا اللزتامات سابقة وطلب من الوفد أن  مجعند يأسف لعدم حضوره  ل ع ي خشص لله

بو عىل ثقهتم يف ند ال املراقيالو نوات من يتللهب واملدقق العام  بو اخلار¬  سات الو نه مكراجع  سدت يف  سـ  ي ح ي للجت يتع ّ
سات . 2017 إىل 2012 تقدمي خدمات مراجعة ا ند يؤكد من جديد الزتامه  حلوقال الوفد إن املراقب واملدقق العام  ب ّه لل

بري عن الرأي يف ا شمل ا ية مما  ية وتلكفة فعا� و بجبودة عا تع ي ن لل ل يق لألداء واإلدارة � بو فضال عن إجناز تد ية للو قياgت املا ي ل
يات ية والكفاءة يف ا تصاد والفعا X لعملمع الرتكزي عىل ل يات . ق يقدم ضامgت إىل ا تقل واملوضوعي  يمي ا مجلعوقال إن ا سـ ملسـ لتق

نظمة سني أعامل ا  Ñساعد عىل مواص بو سوف  يات املقدمة إىل إدارة الو تو ملكام أن ا حت ت ي ص وقال الوفد إن املراقب واملدقق . ل
ثال  X ية ية  شفا ية وتعزيز ا يد األنظمة املا ية يف تو ها مصلحة أسا بو  يات وإدارة الو ند يدرك أن ا تالعام  بغ ل ل سـ ي مجلع مه فلل ح ل

تلف. لألحدث املعايري ا�وية ية املؤهÑ يف  بة من املوارد ا ند يضم  خموأضاف قائال إن املراقب واملدقق العام  ن خن ملهه  لل
تخصصة جدا يق يف جماالت  تد نه من أداء �امت ا مالكفاءات مما  ق لميك سري . سـ بو يف ا لوقال إنه يأمل يف Xشرتاك مع الو ي

يذ نظام  قدما بربgمج احلومكة ال ية ا�وية للقطاع العام يف إجراءات العمل و يعاب املعايري احملا ثل ا نفسـ� يف جماالت  ب ت تم ل س س
ية يط للموارد املؤ سـا ستخط بو يف . ل يا ومقدرا للو بح رشياك اسرتا ند هو أن  يوقال إن هدف املراقب واملدقق العام  يج يص ّه تلل

ها ية والكفاءة يف أعام يق مزيد من الفعا تخدام مواردها و ية إىل ا ها الرا لأهدا حتق م لف ند يف أن يضم صوته إىل . سـ لهورغب وفد ا
ند نه املراقب واملدقق العام  هما أعرب   .للع

ند   :ّول األعامل املوحدمن جد 25لبا
يق ا�اخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا نوي املوجز ملدير  تقرير ا قا ل شع سـ  لل

شات إىل الويقة .31 نا ندت ا ثا ق مل  .WO/GA/40/4 Rev . تس

بة للفرتة  .32 نوي املوجز  تقرير ا يق ا�اخيل والرقابة اإلدارية ا تد بة ا شعوناء عىل دعوة من الريس، قدم مدير  سـ ل ل شع للب ل ق ئ
نوي أعد وفقا للفقرة). WO/GA/40/4 Rev . ثالويقة (2011ن يويو 30 إىل 2010 ل يويو1من  تقرير ا ُوقال إن ا سـ  25 لل

يق ا�اخيل تد ثاق ا قمن  ل  .مي

بواملدير وأعرب  .33 ية يف الو شأن الرقابة ا�ا يع املعلومات الالزمة  تقرير  يعن أم> يف أن يقدم ا خل ب مج بة . ل لشعوقال إن ا
نة تزويد  يقات لسـواصلت عىل طول ا ي�ت ومراجعات و يقات و تد ية  شارية للرقابة ا�ا X نة حتقاملدير العام وا تق ق ب خل ت سللج

تظام و. مفيدة شطة الرقابة  يذ أ نوأضاف أنه أحرز تقدم يف  ن تنف يع �ام الرقابة يف ُ نافع  بو أكرث إطالعا عىل  مججعل الو مي
يهتا وفوائدها تلفة وأ مها ø .يف ال تو ظوأشار إىل أن قضا� ا رسيعة املرغوب فهيا ل ية لوترية ا ليت حالت دون تطور الرقابة ا�ا خل

تظاما ية سويت بصورة أكرث ا يÑ املا نوات ا نيف ا ض لقل ُسـ شاريني ،ل X نات املعلقة يف الوظائف واخلرباء ت إذ جيري إهناء ا سي ي لتع
شارة،كام أن بع وظائف وأربعة عقود ا بة  ية خصص  ت اقرتاح الربgمج واملزيا سـ شع سن  املوظفني وهو ما يؤكد وميول عدد لل

يه  يا يفوالعاعلاملوافق  بةلمل حا يل . لشع ا بري  بة ودمعه ا توفري مزيد من املوارد  تعجوشكر املدير العام عىل الزتامه  شع للب لكلل
بري يف سري سن  بري يف  شلك  كيني موظفي الرقابة، مما سامه  حت ك ب هدف ا/ بتع يهتا مبا يWىش وا تقال بة وا لمعل ا ل سـ ي حددته لشع

ية ثاق الرقابة ا�ا خلا�ول األعضاء يف  ثري من . مي نة توصلت إىل  نجزة يف ا رش ا يق ا تد يات ا كوأشار إىل أن  سـ مل ل لعلم لع ق
تاجات يق سـتنا تد ق ا همة ل تصÑملا ميةملا نوي . جسـ مبخاطر  تقرير ا تاجات يف امللحق األول  X هذه سـويرد ملخص  لل لت نسـ ل

بة وXودعا ا�ول األعضاء إىل ا. املوجز شعتوجه إىل ا تاجئ هذه لل ئÑ عن  يق ا�اخيل وطرح أية أ تد نطالع عىل تقارير ا سـ قل
متة مبوضوع حمدد من املوضوعات املطروحة تقارير إذا اكنت  �ا  .ل
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نوي املوجز قال إن و .34 تقرير ا ثاين من ا سـامللحق ا ل تقدم ا/ي أحرزه يتضمن لل يالت  تح للبعض اإلحصاءات وا ل ل
رشفون عىل بو  الربامجملا نة الو بلغ هبا املدير العام و بة و¨بعهتا  يات الرقابة اليت جسلهتا ا تلفة من تو يذ أنواع  ي يف  جل ت شع ص لخم ل تنف

تقÑ للرقابة شارية ا Xسـ ملت نفذها بعد . س يات الرقابة اليت مل  تقرير بلغ عدد تو ند Xنهتاء من ا يو ص ل رشفون عىلع  الربامج ملا
ية163 تنفيذا اكمال ية . ص تو ية أو حنو128 أي – العظمى مهناغلبواأل يات  - من العدد اإلجاميل% 80 ص تو تو صتعلقة  ب م

يق ا�اخيل والرقابة  تد قبة ا ل  الربامج للمرشفني عىلوذكر أن املدير العام قد أعطى توجهيات وتعل�ت واحضة . اإلداريةشع
باب  رسعة أو تقدمي أ يام بذá عىل وجه ا يات  تو يذ ا سؤولني عن  سـا ص ل لمل للقت يذهانف وتظل معدالت . تنفمعقو� تربر عدم 

يق ا�اخيل والرقابة  تد بة ا يات  قيذ تو لنف شع ص بو اإلداريةت نة الو سات اخلار¬ و يات مراجع ا تو يفة مقارنة  ي  جل حل ص ب ضع
تقÑ للرقابة شارية ا Xسـ ملت  .س

بة .35 يا مع بعض احلاالت املعقدة وا يقات ال يزال عا لصعوأفاد أن عبء العمل يف ا ل بالغ ومض. لتحق لن احلاالت اجلارية ا
يق  بل أن تدخل مرحÑ ا تعراض األويل  X يد تة  توحة و يقات  تة  ناك  رشة حا�،  تحقعددها ثالث  ق ق مف لحتق سـع سـ سـ ه

ها تظار إغال تعراض حا� واحدة يف ا قالاكمل، وجيري ا ن يق مكون من ثالثة موظفني. سـ سم  تلزم  ثري  حتقوهذا معل  ق سـ . يك
سم ومن هذا ا لقوقد عني ريس  ل ئ شاريُ يف حمقق ا ت املقرر Xنهتاء قربا من إجراءات تو ظ ومىض يقول إن ا�ول األعضاء . سي

يقات تفادة من ا لتحقبت معلومات عن ا�روس ا سـ يل عن . ملطل نوي املوجز تفا تقرير ا ثالث  يه، ترد يف امللحق ا صو سـ لل ل لعل
تصÑ هبا اليت قدمت إىل اإلدار يات ا تو تفادة وا ُبعض هذه ا�روس ا مل ص ل بو وإجراءاهتاملسـ تعزيز أنظمة الو ية  لمساعدة عىل لو  ل

بل يقات يف ا تقيل احلاجة إىل إجراء  ملسـحتق  .عىل وجه اخلصوص تقل

ي�ت وأوحض أن  .36 نواتاكن لتقنطاق ا يمي  سم ا بب نقص املوظفني يف  سـحمدودا  لق تق لس سم صار þ مدير . ب لقولكن ا
ناك فريق من املوظفني كام أن إحدى ا�ول األع ية لعامهدامئ و ئة ا تدئا من ا نضاء متول موظفا  لفب من أي وطلب . 2012 لفم

بة تدئ Xتصال  متويل موظف  متة  شعدو� عضو أخرى  لب م ب بو القطرية ا/ي خطط . � شطة الو يمي أ يواسرتسل قائال إن  ن تق
يا نظمة يف  شطة ا تجرييب أل يمي ا نذ وقت طويل بدأ   þن تق يم مل ن كل يداين بوأفاد. ل دأ ومن املفروض Xنهتاء من مل أن العمل ا

نة بل هناية ا يمي  لسـا ق يمي. لتق سم ا بة  تطور �م للغاية  لتقوأضاف أن هذا ا لق سـ تاح لßول . لنل تقرير الهنايئ  سيوأعلن أن ا ل
يمي رش مواد وتقارير ا يمي  ياسة ا تقاألعضاء وفقا  لتق ن لل توبر. سـل بوع األول من أ كويف األ شأن2011 سـ بو  نظم ندوة يف الو ب  ي  تُس

يمي نوان لتقا ية"ع حتت  ية الفكرية عىل ا شأن آ»ر ا يمي القامئة  تعمل من ممارسات ا منا ب لتل مللك يد حظيوقد ". لتق تأ ي هذا األمر  ب
ي�ت  يع إجراء ا ية الفكرية هبدف  يمي يف جمال ا ثÑ من مصادر عديدة ألعامل ا تعرض أ تقبري من املدير العام و مللك تق لم شجل سـ تك ُ

تخال بلللقيام بذá يفص بعض ا�روس سـيف هذا ا�ال وا توحة لßول األعضاء واملعلومات . ملسـتق ا ندوة  تكون ا مفو ل سـ
بيك" Upcoming WIPO events" صفحةمتوفرة يف  بو ا شـعىل موقع الو يل أية دروس . لي تح ندوة  يعد تقرير بعد ا لو ل ل ّسـ ُ

ها عىل أوسع نطاق ممكن ها وو» ندوة وعرو ئقتفادة ورش مواد ا ض ل نسـ  .م

ته وقال مد .37 ية العامة، نظرا ألن مدة وال بة أمام ا يام هبذا العرض األخري عن معل ا رشف  بة إنه  يير ا مجلع شع لشع ي لقل ت
Ñب نة ا ناير من ا هر  ملقـي يف  ش سـنهت ي لت ناسب . سـ يد و توى  موأعرب عن أم> يف أن يكون تقدم محمود قد أحرز يف وضع  ج مسـ

بو، ويف تطوي ية يف الو نو يللرقابة وأعامل الضامن ا ع سةل ها مكؤ بة  سر ا نفسشع بو . ل بة �مة جدا إلدارة الو يوأضاف أن هذه ا لشع
ية يادهتا بفعا يريها و يد و لعىل وجه  قسـ همة ومع . تج سة ا�وية ا يحت þ للعمل يف هذه املؤ نانه للفرصة اليت أ ملوأبدى ا ل س ت مت

يري ناء فرتة ا يحت þ الفرصة ملقابلهتم أ همني ا/ين أ تغالعديد من األشخاص ا ث لت هامل بو  يقة يف الو تطوير ا نفس وا ي شـ وقال إنه . لل
ها الطموحة يق أهدا همة و ميكهنا من Xضطالع بواليهتا ا بو، مبا  يدة للو يريات  فيرى أن املدير العام آخذ يف إجراء  حتق مل سـمف ي  تغ

بة علهيا وساعد يف. بشلك أفضل يس ا يدة يواصل تأ يخلفه قاعدة  يوأعرب عن أم> يف أن يكون ترك ملن  شع لسـ س  مواصÑ ج
شلك أفضل وتلكفة أقل بو ويعمل  بحتديث الو ب تايل . ي ية وتكون  تقال Xية و بة مزيدا من الفعا سب ا لوليك  ل سـ ل شع لت تك

ثاق  يري  نظر يف بعض Xقرتاحات  بة من ا�ول األعضاء أن  هم والصعب، طلب مدير ا ها ا بة للوفاء بغر ينا تغ ت شع مسـ ل ل مل ض م
يق ا�اخيل تد قا ي. ل تقالل لتغوراح يقول إن ا بات ا ية  نظر فهيا تريم إىل تقدمي مزيد من ا�مع  سـريات املقرتح ا تطل ب مل لتل

يق ا�اخيل وال سـ� الفقرة  تد ثاق ا بات يف عدة أجزاء من  ها، وترد هذه ا بة يف  قا لمعل ي تطل مشع مل وأضاف أن هذه . 4ل
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يل يف الفقرة  يريات املقرتحة ترد مبزيد من ا تفصا لتغ نوي امل30ل تقرير ا سـ من ا يق لل تد ثاق ا هو� إىل  قوجز وميكن إضافهتا  لس مي ب
ته) ح(املوارد واجلزء ) ز(ا�اخيل يف اجلزء  بة وإقا ليني مدير ا شع بة . لتع يريات املقرتحة اليت قد متكن ا شعوقال إجيازا إن ا لتغ ل

gنة الرب بارشة إىل  يهتا  بة اقرتاحات مزيا شلك أفضل يه أن يقدم مدير ا جلومن خيلفه من العمل  شع مب ن نظر ل ية  تمج واملزيا لن
توىل مدير  بة؛ وأن  يني موظفي ا شورة للمدير العام عن  يني املؤلفة إلسداء ا بة جلان ا يفهيا؛ وأن يرأس مدير ا شع تع مل تع لشع ل ل

بو ية يف الو ية ووضع �مة الرقابة ا�ا شلك أفضل أ ته ليك يرخس  سن در تش العام وأن  نصب ا بة  يا خل مه ب حت جشع ملف م  .ل

بة  .38 ثاق لشعوأعرب مدير ا يريات عىل  يدة وأن تدخل ا ساعدة و يعن أم> يف أن تكون هذه Xقرتاحات  تغ مم ل مف
نوات العادية يق ا�اخيل يف أرسع وقت ممكن من خالل ا تد لقا ق  .ل

بة عىل اخلدمات اليت قد�ا، وقال إن حكومة  .39 نانه ملدير ا ية عن تقديره وا تحدة األمر شعوأعرب وفد الوال�ت ا ت لمل م يك
تح بوملالوال�ت ا ناء مع> يف الو ية تكن þ فائق Xحرتام ملا اضطلع به أ يدة األمر ث ناء . يك ساهامت اليت قام هبا أ ثورحب  مل

ته تلف مع Xقرتاحني اآلخرين. يوال وأبدى . خيوأضاف الوفد أنه يوافق عىل اقرتاحني من Xقرتاحات األربعة املقدمة وأنه 
بة يف يات مدير ا نظر يف تو ته يف ا شعر ص ل لب بلغ  .ملسـتق ا

يق ا�اخيل والرقابة اإلدارية  .40 تد بة ا نوي املوجز ملدير  تقرير ا يط علام  ية العامة إىل أن  قودعا الريس ا لئ شع سـ ل حت لمجلع
يق ا�اخيل تد ثاق ا يري  يات اليت اقرتYا  تو نظر يف ا قوأن  ل ي تغ ص ل مت  .ب

تد .41 بة ا يد ترين وهو أول من توىل إدارة  لوأعرب املدير العام عن شكره  شع قيق ا�اخيل والرقابة اإلدارية يف للسـ
تحد�ت هام مفعمة  بو، واضطلع فهيا  لالو تاز والقمي جدا ومتىن þ لك . مبي ملموأعرب املدير العام عن شكره þ عىل مع> ا

بل يق يف ا تو تقا ملسـف  .ل

يق ا�اخيل والرقو .42 تد بة ا نوي املوجز ملدير  تقرير ا بو علام  ية العامة للو قأحاطت ا ل شع سـ ل ي  .ابة اإلداريةلمجلع

ند   :ّمن جدول األعامل املوحد 26لبا
سات اخلار¬  حلتقرير مراجع ا

ندت ا .43 ملا تنيتس تا تني ا شات إىل الو ينا ل لق  .A/49/16 و WO/GA/40/15:ثيق

يةو .44 بة املا يق يف املرا تد يادي وا X يان املايل يق يف ا تد سات اخلار¬ بدوره يف ا لذكر مراجع ا ل ت ب ل قحل ق عق ل وقال إن . ّ
نت علهياالغر بو األموال اليت ا تخدم هبا الو يمي للطريقة اليت  يق هذه هو تزويد ا�ول األعضاء  تد يات ا تمض من  ي سـ ل ُمعل ئ ت تق . بق

يا ملراجعة  سات ا نظمة ا�وية للمؤ سات اخلار¬ إىل معايري ا يق اليت قام هبا مراجع ا تد يات ا ند  لعلو س ل مل حل ل معل قس ت ت
سات شمل تµ املعايري اجل. حلا الدخار والقدرة عىل حتمل توال  Ñتص سائل ا سب، بل تغطي أيضا ا ية  ملوانب املا مل حف ل

يجيووردت اإلشارة إىل . اإلنفاق والكفاءة تقومي Xسرتا رشية وبرgمج ا تالعالقة بني املوارد ا ل يذ نظام إدارة  وإىللب تنف إدخال و
باه. األداء وتطوير املوظفني X ¬ت اخلارسا نتولفت مراجع ا تقريرحل يات ال]ين الواردة يف ا تو ل إىل ا ص تلو. ل يتو  نيصل

يةنيلاألوي بة ا�ا يات املرا يل اøاطر و ية  ناوالن أ خل طابع عام و معل حتل مه قت سائل . ت ناول ا ية  ست ا يات ا تو ملوأما ا ت ل ص فتل تبقمل
تحقاقات اإلجاز ياسة أùزة Xتصاالت احملمو� وإدارة ا ثل  رشية  سـاملربطة ملوارد ا سـ مت يةلب ساعات اإلضا نوية وا فات ا ل . لسـ

هال عرب تويق  بح   áية نقل املعارف من املوظفني املغادرين وقال إن ذ سات اخلار¬ عىل أ ثوشدد مراجع ا يص مه سحل سـ
شلك سلمي  .بإجراءات العمل 

سات اخلار¬ عىل تقريره .45 تحدة مراجع ا حلوشكر وفد اململكة ا يد عىل مالح. مل تأ تمن الوفد الفرصة  كوا لل ظة أبداها غ
ية بة ا�ا نوي عن املرا يان  بو إعداد  يد جدا للو يكون من ا ية ويه أنه  نة الربgمج واملزيا خليف إطار  سـ ب ي سـ ن قجل ومن شأن . ملف
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سة عامة ساء� أكرب مكؤ ها  بو وأن  ية يف الو بة ا�ا يات املرا ية  بني فعا يان أن  سهذا ا مل ي خل معل ل ي خيضعب ُق ومن شأنه أيضا أن . ل
Wبو ت تحدة األخرىيجيعل الو نظامت األمم ا بعة يف  ملىش واملامرسات ا مت ئات مراجعة . مل متد  هيوأعرب الوفد عن أم> يف أن  تع

بو ية يف الو شفا ساء� وا يدة وا يضمن اإلدارة الر سات وا�ول األعضاء اقرتاحه ألنه  يا ل مل شـ سـ  .فحل

سات اخلار¬ و .46 تقرير مراجع ا ية  تحدة األمر حلورحب وفد الوال�ت ا ب وقال إن مراجع . مالحظات األمانةيكمل
سني ظروف معل املوظفني ا/ين يعد يدة  سات اخلار¬ قدم اقرتاحات  ّا تح لحل يةمف نظمة أ مهون أكرث أصول ا وأضاف أن . مل

يذ بل موعدا  تضمن يف ا بغي أن  تقارير  نفهذه ا تق تن للسـ مل ت ي شأن وأعرب عن قلقه إزاء . ل يل اøاطر يف هذا ا لوأشار إىل  حتل
ية إلدارة اøاطر انعدام بواملتيج اسرتا ية يف الو يؤ ته يف هوأفاد أن هذ. سسـ رشية، وأبدى ر سأ� أوسع نطاقا من املوارد ا ب  غم بل

ية بة ا�ا تعزيز إدارة اøاطر واملرا شأن اخلطوات اليت جيري اختاذها  خلاحلصول عىل معلومات من األمانة  ل وأثريت خماوف . قب
يذ احلد األقىص  شأن  تنفحمددة  نوية املرحب ّلعدد أ�م اإلجازة ا يةلسـ تعويض عن ساعات العمل اإلضا ياسة ا فÑ و ل  .سـ

يذ حمددة وقالت إهن .47 يد  شأن وضع موا ية  تحدة األمر نفوأحاطت األمانة علام القرتاح ا/ي قدمه وفد الوال�ت ا تيك ع ب  امل
Ñب تقارير ا ملقسعى إىل إدراج هذه املعلومات يف ا ل نة وأشارت إىل إدارة اø. ست ية وقالت إن  بة ا�ا ية واملرا جلاطر املؤ خل قسـ س

تقÑ للرقابة بصدد اعWد إطار أو هنج إلدارة اøاطر شارية ا X بو سـالو ت ملي سعى إىل وضع نظام . س بو  توأضافت أيضا أن الو ي
نطاق تواضعا وحمدود ا بداية  يكون يف ا ية وشددت عىل أن الهنج  لإلدارة اøاطر املؤ ل سـ مسـ متت األ. س لمانة بقوها إن ختوا

يجي تقومي Xسرتا تجزأ من برgمج ا ية جزء ال  بة ا�ا تتعزيز أنظمة إدارة اøاطر واملرا ل ي خل  .ق

بل .48 بارا من العام ا ية ا بة ا�ا نو� عن املرا  gيا تعد  ملقوأكد املدير العام أن األمانة  تق خل سـ ب  . عسـ

تا .49 تعاون ا سات اخلار¬ عىل ا ملموشكر املدير العام مراجع ا ل ية حل بة املا تب الفدرايل للمرا متر بني ا لز ا/ي ا ق ملك سـ
تب ا�ويل شأة . ملكوا يدة جدا تعود بدا�هتا إىل  نظمة عالقة و سورسية وا ية ا نوذكر بأن العالقة بني احلكومة الفدرا ط مل ل يل ّ

رش تاسع  نظمة يف القرن ا عا ل يÑ قرن من الز. مل سورسية معلت  ية ا طوأضاف قائال إن احلكومة الفدرا ل من عىل مراجعة يل
نظمة ملسات ا ية Xتقال إىل . ح ساعدته يف  سات اخلار¬ عىل مع> و شكر إىل مراجع ا يوجه ا تمن الفرصة  نوا معل م حل ل ل غ

ية ا�وية لاملعايري احملا بارات ا. بس لوتوجه املدير العام  بع سادة ّ شخيص وبصورة خاصة إىل ا لشكر ا ديديه كورت كروتر ول
تنيدوكروزا عىلأريل مونوت و تني املا هم خالل ا ضي  ن  .لسـمعل

ية املقدمة شأن الويقةو .50 نة الربgمج واملزيا يات  ية العامة للوبو عىل تو ثوافقت ا ب ن جل ص ي  كام WO/PBC/18/17 مجلع
 .A/49/16 ثيه واردة يف الويقة

ند   :ّمن جدول األعامل املوحد 28لبا
ية الفكرية ية وا ية  نة ا مللكتقرير ا من ن لتللج  ملع

نا .51 ندت ا ملا تنيتس ثيقشات إىل الو  .WO/GA/40/18 وWO/GA/40/5 Rev. :ق

ية الفكرية  .52 ية وا ية  نة ا مللكوقدمت األمانة تقرير ا من ن لتللج نة(ملع  .WO/GA/40/5 Rev ثالوارد يف الويقة) للجا
ية العامة ُع نذ ا�ورة األخرية  للجمعوأشارت إىل أنه  نة يف نومفرب م سابعة  سادسة وا للجقدت ا�ور¨ن ا ل  2011 ومايو 2010ل

توايل نغالديش رئاسـ. لعىل ا نان من  بد ا سفري محمد  بوتوىل ا حل ع نة اتفقت يف دورهتا  .هتامل للجووردت اإلشارة إىل أن ا
سادسة  يق مبثابة ئملخص الريس يكون أن عىل لا ية العامة وأنه نظرا إىل  نة إىل ا تعلتقرير ا مجلع متكن ا�ورةللج سابعة مل  ي ا ل

يت ا�ول األعضاء إىل اإلحاطة علام لويقة. لتµ ا�ورة ملخصه إمتامئالريس من  ثود ع ُ WO/GA/40/5 Rev.ها  . فق ومر
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نة .53 يه كريس  نة ا�ول األعضاء عىل وضع ثقهتا  ٍوشكر ريس ا للج ئللج ف بوئ ية العامة أن. ي �مة جدا من جلان الو  همجلعوأبلغ ا
ية العامة نذ انعقاد ا�ورة األخرية  للجمعأحرز تقدم ملموس  م ية عن .ُ سادسة تقارير مر نة تلقت يف دورهتا ا حل وأوحض أن ا ل للج

ية14 رشوعات جدول أعامل ا رشوعا من  لتمن  م يذ و. م تارة  رشة ا سع  يات ا تو يذ ا تقدم احملرز يف  تعرضت ا نفا تنف ع ل للت ø ت ص ل ل سـ
يا. الفوري نولو ية الفكرية ونقل ا رشوع ا جواكنت ا�ول األعضاء قد وافقت عىل  تك لمللك تحد�ت: م شرتكة وناء احللول، لا ب ا مل

نة ثة  ثا نذ ا�ورة ا شأنه  شات  نا مترت ا للجوا/ي ا ل ل ب ق ممل رشوعات . سـ شأن ا رشوع آخر �م  نة كذá عىل  ملووافقت ا بم للج
ية الفكرية توحة والkذج القامئة عىل ا تعاوية ا مللكا ملف ن شت أيضا مضمون . ل gية الفكرية وجهرة اقرتاح قو شأن ا مللكرشوع  ب م

يهوواألدمغة  نة ويقة . علافقت  شت ا g ،ية الفكرية بل عىل أوجه املرونة يف نظام ا تعلق بربgمج العمل ا ثوف�  للج ق مللكي ملق
يقات  بار  X نقحة تأخذ يف شطة وتقدمي ويقة  يذ بعض األ بت من األمانة امليض يف  تعلأعدت حول هذا املوضوع و ت ث ن عطل م تنف

ية تا لالوفود يف دورهتا ا ية األعضاء، فقد حققت رمغ ذá إجنازات ُولنئ علقت ا�ور. ل ناء عىل طلب غا نة  سابعة  بة ا ب للج لل
ثاين ا/ي قدمه املدير . �مة تقرير ا ية وهو ا يذ جدول أعامل ا لففي تµ ا�ورة، نظر األعضاء يف تقرير املدير العام عن  ل لتمن تنف

يا نة  تقدمي تقارير إىل ا نة بعد أن وعد  خشصالعام إىل ا للج ب تلفة اليت واكن ت. للج øقرير املدير العام شامال وناول اإلجراءات ا ت
ية يات جدول أعامل ا يذ تو مناختذها هو واألمانة  لتص نوان . لتنف رشوع  نة أيضا عىل اقرتاح  بعووافقت ا ية الفكرية "مللج مللكا

يقات ال" وجهرة األدمغة رشوع مع مراعاة  رش عىل اإلنرتنت اقرتاح ا بت من األمانة أن  تعلو ملطل ئوأبرز الريس أن األمانة . وفودتن
نقح عىل اإلنرتنت قربا رشوع ا يرش اقرتاح ا مل مل ية . سـتن شأن ا رشوع  نة قد وافقت عىل هنج ومضمون ا مللكواكنت ا ب ملللج

ب تصاد غري الرمسي و Xطلالفكرية و بÑتق يه يف ا�ورة ا نظر  رشوع  ملق تقدمي اقرتاح  ف لل ونظرت ا�ول األعضاء أيضا يف . م
شأ بويقة  يد الوطين ث رشيعي عىل ا يذها ا تعدد األطراف و تعلقة لرباءات يف اإلطار القانوين  لصعن مواطن املرونة ا تمل لت نف م

نة ناء عىل طلب ا تعلقة لرباءات اليت أعدهتا األمانة  شأن مواطن املرونة ا ثاين من دراسة  ميي، واجلزء ا للجواإل ب مل ب ل . قل
نظر يف تµ الويقة يف ا�ورة تواصل ا ثو ل نةيس نة  ثا للج ا شات حول ويقة . مل نا نة واصلت ا ثومىض الريس يقول إن ا ق مل للج ئ

يقات  نظر فهيا مع مراعاة ا نقحة  بت تقدمي ويقة  ية الفكرية و شأن مواطن املرونة يف نظام ا بل  تعلبرgمج العمل ا لل ث طل لب م مللك ملق
ته مجموعة جدول أعامل. األخرى من الوفود نة كذá يف اقرتاح قد مونظرت ا ند دامئ جديد يف جدول للج شأن إدراج  ية  ب ا ب لتمن

Ñب شات يف دورهتا ا نا ية، ووافقت عىل مواصÑ ا ية الفكرية وا ملقاألعامل خبصوص ا قمللك مل شات، اتفقت ا�ول . لتمن نا قوبعد ا مل
ية إىل عام ية الفكرية وا شأن ا نظمي مؤمتر دويل  يل  مناألعضاء عىل رضورة تأ ب لتت مللك ميختصيص األموال و 2012 ج  هلتنظالالزمة 

ية للفرتة نيف ويقة الربgمج واملزيا ناق. 2013-2012 ث َو نة سي ثا يل يف ا�ورة ا تحضري للمؤمتر ا�ويل مبزيد من ا مش ا ل تفص لل
ية . للجنة تعاون يف جمال ا رشوع تعزيز ا توصل إىل اتفاق حول اقرتاح  نة لعدم ا سابعة  يق ا�ورة ا مللكونظرا إىل  ل ل للج ل متعل

تألف من ملخص الريس لتمنالفكرية وا ية العامة  نة إىل ا بßان األقل منوا، فإن تقرير ا ية وا نا بßان ا ئية ف� بني ا يم مجلع للج ل ل ل
سادسة شجعة . للßورة ا سقي ا�موعات عىل وجه اخلصوص وتلقى ردودا  ية مع  شاورات غري ر مواكن الريس قد عقد  ن مس مم ئ

يد  gية جا. امفوتعاو شاورات غري الر مسوتظل ا ناءة ك� . ريةمل سامهة  سامه  ته يف أن ا�ول األعضاء  بوأبدى الريس  م ست ثق ئ
بقى من العمل نجاح ما  تمكل  نة و سابعة  تتأنف ا�ورة ا ب سـ للج ل تسـ تطلع إىل العمل مع ا�ول األعضاء ليك حتقق . ُت يوقال إنه 

نة ثا يدة يف دورهتا ا تاجئ  نة  ما لج ن  . للج

54. ية  تحدة األمر يكوحتدث وفد الوال�ت ا يات مل يذ تو صمس ا�موعة ء وذكر بأن ا�موعة ملزتمة الزتاما اكمال  نفت ب
توازg وفعاال يذا  ية امخلس واألربعني  مجدول أعامل ا تنف نة . لتمن رشعات اليت وافقت علهيا ا للجوأضاف أن ا�راسات وا مل

بو األخرى ئات الو شطة  سامه أيضا يف أ هدف و يق ذá ا يسامه يف  ي ن ت هت س لس تقارير عنلوفد علام وأحاط ا. حتق لمع Xرياح   ت
ية حبق املؤلف  نة ا�امئة ا ية العامة، ويه ا ية إىل ا ئات ا ية اليت قدمهتا ا يات جدول أعامل ا نيذ تو للج مجلع ن ي من ملعص ملع له لت تنف

يدية ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا�وية ا نة احلكو تقلواحلقوق ا�اورة وا ث ن ل لللج مللكملع نة م للج والفوللكور وا
ية  ياgت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والkذج ا ية بقانون العالمات ا نة ا�امئة ا ية بقانون الرباءات وا فا�امئة ا ب ع لص ل ن للج لن ملع ملع

شأن الرباءات تعاون  ية إلنفاذ والفريق العامل ملعاهدة ا شارية ا X نة بوا ل ن ت ملعللج ت. س وصل إىل لوأوحض أنه من املؤسف عدم ا
نة، وال سابعة  للجتوافق اآلراء يف ا�ورة ا تعاون ل ية وروح ا سابقة من جتربة إجيا تني ا هدته فرتة ا لسـ� يف ضوء ما  ب ل ن بيد . لسـش

يد  سابعة املعلقة يف نومفرب، ومن مث  ناف ا�ورة ا يع الوفود وتطلع إىل ا هأن ا�موعة ء تظل ملزتمة لعمل مع  ل ت ت متمج ئ سـ
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هم للغايةالطريق إىل ا� ها ا نة وامليض يف  ثا ملورة ا معل م تامويف . ل ها اجلاد وتفانهيا خلا معل، أعرب الوفد عن تقديره لألمانة عىل 
ناحجة رشوعات ا نة ورعاية العديد من ا ليف إعداد اجWعات ا  . ملللج

تواصل جبدول .55 يوية وأعرب عن اهWم ا�موعة ا بßان اآل تان مس مجموعة ا ملوحتدث وفد  سـ ل شأن أعاملكسـ  ب الويب 
ية ياجات . لتمنا ية ا توازن ومرن يف  ية الفكرية، وهو نظام  نظام العاملي  هدف هنايئ  ية  سعى إىل ا توقال إنه  ب لل من حي تل م للملك ك لت

ية فهيا تو�ت ا تالف  منا�ول األعضاء عىل ا لتسـ م يف مع ظروف لك . خ ية فكرية  ترب أنه من الرضوري وضع نظام  مكوا ملك ع
بßان وا. بß عىل حدة ية وا نا بßان ا توازنة �مع ا تطور بطريقة  ية الفكرية أن  نظام العاملي  لألمه من ذá أنه عىل ا ل ل ي مل م للملك

ية ها اإلمنا يق أهدا ئاألقل منوا يف  ف تاكر واإلبداع . حتق X شجع ية الفكرية أن  هده نظام ا تطور ا/ي  بغي أيضا  بو ي لل مللكي ش ين
نولو¬ واجلغرايف  يط ا لتكويواكب ا تطورحمل ثقايف العاملي ا تصادي وXجWعي وا Xمل ل يا يف . ق تلزم ذá اجتاها إمنا ئوقد  يسـ

تصادية X ية يف اجلوانب تاجئ إمنا يق  ها الفكري ويضمن  نظمة ويف  قياسة ا حتق ئمعل ن مل ية . سـ بغي حرص جدول أعامل ا منوال  لتي ن
نجز اآلن ولكن يام مبا  ية فقط وإعادة ا ساعدة ا شطة ا يُيف أ ن مل لقن نة الوارد يف .  عىل نطاق أوسعلتق للجوأحاط الوفد علام بعمل ا

بعد اإلمنايئ .WO/GA/40/5 Rev ثالويقة تقدم امللموس ا/ي أحرزته يف جمال تعممي ا ل و بوعىلل شطة الو يع أ ي  ن وقال . مج
ية  يةلغةمهإن ا�موعة تويل أ تعممي جدول أعامل ا من  ها بعد . لتل نة  ناف ا تعلوتؤيد ا للج لعملت ئ سابعةسـ وأفاد أنه من . ليق دورهتا ا

تحدة،  نظمة ¨بعة لألمم ا بو، بصفهتا  هم إبراز أن الو ملا مي يةمل سؤو لتوىل ا مل يذه ت نوب و تعاون بني بßان ا تنف عن تعزيز ا جل ل
نوب شامل وا تعاون بني ا تكامال  جلا ل لل ن. سـ بßان ا هود ا متع ا�ويل  ياق، أكد جمددا عىل رضورة دمع ا لويف هذا ا ل جلسـ � ية ل ما

نوب تعاون بني بßان ا يع نطاق ا ية إىل تو جلالرا ل سـ شأن . م رشوع  بوأعرب عن أمل ا�موعة يف اإلرساع يف اعWد اقرتاح ا مل
نوب تعاون بني بßان ا جلا بت . ل بو يف WO/GA/40/18 ثموعة لويقةا�حور ئات الو تلف  سامهة  ي اليت تعرض  ي خم هم

يات جدول أعامل ا نهيا من تو صيذ ما  يع نة. لتمنيةتنف ية العامة  يذ قرار ا سـوأشارت إىل  لمجلع يات 2010 تنف شأن اعWد آ ل  ب
شأنه   Ñشة مفص نا تطلع إىل إجراء  تقرير األول وقالت إهنا  بت  تقارير ور يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا با ق ت ل ل مسـ ح لتق لتن

Ñب نة ا سة ا ملقيف  للج  . جل

بßان  .56 يا مس مجموعة ا نوب أفر لوحتدث وفد  يق نة، وال سـ� ج ية وأشاد مبا قامت به األمانة حتضريا �ورات ا للجاألفر يق
بßان  ية وا نا بßان ا ية ف� بني ا ية الفكرية وا تعاون يف جمال ا رشوع تعزيز ا لساعدهتا للمجموعة خبصوص اقرتاح  ل ل من ل مم لتمللك م

نة ع. األقل منوا ها املدير العام إلطالع ا بذ هود اليت  للجورحب الوفد  لي بو جل ية يف الو يذ جدول أعامل ا يىل وضع  لتمن تنف
 Ñنة وتطلع إىل مواص سابعة  ية املقدم إىل ا�ورة ا يذ جدول أعامل ا شأن  ثاين للمدير العام  تقرير ا تورحب أيضا  للج ل من ب ل لتل تنف

نوال ي. ملاإلبالغ عىل هذا ا بو أدى إىل تطورات إجيا شطة الو ية يف أ بوقال إن إدماج جدول أعامل ا ي ن ثل إطار اإلدارة لتمن مة 
ية ية جدول أعامل ا ية جديدة لوضع مزيا تاجئ واعWد  منالقامئة عىل ا ن معل لتن شطة . ل يع أ ية عىل  تعممي جدول أعامل ا نورحب  مج من لتب

نفذها  رشوعات اليت  ية ورحب كذá بعدد من ا بو عىل حنو ما أشادت به العديد من ا�ول األعضاء يف هذه ا تالو مجلع ملي
نة لصاحل يةللجا نا بßان ا م ا ل يا، وا�راسة . ل نولو رشوع نقل ا ية قصوى  ثال عىل ذá، قال الوفد إن ا�موعة تويل أ جو لتك مل مه مك

ية الفكرية وجهرة األدمغة، وأوجه املرونة يف نظام  تصاد غري الرمسي، وا Xية الفكرية و مللكحول الرباءات واملµ العام، وا ق مللك
ية الفكرية ية الفكرية ملوتWىش تµ ا. مللكا تخدام نظام ا ثÑ يف ا ية لßول األعضاء كلك ا مللكرشعات مع األولو�ت الو سـ مت ملن ط

ية WجXتصادية و X يهتا ع�مع  قمن رشوعات. ت يذ تµ ا نجاح يف  تطلع إىل ا ملوأوحضت ا�موعة أهنا  نفت ل شـيا مع الرتكزي اومت. ت
يه من ا�ول األعضاء، قدم تو ية  جعىل جدول أعامل ا ب نوان لتمن رشوع  بعت ا�موعة اقرتاح  ية "م تعاون يف جمال ا مللكتعزيز ا ل

ية ف� بني نوبلتمنالفكرية وا بßان األقل منوامن  جل بßان ا ية وا نا بßان ا لا ل نة"مل سابعة  للج يف ا�ورة ا املقدم واكن Xقرتاح . ل
ية هو  بßان األفر يقمن مجموعة ا رشوع ل نا األولملا بßان ا ما/ي تقدمه ا ل نةل تعاون ف� ُوقد مص. للجية يف ا تعزيز ا رشوع  لم ا ل مل

ية ية الفكرية وا بادل اخلربات يف جمال ا نوب هبدف  منبني بßان ا ت لتجل بو. مللك  ،يوعالوة عىل ذá، فإن هذا Xقرتاح جيعل الو
تحدة،بصفهتا واك�  ملتخصصة من واكالت األمم ا يةتثلمت م يات احلا تو ل لألولو�ت واملامرسات وا ص تحدة ل نظومة األمم ا مل  مل

نوب تعاون بني بßان ا ية تعزيز ا ها  تخصصة وبرا تحدة ا بادرات اليت اختذهتا غريها من واكالت األمم ا جلو ل بغ مل مل واكنت . جمللم
بل املوافقة  سابعة اليت علقت  رشوع يف ا�ورة ا ها عىل اعWد هذا ا علا�موعة قد عقدت أ قل ُمل ا�ول الوفد وجشع . يهمل
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تأنف  اكفةاألعضاء سابعة اليت  ناءة يف ا�ورة ا شاركة ا سـ عىل ا ل ب تمل رشوع 2011  نومفربيفسل بßان ا/يمل واعWد ا ل تويه ا ل
ية ية يف ا نا بßان ا ياgت العامة اليت أدلت هبا ا برية عىل حنو ما جاء يف عدد من ا ية  ية أ نا مجلعا ل ل ب ك مه مل وأشار كذá إىل أن . لم

يق وإجراءاتتنفيذ  ية ا سـآ تقارير لتنل يمي وإعداد ا ل الرصد وا يق(لتق ية ا سـآ ية )لتنل نا بßان ا بة  برية  ية  متيس أ ليك لل سـ ك . لنمه
نة يات العامة  سـوأضاف أن ا يذ 2010 لمجلع ها�ا يف  ية لإلبالغ عن إ بو ا ئات الو يه تعل�ت إىل  نف وافقت عىل تو س تج ن ي ملعي ه

ية تقدمي . لتمنجدول أعامل ا يويف هذا الصدد، رحب الوفد  تطلع إىل هب ية العامة وقال إنه  تقارير إىل ا بو تµ ا يئات الو مجلع ل ي
نة  Ñب تقارير يف ا�ورة ا شة تµ ا للجنا ل ملقق ها . م ية عىل مو بßان األفر سابقة، تؤكد مجموعة ا نة ا قفوكام جاء يف دورات ا يق ل ل للج

ية دو ية الفكرية وا ثة يف جمال ا ثا نفذ دعامهتا ا نة أن  منبأن عىل ا ل ل ت لتللج تأخريمللك وترى أنه ال بد من إجراء مزيد . لن مزيد من ا
ية الفكرية يف  هم أوسع لßور ا/ي ميكن أن تؤديه ا ية من أجل خلق  ية الفكرية وا نقاش حول العالقة بني ا مللكمن ا ف منمللك لتل

ية نا بßان ا ية يف ا ميع أو تعزيز ا ل ل من لتشج تامويف . ت رشعات جدول أعامل ، أعربت ا�موعة عن تقديرها ملا نفذته األخلا ممانة من 
ية تلفة يف القارة األفر ية ا يقا ø  .لتمن

ية .57 يذ جدول أعامل ا نظمة عىل تقد�ا يف  نأ وفد الصني ا منو مل لته ية العامة يف دورهتا األخرية. تنف تعلق مبوافقة ا مجلعوف�   .ي
يق  ية ا تعلق بآ سـوف�  ل تقارير، وإجراءات لتني يمي وإعداد ا لالرصد وا بالغةوفد عن سعادته أعرب اللتق  بأن بعض اللجان لا

تلف ا�االت ية يف  يذ جدول أعامل ا همت يف  خمأ لتمن نف شأن . تس توافق اآلراء  تلف األطراف  توصل  بولكن لألسف مل  ل خم ت
نة سابعة  يق أعامل ا�ورة ا ية مما أدى إىل  للجالقضا� ا ل تعل ية يف ا�ورة . ملعن بدي األطراف ا نوأعرب عن أم> يف أن  بÑ ملعت ملقا

ية ك� 2011 يف نومفرب شأن القضا� ا سامح للوصول إىل توافق اآلراء  ناءة وتحىل  ن مزيدا من املرونة والروح ا ب ت ت ملعب  حيصللل
بßان  يذ جدول أعاملعىل فوائد لعدد أكرب من ا ية تنفملموسة من   .لتمنا

ية، وأحاط علام .58 يابة عن مجموعة جدول أعامل ا ند  منوحتدث وفد ا ن لته ل سابعة ل سادسة وا تقرير األمانة عن ا�ورتني ا ل  ل ب
ية ) WO/GA/40/5 Revثالويقة (للجنة  يات جدول أعامل ا يذ تو تعراض  منفضال عن ا ص لتسـ تنف

ية من خالل ). WO/GA/40/18 ثالويقة( يات جدول أعامل ا يذ تو تقدم احملرز يف  منوقال إن ا�موعة ترحب  ص لتل تنف
للجرشوعات وجهية تضطلع هبا ا يه بإجراء . نةم بارة عن إطار شامل يطالب  ية هو  فوأضاف قائال إن جدول أعامل ا ع لتمن ً

تصادية األوسع نطاقا، عوضا عن  Xية و WجX ية ياق ا ية الفكرية يف  بع بوضع ا منوذج ا قحتول تصوري يف ا عمللك من سـ لتت مل ل
سط. رؤيهتا كغاية يف حد ذاهتا هوم ا ملبوأضاف أن هذا اجلدول حل حمل ا ية الفكرية " املكون من جانب واحد وهو أن ملف مللكا

تعزيز "، وجاء برؤية أكرث دقة وتوùا بأن "جيدة وأن الز�دة فهيا حىت أفضل ندما تكون أداة  يدة  ترب  ية الفكرية  لا ع جتع مللك
ياجات احملددة ألي بß وأي وضع X ناسب ية وتكون مصممة  WجX ية تصادي وا X منو تا ت ع حمن ل لت ق تحول وقال". ل ل إن هذا ا

يا تخصصة حمدودة ز رشوعات  يصه أو قرصه عىل  بع ال ميكن  منوذج ا ناللكي يف ا تقل مت مم مل يذ . ل ناء  هم أ تايل فإن من ا نفو تمل ث ل
سوا  يقهتا وأال  رشوعات ملموسة، أن يرى األعضاء األمور عىل  ية من خالل  يات جدول أعامل ا نبعض جوانب تو من يص حقم لت

يقي جلدو ية الفكرية حلقأن املعىن ا يق حتول تصوري يف الطريقة اليت يرى هبا األعضاء ا ية يمكن يف  مللكل أعامل ا حتق لتمن
بة  نا رشي يف لك ماكن من خالل وضع القواعد واملعايري ا نس ا سني أوضاع ا تخدا�ا  سعون هبا ال سـوالطريقة اليت  مل تح سـ لبي جلل

ية الفكرية وتوفري امحلاية مبوجهبا وإنفاذها وتق مللكشأن ا هاب ية يف جما ساعدة ا لدمي ا ن ياق بأن . لتقمل لسـورصح الوفد يف هذا ا
تفاعل بني  شات أمع عن ا نا تضن  نة يه أن تكون حمفال  شري إىل أن إحدى وال�ت ا لا�موعة  ق حي للج ية الفكرية "مت مللكا

ية بو اتفقت". لتمنوا يع ا�ول األعضاء يف الو يومىض يقول إن  ي مج نةلتمنإن اعWد جدول أعامل ا  عىل العالقة 2007 سـة يف 
بعض إلدراج  بب معارضة ا ها  ية، ومع ذá فإن ا�موعة تعرب عن اندها ية الفكرية  نة اليت تربط ا لالويقة وا من ت سث ش مللك بي لت مل

نوان  نة  بعند دامئ يف جدول أعامل ا للج ية"ب ية الفكرية وا لتمنا ية"مللك نة ا يا مع والية ا حلقيق،  للج > يف وأعرب الوفد عن أم. متشـ
شف الصالت اليت تربط بني  يع و يه ا ناقش  نة حمفال  بح ا سود املزيد من احلمكة يف هذا الصدد وأن  تكأن  مجل ي للج تص يسـي ف

ية ية الفكرية وا لتمنا ية الفكرية . مللك هم بني ا سامهة يف إقامة الرابط ا همة  مللكوأشار الوفد كذá إىل أحد احملراكت ا مل للممل
تعاون  ية، أال وهو ا لوا ئاهتا لتمن ها و تحدة وبرا شطة األمم ا يع أ نوب، وهو بعد راخس وعامد قوي يف  يبني بßان ا مل ن مج هجل جم

ها تابعة  تخصصة ا لوالواكالت ا ل نوب ويضمن تويد . مل شامل وبßان ا تعاون بني بßان ا تعاون يمكل ا لوراح يقول إن هذا ا جل ل ل ل



WO/GA/40/19 

14 

 

ية وتقامس املعارف واخلربات الرضورية �مع ا لتمنموارد إضا يةف نا بßان ا ية يف ا ية وا WجXتصادية و X مية لق ل لعلم وأشار . ع
يÑ، إن وجدت نوب  تعاون ف� بني بßان ا بو يف جمال ا شطة الو قلالوفد مع األسف إىل أن أ جل ل ي بارها . ن بو  توأضاف أن الو عي

تحدة شذ عن أرسة األمم ا تعني أن  تحدة، فال  تخصصة من واكالت األمم ا ملواك�  ت ي مل تعاون ف� بني /. م رشوع ا لá فإن  م
نة سابعة  ية يف ا�ورة ا بßان األفر ته مجموعة ا ية الفكرية قد اقرت نوب يف جمال ا للجبßان ا ل ل يقجل ح وقال إن مجموعة جدول . مللك

