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 .)بn(يسوسكوم 



WO/GA/41/18 

2 

 

ند   ّ املوحد من جدول األعامل9لبا
ية لعام ياlت املا لا   وحاu دفع Yشرتااكت2011 لب

ندت  .5 شات إىل الويقة ملاستا ثنا توي عىل الويقة WO/GA/41/2ق ث اليت  تسديد  وضع (WO/PBC/19/7حت
سديد Yشرتااكت يف  (WO/GA/41/3ث، وإىل الويقة )2012نيويو  Y30شرتااكت يف  وإىل ) 2012 سبمترب 10توضع 

رشة  (A/50/14ثالويقة  تاسعة  ية يف دورهتا ا نة الربlمج واملزيا يات الصادرة عن  تو عملخص القرارات وا ل ن جل ص  14 إىل 10(ل
 )).2012سبمترب 

 .ئودعا الريس األمانة إىل عرض الو�ئق .6

سديد Yشرتااكت يف WO/GA/41/2ثمانة أن الويقة وأوحضت األ .7 يل عن وضع  توي عىل تفا ت  ص حت
سديد Yشرتااكت يف WO/GA/41/3ث، تضاف إلهيا الويقة 2012 نيويو 30 تضمن معلومات عن وضع  ت اليت  ت
ية أعدت يف . 2012 سبمترب 10 ثا نورصحت األمانة بأن الويقة ا ل مترب 14ث با2012سب  تمل عدد من  م، وقد ا لغ Yشرتااكت سـ

يع اشرتااكهتا وأن . منذ ذ� احلني تأخرة علهيا، وأن بn سددت  بالغ ا يع ا يع اشرتااكهتا و ياك سددت  مجوأفادت بأن  مل مل مج مج بلج
تأخرة علهيا بالغ ا ملكوت ديفوار خفضت ا تقدم احملرز يف جمال Yشرتااكت . مل باه إىل ا Y بهتا يف لفت لوأبدت األمانة ر ن تغ

تأخرة ع يةملا رش املا سة  ضىل مدى األعوام ا تأخرة من . عمخل يون فرنك سورسي إىل 16ملفقد اخنفضت هذه Yشرتااكت ا ي  مل
بة  9,5 ثل اخنفاضا  سـيون فرنك سورسي، مبا  مي بنمل تأخرة40ي بالغ ا مل ملائة من ا  .مل

شأن الويقة  .8 ساؤالت  يقات وطرحت ا ثوقدمت ا ب ت لتعل ُ نةWO/GA/41/1لُ ية  ياlت املا سـ، ا ل لب ناء 2011 ل ث، أ
ند  شة ا بنا لق سات اخلار¶13م  .حل من جدول األعامل، تقارير مراجع ا

ية  .9 نة الربlمج واملزيا ية الصادرة عن  تو نوقرأ الريس فقرة القرار اليت تدعو ا·ول األعضاء إىل املوافقة عىل ا جل ص ل ئ
 : ، واكنت كام ييلWO/PBC/19/7ثخبصوص الويقة 

ي" نة الربlمج واملزيا نإن  بو إلحاطة علام مبضمون الويقة جل ية العامة للو ثة أوصت ا ي  ".WO/PBC/19/7مجلع

ناديق رؤوس األموال العام¼  .10 سديد Yشرتااكت وبوضع  بو علام أيضا بوضع  ية العامة للو صوأحاطت ا ت ي مجلع
 .2012سبمترب  10 يف

ند   ّ املوحد من جدول األعامل13لبا
سات اخلار¶  حلتقارير مراجع ا

ندت  .11 شات إىل الو�ئق ستا نا قا ية لعام WO/GA/41/1مل ياlت املا ل، ا تقرير مراجع ، WO/GA/41/4، و2011لب
سات اخلار¶ ية لعام : حلا ياlت املا يق يف ا لتد لب بو يف ، WO/GA/41/5و، 2011ق شاركة الو ية  بة املا يق يف املرا يتد مل ل ق ق

ساب اإللكرتوين تحدة ا·ويل  للحمركز األمم ا ية  ،WO/GA/41/6و، مل بة املا سات اخلار¶ يف املرا يق مراجع ا لتد قحل ق
باين ية يف ا تدابري األ ناء و ملرشوعات ا ن لل مب يذ نظام اإلدارة ، WO/GA/41/7و، لمل رشوع  يق املعلومايت يف  تد نفا تق م ل

تاكم¼ للمعلومات  نة الربlمج وامل، A/50/14و، )AIMSنظام (ملا يات الصادرة عن  تو جلملخص القرارات وا ص ية يف نزيال
رشة  تاسعة  عدورهتا ا مترب 14 إىل 10من (ل  .)2012سب 

سات  اخلار¶ إىل عرض تقريره .12 حلودعا الريس مراجع ا  .ئ
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تايل .13 يان ا سات اخلار¶،  يد كورت غروتري، مراجع ا لوأدىل ا ب حل لسـ  :ل

ندوبني" سادة، حرضات ا يدات وا يد املدير العام، ا يد الريس، ا ملا ل سـ سـ لسـ ل سات ّأود، بصفيت مراج. ئل حلع ا
نظمة سات ا يمك معل املراجع اخلار¶  نحي الفرصة ألعرض  ملاخلار¶، أن أشكرمك عىل  حل عل وهذا حدث خاص . م

بو بة يل، ألن هذه يه املرة األخرية اليت أعرض فهيا معيل عىل ا·ول األعضاء يف الو ي ّسـ ّ يد بأن . لن تأ ّفأنمت عىل عمل  ك ل
يخلف ند  سات العام  سـمراجع ا ه همةللحل  .ملين يف هذه ا

نذ " يا  همة  يس ألنين اضطلعت هبذه ا يوم،  ية انطوت ا مودعوين أقوها، برصاحة، إن صفحة ×ر مل ل خشصل ل خي ّ
نذ أكرث من قرن1999 عام ند إىل سورسا  بو ظلت  سات الو ية  م، بل ألن Ýمة املراجعة اخلار يج سـ ي ُحل ت ّ ّولعلمك . ّ
تعاون الطويل ب ال لتعلمون أنه ميكن تقدير ا نحو ّ بو  سة اليت أديرها والو بني املؤ ي نة119س ّوأرصح، دون أن أكون . سـ 

ندما توىل  رش  تاسع  تعاون بدأ يف أواخر القرن ا بات ذ�، بأن ذ� ا ناك إل عتأكدا شلك قاطع ألنين مل أكن  ل ل ث ه ّ عب ّ م
يق الفدرايل، ا*ي أسس يف عام  تد تب ا سورسيون العاملون يف  ّاملدققون ا ق لمك يق 1877يل ح، تد سة ق سسات مؤ

ئت يف برن يف عام  نشدوية أخرى أ ها 1893ل ية الفكرية"مس واكن ا تحد محلاية ا تب ا·ويل ا مللكا ، وا*ي مجع بني "ململك
ييت ريس وبرن همة . قاتفا يع األحداث ا تابعة ورصد  سورسيني  يال من املدققني ا نذ ذ� الوقت توالت أ ملو ج مجم مل يل

نقل  ثل ا نظمة،  هدهتا ا تاليت  لمل م يف يف عام ش بو يف عام 1960جنمن برن إىل  يس الو ي، مث تأ س ل، وحتوها بعد 1967ّ ّ
تخصصة يف عام  تحدة ا ّذ� إىل واكu من واكالت األمم ا مل تابعة ورصد 1974مل عرب إقامة العديد " منوها املادي"م، و

ية ا·وية للقطاع العام يف تحول إىل املعايري احملا ية، وأخريا ا بىن ا لمن ا س ل ت بل ّ  .2010 عام لتح

يه " نطوي  يع ما  نا يف  هب  ية لن أ تار تذكرة ا علوعقب هذه ا ي مج ه خي ل ية "سل يق القامئ عىل املعايري احملا تد با سق ل
نظمة" لا·وية للقطاع العام بة  بة لزماليئ و للم سـ نسـ لن ناب يف . ل بل فرصة احلديث عن ذ� بإ طفقد اكنت يل من  ق

بات عدة سـنا  .م

تأ" ترص يف حدييث عىل ا لوسأ تىض من الزمالء العاملني ق ية ا بو املا ياlت الو تصديق عىل حصة  قيد عىل أن ا ل ي ب ل ّك
ثاين من عام 150معي تكريس  بت . 2012 واجلزء األول من عام 2011ل يوما من العمل يف الفرتة بني اجلزء ا طلكام 

ية عن طريق ياlت املا تادة  يق ا تد يات ا لمن زماليئ، يك أمتكن من إجراء  ب ملع ل للمعل ق ية، تكريس أكرث ّ ل الرقابة املا
تقارير اخلاصة هبا100 من يق أصدرت األمانة لمك ا يات تد ل يوم إضايف إلجراء ثالث  تايل. قمعل تقارير يه اك لوتö ا  :ل

ساب اإللكرتوين - تحدة ا·ويل  بو يف مركز األمم ا شاركة الو ية  بة املا يق يف املرا للحتد مل ي مل ل ق  ،ق

سات اخلارو - يق مراجع ا حلتد باينق ية يف ا تدابري األ ناء و رشوعات ا ية  بة املا مل¶ يف املرا ن لل ب مل لمل  ،ق

تاكم¼ للمعلومات و - يذ نظام اإلدارة ا رشوع  يق املعلومايت يف  تد ملا نفل تق  ).AIMSنظام (م

"lيا تعلق  تقرير ا تلفة املذكورة، ال سـø ا يق ا تد يق عىل تقارير ا بل ا بغري أنين أود، أوال و مل ل ù ل تعل لّ قل ق ية ّ لت املا
بو 2011لعام  تابعة للو ية ا نوط بلك من إدارة اخلدمات املا نت أنظر إىل ا·ور ا يف  ي، أن أذكرمك مرة أخرى  ل ل مل ك ك ّ ّ

سات اخلار¶ ياسات . حلومراجع ا شأن لك ا سؤوu عن تقدمي رشوح لýول األعضاء  ية  سـفإدارة اخلدمات املا ب م لل
ية واحمل ية واملزيا شؤون املا تعلقة  نا ل ل بةمل ية ورشح . سـا يل الوقائع املا يا يف توفري تفا لوتؤدي تö اإلدارة دورا أسا ص سـ

باهبا ية ا·وية . سـأ تعلق األمر رشح املعايري احملا ندما  برية  نطوي عىل مصاعب  ية خاصة و تيس أ لوذ�  س ي ع ك ي بمه بيك ّ
رشوح الالزمة واألدu ا. للقطاع العام ية توفري ا ملوجيب عىل إدارة اخلدمات املا ل بت أن اإلجراءات اليت ل ّنعة اليت  ث تق

ياسات، أي إرادتمك أنمت ناسب مع إرادة واضعي ا سـتخذها خبصوص هذا املوضوع املعقد  ت لت بحت تö . ت صوقد أ
هااإلدارة،  با عبإ همةت تö ا ية ا·وية لالضطالع  شأن املعايري احملا تö ما يلزم من معارف  يايت،  مل إحدى تو بب ل س ب مت  .ص
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تصديق عىل أن اإلجراءات وفø خيص ا·ور " متكن من ا ثل يف ا هو  سات اخلار¶،  نوط مبراجع ا ّا ل ّ مت حل ّمل لي ف
ية ا·وية للقطاع العام بقا للمعايري احملا ية  ياlت املا ية املعمول هبا تؤدي إىل عرض ا لاحملا س ط ل ب بس يد . لب تأ كوأود جمرد ا ل ّ ّ

lيا توايل، ضامن أن ا ية عىل ا ثا نة ا بعىل أنه مت،  ل ن ل سـ لّ ية ا·ويةّلل ثل للمعايري احملا يمك  ية املعروضة  لت املا س ت عل بل ومع . مت
بدي رأيه  ية لك ما يلزم من معلومات واحضة يك  ياlت املا ناك أمام لك من يطلع عىل ا ييق تö املعايري ت  ل ب ه لب ّتط

نظمة املايل ياlت، أوال، عىل عمل ألهداف املا. مليف وضع ا بح املطلع عىل تö ا بفقد أ لص ياساهتا ّ بو و سـية للو ي ل
ية ية الر سـاحملا ئيس يد. ب يل وتربر الرمق ا ية رشحه  نطوي عىل إشارة إىل حا ند مايل  بح لك  يا، أ ّو� ملق ّ تفص شـ ي ب ص لن . ت

 öيع ت سات اخلار¶، أن أؤكد لمك أن زماليئ حفصوا، شلك مفصل، مضمون  نين، بصفيت مراجع ا مجو ب ّحل ّ ّ ميك
ثل للمعلومات متتاحلوايش وأهنا  ية ا·ويةّ ل املطلوبة مبوجب املعايري احملا  .بس

ية لعام " ياlت املا يق ا*ي أعددته عن ا تد يات الفحص مفص¼ يف تقرير ا تاجئ  لوترد  ب ل معل لن وأردت أن . 2011ق
تاد إىل حد ما، إذ بلغ جحمه  يال من ا ملعيكون آخر تقرير أعده أكرث  سري Ýمة 99تفص تي صفحة، وذ� من أجل 

ندي  تب ا لها يخلفينملك سات اخلار¶. سـا*ي  يري مراجع ا حلوسأعود فø بعد إىل اإلجراء اخلاص  نين أود . بتغ ّو ّلك
ية سورسية، أن تظل مالحظايت وجزية و يد ا تقا يه ا معلأيضا، كام  ل ل ل ّتض ي  .تق

يق" تد ية ا تني خبصوص  يد عىل نقطة واحدة أو  تأ قوأود ا لّ ن نقط ك يا. تقل Y د عتفقد اكن يل ولزماليئ احلظ يف
نظمة يل اùاطر. ملعىل إجراءات هذه ا نا  هّل  حتلممّا  علي ية ا·وية للقطاع . س نا اضطررl، مع إدراج املعايري احملا لو س بن ّ لك

يل أكرث مشوية تح لالعام، إىل جعل ذ� ا ل يعي، مع إدراج معايري جديدة، أن يزيد خطر ارتاكب األخطاء، . ل لطبومن ا
ساب املعارف الالز ية مع . مةكتويزيد خطر عدم ا بة ا·ا ناسب نظام املرا نطوي عىل عدم  ناك أيضا خطر  خلو ت ي قه

ية. الوضع اجلديد ية لطرق اإللكرتو ياlت احملا ناك اخلطر املربط مبعاجلة ا نكام أن  س ب ت به ل ّوال بد أن تضمن األنظمة . ّ
ية ية واملا ية حصة املعلومات احملا لاملعلوما س همة األخرى اخلطأ ا. بت بدأ ملومن اùاطر ا يق  ند  م*ي ارتكب  ب تطع ُ

سات اإليرادات يد رسوم الرباءات يف  تحقاق وهو  Yح ي يد اإليرادات قد . تقسـ قواللك يعمل أن ارتاكب أخطاء يف  ّ
بو املايل برية عىل وضع الو يخيلف آ�را  ك ّ. 

يني، ع" تقد أن زماليئ قد معلوا، خالل العامني املا ندوبني، أ سادة، حرضات ا يدات وا ضا ع مل ل ّسـ ىل أساس ل
 öيق ويف أداء ت تد بان يف خطط ا يع تö اùاطر يف ا نين أن أؤكد لمك أنه مت أخذ  قاùاطر املذكورة و لميك سـ مج حلّ ّ

يق. اخلطط تد تلف تقارير ا تاجئ لك هذا العمل يف  بة وترد  نا يق  يات تد قوقد مت Yضطالع  م لق خم ن سـ ّكام أود . بعمل
تاز ا*ي قامت به و يق ا·اخيلملماإلشارة إىل العمل ا تد بو  قحدة الو لل سات . ي حلوعىل الرمغ من أن Ýمة مراجع ا ّ

ية ا·وية للقطاع العام، فإنه  ية املربطة بإدراج املعايري احملا ثل يف تركزي موارده عىل اùاطر الر ّاخلار¶ اكنت  ل س ت سـ ّ بمت ئي ت
نين القول إهنا  نب يف رش�ا، ولكن  ثاضطلع أيضا بعدة Ýام أخرى لن أ تميك ّ ية ط تاك يعة ا ملبت، مرة أخرى، ا ل لطب ّ

سات اخلار¶  .حلللعالقة القامئة بني املدقق ا·اخيل ومراجع ا

ية يه، من �ة " نارص أ يق سأشري، كام أرشت العام املايض، إىل أن أكرث ا تد مهوفø خيص تقرير ا لع ّل ق
تة ثا سائ¼ واألصول ا يح لألصول ا تقدير ا باألصول، ا ل ل لصح ند تö األص. ل ية تستو جول إىل تقديرات جترهيا �ات خار

مية  يب وأكرثها اقرتا من ا نا، أفضل األسا نارص حمددة ويعد، يف رأ باع هنج يقوم عىل  تلاكت مع ا لقتعىن جبرد ا ل ي ع ت ُملم ّ ُ
ية تحقات املوظفني. حلقيقالعادu ا ثل يف Yلزتامات املربطة  نرص  سـوفø خيص اخلصوم، فإن أكرب  ت ّ مت مبع ي يمي تقوقد مت . ّ

يقي نظمة ا ترب أن افرتاضاهتم أقرب ما تكون من وضع ا يني أ تواريني خار بل خرباء إ نارص من  حلقيع تö ا ج ملق ع ك لع . ّمج
يه  تقين ا*ي يعا شاركة، عاجال أم آجال، يف العجز ا بو يف اضطرارها إىل ا تعلق خلطر ا*ي توا�ه الو  øنوف ل مل ي ي

تقاعدية ملوظ شرتك للمعاشات ا ندوق ا لا مل سات لص يد ذ� اخلطر يف ا تذكري بأن عدم  تحدة، أود ا حلفي األمم ا ي ل تقمل ّ ّ
ية ا·وية توافق متاما مع املعايري احملا يا  لحا س بل تعلق . م ند ا ملوأشري، أخريا، إىل أن ا لب ّتطلب بذل �د " إليرادات"ّ

شامل اخلاص جبمع رسوم معاهدة نظر إىل اإلجراء ا  øبل زماليئ، ال سـ لخاص من  ل شأن الرباءات، ق تعاون  ب ا ل
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ية  شرتطه املعايري احملا تصادي، كام  Y تطابق مع اجلانب بلغ تö الرسوم  بوذ� من أجل حتديد ما إذا اكن  ق سم ت ي
 .لا·وية

ية لعام " ياlت املا يق ا ية تد تام هذا اجلانب من  نين ا لوال  ب معل لت ق شكر 2011خميك بارات ا يه  ل دون تو ع ج
يع موظفي ال ناء إىل  مجوا ية ا·وية لث ثايل إىل املعايري احملا تحول ا متكني هذا ا بو عىل لك ما قاموا به من معل  لو س مل ل بي ّ ل

 .للقطاع العام

يري مراجع " يان يديل به، أال يذكر اإلجراء اخلاص  سات اخلار¶ احلايل، يف آخر  يق ملراجع ا تغوال  ب حل بيل
سات اخلار¶ شة هذا اإلجراء و. حلا نا قوقد مت، لعلممك،  سمرب م يه يف د يوضعه مث املوافقة  بل فريق 2011عل ق من 

تحدة سات األمم ا يني  ملاملراجعني اخلار حل يه اكنت Ýميت بذل لك ما يف وسعي . ج علوناء  باعب تعلøت اخلاصة تإل ل تö ا
تعلøت احلرص، قدر اإل. بذ� اإلجراء شدها تö ا يد أيضا أن من بني األغراض اليت اكنت  تأ لوأود ا ن ك تل ّ ماكن، عىل ّ

سات اخلار¶ اجلديد بداية ملراجع ا نظمة إىل إعادة رشح لك يشء من ا يه ا حلتاليف وضع تضطر  ل مل ّكام أود أن . ف
سورسيني يف هذا اإلجراء اكن تقدمي رشوح مفص¼ عن الطريقة  شود من املدققني ا يف أن الغرض الرييس ا يأ لمل ن ئض ّ

ياlت  ية  نود الر رسوا هبا ا باليت  سـ للب ي ئل ّ ية ا·ويةف يث املعايري احملا ية من  لاملا س بل هم سلمي . ح فواكن الغرض الرييس هو  ئ
بادل لألمور ندي. متو بادل مع نظريي ا هم  ثقة بأنين توصلت إىل  نت واثقا لك ا هو ت ّ ل لك م بادئ . ف تö ا بقا  ملومت،  ل ط

س بادل املعلومات الالزمة بني مراجعي ا بات  يع عىل بروتوكول إل تو ية، ا تو حلا ت ث ل جهي وسأميض أبعد من ذ� . اتقل
تواصل، من جتاوز  بادل وا نا، فø خيص بعض جوانب ا ندي  سورسي وا سات ا لألقول إن مراجعي ا ت ه ل لحل متكّ ل ي ّ

ند سات العام  ثلون مراجع ا يع زماليئ ا*ين  ية، ويف هذا الصدد أود أن أشكر  تو بادئ ا ها حل ّ مي مج جهي ل لمل ّ. 