ن تعاون ف� بني بßان ا رشوع ا بب عدم Xتفاق عىل  نة  سابعة  يق ا�ورة ا شعر ألسف  ية  جلأعامل ا ل للج ل تعل ت ممن سب ل وب لت
نوب، . املقرتح تعاون ف� بني بßان ا رشوع ا بو مل توافق عىل  جلورصح بأن املؤسف هو أن بعض ا�ول األعضاء يف الو ل مي

ها ووجه �م من وجوه العمل ا/ي تضطلع به األمم  تابعة  تخصصة ا تحدة والواكالت ا ية من وال�ت األمم ا لوهو والية أسا ل مل مل سـ
تحدة نوب يف جمال ورصح بأن لك ذá يدعو. ملا تعاون ف� بني بßان ا تعزيز ا جل إىل األسف يف ضوء الرضورة امللحة  ل ل

ية يف ا�الني XجWعي  منو وا ية الفكرية يف تعزيز ا ية ا�ور ا/ي ميكن أن تؤديه ا ية الفكرية، نظرا أل منا لتمه ل مللك مللك
سامه تعاون، ونظرا  بßان األشد حاجه إىل هذا ا تصادي يف ا Xللمو ل ل بßان أن تقوم هبا يف إنعاش ق هذه ا لة اليت ميكن  ل

مترة ية ا تصادية العا X تصاد العاملي من األزمة Xملسـ مل ق سود املزيد من احلمكة وأن توافق . ق يوأعرب الوفد عن أم> يف أن 
متده دون تأخري رشوع و نة عىل ا تأنفة  سابعة ا تعا�ورة ا مل للج سـ هود ويف هذا الصدد نوه الوفد إىل أن ا. ملل جل�موعة ترحب 

تعاون  رشوع ا سابعة عىل أساس اعWد  ناف ا�ورة ا سري ا شاور مع ا�ول األعضاء  نة يف ا ها ريس ا بذ لاليت  ل ت ي ت للج مي ت ئل ئ سـل ل
ية ا�ول األعضاء رشوع تدمعه غا سالسة، وهو  نوب  بف� بني بßان ا ب لجل بو وتؤيده م ند و. ييف الو تفت الوفد إىل ا با " 1"28لل

ية ألعامل ومن جدول ا يق تعممي جدول أعامل ا تعلق  ية ف�  تني املا تقدم ا/ي أحرز يف فرتة ا  áمنرحب كذ سـ ي ض لتل تن بل سـن
نه تقارير  بو ورصده وإعداد ا شطة الو يع أ ععىل  ل ي ن نة. مج ية العامة  سـوذكر بأن ا يق  وافقت عىل 2010 لمجلع ية ا سـآ لتنل

تقارير اليت أوصوإجراءات يمي وإعداد ا ل الرصد وا نة يف رصد ت هبا لتق يد والية ا سة، اليت أعادت تأ نة يف دورهتا اخلا للجا ك م للج
ئات  يق مع سائر  نه وكذá ا تقارير  ته وإعداد ا نا ميه و متدة و ية ا يات جدول أعامل ا يع تو ييذ  سـ ع ل شـ من ص همج ن لتق م ينف تقملع لت ت

ية يف هذا الصدد بو ا نالو بو ا. ملعي ئات الو ية العامة كذá من  يوطلب قرار ا ي نوية املرفوعة إىل همجلع سـية تضمني تقاريرها ا لن ملع
ية يات اخلاصة هبا من جدول أعامل ا تو يذ ا سامههتا يف  يات وصفا  منا ص ل مل لتمجلع هذه الوالية فإن . تنف تطرد قائال إنه وفقا  لوا سـ

ية إدماùا  ئاهتا تقارير عن  بو و بو ترفع فهيا جلان الو ية عامة للو ية يه أول  للا�ورة احلا ي ي ي مجع كيفل بعد اإلمنايئ يف جماالت معل ه
رشط. لك مهنا هذا ا بو  يع جلان الو ثل  تطور اإلجيايب وشددت عىل رضورة أن  بت هبذا ا لورصح بأن ا�موعة ر ل يح مج ت . متل

ية  نة الربgمج واملزيا تجزأ من معل  ية يه جزء ال  يات جدول أعامل ا نظر إىل أن تو نوقال عىل وجه اخلصوص إنه  جل ي من ص لتل
ية عن املوضوعي،  نة الربgمج واملزيا شذ  ية، مفن الغريب أن  بني الصÑ اليت تربطه جبدول أعامل ا نوأن لك برgمج  جل ت من لتي

تطورات اليت  ية العامة  بلغ ا ئاهتا وأال  بو و شطة الو يع أ ية عىل  تعممي جدول أعامل ا بو الراخسة  لياسة الو مجلع ت ي ي ن مج من ب ي هسـ لت
ية مننجزها يف تعممي جدول أعامل ا سامهة .لتت ية سامهت  نة الربgمج واملزيا رشة  نة  ثا م ومىض يقول يف الواقع إن ا�ورة ا ن للج عل م

بة ية من  ية اøصصة لإلنفاق عىل ا بعد اإلمنايئ بأن أوصت بز�دة املزيا سـملموسة يف إدماج ا من ن نل تني % 19,4 لت لسـنيف فرتة ا
بة سابقة إىل  سـا بÑ% 21,3 نل تني ا ملقلفرتة ا تايل فإن. لسـن ئات لو ية وسائر  نة الربgمج واملزيا تطلع إىل أن ترفع  ي الوفد  ن جل هي

ها، ووفقا للقرار ا/ي اختذته  بعد اإلمنايئ يف  بÑ عن الطريقة اليت تدمج هبا ا ية العامة يف دورهتا ا بو تقريرا إىل ا معلالو لملق مجلع ي
نة ية العامة يف  سـا تقارير اليت 2010 مجلع يل ا ية العامة  ت، فإن ا لسـ تح ية الفكرية مجلع ية وا ية  نة ا مللكها إىل ا منسلم ن لتللج ملع ت

ها ند األول املوضوعي عىل جدول أعام ها يف إطار ا لنا بش لت نة . قل نظر فهيا بإمعان يف دورة ا تطلع إىل ا للجوقال إن ا�موعة  ل ت
هر نومفرب تعقد يف  بÑ اليت  شا ياق، رصح الوفد بأن ا�موعة تذكر كذá بأن X. سـملق ند يف لسـويف هذا ا ته ا لهقرتاح ا/ي قد م

متد هذا Xقرتاح  بريا، ويه تأمل يف أن  يدا  ية العامة الىق تأ تقارير إىل ا شأن إجراءات رفع ا نة  سابعة  يعا�ورة ا ك ي مجلع ل ب للج ل
نة تأنفة  سابعة ا للجكذá يف ا�ورة ا سـ  .ملل

يه، وأش .59 يابة عن Xحتاد األورويب وا�ول األعضاء  فوحتدث وفد بوندا  ن تحد�ت لل ية يه واحدة من ا لار إىل أن ا لتمن
ياق ية الفكرية تؤدي دورا �ام يف هذا ا متع ا�ويل، وأن ا ها ا همة اليت يوا لسـا مللك ù ورصح بأن Xحتاد األورويب وا�ول . �مل

ية ا يات جدول أعامل ا يذ تو يدان من أجل  تقدم يف هذا ا يه ال يزال ملزتما مبواصÑ ا لاألعضاء  من ص مل لتل نف  45 بالغ عددهاتف
توافق اآلراء بة ومدفوعة  نا ية بطريقة  بتو سـ نة. مص مية يف معل ا سامههتا ا بو عىل  للجوأعرب الوفد عن تقديره ألمانة الو م . لقي
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شرتك جيمع  توصل إىل قامس  نة حىت اآلن إمنا يربهن عىل القدرة عىل ا ناء ا/ي اضطلعت به ا موراح يقول إن العمل ا ل للج لب
تعلق بßان ف�  يا نة، .  لقضا� حمل اخلالف كذáل ية  يق ا�ورة املا للجوقال مع ذá إن ما يدعو إىل األسف هو  ض تعل

ية واحدة فقط بب عدم Xتفاق عىل  رشوعات برمهتا،  يذ ا ية  تايل  قضو معل سل بنف مل يع . ت تسـتطوأعرب الوفد عن أم> يف أن 
نة وإجياد  Ñب شلكة يف ا�ورة ا سوية هذه ا للجاألعضاء  مل يع األطرافملقت ب>  مج حل  تعداد Xحتاد األورويب . تق سـوأبدى ا

حلقوق ذاهتا يف  ،áيع ا�ول األعضاء، مع ذ تع  بارزة عىل أن  شة القضا� ا نا مترار يف  يه لال مجوا�ول األعضاء  مت ل تق م سـف
رشوعات شاركة يف فرادى ا ملا تفق يف الهناية عىل اإل. مل ية توأضاف الوفد أن من ا�دي لألعضاء أن  لجراءات اخلاصة بآ

توقع أن ترفع تقارير  ية ا بو ا ئات الو ية وعىل قامئة  شأن جدول أعامل ا تقارير  يمي وإعداد ا يق والرصد وا ملا ن ي ي من ب ل ملعسـ ه لتن لتق لت
يات  يذ تو سامههتا يف  ية  ها، وعن  ية عىل  ية العامة عن الطريقة اليت تعمم هبا جدول أعامل ا صنوية إىل ا م من مجلع نفسـ يف تمعل ك لت

ية اخلاصة بلك واحدة مهناجد يري ا�اخيل . لتمنول أعامل ا شارك يف ا ئات اليت  باه ا تت ا هم أال  سـوقال إن من ا ت ي تن له ل ت ش يمل
ها ية الفكرية عن Xضطالع  تعلق  هام  ئات اليت ال تضطلع  بعملنظمة وا مللك تمب ي ته قائال إنه ال يزال . لهللم تمت الوفد  لكموا خ

تعاون عىل إ تواصل لملزتما مبواصÑ ا ته يف أن  ية، وأبدى  يات جدول أعامل ا يذ تو بقى من معل �م يف  يجناز ما  من ص ثقت لتنف ت
ية وناءة بXضطالع هبذا العمل بطريقة إجيا  .ب

ية، ورغب يف إضافة  .60 يابة عن مجموعة جدول أعامل ا ند  يان ا/ي أدىل به وفد ا منوانضم وفد الربازيل إىل ا ن ه لتب ل لل
ية. بعض املالحظات اخلاصة به يذ جدول أعامل ا شاهئا قد أحرزت تقدما محمودا يف  نذ إ نة  منفقال إن ا ن لتللج نف وأضاف أن . تم

تقارير مرشوعا واملوافقة  20 اعWد أكرث من يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا يات ا لعىل آ سـ لتقل نجاح أدى إىل لتن يذها  بو تنف
تاجئ ملموسة نيق  تدرك. حتق ية  قائال إلضافة إىل هذه سـوا يذ جدول أعامل ا نة يف  سامهة قامت هبا ا تاجئ، إن أمه  منا للج م لتن تنف ل

شرتاك يف . ثيه تويق عرى الرتابط بني ا�ول األعضاء تطاعت أن جتد قاسام  بو ا موراح يقول إن ا�ول األعضاء يف الو سـ ي
نا شرتك إمنا يدل عىل  ية، وهذا القامس ا يات جدول أعامل ا رس تعممي تو نة  تا مل من ص لتللج ية يي بارات اإلمنا X لزتام بإدماجX ئيم عت

بو شطة . ييف معل الو تجزأ من أ نوات من اعWدها جزءا ال  بحت بعد أربع  ية أ يات جدول أعامل ا نوأكد الوفد أن تو ي سـ ص من لتص
ية واإلدارة يات إعداد املزيا تعلق  يث مضموهنا، بل وأيضا ف�  بو، وذá من  نالو بعمل ي  بأن ورصح بأن األعضاء يقرون. حي

سأ�  ية، لكهنا  ساعدة ا شطة ا ية الفكرية فقط أو أ ية وا ية  نة ا سأ� ختص ا يس  ية  مجدول أعامل ا ن مل ن ن ن للج م لتقمن مللك متل لملع تل
شطهتا يف جمال وضع القواعد واملعايري بو برمهتا، مبا يف ذá أ نتعلق لو ي وقال إن تقدما قد أحرز يف هذا الصدد، ومع ذá . ت

ناك حتد� نقطع وهو مرهون . ت مطروحةهال تزال  ية ال  بارة عن  ية هو  يذ جدول أعامل ا تدرك قائال إن  توا معل ع من لتسـ تنف
بو تعلق بطريقة معل الو ثقايف ف�  تحول ا يلزتام ا�ول األعضاء بل وأيضا  ي ل ثقايف قد . ل تحول ا ية ا لورصح بأنه يقر بأن  ل معل

ثري من العم بدأت لفعل، ومع ذá ال ناك ا لكيزال  يام بهه بغي ا لقل ا/ي  تحيل جمددا لروح اليت . ين هم ا لوأضاف أن من ا مل
يذه تقدم يف  ية وذá ملواصÑ ا تنفسادت إن املوافقة عىل جدول أعامل ا ل يايس يف نظام . لتمن لسـوسلط الضوء عىل أن الفكر ا
باهتا، وأن يأخذ يف ا بßان و يع ا بغي أن يراعي مصاحل  ية الفكرية  سـا طل ل مج حلي ن يةمللك ية الفكرية وا لتمنبان العالقة بني ا ويف . مللك

ية ية الفكرية وا شة العالقة بني ا نا نة يكرس  ند دامئ عىل جدول أعامل ا منهذا الصدد ذكر الوفد قرتاح وضع  ق للج لتب مللك ونوه . م
بني ذá يف نة كام  سادسة  ية يف ا�ورة ا ته مجموعة جدول أعامل ا تإىل أن هذا Xقرتاح قد يم للج ل . CDIP/6/12 ث الويقةلتمن

تعلقة  ية الفكرية ا شة قضا� ا نا نة ما يكفي من الوقت  تاح  ملومىض يقول إن هذا Xقرتاح يريم إىل ضامن أن  ق مل للج مللكي
نة شاء ا يه قرار إ ية العامة ونص  ية، كام قررت ذá ا للج ن عل مجلع يل هذه . لتمن نة  حتلوقال إن الوقت قد حان ليك تواصل ا للج

تعط نفاذ لالعالقة  تاكر وا X هوم رش  يضحى أكرث مشوال، و نظام ا�ويل  سني ا لي توùا ملموسا للطريقة اليت ميكن هبا  ب ل ل مفحت لن
تصادية Xية و WجX ياقات تلف ا قإىل املعارف يف  ع سـ بو، ويس . لخم يع أعضاء الو نقاش هيم  تطرد قائال إن هذا ا لوا ي مج ل سـ

ناسب أن جتر ية، وإن من ا نا بßان ا ملفقط ا ل ية، والمل ية الفكرية وا شأن العالقة بني ا نقاش  بو هذا ا مني الو ب ل لتي سـ�  مللك
ية نا بßان ا تصاد القامئ عىل املعارف، حىت بني ا X يف Ñشاركة اكم شارك  بßان فقط  يل من ا نظر إىل أن ا م لق ل م ي ل لقل وكرر . ل

توى  يح  بغي  نة، وقال إنه  سابقة  حمالوفد ما ذكره يف ا�ورات ا ي للج نقل يات جدول تن يذ تو ية عن  تقارير املر يلك ا صو حل ل تنفه
يهتا نو تاجئ احملققة، بل وأيضا  يال لمك ا يث يرد فهيا  نة،  رشوعات ا ية و عأعامل ا ل ن حتل حب للج لمن م وأضاف أن املعلومات . لت

تاح لßول األعضاء يف هذا الصدد بغي أن  ي�ت املالمئة  توا ني يق ا�. لتق ية تعلوأعرب الوفد كذá عن قلقه إزاء  ضورة املا
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áللجنة وحث األعضاء عىل إجياد حل للمأزق ا/ي جنم عن ذ . Ñب بغي أال يرض بأعامل ا�ورة ا ملقوقال إن هذا املأزق  ين
ية ية الفكرية وا تحضري لعقد املؤمتر اخلاص  ثل ا سائل �مة  ناقش  ندما  مننة،  ل م ت ع لتللج مللك  .م

يان ا/ي أدىل به وفد .61 يان إىل ا بوانضم وفد ا يابة عن ا�موعة ءلل ية  تحدة األمر ن الوال�ت ا لمل وأعرب عن . يك
شاركة  ها ا�ول األعضاء  بذ برية اليت  هود ا نة، و شاق ا/ي اضطلعت به األمانة يف إدارة دورات ا للمتقديره للعمل ا ت للج لل لك للج

هم لك دو� لألخرى مثرة من خالل  شات  نا فيف  مم بذل يف . ق بريا  هودا  نورصح بأن  تجم ي فيذ برgمج العمل طراد وXلزتام ك
يه إلجامع نة. علبه من جديد واملوافقة  سابعة  يق ا�ورة ا بالغ هو  للجوقال الوفد مع ذá إن ما يدعو إىل األسف ا ل تعل . ل

بارشة يف نومفرب نة بعدها  ثا تأنفة مث ا�ورة ا سابعة ا سمل خطاب دعوة حلضور ا�ورة ا موأشار إىل أنه  م ل سـ ل عرب ، وأ2011 ملت
سابعة  تاجئ يف ا�ورة ا يق املزيد من ا يع ا�ول األعضاء واألمانة ليك تؤدي ùودها إىل  تعاون  لعن أم> يف أن  ن مج لت حتق

نة ثا تأنفة وا�ورة ا ما ل ناءة إىل هذه القضا� . ملسـ ساهامت ا مترار يف تقدمي ا تام أعرب الوفد عن الزتامه ال بويف ا مل لخل سـ
ية همة ئاإلمنا  .ملا

ند   رسيوانضم وفد .62 يوية ووفد ا بßان اآل يابة عن مجموعة ا تان  يانني ال}ين أدىل هبام وفد  هالناك إىل ا سـ ل ن سـ لب ل ك ل
ية يابة عن مجموعة جدول أعامل ا من لتن . WO/GA/40/18 ث ورحب لويقةWO/GA/40/5 Rev ثوأحاط علام لويقة. ل

ية ال شأن ا بو  منوأشار إىل أن جدول أعامل الو ب بة إىل رسييزال صاحل لتي تقدم احملرز يف  لنسـا متاما و�ام  لالناك، ورحب 
بو شطة الو يع أ ية عىل  يتعممي جدول أعامل ا ن مج رشوعات . لتمن ية إىل  يات جدول أعامل ا يع تو موأشار إىل أن حتويل  من ص لتمج

مترة تابعة  تطلب  ناسب |هام  يذها يف الوقت ا شطة و مسـوأ م ينف مل هم جدا كذá. تن تعلقة ملوقال إن من ا شطة ا مل أن تكون األ ن
ياجات X هذه يفة وفقا  ياجات لك دو� من ا�ول األعضاء و ية مدفوعة لطلب وقامئة عىل ا تجبدول أعامل ا ت حمن لح مك . لت

شاط أو  رشوعات القطرية، نظرا ألن أي  ند إعداد ا  ßية �ى لك ب توى ا نومىض يقول إن من الرضوري مراعاة  ع من ملسـ لت م
نارص نفذ  بعرشوع  ي يةم يع ا�ول األعضاء ا مثرا لرضورة يف  ن عامة قد ال يكون  ملعمج بغي أن . م شطة  يع األ ينوأضاف أن  ن مج

تظام ية وترصد  نفذ  تاجئ وأن  يق ا نتكون موùة حنو  مبهنج ت لن نة دورهتا . حتق تأنف ا للجوأعرب الوفد عن تطلعه إىل أن  تسـ
ها رسعة، وأن تواصل Xضطالع بأعام سابعة  لا ب تجد حلوال وقال إن. ل يد  يد يف ا ل من الرضوري أن تعمل ا�ول األعضاء ا ل ل

ها سائدة اليت توا ية ا ùتحد�ت اإلمنا ل ئ تازة. لل  . ملموأكد جمددا تقديره للمدير العام واألمانة عىل الزتا�ام وùودهام ا

نة قررت أن يكون ملخص الريس هو تقريرها .63 سادسة  سلفادور إىل أن ا�ورة ا ئوأشار وفد ا للج ل  ا/ي يعرض عىل ل
ية العامة ند طلب وفد من أحد الوفود وفقا للقاعدة. مجلعا سابعة علقت نزوال  ًوقال إن ا�ورة ا ع نظام ا�اخيل، 19 ل ل من ا

بلغ املرتوك ا/ي يصل إىل. قبل اعWد هذا امللخص نة أحاطت علام بأن ا ملوأضاف أن ا بغي 40 000 للج ين فرنك سورسي  ي
شطة اإلمنا ية الفكرية نأن ميول األ مللكية وقررت ذá؛ وأحاطت علام كذá بأن قضا� حق املؤلف واحلقوق ا�اورة وا ئ

نة  شأن املµ العام قد نوقش وأن ا رشوعا معدال  سابعة؛ وبأن  للجواملصلحة العامة خضعت �راسات غطهتا ا�ورة ا ب مل
تعرضه األ بÑ وأن  رشوع من جديد يف ا�ورة ا نظر هذا ا سـقررت أن  تي ملق يقات املقدمة من مل يب عهنا ا تعلمانة دون أن  لتغ

نة. الوفودخمتلف   Ñب نظر كذá يف ا�ورة ا نظم  تصاد غري ا Xية الفكرية و للجومىض يقول إن الويقة اخلاصة  س مل ملقث ت ق . ُمللك
ية الفكريةونوه إىل أن  شأن مواطن املرونة يف نظام ا بل  مللكبرgمج العمل ا ناقش وأن  البملق تعلق ييزال مل  نة وافقت ف�  ي ا للج

يع اليت مل  ية املوا  Ñب شة هذه الويقة يف ا�ورة ا نا تواصل  شطة، كام وافقت عىل أن  ضهبذه الويقة عىل بعض األ تغط ث ق ت ن لث ملق م
يه بعد علتفق  ها. ي نة  تقدم احملرز، وأعرب عن أم> يف أن تواصل ا معلوأحاط الوفد علام مع Xرياح  للج ل يع . ت مجوحث 

متكن األعضاء من وضع جدول أعامل ا�موع تقدم ليك  يد وعىل مواصÑ هذا ا يد يف ا ية عىل مواصÑ العمل ا يات اإل ل ل ل قلمي
بو ية يف الو شأن ا ييقي  من لتب  .حق

تقريروأحاط وفد مرص .64 نة، وأعرب عن تقديره لألمانة عىل حتديث هذا ا سابعة  سادسة وا تقرير ا�ورتني ا ل علام  للج ل ل . ب
يان ا يه أعامل لبوانضم إىل ا ية وأعرب عن تقديره للريس عىل تو يابة عن مجموعة جدول أعامل ا ند  ج/ي أدىل به وفد ا ئ من ن لته ل ل

بو ية �ى الو ية يه أولوية اسرتا ها، األمر ا/ي أكد أن ا نة وامليض قدما بربgمج  يا يج من تللج لت وأعرب الوفد عن أسفه . معل
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سابعة للظروف اليت أدت يق ا�ورة ا للج إىل  ل ها بذá كام أوحض تعل نة  نفسنة، بطلب من عدة دول أعضاء، ولقرار ا للج
سريا . ئالريس شاورات مع ا�ول األعضاء  نة يف الوقت الراهن إلجراء  ها ريس ا بذ هود اليت  يده  يوأبدى تأ م للج ي تي ئ ل للج

سالسة ية  بßان األفر نة، واعWد اقرتاح مجموعة ا سابعة  ناف ا�ورة ا بال ل للج ل يقت ئ ساعد هذه وأعرب عن . سـ تأم> يف أن 
نة  ثا بدء يف إجراءات عقد ا�ورة ا سمح لألعضاء  ية وأن  نا بßان ا تحضريات عىل تقامس املعارف واخلربات بني ا ما لم ل ت ل ل ل

ية هم واحض للقواعد واإلجراءات ا ناد إىل  ننة ال س ملعللج ف وأشار الوفد كذá إىل أن القضا� األخرى ولك Xقرتاحات اليت . ت
شت يف تقارير إىل قنو يات رفع ا ثل Xقرتاح اخلاص بآ بري من ا�ول األعضاء،  يد  نة وحصلت عىل تأ سابعة  ل ا�ورة ا ل ك ي للج مل

تأنفة سابعة ا متد أيضا يف ا�ورة ا ية العامة،  سـا ل ملمجلع نوب، وأشار إىل أن . سـتع تعاون ف� بني بßان ا رشوع ا تفت إىل  جلوا ل مل
تعاون هو بعد راخس وعامد قوي  هالهذا ا تابعة  تخصصة ا ئاهتا والواكالت ا ها و تحدة وبرا شطة األمم ا يع أ ليف  لجم مل ي مل ن وأضاف . همج

ثاليث، ويضمن تويد املوارد وتقامس  تعاون ا نوب وا شامل وبßان ا تعاون بني بßان ا رشوع املقرتح يمكل ا لأن هذا ا ل ل جل ل ل مل
ي WجXتصادية و X ية عاملعارف واخلربات الرضورية �مع ا قمن يةلت نا بßان ا ية يف ا مة وا ل ل بو رمبا �هيا . لعلم يوأوحض الوفد أن الو

يا ترب تطورا إجيا بو قدما يف هذه املامرسة  يÑ يف هذا ا�ال، وقال إن ميض الو شطة  ببرامج أو أ يع ي قل  .سـن

ية الفك .65 ية وا ية  نة ا بل بأن ا ييل جمددا عىل اإلفادة اليت أدىل هبا من  مللكوشدد وفد  منق ن للج لتشـ رية يه واحدة من ملع
ييل بة إىل  بو  شـأمه جلان الو سـ متدة جلدول . لني يات ا تو شأن ا توافق اآلراء  ملعوقال إن ا�ول األعضاء أحزرت تقدما  ص ل ب ب

بالغ عددها ية وا لأعامل ا ية45 لتمن بة إىل . ص تو ية كربى  تيس أ رشوعات حمددة  سـونوه إىل أن تقدما أحرز كذá يف  لنمه تك م
ية ع نا بßان ا ما ل تفق عىل أحد ل تايل فإن الوفد مزنجع ملا حدث يف XجWع املايض حني مل  يىل وجه اخلصوص، و ل

متدت بق وأن ا رشوعات األخرى اليت  يق العديد من ا رشوعات، مما أدى إىل  عا سـ ملتعل يجة. مل . لنتوشدد عىل أال تكرر هذه ا
توصل إىل توافق يف  باعه هو طريق ا تعني ا لوقال إن الطريق ا/ي  ت نة ي ناء ا سـاآلراء، كام حدث ذá يف سائر اللجان أ لث

سابق بت ذá يف ا ية، وعدم فرض حلول لقوة ال تؤدي إىل يشء كام  لاملا نة مه . ثض شاركني يف ا ندوبني ا يع ا للجوحث  مل مل مج
شارك يف ية اليت  نا بßان ا يع ا به لعواقب ترصفاهتم عىل بßاهنم بل وأيضا عىل  يع الوفود عىل ا تو ل ل مج ت ممج ن  ا�ورة واليت ل

نة مية جدا اليت تغطهيا ا رشوعات ا ها ا ها  للجسـهتد لقت مل لك نة والوفود . ف للجوأعرب الوفد عن عزمه عىل مواصÑ العمل مع ريس ا ئ
سابقة نظر يف ا�ورة ا رشوعات اليت مل  نظر يف ا نة قدما وتواصل ا نة ليك متيض ا تلفة بأي طريقة  لا ت ل للج øمل وأبدى أم> . ممك

نىس  رسعة وأال حيدث ذá مرة أخرىييف أن  سابعة  ناء ا�ورة ا بما حدث أ ل  .ث

نان من  .66 بد ا سفري  نة وأثىن عىل العمل ا/ي اضطلعت به برئاسة ا تمكل  تقرير ا بال  حلورحب وفد  ع ل للج سـ ل ملن ي
ناق. بنغالديش هم جدا، كام  ية ا يه جدول أعامل ا ناقش  نة تقوم مقام احملفل ا/ي  توأشار إىل أن ا من ي ملللج يه أفضل لتف فش 

بو شطة الو يع أ ميه عىل  يطريقة  ن مج تكامل العمل ا/ي لكفت الضطالع . لتعم نة ال ناف دورة ا سـوقال إنه يطوق إىل ا للج ئت سـ
ية . به شواغل اإلمنا تعممي ا ها  بذ هود اليت  نة وإىل ا ية كربى إىل معل ا بßان األقل منوا تويل أ ئورصح بأن مجموعة ا ل ل ت للج مه لل جل

بواليت تقلق طائفة  شاء نظام . يعريضة من أعضاء الو ية أمر حامس إذا أراد األعضاء إ يذ جدول أعامل ا نورصح بأن  لتمن تنف
تدام مسـية فكرية واحض و تعددة، . ملك هدف أحضى أكرث إحلاحا، إذ ال يزال العامل يعاين من أزمات  موأشار إىل أن هذا ا ل

تصدي سامه يف ا ية الفكرية ميكن أن  لوأضاف أن تطوير ا ي تحداث الوظائف مللك تحد�ت يف ا ش�ت طرحا  سـ ألكرث ا لل مل
تصادي X منو يق ا قو  .لحتق

تني وأشار  .67 يذها يف إىل جنوفد األر نظمة و ية عىل ا تقدم احملرز يف تعممي جدول أعامل ا ية بفضل ا تاجئ اإلجيا تنفا مل من ل ب لتن ل
ها يات و تو نة واألخذ  تنسـيقأعامل ا ص ل ّوقال إنه يقدر ومثن العمل ا/. للج ي ية ّ يق جدول أعامل ا بو  بة الو مني أجنزته  سـ ي لتشع لتن

نظمة تجزأ من معل ا بح جزءا ال  بو، حىت  ية عىل الو مليف تعممي جدول أعامل ا ي يص ي ية سوف . لتمن لتمنوقال إن جدول أعامل ا
ية  ية إىل وضع نظام  نظمة عىل أداء �مهتا الرا للملكساعد ا م مل رسا دوي توازg و ّالفكرية يكون  مي مه يف احلفز عىل ييا وسالم
تصادية ويصون الصاحل العام X ية تاكر وساعد عىل ا Xق من ي ية . لتب نة ا ية اليت علقهتا ا نوأكد الوفد من جديد عىل األ للج ملعمه ّ ّ

ية الفكرية يع عىل تطوير ا ية ا ية الفكرية،  بعد اإلمنايئ يف ا شاهتا عىل ا نا ية الفكرية من خالل  ية وا مللك مللك م شجمللك بغ ل ق لتمن  لت
ية لألعضاء ثقا ية ا ساعدة عىل ا تصادي وا X منو يÑ ويس كغاية من أجل حفز ا فكو ق لل من مل لتسـ بة إىل . ل هم  لنسـوقال إن من ا مل
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 áيد ذ ية  نا بßان ا تحد�ت اخلاصة اليت تواجه ا ياجات وا X بو أيضا أن تراعى بل ومعل الو نة ا سـمعل ا ل ل ل ت ي جتللج م حملق
تعلق يتحلفاظ عىل مواطن املرونة حىت  ياجاهتا ف�  ية الفكرية تWىش وا ية  ياسات و يذ  يسـىن لألعضاء  ت ن حسـ للملكت طنف
يا والصاحل العام نولو ثقافة وا ج لتك متد مواقف ال ختلو من املرونة مل] . ل بة إىل األعضاء أن  هم أيضا  تعوقال إن من ا لنسـ مل

بßان  نة، مما أدى إىل إعاقة تقدم ا سابعة  لحدث يف ا�ورة ا للج بول ية يف الو نا يا سري قدما . مل نة عىل مواصÑ ا لوجشع الوفد ا للج ّ
ية  يذ آ متكني من  هود الالزمة  ية وبذل ا سة واألربعني من جدول أعامل ا يات ا تو يذ ا ليف القضا� العالقة و من مخل ص نفل جل تنف للت لت

ية يذ جدول أعامل ا ساعدة ملموسة يف  ندوبون عىل  يث حيصل ا يق و منا م مل حب لتسـ تنف  .لتن

يةوأعر .68 يذ جدول أعامل ا تعراض  نة وا تقرير ا شامل  ند عن تقديره للعرض الوجزي وا منب وفد ¨ سـ للج ل ل لتيل ّومض . تنف
يدا  يوية  بßان اآل تان مس مجموعة ا يان ا/ي أدىل به وفد  شـصوته إىل ا سـ ل سـ مب ك ية ل منتقدم احملرز يف تعممي جدول أعامل ا لتل

بو العادية شطة الو يعىل أ يات جدول ّونوه الوفد . ن يذ تو ها�ا يف  شأن إ ية  بو ا ئات الو ته  صلوصف ا/ي أضا ب ن ي نفي س تف ملع ه
نوية ية مضن تقاريرها ا ية ا سـأعامل ا ن لمن ملع تظل من األولو�ت يف الفرتة . لت ية  سـوقال إن ا ّ ورحب لز�دة يف 2013-2012لتمن

Ñب تني ا ية فرتة ا منوي ملزيا ية من اإلنفاق ا ملقاحلصة اإلجام لسـن ن ية و. لتل منأعرب الوفد عن ارياحه إذ أن تعممي جدول أعامل ا لتت
ية ية يه األكرث أ يذ جدول أعامل ا  Ñي نه شدد عىل أن  مهتواصل،  من حص لتس نف لك تي يق . ّ ية ا متس الوفد تعريفا أكرث آل سـوا لتنل ل

تقارير لضامن تعممي جدول أعامل ا يمي وإعداد ا منوإجراءات الرصد وا لتل نظمة كلك بطرلتق ياس مع يقة شفافملية عىل ا  Ñللقة وقاب
تاجئ يق ا ية وبطريقة موùة حنو  بل فعا ساء� أمام ا�ول األعضاء بأكرث ا نضامن ا ل سـ لمل ّوجشع الوفد األمانة عىل مواصÑ . حتقل

رشوعات مليهتا القامئة عىل ا نة أن توافق إال عىل . مهنج تطع خالل آخر اجWع  للجوشدد مع ذá عىل أن األعضاء مل  تسـ ّ
رشوعات معلقةمرشوع تلف . مل واحد وظلت يق ا سعة ف� بني  تفامه اليت برزت  خموأعرب الوفد عن أسفه إزاء جفوة ا ت مل

بغي إجنازه رشوع  نة ويف لك واحدة مهنا  شأن ا بßان  ينمجموعات ا للج ب تقل الوفد . مل بار املؤسفة، ا يدا عن تµ األ نو خبع
رشوع  ية يف  ند إجيا متحدث عن أكرث جتارب ¨ ب يل رشوع الرائدلل يذ ا ند  يه ¨ تريت  نة وا/ي ا توسـمي يف إطار ا ملا نفت ف لخ يل للج . ل

تاج رشوع إىل مرحÑ اإل ية تطور ا سعة املا هر ا نوقال إنه شاهد خالل األ ض ملت ّل تمكلت تقرير وضع املعامل . ش بو ا سـوقال إن الو ي
يا X ندية اليت وقع علهيا تا تتحديد مواطن القوة والضعف يف امجلاعات ا يل ل تكوين . رخل بو نظمت ندوات  لوقال إن الو ي

يزيية ية الفكرية واإلشارات ا لمتالكفاءات يف جمال ا برية يف روح. مللك بو ا ساعدة الو لكص الوفد عىل اإلشارة إىل أنه بفضل  ي م
تاج إىل تطوير ساسة اليت  تان من حتديد ا�االت ا تطاعت جام ندوة ا حتتµ ا حل ع سـ بو قد يعزتم . ل يوقال إن فريق الو

X إلضافةية  سويق  تخدا�ا كأدوات  ية الفكرية ال ية  شاف  أدوات إضا ساعدة جامعة عىل ا يلمترار يف  ت سـ تك تمكم للملكسـ ف سـ
شاطرة . إىل تµ القامئة تعداد  نوات، وهو عىل ا يÑ مدته احملددة يف ثالث  توسـمي  رشوع ا ملوقال الوفد إنه ملزتم  سـ سـ ط ل مب

رشوع مع بßان أخ تخلصة من ا ملالعرب ا ية الفكرية يف ملسـ ية  ية جعل العامل يدرك املزا� ا نه شدد عىل أ للملكرى،  يق حلقلك مه
ية تصادات الو X تاكرات ويف تطوير X نحامية طب ية إىل . ق تجر رشوعات ا ثل هذه ا بوأعرب والوفد عن أم> يف أن تفيض  يم ل مل

يار، بل وأن  X ثالثة اليت وقع علهيا تجات ا نة  شاء عالمات  سـإ ت ل ن ي تن للم خت ية م تجات  توسـمي  يقي  منوذج  حملتخدم  ن ل مب تط ك
ند وخارùا تدمية للجامعات يف ¨ ية ا يق ا يلو سـ ملمن لت  .حتق

نظر  .69 ية وشدد عىل رضورة ا ند مس مجموعة جدول أعامل ا يان ا/ي أدىل به وفد ا يده  لوأعرب وفد كو عن تأ من ه ب ّي لتل لل
نظمة كلك بعد اإلمنايئ مكوضوع �م يف ا ملإىل ا توازن والحظ أن ه. ل ية الفكرية  يه ا بق  بغي أن  يوي  سار  لذا  تط ي مللكم ف ن ح

ßياسات لك ب سلمي وفقا  سـا يق وأشار إىل أن عىل األ. لل ية ا يح آ  Ñسـعضاء مواص لتنل يمي وإعداد وإجراءاتتنق لتق الرصد وا
يع ا�االت ية الفكرية يف  ية  يذ جدول أعامل ا تقارير، وأن تعمل عىل  مجا من للملكل لتنف نة وأعرب عن. ت للج أم> يف أن تواصل ا

نظمة توقع من ا يق ما هو  ملتقد�ا  م  .لتحق

يان ا/ي أدىل  .70 نغافورة إنه يؤيد ا بوقال وفد  يوية ورحب بلسـ بßان اآل تان مس مجموعة ا ّه وفد  سـ ل ملسار اجلاري كسـ
نظمة يع جماالت معل ا ية عىل  ملهبدف تعممي ا مج يات جدول . لتمن يا يف تو ت  áصوقال إن ذ رشوعاته عىل جل ية و مأعامل ا لتمن

يق ية ا يذ آ ية و سـسار وضع املزيا ل ن لتنم يذ جدول أعامل . تنف نة يف  سابعة أثر يف تقدم ا نة ا يق دورة ا نفوالحظ أن  تّ للج ل للج تعل
ية ية. لتمنا يذ جدول أعامل ا نة لإلرساع يف  ناف أعامل ا منويف ذá الصدد، أيد الوفد بقوة ا للج لتت نف تئ سـ شموي. ّ لوقال إن ا ة ل
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بو ثل الو تحدة  تخصصة ¨بعة لألمم ا ية للك واك�  بادئ األسا تعدد األطراف يه من ا ية والعمل  شفا يوا مل سـ مل مل م م وقال إن . ف
يع ا�ول  تعاون الر�دي ف� بني  تحقق إال من خالل ا يدة ال ميكن أن  بو بطريقة  يع جماالت معل الو ية عىل  مجتعممي ا ل ي ي مج مفمن لت

 يعاألعضاء واألمانة مصحو توافقي الختاذ القرار ا/ي يضمن رضا ا سار ا مجل ل يذ جدول أعامل . مل سري قدما  يا إىل ا تنفو ل بسع
توافق اآلراء توصل إىل قرارات  ناء ومفاوضات من أجل ا يع ا�ول األعضاء عىل ا�خول يف حوار  ية، حث الوفد  با ل ب مج ّمن  .لت

بو والريس وgئيب الر .71 يداد وتوغو الو نأ وفد تر ئو ئ ين ي نة وعىل الزتا�م بدمع جدول أعامل ّه للجيس عىل مواصÑ معل ا
نفاذ إىل  يا Xتصاالت واملعلومات وا نولو يا و نولو سة واألربعني ومواصÑ برامج نقل ا ياته ا يذ تو ية و لا مخل ص جمن تك ج تك لنف ت لت

بو نفذها الو ياملعارف اليت  يداد وت. ت نه تر تفادت  تقرير ا/ي ا نوأعرب الوفد عن ارياحه  يم سـ لل ناحجة ت تضافة ا X غو منلو سـ
تب  بل مع قريب عىل  ها أن  تاجئ جناح حلقة العمل وتأ يكون من  يص،  يا والرت نولو مكحللقة العمل حول ا يق لق خ ج ّتك ن فسـ ل

بات الرباءات شاركني إليداع  ية الفكرية بعض ا يداد وتوغو  طلتر مل للملكي يا يف Xنضامم إىل . ن نظر حا لوأشار أيضا إىل ا ل
تعا شأن الرباءاتلمعاهدة ا رشوع. بون  يده لعدد من ا ملوأعرب الوفد عن تأ نوب اتي ج، مبا فهيا Xقرتاح ا/ي تقدمت به 

ية ية الفكرية وا نوب يف جمال ا تعاون ف� بني بßان ا شأن ا ية  بßان األفر يا مس مجموعة ا منأفر جل ل ب لتل مللك يق مية . يق نظر إىل  قو ل
شاركني  رشوع الكربى، حث الوفد ا ملا ّ ثا ععىل إجيمل شات وحىت ف� وراء نحباد قدر أكرث من اإلرادة  نا ناف تµ ا ق ا مل ئت سـ

سابقة توجه امللحوظ حنو توافق اآلراء ا/ي جتىل خالل ا�ورة ا لا رشوعات ال سـ� وأن . ل نع بفائدة تµ ا ملوقال الوفد إنه  تمق
ية  ية و ية الفكرية هو أيضا أاكد يداد وتوغو  للمتب تر للملك ن نمك مي نةطي للجية الفكرية وشارك يف أعامل ا ي وقال الوفد إنه . لك

ية الفكرية بل ا ت]ر يف  مللكيؤيد مواصÑ العمل اك تق مسـس ّ. 

يا األمانة عىل إعداد الويقة  .72 ثوشكر وفد إندو ها عىل WO/GA/40/18ث والويقة .WO/GA/40/5 Revنيسـ ض وعر
يات ند مس مجم. مجلعنظر ا يان ا/ي أدىل به وفد ا هوأيد ا لب ل تان مس ّ يان ا/ي أدىل به وفد  ية وا سـوعة جدول أعامل ا ب كمن ل لت

يوية بßان اآل سـمجموعة ا نظمة . ل نعطفا �ام يف ا ية اكنت  سة واألربعني يف جدول أعامل ا يات ا تو ملوالحظ أن اعWد ا من مخل ص مل لت
بو للرتكزي أكرث عىل اجلانب اإلمنايئ يف ا نة والزتاما من الو مللأرىس قاعدة  ي ية جعل . كية الفكريةمتي لتمنوقال إن جدول أعامل ا

بßان  تصادية ال سـ� يف ا Xية و WجX هور ياجات ا يب ال يع ا�ول األعضاء فهيا و بو ختدم مصاحل  لالو ع ت تج مج قي مجل ح تسـ
تحدة نظومة األمم ا تابعة  تخصصة ا ية، شأهنا يف ذá شأن سائر الواكالت ا نا ملا مل ل مل ية وأشار الوفد إىل الوالي. مل شأن آ لة  ب

يق  ية وإجراءاتلتنسـا تيس أ يق  ية ا ية سابقا وشدد عىل أن آ تقارير، كام اتفقت علهيا ا يمي وإعداد ا مه الرصد وا سـ ل مجلع تكل لتنتق ّ ل
بوبحامسة إذا اكنت ا�ول األعضاء ملزتمة  شطة الو يع أ ية عىل  يتعممي ا ن مج نة األخرية اكنت . لتمن للجوالحظ الوفد أن دورة ا

يات خطوة إىل الور تلف تو يذ  يل  يع وأدى إىل تأ سارة  يق ا�ورة اكن  صاء وأن اتفاق ا�ول األعضاء عىل  خم للجم خ نفتعل تج
ية شات . لتمنجدول أعامل ا نا تقدم ا�ول األعضاء وغريها يف  نة عىل أمل أن  ناف اجWع ا شدة ا قوقال إنه يؤيد  ت للج ت مب ّئ سـ ّ

يات، مبا فهيا امل تو يع ا يذ  ناءة لضامن  صبروح  ل مج نوبتنفب تعاون ف� بني بßان ا رشوع ا جلوافقة عىل  ل  .م

تاوحتدث  .73 ية ووفد كو هورية ا�و سـوفد بk أصا� عن بßه، وإىل جانب وفد ا يك إنه يود انهتاز هذه وقال رياك،  مينمجل
ية الفكرية شأن ا ية  يات الو ته السرتا ية و تحدث عن برgمج جدول أعامل ا مللكالفرصة  ب ن يج صل من طلل ت لوفد عن وأعرب ا. لت

تاج خفلقت تاكمال  يع قطاعات اإل شطة اليت أجنزت وسامهت يف وصل  بري ملوضوع وأشار إىل العديد من األ ناهWمه ا مج ن لك
ية يف تµ ا�االت ية الفكرية عىل أمكل وجه كأداة إمنا ئمن أجل Xتفاع  شاورات اليت أجريت مع خرباء . مللكن ملوذكر ا

بو مما ساعد  خمساعدة الو ي سار حرصا عىل مب ية يف ا ساب دور أكرث فعا سات يف حكومة بk عىل ا ملتلف الوزارات واملؤ ل ت كس
ية ية الو ياسات اإلمنا ية عىل ا تاجئ معممة بفعا نأن تكون تµ ا ئ سـ ل طن ل تكون قادرة عىل . ّل بادرة،  سـوقال إن بk، بفضل تµ ا مل

بß أيضا عىل ت ها وساعد ا سني  ساهتا من أجل  لتعزيز مؤ ت حت تاكر ورصد معلس X ية الفكرية كأداة حلفز بعزيز Xتفاع  مللكن
ية سلع ا تخدام ا حملما ل ية عىل بk و. سـ تX µسرتا يا  توقع أثرا إجيا يجوقال الوفد إنه  ل ب نويه بأقال إنه يتي تايل يف ا ترغب   مهيةلل
kبو يف متكني ب بßان األخرى اليتيدمع الو نا  يكون  رشوع، و تكامل ا لل من ا ي سـ معسـ ساعدة أيضامل تاج ا مل قد  متس الوفد . حت لوا

تلف  ية اليت تربط ف� بني  شطهتا اإلمنا ساعدة بk عىل إجناز أ ية  ية واملا نولو ها لوسائل ا نظمة أن تواصل د خممن ا ئ ن مل ل جمل تك لمع
ية ناعات الو نا  .طلص
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ب .74 يان ا/ي أدىل به من  شاطر ا يا أصا� عن بßه وقال إنه  نوب أفر قوحتدث وفد  يق بج بßان لي لل مس مجموعة ا
ية ند مس مجموعة جدول أعامل ا يان ا/ي أدىل به وفد ا ية وا مناألفر ه لتب ل ل ته األمانة عن العمل . يق تقرير ا/ي قد مورحب ا ل ّ

ية يف العام املايض شأن جدول أعامل ا نة  نجز يف ا منا ب للج ية آمال يف تعزيزه يف . لتمل تعممي جدول أعامل ا منوأقر الوفد أيضا  لتب ّ
ية تا ية ا نة املا لا ل ل بو. لسـ يع جلان الو ية  ية ورضورة  يوركز عىل تعممي جدول أعامل ا مج تغط لتمن ئاهتاّ وأعرب عن تقديره . هي و

بو ية العادية للو ية من املزيا رشوعات جدول أعامل ا ية  يللمدير العام ا/ي خصص موارد ما ن من لتل مل وأشار إىل رضورة إطالع . ّ
تاجئ  شلك دوري عن ا نة  نا ب ية عىل احلرص عىل أن خيضلللج نفذة، وجشع ا ية ا رشوعات جدول أعامل ا ناحجة  مجلعا مل من ّل لت  عمل

يق ية ا يمي من خالل آ رشوعات للرصد وا سـالوقع اإلمنايئ  لتنل لتق بو عن . للم ئات الو تلف  ته  تقرير ا/ي قد يورحب  ي خم هل م ّ
ية يذ جدول أعامل ا هاماهتا يف  لتمنإ نف شرتول األعضاء إ الوفد ا�ودعا. تس ية  مىل إجياد أر نة واعWد كض  Ñب للجة يف ا�ورة ا ملق

بßان األقل منوا ية وا نا بßان ا نوب ف� بني ا لرشوع تعاون بßان ا ل ل مجل  .م

ية-مجهورية (وأعرب وفد إيران  .75 ية ) م اإلسال هود املدير العام واألمانة من أجل تعممي جدول أعامل ا لتمنعن تقديره  جل
بو ية بّورحب . يعىل معل الو يق جدول أعامل ا بة  منعمل  سـ لتشع نظمة من أجل وتعاوهنا تن يع الربامج يف ا ملعن قرب مع  مج

بو يع جماالت الو ية وإدماجه يف  يذ جدول أعامل ا يضامن  مج لتمن نوي أو. تنف تقدمي تقرير  سـعرب عن تقديره اللزتام املدير العام  ب
تطال ية، إذ ميكن من ا يذ جدول أعامل ا نة عن  سـإىل ا من لتللج بو العاديةتنف شطة برامج الو ية عىل أ يع تعممي جدول أعامل ا ن . لتمن

يق يلوقال إن اعWد آ ية، والوإجراءاتلتنسـة ا نة املا نظمة يف ا تقارير اكن إجنازا �ام  يمي وإعداد ا ض الرصد وا سـ للم لل حظ مع لتق
ية واجه صعوت تµ اآل يذ الفعيل  لذá أن ا ل ية يه األداة ا. لتنف ها ا�ول األعضاء من لوقال إن تµ اآل يدة اليت تو ùلو ح

يع جلان  تقارير من  سلس  توفري ا هّل ا�ول األعضاء ا بو آمال يف أن  ية عىل الو يمي تعممي جدول أعامل ا مجأجل  لل ل ل ي سمن تتق لت
ية الفكرية ية وا ية  نة ا نظر فهيا وإحالهتا إىل ا يات العامة  بو إىل ا مللكالو من ن للج لل مجلع لتي شلك وقال إن تµ اآل. ملع بية إذا نفذت  ل

ية العمل وحتقق أعامال  تلف اللجان وتفادي ازدوا تفادة من أعامل  X نظمة وا�ول األعضاء عىل ساعد ا جسلمي فإهنا  خم سـ مل ست
تاجئ ية إىل . لنمركزة وقامئة عىل ا بو ا يع جلان الو تقارير من  تقدمي ا نوأشار إىل رضورة Xتفاق عىل إجراء دامئ و»بت  ي مج ل ملعل