ناول، بإجياز، تق" تقل اآلن أل توسأ ثالثة األخرى وأود أن أبدأ لعودة إىل العمل احملاسـيب ن يق ا تد ّارير ا لق ل
بىن اإلداري اجلديد وقاعة املؤمترات اجلديدة يد ا ملاخلاص  يش نذ عام . بت تظام  ثه  موهذا موضوع مت  ن بل 2004حب ق من 

يق ا·اخيل تد ية  بو مل تكن متö، وقهتا، آ سه، ألن الو سات اخلار¶  قمراجع ا لل ل ي نف ية ّحل ل تضمن القدر ذاته من الفعا
يوم نذ عام . لكام هو احلال ا ية تقارير2004موقد أصدرت،  نظر إىل . ن، مثا ية لغة و تيس أ لومبا أن هذا املوضوع  مه يك ّ

ـي يف  يف اكنت  تنهتأن مدة ا سـتلك ل يان 2012ن يويو 30ّ بب، ارتأيت أنه من واجيب تزويد ا·ول األعضاء، آلخر مرة،  ّّ
نظمةعن الوضع ا بة  همني  رشوعني ا للمتعلق هبذين ا سـ لنمل مل تقرير األخري، املؤرخ . مل لويؤكد ا سمرب 22ّ ، عىل 2011ي د

رشوعني مت  نظمي ا يدة، وأن  ناء موثقة بصورة  رشوعي ا يات، وأن املعلومات اخلاصة  تو يذ أحدث ا ملأنه مت  مب تت ب ص ل ّّ جّ لنف
رشوعني مضمون، وأنه مت  بة، وأن رصد ا نا ّبطريقة  ملسـ ّ يةم نيل اùاطر املربطة هبام بطريقة  ت  .Ýحتل

تحديث نظام " تعلق  تقرير احملاسـيب ا بوفø خيص ا مل يل اùاطر AIMSل تح نا هبا  يق اليت  تد ية ا ل، فإن  ل مق ل قمعل ّ
ية اليت تدير ا.ال املايل  يحة وحتديث األنظمة املعلوما يق اكن رضور/ ألن وضع رامرتات  تد هرت أن ذ� ا تأ حص ّل قّ ظ

ية ا·وية للقطاع العامواحمل تحول إىل املعايري احملا بقة  رشوط ا لاسـيب من ا س لل بسـ ّ مل وسأقول، دون اخلوض يف . ل
بع  رشوع ا بة، وأن ا ياجات اجلديدة من احملا Y يمي مية  نطوي عىل حتضريات  رشوع اكن  يل، أن ا تفا ّا ت سـ ت ي ص ملل ح ل ّمل تقّ سل

بة إدارة ا مية، وأن مرا لتاملامرسات اإلدارية ا ق ّ بارامرتات مت لسل يقة، وأن وضع ا رشوع متت بطريقة د يذ ا ناء  ليري أ ث ّغ ق ملنف ت
بهتا بدقة ياlت ومرا يل ا ية تر يط  يجة  ية ا·وية و يدة ملعاير احملا يحة بفضل املعرفة ا قبطرق  ح ت بب معل ختط ن ل س جل لحص ّ .

تو تخديم الربlمج احلاسويب مل تكن يف ا سـويمكن موطن الضعف الرييس يف أن معارف  ملسـ م ّ ثايل وأن ئ ّى ا مل
باإلجراءات واللواحئ اجلديدة مل حترتم شلك ×م ُ. 

بو " شاركة الو شأن  تقرير احملاسـيب  يوفø خيص ا م ب ساب اإللكرتوينل تحدة ا·ويل  للحيف مركز األمم ا  فقد مل
شاركهتا ية عن  نظمة را شود وما إذا اكنت ا شاركة لغرض ا تأكد من مدى وفاء تö ا مأردت ا ض مل ن مل ملل حظ وال. ّ

بو يات املركز والو سؤو يزماليئ وجود إطار اتفاق عىل توفري اخلدمة حيدد Ýام و ل م وإلضافة إىل ذ� قام . ّ
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ساب اإللكرتوين بل مركز ا ية اخلدمات املقدمة من  تظام،  من نو تحقق،  يون  حلشارون خار ع ن ل قت ج توتعلق . مس
سات، و يد الفواتري يف ا يدة املالحظة يف  شلكة الو حلا قمل برية مقارنة بوضع ح ية  تيس أ شلكة ال  كلكن هذه ا مه تكمل ّ

نظمة املايل معوما  .ملا

بذة عامة عن " ندوبني، لقد حاولت، قدر اإلماكن، إعطاءمك  سادة، حرضات ا يدات وا يد الريس، ا نا مل ل سـ لسـ ئل
سات نحو الوارد يف أحدث تقاريري مكراجع خار¶  بو، عىل ا للحوضع الو ل تعداد، . ي لطوأl عىل ا بع، لالسـXع سـ

ئ¼ تطرحوهنا يقات تدلون هبا والرد عىل أي أ سـإىل أي  ّتعل  ".وشكرا لمك. ّ

سات اخلار¶ عىل العمل ا*ي أجنزه يف الفرتة  .14 شكر إىل مراجع ا توجه  ية ا تحدة األمر حلوود وفد الوال/ت ا ل ل يكمل
ية نوات املا ية وعىل لك ما أجنزه من معل طوال ا ضاحلا سـ ية لعام وأعرب عن رسوره. لل ياlت املا ل ألن ا ثل، مرة 2011لب متت 

نظومة األمم  نظامت الرائدة يف  بو اكنت، مرة أخرى، من ا ية ا·وية للقطاع العام، وأشار إىل أن الو مأخرى، للمعايري احملا ملب ي ل س
يذ هذه املعايري تحدة يف  تنفا  .مل

 :وأخذ املدير العام اللكمة وقال ما ييل .15

يد غروتري" لسـناب املدير، ا ية : ج نا ـي بهناية ا بو  سات الو تك مكراجع خار¶  ئإن وال ث ت ي حل لي -2010نهت
ساب . 2011 بريا يف ا هاما  بو ألكرث من قرن من الزمان وسامه إ سورسي مع الو يدرايل ا تب ا تولقد معل ا ك ي كل سي لف ملك

نا يا  نظمة وضعا ما يا ل نا سوى اجلزء الظاهر من العمل امل. متمل تقارير اليت تقدÝا  ست ا لو ل ضين ا*ي تضطلع به مع لي
يمك با نا و با هور يف لك عام يف  نفريقك لعدة  من ي م ها، ويه حتظى . ش ها و ية و ناية معامالنا املا ميوتدرس أفرتك  تفحص تقق ل ت بع

يق املصلحة العامة ياقة ا·امئة والزتاÝا القوي  تقالل وا Yية والكفاءة و متزيها  نا  بتحقحرتام مو للظف سـ ن ملهي وإىل . ل
ته من خدمات يف جانب املر سات اخلاصة مبا قد بو، فإنك دأبت عىل مراجعة ا ية اليت أجريهتا للو ماجعات املا حل ي ل

نا مع برlمج األمم  يل وأيضا عال يق ا·اخيل واحتادات ا تد رشية وا يا املعلومات واملوارد ا نولو تجماالت  سج قل تب لل ق ج تك
ت?ية Y نا ناد تحدة اإلمنايئ و نا ص سمل ند . يق بونزوال  يøت، وبطلب من ا·ول األعضاء أجريت طلع لتقنا أجريت ا

نا. حتقيقات خاصة نصاحئ واإلرشادات إ نت بعمö من تقدمي ا يولقد  لل إنين ألود أن أشدد عىل جمالني سامهت مرة . متك
نا فهيام وهام تأ ترصده، واعXد املعاي: حأخرى يف اآلونة األخرية يف جنا باين اجلديدة، ا*ي مل  تفيد ا ملي ية تش سبري احملا

بو يا·وية للقطاع العام يف الو ساعدة اليت قدمهتا يف هذين ا.الني اكنت حامسة. ل شكرك عىل روح . ملإن ا نا  نو لعل
öها يف مع ناءة اليت  تحىل هبا واملقاربة ا تاح اليت  Yبع تنف ب تت شكرك عىل ذ�. ل تقدم وحنن  نا من إحراز ا نلقد  ل . مكنت

ية سعة املا هر ا ضوخالل األ لت ند، ش سات، املدقق العام  ه نقلت ملفاتك ومعارفك إىل اإلدارة اجلديدة ملراجعة ا للحل
يف . وحنن نرحب به تك اليت حتملت تاك يد غروتري أنت وأفرتك ومؤ شكرك شكرا خاصا  لونود أن  سـ سـ ّن س ق

نا عىل هذه اإلجراء يف ا*ي تعاون  بý ا نوات، وشكر أيضا ا معاخلدمات املقدمة طوال هذه ا ملض ل ن نات، وتقدم لسـ
نان Y يك بأمسى لكامت تإ  ".مل

سات اخلار¶  .16 يب مبراجع ا سات اخلار¶ عىل معB، والرت حلوقال الريس إنه يود أيضا شكر مراجع ا ححل ئ
ند من  .لها

ية لعام  .17 ياlت املا شكر إىل األمانة عىل ا يا  با لوتوجه وفد إ ب ل ن سات اخلار¶ عىل معB 2011لسـ حل وإىل مراجع ا
تاز هاملما ية و نوات املا قبل خالل ا ض ية لعام . لسـ ياlت املا يل ا لوقال إن  ب بعض 2011لحتل يح معلومات Ýمة جدا تربط  ب  ت تي

يات تاح ا ند ا يان ا*ي أدىل به  مجلعاألفاكر اليت حتدث عهنا الوفد يف ا ت ع فب ية . ل نوراح يقول إن توC احلذر يف إدارة املزيا
تو ية لألجلني ا ملويف اخلطة Yسرتا ية ترثي األفاكر تيج ياlت املا بغي أن يوجه احلوار والقرارات، وقال إن ا لسط والطويل  ب لي ن

مية 2011ورصح بأن عام . يف هذا الصدد يل جعز  هد  بق  تسج ثل زهاء 32,2ش يون فرنك سورسي ما  مي  ملائة من 11يمل 
نظمة، وقد بلغ هذا العجز يف عام  ية خالل ي ماليني فرنك سورسي10 زهاء 2010ملإيرادات ا بلغ اإليرادات ا لفعل، ومل  ت
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بلغ  سحب  بو أن  توقعة، واكن عىل الو تو/ت ا تني ا ما تن ي مل ملسـ ية 32,2لسـ ية  يا Y ها يون فرنك سورسي من أموا تغط  ط ت لمل ح لي
نادا إىل قمي . هذا العجز يمي ا بو حصلت عىل هذا ا باين واألرض، وقال إن الو مية ا تفت الوفد إىل موضوع حتديد  توا ستق ي مل لل ق

مية هذه  بني شلك أفضل  سابقة اليت اكنت  تعني لقمي ا باح، لكن اكن مبقدورها أيضا أن  نة وهو أمر  سوق الرا قا ب ل سـ ه تل سـم ت
ية . األصول عىل األجل الطويل يا Y بلغ األموال يا من  باين أعىل  مية األرض وا طوقال إن هذا األمر Ýم جدا ألن  ت س حمل م ب ن ق

يا، وهو  تاح حا لا يون فرنك 162مل نظمة لفعل يف وضع . يسورسيمل  يضع ا باين أكرث من ذ�  مية ا يض  ملوأضاف أن  سـ مل ق ختف
ية ا·وية . صعب أو حرج جدا ثال إىل املعايري احملا Y يق بذE من �ود  شكر إىل األمانة عىل ما  لوتوجه الوفد  س ت ت بل متحق ل

بل يغطي خصوم ا. للقطاع العام ند يف ا ملسـتقوأعرب عن أمB يف أن يضاف  يعطي صورة ب ب¼، ما  تقاعدية ا سـملعاشات ا ملقل
بل وعن  يعطي ا·ول األعضاء فكرة أفضل عن ا بل وهذا  نظمة يف الوقت الراهن ويف ا تقاكم¼ عن الزتامات ا سـتق ملسـ سـمل مل

ية متدها لوضع املزيا يات اليت علهيا أن  نYسرتا تخدام األموال. تعجت سلط الضوء عىل أن العجز وا ته يف أن  سـوأبدى ر ي  غب
ها  بل  تقاعدية يف ا يف املعاشات ا باين وعدم مراعاة تاك يمي األرض وا ية وتراجع اإليرادات وإماكية إعادة  يا Yلك تق سـتق ملح ل ل مل ن ط ت

بار Y تعني أخذها بعني تخماطر  نظمة . عي ية ا شأن مزيا يدة  متكن من اختاذ قرارات أ ملوأردف قائال إن ا·ول األعضاء لن  ن ب ك ت
تحديد بل إال  بيف ا يحملسـتق ها شلك  تعداد  Yاطر وùحص هذه ا ب ندوق املعاشات . لسـ تعلقة  بصوأشار الوفد إىل Yلزتامات ا مل

سات اخلار¶ يحات يف تقرير مراجع ا نه تو متل ا*ي وردت  تقاعدية ا حلا ض ع بلغ . حملل يون 200توقال إن هذه Yلزتامات  مل 
نظمة سات ا ملفرنك سورسي لكهنا مل تدرج يف  ح سات اخلار¶ يف جحم اùاطر اليت وود الوفد. ي حل أن يعرف رأي مراجع ا

يني عىل عدم إدراج هذه Yلزتامات يف  تحدة اخلار سات األمم ا جها هذه Yلزتامات والوضع القانوين التفاق مراجعي  ملشلك ح ت
سات ية وإن اكن. حلا يا Y شرتط حدا أدىن لألموال نظمة  طوود أيضا أن يعرف إن اكنت لك  ت حت بو م يت أموال الو

بلغ هذا احلد األدىن ية  يا Yت ط  . حت

سات اخلار¶ إىل الصفحة  .18 ية 5حلوأشار مراجع ا ياlت املا ل من ا سخة اإلنلكزيية(لب بني جعزا قدره) لنا  32,2 تاليت 
نة يجة  سـيون فرنك سورسي  ن لمل تك ياlت 9ولكن الصفحة . 2011 ي سخة اإلنلكزيية(لب من ا يان) لنا  مقارنة باليت ورد فهيا 

ية  بالغ ا ية وا بالغ املدرجة يف املزيا لفعلا مل ن نظمة حققت فائضا بلغ -مل بني بوضوح أن ا مل اإليرادات  يون فرنك سورسي 0,8ت ي  مل
نظمة وصلت إىل  ية  يا Y من األموال uرشوعات املمو نفقات عىل ا ية وأن ا للممقارنة ملزيا ط ت ل حن يون فرنك 36,2مل مل 

تاك لسورسي، وتعزى تö ا ُ يجة ي ية، و يا Y رشوعات من األموال متويل  ية العامة  نتيف إىل القرارات اليت اختذهتا ا ط ت مجلع حل م ل
نة  ند مقارته  ية  يا Y سـ*� اخنفض إجاميل األموال ن ع ط بت بلغ 2010ح يون فرنك سورسي32,2ي مبا  ي  يق . مل ند  بو تطع
باع بعض القواعد فø خيص  بغي ا ية ا·وية،  تقاملعايري احملا ن تب ي ل باين من . يمي األصول واخلصومس يøت األرض وا ملوقد أجريت  تق

يقة ية ود قطرف خرباء وقدموا و�ة نظر  نظمة . حقيق تحدة والزتامات ا تابع لألمم ا تعاقدية ا ندوق املعاشات ا ملوفø خيص  مل ل ل ص
مية نظمة  ية  ياlت املا سلجتاهه، فا للم ل ثري األموال . لب ية تفوق  يا بو أمول ا بكو·ى الو ط ت نظامت األخرىحي ية  يا Yللم ط . حت

بل نظمة أخطارا يف ا ملسـتقولكن من املمكن أن توجه ا مت¼ . مل تحدة اخلصوم ا نظومة األمم ا نظامت  يع  حملوقد عاجلت  مل ممج م
بو ها اليت عاجلهتا هبا الو تعاقدية لطريقة  يللمعاشات ا تق¼ ويس اآلن يف . نفسل سة  تقاعدية مؤ ندوق املعاشات ا لو سـ س ل مص

يق ميكن إدراجه يف ميكوضع  ناك، حلد اآلن، أي رمق د يس  يه  نظومة، و نظامت ا يع  ية  ساب اخلصوم ا قنه من  فل هم عل مل مجل لفعل ح
سات تحدة عىل دفع تö اخلصومات فلن يكون ذ� فور/. حلا نظامت األمم ا ملوعالوة عىل ذ�، فإن أجربت  م وعىل . ُ

تدابري الالزمة  متكن أوال من اختاذ ا نظامت أن  لا يةتمل تحد/ت بفعا لملعاجلة تö ا  .ل

يار  .19 يا إىل ا با ملعوأشار وفد إ ن ية ا·وية 25سـ ل من املعايري احملا تحقاقات املوظفني(بس سات ) سـا حلوإىل تقرير مراجع ا
تقاعدية ساب خصوم املعاشات ا لاخلار¶ ا*ي أوحض خطر عدم  تقل . ح تعلق خبطر مايل  سـورأى الوفد أن األمر  مي

باهنا هذا اخلطرتوساءل عام إذا اكن تحدة قد وضعت يف  تابعة لألمم ا نظامت غري ا سـت ا مل ل سات . حمل حلوقال إن مراجع ا
بلغ نه يود أن يعرف إن اكن ال بد من إدراج اخلصوم 200 ماخلار¶ أفاد أن  يقا، و يس د يون فرنك سورسي  لك  ق ل ي مل

ية امل سات رمغ الصعوت ا تقاعدية يف ا ناملربطة ملعاشات ا حل ل رس الوفد عام إذا . تربطة بذ�لتقت سـتفوإضافة إىل ذ�، ا



WO/GA/41/18 

8 

 

ناىف  تحدة عىل عدم إدراج تö اخلصوم وما إن اكن ذ�  نظومة األمم ا يون يف  سات اخلار يع مراجعي ا تاتفق  م يج مل حل مج
ية ا·وية لواملعايري احملا  .بس

تني  .20 سات اخلار¶ إىل ا لصفحوأشار مراجع ا سخة اإلنلك( من تقريره 12 و2حل حيث رشح بوضوح موقفه ) زييةلنا
تقاعدية ندوق املعاشات ا مت¼  لمن اخلصوم ا لص تحدة . حمل سات األمم ا يني  ملوقال إن سورسا عضو يف فريق املراجعني اخلار حل ج ي

يق خلصوم  يل حتديد رمق د سات ما دام أنه من ا بغي إدراج أي يشء يف ا قويرى األعضاء اآلخرون أنه ال  تحن حل ملسـي
ية ا·وية. شاتصندوق املعا توافق مع املعايري احملا لوهذا  س ية وإذاكء الوعي خبصوص . بي شفا يل بلوغ ا فوÝا يكن، ويف  لب س

بد بو قد  سأu أن الو باه ا·ول األعضاء إىل  متل، قال إنه يود أن يلفت ا بيل ا تكهذا اخلطر ا ت تتق يسـ م ن حمل مليون فرنك  200 مل
ندوق املعاشات ا صسورسي من اخلصوم إذا واجه  يةي لتقاعدية صعوت ما و·ى . ولن يكون دفع تö اخلصوم فور/. ل

يح الوضع تعاقدية، الوقت الختاذ تدابري  ندوق املعاشات ا بو، و تصحالو ل ص ثل للمعايري . لي ياlت  توأكد جمددا عىل أن ا متب ل
ندوق بل خصوم فø خيص ذ� ا بو يف ا ية ا·وية ولكن قد تكون للو لصاحملا ي ل تقس  .ملسـب