ي يةمجلعا نة ا منات العامة و تقارير . لتجل ية إعداد ا باه إىل أن آ X لوذكر برضورة ل ل تن بغي أن يّ سار طويل  ينست سوى بداية  م
ية بوضع القواعد واملعايري بو وال سـ� اللجان ا يات ملموسة للجان الو يو� ويؤدي إىل تقدمي تو نيكون  ي ملعص ورأى الوفد أن . ح

ية  نة ا متكن  يق  ية ا منآ جل سـ لتل سـ ياق أن لتن نة يف ذá ا يع اللجان، وميكن  سار وضع القواعد واملعايري يف  سـمن رصد  للج مج لم
ية  تو سلمي  يذ ا شطة وضع القواعد واملعايري يف ضوء ا صنظر يف أ لل ل ن نص عىل ما ييل22لتنفت شطة : "ت اليت  نبغي أن تكون أ ني

تفق ع ية ا شأن وضع القواعد واملعايري دامعة لألهداف اإلمنا بو  ملالو ئ ب تحدة، مبا فهيا األهداف الواردة يف ي نظومة األمم ا مللهيا يف  م
ية تاجئ أعامل وضع القواعد واملعايري يف اللجان األخرى ". لفإعالن األ ترب الوفد أن من الرضوري تقدمي تقارير عن  نو/á، ا ع

بحهثا ية  نة ا لإىل  من رشوعات وشدد عىل . لتجل ية املهنج القامئ عىل ا ّوأقر الوفد بأ مل مه ية ّ نة ا رشوعات  منرضورة تصممي  لتجل م
باهتا ياجاهتا و ية الفكرية وفقا ال شأن ا ية  ياسات و ياغة  ية عىل  نا بßان ا تطلساعدة ا ت ب ن سـ ص ل ل ممل ح مللك وقال إن اعWد مهنج . طم

بو يع ا�االت واللجان يف الو ية عىل  يد إىل تعممي ا يل الو يشامل هو ا مج من لتس ح ب ي. ل نة تسـتفوقال إن الوقت قد حان يك  للجد ا
ية  تعلقة  تحد�ت ا ية، أال ويه وضع القواعد واملعايري وإجياد حلول ملموسة  ثا تاجئ ا�راسات وتدخل املرحÑ ا مللكمن  مل لل ن ل ن

بة نا ية وأدوات  بادئ تو سـالفكرية من خالل وضع  مجهي شمل . م يات العامة  ية اليت وافقت علهيا ا نة ا توقال إن والية  مجلع من لتجل
ن ليÑ واسعة ا بب تشك نة  شاء ا نذ إ ية، واليت أغفلت  ية الفكرية وا شة قضا� ا نا يهنا  سطاق من القضا� من  م مللك م بب للج ن من لتق

رشوعات ية. ملاعWد مهنج قامئ عىل ا ساعدة ا رشوعات وا يذ ا يال  نة  نورأى يف ذá اجلزء من والية ا مل تمك تقللج مل لت وقال . نفل
تايل عىل أهنا احملف نة  ترب ا لالوفد إنه  للج ية يع ناخ والصحة  ثل األمن الغذايئ وتغري ا ية  تحد�ت العا شة ا نا ناسب  بغل ا مل مل ل ق مل ممل

ية نا بßان ا شاغل  شغل ا ية يف ا�االت املذكورة واليت تظل ا مالهنوض بقواعد ومعايري مالمئة  ل لل ل ل يق . للتمن حتقوقال الوفد إن 
س نة أن تعمل بطريقة  تيض من ا سللك األهداف املذكورة سلفا  للج ناء يق تعاون ا بÑ و وأعرب عن . مجيع ا�ول األعضاءمع لل

نوب، مما أدى إىل  تعاون ف� بني بßان ا شأن ا رشوع �م جدا  نة يف املوافقة عىل  سابعة  جلأسفه إذ أخفقت ا�ورة ا ل ب للج مل
تكون ا�ول األ. تعليق XجWع نة املعلقة يف أقرب وقت ممكن و ناف دورة ا سـوارتأى الوفد ا للج ّت ئ عضاء قادرة عىل اعWد سـ

نوب تعاون ف� بني بßان ا شأن ا رشوع املقرتح  جلا ل ب  .مل
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ية العامة  .76 بو مجلعوأحاطت ا  . .WO/GA/40/5 Revثعلام مبضمون الويقة يللو

ند  .77 نظر يف ا بو ا�ول األعضاء إىل ا ية العامة للو بودعا ريس ا ل ي لمجلع يذ : عاملاألمن جدول " 1"28ئ تعراض  تنفا سـ
يات جدول ا ية ). WO/GA/40/18ثالويقة (ألعامل صتو بو ا ئات الو هام  توي عىل وصف إل نوقال إن تµ الويقة  ي ي حت ملعث ه س

ية ية ا يات جدول أعامل ا يذ تو نيف  من ملعص لت يق . تنف ية ا ناء عىل آ سـوأوحض قائال إنه  ل يمي وإعداد وإجراءاتلتنب لتق الرصد وا
بو، طلب  ية العامة للو متدهتا ا تقارير اليت ا ُا ي مجلع يف إىلمن عل ية أن  بو ا تضئات الو ن ي ملعي يات وصفا ه نوي  للجمع تقريرها ا لسـ

ية ية ا يات جدول أعامل ا يذ تو ها�ا يف  نعن إ من ملعص لت نف توي عىل إشارات WO/GA/40/18ثوأضاف قائال إن الويقة . تس حت 
ية العا ية يف تقرير لك واحدة مهنا إىل ا يذ جدول أعامل ا مجلعإىل الفقرات اخلاصة  من لتت نف تقدمي . مةب لودعا الريس األمانة إىل ا ئ

 .ثللويقة

سأ� وناولت  .78 بقت ا سابق من جدول األعامل ا ند ا تحدثة يف إطار ا توالحظت األمانة أن عددا من الوفود ا مل س ل ب تمل ل
ند  يات جدول أعامل WO/GA/40/18ثوأشارت األمانة إىل أن الويقة ". 1"28لبا يذ تو تعراض  توي عىل ا ص  سـ لتنفحت
ية ثالثني اليت انعقدت من وذ. لتمنا تاسعة وا بو، يف دورهتا ا ية العامة للو لكرت بأن ا ل ي مجلع مترب 29 إىل 20ّ ، وافقت 2010سب 

يق  يات ا سـعىل آ تضمني وإجراءاتلتنل ية  بو ا ئات الو بة  تقارير، واليت نصت أيضا عىل مطا يمي وإعداد ا ب الرصد وا ن ي ي ل ملعل ه ّ لتق
يات وصفا عن  نوية إىل ا مجلعتقاريرها ا يةلسـ ية ا يات جدول أعامل ا يذ تو ها�ا يف  نإ من ملعص لت نف تطرد قائال إن الويقة . تس ثوا سـ

WO/GA/40/18 ية العامة من تقارير املقدمة إىل ا ية يف ا يذ جدول أعامل ا تايل عىل إشارات إىل  توي  مجلع  ل من ل لتحت تنف
ية ا� نة احلكو ية حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة وا نة ا�امئة ا ما للج ن ية واملعارف ملعللج ية الفكرية واملوارد الورا ية  ثوية ا ن مللكل ملع

نة ا�امئة ا يدية والفوللكور وا ملا للجل تجارية والرسوم والkذج عتقل ية بقانون العالمات ا نة ا�امئة ا لية بقانون الرباءات وا ن للج ملعن
ية شارية ا X نة ية وا ياgت اجلغرا ية وا نا نا ت للج ب ع ملعلص سل شأن الرباءات العامل املعين إلنفاذ والفريقف تعاون  ب مبعاهدة ا . ل

ية يف إطار  يات جدول أعامل ا يذ تو ية  ية العامة حتدد ما أجنزته اللجان ا تقارير املقدمة إىل ا منوقالت إن تµ ا ص ن مجلع لتل تنف لّ ملع
ها تقار. معلجمال  ية من تµ ا ية العامة مدعوة إىل اإلحاطة علام لفقرات ا لوقالت إن ا ن يق ملعمجلع يات ا سـير، ومعال بآ لتنل

ية الفكرية ية وا ية  نة ا تقارير إىل ا يل ا مللكاملذكورة أعاله، أن  من ن للج ل لتحت نة، كام أدركت ذá بعض ا�ول . ملع للجوالحظت ا
تفق علهيا يذ ا ية ا ملاألعضاء، بأن هذه يه املرة األوىل اليت يمت العمل فهيا بآ  .لتنفل

ية العامة  .79 بو مجلعوأحاطت ا ية من تقارير WO/GA/40/18ث مبضمون الويقة علاميللو ملعن، وأحالت الفقرات ا
ية الفكرية ية وا ية  نة ا بو إىل ا ئات الو مللكتلف  من ن للج ي ي لتخم ملع  .ه

ند   :ّمن جدول األعامل املوحد 29لبا
ية حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة نة ا�امئة ا نتقرير عن معل ا  ملعللج

شات إىل الويقة  .80 نا ندت ا ثا ق مل  .WO/GA/40/6تس

ند  .81 بو ا ية العامة للو بوقدم ريس ا ي لمجلع ية حبق 29ئ نة ا�امئة ا تقرير عن أعامل ا ناول ا ن من جدول األعامل ا/ي  للج ل ملعي ت
 .املؤلف واحلقوق ا�اورة مث أعطى اللكمة لألمانة

نة املذكورة، أيWO/GA/40/6ثوأبلغت األمانة ا�ول األعضاء أن الويقة  .82  عقد دورتهيا للج أشارت إىل معل ا
تقدم احملرز ةاحلادي رشين وأبرزت ا ية وا ثا رشين وا ل وا ن لعل برص عىل يف لع سني فرص حصول معايق ا ية  ئة مؤا لئة  تح ت ب لي يهت

ية مبوجب حق املؤلف نفات ا حملما ها . ملص نة من ر بت ا شة ويقة اقرتاح قدمهتا مجموعة من ا�ول األعضاء،  نا سوبعد  ئيم للج طل ث ق
يد مانويل غويرا زا ناءات لألشخاص العاجزين عن قراءة لسـا Xيدات و شأن ا تثمارو إعداد نص صك دويل  ي سـب لتق

نة رشين  ثة وا ثا ند إىل نصوص يف ا�ورة ا تخدم أساسا للعمل ا بوعات  للجا ل ل س سـ لعملط ت مل تواصل . ُت موذكرت األمانة أن العمل 
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تعلمي واألحب سات ا ناءات /وي اإلعاقات األخرى ومؤ Xيدات و لعىل ا س ت ثي سـ بات ومراكز احملفوظاتلتق وأبرزت . ملكتاث وا
ية  تعلق خبطة العمل الرا بث أحرز تقدما واحضا، وال سـ� ف�  ئات ا مأن العمل عىل حامية  ي ل  امليض قدما ملفاوضات إىلهي

هود . حول وضع صك دويل ُكوأكدت أن ا بث جل نة إشارات ا شالك قر نايم  بث يف ضوء  ئات ا تحديث حقوق  لثفت  ص م ت ل ي هل
ند . يع أحناء العاملمجيف  سمعي 30لبوأفادت أن ا شات حول حامية األداء ا نا نفصل ا شلك  ناول  ل من جدول األعامل  ق مل ب مي ت

ية هبذا  برصي وتو صا شأنل ية يف . لا يات جدول أعامل ا يذ تو نة يف  سامهة ا ية العامة إىل  باه ا تت األمانة ا منو ص للج م مجلع لتن نف ت تلف
تقرير وأشارت إىل أن نة يف الفرتة من لاجلزء دال من ا  Ñب للجه من املقرر أن تعقد ا�ورة ا سمرب 2 نومفرب إىل 21ملق  .2011ي د

نة، وال سـ� ما خيص  .83 بري ا/ي أحرزته ا تقدم ا ية مس ا�موعة ء وأبرز ا تحدة األمر للجوحتدث وفد الوال�ت ا ل لكمل يك
برصي سمعي ا لسأ� حامية األداء ا ل شرتك ا/ي . م ند ورتهبلملوقال إن احلل ا ية وا تحدة األمر ه وفود لك من الوال�ت ا لمل يك

ية ية خاصة يف هذه ا تيس أ تجي األفالم ا يك ف� خيص نقل احلقوق املادية  لعملوا مه ن كسـ مل سم . ملك نة ا توأشاد بأن معل ا للج
بو عىل املوافقة عىل املادة  يع ا�ول األعضاء يف الو ية مما مكن  تعاون وروح إجيا ي مج ب وأعرب عن رسوره أيضا .  اجلديدة12ل

ية وXحتاد األورويب إلجياد  تحدة األمر يك ويجري� والوال�ت ا ند وا شرتك ا/ي قامت به الربازيل وا يكلعمل ا مل ن سـ ه ملكمل ل
تفق علهيا وإضافة  ياgت ا تعاجل يف إطار مجموعة مقرتحة من ا شواغل اجلديدة اليت  ملحلول  ب سـ باجةبندللل والحظ . ي إىل ا�

تفق علهيا عام الوفد أنه  رشة ا سع  نقاش حول املواد ا تح ا يقي مل يعد رضور� إعادة  تو توصل إىل احلل ا مل ت ل ل عل ل ف . 2000ف
تفق علهياتوأعرب ياgت ا يقة  يغة د ها إىل العمل مع ا�ول األخرى األعضاء عىل وضع  مل ا�موعة عن  ب للص ق ثت . تطلع حو

يات ا�ورة ا شدة عىل اعWد تو ية العامة  لا ص ب رشمجلع ية وا لعثا هاين نة بأ مكلن  هائل ا/ي أحرز . للج تقدم ا ية ا ُوشددت عىل أ ل ل مه ّ
بوعات تعلقة حبقوق املؤلف لصاحل األشخاص العاجزين عن قراءة ا ناءات ا Xيدات و سأ� ا ملطشأن  مل ت ي م ثب سـ وأضافت أن . لتق

بريا بني  هدت تقار ية  نوات املا كا ض شسـ نظمة خبصوص رض آراءل ورة وضع قواعد ومعايري جديدة مل ا�ول األعضاء يف ا
بوعات  ملطسني إماكية حصول العاجزين عن قراءة ا ن ية الفكريةعىل لتح ية مع صون سالمة نظام ا نفات ا مللكا حملم ورأت . ملص

ياة  برص يف ا شاركة معايق ا نظام ا�ويل حلق املؤلف تعديال سل� ميكن أن حيمي املؤلفني وسمح  حلا�موعة أن تعديل ا ل مب ي ل
شاركة اكمÑاملد ية  ثقا مية وا ل ناسب إل¨حة فرص أفضل يك حيصل األشخاص . فن يد عىل الزتا�ا بإجياد حل  تأ موأعادت ا ك ل

ية ية واإلعال ثقا ية وا بوعات عىل املواد ا مالعاجزون عن قراءة ا ف ل مي تجدد بإماكية وضع معاهدة . لتعلملط نة ا بت هWم ا نور مل للج ح
بث ئات ا لشأن  ي شاورات وشكرت ا�موعة . هب ية يف أبريل كام شكرت ريس تµ ا شاورات غري ر ملاألمانة عىل عقد  مس ئم

ندرا غرازيويل  يدة أ سـا لكسـ شات) يسورسا(ل نا سري ا يدة يف  يادهتا الر قعىل  مل ي تشـ ها يف إحراز تقدم حنو بوأعر. ق ملت عن أ
 . اعWد املعاهدة

يا .84 نوب أفر يقوحتدث وفد  ية ورحب ج بßان األفر يق مس مجموعة ا سأ� يلعمل ا/ل شأن  نة  م قامت به ا ب للج
برصي سمعي ا بث وحامية األداء ا ئات ا تعلقة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة وحامية  ناءات ا Xيدات و لا ل ل ي مل ت هي ثسـ وقال إن . لتق

بريا نة حققت جناحا  سابقة  كا�ورة ا للج تحق معامÑ . ل ناءات  Xيدات و يع أنواع ا مورأت ا�موعة أن  سـتق ت ي تمج ثسـ . تساويةل
يدات لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة  ناءات وا X شأن نقحة  بو ا يويف هذا الصدد، أفادت أهنا قدمت معاهدة الو ت ب مل لتقي ث سـ

نة رشين  ية وا ثا بات ومراكز احملفوظات يف ا�ورة ا تعلمي واألحباث وا سات ا للجومؤ ن ل ت ل لعس  وأعربت ا�موعة عن الزتا�ا .ملك
برصنبوضع صك دويل ملزم قانويا  يدات لفائدة األشخاص معايق ا ناءات وا X لشمل ي ت لتقي ث وأوحضت أن احللقات . سـ

شأن  يك ويجري� سامهت يف امليض قدما جلانب املوضوعي للمفاوضات  ند وا ية اليت نظمت يف ا ية اإل با�را ن سـ ه مي ملكسـ ل قل
بث ئات ا برصي و سمعي ا ناين األداء ا لحامية  ي ل هل يك ورصحت بأن Xقرتاحات املقدمة .ف ند وا سـمن الربازيل وا ملكه ل

رش عاما برصي سامهت يف إجياد حل ملأزق دام أحد  سمعي ا شأن حامية األداء ا ية  تحدة األمر عوالوال�ت ا ل ل ب كام أعربت . يكمل
نة  تفق علهيا  رشة ا سع  نقاش حول املواد ا تح ا سـعن ارياYا لعدم إعادة  مل ت ل عت ل وقالت إهنا تؤيد اقرتاح إعادة عقد . 2000ف

ثالثاملؤ ياgت ا يÑ املعلقة، ويه ا شأن القضا� ا توصل إىل اتفاق  ية ا لمتر ا�بلومايس وشددت عىل أ ب لقل ب ل تفق ةلمه مل املقرتحة ا
يةبندعلهيا وإضافة  ية جدول أعامل ا شدد عىل أ باجة  من إىل ا� مه ي بث، . لتي ئات ا تطورات يف جمال   áبت كذ لور ي هل ح
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ي تفق  علوبصفة خاصة، برgمج العمل ا نةيفه مل سابقة  للج ا�ورة ا يا تاقرتاحاورصحت بأن . ل نوب أفر ندا و يق وفود  ج ك
بث ئات ا شأن حقوق   Ñمت تفاوض حول معاهدة  ية ا يدة للغاية يف  يان  لوا ي ب ل معل هل حم  .مف

نة كام هو وارد يف الويقة  .85 تقرير عن أعامل ا يوية وأشار إىل ا بßان اآل تان مس مجموعة ا ثوحتدث وفد  للج ل سـ ل كسـ
WO/GA/40/6 . بث ئات ا نة، ويه حامية  ثالث من جدول أعامل ا ية ا شأن القضا� املوضو تقدم احملرز  لوأبرز ا ي للج ل ع ب هل

تعلقة حبق املؤلف واحلقوق  ناءات ا Xيدات و برصي وا سمعي ا ملوحامية األداء ا ت ي ل ثل سـ ورحب أيضا بقرار ا�ورة . ا�اورةلتق
ية العا ية ا نة تو رشين  ية وا ثا مجلعا ص للج ن نة لعل برصي املعلق  سمعي ا ناف املؤمتر ا�بلومايس املعين حبامية األداء ا سـمة  ل ل ئت سـ

تحضريية للمؤمتر2000 ية ا تطلع إىل ا يوية  بßان اآل شريا إىل أن مجموعة ا ل  لعمل ت سـ ل شات اجلارية يف الوأشار . م نا قوفد إىل ا مل
يا للغا بارها تطورا إجيا ناءات  Xيدات و شأن ا نة  با ت ت ي ب عللج ثسـ ية لتق توازن الرضوري بني حقوق ا مللكية نظرا ألهنا تريس ا ل

ية ية واألهداف اإلمنا ياسات العامة الو ياق ا ئالفكرية اخلاصة واملصلحة العامة يف  ن سـ طسـ يوية تأمل يف . ل سـوأكد أن ا�موعة اآل
تعلقة حبق ناءات ا Xيدات و ناسب يف جمال ا ياري  شات إىل وضع إطار  نا ملأن تؤدي ا ت ي مع ق ثمل سـم ويف هذا .  املؤلفلتق

يا واحضا لوضع الالصدد، رحب  نت جدوال ز رشين واليت  نة يف دورهتا احلادية وا متدهتا ا نوفد خبطة العمل اليت ا تضم مللج لع ع
برص وغريمه ممن يواùون  سري حصول معايق ا تعلقة حبق املؤلف  ناءات ا Xيدات و شأن ا ياري  لإطار  ي مل ت ي ب تمع لتق ثل سـ

ب ية حبق املؤلفملكتصعوت يف القراءة وا نفات ا تعلمي واألحباث عىل ا سات ا حملمات ومراكز احملفوظات ومؤ ملص ل وقال أيضا . س
ته  برص وتطلع إىل وضع  شأن معايق ا رشوع الصك ا�ويل  تعلق  تقدم احملرز ف�  شجع ا يوية  بßان اآل يغإن مجموعة ا ت ل ب ي ل ت سـ صل مب

برص و ميكن معايق ا ية واعWده يف أقرب وقت، مما  لالهنا برية من سـئ بوعات من احلصول عىل مجموعة  كالعاجزين عن قراءة ا ملط
تلف أحناء العامل بوعة من  ية ا خماألعامل األد ملط  .ب

ثل Xحتاد األورويب .86 يه وأعطى اللكمة  ملموحتدث وفد بوندا مس Xحتاد األورويب وا�ول األعضاء  ورحب . فل
يه  ية العامة التفاق ا/ي فXحتاد األورويب وا�ول األعضاء  نة بأن تويص ا رشون  ية وا ثا يه ا�ورة ا مجلعتوصلت إ للج ن ل لعل

نة  برصي املعلق يف  سمعي ا شأن معاهدة األداء ا ناف املؤمتر ا�بلومايس  سـ ل ل ب ئت بغي وضع 2000سـ ين، عىل أساس أنه 
نة  تا  متدة مؤ رشة ا سع  نص املعاهدة مع إدراج املواد ا يغة األخرية  سـا ت ل قلص ملع ع يا2000gل تفق علهيا واملادة لب وا  12ملت ا

نة رشين  ية وا ثا توافق اآلراء يف ا�ورة ا تفق علهيا  للجاجلديدة ا ن ل ب ية . لعمل ياgت اإلضا يغة مالمئة  بغي وضع  فورأى أنه  بن ص للي
شأن املواد  تفق علهيا  ثالثة ا با مل تعلقة حبق املؤلف واحلقوق ا�ا15 و2 و1ل يا مع الصكوك ا�وية األخرى ا  áمل، وذ ل . ورةمتشـ

بة þحتاد األورويب وا�ول األعضاء Xوأكد  ية  بث ال تزال ذات أولوية عا ئات ا شأن  بو  سـأن معاهدة الو ل ل ي ب ني وشكر . له
شأن يف  ية هبذا ا شاورات غري ر نظمي  لاألمانة العامة عىل  مس م يدة 2011 أبريل 15 و14ت سامهة  مف وشكر الريس عىل تقدمي  مئ

بث،وأعرب X. يف املفاوضات اجلارية ئات ا سني امحلاية ا�وية  يه عن تطلعه إىل  لحتاد األورويب وا�ول األعضاء  ي ل لهحت  ف
ناعه بأنه ميكن إجراء  نة يف دورهتا هذاقتوأبدى ا نظر إىل خطة العمل الطموحة اليت وافقت علهيا ا بو  سني يف الو للج ا ل ي لتح

نة  ية العامة  ية إىل ا رشين هبدف تقدمي تو ية وا ثا سـا مجلع ص ن لل شأن إماكية جدو� مؤمتر دبلومايس2012لع ن  وأقر حلاجة إىل . ب
هل ححتسني فرص  ساق  نفات يف أ يع أحناء العامل عىل ا بوعات يف  يسصول األشخاص العاجزين عن قراءة ا ن ملص مج ملط

توقعة عىل أرض  تاجئ ا يق ا ساعد عىل  يه يف ùوده من أجل إجياد حل فعال  ملXطالع علهيا وأشار إىل  ن ي لمض وكرر . الواقعحتق
يق  يد رضورية  تو يات ا ية و نولو تطورات ا بو ألحصاب املصلحة وأشار إىل أن ا نرب الو تحقدمعه الاكمل لعمل  ح ج تك لم لل معل ل ي

ميي يد ا�ويل واإل هود عىل ا يقا اكمال  تلزم  قلاألهداف املذكورة أعاله اليت  لصع سـ للجسـ ن بادل . تت تطلع إىل إماكية  توقال إنه  ن ي
ية مع تعلمي طناخلربات الو سات ا بات ومراكز احملفوظات ومؤ شطة ا تعلقة بأ شأن القضا� ا بو  ل ا�ول األعضاء يف الو س ت ن مل ب ملكي

ناءةسـأضاف أن و. واألحباث سامهة  نة  سامهة يف أعامل ا بيظل ملزتما  م للج  .مل

يدات  .87 شة ا نا ية  نظمي ثالثة أ�م إضا ها األمانة يف  بذ هود اليت  ند  يوأشاد وفد ا ق مل ت ت تقه لل ف ل برص جل ناءات ملعايق ا Xلو ثت سـ
نة يف يويو  رشين  ية وا ثا ناء انعقاد ا�ورة ا نوغريمه ممن يواùون صعوت يف القراءة أ للج ن ل نص ا/ي وافقت . 2011لعث لوأيد ا

رس حصول ذوي اإلعاقة . عليه ا�ول األعضاء تطلع إىل Xتقال من األقوال إىل األفعال لوضع صك دويل ملزم  ييوقال إنه  ن ي
هل Xطالع علهياعىل ساق اليت  يع األ ية مبوجب حق املؤلف  يس املواد ا ن جبم يص ثالثة أ�م . حملم بادرة األمانة  ختصوأشاد  مب
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تعقد يف نومفرب نة اليت  رشين  ثة وا ثا ناء ا�ورة ا ية أ سـإضا للج ل ل لعث ناءات 2011ف Xيدات و تعلقة  سائل ا شة ا نا تث  ي مل مل ق سـمل لتق
بث املقرتحة، كرر الوفد الزتامه بو. للمكتبات ومراكز احملفوظات ئات ا شأن حامية  بو  لشأن معاهدة الو ي ب هنج قامئ عىل بهي

يدي،  يف امليض حنواإلشارات بيل ملعىن ا بث ا ئات ا بث و ئات ا تحديث إجراءات حامية  تقل وضع معاهدة دوية  ل ي ل ي ل لل ه لكه
سق مع  نة  اليت أولكهتا واليةاليتمبا  ية العامة  سـا تعلق . نةللجإىل ا 2007لمجلع نرص  موكرر الوفد اعرتاضه عىل إدراج أي  ع

بث املزتامن بث عرب اإلنرتنت وا لبقضا� ا تعديل الوالية . ل ته ألية حماو�  لوأشار أيضا إىل معار اليت أولكهتا يف وقت سابق ض
نصةللجنة مجلعية العامة ا باكت احلاسوية، أو إعادة اإلرسال عرب أية  مشمل إعادة اإلرسال عرب ا ب شـ لت  أخرى ألن تµ ل

يدي تا ملعىن ا ست  شطة  تقلاأل ب ي لن تعداده . ل شأن نطاق لسـوأبدى الوفد ا توصل إىل اتفاق  ناءة  شة  نا بشاركة يف أية  لل ب ق ملم
نة رشين  ثة وا ثا ها يف ا�ورة ا يعهتا وهد بث و ئات ا للجحامية  ل ل ب ل لعي ف ط يني إلجراء . ه يص يومني إضا فوأشاد قرتاح األمانة  ختص

شات غري ر مسنا ق بث يف دورة نومفرب م برصي . 2011لية حول قضا� ا سمعي ا شأن حامية األداء ا بو  لوف� خيص معاهدة الو ل ب ي
شأن املادة  ية  تحدة األمر يك والوال�ت ا شرتك مع وفدي ا ياغة اقرتاح  ته يف  شار باملقرتحة، أبرز الوفد  مل سـ م ص ك يكم  12ملك

يع ا�ول األعضا بلهتا  نقل احلقوق اليت  تعلقة  مجا ب يه ا�ورة . ء يف هناية املطافقمل لوأشار أيضا إىل Xتفاق ا/ي توصلت إ
نة  رشون  ية وا ثا للجا ن شأن املواد خبصوصلعل تفق علهيا  ياgت ا ب إدراج ا مل باجة املعاهدة املقرتحة بند و15 و2 و1لب ي إضايف يف د

يات جدول األعامل ية تو صيقر بأ ية العامة ع. مه شأن عقد املؤمتر مجلعوأعرب عن أم> يف أن توافق ا يات  تو بىل تµ ا ص ل
ية للمعاهدة يغة هنا ئا�بلومايس لوضع   .ص

تقرير الوارد يف الويقة  .88 ية األمانة عىل ا ند مس مجموعة جدول أعامل ا ثوشكر وفد ا ل من لته ا/ي يوحض  WO/GA/40/6ل
شات ا�ائرة نا قالوضع الراهن يف ا ية حبق املؤلف واحل يف إطار امل ننة ا�امئة ا وقال أيضا إن ا�موعة . قوق ا�اورةملعللج

ثالثمرسورة  ية ا سائل املوا شأن ا تقدم ا/ي جيري إحرازه  ل يع مل ب ناءات ضل X نة، ومهنا تث الواردة يف جدول أعامل ا سـللج
برصي سمعي ا شأن حامية األداء ا رشوع املعاهدة  بث و ئات ا شأن حامية  رشوع املعاهدة  يدات عىل احلقوق و لوا ل ب ل ي ب مي م هتق . ل

نة ن ألمرسورة أيضا  ا�موعة وأضاف أن يللجا سامههتا  فراجعت  ية م رشين لتمنجدول أعامل ا ية وا ثا لعألول مرة يف دورهتا ا ن ل
نعقدة من  شأن  2011ن يويو 24 إىل 15ملا ية العامة  يا مع والية ا بمتا مجلع يقشـ ية ا سـآ تعممي لتنل ية ل  يات جدول أعامل ا منتو لتص
بالغ عددها  ي45لا ية يف  مج تو بوص تاð،وقال إن ا�موعة. يع أعامل الو X ياهنا ت، كام ذكرت يف  هود فب ية لغة  للجتويل أ اجلارية مه

يدات عىل حق املؤلف يف قطاعات  ناءات وا X يد ية إىل إرساء إطار فعال لوضع القواعد واملعايري من أجل تو يالرا لتقت ث ح سـم
ترب. حمددة ناءات تعورصح الوفد بأن ا�موعة  X بعادات وسـتث Xيا من إطار حقوق ست يدات جزءا جوهر� وأسا سـوا لتقي

ية الفكرية ا/ي يفيض إىل إرساء  ية الفكرية نشود بإحلاح بني ملاتوازن لامللكا هور عامة يف مللكحقوق ا مجلاخلاصة ومصاحل ا
يةإطار  ياسات العامة الو نا طسـ يةل يه ترحب ا�موعة خب. ئ واألهداف اإلمنا يدا واجلدول الزمين ة الواحضطة العمل علو جاحملدد 

رشين  نة يف دورهتا احلادية وا لعال}ين أقرهتام ا ناءات للج تعلق ال تثشأن إرساء إطار لوضع القواعد واملعايري ف�  ي سـب
يدات تعلمي لتقيوا سات ا بات ودور احملفوظات ومؤ برص وا ية حبق املؤلف لألشخاص معايق ا نفات ا ل إل¨حة ا س ت ل حملم ملكملص
بحث و ية . ا�موعات األخرى من األشخاص ذوي اإلعاقةلوا يط علام بإجيا ياق نوه الوفد إىل أن ا�موعة  بويف هذا ا حت لسـ

ناءات لفائدة األشخاص معايق  Xيدات و شة ا نا نة  رشين  ية وا ثا ية يف ا�ورة ا ثيص ثالثة أ�م إضا تف ي ق مل للج ن ل سـتخص تقب للع
برص وغرهيم من األشخاص العاجزين عن قراءة ا ملا للتقدم احملرز ف� خيص تارياح ا�موعة وأعرب الوفد عن . طبوعاتل

تعلقاملعاهدة مرشوع  برصألشخاص  ةملا ية þ واعWده يف وقت قريب ت ولمعايق ا يغة هنا توصل إىل وضع  ئتطلع إىل ا ص ل
برص واألشخاص العاجزين عن يفي ا رشحية الواسعة من األشخاص  لهبدف متكني ا ضع بوعاتل نفاذ إىل  ملط قراءة ا الرثوة لمن ا

ية برية من األعامل األد با تفادة مهنالك Xتع هبا و سـ يف أحناء العامل وا الصادق يف أن تفيض أمل ا�موعة وعرب الوفد عن . لمت
بحث وا�موعات  تعلمي وا سات ا بات ودور احملفوظات ومؤ يدات األخرى لفائدة ا ناءات وا X شات حول نا لا ل س ت ي ت ق ملكمل لتق ث سـ

ناسب وأن تلكل بوضع صكوك دوية ملزمة قانوgاألخرى من يق تقدم مماثل يف الوقت ا ل األشخاص ذوي اإلعاقة، إىل  ُمل  حتق
يا مع خطة العمل ية،  شـيف هذه ا�االت األسا ياق أعرب و. متسـ بتخصيص ثالثة أ�م عن رسور ا�موعة الوفد لسـيف هذا ا

ية  نة اليت يف افمعل إضا رشين  ثة وا ثا سـ�ورة ا للج ل يدات 2011تعقد يف نومفرب لعل ناءات وا تعلق ال سائل  شة  نا ي  ت ت م ق لتقمل ث سـ
ناء ال}ين مزيا  تعاون وXلزتام ا مترار حتيل ا�ول األعضاء بروح ا بات ودور احملفوظات وتطلع الوفد إىل ا بلفائدة ا ل لت ّ سـ ملك
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نةا�ورات  تق. للجاألخرية  ية  يب مجموعة جدول أعامل ا لوأعرب الوفد عن تر لتمن  حامية اخلاصة مبعاهدةدم احملرز يف األعامل ح
برصي و سمعي ا لأوجه األداء ا بث معاهدة حامية ل لئات ا يدهي نذ زمن  تني  بعا م ورصح بأن ا�موعة ال تزال ملزتمة . ملعلق

هذين الصكني يف أقرب وقت ية  يغة الهنا ناء يف وضع ا شاركة عىل حنو  ل ئ لص ب شدد و. مل  ، كاممن جديدتقال إن ا�موعة 
نة، رشين  ية وا ثا للجشددت يف ا�ورة ا ن ية عىل  لعل يعمهأ تعامل مع  مجا بادرات اجلارية لوضع القواعد واملعايري يف إطار ل مل ا

نة يهنا" هتميش"دون و دون تفرقة، للجا سأ� أو جامعة  بعألية  يات جدول أعامل . م صوعقد الوفد األمل أيضا عىل أن تؤخذ تو
ئة  يات ا ية وال سـ� تو لفا ص هذه الصكوكلتمن ية  يغة الهنا ند وضع ا بار  X تعلقة بوضع القواعد واملعايري بعني لء ا ئ لص ع ت  .عمل

شات  .89 نا ية مس ا�موعة ء وأعرب عن تقديره  تحدة األمر يان ا/ي أدىل به وفد الوال�ت ا يان ا قوأيد وفد ا للم مل ب يكل ل
نة  ناءة ا�ائرة يف إطار دورة ا للجا ية حبق الب هد تطورات . ملؤلف واحلقوق ا�اورةملعنا�امئة ا يشوالحظ الوفد أيضا أن العامل 

يوم  بحت حتدث ا تعدي عىل حق املؤلف أ تايل فإن حاالت ا باكت و يا ا نولو ية و يا الر نولو لبرية يف جمال ا ص ل ل شـ مق لك ج تك ج لتك
ية تاز احلدود الو توى عاملي و نأكرث من أي وقت مىض عىل  جت طسـ ية اليت تقدمت هبا وأيد الوفد يف هذا الصدد ا. م صتو ل

نة يف يويو  نا شأن 2011للج ية حبامية أوجه األداءعقد مؤمتر دبلومايس من جديدب  وأيد الوفد أيضا خطة . معن العWد معاهدة 
شأن حامية  توصل إىل اعWد معاهدة  نة وأعرب عن اهWمه  بث اليت أعدها ريس ا ئات ا ية إىل حامية  بالعمل الرا ل للج ل ئي هم

لئات ا بكرهي يان إىل رضورة ضامن إرساء . مبث يف وقت  ناءات، أشار وفد ا Xيدات و سأ� ا تعلق  لوف�  ت ي مب ثي سـ لتق
تخدمني نوحة ألحصاب احلقوق ومصاحل ا سلمي بني امحلاية ا توازن ا سـا ملم ل شاط يف . ملل سامهة  نوعقد الوفد األمل عىل ا بمل

شات ا�ائرة حول نفاذ األشخاص العاجزين عن قراء نا قا ية مبوجب حق املؤلفمل نفات ا بوعات إىل ا حملمة ا ملص وأشار وفد . ملط
ناءا Xيدات و تعلق بأحاكم ا يان إىل ثالثة نقاط هامة  تثا ي ت سـل نقاش يف نطاق حمدد تلتق ل امللموسة ويه أوال رضورة تركزي ا

تجاوز الصك نطاق  يا رضورة أال  يو» ثالثن ليار اخلطوات ا يح أي صك مع ثا رضورة أن  يت و» يا من املرونة ل شا اك فدويل ها م
توى احمليل يذ عىل ا سـسامح  مللل  .لتنف

ية .90 ند مس مجموعة جدول أعامل ا يان ا/ي أدىل به وفد ا منوأيد وفد الربازيل ا ه لتب ل تقدم احملرز يف . ل لوأشار إىل ا
ية العامة األخرية فضال عن حتيل الوفود اللزتام واملر نذ ا نة ا�امئة  مجلعمفاوضات ا شاورات مللج ملونة خالل ا�ورات وا

سائل جوهرية شأن  توصل إىل اتفاقات  سابقة مبا أفىض إىل ا ما ب ل تقدم احملرز يف املفاوضات ا�ائرة حول . ل لوأبرز وفد الربازيل ا
ناءات Xيدات و تثا سـي نة ا�امئة من شأنه . لتق رشين  للجوشدد عىل أن إقرار برgمج العمل املفصل يف ا�ورة احلادية وا أن لع

بة تليب احلاجة إىل إرساء توازن يف نظام حق املؤلف لفائدة األشخاص  نا تفاوض عىل صكوك قانوية دوية  سـساعد عىل ا ل ن ل مي
بوعات  شرتك حول صك . وغريمه ممن يواùون صعوت يف القراءةملطالعاجزين عن قراءة ا مورأى الوفد أن عرض مقرتح 

يدات لفائدة ا ناءات وا X شأن يدويل  ت لتقب ث نة سـ رشين  ية وا ثا بوعات خالل ا�ورة ا للجألشخاص العاجزين عن قراءة ا ن ل لعملط
توصل إىل اتفاق يف  بل لرمغ من عدم ا يعي يف ا نايم توافق اآلراء حول إ¨حة صك دويل موا لا�امئة، يعرب عىل  ض ملسـتقت

سأ� تعلق هبذه ا شأن إبرام معاهدة  ملالوقت احلارض  ت يق حلول »ن. ب سأ� نفاذ األشخاص تطبوعارض الوفد  موية ملعاجلة 
يحت صكوك ملزمة لفائدة أحصاب احلقوق،  ثلام أ تربا أنه  ية مبوجب حق املؤلف  نفات ا تالعاجزين عن القراءة إىل ا مع حملم مملص

بوعات بات القانوين أيضا لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا بغي إ¨حة القدر ذاته من ا ملطفإنه  ث لي وحذر الوفد بأهنا . ن
يذ املادة  تربهن عىل الزتا�ا  بو  يدة أمام الو نفالفرصة الو تح ل تحدة حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من 30بي ية األمم ا ملاتفا . ق

بات  تجارية وا يق بني املصاحل ا هر ا�ول األعضاء قدرهتا عىل إجياد حلول  لطلومىض يقول إهنا فرصة أيضا  ل للتنسـ لُتظ
ية سا ية واإل WجXن ن ثلت مصاحل األشخاص Xحتاد العاملي للمكفوفنيفد وشكر الو. ع ئات األخرى اليت  يع ا ّ، و م ي لهمج

ها�ا  سأ� وعىل إ هذه ا بوعات، عىل العمل عن قرب مع ا�ول األعضاء هبدف إجياد حلول  سالعاجزين عن قراءة ا ملل ملط
يايس ية فضال عن وعهيا ا ها ا ية ومعار سـتجربهتا ا ن لعمل لب لتق نظامت حتلت ملرونة وختلت عن والحظ وفد الربازيل. ف مل أن هذه ا

ياجاهتا مع شواغل ا�ول األعضاء وأحصاب احلقوق ها األول ويفت ا تمو حك ّ تحىل ا�ول األعضاء . قف تورأى الوفد رضورة أن 
نة ويه وضع صك ملزم يجة  تمت املفاوضات بأفضل  ممكأيضا ملرونة وأن  نت شأن . خت شات  نا بوتطلع الوفد إىل إجراء ا ق مل ّ
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رش املعارف  يه  نة ا�امئة نظرا ملا   Ñب بات ودور احملفوظات يف إطار ا�ورة ا ناءات لفائدة ا Xيدات و نا ملك سـتق للج ت ت تي يكسـ ملقل ث
ية لغة  .مهوصوهنا من أ

سلفادورّوذكر وفد  .91 تني لا ناءات لفرتة ا Xيدات و شأن ا ن بأنه جرى حتديد برgمج معل  سـث لتق تل ي  2012-2011سـب
نة ا�امئةخالل ا�ورة احلا رشين  للجدية وا ناءات لفائدة . لع Xيدات و تعلق  نة أعدت الربgمج ا تثوقال إن ا ي مل سـللج لتق

سأ�  بة إىل  نجز نفس اليشء  بوعات واألشخاص العاجزين عن القراءة وأهنا  ماألشخاص العاجزين عن قراءة ا سـ س لنملط ت
بحث تعلمي وا سات ا بات ومؤ لدور احملفوظات وا ل س نظر إىل إماكية عقد مؤمتر دبلومايس مىت ما مت ولفت ال. ملكت نوفد ا ل

يع األطراف والزتا�ا شاركة  توصل إىل توافق يف اآلراء بفضل  مجا م وشدد الوفد أيضا عىل احلاجة إىل إبقاء موضوع حامية . ل
نة ا�امئة بث عىل جدول أعامل ا للجئات ا ل  .هي

سائل .92 تعلق  تقدم احملرز ف�  ملورحب وفد بردوس  ي بث وحامية أوجه ل ئات ا ثالث ويه حامية  ية ا ل الر ي ل هسـ ئي
بوعات ناءات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا Xيدات و برصي وا سمعي ا ملطاألداء ا ت ي ل ثل سـ تعلق حبامية أوجه . لتق يوف� 

نة ا رشين  ية وا ثا يات ا�ورة ا تو ية العامة  برصي، أيد الوفد اعWد ا سمعي ا للجاألداء ا ن ل ص ل مجلع ل ناف لعل ية إىل ا تئ�امئة وا�ا سـع
نة  نة املذكور2000لسـاملؤمتر ا�بلومايس  يه األطراف يف اجWع ا تفامه ا/ي توصلت إ للج عىل أساس ا ل تعلق . ل يوف� 

ية  ية ا�ا تو ية العامة  بوعات، أيد الوفد اعWد ا ناءات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا Xيدات و ع ص لل مجلع ملط ت ثي سـ لتق
ناءات لفائدة األشخاص العاجزين إىل  Xيدات و شأن ا شات هبدف Xتفاق حول اقرتاح صك دويل  نا تثمواصÑ ا ي ب ق سـمل لتق

ية ته الهنا بوعات ووضعه يف  ئعن قراءة ا يغ تقدم احملرز من رفع . صملط نة ا�امئة بفضل ا متكن ا لوعقد الوفد األمل عىل أن  للج ت
نة  ية العامة  ية إىل ا سـتو مجلع ناءات لفائدة األشخاص  لßعو2012لص Xيدات و شأن ا تثة إىل عقد مؤمتر دبلومايس  ي سـب لتق
بوعات  .ملطالعاجزين عن قراءة ا

نة .93 تقرير املعد عن معل ا للجوأشار وفد الرنوجي إىل ا ية حبق املؤلف واحلقوق ا�اورةل ث والوارد يف الويقة ملعن ا�امئة ا
WO/GA/40/6ياته تو يده  ص وأعرب عن تأ ل ية مس وأيد الوف. ي تحدة األمر يان ا/ي أدىل به وفد الوال�ت ا يكد ا مل لب

برصي  سمعي ا ناين األداء ا توفري امحلاية  ناف عقد مؤمتر دبلومايس  نة  يات ا لا�موعة ء وقال إنه يؤيد متاما تو ل ل ت للج لفص ئ سـ ً
نة  نصوص علهيا يف معاهدات  يا مع امحلاية احملدثة ا سـمتا مل تقدم . حلقوق لفائدة بعض أحصاب ا1996ًشـ لورحب الوفد أيضا  ً

ئات  رشوع معاهدة لفائدة  ية عن  شاورات غري الر يا/ي أحرز وخبطة العمل اليت أطلقت من أجل إجراء مزيد من ا مس همل م ُ ُ
شريا إىل أن موضوع هذه املعاهدة ًاإلذاعة  ئات اإلذاعة-م ية وحتديث حقوق  نولو تطورات ا تصدي  ي وهو ا لل هل ج  ورد يف -لتك

نة ملدة جدول أعام بقة عىل األشخاص غري . ً عاما13للجل ا ناءات ا Xيدات و تعلق مبوضوع ا ملطوقال الوفد، ف�  ت ي ثي سـ لتق
شأن اقرتاح  شات  نا تعد ملواصÑ ا ية، إنه  نفس القدر من األ بوعات، وهو موضوع حيظى  بالقادرين عىل قراءة ا ق مل سـ مه ب مملط

هائ تقدم ا سعادة ملالحظة ا شعر  لصك دويل وإنه  ل ل هدفي يق ذá ا لل احملرز   . لتحق

بقة عىل  .94 يدات ا ناءات وا X شأن وضع صك عن تني عىل رضورة مواصÑ العمل  ملطوشدد وفد األر ي ت ب تقن لج ث سـ
برص إىل املواد  يفي ا سأ� نفاذ األشخاص  بوعات لضامن إجياد حل جوهري  لاألشخاص غري القادرين عىل قراءة ا ضع مل ملط

ترب الوفد أن ذá ا. املقروءة ية عوا بادئ العامة جلدول أعامل ا ية خاصة نظرا الرباطه الويق  تيس أ منملوضوع  مل ث ت لتمه ً يك
شعوب ية  WجXتصادية و X يق توازن بني حامية حق املؤلف واملصاحل للولرضورة ضامن  ع ق بادئ اتفاق . حتق مبورحب الوفد 

نة نذ ا�ورة األخرية  سائل جوهرية اكنت حمل مالحظة  للجعن   .مم

ية وعن تقديره للعمل وأعرب و .95 بßان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر يان ا/ي أدىل به وفد  يده  يا عن تأ يقفد  يق ج لن ب ي للي ك
نجز خالل ا�ورتني األخريتني  ية حبق املؤلف واحلقوق ا�اورةللجنةملا نظمي XجWع . ملعن ا�امئة ا توشكر الوفد األمانة عىل 

ئات اإلذاعة و ميي عن حامية  هياإل تصادية قل Xية و WجX قعىل إعداد دراسة عن األبعاد بث دون ترصحيع للالتفاع  وعىل  ن
تصادية للمعاهدة املقرتحة Xية و WجX قمعاجلة اآل»ر تعلق بعقد املؤمتر ا�بلومايس . ع نة ف�  يات ا تو يورحب الوفد  للج ص ب
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برصي سمعي ا شأن حامية األداء ا لبحث املعاهدة املقرتحة  ل ب تحدة وشك. ل يك والوال�ت ا ند وا ملر الوفد وفود ا سـ ملكه ل
ياغة املادة  مية يف  سامههتا ا ية عىل  صاألمر لقم نة 12يك هدته  شل ا/ي  تغلب عىل ا سـ  لف شات 2000شلل نا شريا إىل أن ا ق  مل ًم

نذ زمن طويل يدات اكنت أيضا مدرجة يف جدول األعامل  ناءات وا X مشأن يث ت لتقب ب. سـ بة  لوقال إن ذá �م  ßان لنسـ
تمكلت مؤخرا عن حق  ية وقال إن ا�راسة اليت ا ية وا تدر نفاذ إىل املواد ا يا، ال سـ� من أجل إ¨حة ا ًثل  سـ مي سـ ل ل لتعلي ي نك م

ية  تلفة أشارت إىل أن القوانني احلا ية  ية بßان أفر نفاذ إىل املواد واليت أجريت يف مثا تعلق  لاملؤلف واحلقوق ا�اورة ف�  خم ن ل يقي ُ
نا برصسـتثتضم ا يفي ا تعلق ألشخاص  تضمن أحاكما حمددة ف�  ها ال  يدات حمدودة للغاية وأن  لءات و ضع ي ت ًي معظم . تق

نة  شات اجلارية يف ا نا تدرك الوفد قائال إن ا للجوا ق مل ية حبق املؤلف واحلقوق ا�اورةًسـ ثغرة ملعنا�امئة ا ساعد عىل سد ا ل  ست
ية ية واإل تو�ت ا�وية وا ميعىل ا حملل ل قلسـ يت صك وأ. مل ية وعىل الزتا�ا  بßان األفر بكد الوفد من جديد عىل موقف ا بتثل يق

ثالثة  .لقانوين دويل يف تµ ا�االت ا

توازن بني املصاحل اخلاصة واملصاحل العامة إلضافة إىل احرتام حقوق إكوادوروقال وفد  .96 يق ا ل إن من الرضوري  حتق
هم للغاية إيالء األولوية إىل سان وإن من ا ملاإل شريا إىل رضورة ن ية  برص يف جدول أعامل ا يفي ا ً حق األشخاص  م من ل لتضع

شأن وكذá ف� خيص  يدات يف هذا ا ناءات وا تعلق ال نة لفعل ف�  يه ا لمواصÑ برgمج العمل ا/ي اتفقت  ي ت ي للج لتقعل ث سـ
بحث سات ا ية ومؤ سات ا بات واحملفوظات واملؤ لا س مي س لتعلت تدرك الوفد قائال إنه . ملك ًوا نة يف دورهتا سـ بة ا للجتعني مطا ل ي

يدات  ناءات وا X عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس جديد عنßشأن األحاكم الالزمة ل توصل إىل اتفاق   Ñب يا ت ب لتقل ث سـملق
شأن حامية  يعقد  شريا إىل رضورة أن يعقد ذá املؤمتر إىل جانب املؤمتر ا/ي  برص  يفي ا بقة عىل األشخاص  با سـ م ل ضع ُملط ُ ً

نة األداء ا برصي يف  سـسمعي ا ل نة 2012ل بو حقوق . 2013سـ أو عىل أقىص تقدير يف  يوأشار الوفد إىل رضورة أال تغفل الو ُ
ية ثقا تطورات ا شاركة اكمÑ يف ا شاركوا  تاح هلم الفرصة يك  برص ورضورة أن  يفي ا فاألشخاص  ل ل م ي ت ل  .ُضع

ية-مجهورية (وأعرب وفد إيران  .97 يده لعقد مؤمتر دبلو) م اإلسال برصي يف يعن تأ سمعي ا لمايس عن حامية األداء ا ل
يده لوضع معاهدة جديدة محلاية 2012سـنة  نة، ومعر عن تأ نع القر ئات اإلذاعة و ي مؤكدا عىل احلاجة امللحة إىل حامية  ص ًي م ه ً

ئات اإلذاعة نارص �مة. هيبث  ئات اإلذاعة قدمت  ية اليت أجريت عن حامية  شاورات غري الر عوقال الوفد إن ا ي مس  ف� همل
ها نطاق املعاهدة احملدد وهد فتعلق  ب ية . ي سأ� ودعا ا شأن تµ ا مجلعورحب الوفد إلطار الزمين ا/ي وضع للمفاوضات  مل ب ُ

ئات اإلذاعة وإعدادها تعلقة حبامية  ية للمعاهدة ا يغة الهنا سري وضع ا يالعامة إىل املوافقة عىل اجلدول الزمين املقرتح  مل ئ لص هي . لت
ناءات يف وأشار الوفد إىل  Xيدات و نفاذ إىل املعلومات وذá عن طريق إدراج ا تثرضورة مراعاة إماكية تأثر ا ي ل سـن لتق

يدية ئات اإلذاعة ا ئات غري  شمل حامية  تد املعاهدة  تقلاملعاهدة وإىل رضورة أن  ي ي ت لمت ه ه تعلق . ل يوأعرب الوفد، ف� 
ناءات، إىل سعادته ملالحظة وضع خطة معل  Xيدات و تث سـي ملموسة وجدول زمين حمدد ورأى أن األساس اكيف لتق

ناءات Xيدات و يا دوية يف جمال ا يق معايري د تثتحرك حنو  ي ل ن سـ سـلل لتقن شأن وضع معاهدة لضامن . ت بدء املفاوضات  بورحب  ب
ية مبوجب حق املؤلف  نفات ا برص وغريمه من األشخاص ذوي اإلعاقات إىل ا يفي ا حملميق نفاذ أكرب لألشخاص  ملص ل ضع حتق

نا إال من  ية مبوجب حق املؤلف لن يكون  برص إىل املواد ا يفي ا تدام لألشخاص  نفاذ ا ًشددا عىل أن ضامن ا ممك حملم ل ضع سـ ل ملم ً
gًخالل صك ملزم قانو . 