ية ا·وية وأقر يف ئوشكر الر .21 ثال للمعايري احملا Y ت اخلار¶ عىل رشحه املفصل النعاكساتسا ليس مراجع ا س ت بحل م
تقاعدية ندوق املعاشات ا لذات الوقت حXل وجود خطر فø خيص   .ص

يت اليت ات القرارنصوصئوقرأ الريس  .22 يةاتصدعو ا·ول األعضاء إىل املوافقة عىل تو نة الربlمج واملزيا ن   خبصوص جل
نقاش، ويهالو�ئق  :ل موضع ا

تضمن الويقة (GA/WO/1/41 ثالويقة ثاليت   )PBC/WO/4/19 ت

ية لعام" ياlت املا بو ملوافقة عىل ا ية العامة للو ية أوصت ا نة الربlمج واملزيا لإن  ب ي مجلع ن  كام وردت يف 2011 لجل
 ."WO/PBC/19/4 ثالويقة

بو توافقإن  .23 ية العامة للو يا يةمجلع ية خبصوص الويقةص عىل تو نة الربlمج واملزيا ث  ن ، كام WO/PBC/19/4 جل
 .A/50/14ثوردت يف الويقة 

تضمن الويقة (GA/WO/4/41 ثالويقة ثاليت   )PBC/WO/6/19 ت

بو إلحاطة علام مبضمون الويقة" ية العامة للو ية أوصت ا نة الربlمج واملزيا ثإن  ي مجلع ن  ".WO/PBC/19/6 جل

بإن  .24 ية العامة للو يا يو توافقمجلع ية خبصوص الويقةةص عىل تو نة الربlمج واملزيا ث  ن ، كام WO/PBC/19/6 جل
 .A/50/14 ثوردت يف الويقة

تضمن الويقة (GA/WO/7/41 ثالويقة ثاليت   )PBC/WO/17/19 ت

ية " نة الربlمج واملزيا نإن  بو إلحاطة علام مبضمون الويقةجل ية العامة للو ثأوصت ا ي  ".WO/PBC/19/7 مجلع

بو توافقمجلاإن  .25 يية العامة للو ية عىل ع ية خبصوص الويقةصتو نة الربlمج واملزيا ث  ن ، كام WO/PBC/19/17 جل
 .A/50/14 ثوردت يف الويقة

تضمن الويقة (GA/WO/6/41 ثالويقة ثاليت   )PBC/WO/18/19 ت

ية العامة إلحاطة علام مبضمون الويقة" ية أوصت ا نة الربlمج واملزيا ثإن  مجلع ن  ".WO/PBC/19/18 جل
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بو توافقإن  .26 ية العامة للو يا ية عىل مجلع ية خبصوص الويقةصتو نة الربlمج واملزيا ث  ن ، كام WO/PBC/19/18 جل
 .A/50/14 ثوردت يف الويقة

تضمن الويقة (GA/WO/7/41 ثالويقة ثاليت   )PBC/WO/19/19 ت

ية العامة إلحاطة علام مبضمون ال" ية أوصت ا نة الربlمج واملزيا مجلعإن  ن  ".WO/PBC/19/19 ثويقةجل

بو توافقإن  .27 ية العامة للو يا ية عىل مجلع ية خبصوص الويقةصتو نة الربlمج واملزيا ث  ن ، كام WO/PBC/19/19 جل
 .A/50/14 ثوردت يف الويقة

ند   ّ املوحد من جدول األعامل14لبا
تهاهلقرتح إدخاامل تعديالتلا بو املايل وال حئ عىل نظام الو  ي

شات إىل ا .28 نا ندت ا قا مل  .A/50/14و) WO/PBC/19/21ثاليت حتوي الويقة  (WO/GA/41/8ثلويقة تس

ثودعا الريس األمانة إىل عرض الويقة .29  .ئ

ناك اقرتاحات  .30 سحب عىل املصطلحات، و ها عىل الويقة  تعديالت املقرتح إدخا نت األمانة أن العديد من ا هو ن ث تل لب ي
ية  رشوط املعايري احملا ته  نظام املايل وال يف ا بأخرى  ستك حئ بو . لا·وية للقطاع العاملل ثال عىل ذ� تعديل يلزم الو يوخري  م

سات اخلار¶ نوية خضعت ملراجع ا ية  ياlت ما حلتقدمي  سـ ل ب ية ا·وية للقطاع العام ب لمبوجب املعايري احملا ثال آخر . بس مومثة 
تلاكت غري القاب¼ لالسـهتالك  مبوجب نفس املعا نظمة بأن تعرتف  ملمعىل تعديل يلزم ا بومل ية للو يان املزيا ييري يف  ن ومل . ب

تلاكت القاب¼ لالسـهتالك هذه األمور اكملعدات واأل�ث ملمشمل ا تلاكت إىل اجلرد املادي ا·وري . ت ملموقد خضعت هذه ا
بار Y ته ألخذ ذ� بعني نظام املايل وال توأدخلت قاعدة جديدة  حئ  .عل

تعديال .31 ية ا تحدة األمر لوقد أيد وفد الوال/ت ا ثال يكمل سمح ال ته ما  نظام املايل وال ها عىل ا تت املقرتح إدخا ي حئ مل س ل
ية ا·وية للقطاع العام لللمعايري احملا ية ا·وية بل قف. بس سجم مع املامرسات احملا  uلد ارتأى الوفد إىل أن اللواحئ واملواد املعد س بن ت

ية نظمة احملا ية يف جسالت ا شفا تعزز من ا تعديالت  بإن بعض ا سف مل ل سـ  .ل

ية يف خصوص هذه وق .32 نة الربlمج واملزيا يات  نرأ الريس فقرة القرار وتدعو ا·ول األعضاء إىل املوافقة عىل تو جل ص ئ
 :ثالويقة واكنت اكآليت

ية" نة الربlمج واملزيا نإن  بو املوافقة  "1" :جل ية العامة للو يأوصت ا Mعىل املواد املعدu مجلع  3.6 و2.6 و1.6 و10.5 و13.3ُ
ية و "2" ؛WO/PBC/19/21ث كام وردت يف الويقة 8.11 و10.8 و7.6 و6.6 و5.6 و4.6و بو مجلعأوصت ا يالعامة للو

تخدمة يف  نظام املايل واملصطلحات ا تعديالت الحئة ا سـإلحاطة علام  ل تهمرفقات ملب نظام املايل وال حئا  ".ل

ية يف خصوص ا .33 نة الربlمج واملزيا يات  بو عىل تو ية العامة للو نوافقت ا جل ص ي ، WO/PBC/19/21ثلويقة مجلع
 .A/50/14ثكام وردت يف الويقة 
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ند   ّ املوحد من جدول األعامل22لبا
يق ا·اخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا نوي املوجز ملدير  تقرير ا قا ل شع سـ  لل

شات إىل الويقة  .34 نا ندت ا ثا ق مل  .WO/GA/41/9تس

يق ا·اخيل والرقابة اإلداريةوعرض مدير  .35 تد قبة ا ل بة (شع تاجئ أعامل تقرير ا) لشعا نوي املوجز ا*ي تضمن  نبة ا سـ لشع ل
بة وإجراءاهتا ثقة عن الرقابة واألشطة األخرى وموارد ا يات ا تو تابعة ا يق فضال عن  يمي وا يق وا تد شعا ن ن ص ل لل بمل م تحق تق لق ّوأكد . ل

نوية وكذ� خطط العمل اخلاصة بأ ها ا بة تضع خطة  بة وشدد عىل أن ا ية ا تقال سـاملدير عىل ا شع شع ل لسـ ل معلل ّ يق ّ تد قعامل ا ل
ية ×مة تقال يق  يمي وا لوا سـ تحق لتق تلفة . ل يق  يمي وتقارير  يق وثالثة تقارير  سة تقارير تد بة أصدرت  خمورصح بأن ا مخ حتقشع تق ق ل ّ ّ

تقرير  uشمو لخالل الفرتة ا  .مل

ية، ال حيد من ا .36 نظمة ا·ا بارها من شعب ا بو،  بة إىل الو بة إن انXء ا ّوقال مدير ا خل مل ت ي شع عشع ل يهتا، وأوحض ّل لتقال سـ
ية سؤو تخيل عن ا ية ال تعين ا تقال Y لأن مل ل ل سـ نة . ّ ها إىل املدير العام وإىل ا بة تقدم تقارير عن  للجوأضاف أن ا معلشع ل ّ

ية تلف املعايري ا ثال الصارم  شطة الرقابة ال تق¼ للرقابة وأنه يمت Yضطالع بأ شارية ا Yن ù ت ن ّ سـ هت ململ م بة . س لشعوبني أن ا ّ ّ
يقّختطط تد ياlت اخلاضعة  شاور مع ا ها  ق  لك للمعل يمي/لت شطهتا، . لتقا تاجئ أ بة قامت، فø خيص  نومىض يقول إن ا ن لشع ّ

ية تا تاجات اليت خلصت إلهيا يف ا.االت ا Y إلبالغ عنل ل نت تاجئ، وإدارة : سـ شاريع، واإلدارة القامئة عىل ا نإدارة الربامج وا لمل
يات  نولو رشية، و جاملوارد ا تك يق وثالثة . املعلومات وYتصاالتلب سة تقارير تد قورصح بأن ذ� اإلبالغ مت من خالل  مخ ّ ّ
تلفة يق  يمي وتقارير  خمتقارير  حتق  .تق

ناسب  .37 بو  تاج مفاده أن ا·مع ا*ي تقدمه الو شاريع، إىل ا بة توصلت، فø خيص إدارة الربامج وا توذكر أن ا ين ي ت مل ّشع سـّ ل
نه وهو يدين  ياجات ا ممع ا سـتف ملح تاجئ املطلوبةت يق ا لن بصدد  تحول، بقدر أكرب، إىل . حتق تايل ا ّوأضاف قائال إنه ميكهنا  ل ل ّ

بلوغ ووجهية وحمرتمة  ه¼ ا ياس و تاجئ حمددة وقاب¼  يق  تخدام مؤرشات أداء تقوم عىل أساس مج¼ من املعايري  لا ن سسـ للق ّتحق ل
شاريع، ال ياس أثر ا ملهل من أجل  ق يد للم يد ا ملسـتفسـø عىل  تقد، يف حال حتققت إماكية . ينصع بة  نوقال املدير إن ا تع لشع ّ

ها احلكومات يات تد شاريع لýوام من خالل اسرتا ية ا سني قا شاريع، أنه ميكن  معياس أثر ا يجق مل بل حت ّ ّوأحل قائال إنه اكن . تمل ّ
بو وخار�ا توافق داخل الو تعزيز أوجه ا يبغي إيالء اهXم أكرب  ل ل  .ني

تطرد املدير قائال .38 بة أشارت إىل إماكيات تعزيز إطار الضوابط سـوا رشية، إن ا تعلق بإدارة املوارد ا  øن، ف شع لي ّل ب
رشية بعة يف جمال املوارد ا رشية مع أفضل املامرسات ا بو ا ية والعمل، شلك أكرب، عىل مواءمة إدارة موارد الو با·ا لب مل تل ي ب . خل

ية يف جمال إدارة ية ر بغي تصممي اسرتا مسوأوحض أنه  يج ي تّ ها ووضع ن بو و يات الو رشية تXىش مع اسرتا خطط املوارد ا ي تيج بل
ّياسات حمددة األغراض إلدارة الوظائف واملواهب هارات واحلفاظ . سـ بو من جلب ا ملوقال إن من شأن ذ� متكني الو ي ّ

ياجات ال ناسب مع ا سن ا ناسب أ ية  تأكد من أن املعارف واخلربات ا تعلهيا، مع احلرص عىل ا ت ح ت ن حل لتق ت ل ّ ية ّ سسـوحدات املؤ
تاجئ ياسات . لناليت حتقق فهيا تö املعارف واخلربات أفضل ا ند اللزوم، عىل مراجعة  تيض العمل،  سـوأضاف أن ذ�  ع سـيق ّ
سقا، ال يذا  يذها  رشية و متوإجراءات املوارد ا ت ت نفب نف هين  ل تطوير ا يف الوظائف وا يف وإعادة  تو ملسـø ما خيص ا ل ن ظ تصل

نازعات ملوسوية ا باب ظاهرة ّوخص . ت يل شامل أل يد من إجراء  نظمة  يب عن العمل وقال إن ا سـ*كر ا حتل مل ستسـتفتغ ّ ّ ل
ثري نظمة ا لكيب املوظفني، اليت تلكف ا مل ّتغ توحة . ّ تلمة أو ا يق، إن عدد القضا/ ا ملفوأضاف قائال، فø خيص قضا/ ا ملُسـتحق ّ ل

ية مقابل 18بلغ  سابقة14قض  ية يف الفرتة ا ل  ية مقابل 16 إقفال ّوأضاف أنه مت. قض سابقة27قض  ية يف الفرتة ا ل  ّوأفاد بأن . قض
يق رشح أنواع قضا/ ا نوي املوجز املقدم إىل ا·ول األعضاء  تقرير ا لتحقا ي سـ  .لل
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يذ  .39 نوي املوجز،  تقرير ا بة إىل أنه اكن جيري، يف وقت عرض ا تنفوأشار مدير ا سـ ل ّ لشع يات 140ل تو ية من ا ص تو ل ص
بة ومل  ُاليت أصدرهتا ا ت ثقة عن الرقابة لشع يات ا تو تابعة ا بل وأن مثة حوارا جار/ مع مديري الربامج من أجل  بنفذ من  م نق ص ملل ّ

ناسب نحو ا ملعىل ا  .ل

ثل يف حضور موظفي  .40 نوع األول  شارية، موحضا أن ا Y بة توفر نوعني من اخلدمات ّوأضاف قائال إن ا مت ل ت يشع ّ ّ سّ ل
بو بصفة مراق تلف اجXعات جلان الو بة  يا خم ياسة لشع شأن و�ئق ا شورة  بة ا ثل يف إسداء ا ثاين  نوع ا سـب، وأن ا ب مل شع ّ مت ل لل ل ي ّ

ميي/العامة و نظمة. لتنظأو اإلطار ا نارص ا شطا من  نرصا  هام  بة بو نويه  ملوقال إنه ذكر ذ�  ع ن ع شع ت صفّ ل  .لل

رشية حتول دون Yضطالع بأ .41 شالك املوارد ا بة، بأن  نورصح املدير، فø خيص موارد ا م لبشع ّل ية ّ خلشطة الرقابة ا·ا
بو عىل حنو فعال ومرض تö . ييف الو بة  متوبني ذ� قائال إن ا لشع ّ ية 11ّ نا يفة يف ا ئ و ث ّوقال إنه عىل الرمغ . 2012/2013لظ

ثلون سوى  بة وموظفهيا ال  ية ا ّمن أن مزيا مي شع لن نظ0,9 ملائة و1,6ّ توايل، فإن ا بو وموظفهيا عىل ا ية الو مل ملائة من مزيا ل ي مة ّن
نظامت األخرى سجل يف ا بدو، مضن املعدل ا ملتدخل، عىل ما  مل ّي متد عىل . ُ يلك  تحول من  برية ا شواغل ا يعوقال إن من ا ه ل ّل لك ّ

يحقق  متد، يف الغالب، عىل موظفني بعقود حمددة املدة، ممّا  يلك  شارين بعقود قصرية األجل عىل  تعانة  Yّ سـ ه ت ّسـ يعس مب
بة وسائر واكالت  شعYساق بني ا تحدةلت  .ملاألمم ا

يكون، كام أوصت به  .42 رشية  يق اخلاص ملوارد ا تد يه إن تقرير ا بة قدمت رشحا قالت  يا إن ا سـوقال وفد أملا ل شع لبن قل ّف ّ
ثيل ا·ول  ثلني فقط من  بعة  يه وإن  نظر  يع ا·ول األعضاء يك  تاحا  تق¼ للرقابة،  شارية ا Y نة ّأيضا ا مم ّ مم سـ ت مجل سـ ت ّللج ف م مل س

يهاألعضاء قصدوا فعال تب املدير لالطالع  عل  نة الربlمج . مك تقرير ُعرض ونوقش يف  جلوأشار الوفد أيضا إىل أن هذا ا ل ّ
ية يل حصول ا·ول األعضاء . نواملزيا ية،  ثاق الرقابة ا·ا يري أدخل عىل  هوساءل عام إذا اكن ميكن، عقب أحدث  خل ي تغ ست تم

ي ناك و بل وعام إذا اكنت  يق يف ا تد سـعىل تقارير ا ه تقل بوعملسـق تقرير لýول األعضاء هذا األ سـ¼ إل×حة هذا ا ساءل . ل تكام 
تقرير بصورة أكرث  يق لعرض ا نة ا تقرير، حضور دورة  ته مؤلف هذا ا بة،  لالوفد عام إذا اكن ميكن ملدير ا سـ جل ل نشع لتل بصف

تقرير املذكور ال  يق وأن ا نة ا ناقش، أساسا، يف  رشية  ليال ألن قضا/ املوارد ا سـ جل ت ّتفص نّ تل لُ يندرج، حىت اآلن، يف ب
 .األعامل جدول

يا .43 سؤال ا*ي طرحه وفد أملا شار القانوين اإلجابة عىل ا بة إنه قد يكون مبقدور ا نوقال مدير ا ل ت ّ ملسشع وأشار، فø . ل
ية والقا ثاق الرقابة ا·ا تعديالت املدخ¼ عىل  متدت ا ية العامة قد ا بة، إىل أن ا ضخيص احلصول عىل تقرير ا خل ي ل مجلع مشع ع ّ ية ل

ية  ثاق الرقابة ا·ا بارا من ×رخي اعXد  بل، ا تاحة يف ا سب علمه،  تكون،  تقارير  بة وأن ا خلبإ×حة تقارير ا ي ت ح سـ ل مشع عسـ تقل ملم ّ
ثاق . ّاملعدل بل اعXد  رشية ألنه صدر  يق اخلاص ملوارد ا تد بق عىل تقرير ا سابقة يه اليت  يوأوحض أن القواعد ا ّ ل نط مل قب لق ت ّ

ية ا ّملعدل، إال إذا قررت ا·ول األعضاء خالف ذ�خلالرقابة ا·ا ّ يق ويعرض علهيا . ّ نة ا يحرض اجXع  سـوقال إنه  جل سـ لتنّ
نه ذ� ومسحت E الظروف رشية يف حال طلب  تقرير اخلاص بإدارة املوارد ا ما ُ لب  .ل

سؤال ا*ي ط .44 توقع ردا عىل ا يا وقال إنه  سؤال ا*ي طرحه وفد أملا ُوأعاد وفد فرسا طرح ا ل ي ّ ن ل شار ّن ملسترح عىل ا
يق تد تعادي، عىل تقارير ا شلك ا قالقانوين خبصوص ما إذا اكن ميكن احلصول،  ل سـ تعديل أنه . ب هم من ا ّورصح الوفد بأنه  ل يفّ ّ

بة املوجودة سمح، ما مل يوجد حمك خيالف ذ�، حلصول عىل تقارير ا تقارير وأنه  بدأ احلصول عىل ا شعخيص  ي ّ لل م وطالب . ّ
توقع حلصوE عىل رد يف هذا اخلصوصّالوفد، جمددا، بر يت ا تو سريه أو نفهيا وساءل عن ا يد حصة  تأ ّد   ق ّّ مل ل ت تف ك  .ل

يا احلصول عىل  .45 شار القانوين رشوحا قال فهيا إنه يضمن لýول األعضاء حا هر قدم ا لويف ا·ورة املعقودة بعد ا ّ ُت ملس لظ
يمي يف أعقاب القرار ا*ي اختذ ية وا ُتقارير الرقابة ا·ا لتق يا خل بح ر ية وأن ذ� القرار  ثاق الرقابة ا·ا تعديل  مس  يص خل ي سـب ّ م

ثال�ء   تقارير يوم ا متد ا لندما  ل توبر 9ُتعع بل إنه . 2012ك أ شار القانوين، فø خيص احلصول عىل الو�ئق يف ا ّوقال ا سـتقت ملس مل
توىل مدير تقارير و بة، ضامن حصول ا·ول األعضاء عىل ا ييمت، كام رشحه مدير ا سس ل بة إ×حهتا هلملشع ّوأضاف أن . لشع ا