هامات اكفة الوفود يف معل ا .98 يك عن تقديره إل سوأعرب وفد ا ية حبق املؤلف واحلقوق ا�اورةللجنةملكسـ  ملعن ا�امئة ا
همةًوقال إن تقدما نة ا مل جوهر� أحرز يف موضوعات جدول أعامل تµ ا للج شاركة . ً تام  تعداده ا للموأعرب الوفد عن ا ل سـ

بقة عىل  يدات ا ناءات وا X سأ� ته إىل  برية اليت تولهيا حكو ية ا ته، نظرا لأل نة بر ية يف معل ا ملطبفعا ي ت م مه للج لتقل ث م لك سـم ً
ئات اإلذاعة من برص وإىل حامية  يفي ا ياألشخاص  ل شأن األداء هضع بة  بث وكذá إىل املعاهدة املر نة عىل ا ب القر ل تقص

برصي سمعي ا لا  . ل

ية مس ا�موعة ء ويان  .99 تحدة األمر يان ا/ي أدىل به وفد الوال�ت ا سويد ا بوأيد وفد ا مل ب يكل . Xحتاد األورويبممثل ل
يه  رشين األعضاء  بع وا فوا�ول ا لع تطورات األخرية الطارلسـ ية حبق املؤلف واحلقوق ئة يف للوأبدى رسوره  نة ا�امئة ا نا ملعللج
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سائل املدرجة يف . ا�اورة تواصÑ للميض قدما  بو يف بذل ùود  تلف الوفود وأمانة الو تعاون بني  ملوقال إن روح ا ي خم ًل م
نظمة تدي به ا ثال  ملجدول األعامل يه  تق بÑ. م نة ا ناءة يف مداوالت ا شاركة ا ملقوجدد الزتامه  للج ب تام . لمل يده ا لوأعرب عن تأ ي

ئات  يادين حامية  تقدم يف  برصي وعن تطلعه إىل إحراز ا سمعي ا ية بعقد مؤمتر دبلومايس يف جمال حامية األداء ا يتو ل ل ل ص هلل م
بوعات يدات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا ناءات وا Xبث و ملطا ي ت لتقل ث  .سـ

تواصل لع .100 يده ا يداد وتوغو عن تأ ملوعرب وفد تر ي نة ا�امئةمل ني يات العامة . للجا مجلعوقال إنه أعرب عن الزتامه خالل ا
بوعات  يدات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا ناءات وا X يع نطاق شأن تو شات  نا بدء ا سابقة  ملطا ي ت سـ ب ق مل ب لتقل ث سـ

تعلق شأن مضمون صك دويل  توصل إىل اتفاق  نة من أجل ا تقدم معل ا شديد  موأبدى ارياحه ا ب ل للج ل ل سأ�ت تµ ا مل  . ب
نة  برصي، ذكر أنه أيد عقد مؤمتر دبلومايس يف  سمعي ا سأ� حامية األداء ا بة إىل  سـو ل ل م  وأنه ما زال يؤيد إعادة 2000لنسـ

نة  ثل ذá املؤمتر يف  سـعقد  نة . 2012م بث ألن قر ئات ا تفق أيضا مع خطة العمل اجلديدة محلاية  صومىض يقول إنه  ل ي هي ً
تف شلكة  ماإلشارات يه  شلكةم تصدى  ثة  ية وإنه من الرضوري وضع معاهدة حد نا بßان ا للمامقة يف ا ت ي ل  .مل

ية .101 ند مس مجموعة جدول أعامل ا يان ا/ي أدىل به وفد ا يا ا منوساند وفد إندو ه ب لتسـ ل ل سائل . ني برية عىل ا ية  ملوعلق أ ك مه
ئات ناءات وحامية  Xيدات و نة ا�امئة وخص /كر ا شة يف ا نا يا ت ي للج ق همل ثسـ برصي لتق سمعي ا بث وحامية األداء ا ل ا ل ل

ية يات جدول أعامل ا هام يف تو منواإل لتص عWد هنج . س Ñتواص بث، قال إن بßه يؤيد املفاوضات ا ئات ا ملوخبصوص حامية  ل هي
نة  ية العامة  نحهتا ا سـاإلشارات وفقا للوالية اليت  مجلع م ية إىل2007ً نة والرا تفق علهيا يف ا م ورحب خبطة العمل ا للج  تكريس مل

رشين ثة وا ثا نة ا ية خالل دورة ا شاورات غري الر لعاملزيد من الوقت  ل ل للج مس ناف املؤمتر ا�بلومايس . للم سـتئوعرب عن دمعه ال
نة  برصي2000سـا/ي عقد  سمعي ا شأن حامية األداء ا ل  ل يدات . ب  Ñتص نة ا يه أعامل ا يوشدد عىل ما  مل للج لتقسـ تتك

يات  هام يف تو ناءات واإل Xصو ست ث شاء نظام عاملي أكرث توازg يف جمال حق سـ يوية يف إ ية  ية من أ ًجدول أعامل ا ن مه حمن لت
يدات . املؤلف واحلقوق ا�اورة تعلق  شأن الصك ا نة إىل توافق يف اآلراء  توصل ا يوعقد األمل عىل أن  مل ب للج لتقت

ب تعلمي وا سات ا بات واحملفوظات ومؤ برص وا ناءات لفائدة معايق ا Xلو ل س ت ل ملكت ث  .حثسـ

ية .102 بßان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر يان ا/ي أدىل به وفد  يجري� ا يقوأيد وفد  يق لج ب شاورات غري . لن ملورأى أن ا
تاح ومرونة ية شديدة وأعرب عن تقديره لßول األعضاء ملا أبدته من ا نة اليت نظمت يف املايض يه ذات أ با ية ا نفالر مه ي ت . ملمس

تقدم ا/ي أحرزت لوأحاط علام  تفائل ألن الزتام ا�ول األعضاء ا�دد ً بث وقال إنه  ئات ا تعلق حبامية  نة ف�  مه ا ل ي ي هللج
ية يجة إجيا يؤدي إىل  بمبواصÑ األعامل  ن يده ملوقف مجموعة . تسـ يدات، أعرب عن تأ ناءات وا X سأ� تعلق  يوف�  ي ت مب لتقي ث سـ

شديد لßمع ا/ي حظي به اقرتا ية وعن رسوره ا بßان األفر لا ية يقل تلبح ا�موعة يف صفوف ا�ول األعضاء بغرض 
برص اخلاصة ياجات معايق ا تلفة يف هناية املطاف مبا يف ذá ا يدات يف جماالت  ناءات وا X ياجات من Xل ت خم ي ت حت تق لح ث . سـ

برص يدات املالمئة للمكفوفني ومعايق ا ناءات وا X سأ� توفري ناول  لوشدد عىل احلاجة امللحة إىل  ي ت م لتقت ث  .سـ

سمعي و .103 بث واألداء ا ئات ا ثل حامية  سائل �مة  شأن  شات  نا بذو� ملواصÑ ا هود ا لرحب وفد اجلزائر  ل ي م ب ق مل همل م جل
ناءات Xيدات و برصي وا تثا ي سـل يان . لتق ية وا بßان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر يان ا/ي أدىل به وفد  بوساند ا ل لب يقل يق ج

ند مس مجموعة جدول  يةلها/ي أدىل به وفد ا رش املعارف، أيد . لتمنأعامل ا ناءات  Xيدات و ية ا بة إىل أ نو لتق سـ تثن ي مه لسـ ل
برص تعلقة مبوضوع معايق ا لاملعايري ا�وية ا مل يدات لفائدة . ل ناءات وا X يف العمل عىل يوشدد عىل رضورة  ت تقث لتك ث سـ

بات واحملفوظات بحث وا تعلمي وا سات ا تمؤ ل ل شأن. ملكس توافق اآلراء احملقق  بورحب  تصÑ حبامية األداء ب سودة املعاهدة ا مل  م
ية العامة إعادة عقد املؤمتر ا�بلومايس العWد املعاهدة برصي وطلب من ا سمعي ا مجلعا ل  .ل

ية .104 ية ومجموعة جدول أعامل ا بßان األفر يانني املدىل هبام مس مجموعة ا يا ا نوب أفر منوأيد وفد  ل لتب يق يق تقدم . لج لوقال إن ا
نظمة يف امللحوظ احملرز وال ندوات ا برصي ميكن عزوه دون شك إىل ا سمعي ا بث واألداء ا ئات ا تصل  مل سـ� ف�  ل ل ل ل ي هبي

ناطق وخاصة يف أوبوجا  ملتلف ا سربغ ) نيجري�(خم يا(نوجوها يقنوب أفر تعلقة مبعاهدة حامية ). ج تطورات ا ملوإذ أحاط علام  ل ً
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شأن ناشئ  توافق اآلراء ا برصي وأقر  سمعي ا باألداء ا ل ب ل نة بإعادة 12 املادة ل ية ا تو نقل احلقوق، عرب عن دمعه  للج املربطة  ص ل ب ت
نة  بث، أعرب عن أم> أن تكفل خطة العمل . 2012سـعقد املؤمتر ا�بلومايس املعلق يف  ئات ا سأ� حامية  لوف� خيص  ي هم

شات وتركزيها نا يل ا نة  متدهتا ا قاليت ا مل تعج للج ب. ع ل عقد مؤمتر دبلومايس يف فرتة قوأشار إىل رضورة إحراز تقدم ملحوظ 
تني  بÑ العWد معاهدة2013-2012لسـنا سب بل يف . ملق ا بث  ئات ا بريا يف  سأ� ال تؤثر تأثريا  حفومىض يقول إن تµ ا ل ي ك همل ً ً

ية من أجل ماكحفة أي . ًالصاحل العام كلك أيضا تاجئ ا ية  ية لضامن فعا نولو تطورات ا نة عىل إدراك ا لعملوحث ا ن ل ل جللج لتك
نة اإلشاراتشلك بث املقدم . ص من أشاكل قر ئات ا تصÑ حبامية  سودة املعاهدة ا شأن  يانه قائال إن Xقرتاح  تمت  لوا ي مل م ب هب ً خ

سأ� رشين يعرب عن املوقف الوطين خبصوص تµ ا ية وا ثا نة ا ملخالل دورة ا ن ل  .لعللج

نفاذ إىل املواد اإل .105 برص يواùون العوائق يف ا لوذكر وفد كو بأن معايق ا يال ية يو ًبدا م ناك . ع  يف املائة فقط 5هوقال إن 
نخفض إىل أقل من واحد يف املائة يف  ئوية  بة ا رس غري أن تµ ا سق  توسط يف  تاحة يف ا بوعة ا تمن املواد ا مل سـ ن مل مل نملط لم ي

ية نفاذ. تينأمرياك الال برص احلق يف ا نح معايق ا ية  لواسرتسل قائال إنه من الرضوري وضع صك دويل ملزم  ل مبغ  إىل املواد ً
شمو� حبامية حق املؤلف ية ويان وفد إكوادور. ملا ند املدىل به مس مجموعة جدول أعامل ا يان وفد ا بوأيد أيضا  من ه لتب  .لً

برصي  .106 سمعي ا بث واألداء ا ئات ا ية خبصوص حامية  بßان األفر يان مجموعة ا يده  لوأعرب وفد املغرب عن تأ ل ل ي ل ب هي يقل
يدات ناءات وا Xيو لتقت ث تصÑ و. سـ ية إىل حتديث احلقوق ا شات الرا نا هم دوما يف ا بث، قال إنه أ ئات ا ملبة إىل  ق مل ل ي مسـ ًس ه لن

تحديث تµ احلقوق. هبا بغي مواùهتا  ية طرحت عدة حتد�ت  نولو تطورات ا بوأضاف قائال إن ا ي نل ج لتك تاجئ . ً لنوأشار إىل ا
سابقة عرب Xتفا نة ا�امئة ا ناء دورة ا يدة احملققة أ لا للج ث وحث ا�ول األعضاء عىل عقد مؤمتر . ق عىل برgمج العملجل

تفاوض . دبلومايس يف أرسع وقت ممكن ية ا برصي، ذكر أن بßه اكن يؤيد عىل ا�وام  سمعي ا لوف� يربط حبامية األداء ا معل ل ل ت
تفق علهيا . 1998منذ عام  رشة ا سع  ثل يف صون املواد ا هدف ا يق ا باه إىل  X ملولفت ت مت عن ل مل ل حتق تعداد ت تة وا سـبصورة مؤ ق

ية . ا�ول األعضاء لعقد مؤمتر دبلومايس gحج بßان األفر ناءات، أيد موقف مجموعة ا Xيدات و تعلق مبوضوع ا يقوف�  لث ت ي سـي لتق
تقدم خبصوص ا�االت األكرث نضجا ضامg للمرونة ية إحراز ا ًغري أنه شدد عىل أ ً ل سأ� معايق . مه ناول  تايل بدء  مواقرتح  ت ل

بات لا ثل ا بوعات مث Xتقال بعد ذá إىل قطاعات أخرى  تبرص وغريمه من األشخاص العاجزين عن قراءة ا ن ملكملط م
بحث سات ا لواحملفوظات ومؤ  .س

ناءات،  .107 Xيدات و تقدم احملرز يف املفاوضات ا�ائرة عىل جمال ا ية كربى عىل ا ييل إنه يعلق أ تثوقال وفد  ي ل مه سـشـ لتق
همةوأضاف أنه ال يزال ملزتما  ية ا ناء عىل هذه ا شلك  مللعكوف  لقض ب  .ب

ثل Xحتاد ا�ويل للمكفوفني  .108 ية حبق ) WBU(مموأعرب  نة ا�امئة ا بري احملرز يف أعامل ا تقدم ا نعن رسوره  للج ملعل لك
ناءات لفائدة  Xيدات و يف الريس بإعداد نص لصك دويل عن ا ثل اختاذ قرار  ثاملؤلف واحلقوق ا�اورة،  ئ تم ي سـتلك لتقب

بوعات بو لفائدة . ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا توصل إىل معاهدة تديرها الو يد  يوأضاف أن هذه الويقة يه أساس  لل جث
سن قانون، . األشخاص العاجزين عن القراءة يف  ية  توصل إىل معاهدة ملزمة þ وزن أكرب من أية تو بومىض يقول إن ا ص خفل

تارت ا�ول األعضاء إبرام معاهدة  برصيخو/á ا سمعي ا ليف حا� أشاكل األداء ا تحدة وافقت . ل تدرك قائال إن األمم ا ملوا سـ
نة  سمى 1990سـيف  ية غري امللزمة اليت  تو بادئ ا ت عىل ا جهي ل يق تاكفؤ الفرص للمعوقنيمل شأن  حتقالقواعد املوحدة  ، ومل يكن ب

ية توصل إىل اتفا يل غري أهنا أخرت ا ية سوى تأثري  تو بادئ ا قهذه ا لل ئ جهي ل شأن األشخاص املعاقني ضمل تحدة  ب ملزمة يف األمم ا مل
يض أن . لسـنوات ية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةلنقوذكر عىل ا يع علهيا يف مارس قاتفا تو تحت  ق قد   وأن أكرث من 2007للف

ية امللزمة اتضح لفعل يف العامل بأرسه.  ùة صدقهتاù 100ة وقعت علهيا وأن 150 نت قوأضاف أن تأثري هذه Xتفا حس إذ 
ياجاهتم ية ا يهنا وممارساهتا اخلاصة ألشخاص املعاقني من أجل  بßان قوا تا ب حل تل ثل بأن Xحتاد ا�ويل للمكفوفني . ن ملمورصح ا

نة  سمعي 2012سـيؤيد نداء إكوادور بعقد مؤمتر دبلومايس يف  شأن أشاكل األداء ا ل للعكوف عىل معاهدتني، واحدة  ب
شأن األشخ ية  ثا برصي وا با ن ل بوعاتل ثري من . ملطاص العاجزين عن قراءة ا باع هذه املقاربة من شأنه أن يوفر ا لكوقال إن ا ت

 .املال والوقت
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ثل  .109 سة ا�وية لإلمموأعرب  لاملؤ يةس يا املعر فيكولو يع ) KEI (ج شأن تو يده لالقرتاح ا/ي تقدمت به إكوادور  سـعن تأ ب ي
شأ متل عقده  بنطاق جدول أعامل املؤمتر ا�بلومايس ا سأ� حمل تضمن أيضا  برصي ليك  سمعي ا من حامية أشاكل األداء ا ي ل ل

ناءات لفائدة األشخاص املعاقني برص� Xيدات و تثا سـي ئات اإلذاعة ألن . لتق سة إزاء حامية  ساور املؤ يورصح بأن القلق  س هي
ها عىل يال لو بو  ش�ت بوضوح وبعد أن جتري الو قعأية معاهدة تعد لن توقع إال بعد حتديد ا حتل ي تصادمل X وراح يقول إنه . ق

ية عوضا عن وضع معاهدة أمع  ترص عىل إذاعة األحداث الر� نظر يف وضع معاهدة  بو أن  يد للو ضقد يكون من األ ت تقي ف
نة . تلكف املزيد من األموال شلك عام، وشدد عىل أن ملحق  نفاذ إىل املعارف  سأ� ا ثل عن  سـوحتدث ا ب ل م  1971ملم

ية برن مل حيقق أهداف ناول هذه املعضÑ قطقتفا ية حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة مل  نة ا�امئة ا ية، غري أن ا تته األ ن للج . ملعصل
نفات  تو�ت ا شلك قانوين إىل  نفاذ  ئة مالمئة وإ¨حة ا ئة  بغي أن تركز عىل  نة  تدرك قائال إن أعامل ا ملصوا حم ب ل ب ي ي للج يسـ هتن

ية العام. واملعلومات اخلاصة هبا ثل ا مجلعوحذر ا ية وغريها من خدمات ملم WجX باكت ها ا تعرض  عة من اøاطر اليت  شـ لس ل ت
تجارة  يد واتفاقات ا تجارة ملاكحفة ا ثل اتفاق ا يات ا�وية،  بب املوافقة عىل عدد من Xتفا تاكر عىل اإلنرتنت  Xل تقل ل ل لب م ق بس

توى حامية أعىل من املعايري امل  .يفروضة يف اتفاق تربسمبسـاحلرة، اليت تفرض عىل األطراف فهيا اإلقرار 

يني  .110 ثل Xحتاد ا�ويل للمو سـيقوشكر  تاجئ اليت حققهتا املفاوضات عىل حامية ) FIM(مم لناألمانة وا�ول األعضاء عىل ا
برصي سمعي ا لأشاكل األداء ا رشوع اجلديد للامدة . ل ناين 12ملوأضاف أن Xتفاق عىل ا ف حامس ألن هذه املادة تقر حبق 

هماألداء يف احلصول برصي عىل حد سواء، . معل عىل ماكفأة لقاء  سمعي ا سمعي أو ا ناين األداء، ا لورصح بأن أوساط  ل ل ف
 .مر¨حة إلعادة عقد املؤمتر ا�بلومايس

ثل  .111 ساخمموأقر  X ية حبقوق نظامت ا نXحتاد ا�ويل  ن سـتللم تفق ) IFRRO (ملع توصل إىل حل  بذو�  هود ا ي لل مل جل
شأن صك تديره  يع  بيه ا مجل ية حبق عل نفات ا ية إىل ا بوعات بفعا يح نفاذ األشخاص العاجزين عن قراءة ا بو  حملمالو ملص ل ملط ي تي

يدات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة . املؤلف ناءات وا X شأن يوقال إن Xحتاد يؤيد وضع صك قانوين دويل  ت لتقب ث سـ
تواه أكرث وجاهة من شلكه بوعات يكون  حما ثل إىل . ملط تفت ا حموا ملم بعث عىل ل ية  تتوى هذا الصك، وذكر أربع نقاط ر ئيسـ

بادل امللفات  يا أن  بßان؛ و» تاحة يف بعض ا نفات غري ا بق فقط عىل ا بغي أن  ناءات  X تالقلق ويه أوال أن ن ل مل ملص نط ي تت نسـ ث
ثا أن الصك املذكور  يص؛ و» باح سوى بإذن رصحي من صاحب احلق أو مبوجب تر بغي أال  لبني عرب احلدود  ي خي ينبغي أن ن

ية برن، وال قيربط بوضوح تفا نظم الفحص القامئ عىل ثالث مراحل؛ وأخريا أن نقل امللفات عرب ) 2(9سـ� املادة  ت تاليت 
بغي عدم  نق>، أي أنه  ئة اليت  يه ا بß ا/ي تعمل  شلك قانوين يف ا شورة  نفات ا ترص عىل ا ناحلدود جيب أن  ف ييق ت ي ل ب ن لهملص مل

سامح بإعادة تصدير امل به حلول تمك> لز�دة عدد . لفاتلا يين ال بد وأن توجد إىل جا نوراح يقول إن أي إطار قانوين  متك
بßان ها بني ا باد رس لألشخاص املعاقني برص� و سق  تاحة يف  نفات ا لا ت ن مل لملص ل نظام القامئ عىل الوسطاء . يم لوأضاف أن ا

بذو� مع أحصاب املصاحل  شرتكة ا هود ا ملاملوثوقني، هو وا مل سني جل ية  يح فرصة  ية،  يا ا نولو تعلق  تحيف ما  حق ي ن لي يقي ت ج لمتكتك ل
بريا نا  نفات  بوعات إىل ا كنفاذ األشخاص العاجزين عن قراءة ا س ملص يملط  .حت

نارشين  .112 ية ا�وية  ثل ا نأ  للو ل مجلع مم نة ) IPA(ه رشين  ية وا ثا ناء ا�ورة ا تقدم احملرز أ للجا�ول األعضاء عىل ا ن ل ث لعل
ية حبق توصل إىل نص واحد ملعاهدة لفائدة األشخاص املعاقني برص�ملعنا�امئة ا وقال إن . ل املؤلف واحلقوق ا�اورة جتاه ا

ها عىل ا�ول األعضاء ياغة الصك وميكن أن تعر سني  ية �هيا اقرتاحات حمددة  ضا ص تح ية تقرتح عىل . لمجلع مجلعوأضاف أن ا
ناحج ملعاهدة األداء ثال ا نظر يف ا لا�ول األعضاء ا مل برصيل سمعي ا ل ا بو ليك يلقى جناحا . ل يوراح يقول إن أي صك تديره الو

توى الوطين تلفة عىل ا يح ما يكفي من املرونة إلجياد حلول فعا�  نه بوضوح وأن  بة  يجة املر سـجيب أن حيدد ا خم ي ملن تل م تق . ت
Xيدات و توصل إىل نص عن ا شأن ا ناء  شلك  تعاون  ية ترغب يف ا تثوقال إن ا ي ل ب ب ب ل سـمجلع ناءات لفائدة األشخاص لتق

تعلمي ويه جزء . املعاقني برص� سات ا بات ومؤ ناءات لفائدة ا X Ñب هر ا ناقش يف األ نة  ثل بأن ا لوذكر ا س ت ت س للج ملكملم ث ملق ش سـت
نايم يني يف بßان العامل ا نارشين ا ية  تصادية األسا X لمن القاعدة حملل لل سـ  . ق
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ثل Xحتاد ا�ويل للفديو  .113 شأن حامية إىل قط) IVF(مموانضم  يب إلجناز احملقق  برصي يف الرت سمعي ا باع األداء ا ل حل
ية حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة نة ا�امئة ا برصي يف ا سمعي ا نأشاكل األداء ا للج ل ناف املؤمتر . ملعل ناسب ا تئوقال إن من ا سـمل

ث بارزة،  ها أن تركز عىل القضا� ا بغي  ما�بلومايس املعلق وإن ا�ول األعضاء  ل لن تفق علهيا ي ثالثة ا ية ا ياgت اإلضا ملل ا ل فب ل
ية15 و2 و1بشأن املواد  ية جدول أعامل ا باجة وا/ي يقر بأ يف إىل ا� ند ا/ي أ من وا مه ي ض لتب ثل إن Xحتاد . ل ملموقال ا

بوعات ساق خاصة لألشخاص العاجزين عن قراءة ا تب يف أ ية اليت وجدت لز�دة إ¨حة ا حللول ا áملطيرحب كذ ن ، لكلعمل
يد أي صك دويل عن هذا املوضوع تأ تعد  يورصح بأن Xحتاد  ل  .مسـ

ثل  .114 ناعة الفونوغراماتممورحب  ته املفاوضات اليت دارت عىل حامية ) IFPI (لصXحتاد ا�ويل  حققإلجناز ا/ي 
برصي سمعي ا لأشاكل األداء ا تفق علهي. ل ياgت اجلديدة ا ثل ا بارزة،  شة بعض القضا� ا نا ملوقال إن  ب ل لق م ا، تعد حامسة م

رشة ومع سائر صكوك حق املؤلف  سع  ساق الالزم مع املواد ا X بغي أن تضمن ية للمؤمتر ا�بلومايس و عيجة الهنا تل ت ي ئ نن ت لل
 .لا�وية

ية العامة .115 بومجلعإن ا  ي للو

 ؛WO/GA/40/6ثعلام ملعلومات الواردة يف الويقة أحاطت  "1"

ية حبق املّوجشعت  "2" نة ا�امئة ا نا ؤلف واحلقوق ا�اورة عىل مواصÑ العكوف عىل القضا� الواردة ملعللج
 .ثيف هذه الويقة

ند   :ّمن جدول األعامل املوحد 30لبا
برصي سمعي ا شأن حامية أوجه األداء ا ية بعقد مؤمتر دبلومايس  لتو ل ب  ص

شات إىل الويقة .116 نا ندت ا ثا ق مل  .WO/GA/40/11 تس

ند .117 سة ا بوعرض ريس ا لجلل ناول الويقة من جدول األعامل30 ئ ث ا/ي  ية بعقد WO/GA/40/11 تي تو تعلقة  ص ا ل مل
برصي وأعطى اللكمة لألمانة سمعي ا شأن حامية األداء ا لمؤمتر دبلومايس  ل  .ب

ند .118 ياgهتا عن ا ناء إلقاء  ية أ تو بوأشارت األمانة إىل أن عدة وفود أيدت هذه ا ب ث ص سابق من جدول األعامل29 لل . ل ا
تضمن اخلطوات الرضورية لعقد املؤمتر ا�بلومايس، WO/GA/40/11 ثق األول للويقةوشددت األمانة عىل أن املرف ي 

ية األخرى نظمي املؤمترات ا�بلوما بعهتا األمانة يف  به اإلجراءات اليت ا سـوقالت إهنا إجراءات  ت ت ورصحت بأن من اøطط . تشـ
متع  تا أن  جتمؤ شأن حامية األدق تحضريية للمؤمتر ا�بلومايس  نة ا با ل برصيللج سمعي ا لاء ا  ويف 2011  نومفرب30  يفل

سمرب 1 ية حبق .  كذá إذا لزم األمر2011 يد نة ا�امئة ا  Ñب بارشة عقب ا�ورة ا يعقد هذان XجWعان  نو للج ملعسـ ملق م
 .املؤلف واحلقوق ا�اورة

يه، و .119 يابة عن Xحتاد األورويب وا�ول األعضاء  تحد»  نحوأخذ وفد بوندا اللكمة  ف مم ن ثل Xحتاد األورويب لل ملمها 
يه يه الريس ووشكر . فوا�ول األعضاء  ئXحتاد األورويب وا�ول األعضاء  نجاح يف إكامل ف لاألمانة عىل تقريب الوفود من ا

برصي سمعي ا شأن األداء ا لمعاهدة  ل نة. ب ناف املؤمتر ا�بلومايس  سـورحب بقرار ا لت  عىل أن يوضع نص املعاهدة 2000 ئسـ
ته ال بالغ عددها صيغيف  تا ا متدة مؤ ية ملواد ا لهنا قئ تفق علهيا واملادة 19ملع نة ا ياgت الرا ملمادة، مبا فهيا ا ه تفق  12 لب ملاجلديدة ا

تفق  ية ا ثالثة اإلضا ياgت ا ية حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة وا نة ا�امئة ا رشين  ية وا ثا ملعلهيا إلجامع يف ا�ورة ا ل ب ن للج ن فل ل ملع لع
ياغهتا ف تعلق ملوادصعىل  ية15و 2 و1 ي�  ية جدول أعامل ا باجة املعاهدة ا/ي يقر بأ ند الوارد يف د من وا مه ي لتب وأكد . ل
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يه  تفق علهيا تWىش مع فXحتاد األورويب وا�ول األعضاء  ياgت ا هذه ا بة  نا ياغة  بغي للوفود العكوف عىل إجياد  ملأنه  ب سـ ص لي ل م ن
ية حبق املؤل ناملعاهدات ا�وية ا ناء جدا ورصح بأنه ال. ف واحلقوق ا�اورةملعل شلك  بيزال ملزتما مبواصÑ هذا العمل   .ب

ية وقال إنوأثىن وفد الصني  .120 نة املا هائل يف ا مثر وا ناء وا ها ا ضعىل األمانة  سـ لب لل يع هملمعل هم  سني  يا يف  يؤثر إجيا مج  حت ب فسـ
توصل إىل توافق لآلراء يف جمال حق املؤلف ّهد ال. لاألطراف وا بوتعو ته الفعا� يف معل الو شار  Ñيلزتام مبواص ك وقال إنه . م

برصي سمعي ا ليؤيد قرار عقد مؤمتر دبلومايس معين حبامية األداء ا نت . ل يع  شرتكة  هود ا مكوأعرب عن ارياحه إذ أن ا للجمجل مل ت
برصي سمعي ا شأن األداء ا بري حنو إبرام معاهدة  يق تقدم  لمن  ل ب ك تضافة املؤمتر تقرتأن وقال إن الصني تود . حتق سـح ا

يل مع األمانة  áناقش ذ تفصا�بلومايس و بس  .ت

تا  .121 متدة مؤ ية ملواد ا ته الهنا ية بعقد مؤمتر دبلومايس رشيطة أن يوضع نص املعاهدة يف  تو قوأيد وفد الربازيل ا ملع ئ يغ ص صل
بالغ عددها تفق علهيا إلجامع يف ا�ورة ا12  مادة، مبا فهيا املادة19 لا ل اجلديدة ا ية حبق مل نة ا�امئة ا رشين  ية وا نثا للج ملعن لع

تعلق ملواد ياغهتا ف�  تفق عىل  ية ا ثالثة اإلضا ياgت ا ياملؤلف واحلقوق ا�اورة وا ص مل ل فب باجة 15 و2 و1 ل ند الوارد يف د ي وا لب
ية ية جدول أعامل ا مناملعاهدة ا/ي يقر بأ ية اليت حتلت هبا ا�ول فوراح يقول إن ما أ¨ح إحراز تقدم هو املرونة الاك. لتمه

شأن هذا املوضوع تلفة  يق بني املصاحل واآلراء ا تو باألعضاء  ø تعلق . فلل ياغهتا ف�  تفق عىل  ياgت ا يوذكر الوفد بأن ا ص مل لب ّ
تام املؤمتر ا�بلومايس 15 و2 و1 ملواد ناسب ميكن أن يضمن ا شلك  ياغهتا  ت يه جزء أسايس من املعاهدة وأن  ب خص م
بالع عددهاوراح. بنجاح نوات وا نذ  تفق علهيا  تحدث لفعل املواد القدمية ا تفق علهيا  ياgت ا ل يقول إن هذه ا سـ مل سـ مل مب  19 ل

نة نذ  ية اليت طرأت  WجXتصادية و Xية و يا تطورات ا سـمادة مع مراعاة ا ع سـ سـ مل ق ، األمر ا/ي من شأنه أن جيعل 2000 ل
بة للعرص نا سـاملعاهدة  يدات وقال الوفد إنه يؤيد اق. م شأن ا يرتاح وفد إكوادور بعقد مؤمتر دبلومايس العWد معاهدة  لتقب

áبوعات رشيطة أن جتمع ا�ول األعضاء عىل ذ ناءات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا Xملطو ثت  . سـ

ناف .122 يان ا تئوأيد وفد ا برصيسـل سمعي ا شأن حامية األداء ا ل املؤمتر ا�بلومايس العWد معاهدة  ل  العالقة بني حضوأو. ب
ناين األداء12 املادة ثارية  X شأن احلقوق يان الوطين  لف وبعض األحاكم الواردة يف قانون ا تئ ب يان قالت . سـل لوأضاف أن ا

ية حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة إهنا ال تؤول املادة نة ا�امئة ا نيف ا�ورة األخرية  بات 12 ملعللج نع اختاذ أية تر تي عىل أهنا  مت
نة مبوجب املعاهدةأخ تايل، أن. ممكرى  هم ا نادا إىل ا يق ا يان أدلت هبذا ا لورصح بأن ا س تعل لفل ت يان 91  املادةل ل من قانون ا

ية روما، و19 الوطين تقوم عىل املادة يالت أق من اتفا نان األداء يف إجراء  ثاري  X بق احلق نص عىل أال  سجهنا  ت نط تت سـ لفي ئ
ترصحي من ماá احلقتصوية أو برصية ألدائه عىل ا ية  kي نفات ا شمول يف ا بألداء ا ئ ملص نان األداء مبوجب أي ،لسمل لف ال حيق 

ترصحي نح ا ثارية بعد  X ين أن ميارس احلقوقيا لالقانون الوطين ا ت مل ئ هومه أن القانون الوطين . سـ مفوقال الوفد إن يف 
ياين ناء عىل املعاهدة91 وال سـ� املادة ،لا سموح به  ب من قانون حق املؤلف،  يح . م سعي إىل تو همه بأن ا ضوأفصح عن  ل ف
برصي وأن  من12 ملادةا تفسري سمعي ا شأن حامية األداء ا رشوع املعاهدة  ل  ل ب ها مع م همه  لشاطرة  ف ا�ول األعضاء عىل م

بة  نا سـبطريقة  توصل إىل توافق .  والية املؤمتر ا�بلومايسيندرج مضنم للوأعرب عن تطلعه للعمل مع سائر ا�ول األعضاء 
تصدي إىل شواغل حمددة طرحهتا ا�ول األعضاء تفق علهيا  ياgت ا شأن ا لليف اآلراء  مل ب  .لب

بو .123 تعلقة مبوضوعات حق املؤلف يف الو تلفة ا ية ا تطورات اإلجيا ية  ية ا�ميقرا هورية كور� ا يورحب وفد  مل ø ب ل ط لشعب . مج
تخدامه برصي وا سمعي ا تاج األداء ا نولو¬ þ وقع هائل عىل إ تقدم ا سـوقال إن ا ل ل ن تايل فإنه يؤيد قرار عقد مؤمتر . لتكل لو

برصي سمعي ا شأن حامية األداء ا لدبلومايس  ل سوية خالفاهتا 10 وأضاف أن ا�ول األعضاء أمضت أكرث من. ب نوات  ت  لسـ
ت نان األداء إىل ا ملنعىل نقل احلقوق من  بل . جف توازنة يف هناية املطاف يف ا متد معاهدة  تقوأعرب الوفد عن أم> يف أن  ملسـم تع

 .القريب

برصي .124 سمعي ا شأن حامية األداء ا يده لعقد مؤمتر دبلومايس  لوأعرب وفد راغواي عن تأ ل ب وأيد اقرتاح وفد إكوادور . ي
ناءات لفائدة  Xيدات و شأن ا نظر يف عقد مؤمتر دبلومايس  تث ي ب سـل  .األشخاص املعاقني برص� يف الوقت ذاتهلتق
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بويفارية - مجهورية(وأيد وفد فزنويال  .125 لا يان ا/ي أدىل به وفد إكوادور) ل سق . لبا ها أن  بغي  ية  نوقال إن ا ي تمجلع ل ن
ية نا بßان ا ياجات ا تعلق  مالعمل عىل اعWد املعاهدات، وال سـ� ف�  ل ل ت سمح. حي توصل إىل اتفاق  يواقرتح حماو� ا  بعقد ل

بوعات ناءات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا Xيدات و شأن ا ملطمؤمتر دبلومايس  ت ي ثب سـ ورصح بأن �يه حتفظا . لتق
يام يف يويو نعىل ا برصي، لكن 2011 لق سمعي ا شأن حامية األداء ا تحديد ¨رخي عقد املؤمتر ا�بلومايس  ل  ل ب ب

تاWO/GA/40/11 ثالويقة تضمن لفعل ¨رخيا مؤ ق  سا� إبرام معاهدة .  لعقد هذا XجWعت تعامل مع  بغي ا مورأى أنه  ل ني
شأهنا بني ا�ول األعضاء تقدم احملرز يف املفاوضات ا�ائرة  ناءات لطريقة ذاهتا نظرا  Xيدات و بشأن ا لل ت ي ثب سـ وقال إن . لتق

سأ� شأن هذه ا ملمن الالزم حتديد ¨رخي لعقد مؤمتر دبلومايس   .ب

برصيملواقرتح وفد ا .126 سمعي ا بل شأن حامية األداء ا تضافة املؤمتر ا�بلومايس ا ليك ا ل ب سـ ملقسـ نظر إىل اقرتاح وفد . ك لو
تضافة املؤمتر كذáالصني  تعلق مباكن و¨رخي عقد الوفد، قال سـا شرتك ف�  يارات وإجياد حل  يع ا شة  نا  Ñي إنه ملزتم مبواص م خل مج ق م
 .املؤمتر

يا  .127 تعدد -دو� (ليفوأيد وفد بو ياتم  يدات ) مالقو يان ا/ي أدىل به وفد إكوادور بعقد مؤمتر دبلومايس عن ا يا لتقب ل
بوعات ناءات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا Xملطو ثت سمعي . سـ سأ� األداء ا بغي عدم إيالء األولوية  لوقال إنه  مل ني

ياجات األشخاص املعاقني برص� ساب ا برصي عىل  تا ح  .حل

برصيوأعرب وفد املغرب عن  .128 سمعي ا شأن حامية األداء ا يده الاكمل لعقد مؤمتر دبلومايس  لتأ ل ب واقرتح كذá أن . ي
 .يعقد هذا املؤمتر يف املغرب

ثلني  .129 ثل Xحتاد ا�ويل  للموأعرب  يده املطلق إلعادة عقد مؤمتر دبلومايس يؤدي يف هناية املطاف ) FIA(مم يعن تأ
ناين ا ية الفكرية  لفإىل اإلقرار حبقوق ا توى ا�ويلمللك برصية عىل ا ية ا نفاهتم ا سـألداء يف  ل سمع ملمص وقال إن هذا اإلجناز . ل

نرصم وأحلق أرضارا لغة بأعضاء Xحتاد يات من العقد ا نذ ا يزيا اكن موجودا  بارز من شأنه أن يزيل  ملا ن مت لسـتيل وقال إن . م
برص سمعي ا ناين األداء ا نفات  بو محلاية  ية تديرها الو لإبرام اتفا ل مص في تع بوضع صاحب ق نانني أخريا ا هؤالء ا تضمن  متي  لسـ لف ل

تحقونه توى اإلقرار هبم ا/ي  تحقق  سـاحلق و سـ يسـ بارة عن حمرك . م برصي هو  سمعي ا توى ا تدرك قائال إن ا عوا ل ل حمل سـ
متعات سني متاسك ا متع و ساعد كذá يف تكوين وعي ا نه  تصاد،  X ية، وإنه يعزز نولو ية ا �أسايس  حت� ي لكمن ق ج لتك وال . للت

áناين األداء مه يف مصمي لك ذ نانني . فحاجة للقول بأن  هؤالء ا بو اجلديدة أن حتقق العدا� أخريا  لفومن شأن معاهدة الو ل ي
ية، لصون صورهتم ومسعهتم؛ وللحصول عىل ماكفأة عاد� لقاء  ئة الر تاجوها، وال سـ� ا يح هلم األدوات اليت طاملا ا مقوأن  ب يت ح لت

ياء حرف بهتم وإل حمو ندما اكن �ى . هتمه  áته طوال الوقت، مبا يف ذ نظامت اليت تعاطفت مع  يع ا ثل  عوشكر ا ي مل مج قضملم
نظامت أولو�ت أخرى ية . ملهذه ا شئ مزجيا فعاال من احلقوق، ا سـورصح بأن املعاهدة اجلديدة من شأهنا أن  لنفن ت

تاح يف  سود العامل ا/ي  بة جدا للعوملة اليت  نا تصادية، ا Xظلو يق ت سـ نقرة من فأرة مل تع به املاليني  توى ليك  بها أي  مت يسـحم
تلف األنظمة القانوية القامئة. احلاسوب سه من العدا�  تكفل القدر  تصاغ هبا هذه املعاهدة  نوقال إن الطريقة اليت  ø نف سـ  .سـ

ثل  .130 ناين األداءمموسلط  بريي  لفXحتاد األمرييك الاليين األ توافق اإلجيا) FILAIE (يت يب ا/ي توصلت لالضوء عىل ا
تعلق بعقد مؤمتر دبلومايس يه الوفود ف�  يإ يق . ل ها سامه يف  تاز ا/ي اضطلعت به األطراف  حتقوقال إن العمل القانوين ا لك ملم

يجة ثل كذX áحتاد األورويب . لنتهذه ا نأ ا ملمو بعه يه لسـوا�ول ا رشين األعضاء  ف وا يالت لع للتسجعىل اعWد امحلاية اجلدية 
شأن حامية .  عاما70 ملدةتالصوية  بل  ناخ اإلجيايب لعقد املؤمتر ا�بلومايس ا بوأعرب عن تطلعه ملواصÑ العمل يف هذا ا ملقمل

برصي سمعي ا لاألداء ا  .ل

ثل  .131 تجي األفالم مموقال  يات  نXحتاد ا�ويل  ية ورشاكت ) FIAPF(ممجلع نفات اإلبدا تجي ا عإن ما جيمع  ملص من
رشق األ يا وا تاج يف أفر لاإل يق ية الفكرية يف متويل وتوزيع ن تني هو XعWد عىل حقوق ا يا وأورو واألمر مللكوسط وآ يك سـ

هور توى مسعي برصي جديد يليب توقعات ا هائÑ الرضورية إلعداد  نفقات ا رشوعات اجلديدة وتويد العائدات �مع ا مجلا حمل ل ل . مل
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يلك القانوين العامل نة عىل ا هة املؤ بو يه ا هوأضاف أن الو مت لي ية يك جل يام ألعامل اإلبدا بغي أن حيفز اإلبداع وا عي ا/ي  لقي ن
تع هبا برصية وا ية ا نوعة من اإلبداعات ا نفاذ إىل طائفة  سـهتلكون من مواصÑ ا نون وا متمتكن املوا ل سمع ت ل مل لط ل م تدرك . ي سـوا

بالغ عدده ناد إىل املواد ا ثل قائال إن Xحتاد يؤيد هدف عقد مؤمتر دبلومايس ال لا س شأهنا يف 19 اتملم ب مادة اليت ساد اتفاق 
توصل إىل اتفاق عىل القضا� .  اجلديدة12  إلضافة إىل املادة2000 سـنة بذل قصارى ùدها  للوgشد ا�ول األعضاء  ب

ية حبق املؤلف واحلقوق ا نة ا�امئة ا يفت يف ا�ورة األخرية  تفق علهيا اليت أ ثالثة ا ياgت ا بارزة، ويه ا نا للج ض مل ل ب ملعل . �اورةل
ناين األداء  تعلقة  رشوع املعاهدة ا ترص عىل  بغي أن  بفوراح يقول إن جدول أعامل املؤمتر ا�بلومايس املقرتح عقده  يق ملن مي

برصي سمعي ا لا تاجئ موفقة يف املؤمتر . ل يق  تح آفاقا معقو�  يق توافق يف اآلراء  سب  نوقال إن الزمخ ا تحقت ف لتحق ل ملك
 .ا�بلومايس

ثل  .132 يةمجعيةمموأيد  kي ئ قطاع األفالم ا برصي )MPA( لس سمعي ا شأن حامية األداء ا ناف املؤمتر ا�بلومايس  ل ا ل ب ئت سـ
يد احلقوق يف املادة. 2000 لسـنة شأن تو يه  توصل إ ية Xتفاق ا/ي مت ا حوشدد عىل أ ب ل ل بغي . 12 مه ينوقال إن هذا احلمك 

نظ تعلق  لأن يكفل ما يكفي من الراحة لßول األعضاء ف�  متµ احلقوقي هدف . لام الوطين  ية ترى أن ا لورصح بأن ا مجلع
تعلق ملواد تفق علهيا ف�  ياgت ا ياغة ا يمن  مل ب ية ميكن 15 و2 و1 لص شأن جدول أعامل ا باجة  ند املضاف إىل ا� من وا ب ي لتب ل

يه يف يويو توصل إ تفامه ا/ي مت ا نيقه يف إطار معىن ا ل ل ل توصل إىل . 2011 حتق شأن هذه لوأضاف أن عدم ا بتوافق يف اآلراء 
تاجئ موفقة توصل إىل  نالقضا� املعلقة يعين كذá عدم ا ية حتديث حامية األداء . ل يل أمام  ية عدم وضع عرا قضوشدد عىل أ قمه

يد نذ زمن  برصي املعلقة  سمعي ا بعا ل  .مل

يني .133 ناين األداء األور نظامت  ية  ثل  بوأثىن  مجع فمم ن) AEPO-ARTIS( م تاز ا ملعىل العمل ا تقدم أخريا قرتاح ملم للجز 
برصي سمعي ا شأن حامية األداء ا ناف املؤمتر ا�بلومايس  لا ل ب ئت ها الزتام �م جدا حبامية . سـ تقوقال إن ا�ول األعضاء يقع عىل عا

توى الوطين ملسـناين األداء عىل ا ه12 وذكر بأن املادة. ف يد احلقوق و تو ها،  نظم  نقل احلقوق لكهنا  يف  نقل ال حتدد  ح ف نقل ت ت ا ك
تلفان برصي، لكهنا كذá تويل . خمأمران  سمعي ا شأن حامية األداء ا ناف املؤمتر ا�بلومايس  ية تفضل ا لوقال إن ا ل ب ت ئمجلع سـ

متد هذه املعاهدة ندما  ية  يذ القوانني الو ية كربى  تعأ ع ن طمه  .لتنف

ثل  .134 يةمموقال  ناين األداء من أمرياك الال ناحتاد  سمعي  إن إبرام معاهدة جد)Latín Artis( تيف شأن حامية األداء ا ليدة  ب
هورين ناين األداء غري ا برصي من شأهنا أن تعود لفائدة عىل  شا ملف ية اليت حتلت هبا . ل ثين عىل الروح اإلجيا بوقال إن Xحتاد  ي

ية التفاق عىل املادة نا عا�ول األعضاء وعىل الزتا�ا يه وأعضاء األوساط ا يل وأضاف أن من اجل. 2011 ن يف يويو12 لص
نيت بح أمرا واقعا أكرث مما اكن يف  ساحة ا�وية أ برصي عىل ا سمعي ا سأن وضع األداء ا ص ل ل ل تدرك قائال 2000 و1996 ل سـ، وا

بة حىت اآلن نا يدون ا/ين ال حيظون حبقوق  ناين األداء ال يزالون مه الو سـإن  م ح شأن . ف بورصح بأن عقد مؤمتر دبلومايس 
برصي من شأن سمعي ا لحامية األداء ا تهل سأ� وأن يعزز نظام حامية حق املؤلف بر مه أن حيل هذه ا  .مل

يات و .135 تو برصي معال  سمعي ا شأن حامية األداء ا بو عقد مؤمتر دبلومايس  ية العامة للو صقررت ا ل ل ل ب ي مجلع
 .WO/GA/40/11 ثالواردة يف املرفق األول للويقة

ند   :ّمن جدول األعامل املوحد 31لبا
تعلقة  سائل ا للبعض ا مل ية الفكريةمل ية  ية ا�وية ا مللكنة احلكو نم ل  ملعج

ية يدية والفوللكور ثواملوارد الورا  لتقلواملعارف ا

شات إىل الويقة  .136 نا ندت ا ثا ق مل  .WO/GA/40/7تس
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باه بصفة خاصة إىل .137 X بو الويقة ولفت ية العامة للو توقدم ريس ا نئ ث ي ية ا�وية اوالية  اقرتاح جتديد مجلع لنة احلكو مللج
ية  تنيملعنا يدية والفوللكور لفرتة ا ية واملعارف ا نية الفكرية واملوارد الورا لسـمللك تقل بني يف الفقرة2013-2012 لث  16 م كام هو 

 . ثمن الويقة

نة خالل الفرتة .138 ية عن العمل ا/ي أجنزته ا للجوقدمت األمانة معلومات إضا نة 2011-2010 ف للج، وال سـ� عقد ا
Ñثالث دوراتألربع دورات وعقد أفرقهتا العام يب أوادي . ل ما بني ا�ورات  سفري  يلوشكرت األمانة سعادة ا ا/ي ) كينيا(فل

ية ا�وية للفرتة نة احلكو لترأس ا يون يه،ئب وشكرت كذ2011g á-2010 مللج يه رامون لوبزي دي  يد خو ل ا سـ لسـ
يك( يفوف ) ملكسـا يد فالدميري يو سـوا رسي األفرقة العا) بلغار�(لسـ وتوùت . مÑ ما بني ا�وراتميورؤساء ومقرري و

متدة ية ا ية وا متعات األ تربعات لصاحل ا بو  ندوق الو سخي  ها ا يا عىل ترب شكر أيضا إىل وفد أسرتا ملعاألمانة  حملل� صل لل ي لص ل ل  . عل

بو لعام .139 يات ا�ول األعضاء يف الو ية وقال إن  بßان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر يوحتدث وفد  مجع يقل يق  2009 ج
توفري حامية فعا� للموارد ىل إفوضت ند إىل نصوص من أجل وضع صك قانوين دويل أو أكرث  نة إجراء مفاوضات  ل ا س تللج ت

يات يدي، وتقدمي تقرير إىل  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا مجعالورا تقل ل تع تقل لث ل سأ� عقد مؤمتر ل 2011 ل مبت يف  ت
ية بوعرضت . دبلومايس بßان األفر يقمجموعة ا هودة إلهيا عامل يذ الوالية ا ية ا�وية يف  نة احلكو ملعإجياز معل ا نف تم ل . 2009 للج

ثقايف  بري ا شأن أشاكل ا ند إىل نصوص  بريا يف امليض قدما ملفاوضات اليت  نة أحرزت تقدما  لوأقرت بأن ا تع ب س ك لللج تت
يني يدية يف العامني املا يدي واملعارف ا ضا تقل لتقل ها وأضافت أنه رمغ أن والية . ل نة نصت عىل رضورة امليض لوترية  نفسا للج

شأن القضا� املو شلك يضابيف وضع القواعد واملعايري  يني ركزت  ثالث، فإن املفاوضات اليت أجريت يف العامني املا بية ا ض ل ُع
ية عن الركب يدي وختلفت املوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثبري عىل املعارف ا تقل ل تع تقل لك ل ئت. ل بßان فتوما  ل مجموعة ا

ية  ساواةمتشبثةيقاألفر ثالث عىل قدم ا تعامل مع القضا� ا مل برضورة ا ل يه، قدمت ا�موعة اقرتاحا . ل علو
نة يف جمال ) WIPO/GRTKF/IC/17/10 ثالويقة( يه معل ا تو ية ا�وية  نة احلكو رشة  سابعة  للجيف ا�ورة ا ل ل للج جل م ع

ية ند ذX áقرتاح إىل. ثاملوارد الورا شفستوا شأن رشط ا لك طليب وفد سورسا وXحتاد األورويب  ب ودعا Xقرتاح إىل . ي
ية  تعلقة محلاية ا�فا يارات أخرى  شف اإللزايم إضافة إىل حتديد  شأن رشط ا ند إىل نصوص  عإجراء مفاوضات  لك ب مس خ ت ت

نة يف جمال املوا يا ميكن أن تقوم به ا بار ذá معال إضا تفق علهيا  رشوط ا للجوا ت فمل ع يةل بßان . ثرد الورا لورأت مجموعة ا
ية يركز أساسا عىل رشط  شأن املوارد الورا نة حنو وضع نص  يه معل ا بري يف تو شلك  سامه  ية أن اقرتاYا قد  ثاألفر ب للج ك ب جي يق

شف اإللزايم شأن املوارد . لكا ند إىل نصوص  نة وظلت املفاوضات اليت  بولألسف، مت جتاهل هذا Xقرتاح يف ا س تللج ت
بادئثالورا شة األهداف وا نا ترصة عىل  ملية  ق م يات. مق نة مطلوبة بأن تقدم إىل  مجعورمغ أن ا  نص صك قانوين 2011 للج

نظر  يدي، و ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لدويل أو أكرث من شأنه أن يكفل حامية فعا� للموارد الورا تقل ل تع تقل لث ل ل
نة، نة للمفاوضات يف ا للجإىل احلا� الرا ية ه تقدمي تو ية  ها غري اك ثالث  شأن القضا� ا نصوص  ص أقرت ا�موعة بأن ا ل ل ب فل لك

ية العامة ية ا�وية. مجلعبعقد مؤمتر دبلومايس إىل هذه ا نة احلكو يعة احلال أنه ال بد من جتديد والية ا لوهذا يعين  للج مب ويف . بط
ßب ية ا�وية، شاركت مجموعة ا نة احلكو رشة  تاسعة  لا�ورة ا ل للج مل سمى ع ية يف مفاوضات يف مجموعة  تان األفر أصدقاء "يق

تفاوض" ئالريس يب أوادي، بغرض ا سفري  نة، ا لها ريس ا يل ل فللج ئ تصاصات الوالية اجلديدة عىل مجع وأعربت ا�موعة عن . خا
تصاصات الوالية اجلديدة دون إحا� املفاوضات إىل  نة مبفردها من املوافقة عىل ا نت ا مجعرسورها إذ  خللج يات ا�ول متك

بو ثفة . ياألعضاء يف الو ية أن تؤكد أن Xتفاق عىل عقد مؤمتر دبلومايس اكن موضع مفاوضات  بßان األفر مكوتود مجموعة ا يق ل
ية من والية عام. 2009 يف عام نارص الر ناع عن حماو� حذف ا X ثت ا�موعة ا�ول األعضاء عىل سـو لع ئيت م  اليت 2009 ح

تفاوض عىل وال لشلك أساس ا بلت ية ا�وية يف ا نة احلكو تق�ت ا ملسـم ل ساطة تعكس . للج بوأيدت الوالية اجلديدة ألهنا بلك 
ية يف والية عام نارص الر سـا ها عقد مؤمتر دبلومايس2009 ئيلع يع ا�ول األعضاء أن حترتم . مه ومن أ توقع من  مجوقالت إهنا  ت

بقى ملزتم بو وأن  شأهنا يف الو تفاوض  تXتفاقات اليت جرى ا ي ب ية ا�وية واليهتا اجلديدة . ة هبال نة احلكو نفذ ا نت أن  لو للج ت ممت
شأن املوارد  ند إىل نصوص  ساوي، ولكن مع تركزي أكرب عىل مفاوضات  يع القضا�   Ñلاكمل مع الرتكزي عىل معامب س ت تمج ت ل

ية ثالثة، . ثالورا شأن جماالت املفاوضات ا ثالث  ية ا بت ا�موعة �ورات املوا لور ب ل ضيع ية أ�م لßورة ح يص مثا نو بتخص
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يةيضاملوا شأن املوارد الورا رسيع املفاوضات  ثية  ب ية . لتع تفادة من تµ ا�ورات املوا X يعوجشعت ا�ول األعضاء عىل ضسـ
ياغة نص صك قانوين دويل أو أكرث من أجل توفري حامية فعا� للموارد  ثل يف  هدف العام ا يق ا صإىل أقىص حد ممكن  ملمت ل لتحق

يديثالورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلية واملعارف ا ل تع لتقل ل رشوع ملعارف ا�وأفادت . ل متµ غري ا نع ا ملموعة أهنا ملزتمة  ل مب
نافع ناسب  ية دون تقامس  ية األفر شعوب األ للما صل مل نة . يق متكن ا ية ك�  يا مترار الزمخ وتوافر اإلرادة ا للجوال بد من ا سـ تسـ لسـ

يذ  ية ا�وية من  نفاحلكو تم ياتل  ا�ول األعضاء يف مجعواليهتا اجلديدة وتقدمي نص شامل أو أكرث عىل أساس مفاوضات إىل 
بو شأن صك دويل ملزم قانوg أو . 2012  عاميالو نة مفاوضات  تمت ا تفائÑ وتوقع أن  ية  بßان األفر بوتظل مجموعة ا للج خت ت مل يق

تأخري يات عام. لأكرث دون مزيد من ا تخذ  نت بأن  مجعو ت شأن عقد مؤمتر دبلومايس يف عام ق2012 مت ويف . 2013 برارا 
تازة  ته ا يب أوادي، عىل رئا سفري  نة اخلارج، ا يق لريس ا ناهنا ا ية عن ا بßان األفر تام، أعربت مجموعة ا ملما سـ يل ل للج لعم ت ل فخل ئم يق

تني تني املا ينة عىل مدى ا ضللج يب . لسـن سفري  يادة ا نا حتت  نة أبلت بالء  يلومضت تقول إن ا ل سـ فللج ق تضح ح يأوادي كام 
تصاصات  شأن ا ناحجة  سريه للمفاوضات ا يدية وكذá من  يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا خمن نصوص أشاكل ا ب ل ي تقل تقل ل تتع ل ل ل

نة بوق يف ¨رخي ا نايئ وغري  ثري بأنه ا نه ا نة، وهو إجناز قال  للجالوالية اجلديدة يف ا سـ ت ع مللج ثسـ موعة إهنا خفورة ا�وقالت . لك
بلأميا خفر بإجناز يه يف ا سا يق يف  تو نت þ ا يب أوادي، و سفري  تقات ا سـف ملف ع م ل مت يل  .ل

يدية  .140 بو يف جمال املعارف ا تقدم احملرز يف الو ية والاكرييب وأقر  مس مجموعة بßان أمرياك الال kتقلوحتدث وفد ب ي ل لي نت
تجديد والية ا ية  تو ية وأيد ا يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا بوأشاكل ا ص ل ث تقل ل لتع ية ا�ويةل لنة احلكو وأكدت ا�موعة . مللج

يولو¬ من أجل  نوع ا ية الفكرية وا سمح بإقامة روابط بني ا شأن تµ القضا�، مما  توصل إىل اتفاق  باه�Wا  ت ي ب لل ل مللك س
تخدا�ا عىل حنو أفضل ية وا ثقا ية وا سـحامية ثروات بßاهنا الورا ل  .فث

تحد» مس Xحتاد األورويب ممثلوأقر  .141 يهXحتاد األورويبم،  نة ،ف وا�ول األعضاء  ية العمل ا/ي تقوم به ا للج بأ مه
ية ا�وية لاحلكو بو يف عام. م يات ا�ول األعضاء يف الو متدهتا  نة يف إطار الوالية اليت ا تاجئ أعامل ا يورحب  مجع للج عب . 2009 ن

بري  شاريع املواد محلاية أشاكل ا بري يف  تقدم ا تعوأعرب عن ارياحه  م لل لت يدية، وال سـ� يف لك يدي واملعارف ا ثقايف ا تقلا تقل لل ل
رسين تفاين لفرق ا نة، وذá بفضل العمل اجلاد وا مليا�ورة األخرية  ُ مل نصني .للج بدائل يف | ا يارات وا ل وأوحض أن عدد ا ل خل

شلك ملحوظ رسون من ùود . باخنفض  ية وما بذþ ا توأضاف أن ما أحرز من تقدم يف املوارد الورا للث قليص من عدد يمل
تقدير نان وا بادئ جدير أيضا ال ليارات األهداف وا ت ممل يهواقرتح . خ نة يف  فXحتاد األورويب وا�ول األعضاء  نظر ا للجأن  ت

Ñب بغي ملقدورهتا ا رسين و»ئق معلين إذا اكن  بار نصوص ا مليا بل . تع ثري من العمل املوضوعي  يام  قغري أنه ال بد من ا بك لق
تاجئ توصل إىل  نا يةل يهو/á، أيد . ض مر ياتلا فXحتاد األورويب وا�ول األعضاء  ية املرفوعة إىل  مجعتو تجديد 2011 ص ب 

نة للفرتة ند إىل نصوص وعقد أربع دورات 2013-2012 للجوالية ا تست، واليت نصت عىل مواصÑ العمل عىل مفاوضات 
نة سـتعقد ثالث مهنا يف  ية عىل حدة، عىل أ2012 ُ نةقض وتركز عىل لك  ت ونظر يف قرار 2013 سـن تعقد ا�ورة األخرية 

بومجعيات يهوأعرب .  العمل اإلضايف املطلوبّ وتقمي2012 ي ا�ول األعضاء يف الو عن  فXحتاد األورويب وا�ول األعضاء 
يلكة العمل هبذه الطريقة من شأنه أن خيدم عىل حنو أفضل هدف املفاوضات اجلارية  Ñشديد بأن مواص هإميانه ا توصل ل لل 

ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لإىل اتفاق عىل نص صك دويل أو أكرث لضامن حامية فعا� للموارد الورا تع تقل لث ل
يدي بغي أن يكون مرg وواحضا  هغري أن. لتقلا يد جمددا عىل وùة نظره بأن هذا الصك ا�ويل أو أكرث  تأ ته يف ا ينأبدى ر ك ل غب

يه الكفاية وغري ملز نة من أجل الوصول إىل األهداف احملددة يف واليهتا . مفمبا  ناءة يف أعامل ا سامهة ا للجوقال إنه ملزتم  ب لمل
يظل دامئا . اجلديدة تاجئ ملموسةمنفتحاسـو يق  بل  يع الوفود إلجياد  تعاون مع  تعدا  ن و سـ مج لل لتحقسـ  .م

ت .142 يع الوفود و ناء ا/ي قامت به  للوأعرب وفد الصني عن تقديره للعمل ا مج نة خبصوص لب ته ا للجقدم اإلجيايب ا/ي  حقق
ينيالقضا� ها يف العامني املا ثالث  ض ا مثرة جدا. لكل ند إىل نصوص اكنت  مومن دواعي رسوره أن املفاوضات اليت  ورأى . تست

ند إىل نصوص من شأهنام أن يعودا  مترار املفاوضات اليت  نة وا ستأن جتديد والية ا تللج نة من ألفائدةسـ جل للج عىل معل ا
توقعة مليق األهداف ا تعاون من . حتق يع الوفود يف ا متر  بل وتوقع أن  شأن العمل يف ا ية  تو لو/á، فقد أيد ا مج ب ص تسـل ملسـتق

تاجئ ملموسة يف أقرب وقت ممكن يق  نأجل   .حتق
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ند مس و .143 ية لهحتدث وفد ا نة احلكووشكر لتمنمجموعة جدول أعامل ا يد الجWعات ا نظمي ا ماألمانة عىل ا للج جل ية لت
نة يف الفرتة ية  للجا�وية اليت مشلت اجWعات األفرقة العامÑ ما بني ا�ورات وا�ورات الر مس وشكرت . 2011-2010 ل

تاز هم ا يه عىل  gنة اخلارج و ملمريس ا ئ معلللج ب ية واملعارف . ئ نة ألن حامية املوارد الورا برية لعمل ا ية  ثوقالت إهنا تويل أ للج ك مه
بري يدية وأشاكل ا تعا لتقل بة ألعضاهئال ية  يدي أولوية و ثقايف ا سـ ا ن تقل نل ط سامهة . لل ثابت  ملومن مثة ففقد أعربت أن الزتا�ا ا ل

نة بت قرتاح جتديد والية ا برية ور سامهة  نة  يذ والية ا للجيف  ك م حللج برية يف . تنف نة خطت خطوات  كومضت تقول إن ا للج
ية تني املا ضفرتة ا نةومشل ذá عقد ثالثة اجWعات . لسـن وسامهت . للجلألفرقة العامÑ ما بني ا�ورات وأربع دورات عادية 

شأن  ياغة نصوص قانوية لصكوك  برية يف  سامهة  بهذه ا�ورات، وال سـ� دورات األفرقة العامÑ ما بني ا�ورات،  ن ص ك م
يدية يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا تقل ل لتع ل نة مل . ل بة  للجوأضاف أن العام  سب، بل اكن  بكرثة يمتزيلنسـ حفالعمل 

يدي واملعارف الوفد وأعرب . حافال إلجنازات أيضا ثقايف ا بري ا بري يف نصوص أشاكل ا تقلعن رسوره بإحراز تقدم  ل تع لك ل
Ñي ياغة  يارات  يد بعض املواد يف  يدية مما أدى إىل تو قلا ص ختقل ح بل، إذا ن. ل نة يف ا توج معل ا نت ا�موعة أن  ُو سـتقمل للج ي ظم ُمت

بري ع يدية وأشاكل ا شأن املعارف ا نصوص  ية  يغة الهنا يل وضع ا تايل  يارات و يل ا ثل،  نحو األ تعىل ا تقل ب لل ئ لص ه ل خل تقل لل ل تسب م
يدي ثقايف ا تقلا يايس لßول . لل تاجئ، فإن Xلزتام ا يق ا ميي قد سامه يف  تقادها بأنه إذا اكن اجلانب ا سـوأعربت عن ا ن لع ل حتق لتنظ

بو هو ا/ ميكن ياألعضاء يف الو نصوص واعWدهامن سـي  ية  يغة الهنا للوضع ا ئ متر . لص متىن أن  سـوقالت ا�موعة إهنا ال  يت
متىن أن  سب، بل  تني  هدته فرتة ا شاركة ا/ي  تتوى ا حف مل نسـ لسـش تطور اإلجيايب اآلخر هو جناح . يتعززم لوأشارت إىل أن ا

تاسع نة يف دورهتا ا تصاصات الوالية اجلديدة  لاملفاوضات حول ا للج نعقدة يف يويوخ رشة ا لة  مل واكن ذá إجنازا غري . 2011 ع
بو يع ا�ول األعضاء يف الو بغي أن تفخر به عن جدارة  يبوق  مج ي نسـ نص . م تومن دواعي رسور ا�موعة أن الوالية اجلديدة 

يةأن تعقد اعىل  يعنة دورات موا ساواة،ضللج ثالث عىل قدم ا يؤدي إىل معاجلة القضا� ا مل مما  ل ي. سـ دة أيضا بأن تµ سعويه 
نصوص عرب  يط ا تالفات واسعة حوها، وذá هبدف  شلك خاص عىل املواد اليت توجد ا ية سرتكز  لا�ورات املوا سـ ب بيع تض ل خ

يارين بديلني أو أكرث نة يف  با خبلورة اآلراء ا ي يدية . ملت شأن املعارف ا نة من إحراز تقدم يف املفاوضات  نت ا تقلولنئ  ب لللج متك
ثق بري ا لوأشاكل ا رشوع يف العمل لتع متكن من ا يدي، فإهنا لألسف مل  لايف ا ت ند إىل لتقل ية كام عىلنصوص ملستا ث املوارد الورا

نة ية مع إدراج رشط . 2009 لسـجاء يف واليهتا  ثورأت ا�موعة أنه من الرضوري امليض قدما يف العمل عىل املوارد الورا
شف اإللزايم تطلع إىل وضع نص قانوين . لكا نحو املطلوب يف الوالية اجلديدة معربة توقالت إهنا  ية عىل ا لشأن املوارد الورا ث ب

يات ها يف  ثالثة  نصوص ا ها يف أن تقدم ا مجععن أ ل لكل تني هذه العWد 2012 مل سـىن عقد مؤمتر دبلومايس يف فرتة ا سـن ك�  لي ت
ية . صك دويل ملزم قانوg أو أكرث شاركة امجلاعات األ صلوقالت ا�موعة إهنا تقدر  سامههتا م نة ويف  ية يف دورات ا موا للج حملل

شات اجلارية نا قيف ا شاركة يف اجWعات . مل ثيل تµ امجلاعات عىل ا ساعدة  شئ  تربعات ا/ي أ ندوق ا ملوأضافت أن  مم مل ن ل ص
سامهة فهيا سابقة وا نة ا نة مكن عددا مهنم من حضور دورات ا ملا ل للج شجع . ّللج ندوق،  يات هذا ا يا تضاؤل ا تونظرا  لص ط ت حل

تربعا ياق، . ل�موعة ا�ول األعضاء عىل ا نتلسـويف هذا ا بلغ قدرهتربع  ا�موعة عىل ثأ يا  مبحكومة أسرتا  دوالر 100 000 ل
رسع من املفاوضات حنو .أسرتايل ها يف أن  ية ا�وية وأعربت عن أ نة احلكو تام أيدت ا�موعة الوالية اجلديدة  ت ويف ا مل لم للج خل

شأن   gية دون أي تأخري آخربإبرام صك ملزم قانو يدية واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثحامية املعارف ا تقل ل تع لتقل ل  .ل

ية والاكرييب .144 يابة عن مجموعة بßان أمرياك الال  kيان ا/ي أدىل به وفد ب ينوانضم وفد راغواي إىل ا ن تب ل وأعرب عن . ل
نة احلكو يه يف ا توصل إ توافق ا/ي مت ا للجرسوره  ل ل نةلل هم جدا متديد والية هذه ا للجية ا�وية ورأى أن من ا ملل وأبدى . م

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا شأن املوارد الورا توصل إىل صك ملزم قانويا  تقلأم> يف ا ل تع تقل ث ب ن لل ل وقال من . ل
نضج  نصوص بلغت من ا متر، وشدد عىل أن بعض ا بغي أن  لوùة نظره إن املفاوضات  ل تسـي شأهنان . بما يكفي إلحراز تقدم 

تحىل بعض الوفود مبزيد من املرونة يا حمددا بوضوح قد وضع لفرتة . توأعرب عن أم> يف أن  منوراح يقول إن جدوال ز
تاجئ حمددة يق  ياسة رضورية  بÑ، ومع ذá فإن اإلرادة ا تني ا نا تحقسـ ملق لن لسـ وأعرب الوفد عن قلقه من أن مواقف الوفد . ل

تقاربة  مست  ها بعقد مؤمتر دبلومايس. مبا يكفيلي سمح  بÑ يف وضع  ية ا توقع أن تكون ا لوقال إنه  يملق مجلع ومتىن أن يكون . ي
Ñب تني ا ناء فرتة ا ية ا�وية أ نة احلكو ها يف إطار ا يف الوفود األخرى يف  نجاح  ملقا ن م لسـمعل ث ل للج حل  .ل
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ية ا�وية و .145 نة احلكو لوأيد وفد سورسا العمل ا/ي تضطلع به ا مللج نوات األخرية وأيدهي تقدم احملرز يف ا سـرحب  . لل
ية يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا نة مضت قدما لعمل يف جمال املعارف ا ثوقال إن ا تقل ل تع تقل لللج ل وأضاف أن . ل

نة نه قال إن ا ناءة اليت سادت،  شة ا نا تاج روح احلوار وا يد  تأ يدة يه  تاجئ ا للجهذه ا ب ق مل ن ك ل جل لكن ل  مل تمكل �مهتا بعد ومثة ل
ثفه ها بل وأن  نة يلز�ا أن تواصل  تايل فإن ا ناقش بعد، و ية مل  تكقضا� ر معل للج ل ت نة وافقت يف دورهتا . ئيسـ للجوأضاف أن ا

رشة عىل جتديد واليهتا تاسعة  عا يه للفرتة. ل توصل إ لورحب حلل الوسط ا/ي مت ا تخذ . 2013-2012 ل ملوأيد القرار ا
هم جدا وتمك>ومتديد وال ها ا نة ليك تواصل  ملية ا معل تالفات اليت طاملا . للج X سوية تدرك قائال إن الوقت قد حان  خوا ت لسـ

يع ا�ول األعضاء �هيا  يقه إال إذا اكنت  توصل إىل تفامه بني أعضاهئا، وإن ذá األمر ال ميكن  نة و مجوجدت يف ا لل حتقللج
توصل إىل حل وسط يع XجWعات وقال الوفد إن. للاإلرادة  ية يف  شعوب األ ثيل ا شاركة  ية كربى عىل  مجه يعلق أ صل ل مم م مه

هم هم ومصا ناقش فهيا حقو حلاليت  ق توصل . ت ية  تكون أسا  Ñب ية ا�وية ا نة احلكو شاركهتم يف أعامل ا للوأضاف أن  سـ سـ ل للج ملقم م
ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا شأن حامية املعارف ا ية  بة و نا لإىل حلول  تع تقل ب معل لسـ ل يةم يدي واملوارد الورا ثا تفت إىل . لتقل لوا

ثيل  شاركة  يه املوارد الرضورية لضامن  تربعات مل يعد  ندوق ا هم مالحظة أن  نة وقال إن من ا  Ñب ممXجWعات ا م ل ص فللج مل ملق
ية شعوب األ صلا ن. ل سامهة يف  متÑ إىل ا هات املاحنة ا يع ا�ول األعضاء وغريها من ا يه دعا الوفد  صو مل مج حملعل تربعات جل لدوق ا

ية يف XجWعات  شعوب األ ثيل ا شاركة الفعا�  تني، وذá لضامن ا نا يه سورسا يف  بق وأن سامهت  صلكام  ل ملم مل بسـ م سـف ي
 .بصفة مراقب

ية ا�وية وعىل إعداد الو»ئق اخلاصة هبذه  .146 نة احلكو تاز الجWعات ا نظمي ا لوشكر وفد اجلزائر األمانة عىل ا للج ملم مت ل
يابة عن وان. XجWعات ند  ية ووفد ا بßان األفر يابة عن مجموعة ا يا  نوب أفر يانني ال}ين أدىل هبام وفد  نضم إىل ا ه ل ن لب ل لل يق يق ج

ية ها وإن . لتمنمجموعة جدول أعامل ا تعلق  بو ف�  ها الو توازنة اليت  ثل املقاربة ا ية ا�وية إمنا  نة احلكو بعملوقال إن ا بع يم ي ت مل مت ل تللج
متزي، نة  تهذه ا ية اليت ترغب ا�ول األعضاء يف للج باع مقاربة قامئة عىل ا ية الفكرية،  ية وا ية  نة ا من يه وا ت من ن تللج لت مللكل ملع

ية شأن ا بو  بو، وخاصة عWد جدول أعامل الو منها يف أعامل الو ب ي لتي نة . تعممي تذكري بأن ا ته يف ا للجوأعرب الوفد عن ر ل غب
ئت عىل أساس اقرت ية ا�وية أ شاحلكو نم نذ ذá احلني عىل ل ية، وأن هذه ا�موعة أخذت تعمل  بßان األفر ماح من مجموعة ا يق ل
نة بل. للجتقدمي اقرتاحات اكنت أساسا لعمل ا متر يف ذá يف ا شاط لغ و هود  تقوأشار إىل أنه شارك يف هذه ا سـجل ملب سيسـ . ن

نا نة وأ ناء اجWعات ا نجز أ ثوأشار كذá إىل ارياحه حلجم العمل ا للج ث مل ء اجWعات األفرقة العامÑ ما بني ا�ورات، إذ ت
يدي واملعارف  ثقايف ا بري ا شأن أشاكل ا سامهة هائÑ يف إعداد نصوص قانوية   Ñنة يه واألفرقة العام تقلسامهت ا ل تع ب ن م لللج ل

يدية يح امليض هبا قدما أكرث وأكرث. لتقلا متد للمفاوضات  شلك ا ثقة حتدوه يف أن ا يتوراح يقول إن ا ل سـل وأعرب مع ذá . ملع
 Ñب تفادة من XجWعات ا X ية، وحث عىل شأن املوارد الورا ساوره إزاء املفاوضات ا�ائرة  بالغ ا/ي  ملقعن القلق ا سـ ث ب ي ل

سأ� شأن هذه ا تقدم  مليق مزيد من ا ب ل شأن . لتحق نجاح ا/ي لكل، ألول مرة، املفاوضات اليت دارت  بورحب الوفد ا ل
تصاصات الوالية اجلديدة ناء دورهتا األخريةخا نة أ ث  نة . للج ته يف أن تلكل املفاوضات ا�ائرة يف ا يد عىل ر تأ للجوأعاد ا ب ك غل

يدية  ية واملعارف ا عWد صك دويل واحد أو أكرث يكون ملزما قانويا محلاية املوارد الورا áنجاح، وذ ية ا�وية  تقلاحلكو ث ن ل لل م
µيدي من أي مت ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع ثقايف والعلميل تغالل الرتاث ا ل غري قانوين أو أي إساءة يف ا وأيد الوفد جتديد . سـ

ية ا�وية للفرتة  نة احلكو لوالية ا يق 2013-2012مللج مثرة و شاورات ا تكامل ا يح ا حتق، وقال إن ذá من شأنه أن  ملت مل سـ ي
ب يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا شأن حامية املوارد الورا تعتاجئ حمددة  تقل ث ب لن يديل ثقايف ا تقلري ا نانه لوفدي . لل متوأعرب الوفد عن ا

تقدم يف املفاوضات  ية هبدف إحراز مزيد من ا نظمي XجWعات اإل برية يف  سامههتام ا يا عىل  يا وإندو لنوب أفر مي ت م قلسـ لك يق نيج
شأن هذه القضا�  .با�ائرة 

يابة عن وانضم وفد رسي .147 ند  يان ا/ي أدىل به وفد ا نالناك إىل ا ه لب يةلل وقال إن قضا� . لتمن مجموعة جدول أعامل ا
بة إىل رسي ية �مة  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا سـاملعارف ا ث تقل ل تع نتقل ل ل ية كربى  لل مهالناك، /ا فإنه يويل أ

ية ا�وية نة احلكو لللعمل ا/ي تضطلع به ا تقWO/GA/40/7 ثوأشار إىل الويقة. مللج دم العمل ل، وأعرب عن رسوره 
ية ا�وية نة احلكو لا/ي تضطلع به ا نه يؤمن يف الوقت ذاته بأن . مللج يهتا،  سا يد القضا� املطروحة و لكوقال إنه يقر  س حتعق ب
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يدية يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا نة، وخص /كر أشاكل ا ناء XجWعات األخرية  بريا قد أحرز أ تقلتقدما  تقل ل تع للج ث لك ل ومىض . ل
تقدم يف يقول إن األمل ية وأن يؤدي هذا ا شأن املوارد الورا ل ال يزال حيدوه يف أن حيرز تقدم مماثل يف املفاوضات ا�ائرة  ث ب

بري  يدية وأشاكل ا توفري امحلاية الفعا� للمعارف ا ية لصك قانوين دويل واحد أو أكرث  يغة هنا تعهناية املطاف إىل وضع  تقل ل ئ لص ل
ية يدي واملوارد الورا ثقايف ا ثا تقل ية ا�وية للفرتة.لل نة احلكو ل وأيد الوفد جتديد والية ا  وأعرب عن رسوره 2013-2012 مللج

يجة ملموسة يق  ها جتاه  رسع وترية  ها ا/ي من شأنه أن  تبربgمج  حتق معل نمعل  .ي

يان ا .148 ية وإىل ا يابة عن مجموعة جدول أعامل ا ند  يان ا/ي أدىل به وفد ا بوانضم وفد الربازيل إىل ا من ن ه لب ل لتل /ي أدىل ل
ية والاكرييب يابة عن مجموعة بßان أمرياك الال  kينبه وفد ب تن تقرير الصادر عن أعامل . ل لوقال إنه أحاط علام مع Xرياح  ت

بو ية لßول األعضاء يف الو يات املا نذ  ية ا�وية  نة احلكو يا ض مجع ل مللج تاجئ اليت حققهتا . م لنوأشار عىل وجه اخلصوص إىل ا
تداء من يويواألفرقة العام متعت ا ثالثة اليت ا لÑ ما بني ا�ورات ا ب ثريا عىل . 2010 جل كوقال إن هذه XجWعات ساعدت 

ية للمفاوضات اجلارية ية وعىل إجياد حلول إبدا ية ا شكوك ا عالقضاء عىل ا ن تبقل ملتق نجز . ل تقدم احملمود ا ملومىض يقول إنه يقر  ل
نة ية  للجنذ املوافقة عىل الوالية احلا ل رسعة م تقدم  ساوره من أن املفاوضات ال  ية ا�وية، ومع ذá فإن القلق  ل احلكو ت ي ل م

ية ا�وية قادرة عىل امليض قدما . الالزمة نة احلكو هرت أن ا ناء وقد أ تحق ا بذو� حىت اآلن  هود ا لوأضاف أن ا للج ث سـ ممل ظ لجل ت
ثقايف ا بري ا شأن توفري امحلاية الفعا� ألشاكل ا شات  نا تق ل تع ب ق لمل يةل يدية واملوارد الورا ثيدي واملعارف ا تقل وقال مع ذá إن . لل

يات ا�ول األعضاء هود اجلادة لالنهتاء من هذه املفاوضات وفقا لوالية  بذل املزيد من ا مجعالوقت قد حان  وراح يقول إن . جلل
نظامت األ تطورات الوجهية اليت حتدث يف ا ية ا�وية ال بد أن يمكل ا نة احلكو ملمعل ا ل ل نوع مللج ية ا ثل اتفا لتخرى،  ق م

ية تجارة العا نظمة ا يولو¬ و ملا ل مب ية الفكرية يWىش مع . ل بروتوكول gغو� مللكوذكر الوفد يف هذا الصدد برضورة جعل نظام ا
ية متدة من Xتفاع ملوارد الورا نافع ا نصف والعادل  تقامس ا ية وا نفاذ إىل املوارد الورا ثشأن ا ن للم مل ل ث ل متد يفملسـب نةملع ا  2010 سـ 

بات الرباءات ). بروتوكول gغو�( شف اإللزايم عن  شاء رشط ا ية الفكرية هو إ طلوقال إن أفضل حل يضعه نظام ا لك ن مللك
شلكة تؤثر يف  ثقايف الورايث ويه  هام يف ماكحفة رسقة الرتاث ا يدية املربطة هبا لإل ية واملعارف ا تعلقة ملوارد الورا ما ل ت تقل ث سمل ل

يد يع أحناء العامللتقلامجلاعات ا بßان يف  مجية وا ية ا�وية . ل نة احلكو ته مذكرا بأن املفاوضات اجلارية يف ا تمت الوفد  لوا للج ملكم خ
بßان األقل منوا عىل وجه اخلصوص ية وا نا بßان ا لهتم ا ل شأن . مل بو  بادئ وأهداف جدول أعامل الو بوقال إهنا تWىش مع  ي م

ية الفكرية ليك ية، وإن نظام ا مللكا متع كلك، ويس لتمن يع ا�ول األعضاء و ل يكون فعاال وشامال يلزمه أن حيقق الفائدة  للمج مجل
تاكرا تصادات والقطاعات األكرث ا بفقط لال ية . ق نة احلكو تاجئ ملموسة يف املفاوضات ا�ائرة يف ا يق  موأضاف أن  للجحتق ن

ية الفكرية توازن يف نظام ا يق ا سامه يف  مللكا�وية من شأنه أن  لحتق ي  .ل

ية ا�وية .149 نة احلكو ية اليت يولهيا للعمل ا/ي تضطلع به ا سلفادور عىل األ لوشدد وفد ا للج مه نة . مل للجوقال إن هذه ا
ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا يق امحلاية الفعا� للمعارف ا ية، قامت بعمل شاق  نا بßان ا تألف من مجموعة من ا لاليت  تع تقل ل ل لت ل تحق لم

ية يف يدي واملوارد الورا ثا يع ا�ول األعضاءلتقل نصفة  تاجئ  يق   áياق ا�ويل، وذ مجل ا ن مسـ لتحق ورصح الوفد بأنه يؤيد العمل . ل
يده متر يف تأ نة و يا/ي تقوم به ا ية . سيسـللج يابة عن مجموعة بßان أمرياك الال  kيان ا/ي أدىل به وفد ب ينوانضم إىل ا ن تب ل ل

نة لفرتة ا تجديد والية ا تعلق  للجوالاكرييب ف�  ب بÑي ملقتني ا  .لسـن

ية  .150 شأن املوارد الورا تداول عىل إعداد صك دويل  سري ا ها األمانة  بذ هود اليت  ند عن تقديره  ثوأعرب وفد ا ب ل ي ت ته لل ل للج
نة يدي، وفقا للوالية الصادرة يف  ثقايف ا بري ا يدي وأشاكل ا سـواملعارف ا تقل ل تع لتقل ل  بإجراء مفاوضات تقوم عىل 2009 ل

نصوص، ونظمي اجWعات  تا ية ا�وية ولألفرقة العامÑ ما بني ا�وراتل لنة احلكو ية كربى للعمل . مللج مهورصح بأنه يويل أ
بري  ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا نة يف إعداد صكوك ملزمة قانويا تكفل امحلاية الفعا� للمعارف ا تعا/ي تضطلع به ا ث تقل ن لللج ل

يدي ثقايف ا تقلا ند اختذت عدة . لل رشيعي يكفل امحلاية لهومىض يقول إن ا يد الوطين، مهنا وضع إطار  تتدابري عىل ا لصع
يدية ورشيع تللمعارف ا يولو¬ وقانون  لتقل نوع ا ثل القانون الوطين  يدية،  بتضمن أحاكما تريم إىل حامية املعارف ا ت تقل لي لل مل

با¨ت وقانون الغات وقانون حقوق ساكن الغات ية سـوا. لنالرباءات وقانون حامية أنواع ا بة الر مقتدرك قائال إن ا ملكت
ية للطب  ند، وخص /كر امحلاية ا�فا يدية يف ا ية للمعارف ا توفري امحلاية ا�فا بادرة رائدة  يدية يه  عللمعارف ا ه تقل ع ل لتقل ل مل
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يدي بات جلدة الواردة يف . لتقلا بارة عن أداة متكن فاحيص الرباءات من حفص املطا بة يه  لوراح يقول إن هذه ا ع ملكت
بة يف شطب أو حسب أو تعديل . طلبات احلصول عىل براءات اخرتاع ند جنحت من خالل هذه ا توأوحض أن ا ملكه ل

تلفة يف العامل، ومع ذá فإن براءات جديدة ال بات الرباءات يف ماكتب براءات  بات يف عدد من  خماملطا طل نح متµ  ل ّتزال  مت
رشوع شلك غري  يدية  ماملعارف ا ب ند. لتقل  علهيا إىل جانب ذá أن تقدم اعرتاضات من طرف آخر ليك متكن لهوأضاف أن ا

ياgت شأن . لبماكتب الرباءات من اإلحاطة علام بقاعدة ا ناك رضورة ملحة إلعداد صك دويل ملزم قانويا  تايل إن  بوقال  ن ه ل
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا ل تع تقل لث ل نة، وأعرب الوفد عن رس. ل تقدم احملرز يف ا للجوره  ل

يدي وال ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا نة األخرية، مما أمثر عن إعداد نصني شاملني عن املعارف ا تقلسـ� يف ا ل تع تقل لسـ ل ل وراح . ل
شأن املوارد الور ناءة  بدء يف مداوالت  ية ا ند، إذ تقر بأ تفكري، ومهنا ا شاهبة ا ية ا نا بßان ا بيقول إن ا ب ل مه ه ل ت ل لل مل ية، فإهنا م ثا

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا هزين عن املعارف ا نصني ا ية إىل جانب ا تقلأعدت نصا عن املوارد الورا ل تع تقل ل لث ل ل وأعرب . �
ثالث ية ا�وية، إحراز تقدم يف هذه القضا� ا نة احلكو رس هذه الو»ئق، املقدمة كو»ئق معل  لعن أم> يف أن  ل مللج ورحب . تي

تجديد واليهتا للفرتةلالوفد قرتاح ا بنة  يح عقد ثالث 2013-2012 لج يدا، ا/ي  ها احملدد  ت، وخص /كر برgمج  ج سـيمعل
نفصÑ يف عام تخصصة  مدورات  شات 2012 م نا رس تركزي ا ثفة وأن  يح إجراء مداوالت  ق، وا/ي يأمل الوفد يف أن  مل ييي مك ت

توصل إىل توافق يف اآلراء ساعد عىل ا ية وأن  لعىل لك  ي ية و. قض شأن املوارد الورا بري  تفت إىل رضورة إحراز تقدم  ثا ب ك ل
ية أ�م هد مداوالت لفرتات أطول تدوم مثا  Ñب نوأعرب عن رسوره بأن ا�ورة ا ش بارها واحدة . ستملق ند  توراح يقول إن ا عه ل

بßان اليت ال ية، فإهنا ت لمن ا يولو نة ا رشوع ولقر متµ غري ا جتزال يه األكرث تأثرا  ب لص مل ية كربى إىل اإلرساع يف ل مهويل أ
شأهنا يف  ثالث، وعقد مؤمتر دبلومايس  شأن القضا� ا ية لصك دويل واحد أو أكرث يكون ملزما قانويا  يغة هنا بوضع  ل ب ن ئ ص

 .2013-2012 الفرتة

تقدم امللموس ألعامل ا .151 مية يف تعزيز ا بو عىل ùودمه ا شكر للمدير العام وأمانة الو لوتقدم وفد عامن  ي لقل ية ّ منة احلكو للج
يان . لا�وية بßان العرية وكذá ا يابة عن مجموعة ا يان ا/ي أديل به  نة عامن تؤكد عىل مض صوهتا إىل ا بوقال إن  ب ل ن ب لسلط ل ل

يوية بßان اآل يابة عن مجموعة ا سـا/ي أديل به  ل رشة . لن تاسعة  توافق ا�ول األعضاء يف ا�ورة ا ياق، رحب  عويف هذا ا ل ب لسـ
توصل إىل للجنة عىل ها ا ند إىل نصوص هد ها عىل أساس املفاوضات اليت  نة  ل جتديد واليهتا، وأوىص بأن تواصل ا س فللج ت تمعل

يدية وأشاكل  ية واملعارف ا تقلاتفاق حول نص أو نصوص لصك أو صكوك قانوية دوية تضمن امحلاية الفعا� للموارد الورا ث ل لن
يدي، وأيد كذá عقد مؤمت ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع نةل بو يف . 2012 سـر دويل دبلومايس يف  يوإمياg من الوفد بدور أمانة الو

ية  ندوة ا�وية حول ا شاركون يف ا تاجئ اليت توصل إلهيا ا ها، فإنه أشاد  يدية وتو يل املعارف ا ية  مللكيري  ليق ل مل ن تقل سج معل لسـ ل ت ثت
تدامة ية ا سـالفكرية وا ملمن بري ا: لت يدية وأشاكل ا تعتويق املعارف ا تقل لث تعاون مع ل بو  ها اليت نظمهتا الو يدي و لثقايف ا ي تقل تسجيلل ل

سقط من  ية بعامن واليت انعقدت  ناعات احلر ئة العامة  مبا للص في وقال الوفد إن تقرير هذا XجWع . 2011 ن يويو28 إىل 26له
ث) WIPO/GRTKF/IC/19/INF/10ثويقة ال( بري ا يدية وأشاكل ا يل املعارف ا ية  لأكد أ تع تقل سج لمه ل يدي ت لتقلقايف ا

يدي  ثقايف ا يري ا يدية وأشاكل ا ها يف وضع القواعد واملعايري الرضورية محلاية هذه املعارف ا ية وتو تقلواملوارد الورا ل تع تقل لث ل ل ثيق
ية شاء جسل دويل محلاية املعارف . ثواملوارد الورا ية ا�وية بإ نة احلكو نة عامن قدمت اقرتاحا إىل ا نونوه إىل أن  ل للج مسلط

ي يةلتقلا يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا ثدية وأشاكل ا تقل ل لتع ندوة ا�وية يف أعامل دوريت . ل شة تقرير ا نا لوأوىص بأن يمت  ل ق م
نصوص  نظر يف إدماùا يف ا يات وا تو بين هذه ا رشين هبدف  ية وا ثا رشين وا ية ا�وية احلادية وا نة احلكو لا ل ص ل ن ل ل تللج لعم لع

ية هبا نالقانوية ا بلورة Xقرتاح املذكور وأعرب الوفد. ملعن ية من األمانة  ساعدات ا ل عن تطلعه إىل احلصول عىل املزيد من ا ن لتقمل
بة نا سـيف شلك معاد� قانوية   .من

مس  .152 kيان ا/ي أدىل به وفد ب ية وا ند مس مجموعة جدول أعامل ا يان ا/ي أدىل به وفد ا بوأيد وفد إكوادور ا من ه لب لتل ل
نوعة يريد صوهنا والهنوض هبا وحاميهتا . ينية والاكرييبتمجموعة بßان أمرياك الال ية  ية وثقا نعم مبوارد  توقال إن بßه  يع مي ف طب

ته و¨رخيه يادته وهو ها جزءا من تراثه و يبو سـ يع بßه Xتفاع هبا . صف مية  ثل أصوال  تجديد و  Ñنوبني أن املوارد قاب تط مت يسـلل ق ّ
به يش  توى  سني  شعهبدف  سـ عحت ية ا�وية  األعضاء عىل ما أجنزته من أعامل يف إطار وشكر الوفد ا�ول. م نة احلكو لا مللج
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يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  تقلا ث لن ناء نظام قانوين دويل حيمي مللكملع ب وأيد جتديد واليهتا بغرض 
نوع  بßان شديدة ا بßان وال سـ� ا يع ا ثقايف  يعي وا تالرتاث ا ل ل مجل ل لب بل ملزما . مثل إكوادورلط نظام ا ملقوطالب بأن يكون ا ل

شأ شف عن ا يل ا تضمن أحاكما من  نقانوg وأن  لك ب ملي مترار . ق  ألن األفرقة العامÑ ما بني ا�وراتسـوقال إن وفده ال يدمع ا
تجه  ئات  تهذه ا ية ا�وية حنو تكرار أعامللهي نة احلكو لا بßمللج ها بعض ا بذ هود اليت  ل لرمغ من ا لت ثل جل ية الصغرية  نا مان ا م ل

سأ� بري للك  يني  مإكوادور  ختع يث أن . ل بو  سائل يف إطار الو ناول هذه ا  Ñه مواصßحوقال الوفد إنه من مصلحة ب ي مل ت
ية ثقا ية وا ية الفكرية تضطلع بدور حموري يف حامية املوارد ا فا لمللك بو توقعات ا�ول . لطبيع يوعقد الوفد األمل عىل أن تليب الو

نصفة وعاد� وشامÑاألعضاء يةوذكر الوفد أن . م يف هذا الصدد بطريقة  هد الوطين اإلكوادوري  للملكا  الفكرية يعمل عىل ملع
يدي واملوارد  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا رشوع قانون من شأنه صون املعارف ا ياغة  تعلق  يارات  تقلوضع عدة  ل تع تقل بص لت ل ل م خ

ية والهنوض هبا وحاميهتا شامل بني ومىض يقو. ثالورا يق ا لل إن بßه بصدد وضع خريطة لإلطار املؤسيس هبدف ضامن ا لتنسـ
ية هات ا نيع ا ملعمج سات . جل متع املدين واملؤ ية وا متعات ا تكوين الكفاءات لفائدة ا يح مرافق  سوذكر الوفد بأن بßه  حملل ل �ي � ت ّ

ية شأن هذا املوضوع ويعمل عىل وضع . ماحلكو شورات  بوقال إنه أ¨ح عدة  سجالت اليت تضم املعارف من للنظام وطين 
تعلقة هبا  شورات والرباءات ا بحوث وا ثني وتاجئ ا با يدي وأسامء ا ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا ملا ن ل ن ل تقل ل تع ث ملتقل ح ل ل ل

áية. وغري ذ يولو نة ا تب وطين ملاكحفة القر شاء  جوبني أن بßه قد رشع يف العمل بإ بمك ص أن إكوادور من بني ّوذكر الوفد ب. لن
تودع صك انضام�ا إىل  بßان األوىل اليت  تكون من بني ا ية وأهنا  بßان املوقعة عىل أغلب الصكوك ا�وية ا سـا ل سـ ن ل ملعل

به . gغو�بروتوكول  جوذكر أيضا أن القانون الوطين ا/ي نفذ مبو ّ نفاذ إىل 391 قرار امجلاعة األندية رمقُ شرتك  نظام ا شأن ا لل  مل ل ب
بÑاملوار نفاذ يف األ�م ا يدخل حزي ا ية،  ملقد الورا ل سـ متزي مبعارفه . ث متع  تطور حنو بß ذي  موقال إن بßه يف طريقه إىل ا جم ل

يا واملعارف نولو تاكر والعلوم وا ية لال ية يف إطار اخلطة الو يولو جا تك لج ب ن طب هد . ل شاء  معوأفاد أن إكوادور عىل وشك إ ن
ية وأعدت دراسات جد يا الورا ثيولو جب يةلل با ية ا يدال تجات ا توى تركز عىل ا ن ن لص لن ية . مل تور واخلطة الو �يط  نوقد أ سـ طن

ية ية وامجلا سا يث أن بßه ملزتم الزتاما ¨ما حلقوق اإل هود  نظمي هذه ا ية �مة  عيق الرفا ن ن ت حه جل وقال إن تµ احلقوق . لتحق
يولو¬ فضال عن ا نوع ا تدمي  تتضم احملافظة عىل Xتفاع ا ب ت سـ لن ل ل ها مل تصادية ود X ية يط ا ثقايف وإعادة  معنوع ا ق من شـ لتل تن
Ñياة الاكم هوم ا ية هبدف الوصول إىل  حلإلضافة إىل تعزيز الرفا ية الفكرية ولألنظمة اخلاصة . مفه بغي  للملكوخلص إىل أنه  ين