بت ذ� سابقة، إن  نع إماكية حصول ا·ول األعضاء عىل الو�ئق املوجودة وا طلذ� ال  ل ن شار القانوين ا·ول . مي ملستوأبلغ ا
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تقارير ها ا يح  بة أن  ها أن تطلب من مدير ا لاألعضاء بأن  ي لشع ت لل ت. ّ ية،  يع الو�ئق، املوجودة مهنا وا تكون  مو بل مج احة ملسـتقسـ
يح املقدم. لýول األعضاء تو ضوأبدى وفد فرسا ارياحه من ا ل ت  .ن

نوي املوجز ملدير  .46 تقرير ا بو علام  ية العامة للو سـوأحاطت ا ل ي يق ا·اخيل والرقابة اإلداريةلمجلع تد قبة ا ل  .شع

ند   ّ املوحد من جدول األعامل23لبا
ثاق  تق¼ للرقابة و شارية ا Y نة تصاصات ا يمراجعة ا سـ ت مللج ملس تصاصات مراجع خ ية وا خالرقابة ا·ا خل

سات  اخلار¶ حلا

شات  .47 نا ندت ا قا مل تنيتس  .A/50/14 و .WO/GA/41/10 Revثيقإىل الو

بو  .48 نة الو يوذكر ريس  جل تق¼ للرقابةئ شارية ا Yسـ ملت هم األول يف س Xتعرضوا خالل اج ع بأن األعضاء اجلدد ا سـ
بو للرقابة اإلداري 2011 مارس يثاق الو تصاصاة مي شارية خوا Y بو نة الو تصاصات  سات اخلار¶ وا تت مراجع ا ي جل سحل خ

تق¼ للرقابة بو يف مج¼ أمورملسـا ثاليث يف الو يلك الرقابة ا ية  هم العالقات ا ي  ل ه للعمل نة . لف للجوقال إنه من اجليل يف رأي ا
ثالثة و نصوص ا نافر بني ا يص أوجه ا سني من أجل  ناك جماال  شارية أن  Yج ل ل ت تقل تح ه لت لل ً متىش مع املعايري ا·ويةس لها  ت . عل

بة  سات اخلار¶ ومدير  شعوذكر أيضا بأن مراجع ا حل يق ا·اخيل والرقابة اإلداريةً تد قا تق¼ ل تعرضا بصورة  سـ ا مسـ
شرتك  نة مما أدى إىل تقدمي اقرتاح  رشين  سة وا شا خالل ا·ورة اخلا شارية ونا Y نة تعديالت اليت اقرتحهتا ا ما للج م ق ت ت للج لعل س

يةإىل  ننة الربlمج واملزيا يفة . جل تعديالت ا ية وافقت عىل ذ� Yقرتاح مع بعض ا نة الربlمج واملزيا لطفوأردف قائال إن  ل ن جل ً
بة  تقالل مدير  شعمبا فهيا إضافات تريم إىل ز/دة تعزيز ا يق ا·اخيل والرقابة اإلداريةسـ تد قا شاريةل Y نة ت وا وخلص . سللج

ية عىل ا بد تعديالت ا يا ئ مل تايلملل نحو ا لثاق عىل ا نة : ل يح دور رقابة ا تقل وتو بة ا للجسني تعريف وضع مدير ا ض سـ شع ملحت ل
شأن  يق وإدخال تعديالت عىل األحاكم  نة ا بة لرتؤس  بة وإ×حة الفرصة ملدير ا شارية خلطط معل ا Yب سـ جل شع شع نت ل لتل س

سري اطالع ا· ية مع أفضل املامرسات و ها  يات الرقابة  يتابعة تو شـ تص ممت جلعل يمي اليت م يق وا تد تقول األعضاء عىل تقارير ا لق ل
نة  يق واشرتاط تزويد ريس  شارية عىل تقارير ا Y نة سات اخلار¶ وا بة واطالع مراجع ا جلتعدها ا ت للج حل ئشع لتحق س ل

نة ال بة إىل  ية من مدير ا تا تصل ملدير العام ورفع تقارير  يق  ية عن أي تقارير  سخة إضا يق  جلا شع ب ك ت ن لسـ تحقن للف ب ربlمج لت
يني  شارية عىل  Y نة يق وا نة ا بة وموافقة  يار مدير ا شأن ا شارية  Y نة شاور مع ا ية وا تعواملزيا ت للج سـ جل شع ت ب ت للج ت سن خ س نل لتل

ته يريه أو إقا بة أو  لمدير ا تغ بة إىل . لشع سات اخلار¶لنسـو تصاصات مراجع ا حلا ، أشار إىل اقرتاح تعديل واحد فقط خ
شارية إىل أي حاالت رفض إل×حة فرص Yطالع سات اخلار¶حلمراجع ايمتثل يف متكني  Y نة باه ا ت من لفت ا للج سن ت
تصل . عىل املعلومات  øشاريةلجنة لاختصاصات يوف Yئة ست شارية  Y نة يني ا ية يه  بد تعديالت ا ي، ذكر أن ا ت للج تع ئ مل كهل س

ية العامة وتعزيز ية وا نة الربlمج واملزيا ية ×بعة  مجلعفر ن للج شارية خبصوص لك ع Y نة ت دور الرقابة ا*ي تضطلع به ا سللج
شارية  Y نة تعراض ا ية واشرتاط ا لوظائف الرقابة اإلدارية ا·ا ت للج سـ نواتسخل ته مرة لك ثالث  سـنظام املايل وال حئ عىل  ل

تعراض  يسـاألقل وا ها اخلار¶ وعدم أ تقارير عن  بة ا*ايت وا يمي ا شارية  Y نة هلا ل شع ت ميللج تقيتق ل ل نة س للجة ترحش أعضاء ا
نوات بعد انهتاء الوالية وتقدمي تقرير  بو يف فرتة واليهتم وملدة مخس  بارشين للعمل يف الو شارية وأفراد أرسمه ا Yسـ ي مل ست

ية العامة ية وا نة الربlمج واملزيا شارية إىل  Y نة تايب من ا مجلعنوي  ن جل ت للج ك  .سسـ

ته يف .49 ية ر تحدة األمر بوأبدى وفد الوال/ت ا غمل نظريك يد ا ند جدول األعامل  تطرق إىل عدة جوانب مدرجة يف  ل ا ب . قل
شطهتا اليت  نة وأ هود ا شارية، عرب عن لغ تقديره  Y نة تصل   øنففي املقام األول وف للج ت للج جلي نظمة س سرب غور ا ملمسحت  ب

ياهتا اإلدارية وال سؤو تضطلع  بة إىل ا·ول األعضاء  ترب أمرا حاسام  لمما  مب ل سـ لنيع ً يةً ية . برقا ية ا سات اإلعال لفصلوقال إن ا مجلل
ية وإدارة اùاطر يف  بة ا·ا يالك الرقابة اإلدارية وأنظمة املرا نة  يøت ا خلاكنت حمفال شديد الفائدة لالطالع عىل  ه قللج لتق ً

بو هوم . يالو نوات الوارد يف مرفق الويقةطريقالخارطة مفوأيد  نة ملدة مخس  ث  سـ ه رأى أن  غري أن WO/IAOC/21/2للج
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مت¼ تة ا يل الفا تفا حملناك بعض ا ئ ص ل يل . ه تكررة وذكر عىل  نظر يف عدد من القضا/ ا شارية  Y نة بوأدرك أن ا ست مل س ت سللج
بة  نوية  ثال اخلطط ا شعا سـ لمل يق ا·اخيل والرقابة اإلداريةل تد قا تدرك قائال ل تب أمني املظامل وا نة و يات ا تب أخال ً و سـ مكه ق ملمك

تجدةإن خارطة الطريق قلام تكررة وا نة للقضا/ غري ا ناول ا ية  شري إىل  سـ  مل للج ت ملت تايل قائال إنه يقدر احلصول . كيف ًوأضاف  ل
نظر . عىل بعض األفاكر واملزيد من املعلومات يف ذ� الصدد شارية عىل ا Y نة يع ا ته يف  لوأفصح أيضا عن ر ت للج شج سب ت غ ً

نة الربlمج يات املقدمة إىل  تو سأu إدراج ا جليف  ص ل تقارير القادمةم تصاصاهتا يف ا ندرجة يف ا شأن القضا/ ا ية  ل واملزيا مل ب ويف . خن
يد بوجه  ية  ية والال تابعة لالحتاد ا·ويل لالتصاالت ا يق ا تد نة ا بعة يف  تفذ� املضامر، رأى أن املامرسة ا سلك سلك لق ل ل جل ملت

يع ا·ول األعضاء ها عىل ا. مجخاص  تعديالت املقرتح إدخا تعلق   øلوف ل بل ي ساؤالت  ته يف طرح بعض ا قثاق، أبدى ر ت ب لي غ مل
ثاق املعدل شأن ا يأن يعرب عن توافقه يف الرأي  بب ا*ي برر حذف 4وأشار بصفة خاصة إىل الفقرة . ملب لس وساءل عن ا ت

ته"عبارة  يبغي أن تكون E حرية إجناز أي معل يدخل يف إطار وال نص األصيل" ني تفاظ. لمن ا Y حورأى أنه من الصائب 
بري وساءل عن  ياته أو إدراج ذ� ا ناء عىل صال يق  يق و يات تد سـهتل  بة قد  يد بأن مدير ا تبري  تع ب معل ي شع لتع ل حب حتق ق يف

باه إىل الفقرة . سبب حذفه Y ثاين، لفت نتويف املقام ا يل 19ل تفا ص ورأى أنه قد يكون من الرضوري توفري املزيد من ا ل
تضمن معل يق اليت  ناول تقارير ا تشأن  ت يةلتحقب ساسة وتطلب حامية إضا فومات  ت ته يف ضامن . ح نفاذ إىل تقارير غبوأبدى ر لا

ساس حب يق دون ا ملا بو ق لتحق رسيةأو يف إعامل القانون يأي موظف من موظفي الو تطرد قائال إن . لاحلفاظ عىل ا ًوا سـ
نص عىل اآليت19 الفقرة ية إذ  نارص األسا تضمن ا ت  سـ لع سات اخلار¶ و: "ت تق¼ حليكون ملراجع ا شارية ا Y نة سـا ت ملللج س

يق بغي يف رأيه أن تصحب تö الفقرة". لتحقللرقابة حق Yطالع عىل تقارير ا ينوساءل عن الضامlت اليت  وخبصوص . ت
شاركة 31الفقرة  بب  ساءل عن  م،  يقست سـنة ا ية لتنجل نة الربlمج واملزيا رس عام إذا اكنت  بة وا يني مدير ا ن يف  جل شع سـتفتع ل

ن ئة  سب  للأ ي بو عن . ظر يف مدى تالؤم كفاءات املرحشهن نفاذ عن بعد إىل تقارير الو يدا شديدا فكرة ا يوأخريا، أيد تأ ل ًي ً ً
ية  شفا يق ا يق ا·اخيل مما يعد خطوة أوىل حنو  تد فا حتق لق تامةل تحدة . لا نظامت ×بعة لألمم ا ملوأحاط علام بأن أربع  م برlمج أي ً

نظمة األمم ا تحدة اإلمنايئ و ملاألمم ا ساكن ممل تحدة  ندوق األمم ا شاريع و تحدة خلدمات ا تب األمم ا للتحدة للطفوu و مل ص مل مل مك
يق ا·اخيل تد شأن ا هور عن تقاريرها  شف  ية عىل ا نة احلا قتوافق حبلول هناية ا لللجم ب لك ل سـ  .لسـ

يةوحتدث وفد الربازيل مس  .50 نة الربلتمنمجموعة جدول أعامل ا شات  نا جل وقال إن ا.موعة شاركت يف  ق ية م نlمج واملزيا
تعديالت عىل لشأن ا سات اخلار¶ة لرقابة اإلدارياميثاق  ب تصاصات مراجع ا حلوا شارية  وخ Y بو نة الو تصاصات  تا ي سجل خ

تق¼ للرقابة ته . ملسـا تقالE وشفا يق والرقابة اإلدارية وا تد بو  ية نظام الو تعديالت هو ضامن فعا يوأفاد بأن الغرض من ا سـ لل ي ل فل ق
يا من تضارب املصاحل يعد مزية وأن ا.موعة  تقال وخا يق والرقابة اإلدارية يكون  تد يلك مالمئ  ًترى أن الزتود  ل سـ لل ًهب م ق

ها ا·ول األعضاء نظمة تو ية من مزيات  �ر م  .ئيسـ

شارية إىل الفقرة  .51 Y نة توأشار ريس ا سللج بارة 4ئ نة إذ اقرتحت حذف ا ثاق وقال إن ا لع من ا للج ولكن، "(...) ملي
تهينبغي أن ت بارة جديدة يف الفقرة ذاهتا يه"يكون E حرية إجناز أي معل يدخل يف إطار وال وE : "ع، اقرتحت إدراج 

تصاصاته يغ عن أي إجراء أو معل، لكام رأى ذ� رضور/ ملامرسة ا ية بدء أية إجراءات وإجناز أية أعامل وا خصال ًح ّ ". لتبل
نطو عىل حذف  يه، أوحض قائال إن Yقرتاح مل  لو ي بارة ًعل ياغهتا من  عبارة بقدر ما اكن تعديال  لص ينبغي أن تكون E "ًلع

بارة " حرية ية بدء"عإىل  تعديل ألهنا ترى عىل الرمغ  (...)". حوE صال يدا شديدا ذ� ا نة تؤيد تأ لواسرتسل قائال إن ا ي ًللج ً ً
نطوي عىل متكن املدير من بدء بغي أن  بة أن ذ� األمر ال  تقالل مدير ا يمن ا ي شع نسـ ته بل ال بد من ل ناء عىل ر ب معل  غب
نوية يل اùاطر وخطة العمل ا ثل  شوف عهنا سلفا  ناد فقط إىل أسس  Yسـ حتل مك لس م ته قائال إن الغرض من . ًت ـى  ًوأ لكم هن

تايل تعزيز  تعديل هو  لا  .إعامل القانونل

سات اخلار¶ .52 بل ضامن اطالع مراجع ا شأن  ساؤل املطروح  حلوأشارت األمانة إىل ا سـ ب شارية عىل لت Y نة ت وا سللج
ساس حلقارير ت يق دون ا ملا رسيةأو ق يف إعامل القانون لتحق ثاق ) ب(13ً وأحاطت علام بأن املادة لاحلفاظ عىل ا مليمن ا

بة  بنص عىل اضطالع ا شع ية واحضة لاكفة وظائف لت بادئ تو ياسات و جهيياغة  سـ شاور مع ا·ول الرقابة اإلداريةمص لت 
ية لضامن توفري امحلاية الالزمة لألشخاص اخلاضعني وقالت إن. األعضاء شأن اإلجراءات ا تايل ويقة  تعد  بة  لعمل ا ب ث ل سـ لشع
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يهنم بعيق وللمحققني  بة . للتحق نظامت، ذكرت أن مدير ا يق من جانب بعض ا تد تام عن تقارير ا شف ا تصل   øشعوف مل ل ل لك لي ق
رست ا· ية  تقا ثل ذ� القرار عقب فرتة ا يالحظ اختاذ  ل ن يا مع م يمي  يق وا تد ها Yطالع عىل تقارير ا ًول األعضاء خال شـ متل تق ق لل

ثاق  .مليYقرتاحات الواردة يف ا

يني مدير 31وأشارت األمانة إىل الفقرة  .53 ية  تعىن  بة  نا ئة ا يق يه ا نة ا ثاق وأكدت أن  تع من ا بعمل ل سـ مل ي سـ جل هي ن لمل لت
بو سؤوu عن شؤون موظفي الو نة ا بة ألهنا ا يا مل للج  .لشع

يقات أخرى قرأ الريس عىل احلضور فقرة القرار الواردة يف الويقة ويف  .54 ثياب أي  تعل  ..WO/GA/41/10 Revئغ

بو .55 ية العامة للو يإن ا يغة املعدuوافقت " 1: "مجلع بو للرقابة اإلداريمل لصعىل ا يثاق الو تصاصات مراجع ة ي خوا
تق¼ للر شارية ا Y بو نة الو تصاصات  سات اخلار¶ وا سـا ت ي جل ملحل س  ث الويقةقابة، كام ترد يف مرفقخ

WO/GA/41/10 Rev. تعدل وفقاألجزاء بأن ًعلاموأحاطت " 2"؛ ته  نظام املايل وال ية من ا سـ ا حئ ل  .ذ� ملعن

ند   ّ املوحد من جدول األعامل24لبا
ي¼ مؤمتر يجنيحصتقرير عن  برصيب  سمعي ا ل ا·بلومايس املعين حبامية األداء ا  ل

شات إىل الو .56 نا ندت ا ثا ق مل  WO/GA/41/11 Rev.. يقةتس

شأن اWO/GA/41/11 Rev. ثوقدمت األمانة الويقة .57 ل  يجني ا·بلومايس املعين حبامية ب ي¼ مؤمتر  بتقرير عن  حص
برصي سمعي ا لاألداء ا يال يجني اجنازا ×ر تربت معاهدة  خي وا ب بو ألول مرة . ع ية للو يوقالت إن اعXد نص معاهدة أسا سـ

تحق فعال Y 16 يف سـنة اجناز  يسـ يجني ا·بلومايس. حتفال بهٌ تضافهتا الرائعة ملؤمتر  بوقدمت لكامت شكر للصني عىل ا . سـ
يجني يف جو  يف ويف  شات يف  نا تجني ا*ي شاركوا يف ا بدعني وا ناين األداء وا ثيل  بوقدمت لكامت شكر أيضا  ن ق مل ن مل جملم مل ف

نوات من ا يجة بعد  يق هذه ا ية من أجل  تعاون وبروح إجيا جلمن ا ت سـحتق ن ب يةلل ورشحت األمانة أن العمل عىل . ملضنهود ا
ته بعد يجني مل  ينمعاهدة  تقرير، وقعت عىل املعاهدة يف هناية املؤمتر ا·بلومايس48وأضافت أن . ب . ل دوu عضوا، كام جاء يف ا

تقرير كذ� أنه ال بد من  نفاذ30لوجاء يف ا تدخل املعاهدة حزي ا ل تصديقا   .ل

برصي وحتدث وفد الربازيل مس مجم .58 سمعي ا شأن حامية األداء ا ية ورحب عXد املعاهدة  لوعة جدول أعامل ا ل ب لتمن
يع ا·ول  مثرة  هود ا ناءة وا شاركة ا يجني ا·بلومايس بفضل ا يع ا·ول األعضاء فهيا عىل جناح مؤمتر  بو و نأ الو مجلو ب مل ب مج ي مله جل ل

ية اليت. األعضاء ته تأمل يف أن تدوم الروح اإلجيا بوقال إن مجمو بوع توجه معل الو يجني  ي سادت مؤمتر  ل ومىض يقول إن . ب
باجة ية ذكرها يف ا· ية وأقر بأ يات جدول أعامل ا يهذه يه املعاهدة األوىل املربمة بعد اعXد تو مه من ئة ء . لتص لفوأضاف أن ا

بو يف جمال وضع القواعد واملعايري يات تعد توجهيا واحضا لربlمج الو تو يمن ا ص عىل اإلشارات الواردة يف ّوشدد الوفد . ّل
ياسة العامة متع وا ية إىل إقامة توازن أكرب بني مصاحل أحصاب احلقوق ومصاحل ا لسـاملعاهدة والرا . وأوحض أن ا.موعة ترى . م

تطورات اليت نت ا ية واإلقرار هبا جيعل املعاهدة أكرث توازl وحداثة وأضاف أهنا  ية جدول أعامل ا لأن اإلشارة إىل أ تضم من  لتمه
رشة األخرية نوات Yنيت  بو وخار�ا خالل ا عحدثت داخل الو ث سـ  .لي

نغار/ مس  .59 يقهوحتدث وفد  شأن حامية لبلطمجموعة بýان أورو الوسطى ودول ا نجاح املؤمتر ا·بلومايس  ب ورحب  ب
يجني لصني برصي ا*ي ُعقد يف  سمعي ا باألداء ا ل سن . ل ية حوشكر الوفد حكومة الصني عىل ما أبدته من  ليافة وكرم وفعا ض

هم ا·ؤوب  بو والقامئني عىل املؤمتر ا·بلومايس عىل  يا وأمانة الو يق للمدير العام وفريق اإلدارة ا نانه ا معلوأعرب عن ا ي لعل لعم مت
شود هدف ا ملنا*ي مسح لوصول إىل هذا ا يط هبا من . ل بو اليت قامت مبا أ نوشدد الوفد عىل اإلشادة ·ول األعضاء يف الو ُي

ية من املرونة . Ýام من أجل إجناح املؤمتر ا·بلومايس هال ألنه تطلب درجة عا بري مل يكن  نجاح ا يق هذا ا لوأبرز أن  سل لك حتق
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شاركة يع الوفود ا ملمن  يجني املربمة يف. مج تعاجل عدم 2012 ن يويو24 بوقال إن معاهدة  ية ألهنا  سـ يه معاهدة لغة األ مه
توازن ا*ي مزي نظام حق امل ّا يون ل ثلون وا برصي، مبن فهيم ا سمعي ا ناين األداء ا نؤلف لزمن طويل، وذ� عرب متكني  ملم ل ملغل ف

نانو األداء اآلخرون تع هبا  ثل تö اليت  نوية  ية وا تع حلقوق املا يون والراقصون وغريمه من ا فواملو م متيق ملع ل يمت ل ومىض يقول . سـ
ناين األ ي¼ لالعرتاف حبقوق  سب و فإن املعاهدة يه أ سـ يد ا·ويلن وأعرب، مس . لصعداء عىل أوسع نطاق ممكن عىل ا

متع ا·ويل ال يزال  بني أن ا تعدد األطراف ألهنا  نظام ا بة  يدة   uسا يجني  ته يف أن إبرام معاهدة  ته، عن  .مجمو ّ ت مل لل سـ م ب لنع ج ثق
بو الرائد يف وضع لقادرا عىل Yتفاق عىل معايري دوية جديدة محلاية أحصاب احلقوق، ومن مثة فقد أعاد ت يده عىل دور الو يأ ك

ثري. القواعد واملعايري ها لكوأكد الوفد إميانه بأن ا ية  رشيع الوطين و ية إدراج املعاهدة يف ا توقف عىل  سائل  يق من ا يف بيف ك ت تطك ل ت مل
ته حبث ا·ول األعضا. عىل أرض الواقع تمت  لكموا نظرءخ يجني وا يع معاهدة  بو عىل تو ل يف الو ب تصديق  قي علهيا عىل ليف ا
توى الوطين نفاذ يف أقرب وقت. ملسـا تظارها حزي ا تطلع إىل دخول هذه املعاهدة اليت طال ا لوقال إنه  ن  .ي

يه جبو .60 يات  سود أعامل ا يك إن اجلو ا*ي  شبوقال وفد ا مجلع ي يجني عاد من جديد و ا*ي Yحتاد ملكسـ بساد مؤمتر 
سمعي اا·بلومايس  متدت معاهدة حامية األداء ا ليث ا ع بة . لبرصيح ية  سـوأبرز أن اعXد تö املعاهدة اكن حلظة ×ر لنخي

بو يف ثال عىل أن ا·ول األعضاء قادرة  جماليلعمل الو نظام حق املؤلف واكن أيضا خري  بة  م وضع القواعد واملعايري  ل لنسـ
تعدد األطراف نظام ا ملعىل تعزيز ا يع . ل تو قوالحظ أنه  يجني تكون قداألطرافب اية امحل جنحت أخريا يف ضامن ب عىل معاهدة 

ية يف حدودها لفناين األداء خارج  تعلق بطنالو يةيما  باكت الر يدية وا مقوسائط اإلعالم ا شـ لتقل يف وأكد أن .  عىل حد سواءل
بو وا*ي تؤيده  تعدد األطراف ا*ي تدرسه الو هود من أجل تعزيز الربlمج ا تواصل بذل ا تجدد،  يياق هذا اجلو ا مل س مل جلسـ ي

ي يجنياختذتاخلطوة اليت  بأن حورص. ك بقوةملكسـا تربهن بوضوح لجتاه وضع قواعد دوية يف جمال حق املؤلف إمنا  ب يف 
بýاوأشار إىل أن.  وإرصارها األطرافالزتام يكنل تö ا يجني، مبا فهيا ا سـ اليت وقعت معاهدة  هاملكب تايل ، نفس  أن لعلهيا 

تصديق عىل ه توى الوطين عىل ا لتفق عىل ا سـ همملت يع الوفود عىل امليض عىل . ملذا الصك ا·ويل ا ته وحث  مجواسرتسل  لكم
تارخيي عرب  يجني ا لدرب إجناز  ئةب شأن  توصل إىل اتفاق  يا ب ناين األداءهتل ئة جديدة لفائدة  ف  ناين األداء، مبن . بي فوأوحض أن 

برصي، يعربون ع سمعي ا يع العاملني يف القطاع ا يون و ثلون واملو لفهيم ا ل مج ناهنمسـيقملم تطرد قائال إن بýه بدأ، . متن ا سـوا
تصديق ·ى املدير العام  تصديق عىل املعاهدة وأعرب عن أمB يف إيداع ويقة ا توى الوطين، يف إجراءات ا لعىل ا ث ل ملسـ

بو يف أقرب وقت ممكن يا. يللو سـوذكر بأنه بفضل العمل اليت أجنزته الوفود سوية وبفضل ما أبدته ا·ول من إرادة  سـ نيّ اء ثة أ
تطاعت الوفود إحراز تقدم هائل حنو  يام بذ� العمل، فقد ا سـا شأن حق املؤلفوضع لق ، وهو  واحلقوق ا.اورةبصك دويل 

 . الواقع الراهنيXىش معصك قبل لك يشء هو و ،لصك أكرث مشوية وأكرث إنصافا

يث حامية ح .61 يهتا القصوى من  يجني وأقر بأ يان عXد معاهدة  حوأشاد وفد ا مه ب برصي، ل سمعي ا ناين األداء ا لقوق  ل ف
يل الصويتاليت مل تغطهيا  شأن األداء وا بو  سجمعاهدة الو ب هم . لتي ناين األداء حقو نح  قوأعرب أيضا عن إميانه بأن املعاهدة  ف سـمت

برصي  سمعي ا ناين األداء ا يضمن حامية حمدثة  يد ا·ويل، مما  ية وأشاكال أخرى من امحلاية عىل ا لاملا ل سـ لصع لفل يف فظ وحياّ
تخدام تö احلقوق توازن عىل ذات الوقت  سري ا سـعرب  متع املعلومات اجلديدتي ته معر عن أمB يف . جميف  تمت الوفد  لكموا خ

يع أحناء العامل ناين األداء يف  توازن محلاية  نفاذ يف أقرب وقت ممكن ليك تكون إطارا يف غاية ا مجأن تدخل املعاهدة حزي ا ل  .فل

يداد ووأعرب وفد  .62 ناين توغوينتر ثلني و نظام ا·ويل للحقوق فø خيص ا نه ا ف عن ارياحه مللء الفراغ ا*ي عاىن  ملمم ل ت
يجني ا·بلومايس برصي اليت أبرمت يف مؤمتر  سمعي ا شأن األداء ا باألداء اآلخرين وذ� بعد اعXد معاهدة جديدة  ل ل وقال . ُب

ية ألنه هذه يه املر شلك نق¼ نو عإن املعاهدة اجلديدة  برصي اإلطار ت سمعي ا نانو األداء ا تارخي اليت دخل فهيا  لة األوىل يف ا ل فل
ناول نقل احلقوق12 وقال إنه يدمع املادة. ا·ويل حلق املؤلف يجني، اليت  تت من معاهدة  ومىض يقول إن املعاهدة أرست . ب

يش  تجني من ا ناين األداء وا سمح للك من   lلعتواز نف سأuملي تعلق   øمبيف تفامه ف وأضاف أن بýه مل يوقع عىل .  نقل احلقوقي
بý إىل املعاهدة بعد إدخال ما يلزم من تعديالت عىل قانون حق  نضم ا لاملعاهدة ولكن جملس وزراء بýه أصدر تعلøت بأن  ي

نة يه ذ. 1997 لسـاملؤلف  نا بý نظرا إىل  هر ما يصدره ا يقى والرقص يه من أ ثقافة واملو نواسرتسل قائال إن ا ل سـ فل وي ّش
يدون من املعاهدة هم  هورة، و ناين Ýرجاlت اجلاز ا يعة و ية الر يقى األ ناين املو يت العاملي و تفا لك ش ف ف ف سـلص سيمل صل  .سـ
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نة .63 يجني اليت تعد إجنازا رزا يف  نجاح يف إبرام معاهدة  بالغ  يجري/ عن رسوره ا سـوأعرب وفد  ب ل ل بة 2012 ُن لنسـ 
يه بو وا·ول األعضاء  فللو ية وقال إن حتيل. ي سن ا يع ا·ول األعضاء بروح Yلزتام و ن املدير العام وحكومة الصني و ح لمج

ناين األداء توفري حامية أفضل  ية  هود امجلا يف ا لفسامه يف  لجل ع تعدد األطراف، رمغ كونه . تكث نظام ا ملوأكد أيضا أن العمل  ل
تعاون و بýان إرادة يف ا ندما تكون  هو ممكن وجدير الهXم  لبا،  لل ع نافعه فصع ية الفكرية و يد قوانني ا باء تو متقامس أ مللك ح ع

ناسب مشلك  يع . ب نح حامية أكرب  ية ومن شأن املعاهدة أن  تجات الرت شطة  ناعة  يا يه Ýد  مجلومىض يقول إن أفر مت فهي ن ن للمص يق
يد ا·ويل برصية عىل ا ية ا تجات ا تخدام ا ند ا لصعناين األداء وأوجه األداء  ل سمع ن سـ لع مل ث. ف بýان لكوأضاف أن ا لري من ا

ية يحه من توازن وفوائد إمنا همة نظرا إىل ما  تعدة لالنضامم إىل تö املعاهدة ا ية  ئاألفر ت تسـ مل تطرد قائال إن مجموعة . ميق سـوا
بو، مبا فهيا وضع القواعد واملعايري، ولطاملا  ية داخل الو بالغة األ شات ا نا شاط يف ا سامه  ئت  ية ما  بýان األفر يا مه ل ق مل ن ت ت بل ف يق

يجنيتشـبثت متر بعد معاهدة  توازن واإلنصاف، وهو توجه ال بد من أن  بدأي ا ب  ل  .يسـمب

سمعي  .64 شأن األداء ا بو  يه إبرام معاهدة الو نجاح ا*ي  رسور  ية إنه جد  تحدة األمر لوقال وفد الوال/ت ا ب ي ل لقمل ميك
نة يجني يف يويو من هذه ا برصي املعروفة أيضا مبعاهدة  سـا ن ب ثريا عىل �ود . لل سري بلوغ تö كوأثىن  لتياملدير العام واألمانة 

ي¼ يل . حلصا ية جيعل من هذه 122 موقعا عىل املعاهدة إىل حد اآلن وما يقارب 48تسجوقال إن  تا م موقعا عىل الويقة ا خل ث
سة نذ أكرث من  بو  نظام ا·ويل لوضع القواعد واملعايري يف جمال حق املؤلف يف الو ثال عىل جناح ا مخاملعاهدة أول  ي مل رشة م ع 

تصديق عىل املعاهدة يف أقرب وقت . سـنة سعي إىل ا بý ا تحدة، يعزتم ا لوبدمع قوي من أحصاب املصلحة يف الوال/ت ا ل ل مل
تلفزيون عرب العامل من ةورصح الوفد أن بýه يؤمن بأن معاهد. ممكن يn وا ثيل ا تعزيز حقوق  هدا قو/  تضمن  يجني  ل  مم ب ت سب لع

يط الرمقي محلايهتم، والخالل إ×حة إطار قانوين واحض   .حملسـø حامية أوجه أداهئم يف ا

يني وأعضاء الوفود ا*ين سامهوا يف جناح املؤمتر ا·بلومايس .65 سقني اإل نظمني وا ييل ا نأ وفد  ميو ن مل شـ قله وقال إن . مل
تخدام أوجه األداء عىل ا بة ال ية القانوية  نا نا من ا يح وضوحا وأ يجني  لصاعXد معاهدة  سـ سـ ن ل ي لنب ح م وأضاف أن . عيد ا·ويلت

شأن يا هبذا ا بýان اليت مل تضع بعد رشيعا و ساعد أيضا ا لذ�  ن ل طي ت يل عىل أنه ال يزال من . ُس يع املعاهدة د ٌوأوحض أن تو ل ق
بو األخرى سه يف جلان الو توصل إىل توافق اآلراء وأعرب عن أمB يف أن حيدث هذا الزمخ  ياملمكن ا نف  .ل

ث .66  .ل وفد Yحتاد األورويبملموأعطى وفد قربص اللكمة 

يه وممثل Yحتاد األورويبوحتدث  .67 يه املؤمتر ف مس Yحتاد األورويب وا·ول األعضاء  لأشاد التفاق ا*ي توصل إ
ناء . ا·بلومايس ها ا بو عىل  نظمي املؤمتر كام شكر ا·ول األعضاء يف الو يهتا يف  يافهتا وفعا سن  بوشكر الصني عىل  ي ت ل ض لح معل
ناءهو. وا·ؤوب بل املؤمتر وأ ثة  بو ملا قاما به من �ود  سس غري وألمانة الو يد فرا نانه  ثأعرب كذ� عن ا ي ي ن سـ قت ث حلل . م

نظر إىل اإلطار ا·ويل حلق املؤلف ية  يجني خطوة لغة األ لوراح يقول إن معاهدة  مه  15وأضاف أنه بعد ميض أكرث من . ب
تني ينة عىل Yتفا نةقسـ تني  سـ ا·و لي سد جفوة يف نظام امحلاية ا·وية حلق املؤلف عرب ، جاءت1996 ل يجني  ل معاهدة  ت لب

ناين األداء عرب العامل ثلني والراقصني وغريمه من  مية  سامهة ا فاإلقرار، يف األخري،  للمم شريا إىل أن . لقمل ته  ثل  موواصل ا لكم ملم
بدأ ا·ول األعضاء ال بل أن  نىس أنه ال بد من خطوة أخرية  ها أن  يبغي  قي ت ل تظارها، ن هم اليت طال ا نا تع  نانو األداء يف ا ن  مب فعمت لف

نفاذ تدخل املعاهدة حزي ا بغي أن يمت  تصديق عىل املعاهدة ا*ي  لوهذه اخلطوة األخرية يه ا ل ي ثل Yحتاد . نل ممورصح 
ن سة ويف الوقت ا ية بطريقة  شاركة يف ا تطلع إىل ا يه،  ملاألورويب أن Yحتاد، وا·ول األعضاء  سل لعمل مل ي يع ف مجاسب وحث 

ثل يام  بو عىل ا ملا·ول األعضاء يف الو  .لقي

يد للمؤمتر ا·بلومايس .68 نظمي ا بو والصني عىل ا تارياك الو نأ وفد كو جلو ت ي سـ شاط يف . له تارياك شاركت  نوقال إن كو بسـ
يع عىل. املفاوضات ووقعت عىل الصك ا·ويل تو ية العامة أن اهXم بýه جتاوز جمرد ا قوأخرب الوفد ا ل يجني، مجلع ب معاهدة 

ثلني والراقصني  نانني وا ثل ا  ýب ية يف ا ملميث إن احلكومات اكنت تقدم معلومات مفص¼ حول املعاهدة لألطراف ا ل لفن م ملعح
ناين األداء تخذ بýه قربا اخلطوات الالزمة. فوغريمه من  يكام أعلن أنه  توى الوطين يس سـتصديق عىل املعاهدة عىل ا  .مللل
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ثل  .69 سة مموقال  يا املعرفةساملؤ جا·وية إليكولو يع عىل املعاهدة لن يغري يف ) KEI( ل تو قإن بعض اخلرباء يرون أن ا ل
ناين األداء نات أفضل. فالواقع ظروف  يق  ية حتول دون  يا ساومات ا يوأوحض أن بعض ا سحتق سـ سـ حتمل وأعرب عن أمل . ل

برص سة يف أال حيدث هذا األمر يف املفاوضات حول صك لفائدة معايق ا لاملؤ  .ّس

تعدد األطراف ال يزال فعاالورصح  .70 نظام ا نت أن ا يجني بر بني بأن معاهدة  ملوفد ا ل ه ب تظر عقد . لفل ملنوقال إنه من ا
ية أخرى، و يكون من املمكن إحراز نه إسـمؤمترات دبلوما سن وجه  ها عىل أ يام  نة ا·امئة لهنج سلمي وا سـباع ا ح للج بعملت لق

يه مفن ا.دي  تحيل لصربعلتقدم يف قضا/ أخرى، و  .لا

ب .71 ثقة اليت أبدهتا الو نانه  يوأعرب وفد الصني عن ا لل وقال إنه من دواعي رسوره .  وا·ول األعضاء فهيا واألمانةومت
تطلع إىل  يجني، وقال إنه  برصي، ا*ي أفىض إىل اعXد معاهدة  سمعي ا تضافة بýه للمؤمتر ا·بلومايس املعين ألداء ا يا ب ل ل سـ

تعاون مع ا  .·ول األعضاء يف هذا ا.اللمواص¼ ا

برصي .72 سمعي ا شأن األداء ا يجني ا·بلومايس  تاجئ مؤمتر  لوأبدى وفد بريو ارياحه  ل ب ب ن وقال إن املعاهدة املربمة . لت
بýان كام هو احلال يف بريو يف إطار القانون رمق  ثري من ا ية للحامية القامئة أصال يف  لتعزز األنظمة الو ك ن شأن 28113طسـ ب 

ناين األداء وأعضاء الفرق فناين األ نصفة بني  تصادية  تقمي أيضا عالقة ا يذية، بل إن هذه املعاهدة  ته ا فداء وال م ق سـنف لتحئ
تجاريني، وغريمه ثلني ا تجني وا ثل ا ها  برصية وتوز ية ا نفات ا بدع ا لاألخرى اليت  ملم ن ل سمع ملص ملت مل ناين األداء . ع فوتعزيز حقوق  ب

ساعد املعاهدة عىل  يةستهبذه الطريقة،  نا بýان ا نون األداء يف ا مالهنوض  لبف  .ل

نفاذ .73 تطلب رشط دخول املعاهدة حزي ا لوأوحض الريس أن آ�ر املعاهدة لن ترى إال بعد فرتة من الزمن وأن ذ�  ي ُ . ئ
تصديق يع عىل املعاهدة وما يلهيا من إجراءات ا تو ية ا لودعا ا·ول األعضاء إىل اإلرساع يف  ل  وقال إن دخول املعاهدة. قمعل

تطلب  نفاذ  يحزي ا يع عىل .  تصديقا30ل تو بة بýهيام يف ا ندوراس وبوسواl أعر عن ر ية العامة أن وفدي  قوأخرب ا ل غ ت ه مجلع
ناء بýين هذهثاملعاهدة أ هذين ا يع  تو نظم مرامس ا يه  يات، و ل ا ل س عل لمجلع ق ت  .ف

ية علام مبضمون الويقة .74 ثوأحاطت ا  .WO/GA/41/11 Rev. مجلع

ند   ّ املوحدعامل من جدول األ25لبا
ية الفكرية ية وا ية  نة ا مللكتقرير ا من ن لتللج  ملع

ند   ّ املوحدمن جدول األعامل" 1" 25لبا
ية يات جدول أعامل ا يذ تو تعراض  منا ص لتسـ  تنف

تني  .75 شات إىل الو نا ندت ا يقا ثت ق مل  .WO/GA/41/13 Rev وWO/GA/41/12س

ند و .76 لبعرض الريس ا ندي25ئ نطوي عىل  ب من جدول األعامل، ا*ي  ية ي نة ا تقرير ا تعلق  ند ا يني هام ا نن فر للج ب مل ب ملعع ل
ية، الوارد يف الويقة  ية الفكرية وا ث لتمن يات جدول WO/GA/41/12مللك يذ تو تعراض  ند الفرعي اخلاص  ص، وا سـ تنفب ل

ناوE يف الويقة  ية والوارد  ثأعامل ا ت  .WO/GA/41/13 Revلتمن

ية ا .77 ية  نة ا مللكوعرضت األمانة تقرير ا ن نذ آخر دورة ملعللج نة  تني عقدهتام ا ية خبصوص ا·ورتني ا ملفكرية وا للج لل ّمن لت
نة ُعقدت يف الفرتة من . للجمعية العامة ثا موأفادت بأن ا·ورة ا ل تاسعة ُعقدت يف 2011 نومفرب 18 إىل 14ّ ل، وأن ا·ورة ا ّ