شعوب بح أداة تعمل لفائدة تطور ا لية الفكرية أن  تص يقوم. للملك يد سـوعرب الوفد عن الفخر ألن بßه  همة عىل ا لصع هبذه ا مل
نح . الوطين بذو� إىل  هود ا سني احللول عىل ا�وام وعقد األمل عىل أن تفيض ا همة وإماكية  موقال إنه يدرك صعوبة ا جل ململ حت ن

gية حامية دوية ملزمة قانو يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا لاملعارف ا ث تقل ل تع لتقل ل  .ل

153. يداد وتو نأ وفد تر ينو تعلق ه بذو� ف�  هود ا بو وا�ول األعضاء فهيا عىل تواصل ا يغو الو مل ية ا�وية جلي لنة احلكو مللج
بري احملرز خالل تµ الفرتة. 2011-2010 خالل الفرتة تقدم ا لكوأقر الوفد  وانضم الوفد إىل ا�ول األعضاء األخرى . ل

نة املذكورة خالل فرت متديد والية ا يده  للجبري عن تأ ي لتع بÑلل تني ا ملقة ا ثل حتد� ويه طموحة . لسـن  Ñب هامت ا متوبه إىل أن ا ملقن مل ّ
رشوع املواد تعلق  ثري من العمل قد أجنز ف�  مبللغاية وإن اكن ا ي ثقايف . لك بري ا تعلق بأشاكل ا نصوص اليت  لوالحظ أن ا تع ت لل

رش بلك خري شلك ويه  يدية بدأت  يدي واملعارف ا با تت ل تل تقل تطلع. تقل ية يوقال إنه  تعلقة ملوارد الورا ث إىل حتويل األهداف ا مل
ناء ية الجWعات . بإىل نص  تاجئ اإلجيا ثلام تربهن عىل ذá ا يق توافق يف اآلراء  نة املذكورة تعمل جتاه  بوأفاد أن ا ن لللج م حتق

بري من مجموع. األفرقة العامÑ ما بني ا�ورات شاركة عدد  تواصل  كوأعرب الوفد عن األمل يف أن  م يني ت ساكن األ صلات ا ل
يمة هذه ا�موعات من وùات نظر  تربعات ملا  بو  ندوق الو ّبفضل  ق ل لل ي ية حامية كرنفال . ص مهوأكد الوفد من جديد عىل أ

نة ثلام فعل يف دورات عديدة  يني،  ساكن األ للجا صل نون . مل معوذكر الوفد بإيداع حمك منوذ¬  نعة"ّ رشوع " قاأل مبوصفه 
يديمقرتح يرغب بßه يف إدر ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا نص ا رشوع ا تقلاجه يف  ل تع مل لل ل وأضاف أن هذا احلمك جزء من . م

يداد وتوغو نة قد مرت بعدة صعوت. ينقانون حق املؤلف يف تر شك يف أن ا للجوقال إنه ال  وتوقع الوفد جتديد والية . ي
áتح بعد ذ ها عىل أمل أن  تكامل أعام يهنا من ا نة هبدف  تفا ل سـمتك تحديد ¨رخي عقد مؤمتر دبلومايسللج نقاش  ل ب ا  .ل
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يوية حول هذه  .154 شات  نا ها ا�ول األعضاء إلجراء  بذ ناءة اليت  هود ا�ؤوبة وا يان عن تقديره  حوعرب وفد ا م ل قللج ت ب لل
بعض ها ا بادل وXحرتام لوùات نظر  هم ا شائكة ولز�دة ا سائل ا لا ت ل بعضمل تو. مللف تام  يده ا للوعرب الوفد عن تأ ل صية اليت ي

ية ا�وية اقرتحهتا  نة احلكو لا رشةمللج تاسعة  توافق اآلراء خالل دورهتا ا  áتفاق عىل ذX ثلام مت ع�مع جتديد واليهتا  ل ب . م
يدية  يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا سائل، ويه أشاكل ا ثالثة  تعلق  يق تقدم ف�  ية  تقلوعرب الوفد عن إميانه بأ تقل ل تع م ب ي لمه ل ل حتق

تأينواملوارد الو بات وا تحيل لصرب وا ساواة، مع ا ية، عىل قدم من ا لرا ث ل مل ناءة . لث شطة وا سامهة ا بوعرب الوفد عن الزتامه  ن لمل ل
هامة سائل ا شات ا�ائرة حول هذه ا نا ليف ا مل ق  .مل

بري ملا اضطلعت به  .155 ياgت اليت أدلت هبا الوفود األخرى وعرب عن تقديره ا يا ا لكوأيد وفد إندو ب لسـ نة احلني ية للجا مكو
رشة يف يويولا�وية  تاسعة  لمن أعامل خالل دورهتا ا نة  وما اضطلعت به األمانة من أعامل إلعداد تقرير 2011 عل للجا

ية ا�وية لاحلكو بوم يات ا�ول األعضاء يف الو ي لعرضه عىل  ند مس مجموعة . مجع يان ا/ي أدىل به وفد ا هوأيد الوفد أيضا ا لب ل
ية تاجئ أعامل وقال . لتمنجدول أعامل ا يدها  بو تأ يات ا�ول األعضاء يف الو تطلع إىل إعالن  نإنه  ي ي مجع ية ا�ويةلي نة احلكو لا  مللج

ية واملعارف  شأن حامية املوارد الورا  Ñتوازنة وشام تاجئ  يق  ثودعا ا�ول األعضاء إىل تقدمي املزيد من ا�مع هبدف  ب من حتق
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل نعقد يف يل ّوذك. ل تفكري ا بهية ا بßان  ثاين  يات XجWع ا تو ملر الوفد  ل لل ل ص شب

يا من  ية ا�وية يف دورهتا األخرية وأشار إىل 2011 ن يويو30 إىل 27نيسـبإندو نة احلكو متدهتا ا يات اليت ا تو ل ويه ا للج ص مل ع
ترب األساس  ياغة ثالثة نصوص  تعلق  بوقة احملققة ف�  يجة غري ا تعا بص ي سـ ملن نة املذكورةتل نه معل ا نطلق  للجا/ي  مس وأكد . ي

بل نجز من  تعزز العمل ا تظرة  تاجئ ا قأيضا أن ا مل سـ ن ملن يدية . ل ية واملعارف ا برية محلاية املوارد الورا ية  تقلوقال إنه يويل أ ث ك لمه
نة واإلرساع  ية وأنه ملزتم مبواصÑ العمل يف إطار ا يدي حامية  ثقايف ا بري ا للجوأشاكل ا فعل تقل ل لتع به للميض قدما حنو حتديد ل

ية يغهتا الهنا نصوص يف  شرتكة ووضع ا ئا�االت ا ص ل نة املذكورة . مل سار ا يع ا�ول األعضاء عىل اإلرساع  للجوحث الوفد  مب مج
ية تو بار ا X يه مع األخذ يف تفق  صحىت تؤدي �مهتا يف إطار اجلدول الزمين احملدد وا ل ت عل يات جدول أعامل 18 عمل ص من تو

ية ها.لتمنا تاجئ اليت  متد ا نة واليهتا األخرية وأن  ته يف أن تؤدي ا حتقق وعرب الوفد عن ر ن للج لب ته بأن الوالية . تعغ نا عوأعرب عن  ق
بو من  تحىل به ا�ول األعضاء يف الو ها بفضل ما  تحقق أهدا ية ا�وية  نة احلكو نا ألعامل ا شلك أساسا  ياليت  ت سـ ل للج ي فت م مت

ته يف أ. تعاون ومرونة ية ثقوعرب عن  شأن حامية املوارد الورا ساعد تلكل املفاوضات حول وضع صكوك قانوية دوية  ثن  ب ل ن ي
يق هدف إرساء نظام  ية ملموسة يف هناية املطاف، عىل  تاجئ إجيا يدي  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا حتقواملعارف ا بن ب تقل ل تع لتقل ل ل

يال القادمة ية الفكرية لفائدة األ توازن محلاية ا جعاملي  مللك ية وخمت. م نة احلكو يق لريس ا بري عن تقديره ا يانه  م الوفد  للجئ لعم تع لب
ها يق أهدا تدار حنو  نة  فا�وية ا/ي قاد ا حتق ق للج  .ل

يا اجلديدةأشار وفد و .156 ته غينبوا  هائل ا/ي  تقدم ا حقق إىل ا ل ية ا�وية ل نة احلكو لا متربمللج سبنذ  وأشار الوفد . 2009 م
شاق ا/ي أجنزه نةلأيضا إىل العمل ا يدية . للج أعضاء ا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا يع جوانب ا تقلوقال إن  ث لمج مللك

بة إىل بßه وغريه من  ية لغة وجوهرية  تيس أ يدي  ثقايف ا بري ا سـوأشاكل ا مه تقل ل نتع ل لل هادئتك يط ا بßان اجلزرية يف ا لا حمل . ل
هدها هذه  تطورات اليت  بßان تراقب ا تشوقال إن هذه ا ل ها يف . املوضوعات، هWم لغل نة أعام تام ا لورأى رضورة ا للج خت

يد  سائل عىل ا ناول ا ية  نة من أمرها حول  بßان عىل  يع هذه املوضوعات حىت تكون هذه ا شأن  لصعأقرب وقت  مل ت ب ل مج يفب كي
ية ا�وية لفرتة ا. الوطين نة احلكو تجديد والية ا يده  ناء عىل ذá، عن تأ لوأعرب الوفد  للج ل ي  وأشار 2013-2012لسـنتني مب

توجه أعامل هذه الوالية ية اليت  سـعىل وجه اخلصوص إىل اجلداول الز  . من

تس ويفسأيد وفد و .157 نسانت  مس كي kيان ا/ي أدىل به وفد ب ية والاكرييبلب ا يان ا/ي تينمجموعة بßان أمرياك الال لب وا
يداد وتوغو نة . ينأدىل به وفد تر تقرير ا للجورحب الوفد  نة إىل ب ته ا هائل ا/ي  تقدم ا ية ا�وية وأثىن عىل ا للجاحلكو ل حققل ل م

ثقايف  بري ا ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا ياغة نص صك قانوين دويل محلاية املعارف ا لحد اآلن يف حماو� مهنا  تع ث تقل للص ل
يدي بة إىل الوفد. لتقلا ية لغة  تيس أ نة  سـوقال إن معل ا مه لنللج شأن إدارة املوارد وأفاد أن أغلب. يك ية  رشيعات الو ب ا طن تل

نت إىل حد اآلن عىل  يهتا وحاميهتا، بر يولو¬ و نوع ا يدية وا ية ا ثقا يدية واملوارد ا بß واملعارف ا ية يف ا ها من ب ت تقل ل تقل ل تيع ل ل ل ل فب لط
يهتا تواصل . لفعا هود وا رشوع ا متµ غري ا تدرك قائال إن ا ملوا ملشسـ مل تجاري ل تغالل ا Xلو ثري قلقه لتµ املوارسـ يد هو أمر 
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شديد ية وبني الوفد .لا نصفمه أ نافع عىل حنو  نفاذ وتقامس ا شف اإللزايم وا ما مل ل توصل إىل . لك لوأشار إىل احلاجة امللحة إىل ا
ية ا�وية وعقد األمل عىل . اتفاق دويل ملزم نة احلكو ية إىل جتديد والية ا ية ا�ا تو شديد  يده ا لوعرب الوفد عن تأ للج ع ص لل ل مي

يدية وأشاكل حتقيق ية واملعارف ا ية للموارد الورا شأن صك دويل ملزم من شأنه ضامن امحلاية ا تقل توافق يف اآلراء  ث لفعل لب
يدي يف القريب العاجل ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع  .ل

ية ا�وية .158 نة احلكو شطة يف أعامل ا شاركة  لوأبرز وفد بk أن بßه شارك  للج ن هامة اليت حتقق. مم ت لورحب إلجنازات ا
رشوط الواردة يف الفرتة 2013-2012 وأيد جتديد الوالية للفرتة نجز إىل حد اآلن ووفقا  ثف ا نادا إىل العمل ا لل ا مل ملكس  16ت

ية والاكرييب. WO/GA/40/7 ثمن الويقة يان ا/ي أديل به مس مجموعة بßان أمرياك الال ينوقال إنه يؤيد ا تب  .ل

يك إن بßه إذ يضع يف ا .159 عوقال وفد ا تلف سـملك رش األخرية يف إطار  نوات ا هائل احملرز عىل مر ا تقدم ا خمباره ا سـ ل لعت ل ل
ثل  نظامت ا�وية  ماحملافل وا ل يولو¬ ومل نوع ا ية ا باتفا لت ل بو، فإنه يعرب عن ارياحه ملا أجنز يف ق تنظمة األغذية والزراعة والو ي م

شأن املوا ية ا�وية  نة احلكو تفاويض اجلاري يف إطار ا سار ا با ل للج ل ثقايف ممل بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لرد الورا تع تقل لث ل
يدي توصل إىل اتفاق يفيض إىل إرساء صكوك . لتقلا ية ا�وية من ا نة احلكو يات متكن ا لوجدد الوفد الزتامه بإجياد آ ل للج مل

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تعلق ملوارد الورا تقلدوية ملزمة ف�  ل تع تقل ث ي لل ل وقال الوفد إن بßه أدرك . ل
تلفة وهو ملزتم بإجناYا ية ا تفاو يات ا شاط يف ا شاركة  بßان ا ياته وهو من بني ا øسؤو ض ل لعمل ن مل ل ل يق . بم حتقوبني الوفد أن 

ية تفاويض احلايل هو أولوية و سار ا نتاجئ ملموسة من ا ل مل  .طن

نة .160 تقدم احملرز يف ا تني عن ارياحه إزاء ا للجوأعرب وفد األر ل ت ية الفكرية واملوارد جن ية  ية ا مللك ا�وية احلكو نم ملعل
يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالورا بريا يف  ، اللث نوعا  هد  يق توافق أكرب يف جمال  ًسـ� العمل اجلوهري ا/ي أجنز  ك ًت ش يتحق ل ُ

نظر من خالþ يف املوارد الورا. اآلراء شة إطار مرجعي  نا ثوقال الوفد إن من الرضوري  ي ُق يدية ية م وأشاكل لتقلواملعارف ا
تخدمني ومقديم تµ املوارد بات القانوين  يق قدر أكرب من ا نا  يه  ثقايف ويكون  بري ا سـا ث ل للمتع ل حتقل ممك وشدد الوفد عىل . ًف

ية، ال شأن ا بو  بادئ العامة جلدول أعامل الو بارشا  بة هلم ألهنا تربط ارباطا  سأ�  ية تµ ا منأ ب ي مل ت ت سـ مل لتمه ًً م  سـ� لن
ية تو صا ية 18 ل رسيع إجراءات توفري امحلاية للموارد الورا ث اليت تدعو إىل  يدية ت ثقايف دون لتقلواملعارف ا بري ا لوأشاكل ا لتع

تاجئ خاصة ساس بأي  نا نة. مل تجديد والية ا يده  للجكام أعرب الوفد عن تأ ل ية الفكرية واملوارد ي ية  ية ا مللك ا�وية احلكو نم ملعل
ية واملعارف ا نصوص وا�راسات 2013-2012  للفرتةلتقليدية والفوللكورثالورا بل إىل ا ند العمل ا ل وقال إنه يود أن  ملقس ت ي

شأن  تفاوض  تعلقة  هامات األخرى لßول األعضاء، ال سـ� املقرتحات اجلديدة ا باليت أجريت لفعل وكذá إىل اإل ل مل س ُ
تلف احملافل يف ذات الوقت خمسأ� معقدة حمل حبث   . م

مس جاماياكب وفد وأعر .161 kياين وفد ب يده  ب عن تأ ية والاكرييبلي يداد وتوغو ووفد تينمجموعة بßان أمرياك الال  عىل ينتر
توايل تقرير . لا تعلق  بوأعرب، ف�  نةي يدية للجا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا تقل ا�وية احلكو ث ن لل مللكملع م

شاريع نصوص ل، عن سعادته والفوللكور يث إن �هيا اآلن  ية  تني املا نة يف فرتة ا متقدم اجلوهري ا/ي أحرزته ا ض حللج لسـن
يدية يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلعن أشاكل ا تقل ل لتع ل هم للغاية ا/ي أجنز. ل ُوأثىن الوفد عىل األمانة العمل ا لكنه، أعرب . مل
شأن إعداد  بطيء احملرز  تقدم ا بة أم> إزاء ا بعن  ل ل شريا إىل رضورة Xضطالع مبزيد خي ية  نص عن املوارد الورا ًرشوع ا م ث ل م

نة. من العمل يف هذا الصدد تجديد والية ا يات ا�ول األعضاء  ية  تو يده  للجوأكد الوفد جمددا تأ ب مجع ص ل ي ية ً م ا�وية احلكو ل
يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  تقلا ث لن يل أربع وال�ت أخرى 2013-2012  للفرتةمللكملع لتسه 

تقدم احملرز سـىن مواصÑ ا ية حىت  تكون ثالث مهنا موا لنة،  ت يع سـ يللج ية لßول . ض يات احلا تعني عىل ا لوقال الوفد إنه  مجلع ي
رشوع نص أو نصوص لصك   Ñب يات ا نة بأن تقدم  ماألعضاء أن تلكف ا ملق للجمع دويل قانوين محلاية املوارد ) أو صكوك(للج

تني الو ياغة اليت متت خالل فرتة ا سارعة  ثقايف وذá للحفاظ عىل الوترية ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا سـنرا لمل للص ت ل تع تقل لث ل
ية نة بصدد . ضاملا تفاوض مبا أن ا ية ا شلك أكرب يف  ية  متعات األ شاركة ا للجكام شدد الوفد عىل رضورة اخنراط و ل معل ب صل �م
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شاء قواعد ومعايري وإعداد  ثقايفنإ بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لمعاهدات دوية محلاية املوارد الورا تع تقل ث لل يه، طالب . ل علو
نحو الواجب هم عىل ا سـىن مراعاة آراهئم وشوا ية حىت  متعات األ شاركة ا سري  نظر جبدية يف  لالوفد  ت صل م ي غلل ي  . �ت

شكر للمدير العام ولألمان .162 هورية مرص العرية  لوتقدم وفد  ب مج نون ّ تقرير ا ملعة عىل إعدادها ا تعلقة "ل سائل ا ملبعض ا مل
يدية والف ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا�وية ا نة احلكو تقل ث ن ل لللج مللكملع يان ". للكوروم يده  بكام أعرب عن تأ لي

ية ية ومجموعة جدول أعامل ا بßان األفر منمجموعة ا لتل ية ا�وية ّوقال إن تقرير األمانة يذك. يق نة احلكو لر يف مادته العارشة بأن ا مللج
بو هذا العام نصا أو نصوصا قانوية دوية تضمن توفري  ية العامة للو سابقة بأن ترفع  بة يف إطار واليهتا ا لاكنت مطا ن ي للجمع ل ل

ية  بت ا يث  ثقايف، و بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا مجلعامحلاية الفعا� للموارد الورا حب ل تع تقل تث ل . يف عقد مؤمتر دبلومايسل
شات عديدة، واملقرتحات  نا هدته اجWعاهتا من  شأن رمغ ما  يق تقدم يف هذا ا نة  تطع ا قوأعرب عن أسفه إذ مل  ل للج مسـ ش حتق ت

شاهبة الفكراملقدمة  ية  نا ية ومجموعة ا�ول ا بßان األفر تمن ا�ول ومجموعة ا ل مل م ية رمق. يق تو صوذكر أيضا  ل  من جدول 18 ّ
ية واملعارف 2007 تمنية الصادرة عاملأعامل ا ها الرايم محلاية املوارد الرتا رسيع  ية ا�وية عىل  نة احلكو ثت ا ث واليت  ل معلللج م تح

يدية وال ية بصفة . ورفوللكلتقلا نا بو بصفة عامة ولßول ا ية العظمى من دول أعضاء الو ية هذا املوضوع لأل موأشار إىل أ ل ي ب غلمه
ية خاصة هبا، وتطلب امحلاية من أوجه وقال إنه ال توجد دو�. خاصة يدية، أو موارد  ية، أو معارف  ن ال متµ أصوال ثقا جيتقل ف

ها وتعاين مهنا تعرض  نة اليت قد  يات القر رشوع أو املرخص به، أو من  تغالل غري ا Xل ت ص معل تقاده الراخس . ملسـ عوأعرب عن ا
يع أن تقوم بدور هام وحم ية الفكرية  تسـتطبأن نظم حامية ا ساقا مع قواعد اإلفصاح اجلربي مللك توري يف هذا الصدد ا

نافع نفاذ يف مقابل تقامس ا يات ا بق وآ ملواإلخطار ا ل ل ياد� انطالقا من . ملسـ يع أن تلعب دورا  بو  قوأضاف قائال إن الو تط تسـي
يات القانوية والقواعد ا�وية الال ياغة ووضع اآل يهتا يف جمال  يدا ملصدا لخرباهتا العريضة وتأ ن ل ص نة قد . زمةقك للجوأشار إىل أن ا

تجديد واليهتا ووضع  ية  رش يف Xتفاق عىل تو تاسعة  ناء واإلجيايب �وها األعضاء خالل دورهتا ا بجنحت بفضل العمل ا ص ل عب ل ل
بيل خالل الفرتة ية العامة إلقرارها واعWدها وهو ما يويص 2013-2012 مسـتقبرgمج معل  مجلع، ويه معروضة اآلن أمام ا

نة عىل أمل أن يمت . هبه وفد شرتك يف إطار ا بق يعين أن إ¨حة فرصة جديدة اآلن لعمل جاد  تطرد قائال إن ما  للجوا م سـ سـ
ية العامة القادمة يف يا إىل أن ترفع  تح  ية، وبعقل  ناءة وإجيا للجمعبروح  سع م ب ُب ثل يف نص 2012 تف يجة حمددة وملموسة  مت  تن ت

لأو نصوص قانوية دوية يدية والوارتأى أن تكون مل. ن ية واملعارف ا تقلزمة تضمن امحلاية الفعا� للموارد الورا ، هبدف ورفوللكلث
بت يف ا�عوة لعقد مؤمتر دبلومايس نظر فهيا وا لا يذ هذه . ل تلف وفود ا�ول األعضاء  شاور مع  تنفوتطلع الوفد للعمل وا لل خم ت

توا نة  ية معالقة لكهنا  نجاح، ومن مث إجناز خطوة ¨ر بالوالية  خي رشي من ممكب ساين وا ية محلاية الرتاث اإل يا لبفر اإلرادة ا نل سـ سـ
ية وال يدية واملوارد الورا ثاملعارف ا  .فوللكورلتقل

ية-مجهورية(وشكر وفد إيران  .163 ها لعقد ثالث دورات ما بني ا�ورات وأربع ) ماإلسال بذ هود اليت  لاألمانة عىل ا تجل
نة  تظمة  للجدورات  يمن ية  ية ا�وية ا مللكاحلكو نم يدية والملعل ية واملعارف ا تقلة الفكرية واملوارد الورا  خالل فوللكورلث

ثل هذا العدد من XجWعات يوفر الوقت لßول األعضاء يك جتري مداوالت عىل . 2011 و2010 سنيت موقال إن عقد 
تقدم احملر نعكس بوضوح يف ا  áملفاوضات إىل األمام موحضا أن ذلنطاق أوسع، بل إنه دفع أيضا  ي ً . ز يف تµ الفرتةً

ثقايف  بري ا يا أشاكل ا تعرض þ حا نع ما  يد  يل الو تطرد الوفد قائال إن وضع قواعد ومعايري دوية جديدة  هو ا لوا تع ل ت مل س ل لسـ ًل ح ب ً
ية  نا بßان ا توى ا�ويل موحضا أن ا رشوع عىل ا نة ومتµ غري  ية من قر يدية واملوارد الورا يدي واملعارف ا ما ل ل سـ ص ث تقل ًتقل مل ل مل

áيدوكذ نذ أمد   áتطلع إىل ذ ية الفكرية  ية كربى عىل حقوق ا بßان اليت تعلق أ بع ا ت مه مل ومن مث، قال الوفد إنه يويل . مللك
نة  برية إىل العمل ا/ي تضطلع به ا ية  للجأ ك يدية مه ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا�وية ا تقلاحلكو ث ن لل مللكملع م

ية الفكرية اليت أغفلت مج اليت لكفهتا فوللكوروال بو بوضع صكوك ملزمة محلاية جماالت ا ُيات ا�ول األعضاء يف الو مللك ي ع
بßان  ية يك حتقق ا ئة املؤا سني ا يؤدي دون شك إىل  يفا أن وضع تµ القواعد واملعايري ا�وية  لنوات عدة  ت ب حت سـ ل مض يسـ ل ًل

تصادي Xعي وWجX ية تقد�ا نا قا م تقدم احمل. ل نصوص اليت جترى يف إطار لورحب الوفد  ُرز يف املفاوضات عىل أساس ا ل
نة  يدية والللجا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا�وية ا تقلاحلكو ث ن لل مللكملع ناء عىل اعWد واليهتا اجلديدة فوللكورم ب 
نة بو. 2009 سـيف  ية لßول األعضاء يف الو يات احلا يكام أيد الوفد اعWد ا ل نة، أمال يف أن يؤدي ذá مجلع ً جتديد والية ا للج
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يدي واملعارف  ثقايف ا بري ا توفري امحلاية الفعا� ألشاكل ا  gتوصل إىل إبرام صكوك ملزمة قانو رسيع املفاوضات  تقلإىل  ل تع ل للل ل ً ت
ية يدية واملوارد الورا ثا بت الزتام ا�ول األعضاء إ. لتقل تدرك الوفد قائال إن جتديد الوالية  يثوا ً نة معر عن أم> سـ ًزاء معل ا للج

نة بدهيا إىل عقد مؤمتر دبلومايس حبلول  نة اليت  ية ا ناءة لßول األعضاء وا شاركة ا سـيف أن تؤدي ا ت سـ ن ب حلمل ل  العWد 2013 ل
همة شأن تµ املوضوعات ا ملصكوك ملزمة  شأن . ب تقدم احملرز  نة مل تكن قادرة، رمغ ا بوأشار الوفد إىل مالحظة أن ا ل للج

ية وإىل رضورة امليض قدما املع شأن املوارد الورا يدي، عىل تقدمي نص معاهدة  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ًارف ا ث ب تقل ل تع لتقل ل ل
ية أيضا شأن املوارد الورا لعمل ً ث ثل . ب تجدات ا�وية اجلديدة  نة إىل إضافة املزيد إىل ا يه، دعا الوفد ا مو ل سـ للج بروتوكول ملعل

ثل وضع ، وإىل وضع قواعد وgغو� ية،  يع ا شأن املوا ممعايري جديدة  ن ض ومع مواصÑ املفاوضات . كشف اإللزايمللرشط ملعب
نة  يدية والللجيف إطار ا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا�وية ا تقلاحلكو ث ن لل مللكملع ، دعا الوفد األمانة إىل فوللكورم

بßان يف جمال  ية إىل ا ساعدة ا لتقدمي ا ن سويق املعارف لتقمل ناجه جديدة  نة، فضال عن وضع  ية  تإعداد أنظمة حامية و ي لن م ً ت مط
ية  نا بßان ا ية يك حتقق ا ئة املؤا سن ا يدي لفائدة أحصاهبا ألن ذá من شأنه أن  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ما لي ل ت ب حي تقل ل تع لتقل ل ل ُل

تصادي Xعي وWجX قتقد�ا. 

يده  .164 يا عن تأ نوب أفر لوأعرب وفد  ي يق ية وج بßان األفر يقياين مجموعة ا ل يةب  وشكر األمانة عىل لتمنمجموعة جدول أعامل ا
نة  للجنظمي اجWعات ا يدية والت ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا�وية ا تقلاحلكو ث ن لل مللكملع  يف فرتة فوللكورم

سفري  ية، وا تني املا لا ض يا þ لك  عىل الطريقة الفعا� اليتفيليب أواديلسـن نة خالل نفس الفرتة  ً أدار هبا دورات ا نم متللج
Ñب يه ا سا يق يف  تو ملقا عف م نة يف يويو. ل رشة  تاسعة  تخذ يف ا�ورة ا لوقال الوفد إنه يؤيد القرار ا للج ل تجديد والية 2011 عمل ل 

نة للفرتة نوا2013-2012 للجا رش  تد  نة ا يفا أن هذه يه املرة األوىل يف ¨رخي ا سـ  ملم للج لعمض نة من ً متكن فهيا ا للجت اليت  ت
توافق يق قدر أكرب من ا ترب ذá مؤرشا عىل  تعلق بواليهتا وا بو بقرار  يات ا�ول األعضاء يف الو ية  لتو ع ي ي مجع حتقص ً .

نذ زمن طويل إىل توفري امحلاية ا�وية للموارد  ية اكنت تدعو  g أخرى gاßيا وب نوب أفر تطرد الوفد قائال إن  لوا مسـ م يق ًج ً
ي نة ا/ي من املقرر اعWده يف ثالورا تربا أن جتديد والية ا يدي  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا للجة واملعارف ا مع تقل ل تع ًتقل ل ل ل

نة العWد صك  رسيع معل ا بو خطوة �مة حنو  ية لßول األعضاء يف الو يات احلا للجا ي ل ًدويل ملزم قانوg ف� ) أو صكوك(تمجلع
ية واملعار ثتعلق ملوارد الورا ثقايفي بري ا يدية وأشاكل ا لف ا تع لتقل تني . ل شدة يف فرتة ا نة  لسـنورأى الوفد رضورة أن تركز ا ب للج

يد بوجه خاص عىل وضع رشط  تأ ية مع ا شأن املوارد الورا نصوص  بÑ عىل امليض قدما ملفاوضات عىل أساس ا كا ل ث ب ل ً ملق
بßان األ يا مع Xقرتاح املقدم من مجموعة ا لشف اإللزايم متا شـ ية يف الويقةًللك ثفر ويف . WIPO/GRTKF/IC/17/10 يق

ها  يا عن د نوب أفر تام، أعربت حكومة  لا معخل يق يةلاصندوق ج ية وا متعات األ حمللتربعات لصاحل ا صل سري � تي ا/ي يريم إىل 
ية �م ل ية وا متعات األ هام ا تقادها بأن إ نة معربة عن ا متعات يف معل ا ثيل تµ ا حمللشاركة  صل ع للج مم �م نةس� . للجعمل ا

تربعات يف  ندوق ا سامهة يف  ها إىل ا يا أن ذá هو ما د نوب أفر لوأوحضت حكومة  ص مل فع يق ًونظرا . 2011 و2009 سنيتج
ندوق  يا  هدت هبا أسرتا تربعات اليت  يه وأشاد  سامهة  ندوق تقربا، جشع الوفد ا�ول األعضاء عىل ا للصنفاذ خمزون ا ل ل مل ي لص تعل ف ً

ية ل يات احلا لخالل ا بومجلع  . يßول األعضاء يف الو

تقدم  .165 ية ورحب  بßان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر يان ا/ي أدىل به وفد  يده  لوأعرب وفد غاg عن تأ ل ب يقي يق ج لل
نة  يدية والللجا/ي أحرزته ا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا�وية ا تقلاحلكو ث ن لل مللكملع ها وأقر فوللكورم معل يف 

ية ذá العملمبد يق ذá هو وضع صك . مهى أ يد  يل الو تربا أن ا ية  تاجئ اإلجيا تحقوأعرب الوفد عن تفاؤþ إزاء ا ح لب س مع ب لن ًل
ية يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثدويل ملزم محلاية املعارف ا تقل ل تع لتقل ل تجديد . ل ية  تو  gبت حكومة غا بور ص ل ح

نة للفرتة شأن املفاوضات عىل أساس 2013-2012 للجوالية ا ها  تكامل  نة من ا متكني ا ها  يدها  ب معربة عن تأ سـ للج معلي لل
توصل إىل اتفاق حول نص  نصوص هبدف ا لا ية واملعارف ) أو نصوص(ل ثصك دويل يضمن امحلاية الفعا� للموارد الورا

نة عىل ا�و يدي مبا يعود لفائدة ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ملمكا تقل ل تع لتقل ل تربت غاg . ل األعضاء يف أقرب وقت ممكنل عوا
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا ية والعديد من املوارد الورا تµ ثقافة   ßـي ب تقلذá األمر حاسام،  ل تع تقل ث ن مي لف ل ل غ ه ً .

ية وأنه من أجل ذá وقع  نني محلاية ثقافة ساكنه ا نوأشار الوفد إىل أن بßه بذل ùودا عرب ا لغسـ ل  بروتوكول سواكومباندعىل ً
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متد يف  يدية وأشاكل الفوللكور، ا ملعشأن حامية املعارف ا تقل يا يف سواكومباندلب نا ب  سطس9ميب ، لفائدة ا�ول األعضاء 2010 غ أ
ية ية األفر نظمة اإل يقيف ا مي يدية من . قلمل لتقلويف هذا الصدد، رصح الوفد أنه ال يزال يرى رضورة حامية أحصاب املعارف ا

تع يديلا تغالل خارج اإلطار ا Xتفاع وX رشوع وسوء متµ غري ا هم من خالل ا تقلدي عىل حقو سـ لن مل ل وتطلع إىل العمل . ق
شأن لمع ا�ول األعضاء األخرى للميض قدما يف هذا ا ً . 

نة  .166 ية الفكرية واملوارد الوراللجوقال وفد الرنوجي إنه يؤيد جتديد والية ا ية  ية ا�وية ا مللكاحلكو نم ثية واملعارف ملعل
يدية وال شريا إىل أن الرنوجي وقعت عىل بروتوكول gغو� يف مايو فوللكورلتقلا رشة  تاسعة  نة يف دورهتا ا ً كام أوصت ا م ل عللج

نة2011 ية يف ا سأ� املوارد الورا شأن  ناءة  شات ا نا تطلع إىل مواصÑ ا للج وأهنا  ث م ب ب ق مل ترب الوفد وضع إطار دويل يف . لت عوا
شف  بو  للكالو يده لوضع صكوك ملزمة قانوg عىل ي تاجئ معر عن تأ يق ا ية أمرا �ام  شأ املوارد الورا ًاإللزايم عن  ً يً ن ث لن لتحق ًم

يدية عىل حد سواء، رشط أن تكون تµ الصكوك  يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا يد ا�ويل ف�  تقلا تقل ل تع ي للصع ل ل
تني متوازنة وأن يمت احلفاظ عىل مµ عام  نوع . م ترثي ا تحفز و تطورات اجلديدة  تقاده بأن تµ ا توأعرب الوفد عن ا سـ سـ ل لع ُ ُ

يدي وXعرتاف هبا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تعزز احرتام املعارف ا تاكر، كام أهنا  Xثقايف و تقلا ل تع تقل سـ ب لل ل ل ُ. 

مس  .167 kيان ا/ي أدىل به وفد ب يلبوأيد وفد بريو ا ياgت اليت أدلت هبا عدة ة والاكرييبتينمجموعة بßان أمرياك الال لب وا
برية عىل معل  نوع وعلق آماال  كبßان أخرى شديدة ا ًت ية ل ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا�وية ا نة احلكو ثا ن ل مللكللج ملعم

يدية والفوللكور ية وامللتقلواملعارف ا ث من أجل وضع صك ملزم قانوg يكفل امحلاية الفعا� للموارد الورا يدية وأشاكل ً لتقلعارف ا
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع سـ¦ يرد يف الفقرة . ل نة  تقدم احملرز جتديد والية ا حوساند يف ضوء ا للج  من 16ل

ها بأخذ العمل . WO/GA/40/7 ثالويقة نصوص و نة املفاوضات القامئة عىل ا تسـتمكلوشدد عىل رضورة أن تعجل ا ل للج
مت نب أي تأخري  بان و حماحلايل يف ا جت يغة . لحلسـ يه سابقا لوضع ا تفق  لصورأى أنه من الرضوري احرتام جدول العمل ا عل ًمل

شاركة خرباهئا يف  متويل عىل أجنع وجه  ية وا ساعدة ا بغي لألمانة أن تواصل توفري ا ية للصك القانوين وأنه  ملالهنا ن مل ي لئ لتق ن
بذو� يف ذá ا�. املفاوضات هود ا ية وا تام  ملوأبدى الزتامه ا لعمل يات جدول جلل يذ تو ميكن من   áصال وقال إن ذ تنف سـ

ية تو ية وال سـ� ا شأن ا بو  صأعامل الو ل من ب يادين املعرفة 18 لتي يع  ية الفكرية دورها كأداة لالرتقاء  م ويكفل  جبمللملك
تو�هتا  .مسـو

تقرير املفصل عن  .168 يا األمانة عىل ا لوشكر وفد  ني ية ا�وية ك نة احلكو لا يان ا/ي أدىل مللج نوب لبوساند ا جبه وفد 
ية بßان األفر يا مس مجموعة ا يقأفر بري . ليق ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا سار املؤدي إىل حامية املعارف ا تعوقال إن ا ث تقل لمل ل

ية نة املا هد تقدما هائال خالل ا يدي اكن طويال وشاقا إال أنه  ثقايف ا ضا سـ تقل لل ًل ًً وأعرب عن تقديره ملا أبدته ا�ول األعضاء . شً
نة املذكورة وو وذكر أن اخلرباء من ا�ول األعضاء . األفرقة العامÑ ما بني ا�وراتللجاألمانة من تفان خالل دورات ا

نة  يل معل ا برية يف  سامهة  شاركني يف تµ األفرقة العامÑ سامهوا  للجا تعج ك م ية ا�ويةمل لاحلكو شةم نا نصوص  توفري ا ق  للم ل . ب
متديد واليهتا  نة  ية ا بوأيد تو للج توصل إىل 2013-2012 للفرتةص نصوص بغرض ا ها عىل املفاوضات القامئة عىل ا يل  ل و ل معلتعج

شأن نص صك قانوين دويل  بري ) واحد أو أكرث(باتفاق  يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تعيضمن امحلاية الفعا� للموارد الورا تقل لث ل
يدي ثقايف ا تقلا تايل بربgمج العمل املقرتح. لل  .لورحب 

تقارير اليت مسحت وأعرب و .169 بذو� إلعداد الو»ئق وا هودها ا نانه لألمانة  لفد املغرب عن ا مل جلت ية ا�ويةم لنة احلكو  مللج
نة املذكورة و سابقة  ها وجلودة حتضري ا�ورات ا تقدم يف  للجبإحراز ا ل يان ا/ي . األفرقة العامÑ ما بني ا�وراتمعلل لبوأيد ا

يا مس مجموع نوب أفر يقأدىل به وفد  يةج بßان األفر يقة ا ية . ل يدية واملوارد الورا برية عىل حامية املعارف ا ية  ثوعلق أ تقل ك لمه
يدي ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع متد . ل رشوع ما مل  متµ غري ا تخدام وا X تعوقال إنه ال ميكن امحلاية من ممارسات سوء ملل سـ

ية وحدها مل رشيعات الو نة صاك ملزما قانوg ألن ا نا طللج تل ً ً ثل تµ املوارد يف املغربً ته . م تكف محلاية  سا مهوأشار إىل  م
نة تجديد والية ا تام  يده ا سابقة وأبدى تأ نة ا نجز خالل دورات ا ية يف العمل ا للجاإلجيا ل ل ي ل للج مل وشدد عىل أن املرونة . ب

شأن املعارف ا به gجضة  سودات نصوص  نهتا من إعداد  نة  ناءة اليت سادت ا تقوالروح ا ب شـ م للج لب بري مكل تعيدية وأشاكل ا لل
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يدي ثقايف ا تقلا نص هبدف إحراز . لل ثف ùودها للعمل عىل ا نة أن  بغي  ية، رأى أنه  بة إىل املوارد الورا لو للج ي ث تكسـ ن لن
تقدم يدي. لا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلوأيد جتديد الوالية خبصوص املوارد الورا ل تع تقل لث ل وأعرب عن أم> أن . ل
نةتمتكن  ية العامة يف   áسـىن بعد ذ سـ¦ يرد يف الوالية وأن  نة من Xتفاق عىل نص  سـا للجمع ت ح  2012 يللج

تكامل  .العمل سـا

تقرير وأيد  .170 مس لوشكر وفد بردوس األمانة عىل ا kيان ا/ي أدىل به وفد ب ية لبا تينمجموعة بßان أمرياك الال
تجديد والية ا. والاكرييب ساندته  لوأعرب عن  ية ا�ويةللم لنة احلكو ًوإضافة إىل ذá، ذكر جمددا أن . 2013-2012  للفرتةمج

ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا شأن املوارد الورا يدة يف الصكوك القانوية ا�وية  لنطاق األطراف ا تع تقل ث ب ل لن ل ملسـتف
ßب رس امحلاية يف بعض ا يه الكفاية مما  يدي جيب أن يكون واسعا مبا  لا ييتقل فل ست ً ثل بßه اليت  ليان الصغرية  �هيا شعوب م

ية ميكن حتديدها يدي معرضة صلأ ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل  ية ومعارف  ل بل �هيا موارد ورا تقل ل تع تقل لث رشوعلل ملمتµ غري ا  .ل

يدية  .171 ية واملعارف ا يا إنه من األسايس مواصÑ األعامل املربطة حبامية املوارد الورا تقلوقال وفد كولو ث ت لب بري م لتعوأشاكل ا
ها حبامية صك قانوين  ية ورضورة  ية واأل متعات ا بة إىل ا�ول وا يهتا الكربى  شددا عىل أ يدي  ثقايف ا مشلا صل حملل سـ مه م تقل �ل ن لل ً

متعات ية �ى تµ ا نا ياجات ا X ية سـىن Xتفاع هبا عىل حنو مالمئ  �حىت  م ت ت ب ن ملت حتل بب أيد جتديد والية . لي لسو/á ا
ية ا�ويةللجنة احلا لكو نصوص. م بذو� لضامن تقدم املفاوضات القامئة عىل ا بارة ا هود ا لوأشاد  مل جل وأعرب عن أم> أن . جل

شاركة نانه إلجراء املفاوضات يف إطار قامئ عىل ا نصوص ملزمة وعن ا ملتكون تµ ا ت وعقد األمل عىل أن يظل احلال عىل . مل
يه وأن تؤخذ مصاحل ا�ول األعضاء وس بان كام جيبعلما هو  متة ووùات نظرها يف ا حلسـائر األطراف ا بغي . مله ينورأى أنه 

ثالث املطروحة هبدف  سائل ا توازن خبصوص لك ا ها أن تركز بدرجة أكرب عىل إحراز تقدم  تقدم يف  لنة إذ  مل ت مللج معل
يادة ا�ول عىل مواردها يه ويعرتف  توصل إىل نص ميكن Xتفاق  سـا عل يق ذá. بل يا إىل  حتقو ً ، قال إن Xلزتام مبراعاة سع

بغي أن يكون واحضا جدا توى الفردي  بßان عىل ا نفاذ وXتفاقات اليت أرسـهتا ا شأن ا ًاألحاكم  ً ين سـ ل ل واعرتف حلاجة إىل . ملب
بادل بني  بقة وXتفاق ا نرية ا شف اإللزايم ورضورة ضامن توفر املوافقة ا نص عىل ا بغي أن  تأحاكم خاصة  سـ لك ت ملي مل ت ملسـن

ها رشوط الالزمة اليت ال غىن عهنا جلا بغي يف رأيه أن يكون ا ها مما  متعات اليت  تغالل املوارد وا لت اليت ترغب يف ا ّ ن يمتلك �سـ
بري . لبحث طلب براءة يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا شأن املوارد الورا  gناعه بأن وضع نص ملزم قانو تعوأعرب عن ا تقل ث ب لت ل ً ق

ت يدي هو أفضل حل  ثقايف ا لا تقل ها وصوهنا يف األمد لل تµ املوارد من أجل  حفظعزيز امحلاية ا�وية وضامن Xتفاع العادل  ب ن ل
شأن نصوص . الطويل توصل إىل اتفاق  متكن من ا تقدم يف املفاوضات حىت  نة حترز ا بوأرص عىل رضورة أن تظل ا ل ل تللج

يد ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا نح امحلاية للمعارف ا تقلقانوية  ل تع تقل مت لن ل نصوص حزي  يل ية وضامن دخول تµ ا لواملوارد الورا ث
ها يذ و يقا بنف تطت  .ل

متديد والية ا .172 ية ا�ويةبورحب وفد Xحتاد الرويس  لنة احلكو بÑمللج تني ا ملق لفرتة ا وساند Xقرتاح املعد خالل . لسـن
نة  يل املفاوضات مضن ا نظمي العمل اليت من شأهنا  يات  للجا�ورة األخرية خبصوص آ تعج ت نة ل نصوص الرا ناد إىل ا هال ل تس

شأن نص صك قانوين دويل  توصل إىل اتفاق  بهبدف ا ية واملعارف ) واحد أو أكرث(ل ثيكفل امحلاية الفعا� للموارد الورا
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل نة مهنا ثالث . ل نطوي عىل أربع دورات  للجورأى أن برgمج العمل املقرتح ا مل

تخصص تقدم مدورات  نة من إحراز ا ميكن ا يدي  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لة عن املوارد الورا للج تقل ل تع تقل سـث ل ل ل
توازنة ومالمئة نة. موإجياد حلول  ية العامة يف  نظر ا سـوارتأى أنه من املمكن أن  مجلع سأ� عقد مؤمتر دبلومايس 2012 ت م يف 

نة من نصوص و يل ما تعده ا تقناء عىل  للج حتل تحرزه خالل دوراهتاب تقدم ا/ي  سـيمي   .لل

تامة يف أعامل ا .173 ته ا شار ية عىل  تحدة األمر لوشدد وفد الوال�ت ا ك م ية ا�ويةيكمل لنة احلكو تقاده أن . مللج عوأعرب عن ا
نة خالل د تني اجلديدة وفقا ملا أوصت به ا يده ملواصÑ تµ األعامل يف فرتة ا ناءة وعن تأ نة اكنت  للجأعامل ا ي ب ًللج ورهتا لسـن

رشة تاسعة  عا نب إحلاق الرضر إلبداع وحفظ . ل نة جيب أن  ثق عن ا تقاده الراخس أن أي صك  تجكام أعرب عن ا للج ن يع بي
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يه نا ويرا ناءات راخسة وحيمي ملاك عاما  يدات وا شمل  نولو¬ وأن  تاكر ا Xثقافة و عا ي ت ي ي ب ًل تً مسـ ً ث تقتك ًورأى أنه أوحض متاما . ل
نة و شات ا نا للجموقفه خالل  ق تني اجلديدةم شات يف فرتة ا نا مترار تµ ا لسـنتطلع إىل ا ق مل  .سـ

بذو� .174 هود األمانة ا ملورحب وفد أنغوال  ثوأحاط علام ملعلومات الواردة يف الويقة. جب ً WO/GA/40/7 كر/ وخص 
ية الواردة يف الفقرة تو صا ية إىل جتديد والية ا16 ل ية ا�ويةع وا�ا لنة احلكو تام  و2013-2012  للفرتةمللج يده ا لأعرب عن تأ ي

سابق، سعادة . لها نة ا هود ريس ا ته يف اإلشادة  ية ور بßان األفر يان املدىل به مس مجموعة ا ساندته  لوأبدى  للج ب ل ب ئم جب غيق لل
تقدم نة بإحراز ا ته اليت مسحت  شار يب أوادي، و سفري  لا للج ك م يل سري الريس اجلديد يف Xجتاه . فل ئوعقد األمل عىل أن  ي

ية ا نصوص بغذاته  تقدم يف املفاوضات القامئة عىل ا سأ� احلامسة واملعقدة وإحراز ا شأن تµ ا لتوصل إىل توافق يف اآلراء  ل مل ب ل
يدي وعقد مؤمتر دبلومايس يف  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلشأن صك قانوين دويل محلاية املوارد الورا ل تع تقل ث لب ل ل

Ñب تني ا ملقفرتة ا  .لسـن

يةكورحب وفد  .175 تحدة األمر يان ووفد الوال�ت ا ياين وفد ا يكندا  ملب ل ية ا. ب ية ا�ويةصوأيد تو لنة احلكو  املقدمة مللج
يانه يف الويقة نة كام يرد  شأن جتديد والية ا ية العامة  ثإىل ا ب للج ب يب . WO/GA/40/7 مجلع ية أسا لوأشار جمددا إىل أ مه ً

ساو خبصوص امل مية ورضورة إحراز تقدم  متالعمل ا هالسل ثالثة  لكوضوعات ا نة وتطلع إىل . ل سار ا للجوقال إنه يظل ملزتما  مب ً
ها سار. لمواصÑ أعام شاركة يف ذá ا هة  ها  ملوشكر األمانة عىل د م كج  .مع

يان  .176 يا ا بوأيد وفد سانت لو مس لسـ kية والاكرييبا/ي أدىل به وفد ب ياgت اليت أدلت تينمجموعة بßان أمرياك الال لب وا
نطقةهبا وفود أخ ها مضن ا ملرى من الاكرييب وأعربت فهيا عن د تضافت . مع بßان اليت ا سـوأحاط علام بأن بßه هو يف عداد ا ل ً

نة تقيص احلقائق  سـثات  ل يده ألعامل ا2009 بع ية ا�ويةي وأفصح عن تأ لنة احلكو يدية وأشاكل مللج ملعارف ا Ñتص تقل ا لمل
ية و يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا ثا تقل ل لتع سودات نصوص قانوية من شأهنا أن ل نة يف وضع  تقدم أعامل ا نعن رسوره  م للج ل

نة رشوع والقر متµ غري ا يدي من ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا صتريس إطارا قانويا محلاية املعارف ا تقل ل تع تقل ملن ل ل ل ل ً توف� يربط . ً
شاركة يف العمل العالق ا/ي سريت تعداده  ية، أبدى ا للمملوارد الورا سـ سـىن توفري ث يذ الصك القانوين املعين حىت  تقي  يت نفب

تµ املوارد  .لامحلاية الالزمة 

تقدم امللحوظ احملرز يف ا .177 يجري� رسوره ملالحظة ا لوأبدى وفد  ية ا�ويةن لنة احلكو يان ا/ي أدىل به مللج لب وساند ا
ية بßان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر يقوفد  يق يب أوادي عىل توجهيه الفعال لهتنوانضم إىل وفود أخرى . لج سفري  يلئة ا فل