شلك. 2012 مايو 11 إىل 7الفرتة من  نة قد أبدت موافقهتا عىل أن  ّوقالت إن ا ي للج ئ ملخص الريس للك من ا·ورتني ّ
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ية العامة نة إىل ا تقرير ا*ي ترفعه ا مجلعاملذكورتني ا للج بد . ل سفري  نة، ا ثا نة، خالل ا·ورة ا عوأضافت أنه توىل رئاسة ا ل ل للج مّ
يه، حلا ياد دوا سفري محمد  ثا ا تخب حد تاسعة الريس ا نغالديش، وتوىل رئاسة ا·ورة ا ثل ا·امئ  لنان، ا سـ ل ي ن ل ب ململم ثل ئل ملما

بويت يد . جليا·امئ  ساندرا غرازيويل من سورسا، وا يدة أ بان للريس هام ا l نة سـوأوحضت أنه ساعد يف أعامل ا لك سـ ئ للج لّ يل ئ
بابوي يكو من ز مغارياكي اك تاز . شـيت هم ا سني وlئيب الريس عىل حد سواء  يق للر ناهنا ا ملموأعربت األمانة عن ا ي لعم ميت لتنظئ ئ م

هم نة ممّا أ سألعامل ا ساعد عىل العمل خالل Y sجXعنيللج م يف ضامن إدارة فعاu وجو  تني . ّ ثيقوعرضت األمانة الو
ند  ثوأوحضت أن الويقة األوىل، ويه الويقة .  من جدول األعامل25لبالواردتني مضن ا ث ّWO/GA/41/12 توي عىل حت، 

نة و ثا تعلقني ·ورتني ا ثل يف ملخيص الريس ا نة ا متقرير ا لئ مل ّ مت ية، ويه الويقة ملللج ثا تاسعة، وأن الويقة ا ثا ن ل ث ّل
WO/GA/41/13 Rev. ية من جدول أعامل يات ا تو يذ ا ية يف  بو ا ئات الو هام  تضمن وصفا عن إ ن،  ص ل ن ي ي ملعت ملع نفه تس

تقارير  يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا بقا آلية ا ية  لا سـ ل ط لتقمن لتن يق’(لت ية ا سـآ ية العامة يف) ‘لتنل متدهتا ا مجلعاليت ا  دورهتا ع
ثالثني يف عام  تاسعة وا لا ئات . 2010ل متلت عىل إشارات إىل الفقرات الوجهية من تقارير ا يومضت تقول إن الويقة ا لهث شـ ّ

ية ية . ملعنا نظمة، بوصف ذ� أحد األهداف األسا ها يف معل ا يات ود تو يذ ا سـورأت األمانة أنه مت إحراز تقدم يف  مل ص ل جمّ تنف
ية شطة جديدة وذكرت. لتمنجلدول أعامل ا هد× ز/دة اإلجنازات احملققة من �ة، وYضطالع بأ نة األخريتني  ن أن دوريت ا شللج ّ

يمني . من �ة أخرى بل  يمت من  نجزة  رشوعات ا تة من ا يذ وأن  يد ا رشوعا  رشين  نت أن مثة أربعة و ّو مقّ ق ق نف ق ُي مل ملسـ ت م ع ّب لّ ّ
يمي أخرى وتقدمي  يات  تكامل  تظر ا تقتقلني، وأنه  معلن سـ ي ّ ُسـ . 2012تقارير عهنا إىل ا·ورة العارشة املزمع عقدها يف نومفرب م

تعاون  بو يف جمال ا ية اليت تقدÝا الو ساعدة ا ية  شأن املراجعة اخلار تقرير  نة نظرت أيضا يف ا لورصحت بأن ا ي ن للم ب ل لتقللج ج ّ ّ
ية  تجري املزيد من املداوالت حول ذ� ا) CDIP/8/INF/1 ثالويقة(لتمنألغراض ا لوأهنا  سـ . تقرير يف دورهتا القادمةّ

ية الفكرية يف عام  ية وا شأن ا نظمي مؤمتر دويل  شت كذ� اقرتاحا يدعو إىل  l نة تطردت قائ¼ إن ا مللكوا من ب ت ق للج لتسـ ّ2013 .
نا  رشوع ا*ي اقرتحه وفد بور متدت، إلجامع، ا نة ا يونوهت بأن ا كللج مل ع ّ سمعي فاصوّ تعزيز وتطوير القطاع ا تعلق  ل وا ب مل

برصي نا لا ية. فاصوكي يف بور بýان األفر يقوبعض ا بعا الهنج . ل ناء وYلزتام امللحوظ الzين  طوأشارت، أخريا، إىل احلوار ا ّب ّ ل
نة بل ا·ول األعضاء يف معل ا بع من  للجا قت ّ ُ تعني . مل هامة اليت ال يزال  تظل دوما، لرمغ من القضا/ ا ّكام أشارت إىل أهنا  ي لسـ ّ ّ

شأهنا، عىل ا نة بYتفاق  هم ا*ي جيب عىل ا ساعدة عىل بلوغ توافق يف اآلراء خبصوص العمل ا شاركة وا للجتعداد  مل للم ملسـ
 .إجنازه

نة يف عام  .78 شأت ا ية العامة أ يه، إن ا ياد دوا سفري محمد  ية، ا ية الفكرية وا ية  نة ا للجوقال ريس ا ن مجلع ل سـ ل من ن ّللج لت مللك ملعئ
بة ا·ول األعضاء2007 تجابة لر غ، ا ّوبه بأ. سـ تخدام نظام ن ثل مؤرشا عىل تعزيز ا ية  شأن ا بو  سـن جدول أعامل الو ّ مي من ب لتي ّ

ية الفكرية متع املدين وحقوق أحصاب . مللكا سعى إىل احلفاظ عىل توازن معقول بني حقوق ا ية  .وأوحض أن جدول أعامل ا ي لتمن ّ
تقدم الفكري رشية عىل اإلبداع وا يع ا ية الفكرية من أجل  لا لبشج ت يه lئب املدير العام، ومىض يقو. مللك لل إنه مت، كام أشار إ ّ

هد قفزة إىل األمام يف عام  ية، ا*ي  يذ جدول أعامل ا بري يف  شإحراز تقدم  مننف لتك نة لهنج يقوم عىل 2009ت للج مع اعXد ا
ية الفكرية  هام ا تاحة يف الصكوك ا·وية، وإ ثل املرونة ا يق تقدم يف جماالت أخرى  شاريع، و مللكا س م لحتق مل يف بلوغ األهداف مل

بو ية يف معل الو بادئ جدول أعامل ا تلف  ية، ودمج  ية لأل ياإلمنا من خم لتئ م نة عن تقديره للمدير العام عىل . لف للجوأعرب ريس ا ئ
يادي ا*ي يضطلع به بري احملرز خالل العام . لقما حققه من إجنازات وعىل ا·ور ا تقدم ا هر ا نة  لكوأضاف أن تقرير ا ليظ للج ّ

تعلقة بقضا/ ورشح. املايض همة ا رشوعات جديدة، ونظرت يف عدد من الو�ئق ا متدت أربعة  نة ا مل ذ� قائال إن ا ملللج م ع ّ
يات املقدمة يف  تو ية وا ساعدة ا بو يف جمال ا ية للعمل ا*ي تقوم به الو ثل مواطن املرونة واملراجعة اخلار صتلفة  ل ن مل ي لتقخم ج م

شأن حق املؤلف واحلقوق ا. ية  شا بدراسة ا فتك رشوعات . اورةسـ تاجئ ا نة نظرت، إلضافة إىل ذ�، يف  ملوأوحض أن ا ن للج ّ
تة تقارير من  تعرضت  ية مهنا تقرير أعده املدير العام، وا ية، ويف تقارير مر رشوعات جدول أعامل ا نجزة من  سـا سـ حل من لتمل م ُ

يمي اخلار¶ نة، يف دورهتا العارشة املزمع عقدها يف. لتقتقارير ا للجوأضاف أن أمام ا ، جدول أعامل Ýم، مبا يف 2012 نومفرب ّ
ية،  ساعدة ا شطة ا شات حول مراجعة أ نا ناف ا ية الفكرية، وا ية وا شأن ا نذ� ا·عوة إىل عقد مؤمتر  مل ن ق مل ت من لتقب ئ سـمللك لت

برية ية  شطة أخرى ذات أ كوYضطالع مبزيد من العمل يف جمال مواطن املرونة، وأ مه ناك بعض من. ن هوأقر بأنه ال تزال  ّ ّ 
ية لýول األعضاء،  هود امجلا نة، بفضل اإلرادة وا متكن ا ته يف أن  نه أبدى  تعددة، و تالف يف جماالت  Y عنقاط جلللج ثق لك م ّخ ت ّ ّ
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يع تö القضا/ شأن  توصل إىل توافق يف اآلراء  مجمن ا ب سابقة، . ل نة عن أمB يف امليض قدما إلجنازات ا لوأعرب ريس ا للج ئ
تعزيز متر  بوعن الزتامه ا تعددية وتوافق اآلراءملسـ ّ ا نة. ل شاركة عىل حنو إجيايب يف معل ا نة مواص¼ ا للجوlشد أعضاء ا مل . للج

بري هم ا يع الوفود واملدير العام واألمانة عىل د لكوشكر  مع  .مج

نظمة عىل اإلجنازات اليت حققهتا يف هذا ا.ال .79 نأ وفد الصني ا ملو س. ّه نت، عىل مدى  مخوقال إن ا·ول األعضاء  متكّ ة ّ
ية، من اعXد ما مجموعه  نذ اعXد جدول أعامل ا لتمنأعوام  رشوعا ممّا يغطي 23م يات جدول أعامل 29م  ية من تو ص تو ص

تفادة بطرق ملموسة من جدول األعامل  Y ية، فعال، من نا بýان ا رشوعات مكن بعض ا يذ تö ا ية، وإن  سـا ل ل ممن ّنف ملت ت ّ ل
يع . املذكور ناء مجوأعرب عن أمB يف أن تواصل  شمويل وا ية، إبراز اجلانب ا نة ا ية، يف اجXعات ا ّاألطراف ا ب ل بل للج لن ملسـتقملع

بýان Yتفاع  سـىن للمزيد من ا ية حىت  يذ جدول أعامل ا تعلق مليض يف  يع  شات حول موا نا شاركهتا يف ا نيف  ل ت من ت ض ق مل يم لتت نف
ية األخرى نا بýان ا تفع هبا ا ملطريقة ذاهتا اليت  لن ل نوي ا*ي تقدمه بعض اللجان إىل وأبدى الوف. ت تقرير ا سـد تقديره إزاء ا لل

ية يات جدول أعامل ا يذ تو هم هبا يف  يه الطريقة اليت  ية العامة وبني  منا ص ت لتمجلع نف س تف ت رشوح متكن من . ّ ّوأضاف أن تö ا ل ّ
ية، وساع يات جدول أعامل ا يذ تو ية يف  ها اللجان ا ية اليت  هم ا تسني  من ص ن ت لك لتحت نف نهتج يف تف يذ جدول األعامل ملع تنفد عىل رصد 

ية اليت تقدÝا إىل . املذكور تقارير ا ية يف ا يذ جدول أعامل ا ية اإلبالغ عن  بلوطلب الوفد بأن تواصل اللجان ا ل من تقن ملسـت لت نف ملع
ية العامة  .مجلعا

نة خالل العام املايض .80 هود اليت بذلهتا ا تني  للجورحب وفد األر جلن ج تقدم احمل. ّ رز يف جماالت لوأشاد، فø خيص ا
ية بو يف جمال جدول أعامل ا بار ا*ي يضطلع به مضن الو منتلفة، لعمل ا ي جل لتخم بالغة اليت . ُ ية ا لوأكد، جمددا، عىل األ مه ّ ّ

ية الفكرية بعد اإلمنايئ يف مجمل إطار ا شات اليت جترهيا، عىل دمج ا نا نة يف العمل، عرب ا مللكسـهيا ا ل ق مل للج ّوقال إن من . تكت
هم  ثل ملا ية،  نا بýان ا ياجات اخلاصة  Yتحد/ت و نظر يف ا بل ا بو يف ا نة ومعل الو مبة لعمل ا م لتق ل ت ل ل ي للج حسـ ملسـ نل

سق مع  ية الفكرية بطريقة  ية  يات الو يذ Yسرتا ية من  نا بýان ا متكن ا تالضامlت ومواطن املرونة، حىت  ن يج ل تل للملكت نف طم ت ّ ت
XجYية و نولو ية وا ثقا ياجاهتا ا جا تك لف لح يةت مية والعمو ية اخلاصة . ع نا ياجات ا Y ية موأشار إىل رضورة العمل،  ت ت ملب حتل ل

ندوبني املوفدين من العوامص يف  شاركة ا تلفة، ال سـø يف جمال متويل  ية يف جماالت  تقين، عىل ز/دة املزيا تعاون ا مل م خم ن ل ل
نا بýان ا ندويب ا نة وسائر اللجان األخرى من أجل متكني  مأعامل ا لم ل نظمةللج هام يف معل ا ملية من اإل نة عىل . س للجوجشع ا ّ

يام مبزيد من العمل  يات امخلس واألربعني، وأوصاها بلزوم ا تو يذ ا ية ويف جمال  شاريع ا ها يف جمال ا لقمواص¼  نف صمعل ل ن تمل ملع
ية خبصوص اإلجنازا يمي والرقابة ضامl حلصول ا·ول األعضاء عىل معلومات  يات ا يقلضامن إرساء آ حقتق يذ لل تنفت احملققة يف 

ية  .لتمنجدول أعامل ا

يق هدف  .81 تلفة بغرض  شاريع  نة عىل ما قامت به من معل وأحرزته من تقدم يف  نغافورة ا نأ وفد  حتقو خم م للج سـ ّه
ية شأن ا بو  منشرتك أال وهو دمج جدول أعامل الو ب ي يدان. لتم تقدم ت واقعا ملموسا يف ا ملوقال إن ذ� ا ل ّوأكد، حتديدا، . ّ

ننيعىل أمر شائه يف . ثين ا نذ إ تب بذل،  نغافورة وقال إن ذ� ا بو  تب الو نة إىل  باه ا نفاسرتعى، بداية، ا سـ ي للج من ملك مك ّت ب
هادي2005فرباير  1 يط ا يا وا نطقة آ ية إىل  ية من جدول أعامل ا تأ بارة يف جلب الفوائد ا ل، �ودا  م حملج سـ من ت ّوأوحض أن . لتمل

تب تواصل، يف الفرتة بني عايم  يني ومماريس 450، مع 2011 و2010ملكذ� ا سؤولني احلكو ياسات وا م من واضعي ا مل لسـ
تخدمني يف أكرث من  ية الفكرية وأوساط ا ية الفكرية وماليك حقوق ا ملسـا مللك ّ بýا، وأنه مت إجناز عدد من الربامج 27مللك

بýان عىل . ّاحملددة األهداف ساعدة ا يدة للغاية يف  هود اكنت  لوقال إن تö ا م مف جل يةّ ية الفكرية مكحرك  للتمناعXد ا ّ . مللك
تصادها يف  متر إىل دمج ا ناطق العامل يف سعهيا ا نطقة من سائر  نت أيضا من تقريب ا هود  قوأضاف قائال إن تö ا م مك ملسـجل مل ّ ّ

تصاد العاملي Yشار/ ُعقد ألول مرة بني. ق ّويف هذا الصدد أبدى الوفد رسوره ·ى اإلشارة إىل أن اجXعا ا ّ ست  املدير العام ّ
يا يف  نوب رشق آ تابعة لرابطة أمم  بýان ا تصاد ا بو ووزراء ا سـللو ل ل جي سطس 28ق ّوأفاد بأن ذ� YجXع أ×ح . 2012غ أ

تو/ت ية الفكرية عىل أعىل ا نظر حول ا بادل و�ات ا يت  تو بة ا نا سـفرصة  ل ت ل ملسـ مللكل ق ّوأضاف أن وزراء ا·ول األعضاء . م
نطقة، وأهنم أبدوا، يف تö الرابطة أبدوا خا ية الفكرية يف ا بو ملا تقوم به من معل يف جمال تطوير ا تقدير للو ّلص ا مل ي مللكل

يع ا·ول األعضاء يف الرابطة  ية الفكرية،وأن  ياسات وقوانني ا سني  بو عىل  مجحتديدا، Yلزتام مبواص¼ العمل مع الو سـ حت ّي مللك
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بو، ال سـø بروتوكول مدريد واتفاق الهاياملذكورة أبدت الزتاÝا لعمل عىل Yنضامم إىل تطرد قائال إن . ي معاهدات الو ّوا سـ
يويني يف هذا ا.ال هامه ا نغافورة وإ بو  تب الو حلوزراء ا·ول األعضاء يف الرابطة أشاروا، بوجه خاص، إىل دور  سـ سي . بمك

نظ ية بفضل ا ية الفكرية وا يد فø خيص ا لورصح بأنه مت إحراز تقدم  من لتّ مللك ج ية الفكريةّ يد القامئ يف جمال ا مللكام ا ّوقال إنه . جل
ية الفكرية، وإبداء األمل يف أن يؤدي  بýان األعضاء يف الرابطة املذكورة إىل قضا/ ا تصاد ا باه وزراء ا مللكمت اسرتعاء ا ق لت ن

يا و نطقة آ ية املزيد من أعضاء الرابطة ومن بýان  نغافورة دورا أفضل يف تو بو  سـتب الو ع سـ مي هادئ بصورة أمعبمك يط ا لا . حمل
نغافورة بو  تب الو بو و شدها لك من الو متر لألهداف اليت  سـوأبدى الوفد دمعه ا ي ي بن مك ي  .ملسـ

ية الفكرية  .82 ية وا ية  نة ا تقرير ا ية ورحب  مللكوحتدث وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا من ن للج ب تمن لت نة(ملعل ) للجا
يذ جدول  شأن  تنفوتقرير املدير العام  ب يةب نة. لتمنأعامل ا بدي مالحظات ا.موعة حول العمل ا*ي أجنزته ا للجوميض  أوال، . ُي

نة  ية  تو{ مهنا جدول أعامل ا بادئ اليت ا تذكري  هم ا سـقال إنه من ا من سـ مل لتل ندما اتفقت ا·ول األعضاء عىل 2007مل ع 
سرضورة  ية الفكرية  يق األحادي اجلانب بأن نظام ا هوم ا حيري ا لض مللكتغ سن أن يأيت ملزيدملف حن واأل ية الفكرية . ٌ مللكنظام ا ف

ياجات اخلاصة  Y ناسب مع يفا  ندما يكون  ية و XجY ية تصادي وا Y منو تعزيز ا ندما يكون أداة  تسن  ي ع ع من ل ع حح ت مك لق لت ل ٌ
ياق األوسع . لبý معني ومع وضعه اخلاص ية الفكرية يف ا ناك اتفاق عىل رضورة وضع نظام ا لواكن  سـ له ية مللك XجY عية لتمن

باره غاية يف حد ذاته تصادية بدال من ا Yعتو نظمة تعمل . ق بارها  بو  مووافقت ا·ول األعضاء عىل احلاجة إىل تعزيز الو ت عي
ية شفا سمة بقدر أكرب من ا ية و نظمة مو�ة حنو ا بارها  يه من أعضاهئا و فتو م لج ت من ت مب لت بق . ع سـوأوحض الوفد أن اإلقرار مبا 

يدمع بو، مبا فهيا إجراءات وضع القواعد سـذكره  شطة الو تقدم يف أ يهنا من إحراز ا ثقة بني ا·ول األعضاء، ومن مثة  ناء ا ي  ن ل ل متكب
يذه. واملعايري ية، برزت حتد/ت يف  تنفوبعد اعXد جدول أعامل ا يذ الفعال، مفن . لتمن نظر حول ا تالف و�ات ا نفورمغ ا لتخ ل

ش نصف القول إن ا·ول األعضاء  تا نظمةمل شطة ا يع أ ياته عىل  ملرتك يف هدف تعممي تو ن مج ومىض الوفد قائال إن ا.موعة . ص
ية، وتقر أيضا بوجود قضا/ عالقة ال نوات امخلس املا ية يف ا يات جدول أعامل ا يذ تو تقدم احملرز يف  ضترحب  سـ من ص لل لت بد  تنف

uية فعا سويهتا لضامن أن تكون ا لعملمن  ية ويف هذا الصدد، أبرز الو. ت متدهتا ا يق اليت ا ية ا تعلقة بآ تحد/ت ا مجلعفد ا سـ ل مل عل لتن
نة  ية ورصده. 2010لسـالعامة  يذ جدول أعامل ا يق  تخداما اكمال من أجل  تخداÝا ا منوقال إنه مل يمت ا سـ سـ لتسـ تنف ورصح . تن

Y يمة حول ية قوية تقدم لýول األعضاء معلومات  ية األخرى تدمع آ نا بýان ا ته وا ّبأن مجمو ق لم ل ل يات واألشطة ع نسرتا تيج
ية ئات ا يع ا يذ يف  ية ا بل  ية اختاذ القرار حول  رس أيضا  ية، و يذ جدول أعامل ا تعلقة  نا ي مج معل معل من ت ملعمل ه لت ل نفم تق تنف سـ ي ّب . لت
ية مبعايري ال نة ا ية وا نة الربlمج واملزيا تضمن، يف تصور ا.موعة،  بغي أن  ية  ئات ا تطرد قائال إن ا نوا للج ن جل ت ي ن ي ملعسـ ملع نه بو ل يو

يهتام سؤو يعهتام و لنظرا إىل  م بة آلية . طب ية  ية ويقة أسا يذ جدول أعامل ا شأن  ية  ئات ا لوأضاف أن تقرير ا سـ سـ ث من ب ن ني ملع له ٌل لت تنف
يق وأوحض أن الوالية واحضة جدا نهيا من . لتنسـا يذ ما  ية يف  ئات ا هام ا تقرير وصفا إل شمل ا بغي أن  يعو ن ي ل ي نفي س تن ملع له

يات جدول أعامل ا منتو ئاتلتص يات يف معل تö ا تو تعممي تö ا بعة  بل ا يية وحيدد ا ص ل ل ت هسـ مل ومىض الوفد يف sمه . لل
ي سؤوu عن ا نه ويه ا ميه واإلبالغ  متدة و يات ا تو يع ا يذ  سؤوu عن رصد  نة يه ا سـموحضا أن ا مل ع ص ل مج مل لتنللج ي تقملع  مع قتنف

ية بو األخرى بطريقة مرنة وفعاu وشفافة و معلئات الو ي بغي. هي يل ينو نة أن تكون، عىل األقل، قادرة عىل  هذه ا حتل  للج ل
تقارير يل تö ا ية امليض قدما يف  شرتك حول  ها إجياد تصور  بغي  ية و ئات ا لاملعلومات اليت تقدÝا ا حتل م ي ن يفي ل كن ملع والحظ . له

Ý uسأ بو  ية اليت تقدÝا الو ساعدة ا نوب فø خيص ا تعاون بني بýان ا مالوفد أيضا أن ا ي ن مل جل ويف هذا الصدد، قال . مةلتقل
يف ية يف  نعقد امجلعة املا نوي األول ا نعقد يف الربازيل وتاجئ املؤمتر ا تاجئ YجXع ا نالوفد إن ا.موعة ترحب  ض مل سـ ن مل جب ل . ن
نوب، ولكن تؤكدان أيضا عىل أن  تعاون بني بýان ا تظاهرتني ال تربزان فقط مصاحل ا·ول األعضاء يف ا جلوأوحض أن ا ل ل

بو تعاونيالو نوع من ا يع ذ� ا شاركة اكم¼ يف  شارك، كام هو مرتقب،  ل  ل شج م ُوقال إن األمل معقود عىل أن يعقد YجXع . تت
شات نا يعمق ا ته يف أن اجXع القاهرة  ميي القادم يف القاهرة مبرص وأعرب عن  قاإل مل سـ ثق ثت ا.موعة ا·ول األعضاء . قل حو

نة، وأضاف أنه عىل إيالء مزيد من YهXم للعمل يف  ب¼  نوب يف ا·ورة ا تعاون بني بýان ا رشوع ا بل عىل  للجا جل ملقل متق ملسـ
ية تفكري يف مرح¼ � نبغي ا ل ية ا*ي شاركت . ني ساعدة ا شأن ا نواسرتسل يقول إنه ال بد من مزيد من YهXم القرتاح  مل لتقب

Bية يف متوي بýان األفر يقا.موعة ومجموعة ا هدف . ل نادا إىل حئالرييس لالقرتالوأوحض أن ا تابعة الفعاu ا ست املذكور هو ا مل
ية  يا عىل تقرير املراجعة اخلار متد  بو وأن Yقرتاح  ية للو ساعدة ا ية  يات الواردة يف تقرير املراجعة اخلار تو جا لكج ي ن للم ص يعل لتق
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بو ته أمانة الو يورد اإلدارة ا*ي قد ته تطلب إيالء اهXم أ. م ند جديد دامئ إىل عوأعلن الوفد أن مجمو بكرب القرتاح إضافة 
نوان  نة حتت  عجدول أعامل ا ية"للج ية الفكرية وا لتمنا شات الواسعة ". مللك نا نربا  نة أن تكون  قوأفاد أنه من بني Ýام ا للم مللج

ية ية الفكرية وا توحة حول العالقة بني ا لتمنوا مللك ند اجل. ملف نة عىل إضافة ا بواألمل معقود عىل أن توافق ا ديد إىل جدول لللج
بل القريب ها يف ا تقأعام ية الفكرية . ملسـل شأن ا نة لعقد مؤمتر  تحضريي ا*ي جيري يف إطار ا بت ا.موعة لعمل ا مللكور بح للج ل

تح آفاق  ية و ية الفكرية وا تفاعل بني ا ية ألوجه ا تفكري لوضع اسرتا ية، وهو مؤمتر من شأنه إ×حة فرصة ا فوا منمللك ل يج ل تمن لت تل
بلجديدة لعمل نظمة يف ا ملسـتق ا  .مل

ية .83 يان وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا منوأعرب وفد رسي الناك عن دمعه  لتب ية . ل نة ا تقرير ا نورحب  للج ملعب
ية الفكرية  ية وا مللك نة(لتمن يذ جدول WO/GA/41/12 ثكام هو وراد يف الويقة) للجا شأن  تقرير  تنف، ورحب أيضا  ب ل

ية يعزز ّومت اإل. لتمنأعامل ا بو، مما  يع جماالت معل الو ية عىل  تقدم احملرز يف تعممي جدول أعامل ا سـعراب عن دمع ا ي مج من لتل
يع اللجان نظمة يف  مجشلك فعيل جودة معل ا مل ية، شدد الوفد عىل الطلب . ب ية الفكرية وا ية العالقة بني ا منونظرا إىل أ لتمه مللك

يانه العام خبصوص رضورة إدرا نة، با*ي قدمه أيضا يف  ية يف جدول أعامل ا ية الفكرية وا شأن ا ند دامئ  للجج  من ب لتب مللك
يع ا·ول األعضاء يدة  تكون  ند  ته بأن إضافة ذ� ا مجلوأعرب عن  سـ مفب تحضريي ا*ي تقوم به . لثق لورحب الوفد لعمل ا

ية ية الفكرية وا شأن ا نة لعقد مؤمتر  منا ب لتللج شارك. مللك نة وشكر ملوأكد الوفد جمددا عىل الزتامه  للجة يف املداوالت داخل ا
تواص¼ نة عىل �ودهام ا يس ا ملاملدير العام ور للج  .ئ

يداد وتوغووأثىن وفد  .84 نةينتر ية الفكرية من معل يف  ية وا ية  نة ا بو ملا قامت به ا سـ عىل الو من ن للج مللكي لت . 2012 ملع
ية، مما يرب شخيص جبدول أعامل ا منوشكر املدير العام عىل الزتامه ا يعلتل بة  ية  ية اجلوهرية جلدول أعامل ا للجمز األ سـ من لنمه . لت

ية الفكرية يذها من أجل تعزيز وضع نظام ا ياغة الو�ئق و بو  ها الو بذ هود اليت  مللكوقال الوفد إنه يدرك متاما ا نف ل تجل لص ي وأوحض . ت
نة يمكل �ود تطوير نظام ا يد وأن برlمج معل ا يذها شلك  يات جيري  تو ملأن ا ج للجنف ب ص ثل تل مية الفكرية يف بýه،  لك

ي ميرشوع األاكد توى ةم ية لرباءات، عىل ا ية ا ثل اإلدارة اإل توى الوطين، و ية الفكرية، عىل ا ية  سـ الو ن مي سـ ملن ملع مل قلط م للملك
ميي بة لوأعرب الوفد عن إميانه بأن. قلاإل بو و بل الو بة  ية  بغي أن يكون أكرث أ ية  سـ جدول أعامل ا ي سـ مه ي نمن لن مل تقل سـن وضع لت

يات تو يذ ا تطلب الزتاما  توى ا·ول األعضاء، وذ�  ية الفكرية عىل  صأنظمة ا ل ت ي نفسـ بمللك وأوحض أن عىل ا·ول األعضاء . م
يات تو يذ تö ا نجاح بعد  يق ا ية  ثريا عىل  توقف  ها  نة يف  صاإلقرار بأن جناح ا ل ل ك ي نفللج حتق يف تمعل  .ك

ب .85 نة أحرزت تقدما  تحدة إن ا كوقال وفد الوال/ت ا للج ها األول يف مارسمل Xنذ اج عريا  ّوأوحض أنه مت املوافقة . 2008 م
ية يات جدول أعامل ا تو ميت األشطة وفقا  رشوعا وأ رشين  منعىل ثالثة و ص ل لتن ق م شلك إجنازا . ع تطرد قائال إن ذ�  يوا سـ

تحيل بروح من الرتايض واإلرادة  يع ا·ول األعضاء ألنه تطلب مهنا أن  تشرتاك ميكن أن تعزت به  مج يف امليض قدما عىل م
رشوعات . أساس توافق اآلراء تقدم يف ا ناءة  بل  توصل إىل  تعداه للعمل مع الوفود األخرى  ملوأعرب الوفد عن ا لل ب سـ لل سـ

نة  .للجاملعلقة يف إطار ا

نانه لألمان .86 ية وأعرب عن ا بýان األفر توحتدث وفد اجلزائر مس مجموعة ا مل نة ةيق نة عىل ما قامت به ا يس ا للج ور للج ئ
يا ثل من أفر ها  همة يرتأ نة ا يقمن معل، وأبدى ارياحه بأن هذه ا س مممل للج ناهنا للمدير العام . ت متوقال إن ا.موعة تعرب عن ا ّ

ية  ية ضامن توجه حنو ا بو  ئات الو شطة و تجزأ من أ ية شلك فعال كجزء ال  منواملوظفني عىل تعممي جدول أعامل ا بغ ي ي ن ي ب تمن لت هل
نا بýان ا تفادة ا لوضامن ا ل ية الفكريةسـ مللكية من نظام ا يات جدول أعامل . م بو يف تعممي تو هود أمانة الو بت ا.موعة  صور ي جب ح

ية ية . لتمنا ية معمت عىل ويقة الربlمج واملزيا يات جدول أعامل ا بذوu ورمغ أن تو هود ا يع ا تطرد قائال إنه رمغ  نوا ث من ص مل مج ُسـ لت جل
ية ئنا ية العامة2013–2011 للث بقى قرار ا مجلع،  نةي نة 2009 لسـ  تعلق األمر  ندما  يذ  يق دون  ية ا شأن آ بلج  ي ع سـ ل تنفب لتن

بو ية مبعايري الو نة ا ية وا يالربlمج واملزيا ن للج ية . ملعن يع ا·ول األعضاء يف ا ته الحظت تضار بني اتفاق  مجلعوأفاد أن مجمو مج ع
يه م شديد  ية من �ة، وبني Yعرتاض ا علالعامة عىل تعممي جدول أعامل ا ل يةلتمن وأعلن الوفد أن ا.موعة عىل . نن �ة �

يق ية ا ية وآ شاورات حول تعممي جدول أعامل ا ية يف ا شاركة بصورة إجيا تعداد  سـا ل من مل ب للم لتنسـ وأضاف أن القرار اآلخر . لت
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نة  ية العامة  نة هو قرار ا نفذه بعد ا سـا*ي مل  مجلع للج لت تض2007ُ ها ونص عىل أن  نة  به ا ست مبو ت وا*ي أ للج سس نفج من ُ
نة"واليهتا  يه ا ية عىل حنو ما توافق  ية الفكرية وا تعلقة  شة القضا/ ا للجنا عل من مل لتق مللك نة ". م للجورأى أنه من املؤسف أن 

نة مل ند جدول األعامل يف أقرب .  عىل اعXد جدول األعامل املقرتح2010 سـتوافق  تطلع إىل اعXد  ته  بومىض يقول إن مجمو ت ع
سري ية الفكريةتيوقت ممكن من أجل  همة ذات الص¼  شات مركزة حول القضا/ ا نا مللك إجراء  مل وعالوة عىل ذ�، وفø . قم

يا يف ويقة الربlمج  ية ألفر يص موارد إضا تطلع ا.موعة إىل  ية،  ية من جدول أعامل ا ثا ية ا تو يذ ا ثخيص  ختص ت من ن ل ص يقل ف لتنف ت
ية نا ية  ئواملزيا ث ب. 2015–2014 للن يف إلمداداينويف هذا الصدد، ال  تاك يث ا يق الكفاءة من  لغي أن ترض تدابري  ل ح  تحتق

يا ية املقدمة ألفر ساعدة ا ية وجودة ا ية ا يث ا يقمن  ن نح مل ت لتقب تح نوب، ترحب ا.موعة . لل تعاون بني بýان ا جلوفø خيص ا ل
تقدم احملرز لغاي تهةل هم ا*ي اكنت قد اقرت شاط ا يذ ذ� ا ح اآلن يف  مل لننف ية وترحب ا.م. ت ساعدة ا تقدمي ا نوعة أيضا  مل لتقب

ية ية جدول أعامل ا تو ية وفقا  بو ألغراض ا منللو ص ل من تي لت ها. ل ها وإطال يذها و بغي امليض يف  قيد أن الوفد يرى أنه  مي نف تقين ت ي . ب
ش ية اقرتاحا  يات األخرى الوجهية، قدمت ا.موعة ومجموعة جدول أعامل ا تو يذ ا موإضافة إىل Yتفاق عىل  من ص لتل ُ شأن تنف برتاك 

ية يات الواردة يف تقرير املراجعة اخلار تو جيذ ا صنف ل نذ . ت بريا  ية قطع شوطا  موأشري كذ� إىل أن تعممي جدول أعامل ا ك لتمن ُ
نة تاجئه. 2007 سـاعXده  ياس  نومثة حاجة إىل امليض يف هذا Yجتاه وتوC احلذر يف  شريا إىل . ق ثه  مومىض الوفد يف حد ي

نجاح يف إرساء اإلدا نادا إىل لا تاجئ ا يق  متكن من  تاجئ، وقد يكون املزيد من العمل رضور/ من أجل ا ترة القامئة عىل ا سحتق ن لن ل
ية ته قائال إن ا.موعة لن تدخر أي �د يف هذا الصدد من أجل إجياد رشاكء . لتمنتعممي جدول أعامل ا تمت الوفد  لكموا خ

شرتكة حول وضع  توصل إىل رؤية  موالعمل مع األمانة  يع ويدمع وضع لل تاكر  Yية الفكرية يعزز اإلبداع و للجمنظام  ب للملك
ياسة العامة يق أهداف ا يدات  ناءات وا Yسـ ي لت تحقسـ لث  .لتق

تقرير  .87 ند عن تقديره  لوأعرب وفد × ية الفكرية ويل ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج يات جدول أعامل ملع يذ تو تعراض  صا تنفسـ
ية تقدلتمنا سأu ل وعن رسوره الطالعه عىل ا بو ورحب  شطة الو ية يف مصمي أ مبم احملرز يف إدماج جدول أعامل ا ي ن تضمني لتمن
هام  وصف يذ مجيع سإل ية يف  بو ا تنفئات الو ن ي ملعي نهيا من ه يةيعما  يات جدول أعامل ا منتو نويةيف  لتص  املرفوعة إىل لسـتقاريرها ا

يات تعاون . مجلعا نوي األول  بو عىل املؤمتر ا نأ الو للو سـ ي نوببني بýله شأن جلان ا يةب  ية الفكرية وا لتمنا بل مللك ق ا*ي عقد 
يات بوع واحد من انعقاد ا مجلعأ تعاون . سـ ميي األول  نجز يف إطار YجXع األقا يمي العمل ا يات  للوقال إن  مل لمعل بني بýان تق

نوب شاطجلا بادل اآلراء و بýان األقل منوا  تدى قطري  شريا إىل إرساء  ية  م اكنت إجيا ت لل ن م لب ً وأعرب عن تطلعه . رة اخلرباتمً
نة  شأن الرباءات واإلنفاذ املزمع عقده يف مرص  ثاين  ميي ا شاركة يف YجXع اإل سـإىل ا ب ل ورأى أنه من الرضوري . 2013قلمل

بýان ية وا نا بýان ا تخصصات وأال جيري فø بني ا تعددة ا ية عىل موضوعات  ية الفكرية وا ترص حبث قضا/ ا لأال  ل ل ل ممن م مللك  لتيق
ية وتغري  يدال تحرضات ا ناعة ا ثل  تجدة  ية ا شمل أيضا القضا/ ا نظر إىل رضورة أن  تا ا ناألقل منوا فقط ال لص سـ ص سـ ن ي ملل مل مملع ًف ً ً

رشك مجموعة أكرب من األفراد يا وأن  نولو ناخ ونقل ا يا جل تك ثالث من واليوأشار إىل . مل ند دامئ لالركن ا نة وقال إن إدراج  بة ا للج
ميك بل القريبسـيف جدول األعامل  ية يف ا ية الفكرية وا سأu ا تقن من حبث  ملسـمللك من بýان . لتم لوإذ ذكر أن بýه هو يف عداد ا

ثالثة أي  تارة ا تجات ا يع ا تطوير  ية  توسـمي، عرب عن رسوره إلخطار ا رشوع ا شاركة يف  ثالثة الرائدة ا لا ù ن مج ب مجلع ل مل ملل م
شا ويكر"منتجات  شو  تنغ  س ّواحلرير املقصب" ت ية ملنوا شام"لقطنوجات ا ية" تماه  نة املا ضخالل ا ومىض يقول إن . لسـ

تمكلت يف مارس  توسـمي ا هوم ا تص¼  ندوة األوىل عن الكفاءات ا سـا ل مل شاري ا·ويل قدم 2012مبفل Y بو بري الو ت وإن  سي خ
ثالثة تارة ا رشوعات ا بة إىل لك ا توسـمي  ية الفكرية وا يات ا لاسرتا ù سـ ل مليج ن لت  إن األمانة زارت بýه يف ًواسرتسل قائال. مللك

مت¼ ·مع 2012نيويو  رشيكة ا هات ا رشوعات وملقاب¼ ا يذ ا ية من أجل حبث  سلطات والواكالت ا تقاء  حمل لال ل مل جلت نف ن ل ملعل
بل رشوعات يف ا سـتقا تاج املزيد من . ململ رشوع بإ سمح ا رشوعات وأعرب عن أمB أن  نوأكد الزتامه بإجناز تö ا ملي مل

تجات اليت تدامة يف األمد الطويلملنا متع ا ية ا سامهة يف  ية وا سـ حتمل عالمات جتارية  من مل ملحمل . تطرد قائال إنه يعزتم بعد . ت ًوا سـ
رشوع شاركة يف ا متة  بýان ا شاطر خرباته وأفضل ممارساته مع سائر ا رشوع أن  ملإجناز ا ململ ل ًوأخريا، قال إن بýه يعرتف . ملهي

ية اختاذ اإلجراءات و سؤو لبأن  سب بل عىل ا·ول األعضاء م بو  يات جدول األعامل ال تقع عىل أمانة الو حفيذ تو ي ص تنف
بو كلك يني وأمانة الو يوأحصاب املصاحل الر رشوع. ئيسـ يمي ا ية  ملوشدد أيضا عىل أ تق مه ته قائال إنه من الرضوري أن . ً ـى  ًوأ لكم هن



WO/GA/41/18 

23 

 

ها بýاl رائدة تكون ا·ول األعضاء وال شاركة بو ًسـø ا·ول ا صف سني األشطة يف مل مت¼  بل ا ناءة فø يربط  ن  تح سـ ت لب حملل
بل  .ملسـتقا