نة ناء ألعامل ا للجوا بري . لب يدية وأشاكل ا بة محلاية املعارف ا نا تقدم احملرز يف وضع نصوص  باطه  تعوأعرب عن ا تقل سـ لل لت ل مغ
ية بة إىل املوارد الورا سه  نجاح  توى ا يق  يدي إال أنه عرب عن أسفه لعدم  ثقايف ا ثا سـ نف ل سـ تقل نل م لل تدرك. حتق ً قائال إنه ما سـوا

سائل يف إطار الوالية ا�ددة شأن تµ ا ية  تخذ ا�ول األعضاء إجراءات إجيا تفائال إذ يأمل أن  ملزال  ب ب ت ً ومض صوته إىل . م
تعلق  بÑ وعقد األمل عىل إبداء املزيد من Xلزتام وال سـ� ف�  تني ا نة لفرتة ا متديد والية ا يدها  يوفود أخرى يف تأ للج ملقي لسـن ل

شف اإللزايممبسأ شجعة . لك� ا نة األخرية من األمور ا سمت هبا اجWعات ا ية اليت ا ملوقال إن روح الود واملرونة اإلجيا للج ت ب
يات ا�ول األعضاء همة إىل  تصاصاهتا دون دفع تµ ا نة من Xتفاق عىل ا نت أعضاء ا مجعاليت  ملللج خ وأعرب عن أم> . مك

ية .  القادمةأن تظل تµ الروح ختمي عىل XجWعات متعات األ شاركة ا سري  صلوشكر ا�ول األعضاء اليت ساعدت عىل  م �ي ت
نة شاركة ا�ول األعضاء يف أعامل ا للجمث شكر األمانة عىل تعزيز  يا جتديد . عىل نطاق واسع م لوأثىن أيضا عىل حكومة أسرتا ً

تربعات ندوق ا لالزتا�ا   .بص

178. يان ا/ي أدىل به وفد  ند ا بوأيد وفد ¨ تقرير عن بعض ليل يا وشكر األمانة عىل ا لتان مس مجموعة بßان آ سـ كسـ
تعلقة  سائل ا ملا ية ا�ويةمل لنة احلكو نة يف ظل واليهتا . مللج تقدم امللحوظ ا/ي أحرزته ا للجوأعرب عن رسوره ملالحظة ا ل

ثف عرب ا�ورات العادية و. 2011-2010 للفرتة نة  مكوالحظ أن برgمج معل ا وقال إنه . لعامÑ ما بني ا�وراتاألفرقة اللج
نة بل ا نة بلك ا سار ا بقى ملزتما بدمع  نة وإنه  شاركة فعا� يف أعامل ا ملمكشارك  سـ للج م ي للج لم وعالوة عىل ذá، أكد . ً
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نح امحلاية الفعا� للموارد  ها من أجل وضع صك قانوين دويل واحد أو أكرث  يل أعام نة و تجديد والية ا ميساندته  تعج للج ل لم
نةالورا ها يف ا تكام يدي وتطلع إىل مواصÑ املفاوضات وا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا للجية واملعارف ا سـ تقل ل تع تقل لث ل ل ومىض يقول . ل

تعني  سائل اجلوهرية اليت ما زال  ناك عددا من ا نقاش عىل الرمغ من أن  يا  ية مطروحة حا سائل الر يع ا يإن  مل ه لل ل سـ مل ًمج ً ئي
ها تصدي  لا تطرد قائال إن ا. ل ًوا ية إىل مرحÑ إجياد حلول سـ تقل من مرحÑ حتديد مواقف و تقل وجيب علهيا أن  ننة  ت ت طللج ن ن

نة شرتكة  ممكوسط وأسس  يف . م نة بفضل برgمج معل واحض وأكرث تركزيا  سمح  ثوشدد عىل أن الوالية اجلديدة  للج تكت بس ً
يع بول ا يجة ميكن أن حتظى  توصل إىل  ها تقرتب من ا مجلùودها و ن بقل ت ذá املضامر، رأى أنه من الرضوري أن تعمل ويف . جعل

نقاش للميض قدما حنو وضع نصوص موحدة يارات املطروحة  تلف ا يد  نة من أجل تو ًا لل خل خم هم . حللج ملوأضاف قائال إنه من ا ً
تالف X يق أوجه شرتكة  سا  يع قدما عىل أساس توافق أكرب يف اآلراء وأن يرسوا أ خأن مييض ا ي م س بتضمجل ً يقا /. ً ًو á حتق

 áيف احلوارات بني األقالمي وأن األمه من ذ يع ا�ول األعضاء الفعا� و شاركة  تحمت ز�دة فرص  ثالغرض، رأى أنه  مج م تكي
ية الالزمة يا سـهو وجود اإلرادة ا نجاح يف ظل الوالية اجلديدة. لسـ نة  تلكل أعامل ا لوأعرب عن أم> أن  للج  .ت

ثل  .179 يديوممواعرتف  تقدم ا/ي أحرزته ا )IVF( للفXحتاد ا�ويل  ية ا�ويةل لنة احلكو بري مللج لتع ومشل حامية أشاكل ا
يدي ثقايف ا تقلا نذ زمن طويل إال أنه حث ا�ول األعضاء عىل عدم . لل يجة gحجة  يق  مواتفق عىل أنه من الواجب  ت نحتق

يمي اكمل لآل»ر يف العامل الواقعي تعجال يف إجياد حلول دون إجراء  Xتق تا. سـ سامح لورحب  ية ا نة  تجديد والية ا ليل  بغ للج ب
يارات وآ»رها يق  للختكريس املزيد من الوقت إلجراء حبث د  .قب

ثل  .180 تني مموقال  ية يف األمر شعوب األ نة ا�وية  يكا صل لل ل ثيل)INCOMINDIOS(للج ية مم إن  شعوب األ صل ا ل
ية ا�وية أن  نة احلكو رشة  تاسعة  رشة وا نة  ثا لأوحضوا يف ا�ورتني ا للج ل مل عم شعوبمتتعع شاركة يف ل هذه ا ساواة يف ا مل  مل

ية يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا شأن املعارف ا ثإعداد صك دول واحد أو أكرث  تقل ل تع تقل لب ل أمر �م محلاية  ل
ها ية . حلمصا رس الفقرة الفر عو نة من قرار جتديد والية ) و(ف ية للجا ية ا�وية عىل أنه يعين أن ا مجلعاحلكو ل نح م سـمتالعامة 

ية اليت أ شعوب األ شاركة ا توى  سلطة لرفع  نة ا ُا صل ل م سـ ل ها يف تقرير املصريِقمللج ثاق 2.1وأشار إىل املادة . قرت حقو مي من 
شاركة ا�ول توى  ية مع  شعوب األ شاركة ا توى  ساوى  تحدة ونوه إىل رضورة أن  ماألمم ا سـ صل ل م سـ ت ممل م وأشار أيضا إىل . ي

تايم الصادر عن تقرير ا خلا يه أن ا�ول يلز�ا أن تقدم الربهان ا�امغ بأن ل نزي ا/ي يرد  يل ألفوسو مار تاذ  ف األ تي نم يغ مثة ما سـ
تايل رفض  تحدة والقانون ا�ويل و ثاق األمم ا بارها شعو مبوجب  ية  شعوب األ توى اإلقرار  ليربر رفض  مل ي ت صل ل مسـ ع م

بارها شعو عتها يف تقرير املصري  ثل أ. حق متكن من ملمورأى ا ية مل  شعوب األ تن هذه املداخÑ رضورية نظرا ألن ا صل ل
شاركة عىل قدم  ية يف ا شعوب األ تفظ حبق ا ية ا�وية، وا نة احلكو شاركة يف مراحل اختاذ قرار جتديد والية ا ملا صل ل ل للج حمل م

بارها خاضعة للقانون ا�ويل ساواة  تمن ا  .عمل

بو مجلاوأحاطت  .181 يية العامة للو  وقررت أن جتدد والية WO/GA/40/7 ثمات الواردة يف الويقةًعلام ملعلوع
ية ا�وية للفرتة نة احلكو لا نة يف الفقرة2013-2012 مللج رشوط ا ناء عىل ا بي  ملب  .ث من الويقة املذكورة16 ل

ند   :ّمن جدول األعامل املوحد 32لبا
بو ية مبعايري الو نة ا يا ن  ملعللج

شات إىل الويقة  .182 نا ندت ا ثا ق مل نقاش WO/GA/40/17تس بل ا رشوع نص وزع  توي عىل  ية  ل وورقة غري ر حت قمس ّ م
شاورات اليت أجرهتا بعض الوفود يÑ ا ملتوي عىل  حص  .حي

ية .183 مسوقدمت األمانة للويقة بإجياز وقرأت نص الورقة غري الر ث ّ. 
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يح والية ا .184 تو ية مس ا�موعة ء وقال إن ا�موعة ترحب  تحدة األمر للوحتدث وفد الوال�ت ا ض ب ّمل ية مبعايري يك ننة ا ملعج
بو هم جدا وفقا للفقرات من . يالو ها ا  Ñنة من مواص متكن ا يحات  تو ملوقال إن ا معل للج ض ث من الويقة 16 إىل 11سـل

WO/GA/38/10ية الفكرية ية لفائدة ماكتب ا ساعدة ا شورة وا ها يف تقدمي ا  Ñمللك، واألمانة من مواص نمعل مل وقال . لتقمل
شاركة تطلع إىل  مالوفد إنه  بو واحملفل اإللكرتويني ية مبعايري الو نة ا ي أكرب من ا�ول األعضاء يف دورات ا ن  .ملعللج

يه .185 فوحتدث وفد بوندا مس Xحتاد األورويب وا�ول األعضاء  نة . ل شأن والية ا يحات  تو للجوأعرب عن ارياحه  ب ض لل ت
ية اليت وزعت ©كام وردت يف الورقة غري الر بح اآلن من الواحض . مس تكامل  ßول األعضاءلصوقال أ نة، اك بو أن ا سـيف الو للج ي

شاركة لللفريق العام تابعهتا، علام بأن  بو وتطويرها و تواصل العمل عىل مراجعة معايري الو تويق،  م املعين ملعايري وا ي سـ ث مل
ية القامئة هªل مبوارد من املزيا ية سوف  نا بßان ا ناخلرباء من ا ل سل سعى إىل تو. تم ية يف توقال إن األمانة سوف  ساعدة ا نفري ا لتقمل

تعلقة  ملرشوعات تريم إىل تعممي املعلومات ا تقدم تقارير دورية عن ذá إىلملعايري يف جمال م ية الفكرية و ّا سـ نةمللك  للج ا
ية العامةو يهوقال . مجلعا بÑ يف عام  فXحتاد األورويب وا�ول األعضاء  نة ا تطلع إىل Xتفاق يف دورة ا ملقإنه  للج   عىل2012ي

نظام ا�اخيل اخلاص ية وا سائل ا لا مي  .لتنظمل

ية .186 ند مس مجموعة جدول أعامل ا منوحتدث وفد ا لته يد من جديد هذا الع. ل تأ كوقال إن ا�موعة ترحب  ل م عىل والية اّ
نة  ية العامة يف  بق أن وافقت علهيا ا نة اليت  سـا مجلع سـ يح والية. 2009للج تو ضوقال الوفد إن ا�موعة ترحب أيضا  ب نة ّ للج ا

ساعدة  يع ا تعمل عىل تو يدة بصورة خاصة ألن األمانة  ية وتكوين الكفاءات ويه  ساعدة ا تعلق بأنظمهتا  ملف�  سـ سـ سع ن للم لتقي
ئة وضع املعايري ية يف  نا بßان ا بßان األقل منوا وا يني من ا شاركة أكرب من اخلرباء ا سري  متويل  ي ل ل ل ن م هي م تق لت ل وقال الوفد إن . ل

نة ا�موعة تدرك  يح والية ا تو يا املعلومات وترحب  نولو تعلق بوضع معايري  نة ف�  هذه ا تقين  للجفائدة العمل ا ض ب ي للج ّل ج تك ل
ها رشوع يف  نة من ا ميكن ا ية مما  ته هذه ا معلا/ي قد لم للجّ ّوقال إن ا�ول األعضاء يف ا�موعة تؤكد من جديد الزتا�ا . سـمجلع

نة اجلديدةلعمل  ناء يف هذه ا للجا تفق . لب ية إجياد خمرج  شاورات  يل ا موأعرب الوفد عن شكر ا�موعة للريس عىل  بغئ مل تسه
يح الوالية شأن تو ضيه  ب تحدة . عل سق ا�موعة ء، وفد الوال�ت ا يق  تام، أعرب الوفد عن تقدير ا�موعة ا ملويف ا ن لعم ملخل

ناء تح وا ية، عىل مهنجه ا لباألمر نف  .مليك

يا مس  .187 نوب أفر يقوحتدث وفد  شكر املقدمة إىل الريس عىل ج بارات ا ية ومض صوته إىل  بßان األفر ئمجموعة ا ليق ع ّل
ية سار هبذا القدر من الفعا لإدارة هذا ا نة. مل يح والية ا تو للجورحب  ض ب شاور مع . ّ لتوقال إن اللغة اليت اقرتYا الريس  ئ

ية ألهنا تأخذ  بßان األفر ية أخرى gلت رضا مجموعة ا جبمجموعات إ ل يقمي نة يف عام قل ندت إىل ا نارص الوالية اليت أ للجيع  سـ ع م
ية وتكوين الكفاءات،2009 ساعدة ا تعلق  ن ال سـ� ف�  مل ياغة املقرتحة. لتقي لصوقال الوفد إن ا�موعة تؤيد ا ّ. 

ية مس ا�موعة ء .188 تحدة األمر يان ا/ي أدىل به وفد الوال�ت ا يان ا يكوأيد وفد ا مل ب يا. لل ن عن تقدير لوأعرب وفد ا
بري  نةللمالحظة اجلديدة الواردة يف واليةلكا ثفةللج ا ياغة اجلديدة املقرتحة . مك بعد إجراء مفاوضات  لصوالحظ الوفد أن ا
نةبّتوحض  يد والية ا للجشلك  ّ ية يف . ج نارص أسا ية ولكهنا يف الوقت ذاته  بو يه معايري  ثل معايري الو سـوقال إن املعايري  ع ن تقي م
ية ا تا تحب لل ية ن تفعني بأنظمة ا ية الفكرية وا نوعة من ماكتب ا  Ñي سامه يف  ية الفكرية اليت  مللكية ألنظمة ا مللك شك نمللك ت ملت م ت
يع ا�ول األعضاء شأهنا يف ذá . الفكرية تحة جدا  يعهتا  بو يه  ية مبعايري الو نة ا مجلوأضاف الوفد قائال إن ا م ب ي ن نفللج بط ملع

بو ئات الو يشأن سائر  متدةّو/á، شدد . هي ية ا تجاوز ذá املزيا متة ما مل  شاركة الوفود ا يب  ملععىل رضورة الرت نه ي ملمب . ح
نة كام  يح والية ا للجوأعرب الوفد عن أم> بأن تمت املوافقة يف الهناية عىل تو ية العامةض نة مجلععرضت عىل ا سـىن  للج حىت  يت

تلف �امهتا اجلارية تقدم يف  خمأن   .ت

توصل إىل اتفاقئوأعرب الريس عن تقديره لروح  .189 تعاون ف� بني الوفود من أجل ا لا نة . ل للجوخلص إىل أن والية ا
ية تا نقو� يف الفقرة ا ية ا نص الورقة غري الر لصارت موحضة  ل مل مس ّب ّ. 
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ية العامة األربعون و .190 مجلعأكدت ا بو ّ بو يللو ية مبعايري الو نة ا شاء ا تعلق بإ ته ف�  يقرارها وأو ن للج ن ي نة(ملعحض ) للجا
نة وواليهتا ثالثني  نة وا ثا سـ يف دورهتا ا ل لل . WO/GA/38/20ثمن الويقة  229ّ، كام ورد نصه يف الفقرة 2009م

ية العامة مجلعوأكدت ا بوّ ية يه تµ الواردة يف الفقرات من ي للو ث من الويقة 16 إىل 11سـ وأوحضت أن الوالية األسا
WO/GA/38/10 ناء عىل طلب سعى األمانة،  ب، واتفقت أيضا عىل أن  شورة ت ملمن ا�ول األعضاء، إىل إسداء ا

تعلقة  تعممي املعلومات ا رشوعات  ية الفكرية بإجناز  تكوين الكفاءات لفائدة ماكتب ا ية  ساعدة ا ملوتقدمي ا ل ل ن ممل مللكتق ل
ية الفكرية شطة، وعن أية . مللكمبعايري ا يل تµ األ نة عن تفا ية إىل ا تا تقدم األمانة بصورة دورية تقارير  نو ص للج ب ك ّسـ

ية أ تقد�ا أيضا إىل ا تصل بواليهتا، و نجزها ف�  ية وتكوين الكفاءات اليت  ساعدة ا مجلعشطة أخرى يف جمال ا سـ ي ت ن مل لتقن
بوالعامة يل . ي للو بßان األقل منوا و ية وا نا بßان ا يني من ا شاركة اخلرباء ا يع عىل  يا إىل ا هو ل ل ل ن م شج سسع تتق ل مل ت

نة، قررت ا مجلعشاركهتم يف اجWعات ا للج بو ية العامة ّم شمل يللو ية ليك  ساعدة املا تأيضا أن توسع األمانة نطاق ا ل مل ّ
ية القامئة ية، يف حدود موارد املزيا نا بßان ا بßان األقل منوا وا نشاركة ا ل ل ل  .مم

ند   :ّمن جدول األعامل املوحد 33لبا
بو األخرى ية عن جلان الو يتقارير إعال  م

ند  ية بقانون الرباءات : ّمن جدول األعامل املوحد "1"33لبا نة ا�امئة ا نا  ملعللج
شات إىل الويق .191 نا ندت ا ثا ق مل نونة WO/GA/40/8ة تس بو األخرى"ملع ا ية عن جلان الو يتقارير إعال وال سـ� إىل " م
ند  ية بقانون الرباءات" 1"33لبا نة ا�امئة ا ناخلاص   .ملعللج

يه .192 فوحتدث وفد بوندا مس Xحتاد األورويب وا�ول األعضاء  رشة ل سادسة  ناء خالل ا�ورة ا ع ورحب لعمل ا ل لب
ية بقانون الرباءات اليت عقدت من  ننة ا�امئة ا يه وأعرب . 2011  مايو6 إىل 2ملعللج عن فXحتاد األورويب وا�ول األعضاء 

متد خالل ا�و ناد إىل جدول األعامل ا نة ال شات مضن ا نا ملعرسوره التفاق الوفود عىل مواصÑ ا ست للج ق رشة مل سة  عرة اخلا م
ثل  موعن ارياحه ألن موضوعات  ثل ا�ورة " جودة الرباءات، مبا يف ذá أنظمة Xعرتاض"ت يازات القامئة بني "مو Xمت

شاره يف جمال الرباءات ية" مستالزبون و تا لتكون موضع رشح وحبث مفصلني خالل ا�ورة ا ل ية . سـ مهواعرتف أيضا أل ً
يدات املفروضة عىل هذه احلقوق "املعلقة عىل موضوعني آخرين هام ناءات من احلقوق يف الرباءات وا Xي لتقت ث ونقل " "سـ

يا نولو جا ية، شدد " الرباءات والصحة العامة"وإذ أفصح عن تقديره إلدراج موضوع ". لتك تا نة ا ليف جدول أعامل دورة ا ل للج
نظمة نظامت ا�وية وخاصة  نة  نظر بدقة يف األعامل الرا معىل رضورة ا ل للم ه يمي ل ية  تجارة العا نظمة ا ية و تق الصحة العا لم مل ل مل

متÑ يف تµ األعامل بو ا حملسامهة الو ي يه وأكد . م همة وأبدى فXحتاد األورويب وا�ول األعضاء  نة ا ملجمددا الزتامه بأعامل ا للج ً
ياق جدول أعامل حمدد شات يف  نا شاركة الفعا� يف مواصÑ ا تعداده  سـا ق مل للم نة خالل دورهتا وعرب عن أم> أن . سـ للجمتكن ا ت

توازن وشمل حبث  سم  بÑ من Xتفاق عىل برgمج معل قادم  يا ل يت يد ا�ويلتنسـيق قانون الرباءاتملق  .لصع عىل ا

يا مس  .193 نوب أفر يقوحتدث وفد  يةج بßان األفر يقمجموعة ا نح حقوق الرباءات وممارسـهتا أمر ل م وقال إن ا�موعة ترى أن 
سق مع أه تبغي أن  يي تهن ية وخص /كر تعزيز Xتفاع العام وحام ته األسا هور و يداف ا ن سـ مصلح ورأى أن نظام الرباءات . مجل

ية من خالل الهنوض  g انßية يف عدة ب يقه عىل حنو مالمئ يف Xرتقاء ألهداف اإلمنا بريا يف حال  مقد يؤدي دورا  ئ ب تطك ً ً
ه يا و نولو رش ا سري  تاكر واإلبداع ويف  نقلال ج لتك ن يت نة يف العام املايض مبا فهيا . اب شطة اليت اضطلعت هبا ا للجورحب أل ن

 Ñتص شطة ا ملاأل بعدة وامحلاية لرباءة ون يدات املفروضة عىل ملستملوضوعات ا ناءات من احلقوق يف الرباءات وا Xي لتقت ث سـ
يا وأنظمة Xعرتاض هذه احلقوق نولو ج ونقل ا يازات القامئة بني الزبون وولتك Xم وأعرب عن . ستشاره يف جمال الرباءاتمت

يدية خبصوص موضوع  شمل Xضطالع بأعامل  توازن  رشة عىل برgمج معل  سة  نة يف دورهتا اخلا هرسوره ملوافقة ا ي م متللج مع
ياسات ". الرباءات والصحة العامة" ية يف جمال ا سق نظام الرباءات مع األولو�ت األسا سـوارتأى أنه من الرضوري أن  سـ لت ي
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ية ومجموعة جدول أعامل . الهنوض حبامية الصحة العامة وال سـ� العامة بßان األفر ياق، أحاط علام بأن مجموعة ا يقويف ذá ا ل ًسـ ل
نة يف جمال الرباءات  شأن برgمج معل يوجه أعامل ا شرتاك  رشة اقرتاحا  سادسة  نة ا تا خالل دورة ا ية قد للجا ب م ل للج ًمن ًت عل م

نارص يه  عوالصحة وشمل ثالثة  ية بإجراهئا؛ )1(ي بو ùات خار ج إعداد دراسات تلكف أمانة الو توبادل املعلومات ) 2(ي
يدان؛  بار اخلرباء يف ا ملبني ا�ول األعضاء ومن  ية ) 3(ك نا بßان ا ية إىل ا�ول األعضاء وخاصة إىل ا ساعدة ا موتقدمي ا ل ل ن لتقمل

بßان األقل منوا ًوا شأن. ل ناءة  شات  نا بوأعرب عن أم> أن جترى  ب ق رشة وعن م سابعة  نة ا ناء دورة ا ع ذX áقرتاح أ ل للج ث
شأن موضوع  تحدة  ندا واململكة ا سامهة يف Xقرتاح ا/ي قدمه وفدا  بتطلعه أيضا إىل ا مل ك مل وعقد األمل ". جودة الرباءات"ً

يق  سـهتدف ذX áقرتاح املعني  سـعىل أال  شاء براءة دويةاملوضوعي الرباءات قانون تني لأو إ تمت . ن ًيانه قائال إن ا�موعة خوا ب
تقدم يف تطوير نظام الرباءات عىل حنو  بÑ إلحراز ا ها ا ياق أعام نة يف  نصف مضن ا ية خبصوص اعWد هنج  لتظل إجيا سـ للج ملقب ل م

يات جدول أع تو بة  ناية الوا بßان األقل منوا بإيالء ا ية وا نا بßان ا يع ا�ول األعضاء وال سـ� ا صتوازن لفائدة  ل لع ل ل ل جمج م امل ًم
يذها  شأن الرباءات و ية  ية لوضع قوانني و نا بßان ا ياسات العامة  توى ا سح يف رأيه جماال عىل  ية مما  نفا تم ب ن ل لل سـ سـ يف طمن ل م ً لت

ية بßان الو ية تµ ا نشلك يؤدي إىل  ل من طب  .ت

نرص رييس يف إطا .194 ية وقال إن نظام الرباءات ا�ويل هو  ند مس مجموعة جدول أعامل ا ئوحتدث وفد ا ع من لته ية ل مللكر ا
توى الوطين تصادية والرفاه XجWعي عىل ا Xية و WجX ية بارشة يف ا سـالفكرية ا/ي يؤثر  ع ملمن ق ًوأحاط علام بأن مفاد . لتم

شف عن Xخرتاع  يعي للمخرتع مقابل ا تا وغري  تاكر� مؤ نح بß معني حقا ا نظام الرباءات هو أن  بدأ األسايس  لكا ب مي ل طمل ً قً ًح
ية الفكرية احلايل يركز تركزيا شديدا عىل . �متع األوسعخلدمة مصاحل ا ناك اعرتافا مزتايدا بأن نظام ا ًوأضاف قائال إن  ً مللكً ً ه ً

بغي مما  يق اجلانب اآلخر من املقايضة كام  ية  ية الفكرية دون أن يكفل بدرجة اك ندات ا نضامن احلقوق ألحصاب  ف يمللك ب تطسـ
يذ نظام الرب تنفثري القلق خبصوص عدم  نه أصالي شود  هدف ا سب ا ًاءات  م نل ية الفكرية من أن . ملح نظام ا مللكوإذا اكن ال بد  ل

يق ذá إال يف حال وجود  يع، رأى أنه ال ميكن  شاطره ويؤيده ا شرتاك  ترب هدفا  هام مما  منو و تاكر وا X حتقيدفع مجلشجع ي م يع ًب ً ي ل
سني ا ئة والزتام  تعداد ملراجعة Xفرتاضات القدمية واخلا لا تح ط تضاء لفائدة ا�ول األعضاء وضامن بقاء بسـ X ند قنظام  ع

بل نظام يف حد ذاته يف ا ملسـتقا يمي رصحيني للواقع احلايل. ل تقوأوحض قائال إن اخلطوة األوىل يف ذX áجتاه يه إجراء حبث و ً .
نظام إال عن  سني ا ية واختاذ اإلجراءات الالزمة  لوارتأى أنه ال ميكن تكوين اإلرادة امجلا تح شات رصحية لع نا قطريق إجراء  م

يÑ . بشأن لك تµ اجلوانب نة ا ية اليت أجريت خالل دورات ا ية واملفا تح شات ا نا يقا /á، رحب  لقلو للج مي يل ل ق همل ل ً حتق
رشوعة واملعايري  سة ا نا ية  نا نظام الرباءات واملامرسات ا تصادي  X ثل الوقع سائل  ية وناولت طائفة من ا ملاملا ف للم مل ل مل ت فض ق م

تاكر وغري ذáوالرب بديÑ لال باءات والkذج ا هم أكرث توازg ومشوال لعدة . ل يق  هم يف  ًورأى أن تµ املوضوعات  ً ف حتق تس
ناوها هبدف . جوانب معقدة من نظام الرباءات ا�ويل بغي  ية  سأ� ر سأ� جودة الرباءات يه  لوذكر جمددا أن  تن ي سـ م ئيم ً

ية سم لفعا توصل إىل نظام براءات دويل  لا ت يةيل ثقة هو . ق واملصدا يعة اجلودة وجديرة  نح براءات ر لوأردف قائال إن  ف م ً
بßان اكفة وموضع اه�Wا شرتك بني ا لهدف  تات . م برية من ا ية   þناو سأ� يه موضوع  لكوأحاط أيضا علام بأن تµ ا كت مك ت مل ً ً

ية إال أنه من الرضوري نا تقدمة وا بßان ا تواصل يف ا نقاش ا مومادة  ل مل ل مل هوم لل شرتك وعام  هم  ملف، يف رأيه، ضامن  جودة "مف
ية" الرباءة ته الهنا شة برgمج معل يف ذá الصدد ووضع  نا رشوع يف  ئبل ا يغ صق م سـهتل . لق ناء ا نظر إىل احلوار ا ملولفت ا ب لل

نقح خالل ا�ورة ال تحدة Xقرتاح ا ندا واململكة ا نة األخرية وتطلع إىل أن يقدم وفدا  ملخالل دورة ا مل ك وأعرب عن . قادمةللج
تعلق مبوضوع  نظر  يد ا يد و متكن من Xتفاق عىل برgمج معل  نة  مته بأن ا مف لثق بع هم " جودة الرباءة"ستللج يسمن شأنه أن 

يع يط نظام الرباءات ا�ويل لفائدة ا مجليف  سأ� الرباءات والصحة اليت دارت حوها . تبسـ سأ� حامسة أخرى يه  لوأشار إىل  م م
تدمة يف شات  حمنا ق ية م تجارة العا نظمة ا ثل  نظامت أخرى  مل ا�ال العام وأدت إىل اختاذ عدة إجراءات ملموسة يف  ل م م م

ية نظمة الصحة العا ملو سأ� يف جدول . م شأن، رحب بإدراج تµ ا بو لزمت الصمت بوضوح يف ذá ا ملوإذ الحظ أن الو ل ي
نة بو. للجأعامل ا تأخر يف الو يكام أعرب عن أم> أن يعوض عن ذá ا سأ� ختاذ إجراءات ملموسة وجمدية ل ناول تµ ا مل يف  ت

شارك يف إطار برgمج معل  تحة يف اقرتاح برgمج العمل ا/ي  شاركة صادقة و شارك لك ا�ول األعضاء  نة وأن  تا م م ت نفللج
Ñب نة ا ية خالل دورة ا ية ومجموعة جدول أعامل ا بßان األفر ملقيف تقدميه مجموعة ا للجيق من سني جودة ومىض يقول. لتل سأ�  حت إن  م

سأ� الرباءات والصحة  تاكرية خاصة و تاكر املµ العام غري الرضوري عرب حقوق ا مالرباءات اليت هتدف إىل ضامن عدم ا ح ح
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بب حقوق  هور عىل نطاق أوسع عىل خدمات الصحة  سعى عىل حنو مماثل إىل كفا� عدم إعاقة حصول ا سالعامة اليت  بمجل ت
ùسهالرباءات اخلاصة هام و تلفان للموضوع  نفان  سني . خم هم يف  شلك موضوعي وناء لن  تني  سأ حتورأى أن حبث ا ب ب ل يسمل

يد العاملي أيضا ته عىل ا ته ومصدا سب بل يف تعزيز  ًنظام الرباءات  لصع ي نفع قحف نذ . م سائد  ساذج وا موالحظ أن Xفرتاض ا ل ل
ساعد يف حد ذاته ع ت]رات قد يزمن طويل بأن ضامن حقوق قوية ألحصاب الرباءات  X تاكر وجذب X يع سىل  ب تشج

ية تصادية العا X تجارب ملدحض يف ضوء الوقائع وا توى حامية . قل يف  نظر إىل Xعرتاف العاملي برضورة  سـوإذ لفت ا ي مل تك
 ßية مضن ب تو�ت ا ياجات اخلاصة و X متىش مع ية الفكرية  يات حقوق ا ية الفكرية واسرتا منحقوق ا سـ ت تيج لل م حت ي مللك مللك

يق ذá م يدات وأوجه املرونة األخرى  ناءات وا X تخدام بßان  سمح  بل اليت  تحقعني، أحاط علام بأن ا لث يتق ت سـ لل ت لسـ سـ ل ً
نة شأن . للجيف الواقع اكنت حىت اآلن موضع نقاش أاكدميي يف ا يان  بوأفصح عن أم> أن يكون اعWد ا بت ناءات من سـ Xسـتث

يدات املفروضة ثابة اخلطوة األوىل  عىل هذه احلقوقلتقياحلقوق يف الرباءات وا رشة  سادسة  نة ا ميه خالل دورة ا مب و ل عللج تعم
بßان عىل  ساعدة ا بو من أداء دورها الواجب يف  لجتاه احلصول عىل برgمج معل ملموس ميكن الو م ياسات يف ي سـتطوير 

باهتا ملتطلجمال الرباءات وفقا  تطرد قائال إنه من الرضوري عىل حنو مماثل. ً ًوا شات ملموسة بدرجة أكرب مضن سـ نا ق إجراء  م
رشية يف الوقت  ها ا ية اليت توا تحد�ت الر تصدي  سني ا سامهة الرباءات يف   Ñمت بل ا نة خبصوص ا لبا ي ùل سـ لل ل حت مل سـ ئللج حمل

áيف من وطأة الفقر وغري ذ ئة وا ثل األمن الغذايئ وأمن الطاقة وا تخفاحلارض يف جماالت  ي لم هد. لب  تشوعقد األمل عىل أن 
همة سائل ا ناول تµ ا تحة وناءة  شاركة   Ñب ملاأل�م ا نف ململق ت ب م سأ� . لم نقل "موشدد عىل أن األمه من ذá هو أن 

يا نولو جا تأصÑ يف نظام الرباءات" لتك ية ا مليه يف مصمي املقايضة األسا ية . سـ يمي موضوعي عن  يفواسرتسل قائال إن إجراء  كتق ً
نولو هام نظام الرباءات يف نقل ا تكإ ساعد لس بو  تعني هبا الو بل اليت ميكن أن  ها حىت اآلن وحتديد ا تيا أو إعاقة  ي سـ لسـ ت ل نقل ج

نة ندرجان يف صلب أعامل ا هدف أمران  يق ذá ا للجنظام الرباءات عىل  ي ل يدة . حتق شات ا نا باه إىل بعض ا X ملفولفت قت مل ن
ن يد تµ ا ية وتطلع إىل  يÑ املا نة ا ملاليت دارت خالل دورات ا سـ ض لقل تكون مهنا برgمج معل جتللج يدة  نارص  شات يف  ّا ي ع مفق

نة شأن الرباءات ونقل . للجا يا وعقد ندوة  نولو يح ا�راسة عن نقل  ياق، أعرب عن تطلعه إىل  بويف ذá ا جسـ تك تنق ل
Ñب رشة ا سابعة  نة ا يا عىل هامش دورة ا نولو ملقا ج عتك لل تلف . للج شأن  شات �مة ورضورية  نا نة اسـهتلت  خموذكر أن ا ب ق مللج

ية اليت مل تعاجل حىت اآلن معاجلة ¨مةج تعلقة  منوانب نظام الرباءات ا يد . لتمل ية وتطلع إىل  تµ اخلطوة اإلجيا سـورحب  ب جتب
نة نارص ملموسة تكون برgمج معل ا شات عىل حنو جمد يف  نا للجتµ ا ع ق سائل . ّمل بح عدة  موأعرب أيضا عن أم> أن  تص ً

نة حىت اآلن م ناوها ا للجحامسة مل  لت توازن وموجه حنو ت ها يف برgمج معل شامل و موضوع حبث صادق وناء يؤدي إىل د جم ب
ية  .لتمنا

نة ا�امئة العامÑ عىل  .195 ناءة يف ا شاركهتا ا يان األمانة عىل ùودها ا�ؤوبة وا�ول األعضاء عىل  نأ وفد ا للجو ب م ل له
سوسة تاجئ  يق  مثرة و شات  نا حمXرتقاء  ن ق حتقمب همةوأبدى الزتامه مبواصÑ. م سائل الرباءات ا ناءة يف  ته ا سا مل  م ب مه وشدد . لم

نة ناو� يف ا سائل ا ية عرب ا شأن ا بو  يات جدول أعامل الو هام يف تو سـىن اإل للجبوجه خاص عىل رضورة أن  ت مل من ب ي ص ملت لت س . ي
تع نة  تحدة خبصوص برgمج معل  ندا واململكة ا تحديد بأن Xقرتاح ا/ي قدمه وفدا  موأحاط علام  للج مل ك ل لق جبودة الرباءات ً

تني  تو ييؤيد متاما ا صل ثال11 و10ً يل ا ية عىل  مل من جدول أعامل ا س بمن سائل . لت نة أن تواصل حبث ا بغي  ملوذكر جمددا أنه  للج ني ً
بو األخرى ئات الو ية العمل يف  نب ازدوا ياحلامسة عىل حنو فعال ومالمئ  ي هتج  .جب

نة اإلجيايب إذ .196 تطور أعامل ا للجورحب وفد الربازيل  تلفة ب بادال �ام لألفاكر خبصوص جوانب  هدت تµ األعامل  خم  ًت ً ش
ية . من نظام الرباءات ساعدها عىل حفص معايريها ورشيعاهتا الو ية وميكن أن  نا بßان ا يد جدا ا نورأى أن ذá احلوار  ي ل طل ت م ًيف
سامهة �. عىل وجه أفضل نة  يدات مضن ا ناءات وا X شأن شات  نا موالحظ أن ا للج ي ت ب ق لتقمل ث يات جدول سـ يذ تو صمة يف  تنف

ية يان أوجه املرونة يف . لتمنأعامل ا نظر  تلف وùات ا سد  بغي أن  تصÑ بذá املوضوع  يه، رأى أن ا�راسات ا بو بن ل خم جت ي مل عل
ية الفكرية ا�ويل بßان . مللكنظام ا نة مس مجموعة ا يا إىل ا نوب أفر يده لالقرتاح ا/ي قدمه وفد  لوأعرب عن تأ للج يقي ج

تعلق لرباءات والصحةيقاألفر شأن برgمج معل  ية  مية ومجموعة جدول أعامل ا ب يح . لتمن يتوأحاط علام بأن ذá املوضوع  ً
يد  ثل عىل ا�وام احلل الو تو�ت حامية الرباءات  شائع بأن رفع  نب Xفرتاض ا توازنة  شات  نا حالفرصة إلجراء  م ميم سـ ل تج مق ب
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تصادي  Xعي وWجX ياق نظر عن ا قبرصف ا سـ يةلل نناطق ا شأن احلصول عىل . ملعللم تاجئ ملموسة  يق  بوارتأى أن  ن حتق
ية الفكرية وفقا ملا يرد حتديده يف املادة تصور ا/ي مفاده أن حامية ا تايل ا يعزز  ًاألدوية  مللك ل ل سامه 7 سـ ت من اتفاق تربس  ي

ها ورشها يا و نولو نسامهة فعا� يف الهنوض  نقلل ج تك ثل ذá اإلجناز. م تجي املعارف موالحظ أن  يعود لفوائد عىل  ن  مسـ
توازن الالزم بني احلقوق وXلزتامات تصادي  Xعي وWجX سواء بإقران الرفاه تفعني هبا عىل ا ية وا نولو لا ل قن ج ملتك  .ل

يه .197 يان ا/ي أدىل به وفد بوندا مس Xحتاد األورويب وا�ول األعضاء  سويد ا فوأيد وفد ا ل ب ورحب ألجواء . لل
ناء يهلبا تفق  تعلق بربgمج العمل ا تقدم ف�  نة وأعرب عن الزتامه بإحراز ا سمت هبا ا علة اجلديدة اليت ا مل ي ل للج وسلط . ت

يق  تطورات قانون الرباءاتتنسـاألضواء عىل الزتامه بدمع  ناعه بأن ا نة وعرب عن ا يد ا�ويل عرب أعامل ا ل عىل ا ت للج قلصع
شاط يف ت بعث جمددا ا ناألخرية الطارئة  لس ً شاتت نا قµ ا  .مل

نة .198 ية أعامل ا للجوشدد وفد الرنوجي عىل أ توازنة . مه تقدم عىل أساس خطة العمل ا يع إحراز ا نة  ملورأى أن ا ل تط تسـللج
شلك ملموس سائل املطروحة  تفق علهيا وامليض قدما  با مل ثقة الالزمني إلجراء . ًمل هم وا نة قد تكون ا لوالحظ أن أعامل ا لفللج ّ

áيف ذ Ñمت بلحممفاوضات  يدان يف ا ملسـتق ا  .مل

ية–مجهورية (والحظ وفد إيران  .199 توصل إىل نظام )م اإلسال تطور من أجل ا نة أن تكون حمفال  بغي  ل أنه  لل للج ًي ن
نه نرص أسايس  ية  شواغل اإلمنا نطوي عىل ا توازن ا/ي  نة ا ية الفكرية ورحب بربgمج معل ا متوازن  للملك كعم ئ ل ي مل . للج

لوأحاط علام بأن جدول أعامل ا بßان ً يا ويغطي للمرة األوىل جمال الصحة ا/ي يعد من شواغل ا نولو شمل نقل ا لنة  ي جلج لتك
برية ية ا نا لكا م ية . ل  Ñتص تعددة األوجه ا تحد�ت ا نة من إجياد حلول ملموسة  متكن ا هم أن  مللكورأى أنه من ا ململ مل لل للج ت

ية والصكوك املالمئة تو بادئ ا جهيالفكرية من خالل وضع ا ل ية وأعر. مل شأن حتد�ت عا شات  نا ملب عن أم> أن تدمج ا ب ق مل
نة ناخ واألمن الغذايئ يف برgمج معل ا ثل تغري ا للجأخرى  مل ياسة . م تأصÑ بني الرباءات وقضا� ا سـونظرا إىل العالقة ا لمل ً

نة . العامة، أشار إىل أن إدراج تµ القضا� أمر أسايس سب  نة ا�امئة يه أ تقد أن ا جلوقال إنه  ن للج ية يف يع لتمنإلدماج ا
شطة الرييس ئسار األ ن ية عىل حنو حيقق الرفاه . م هام نظام الرباءات يف ا بل إ شف  نة أن  منوالحظ أنه بإماكن ا سـ تك لتللج س تسـ

ياسة العامة شأن الرباءات وقضا� ا ناء  تصادي يف ا�ول األعضاء عرب إجراء حوار  Xعي وWجXسـ ب لب وعالوة عىل ذá، . ق
ية ا لشدد عىل أ ية الفكرية يف مه سائل املربطة  سامههتا يف ا بو و بل إرشاك الو مللكتوصل إىل توافق آراء ا�ول األعضاء  تق مل م ي

ية نظمة الصحة العا ثل  ئات دوية أخرى  ملياق  ل ي مسـ م ناقش ا�ول األعضاء يف . ه نة  سب  نة ا�امئة يه أ تورأى أن ا جل ن لللج
بغي ا سائل يف املقام األول وأنه  ينإطارها تµ ا يات يف مل نوي املقدم إىل ا نة ا شطة عرب تقرير ا يع تµ األ مجلعإلفادة  سـ للج ن لجبم

يمي ورفع  يق وإجراءات الرصد وا ية ا ية يف إطار آ ية ا يات جدول أعامل ا يذ تو سامههتا يف  تقشلك وصف  لنف سـت ل ن من ص نمل لتملع لت
تقارير  .لا

تو .200 ية امليض قدما بربgمج معل  تحدة األمر موأيد وفد الوال�ت ا ًيك نةمل تقاده أن . للجازن يف ا القامئة غري عوأعرب عن ا
سائل  تضمن  شات ألهنا  نا يدا إلجراء تµ ا تقرير عن نظام الرباءات ا�ويل تريس أساسا  سائل املرفقة  ماحلرصية  ت ق مل ل ًمل ج ً

يع ا�ول األعضاء سائل عىل. مجحتظى هWم  تµ ا تعلقة  يه، ساند إجراء املزيد من ا�راسات ا ملو ب مل يÑ عل توازن كو سـ حنو  م
ها ا�ول األعضاء بان مجموعة املصاحل اليت  شأن برgمج معل يأخذ يف ا ثليق توافق اآلراء  متتحق سـل يان ا/ي . حلب لبواتفق مع ا

بو  رشوعات العديدة املضطلع هبا يف جلان الو بارها ا نة أن تضع يف ا يه أنه جيب عىل ا يان وجاء  يأدىل به وفد ا ت للج ملل ع ف
ية الفكرية سـ� يف األخرى وال ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج نظمة ملع ية و نظمة الصحة العا ثل  نظامت دوية أخرى  م ويف  م م ملم ل

ية تجارة العا ملا ئات األخرى. ل نجز مضن ا نة ا�امئة والعمل ا يورأى رضورة عدم ازدواج العمل املضطلع به يف ا مل وأعرب . لهللج
يده للميض قدما جبدول األعامل  ًعن تأ شات ما دامت ي نا ساندة تµ ا متراره يف  نة وأكد ا شة يف ا نا يا  قاملطروح حا مل م للج ق للم سـل ً

توازن  .لحتافظ عىل ذá ا
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ثل  .201 ية مموأيد  يا املعر سة ا�وية لإليكولو فاملؤ ج ل يا مس مجموعة )KEI(س نوب أفر ناءة اليت قد�ا وفد  يقات ا يق ا ج ب لتعل ل
ند مس مجموعة ج ية ووفد ا بßان األفر ها لل يةيق شأن . لتمندول أعامل ا ها  بو عقب جدول أعام توقع من الو بوالحظ أنه اكن  ي لي

بارشة يف الفرتة املرتاوحة بني عايم  ية وإصالحاهتا األخرى ا ملا ية 2007 و2003لتمن WجX شواغل بدل دورها وتواجه ا ع أن  ل ت
ية الفكرية نظام ا  Ñتص مللكا ب توفر أد�. مل بوعىل الرمغ من ذá، أحاط علام  يق ً بو عىل  يحة حىت اآلن عىل قدرة الو حتق  ي حش

تعدي يف إطار نظام الرباءات بط حاالت ا ساعد الفقراء و لإجنازات جمدية  تض نة هو أكرث توازg . ت ًورأى أن جدول أعامل ا للج
يدة نة إجنازات  ية يف الوقت احلايل وأعرب عن أم> أن حتقق ا WجX مفوأشد مراعاة للقضا� للج تعل. ع سأ� جودة يوف�  مبق 

تصدي لوابل ا تخدمة  بارة �ذبة  للالرباءات، أحاط علام بأن جودة الرباءات  سـ مع رشوعة وغري املربرة وغري لتعد�ت ً ملغري ا
نذ بداية نظام . عىل املµ العاماملطلوبة  شلكة  مترار تµ ا باب ا نظر يف أ نة ا نعم ا مورأى أنه من الرضوري أن  مل سـ ل للج سـت

تداب يةلالرباءات ويف ا ية وبد يطة وغري أ نح براءات  بح يف الواقع  هيري اليت  صل بسـ م شأن . تك يل  بوشدد عىل احلاجة إىل د ل
تعلقة  يف ا تاك شأن ا  ßب سب ا ية  ياgت ما ية وإىل  ية وبد يطة وغري أ نح براءات  تفادي  ملأفضل املامرسات  ل ل ب ل ح ل ب هي صل سـ بل م

سني تقدير العوا ية  تقايض  حتبصحة الرباءات موضع إجراءات ا بغ تلفةل مية يف بßان  ناجتة عن إصدار براءات غري  خمقب ا . سلل
تعاون بغي هلام ا بو دورا يف ذá الصدد وإنه  ية والو نظمة الصحة العا بة إىل الرباءات املربطة لصحة، قال إن  لو ي ي مل مل ت نسـ ً . لن

يص اإللزايم بو عن الرت تكامل دراسات الو خوأيد بوجه خاص ا ي توفضال عن ذá، أوىص بأن . سـ نظمة ً نة مع  متعاون ا للج
شمو� حبامية الرباءات رسطان ا ية إلعداد تقرير عن عدم تاكفؤ الفرص يف احلصول عىل أدوية ماكحفة ا ملالصحة العا تاما، . لمل ًو خ

متويل  شأن الرباءات  يص بعض الرسوم  شأن الرباءات يف تعديل يريم إىل  تعاون  نظر يف إطار نظام معاهدة ا لاقرتح ا ب ختص ب ل ل
يةحتد�ت  الخرتاعات ا Ñتص ية اجلودة ا تد بماكحفة الرباءات ا مل ن  .لطمل

202.  Ñث ثالثمموقالت  لبكة العامل ا ية يعزز )TWN( شـ بغي أن تؤدي إىل اعWد هنج موجه حنو ا نة  من إن مداوالت ا ي لتللج ن
تاحة يف إطار نظام الرباءات ية عىل Xتفاع بأوجه املرونة ا نا بßان ا ملقدرة ا ن ل á، رأت أنه من الرضوري أن بوناء عىل ذ. مل

يل  نح براءات تعود لفوائد عىل عدد  ية  ية ويس عىل تعزيز فعا شأن الرباءات عىل مواùة حتد�ت ا قلتركز املداوالت  ل من مب ل لت
ناس ية ومجموعة . لمن ا بßان األفر نة مس مجموعة ا يا مؤخرا إىل ا نوب أفر يقكام رأت أن Xقرتاح ا/ي قدمه وفد  يق لج للج ً

شات جد نا ناسب ويعد خطوة �مة إىل األمام يف اسـهتالل ا شأن الرباءات والصحة يأيت يف الوقت ا ية  قول أعامل ا مل مل ب لتمن
بو يشأن الرباءات والصحة العامة يف الو بßان . ب يع ا لوأضافت قائÑ إن احلصول عىل األدوية يظل يف رأهيا يطرح حتد� يف  مج ً

ية وإن اع نا بßان ا موال سـ� يف ا ل سارية يف اآلونة األخرية يف ل شأن مرض اإليدز وفريوسه واألمراض غري ا لWد اإلعالن  ب
áهد عىل ذ يل  تحدة د ية العامة لألمم ا يشا ل مل نوأحاطت علام بأن ذá اإلعالن حيدد Xتفاع بأوجه املرونة عىل أنه . مجلع ً

يل املعاجلة تعجسأ� حامسة  ثال أن اإلعالن األ. لم يل ا ملوذكرت عىل  نص عىل تعزيز بس سارية  شأن األمراض غري ا يخري  ل ب
تاكمل لألمراض غري  تدبري ا ية املردودية يف جمال الوقاية واملعاجلة والرعاية من أجل ا ملاحلصول عىل خدمات شامÑ وعا ل ل
يدة ية أخرى مأمونة وفعا� و نولو يص ووسائل  سارية، مبا يف ذá ز�دة فرص احلصول عىل أدوية وأدوات  جا ج تك شخ  تل

تام بأوجه املرونة يف  سورة اللكفة بفضل Xتفاع ا لو ن تجارةمي  Ñتص ية الفكرية ا لجوانب حقوق ا مل وأعربت .  يف مجÑ أمورمللك
تدابري  متكن من اختاذ ا تصÑ بأوجه املرونة حىت  ية ا نا بßان ا ية إىل تعزيز قدرات ا تقادها أن اختاذ اخلطوات الرا لعن ا مل ل ل تع م م

سب بل يف الالزمة ملاكحفة األ بو  تصاص الو ندرج يف ا يس أمرا  سارية وز�دة فرص املعاجلة  سارية وغري ا حفمراض ا ي ي ل خل ًل
ية العديدة ها األسا ية عىل صكو باهتا ا سـوا كب ن ناول الروابط بني الرباءات والصحة العامة . ملج هم  يه، مضت تقول إنه من ا تو ملعل

نفاذ  سري ا ياgت و لأيضا بإجراء ا�راسات ومجع ا ي تب ل نةً ها عن طريق ا للجإىل املعلومات وباد ياهنا مقرتحة أن ترفع . لت بوأهنت 
ية شعبة  بو ا نالو يةملعي ملتحد�ت العا تعلقة ل شطهتا ا يه ا�ول األعضاء خبصوص أ متد عىل تو نة و تقارير إىل ا مل ا ن للج جل تع

ناخ واألمن الغذايئ ثل الصحة وا تحد�ت  ية  بو أهنا  مللرباءات إذ تدعي الو ب ن مي  .مع
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ند  تجارية :ّمن جدول األعامل املوحد" 2"33لبا ية بقانون العالمات ا نة ا�امئة ا لا ن  ملعللج
ية ياgت اجلغرا ية وا نا فوالرسوم والkذج ا ب ع  للص

شات إىل الويقة  .203 نا ندت ا ثا ق مل نونة WO/GA/40/8تس بو األخرى"ملع ا ية عن جلان الو يتقارير إعال ند " م لبوال سـ� ا
ية معل تقرير عن: مهنا" 2"33 ياgت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والkذج ا ية بقانون العالمات ا نة ا�امئة ا فا ب ع لص ل ن لللج  . ملع

تعلق �موعة  .204 تقدم احملرز ف�  ية، إن ا�موعة أحاطت علام  تحد» مس مجموعة جدول أعامل ا ند  يوقال وفد ا ل من لته م ل
تطورة من  شأن مرشوعات األحاكمملا تعلقة بهقانون العب  ية واملامرسات ا نا ملالمات والرسوم والkذج ا ع  وأقرت يف الوقت لص

رشوعات أحاكم عديدة مترار اخلالفات حول  مذاته  تفاعيل حول هذه . سـ توح وا مترار احلوار ا لوشدد الوفد عىل رضورة ا ملف سـ
سأ� يف إطار  نة ا�امئة ملا بل األخرية ويه عقد مللجا قبل امليض إىل اخلطوة ما  ؤمتر دبلومايس إلبرام صك دويل ملزم قانوg ق

يريات جوهرية عىل  تطالب بإجراء  بßان  ية القامئة يف هذا ا�ال وألن ا نظم الو نوع ا/ي ميزي ا بب ا  áتغوذ سـ ل ن ل ُت ط ل بس
يد اإلجراءات تو ية  يهنا الو حقوا لن ناء عىل نظام 88 وقال الوفد إن. طن يالت ا�وية املودعة  ب يف املائة من ا ل الهاي تعود لتسج

رشين  سة وا تقدمة وامجلاعة األوروية فقط يف فرتة انعقاد ا�ورة اخلا لعيهتا إىل ثالثة بßان  م ب م يف للجنة ا�امئة ملك
بالغ 29  يف حني أن2011 مارس بßان األقل منوا من بني ا�ول األعضاء يف نظام الهاي ا ية وا نا بßان ا ل بßا من ا ل ل مل
ها 58 عددها تارخيل دو�، مل يكن  يل إىل حد ذá ا لأي  هم مباكن . تسج نظر إىل هذا الواقع، فإنه من ا ملوبه الوفد إىل أنه  ل ّن

ية نا يل الرسوم والkذج ا يد إجراءات  بßان األقل منوا من اقرتاح تو ية وا نا بßان ا تفادة ا بل ا عدراسة  لص سج ل ل ل سـ تسـ ح . م
ية نصت عىل ئة ء من جدول أعامل ا لتمنوأوحض الوفد أن ا شلك اكمل هبدف معاجلة هذه لف ية  بارات اإلمنا X ب مراعاة ئ عت

ية. األوضاع /ات تو صوقال إن ا يةاألخذ" دعت برصاحة إىل 15 ل تو�ت ا تلف  بار  X من بعني سـ خم لتت م مراعاة وإىل " ع
نافع" يف وا تاك مليق توازن بني ا ل ل شطة وضع القواعد واملعايريونصت عىل أن تكون" حتق شا "ن أ يع األطراف مقامئة عىل  مجركة 

بو وآراء أحصاب املصاحل اآلخرين بار مصاحل وأولو�ت لك ا�ول األعضاء يف الو X ييث تأخذ بعني ت ّوذكر الوفد بأن  ".عحب
ية تو صا بو إىل   دعت17 ل باهنا يالو ية الفكرية ا�وية وال سـ� تµ اليت هتم "حسـأن تأخذ يف  لجوانب املرونة يف اتفاقات ا مللك
بßان ا لا بßان األقل منوال ية وا ًنا ل ية". م تو صوأفاد الوفد أيضا أن ا شأن وضع ألينبغي  أشارت إىل أنه 22 ل بو  بشطة الو ي ن

تحدة، مبا فهيا األهداف الواردة يف إعالن "القواعد واملعايري  نظومة األمم ا تفق علهيا يف  ية ا ملأن تكون دامعة لألهداف اإلمنا مل مئ
ية تحديد إىل " لفاأل بßان األقل منوا"لوأشارت  ية وا نا بßان ا ًإماكية إضافة أحاكم خاصة  ل ل ل تايل عن ". من لوأعرب الوفد 

همة إعداد  مبسعادته ألن األمانة لكفت  يةثتقدمي ويقة ُ يمإعال ية تعممي تو رشين عن  سادسة وا نة ا ص إىل دورة ا ل كيفللج  اتلع
ية، ال سـ�  يات لتمنجدول أعامل ا تعلقصتو ئة ء، ف�  يا ية وممارساتهلف نا نة يف جمال قانون الرسوم والkذج ا ع بعمل ا لص  .للج

باراهتا يف  نة ا�امئة وإدراج ا  Ñب ية إىل عرض هذه الويقة يف ا�ورة ا توأشار الوفد إىل تطلع مجموعة جدول أعامل ا للج ث عمن ملق لت
بادرة وضع القواعد واملعايري شات ا�ائرة حول  نا ما ق ية ضامن ا.مل ستاملقرتحة  نة بغ شطة وضع القواعد واملعايري يف هذه ا للجيفاء أ ن

ية نة لتمنرشوط جدول أعامل ا ية العامة يف  متدته ا سـ ا/ي ا مجلع تاجئ . 2007ع يق  نوبني الوفد أن من شأن ذá ضامن  حتق ّ
شات نا ية يف إطار هذه ا سة وإجيا ية و قتوا مل ب سل شات املقرتح طرY. فق نا قومىض يقول إن ا�موعة أحاطت علام  ا يف ا�ورة مل

شأن  يب ا�عوة إىل عقد اجWع إعاليم  نة حول أسا  Ñب با ل للج تعدي املزعوم عىل ملق ية وسطاء خدمات اإلنرتنت عن ا لسؤو ل م
تجاريةاتعالمال ية ترحب . ل ا ها حمدودا مما جعل مجموعة جدول أعامل ا تجدة وال يزال  سأ�  منوأعلن الوفد أن هذه ا ف سـ لتمل هم م

نة عقد  جلبقرار ا شأن الرتابط للج تلفة  نظر ا ية لالسـWع يف املقام األول إىل اآلراء ووùات ا بسة إعال ø ل قامئ بني الم
باع هنج  تجارية واإلنرتنت ومن مث امليض قدما يف األعامل  تالعالمات ا شمولل لمتزي إلرشاك وا يانه، أعلن الوفد . ي تام  بويف  خ

شات ا�ائرة يف إطا نا قأن ا�موعة ملزتمة  نمل تظل ملزتمة الزتاما  نة و ّر هذه ا ب سـ  .اء مبداوالهتاللج

نة  .205 يه الراخس بأعامل ا يه من جديد الزتام Xحتاد وا�ول األعضاء  ثل Xحتاد األورويب وا�ول األعضاء  للجوأكد  فمم ف
هامة يه . لا ية للرسإنه فوقال Xحتاد األورويب وا�ول األعضاء  وم والkذج اليت تزتايد لفعلحبث يف وسائل امحلاية الفعا� وا

تاكر واإلبداع يهتا للهنوض ال بأ يد . مه ياق عىل أن تو رشين األعضاء يف Xحتاد اتفقت يف هذا ا بع وا حوقال إن ا�ول ا سـ لسـ لعل
تفعني واإلدارات ية عىل ا يعود بفائدة  ها  ية و نا يل الرسوم والkذج ا يات  نإجراءات و جل سـ ع لص سج ملشلك ّوعرب Xحتاد . تبسـيطت
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يه األ به فورويب وا�ول األعضاء  رشوع األحاكم حيعن تر نة ذات األولوية عىل  تقدم احملرز يف أعامل ا م للج بشأن قانون ل
ية وممارساته نا عالرسوم والkذج ا توصل إىل عقد مؤمتر دبلومايس العWد لص شأن قانون الرسوم ل وعقد األمل عىل ا بمعاهدة 

تني والkذج يه.2013-2012لسـن يف فرتة ا ف وأكد Xحتاد األورويب وا�ول األعضاء  ناء يف أعامل  الزتامهّ سامهة عىل حنو  ب  مل
تاجئ ملموسة يق  بل  يع الوفود إلجياد  تعاون مع  تعداده  نة وا نا سـ مج لل سـ  .لتحقللج

ية .206 نا تعلقة لرسوم والkذج ا بادل املعلومات ا شأن  عوحتدث وفد الربازيل عىل حنو إجيايب  لص مل ت د إىل أن وأشار الوف. ب
بق وممارساته يف الربازيل تقدمي معلومات عن القانون ا ية  ملطالربازيل سامهت يف هذه ا ب شات . لعمل نا ترب الوفد أن ا قوا مل ع

رشوط املطلوبة لعقد  ما يع ا يفاء  بل ا ية  تايل إىل احلاجة إىل حدوث تطورات إضا بكرة وأشار  ها ا لزالت يف مرا مج س ل تمل ق ف حل
توازنة . وضوعمؤمتر دبلومايس حول امل شات  نا تجارية واإلنرتنت، عقد الوفد األمل عىل إجراء  تعلق لعالمات ا موف�  قم ل ي

تطورات اجلديدة شات صعوبة املوضوع وا نا نة وأن تراعي ا  Ñب لخالل ا�ورة ا ق مل للج بات . ملق ثل  طلوقال إن موضوعات  م
سـهتلكني وإماكية سوء ا نفاذ إىل اإلنرتنت وحقوق ا نني  ناملوا مل لل تيض اهWما أكربط ية الفكرية،  تقتعامل حقوق ا مللك وأعلن . سـ

نطوي علهيا يع اجلوانب اليت   Ñشة شام نا شرتكة إال بعد إجراء  ية ا تو تعراض ا تالوفد أنه ال ميكن ا مجل ق مل ص ل  .مسـ

ية إىل وضع  .207 هائل احملرز يف األعامل الرا تقدم ا موأعلن وفد الرنوجي عن سعادته  ل شأن قانون الرل بمعاهدة   سوم والkذجٍ
Ñب تني ا يق هدف عقد مؤمتر دبلومايس يف فرتة ا هر عىل  ملقوقال إن بßه  ن حتق سـس لي شات . س نا قواسرتسل الوفد قائال إن ا مل

نة حول  ية للجا�ائرة يف إطار ا تعلقة حبامية العالمات وغريها من حقوق ا شأن األحاكم ا شرتكة  بو ا ية الو مللكتو مل ب مل ي ص
ية يف اإلشارات عىل نا عا نة  اإلنرتنتلص ثرية و،2001لسـ  تخدم اكنت  X بار X سـهامة وأخذت بعني ام املزتايد لالنرتنت عت

تجارة  .ليف جمال ا

نة .208 رشين  سة وا رشين واخلا تقدم احملرز يف ا�ورتني الرابعة وا ند أنه أحاط علام  للجوأعلن وفد ا م ل لعه لع ويف هذا . ل
سابقة ا�ا يع ا�ول األعضاء لالصدد، طرح الوفد جمددا اقرتاحاته ا تأكد من اتفاق  شات مركزة  نا مجية إىل رضورة إجراء  لل ق مع

تالف القامئ بني ا�ول  يل الرسوم والkذج نظرا لال بو عىل احلاجة إىل وضع قواعد ومعايري جديدة يف جمال  خيف الو سج تي
يث أن عدد ا�ول األعضاء يف ال نظام حامية الرسوم والkذج  تعلق  حاألعضاء ف�  ب متدت نظام الهاي يقل عن ي بو اليت ا عو ي

نظام تخدم هذا ا ثلث وأن مجموعة صغرية مهنا  لا سـ   ألوانهسابقأمر وقال الوفد إن حماو� وضع قواعد ومعايري جديدة . تل
ية يف ا�ول األعض. ما نوعا تو�ت ا تالف  نافع مع مراعاة ا يف وا تاك منواقرتح بأن تعد األمانة ويقة معل حتدد ا سـ مل ل ل لتث م خ اء ُ

تان  تو يثلام نصت عىل ذá ا صل ية22 و15م نظمي . لتمن يف جدول أعامل ا نة أقرت برضورة  توعرب الوفد عن سعادته ألن ا للج
ية  سؤو تعلقة  تجدة ا شأن القضا� ا ية  لسات إعال مب مل سـ ب ملجل تجاريةم تعدي عىل العالمة ا لوسطاء خدمات اإلنرتنت عن ا . ل

نةورأى الوفد أن من شأن اعWد هنج شفاف و سري معل ا يع،  للجشامل ويقوم عىل إرشاك ا ي تعداه . تمجل سـوعرب الوفد عن ا
ناء شات عىل حنو  نا بسامهة يف ا ق مل  .للم

نة .209 هام احملرز يف إطار هذه ا تقدم ا سلفادور عن ارياحه  للجوأعرب وفد ا لل ت شطة . لل نورصح الوفد أنه يقدر تطوير األ ّ
تجارية واإلشارات تخدام العالمات ا تعلقة  لا سـ بßان وقال إن مل شطة املربطة حبامية أسامء ا ل عىل اإلنرتنت فضال عن األ ت ن

شلك أساسا  تخدا�ا كعالمات جتارية ورأى أن هذه الو»ئق  بßان من ا تعلق حبامية أسامء ا يمة  نة أعدت و»ئق  تا سـ ل ت ّللج ق
تعلق هبذا املوضوع بل ف�  نجز يف ا ييدا لألعامل اليت  تقس ت بري من الوفود رفع ومىض يقول إنه ل. ملسـج كرمغ من طلب عدد 

ية  شاورات ا�ا تكامل ا يل يود ا شأن عقد مؤمتر دبلومايس العWد معاهدة، فإن أمني ا ية العامة  ية إىل ا خلتو مل سـ سج ب مجلع لتص
سأ� ويضمن  تخدمني ألن من شأن ذá أن يفيض إىل توافق يف اآلراء حول لك  ممع ا نجاح لعم>ملسـ وأعرب الوفد عن . لا

يةاألم سائل  شأن  نة الفرصة للحديث  بل  يح XجWع ا نل يف أن  م ب للج تقي ملق تجارب . ت بادل ا رشوع يف  لواقرتح الوفد أيضا ا ت ل
تلفة ية ا رشيعات الو ية يف إطار ا ياgت اجلغرا øحول حامية ا ن طب ل تل  .ف

ية العامة  .210 بو مجلعوأحاطت ا  .WO/GA/40/8ثملعلومات الواردة يف الويقة علام يللو
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ند  شارية لإلنفاذ:ّمن جدول األعامل املوحد" 3"33لبا X نة ت ا  سللج
شات إىل الويقة .211 نا ندت ا ثا ق مل نونةWO/GA/40/8 تس بو األخرى: "ملع ا ية عن جلان الو يتقارير إعال ، ال سـ� إىل "م
ند نون" 3"33 لبا ية إلنفاذ :"ملعا شارية ا X نة نا ت ملعللج  ".س

تقرير اإلعاليم الو .212 ية  يلخص معل WO/GA/40/8 ثارد يف الويقةلوأوحضت األمانة أن ا شارية ا X نة نا ت ملعللج س
سادسة، املعقودة يويم إلنفاذ سمرب2 و1ل يف دورهتا ا يد 2010 ي د تولسـ حتت رئاسة ا يزيي أو سـما وقالت إن ا�ورة . غك

يه ا/ي ركز عىل أربعة جماالت يه تفق  علناولت برgمج العمل ا مل تعراض مرجعي  "1" :ت للإجراء ا ثغرات يف سـ ليات وا مهنج
نةا�راسات املوجودة يد والقر تصادي  X عيWجX ياس األثر ية إىل  ص الرا للتقل ق ق تلف رضوب اøالفات  "2" ،م خموحتديد 

ية،حقوق ودوافع انهتاك  تو�ت ا تلف  ية و نولو تصادية وا Xية و WجX تغريات ية الفكرية مع مراعاة ا منا سـ خم ع لتمل م ج تك ق  لمللك
نة وإجراء "3" يد والقر تجاري  تصادي وا Xعي وWجX يس األثر ية  يات  ياغة  ية  ص دراسات هادفة  تقل ل يل مهنج ص للبغ قحتل تق

ية، تو�ت ا تلف  ية و WجXتصادية و X باين الظروف متعات مع مراعاة  منعىل ا سـ خم ع لتت م ق هود  "4" � تلف ا يل  جلو خم حتل
نة من  يارات ا بديÑ وغري ذá من ا ملمكوالkذج ا خل تصادية من أجل ل Xية و WجX ية قنظور الرفا عم تحديي ه تصدي  لا ل

نة يد والقر صا نة وافقت عىل أن لتقل يفة أن ا بحث وعروض اخلرباء  ندت إىل أوراق ا شات ا نا للج وقالت األمانة إن ا مض ل س ق تمل
تمكل ند األول ا/ي ا ناء ا سابعة برgمج العمل،  سـتواصل يف دورهتا ا ب ت لل إىل آراء ا�ول األعضاء وأشارت األمانة . ثسـ

سادسة ووردت أيضا يف الفقرتني ية اليت صدرت يف دورهتا ا يات جدول أعامل ا يذ تو نة يف  سامهة ا ًشأن  لل من ص للج م تب  25 تنف
 .WO/GA/40/8 ث من الويقة26و

يهXحتاد األورويب ممثل وشكر  .213 سادسفوا�ول األعضاء  تلفة لßورة ا ل األمانة عىل إعداد وإصدار و»ئق  نة خم للجة 
ية نة املا ية والقانوية خالل ا ساعدات ا تعلق  شطة املوسعة اليت أجرهتا ف�  ية إلنفاذ وعىل األ شارية ا Xض سـ ن ن مل ي ن ن لت تقملع . لس

يفا   ßتصادية للك ب X ية بة للرفا تاكر حامسة  Xتاكري واإلبداع و X شاط تدام وا ية اإلبداع ا ًوقال إن أ مض ه سـ ب ب ن سـ قمه ن لمل ل
ت]ر واإلبداع وأن أن حقوق ا X بدعني عىل تكرين وا ساعد عىل ضامن حتفزي ا تجارية اليت  سية الفكرية يه األصول ا ململلك ب ت ملل

تايل وضع تدابري فعا� محلاية تµ احلقوق هم  لمن ا يه وأعلن . مل يف فXحتاد األورويب وا�ول األعضاء  تلكأنه قد اقرتح 
ية األو سوق ا�ا يق يف ا خلتب ا ل لتنسـ ثيل القطاع العام  برويةمك ية الفكرية، مبا يف ذá مض  ها عالقة بإنفاذ حقوق ا ممهام  مللك ل مب

نة يد والقر صواخلاص يف مرصد أورويب  بادل اخلربات واملعلومات وأفضل . للتقل بارة عن حمفل  يكون  توأوحض أن املرصد  ع لسـ
ت ناك إقرارا عاما بأن ا شريا إىل أن  لاملامرسات يف جمال اإلنفاذ  ه يد ًم ية الفكرية، ال سـ� ا نظمة عىل حقوق ا تقلعد�ت ا لمل مللك

شلك  تجارية والزئن واحلكومات يف سائر أرجاء العامل وأهنا  شلك جدي العديد من القطاعات ا بحت هتدد  نة، أ توالقر ل ب ص ص
ية يا ظاهرة عا ملحا تدرك . ًل ثل سـوا رشوعة ملما تطورات ا تغلون ا نة  ملقائال إن املقßين والقرا ل سـ يص اليت طرأت عىل Xتصاالت ً

يع أحناء العامل  ها يف  ها و يع سلع مقßة ومزورة وتوز شابكة  تخدمون سالسل توريد  نقل و يا وا نولو مجوا ن ت سـ يعل يع ج بتك م تصل لي
ية وهيددون حصة  نا تحقوهنا ويقوضون القدرة ا بدعني من احلصول عىل املاكفآت اليت  سـموحضا أهنم بذá حيرمون ا ت سـ فمل ل ي ً

ية العامةالزئن وسالم Xحتاد األورويب وأكد . نهتم ويعرضون الوظائف للخطر وحيولون دون وصول العائدات إىل املزيا
ية الفكرية عن طريق إعداد إحصاءات ومعلومات أفضل عن وا�ول األعضاء فهي مللكعىل احلاجة امللحة إىل دمع إنفاذ حقوق ا

øنايم ا نة وإذاكء الوعي  يد والقر بتنطاق وجحم ا ص سالمةلتقل برية لعمل بأنه يقدر ورصح. لاطر اليت هتدد الصحة وا مية ا لك ا لق
ية الفكرية، حىت  تعد�ت عىل حقوق ا بادل آل»ر وعواقب ا ناء تفامه  يف ùودها  نة عىل  يه حث ا نة و مللكا ل ت ب ث للج عل مللج لتك

يات فعا� محلاية احلقوق وإنفاذها  .تيجميكن اعWد اسرتا

يان عىل أنه  .214 ية اليت لوشدد وفد ا تربه أمه املفاهمي الر ية الفكرية ا/ي  برية إىل تعزيز احرتام ا ية  سـيويل أ يع ك ئيمه مللك
ية تو سادس ولكن إىل ا يجي فقط ا هدف Xسرتا يس إىل ا ند  بو واليت  صمتدها الو ل ل ت س لي ل ت ت ية 45 تع لتمن من جدول أعامل ا

بو أيضا ًللو سا. ي ياق، أعرب الوفد عن لغ تقديره  للمويف هذا ا ناسب إىل ا�ول لسـ نة عىل حنو  معدة اليت اكنت تقد�ا ا للج
نة يد والقر شلكيت ا هم  يق  ها  بذ هود اليت اكنت  صاألعضاء و تقل م تعم لت فل ل يان وقال الوفد إن . للج بو وا شرتك بني الو تب ا لا ي مل ملك

نة شأه يف  سـا/ي أ شلك موسع ع2006 ن توىل إدارته، اكن يعمل  تين و X ينيا ندوق ا ب ا ي ل هدفسلص وأعرب . لىل ذات ا
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سابقات   شريا إىل أن مؤلفات الفائز يف إحدى  بو  ية عىل الو شطة احلا تاح þ الفرصة لعرض األ ته يف أن  مالوفد عن ر م ي ل ن ت ًب ُ غ
بو يف ريع بفن املانغا اليت نظمهتا الو بو 2011 ي يا عىل موقع الو تاحة حا سابق وأهنا  بوع ا رشت يف األ يد،  ي ملاكحفة ا ل ل سـ ًتقل م ُ ن ل

تاحة أيضا عىل بوابة ا�خول إىل مركز املؤمتراتلشـا بوعة أخرى  سخا  ًبيك ا�اين وأن  مً مط وقال الوفد إن فن املانغا هو أحد . ن
رشوع هيدف إىل إذاكء الوعي  يع أرجاء العامل وأضاف أن ا ثريين يف  بني   þ ثة وإن ية احلد يا ثقافات ا ملخصائص ا مج ك معج ي ن ل ل

يد من خالل فن امل تقلية ا يرتمج قربا إىل لغات أخرى لبقض ية فقط وأنه  يا تني اإلنلكزيية وا يا  تاح حا ًانغا وأنه  يً سـ ن ل سخ ُل لن م
تحدة ية لألمم ا ملمن اللغات الر ية معر عن أم> يف أن عىل الوفد  وحث. مس تو ية  نظمي محالت عا تخدام فن املانغا  ًا ع لل مل ت لسـ
يدا لفعل /á الغرض ًيكون   .مف

يح فرصة وقال وفد الربازيل  .215 ية إلنفاذ  شارية ا X نة تتإن ا�راسات واملداوالت اليت جترى يف إطار ا ن ت ملعللج س ُ
شأن برgمج  نة  شريا إىل أن توافق اآلراء ا/ي حتقق يف ا بو  ية الفكرية يف الو ناول إنفاذ ا يري نوعي يف  بإلحداث  للج م ي ت ًتغ مللك

ية تو نادا إىل ا صالعمل، ا ل ًس بو45 ت يذ جدول ي من جدول أعامل الو تصة  ئات ا تحق  نة  ية، جعل ا شأن ا تنف  ø ي تل للج من بب له لت
يمي . األعامل املذكور يات موثوق هبا  بÑ من مواصÑ وضع  نة يف دورهتا ا متكن ا تقوأعرب الوفد عن أم> يف أن  لملق مهنج للج ت

يات يف األد� نظر تµ ا شريا إىل رضورة أن  نة  يد والقر تصادية  X ملهنجاآل»ر ت م ص ًتقل لل تلف األوضاع ق ية وأن تراعي  خم ا لعمل
تصادية X ية WجXق تعد�ت . ع شة ا نا نة أ¨حت الفرصة  سادسة  لوأوحض الوفد أن ا�راسات املعروضة عىل ا�ورة ا ق مل للج ل

تعد�ت عىل  تصدي  شات تعزز اإلدراك بأن ا نا يفا أن هذه ا تلفة  ية الفكرية من وùات نظر  للعىل حقوق ا ل ق مل مض ًخم مللك
ياسات حقوق  ية وا هود ا تدابري الرادعة وا توازنة بني ا ياسة شامÑ جتمع بطريقة  تلزم وضع  ية الفكرية  سـا ثق ل سـ لسـ ت يفي جل م لمللك

ية تعزيز إجياد وظائف ر مسالعامة  ية ترض باكفة . ل شلك ظاهرة عا ية الفكرية  تعد�ت عىل حقوق ا ملوأشار الوفد إىل أن ا ت مللكل
نا تقدمة أو حىت ا بßان، سواء ا لا مل يع وأن من الرضوري إجياد حلول حمددة ل ناسب ا مجلية موحضا يف هذا الصدد ال حل  ي ً م

ßد مهنج سطحي ويه. تتناسب مع لك بWعية الفكرية، " 1: "وذكر الوفد بعض اøاطر املقرتنة  تغالل حقوق ا مللكسوء ا سـ
رشوعة واليت أدت لفعل إىل عو" 2" تجارة ا ملوز�دة العوائق اليت تعرقل ا اقب خطرية يف جمال الصحة العامة، مهنا عىل ل

توجس من األدوية العابرة،  ثال ا ليل ا مل ية" 3"بس نوإغفال اإلجراءات القانوية الواجب اختاذها وعدم احرتام احلقوق املد . ن
يق أهداف نظام ا يد يف  تأ هم  ية الفكرية  شودة يف جمال إنفاذ ا تاجئ ا مللكوقال الوفد إن ا حتق س كمللك ل ن تُن سمل ية الفكرية ويه ل

تفعني هبا ية وا نولو تجي املعارف ا تعود لفائدة عىل  يا و نولو تاكر ونقل ا X نتعزيز ن سـ ملب ج تك ج لتك م تمت الوفد بقوþ إن من . ل خوا
بات أحصاب  تصادية وأن حتقق توازg بني حقوق ووا X ية WجX ية يق الرفا شجع عىل  شودة أن  جشأن احللول ا ق ًحتق ع ه ت ملن

هور بوجه عاماحلقوق وحقوق  بات عامة ا مجلووا  .ج

شارية  .216 X نة ية ورحب ملهنج األكرث مشوال ا/ي أبرزته ا ند مس مجموعة جدول أعامل ا توحتدث وفد ا للج من سه ًل لت
نة ية العامة يف  شأهتا ا نذ أن أ ية الفكرية  تعلق بإنفاذ حقوق ا ية إلنفاذ ف�  سـا مجلع ن ي من مللك شجعه هو. . 2002 ملع  يوقال إن ما 

شات اليت دارت أن نا ق ا نة مل سادسة  للجيف ا�ورة ا توصل إىل رؤية ل ية الفكرية سعت إىل ا تعد�ت عىل حقوق ا لحول ا مللكل
تعددة األبعاد شلكة ا تلف جوانب هذه ا تصدي  ية الفكرية املعقدة وحاولت ا سأ� انهتااكت حقوق ا  Ñملشام مل ø ل وأشار . مللكمل

ية اليت تؤثر يف اخلطاب إىل أن ا�راسات اليت ُعرضت خالل ا سائل الر مية حول ا نة تقدم أفاكرا  سادسة  سـ�ورة ا مل للج ئيل ق ً
ية الفكرية تعلق بإنفاذ ا مللكا تواء . مل تعراض نظري هذه حوأعرب الوفد عن رسوره عىل وجه اخلصوص ال سـا�راسات عىل ا

نة، وأهنا تقر خاصة برضورة  يد والقر تعلقة  ثغرات ا حتيات وا ص تقل مل ل تغريات لللمهنج نظر يف ا ياgت وا يب مجع ا ملسني أسا ل ب لل
نة وسائل اإلعالم؛ وأحدث األحباث عن ترصفات  سعري وقر ياسات ا ية؛ وأثر  ية واإلمنا تصادية وا Xية و WجXص ت سـ ئ ن لع لتق ق

نة يد والقر سـهتلكني جتاه ا صا تقل تحدثني .لمل بادرات األمانة �عوة طائفة من ا مل ورحب الوفد حبرارة  نومتثلمب آلراء لعا مرث� ت 
بادرات ،نوتاجئ األحباث هذه ا يعه  ملوأعرب عن  لشج ية . ت هم أمشل وأكرث  بادرات سامهت يف إرساء  معلوقال إن هذه ا فمل

يطة يدية وا باع املقاربة ا ية الفكرية عوضا عن ا سـتلف جوانب انهتااكت حقوق ا تقل ت øب لل نظور احملدود مللك مل اليت تقوم عىل ا
تحديجلاوإلنفاذ القضايئ ل هذا ا ية  تصدي بفعا ته  بت عدم مالء لنايئ ا/ي  ل للل م تعكس ùود  ومىض يقول إن هذه ا�راسات. ث

نظر واآلراء  تلف وùات ا ية الفكرية عن طريق مراعاة  تعزيز احرتام ا شطهتا  بو من أجل وضع مهنج شامل يف أ لالو خم ل ن مللكي
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نا يدا للهنوض  بارها أساسا  سائل اإلنفاذ،  قشأن  مب ت م ًب ج ً ية الفكريةع توازنة حول تعزيز احرتام ا مللكشات  وأشار الوفد إىل . م
تعددة األطراف،  ية الفكرية خارج احملافل ا ية إىل وضع قواعد وإجراءات أكرث رصامة ف� خيص إنفاذ ا بادرات الرا ملا مللكمل م

ية وا نا شأن الصكوك ما بعد اتفاق تربس ا يل عىل ذá هو املفاوضات  ئوقال إن خري د ث ب لل تعددة األطراف، ي ية وا ملإل قلمي
يايس  لسـيث إن ذá يعرض للخطر احلزي ا ُ ية ح نا بßان ا تاح  ما ل لل ية والالزمة مل لاحملدود أصال ويقوض مواطن املرونة احلا ُ ً

ية  Ñان األقل منواتمنملواصßب يةو ل ا نا بßان ا ما ل ية. ل ئة مؤا شاء  نة إل نة للعوامل الاك توأكد الوفد عىل أن حتديد ا ب ن يللج تعزيز م ل 
ية الفكرية  ية7 إىل أهداف املادةبشلك صارم يستند ينبغي أن مللكاحرتام ا تو ص من اتفاق تربس، كام ورد يف ا ل  من 45 ي

ية شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب متدهتا . لتي ية اليت ا يات جدول أعامل ا يل تو هود  يف ا عوأشار الوفد إىل رضورة  من ص تفع لتث ل جل تك
بو يف  ية العامة للو سـا ي ية ، ال2007 نةمجلع تو صسـ� ا يا ورشها45 ل نولو نولو¬ ونقل ا تاكر ا X شأن تعزيز ن  ل جل تك تك ب وقال . ب

ية  تو صإن ا بغي انهتاجه 45ل ية الفكرية  ن ذكرت أن إنفاذ ا ية "يمللك شغاالت ا Xية األوسع و WجX ماتWهX نيف إطار ن ملعع
ية ال هم حامية حقوق ا يث  ية بصفة خاصة،  مللك تس حب يا لتمن نولو نولو¬ ونقل ا يع اإلبداع ا جفكرية وإنفاذها يف  تك لتك ل تشج

ية  WجX ية تفعني هبا وعىل حنو يؤدي إىل الرفا ية و نولو تجي املعارف ا باد�  نفعة ا يقا  عورشها  ه ن ن ت للمللم مل جمل تك لحتق ن
توازن بني احلقوق وXلزتامات يق ا تصادية وإىل  Xلو حتق نة حا". ق تصدي للجوأشار الوفد إىل أن ا ية ا لولت يف ا�ورة املا ض

ية  تو بت به ا نحو ا/ي طا ية األوسع نطاقا، عىل ا ية واإلمنا WجX شواغل ياق ا ية الفكرية يف  صسأ� إنفاذ ا ل ل ل ئ ع ل سـ ، 45مللكمل
ية ويه  تو نارص الواردة يف آخر ا يق ا تعذر  صومع ذá رأت أنه  ل لع سامهحتقي ية الفكرية مصمم  ليية ضامن أن إنفاذ ا مللكك  يف يف

يا نولو تاكر ونقل ا X جيع لتك ب ترب . تشج ية اليت وسعت نطاق عوا ية العا بح أكرث إحلاحا يف ضوء األزمة املا ملأن ذá األمر أ ل ًص
ية تطلع إىل . ئالفجوة اإلمنا نة وإنه  نقاش يف ا شأن القضا� حمل ا تمت الوفد بقوþ إنه اطلع عىل وùات نظر واسعة  يوا للج ل ب خ

يه ا/ي من املقرر أن يراعي آراء ا�موعة وحيرتم آراء مواصÑ احلوار يف ا� تفق  بÑ حول برgمج العمل ا علورة ا مل ملق
شات. ا�موعات األخرى يف الوقت ذاته نا ناء يف تµ ا شاركة عىل حنو  قوأكد الوفد من جديد عىل الزتامه الراخس  مل ب  . مل

217.  Ñيده ملواص شاريةيوأعرب وفد الرنوجي عن تأ X نة تا ية إلنفاذسللج ها وأعلن أن العمل جيري يف وزاريت ملعن ا معل 
ية الفكرية تعلق بإنفاذ حق املؤلف وا شأن اقرتاحات مقدمة إىل الربملان ف�  ثقافة يف الرنوجي  مللكالعدل وا ي ب وأعرب الوفد عن . ل

نة  Ñب شاطرة خرباته يف ا�ورة ا تعداده  للجا مل  .ملقسـ

نة .218 سلفادور إىل أن ا للجوأشار وفد ا يل ل ثل  شأن جوانب جوهرية  حتل واصلت العمل خالل دورهتا األخرية،  مب
يل  بة األمانة بإجراء  ثل مطا بادرات  ية بعض ا شـهتا، مرا نا يداهتا و ية الفكرية بلك  تعد�ت عىل ا حتلا ل مل ع ق مل م تعق للمهنجيات مللك

ثغرات يف ا�راسات املوجودة تلف رضوب اøالفات ودوافع انهتاك  لوا تغريات حقوق خموحتديد  ية الفكرية مع مراعاة ا ملا مللك
ية تو�ت ا تلف  ية و نولو تصادية وا Xية و WجXمن سـ خم لتع م ج تك تصادي حولإجراء دراسات هادفة  ولق Xعي وWجX ق األثر

متعات نة عىل ا يد والقر تجاري  �وا ص تقل تاح þ الفرصة يك يقدم تقريرا عن حلقة معل. للل ته يف أن  ًوأعرب الوفد عن ر ت  غب
مترب سبنظمت يف عامصة بßه يف  ية 2011 ُ رشطة الو ية الفكرية واسـهتدفت املدعني العامني وا طن حول إنفاذ حقوق ا ل مللك

سلفادور ية الفكرية  تعلقة  ياسات جتارية و يدة لوضع  لليفا أن حلقة العمل اكنت  سـ مللكمض م مف ها . ً بو عىل د معوشكر الوفد الو ي
 .الفعال /á العمل

219.  Ñث ثالثشـمموأشارت  يةلبكة العامل ا تو ص إىل ا ية45 ل شأن ا بو  من من جدول أعامل الو ب نفاذ إىل املعرفة . لتي ترب أن ا لوا ع
بب اإلنفاذ ته  بغي عر تصادية وأنه ال  X ية يق ا س�م  ن ق بتحق قلل ي تعني عىل ا�ول األعضاء أن . لتمن بكة إنه  ثÑ ا يوقالت  شـ لمم

نظمي املؤمتر العاملي مل بو يف  تتعرض دور الو ي تدابري تسـ تأثري ا يال  نة  شريا إىل رضورة أن جتري ا نة  يد والقر لاكحفة ا ل حتل للج م ص ًتقل ً ل
يق أهداف  ية وكذá تأثري أوجه املرونة  نا تجارية ا نصوص علهيا يف صكوك ما بعد اتفاق تربس يف Xتفاقات ا تحقا لي ئ ث ل لمل

ية  تو صا ية45ل شأن ا بو  من من جدول أعامل الو ب بك. لتي ثÑ ا تطردت  شـوا مم تخدم دوما لسـ بارات الصحة العامة  ًة قائÑ إن ا سـ ُت ت ع
ية نو نفاذ إىل األدوية ا عتعزيز اإلنفاذ وأن ذá ال حيمي الصحة ألنه قد يؤدي إىل تقويض ا ل ل  .ل
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ثل  .220 سة ا�وية مموقال  لاملؤ يا لإلس تخذ خارج إطار فاملعريةجيكولو ية الفكرية  تعلق بإنفاذ ا همة اليت  بادرات ا ُ إن ا ت ت مللكمل مل
ثل ايالو تجاريمبو،  ية ماكحفة الزتوير ا لتفا بو يف تµ ق شارك الو شريا إىل رضورة أن  هادئ  يط ا رشاكة عرب ا ي واتفاق ا ت م ًحمل ل ل

نة يف إطار إنفاذ حق املؤلف  يال �ور القر بل  ها ا نة يف إطار  ية وإىل رضورة أن جتري ا شفا بادرات لضامن ا صا حتل للج ل ًمل ملق معل ف
سفي حلق املؤل ية الفكريةلتعواإلنفاذ  ا تعد�ت عىل ا تجارية اجلديدة عىل ا سعري والkذج ا ياسات ا تأثري   áمللكف وكذ ل ل ت سـ  .لل

ية العامة  .221 بو مجلعوأحاطت ا  .WO/GA/40/8ثعلام ملعلومات الواردة يف الويقة يللو

ند   :ّمن جدول األعامل املوحد 38لبا
تحكمي والوساطة، إلضافة إىل أسامء احلقول  بو  للمركز الو  عىل اإلنرتنتي

شات إىل الويقة .222 نا ندت ا ثا ق مل  .WO/GA/40/9 تس

ند .223 لبوعرض الريس ا تحكمي والوساطة 38 ئ بو  تعلق مبركز الو لل من جدول األعامل ا ي إلضافة إىل أسامء )املركز(مل ،
شطة املركز بوصفه ùة دوWO/GA/40/9 ثوأشار إىل أن الويقة. احلقول عىل اإلنرتنت بار عن أ ن تعرض آخر األ لية خ

ية الفكرية، ويقدم املركز اخلربة القانوية  نازعات ا سوية  تقايض أمام احملامك  نتصدر حلوال بديÑ أرسع وأوفر من ا ت مللكل م ل
ية ويعاجل القضا� تصÑ بأسامء احلقوتµ  ئوأشار الريس إىل أن. لتنظميوا شطة ا تجدات عن األ تضمن  ملالويقة  ن سـ ت  كام هو لمث

ناولWO/GA/39/10 ثوارد يف الويقة تعلقة بأسامء احلقول إضافة إىل تطورات حمددة يف جمال تت و مل معاجلة املركز للقضا� ا
يات حامية احلقوق  تعلق بآ ياسة العامة، وال سـ� ما  لا ي ، )ª )gTLDsكونة من أسامء عامةاملديدة اجلعليا لاقول يف احللسـ

تويل شائكة اخلاصة  سأ� ا هور أسامء احلقول ا�وية، وا بو ل مل ل نة ظ ية ألسامء واألرقام ا ّيئة اإلنرتنت ا ن ملعي ملع تعديل ) اإلياكن (ه
تعلقة بأسامء احلقول نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  ملا مل ت لسـ ياسة املوحدة (ل نظمة يف )لسـا يات ا�ول األعضاء يف ا مل، وحا� تو ص

شأن أسامء احلقول عىل اإلنرتنت ثاين  بو ا رشوع الو بياق  ل ي  .ثالويقةعرض نة إىل ئودعا الريس األما. مسـ

ية إىل تعزيز خدماته WO/GA/40/9 ثوأشارت األمانة إىل أن الويقة .224 شطة املركز الرا م تقدم اخلطوط العريضة أل ن
تحكمي والوساطة بو  بة للقضا� اليت تعاجل وفقا لقواعد الو نازعات، وال سـ�  سوية ا  Ñبدي للا ي سـ مل ت ُل ثوتقدم الويقة أيضا . لنل

نازعات تكون تاالزتاممسـتجدات عن  سوية ا تخصصة   Ñتلف أحصاب املصلحة هبدف وضع إجراءات بدي مل املركز مع  ت لخم م
ية ياجات أحصاب املصلحة والقطاعات ا نيفة حتديدا مع ا ملعت ح  . مك

تصÑ بأسامء احلقول، .225 شطة املركز ا بار عن أ ملوأفادت األمانة أن الويقة تقدم أيضا آخر األ ن مبا يف ذá معاجلة  خث
تعلقة بأسامء احلقولالقضا� نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  تلفة القامئة عىل ا مل يف إطار اإلجراءات ا مل ت سـ øل يوشمل ذá . ل

هر أن الطلب عىل خدمات املركز ملعاجلة القضا�، ا/ي جسل عام بة2010 تظإحصاءات حمدثة  مقارنة % 28 بنسـ ز�دة 
ناهز2009 بعام نازعة يف إطار 2 700 ي، يغطي ما  ياسة املوحدةم  وأفادت األمانة أيضا أن . لسـاإلجراءات القامئة عىل ا

بßان يا املكونة من رموز ا رشفني عىل احلقول ا تجدات عن تعاون األمانة مع ا لالويقة تعرض  لعل سـ ªث مل ، وأشارت )ccTLD( م
ساعدة اليت يقد�ا املركز إىل عىل وجه اخلصوص إىل بني يف اعWد هؤالء املا غرشفني الرا يل وسوية مل ت إجراءات ا لتسج

نازعات وفقا للمعايري ا�وية لا يا مع. مل تعاون حا لوأضافت أن املركز  بßان، 66 ي يا املكونة من رموز ا رشفا عىل احلقول ا ل  ªلعل م
متر كام هو واحض من  ية هذه احلقول يف تزايد  مسـوأن أ بßان ارتفاعمه نازع علهيا يف حقول رموز ا بة األسامء ا ل  ت ملسـ ن

 .2010  عاميف% 15  إىل2000  عاميف %1 من

ياسة العامة يف نظام أسامء احلقول، وال سـ� خطة  .226 تطورات ا بريا من الويقة خمصص  سـوالحظت األمانة أن جزءا  ل ث لك
يع هائل ألسامء احلقو شأن تو سـاإلياكن  يا اجلديدة املكونة من أسامء عامةلب تاح مزيد من احلقول ا لعل عرب ا وأوحضت أهنا . فت

يل أكرب يف الويقةاكنت  ية كام هو وارد  نوات املا ثترصد هذه اخلطة عىل مدى ا تفص ض بسـ يف أن القرارات . ل كورشح الويقة  ث ت
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ية  ثري من لئالهنا ثري ا يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة ال تزال  يات حامية احلقوق يف احلقول ا شأن دقائق آ لكإلياكن  ت لعل ل ب
شالك تام، أشارت األمانة. ملا تجارية والرسوم والkذج خلويف ا ية بقانون العالمات ا نة ا�امئة ا ل إىل أن جدول أعامل ا ن ملعللج

تاح احلقول ندا عن ا تضمن  ية  ياgت اجلغرا ية وا نا تا ب ي ب ع فلص ف يال سمح حبصول  املكونة من أسامء عامة اجلديدةلعل ا سي، وهذا 
شـهتا ف�  نا ية عن املوضوع و با�ول األعضاء عىل معلومات إضا م  .يهنا قف

شطة املركز  .227 تقرير األمانة ا/ي يلخص أ نوأحاط وفد الصني علام  ية إىل ب نح امحلمالرا مسري  بة حلاية تي نا سـا قوق ماليك مل
هم،  تجارية ومصا حلالعالمات ا ناءل ها األمانة جديرة  بذ هود اليت  ثوقال إن ا لت ل  املركز þ وضع خاص ويؤدي وأضاف أن. جل

تجارية و تسوية يف ال ميكن تعويضهدورا  نازعات عىل العالمات ا لا متر املركز يف . أسامء احلقولمل يسـوأعرب عن أم> يف أن 
تجاريةسـياسات احلقول اجلديدة اإلياكن يف جمال الفعال مع مع>   .لمحلاية حقوق أحصاب العالمات ا

تطورات اإلياكن يفبوجه خاص املركز  ويوشكر وفد سورسا األمانة .228 تواصل  بعىل اه�Wام ا  جمال أسامء احلقول ونظام مل
ياسة املوحدة ية اليت . لسـا تطورات اخلار تعلق  بة لألمانة مواصÑ تقدمي خرباهتا، وخاصة ف�  هم  جورأى أنه من ا لمل ي لنسـ

تجارية عىل اإلنرتنت توى ّوتأ. لهتدد حقوق العالمات ا مسـسف عىل قرار اختذته اإلياكن يف وقت سابق خبصوص عدم توفري 
نةاكف من امحل ية وأسامء بßان  معياية يف أسامء احلقول ألدوات تعريف جغرا يد أنه أشار إىل  ف ية العامة،  يات ا تو بوفقا  مجلع ص ل

بة نا يات حامية  تعريف واألسامء هذه وقال إنه ال بد من إ¨حة آ ئة أقرت مؤخرا بوجود شواغل حول أدوات ا سـأن ا ل ل مي . له
شة  نا بوأعرب الوفد عن اهWمه مبواصÑ ا ق بßان وغري ذá من العالمات مل سأ� إ¨حة امحلاية عىل اإلنرتنت ألسامء ا لشأن  م

ية  نا تجارية والرسوم والkذج ا ية بقانون العالمات ا نة ا�امئة ا ياق ا ية يف  ياgت اجلغرا ثل ا عاملمزية  لص ل ن للج سـ ملعب فل م
ياgت ية لبوا  .فاجلغرا

ية إىل إنه ما ف .229 تحدة األمر يكوأشار وفد الوال�ت ا ياسة املوحدةمل تعلق  لسـ° يؤيد ا يوا�ور ا/ي تقوم به األمانة ف� 
نوات عديدة تاز عىل مدى  ها ا يانهتا وأعرب عن شكره لألمانة عىل  ياسة و سـبإصدار هذه ا ملم ص معلسـ والحظ الوفد أنه يف . ل

بة محلاية ا نا يات  يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة، جيب وضع آ تاح للحقول ا ملأي ا سـم ل لعل نب انهتاك فت لتجية الفكرية  لك
تجارية  هور يف أسامء احلقولوإركلحقوق العالمات ا سـهتµ وتقويض ثقة ا مجل ا يات . مل لوأعرب عن قلقه إزاء مدى كفاية آ

يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة شأن احلقول ا ياق برgمج اإلياكن  توقعة يف  لعلحامية احلقوق ا ب سـ  وأوحض أنه يدمع إجراء .مل
ياتتقي يات محلاية . لمي دوري لكفاءة هذه اآل ياسة املوحدة وقال إن اعWد آ يت أي مراجعة  يق إزاء تو لوأبدى قلقه ا سـ لللعم ق

ياسة املوحدة  يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة يفرتض توافر هذه ا شأن احلقول ا سـاحلقوق يف إطار برgمج اإلياكن  لعل لب
ية، وأن أية  يغهتا احلا مترار  ل بص يذسـ بغي أن تمت إال بعد  ها، إن أجريت، ال  نفمراجعة  ن تل ي يمي ملدى وربgمج  ذá الُ تقإجراء 

يات حامية احلقوق  ية آ لفعا يا اجلديدة املكونة من أسامء عامةيف ل  .لعلاحلقول ا

يةو .230 بو   العامةمجلعأحاطت ا  .WO/GA/40/9 ثعلام مبضمون الويقةيللو

ند   :ّمن جدول األعامل املوحد 39لبا
ت تفق علهيا يف املؤمتر ا�بلومايسلا ياgت ا ملعاون يف إطار ا  لب

 املعين مبعاهدة قانون الرباءات

شات إىل الويقة  .231 نا ندت ا ثا ق مل  .WO/GA/40/10تس

بßان  .232 شلك إلكرتوين يف ا سري إيداع اإلخطارات  بو اليت سامهت يف  شطة الو لوقدمت األمانة للويقة اليت تصف أ ب ي ي ن تث ّ
بßان األق ية وا نا لا ند مل يدا  تصاد احلر،  X إىل نظام Ñتق بßان ا بل منوا وا سـ ن للل جت ّمل تفق علهيا يف املؤمتر 4ق ياgت ا مل من ا لب

 .ا�بلومايس املعين عWد معاهدة قانون الرباءات
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ية العامة  .233 بو مجلعوأحاطت ا  .WO/GA/40/10ثعلام مبضمون الويقة يللو

 

 ]ثهناية الويقة[

 