ية .88 تقدم احملرز يف إطار جدول أعامل ا تارياك  منوسمل وفد كو ل ية مباكن مواص¼ بذل قصارى . لتسـ مهورأى أنه من األ
نظمة سأu جامعة شام¼ للك جماالت معل ا ية  شأن ا بو  بح جدول أعامل الو هود حىت  ملا م من ب ي لتيص هود . جل مترار ا جلواعرتف  سـ

ية الفكرية تلف جوانب ا بة إىل  تواصل  ية وأعرب عن أمB أن  ياق جدول أعامل ا مللكيف  خم سـ ت من لنسـ باه إىل . لت Y نتكام لفت
تعاون  رشوع ا ية  لشدة أ نوبممه تخذ جلبني بýان ا بýان األقل منوا وأعرب عن أمB أن  ية وا نا بýان ا ت ا*ي خيص ا ل ل ًل م

رشوع بفضل خربته اخلاصةإجراءات إضا هم يف ذ� ا رشوع وأن  ملية يف إطار ا ي سمل بýان . ف ية تزود ا لوأشار أيضا إىل أ مه ً
ية الفكرية ية الفكرية وجسالهتا ومعاجلة املعلومات والو�ئق من ماكتب ا ية بأنظمة حاسوية فعاu إلدارة أنظمة ا نا مللكا مللك بم . ل

يا يف  يوأحاط علام بأن بýه جنح  تكس ً ب ن ية يف ً نا ية ا تة ا بو أل عنظام الو لص مت يامللكي يدا و ًمما أ×ح نظاما  معلً ً تدرك قائال إنه . ج ًوا سـ
ية يانة ا تقدمي خدمات ا·مع وا نما زال قلقا لعدم توفر األدوات الالزمة  لص لتقل بو املزيد من ا·مع حىت تعمل . ً يوطلب من الو

تفعني ية الفكرية عىل حنو مالمئ لفائدة ا ملنماكتب ا تاج إلهيامللك وأفصح . حي وتضمن احلفاظ عىل األدوات وتواصل إ×حهتا ملن 
بات املقدمة من بýه يف ظل نظام  بذوu وYهXم بإجياد حل  هود ا للطلعن تقديره للمدير العام وفريقه  مل ية للج تة ا مللكأ مت

ية نا عا  .لص

يان عن تقديره للعمل الصعب ا*ي اضطلعت به األمانة إلد .89 ية لوأعرب وفد ا ية وا ية  نة ا مللكارة دورات ا من ن لتللج ملع
تفامه شات جمدية عن طريق ا نا شاركة يف  بارة اليت بذلهتا ا·ول األعضاء  هود ا ية وكفاءة وا لالفكرية بفعا ق للم جل مل ًوأحاط علام . جل

ية يف  ية دور جدول أعامل ا بار أ Y يوية أخذا يف نة نفذت بفضل تö ا منبأن برامج معل ا مه ت حل لتللج ع ية الفكريةً . مللكجمال ا
بل أكرث  سعي إىل إجياد  ناء هبدف ا شدا  شد لك ا·ول األعضاء واألمانة ما ·هيا من حمكة  سـوأعرب عن أمB أن  ل ب ح ًحت

ب¼ نة ا شات يف دورة ا نا ية لالرتقاء  ملقجناعة وفعا للج ق مل  .ل

ية الفكرية واإلجنازات .90 ية وا ية خاصة عىل قضا/ ا مللكوعلق وفد عامن أ من نة وأبدى اهXمه هبالتمه كام . للج احملققة مضن ا
ميي نايئ واإل تعاون ا برية عىل ا ية  قلعلق أ ث ل ك ية الفكرية. لمه ياسة عامة محلاية ا ية و بق اسرتا مللكوقال إن بýه بدأ  سـ يج . تيط

تعلمي يف ا تو/ت نظام ا تلف  تص¼ هبا يف  ية الفكرية والقضا/ ا بو إلدراج ا ساعدة الو لوطلب  سـ خم مل ي مم ئة مللك يبý من أجل  هتل
بل باب ملوا�ة ا ملسـتقا يجيومىض يقول إن . لشـ تعاون ا خللجملس ا يع ا·ول ل رشوعا مييض يف ذ� Yجتاه ورس  مج اقرتح  ي ًم

ساعدة عىل تكوين الكفاءات ورش املعلومات  ها ا ية غر شاء أاكد رشوعا يريم إىل إ يه أي  شاركة  ناألعضاء يف ا.لس ا ملم مي ن ضمل ًف
ية الف متعمللكعن ا ية. .كرية عىل نطاق أوسع يف ا ثل تö األاكد شاء  ها من أجل إ بو ود متس تعاون الو ميوا ن مي مع  .ل

ية .91 يات جدول أعامل ا يذ تو نجز حىت ذ� احلني يف  باطه ملالحظة العمل ا ييل عن ا منوأعرب وفد  ص مل ت لتشـ تنف وقال . غ
نة وبرعايهتا دورا رشوعات وا·راسات اليت جترى يف إطار ا ًإن  للج تصل للم  øيهتا ف شريا أيضا إىل أ ية  ي شديد األ مه م ًمه ً

ية الفكرية يقه ·ى تطوير أنظمة ا توازن الواجب  مللك حتق بري . ل ثال العمل اإلجيايب ا*ي يضطلع به ا يل ا خلوذكر عىل  مل بس
تصادي الرييس يف  Yئ تصادية واإلحصاءاتق Y شؤون بو  قبة الو لل ي تصادية وشع Y ية تعلق   øق ف من ية لتي ية وا XجYمللك ع

شاركة فعاu يف ذ� العمل. الفكرية شارك  موأضاف قائال إن بýه  ي رشوعات نظرا . ً ًورأى أنه من الرضوري مواص¼ تö ا مل
ية نا بýان ا بة إىل ا ية تö القضا/  مإىل أ ل ل سـ نظمة العمل اإلجيايب . لنمه يانه قائال إنه من األسايس أن تواصل ا تمت  ملوا ًب خ

يةاجلاري ح يات جدول أعامل ا يذ تو منىت يعزز  لتص  .تنف

ند  .92 تان لو�ئق املقدمة يف إطار ا بورحب وفد  لسـ نة وتقارير املدير العام 25ك للج من جدول األعامل مبا فهيا تقرير ا
ية يذ جدول أعامل ا لتمنعن  ية . تنف سم ملرونة يف  ية الفكرية  توازن  تطوير نظام دويل  يده  بوأبدى تأ ت ل تلي ي للملك ياجات م حتا

ية تو/هتا اإلمنا تلف  ئا·ول  سـ نفاذ إىل املعارف بصفة عامة وأن . ممبخ تاكر وا بغي أن يهنض ال نظام  ثل ذ� ا لورأى أن  ب ي نل م
ية  نا بýان ا ية يف ا توازن من أجل دمع أهداف ا ية الفكرية العاملي عىل حنو  ماألمه من ذ� هو رضورة تطور نظام ا م لمللك ل لتمن
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بýان األقل من بولوا ية يف الو ية واألعامل املربطة  ية األسا بع تدعمي ا يوا وحىت  من ت سـ ب لتت ن لت يسـ ياق، رحب لعمل . ً لسـويف ذ� ا
ية وإدماج ذ�  يات جدول أعامل ا يذ تو نة من أجل  تقدم احملرز حىت ذ� احلني يف ا نظمة وا بارش يف ا منا ص للج ل مل لتمل تنف

بو شطة الو ياجلدول يف مصمي لك أ ثرية . ره ·ور املدير العام واألمانة والزتاÝاموأعرب عن تقدي. ن نظر إىل األعامل ا لكولفت ا ل
تارخي تاجئ احملققة حىت ذ� ا رشوعات وأبدى ارياحه  نة بعد اعXد الهنج القامئ عىل ا لاملضطلع هبا يف ا ن ت للللج وعىل الرمغ من . مل

سني عىل ا·وام وأنه من الرضوري  ناك جماال  تكذ�، الحظ أن  تح لله هودً جليف ا يق تعد جماال . ث ية ا ًومىض يقول إن آ سـ لتنل
ية يذ جدول أعامل ا نظمة وا·ول األعضاء ويانه من أجل  منتاج إىل ضامن الزتام ا ب مل لتحي نة تؤدي . تنف للجواسرتسل قائال إن ا ً

نظمة وجيب أن تواصل ذ� يا يف ا ملدورا ر ًسـ ئي تاحة . ً مترار توفري األموال ا بغي ا لوارتأى أنه  مل سـي يقا *� الغرض ن ًنة  حتق لج
يا تخداما اك تخدم ا ًوجيب أن  فً سـ ية الفكرية . تسـ شأن ا يده للمؤمتر القادم  بل وأعرب عن تأ نة ا مللكوأشار إىل معل ا بملق ي للج

ية  شطة ا يذ أ بحث وضع  يدة لýول األعضاء  تقاده فرصة  يح يف ا تحضريية ألنه  ية وعن تطلعه إىل األعامل ا منوا ن ل ع ي ل تمن لت نفل ج تت
يBيف ا حتلنظمة و  .مل

يث إحراز  .93 بري عىل بýه من  ها وقع  ية خاصة ألهنا تدرس القضا/ اليت  تيس أ نة  يا إن ا حوقال وفد كولو ل كتك مه للج مب
تصادي وYجXعي Y تقدم قا نة. ل ية املطروحة عىل ا للجوأشار إىل بعض املوضوعات الر سأu . ئيسـ مويف املقام األول، ذكر 

ي نظام . ة الفكريةمللكأوجه املرونة ونظام ا توازن يهنض  بوأحاط علام بأن بýه ·يه قانونه الوطين كجزء من نظام اكمل ا ل ً
تعزيز اإلبداع هد هبا . لالرباءات كحافز  ناك ترصحيات تعرتف بوجاهة Yلزتامات ا تعدد األطراف، قال إن  ياق ا ملتعويف ا ه مل لسـ

توازن بني حقوق أحصاب حقوق الرباءات واحلقوق لضامن حامية الصحة العامة واحلصول عىل األدوية والعقاقري ل مما حيقق ا
يان فائدة أوجه املرونة املذكورة ية األخرى  XجYبب تعلقة . ع ش�ت ا ملوأعرب عن رسوره ملالحظة إدراج القضا/ وا مل

ية يف ذ� الصدد وال شواغB الر شام¼  تفاع بأوجه املرونة وا سـال ل ل يص  ئين سأu الرت  øخسـ بم تاري يف الو�ئق املربطة جاإل
يع . لرباءات والصحة بغي تو بان عدم قرص أوجه املرونة عىل اجلوانب القانوية بل  نظمة عىل أن تأخذ يف ا سـوحث ا ي ن سـ نمل حل

ية أيضا شمل اجلوانب املؤ ها  ًنطا سـ ست ل تلف . ق ته يف  متكن من حفص الوقع ا*ي أحد ناحجة  خمورأى أن إدراج احلاالت ا ث للل
تلف . يعود لفائدة عىل بýان أخرىا.االت أمر  تعلقة  نظر يف احلاالت ا نظمة ا سـىن  مبخوأعرب أيضا عن أمB أن  مل ل للم يت ً

ثارية Y ثارية وغري Y ت وصفهتاlيا ئاألنظمة اخلاصة حبامية ا تئ ت سـب سـ بحث . ل نظمة عىل إجراء دراسات مقارنة  توحث ا مل
ية بýان ورمبا يف املاكتب الو نالوضع فø بني ا يةطل نود املرونة ا يق  ن للرباءات بعد  ب ملعب وأشار إىل توفر األسس الالزمة . تط

يذ اتفاقاته يف  ها  بحث عن أفضل طريقة  نظمة ألن بýه  تايل دمع ا نفيق أوجه املرونة املذكورة يف بýه وطلب  تيق ي مل ل بب لتطب لتط
سه ية الفكرية، . نفالوقت  ية  يات الو سأu األاكد تصل   øللملكوف ن مي مب ية بýه طي نظمة إىل أاكد ته ا مياعرتف ·مع ا*ي قد مل م

ساعد ا·وu العضو عىل  ناسب  تخداÝا ا ية وا بت أن وجود األاكد يوأوحض قائال إن ذ� ا·مع أدى إىل مورد ملموس وأ مل سـ مي ث ً
بة نا سـتوفري امحلاية ا متد عىل ا·مع يف ذ� املضامر. مل سأu ا. يعوعرب عن أمB أن يظل  بنورأى أن  ية لم ية املؤ سـية األسا سسـ

يوية ية  تيس أ  uسأ بدعني واùرتعني يه  ية ا·امعة  نا ية ا ية  حوا تك مهللملك م للم ع لص شاركهتا يف إعداد . لتقن نظمة عىل  موشكر ا مل
ية يف بýه حىت عام  نا ية ا عنظام ا لص همة. 2020مللك بادرة ا شاركة ماكتب أخرى وأيد تطوير تö ا ملورحب  مل تطرد . مب سـوا

ياسات ومراجعهتا غري أنه ًقائال إن  تعراض ا بة ال نا شاريني واخلرباء يف أكرث من  Y بو أ×حت خدمات اخلرباء سـالو سـ سـ ت لي م س
بدو ية عىل ما  با تقار إىل الرتمجة اإل Y يأشار إىل ن سـ ية، سأل ما إذا اكن من املمكن . ف ية  نظمة يف ظل مزيا تقشفوإذ تعمل ا ن مل

سأ. اختاذ أي إجراء يف ذ� الصدد بادرات اليت من موذكر  تلف ا نظر يف  يا ورأى أنه من الرضوري ا نولو ملu نقل ا خم ل ج لتك
نظام  يات أخرى ملقارنهتا  ثل بýه وشمل آ بة إىل بýان  ساسة  تطوير يف قطاعات  بحث وا شجع ا بشأهنا أن  ل ت سـ ح ل ل مت لن

تاكرا بحث األكرث ا ناديق اليت ميكن أن تاك� عىل اقرتاحات ا ًالرباءات عىل غرار ا ب ل  .لص

نا  .94 رشوع فاصوكيوأيد وفد بور نة عىل اعXد ا ية ورحب بإجامع ا بýان األفر يان املدىل به مس مجموعة ا مل ا للج ل يقب ل
نا  برصي وتطويره يف بور سمعي ا نون تدعمي القطاع ا يا ل ل يةفاصوكملع بýان األفر يق ويف بعض ا رشوع . ل ملوقال إن الغرض من ا

سمعي  تدمي للقطاع ا لهو توفري إطار  نظم عىل حنو مالمئمسـ يط  سوق و تة  يالك مؤ ناء عىل  برصي  ما حمق لل ه ب ًوأضاف قائال . ل
سويق  تاج وا يجي به كقوة حمركة تدفع اإل ية الفكرية وYتفاع Yسرتا هم نظام ا سني  رشوع هيدف أيضا إىل  تإن ا ن ت ن لحت مللكمل ف ً
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برصي األفريقي سمعي ا توزيع يف القطاع ا لوا ل رشوع ه. ل ملوأوحض قائال إن ا يا يف الوقت ً نغال و شمل ا رشوع جترييب  ينو  سـ كي ل م
نة  يذه  سـهتل  سـاحلايل و تنفي رشوع وأيدته. 2013س  .ملوأعرب عن تقديره لýول األعضاء اليت سلمت بوجاهة ا

ية .95 نظمة األسا ية هو ركزية من راكئز ا شأن ا بو  سـوأحاط وفد كو علام بأن جدول أعامل الو مل من ب لتي تاجئ . ً لنوقال إن ا
شجعةاحملققة يف تاجئ  رشوعاته اكنت  ية و يات جدول أعامل ا يذ بعض تو م  ن من مص لتت ية . نف بغي تعزيز فعا تدرك قائال إنه  لوا ي نسـ ً

تقارير مضن لك اللجان واألفرقة العام¼ يمي ورفع ا تص¼  يات الرقابة ا يق وآ ية ا ليذ آ مل ل سـ تقل لنف ناك . لتنت هوأردف قائال إن  ً
شاركة ا·ول  محاجة معرتفا هبا إىل  متر ً نة وأعرب عن أمB أن  ية مضن ا ية الفكرية وا شأن ا يسـاألعضاء يف حوار  للجت من لب مللك

ية يات جدول أعامل ا يذ تو ية  نظمة العادية  ية ا منذ� يف مزيا ص بغ مل لتن يذ . تنف تنفوأحاط علام بأن  يةً نا ية ا تة ا عنظام أ لص  يف مللكمت
ية ا تب ا سني إدارة  برية يف  ية  تىس أ لصبýه ا حت ك مللكمه مك يةك نولو ية ا ية األسا ية ويف تطوير ا جنا تك لن سـ ب ويف إطار تطوير . لع

ية نا ية ا تة ا عنظام أ لص ية الفكرية تعرتف  ،مللكمت  ýب ية ا تضمهنا اسرتا ياسات اليت  تطرد قائال إن إحدى ا للملكا ل يج ت سـ تسـ ل ً
متكن  ية  تع لقدرة عىل إدارة الو�ئق اإللكرتو نظام وا يذ ذ� ا للبرضورة مواص¼  ن مت لل ية إدارة تö الو�ئق تنف لمن تعزيز فعا

ية نا ية ا تص¼  عا لص ية املركزة عىل . مللكمل رشوعات جدول أعامل ا ها بýه عىل  ية اليت  شددا عىل األ ته  ـى  منوأ مه م لتلكم م يعلق ًهن
ية يان وفد الربازيل املدىل به مس مجموعة جدول أعامل ا نوب ومؤيدا  تعاون بني بýان ا منا ب جل لتل ً. 

ن .96 يان اجلزائر املقدم مس جوأيد وفد  يا  بوب أفر يةيق بýان األفر يقمجموعة ا تقرير ا*ي قدمه املدير العام . ل لورحب 
يةوأشاد ألمانة عىل الزتاÝا بإدماج  نةلتمنجدول أعامل ا تعراض هناية ا سـ يف ا رشوعني من مجموعة . لسـ موأحاط علام عXد 

تعاون بني شأن ا ية، أحدهام  بýان األفر لا ب برصييقل سمعي ا شأن األداء ا نوب واآلخر  ل بýان ا ل ب أن يف وأعرب عن أمB . جل
ية القادمةتسهم  نة املا ية يف ا شاريع كذ� يف تعزيز جدول أعامل ا لهذه ا سـ من لمل ا*ي  2010قرار  أنإىل قلق بوأشار الوفد . لت
يق مل مجلع ااختذته ية ا شأن آ سـية العامة  ل ية العامة، وأثىن الوفد عىل. نفذ لاكمليلتنب مجلع اللجان اليت قدمت تقارير إىل ا

ية  نة الربlمج واملزيا سمح  نوlشد ا·ول األعضاء إلجياد حل من شأنه أن  للج بو أن وي ية مبعايري الو نة ا يا ن تقارير تقدماملعللج  لا
سامههت شأن  ية العامة  مإىل ا ب يةاممجلع يات جدول أعامل ا يذ تو من يف  لتص تني ليسـتاتني لهيئهاتني ا  وقال إن .تنف سبجهيو  ،حف 

تانبل  يةتنفيذ جدول أعامل ل Ýمهام  شرتكة يف ا·ورة العارشة . لتمنا ية  نة إلجياد أر مووجه نداء إىل ا ض ب¼للج نة ملقا سامح  للج  لل
شة هذه مب ثة من ا·عامةقنا ثا ل ا يةالعالقةويه أال ، اواليهتدعامات ل ية الفكرية وا لتمن بني ا تط الوفدوقال. مللك لع إىل وجود ي إنه 

ية بشأنمؤمتر  ية الفكرية وا لتمن ا نربملنحمللك يداخنراطاالخنراط ل ام ا·ول األعضاء  تعلق امف   øيف ية  تص¼  مللكلقضا/ ا مل
ية  .لتمنالفكرية وا

يان ا*ي أدلوأ .97 ية به تلبيد وفد الربازيل ا ية بضع، وأضاف لتمنمجموعة جدول أعامل ا ته الو طنمالحظات  وقال . بصف
يد إن ية أسفر عن تقدم  جيذ جدول أعامل ا لتمننف بحت جزءاوأشار ت ية أ يات جدول أعامل ا ص إىل أن تو من تجزأ من لتص ي ال 

بو، وال شطة الو يأ ترص ذ� عىل املضمون ن ية يق  تعلق اللزتامات املا  øلولكن أيضا ف نة ورأى.  بذ�تاملربطةي  أدتللج أن ا
يا يف هذه اإل تقدم احملرزف، ومع ذ�. جنازاتئيسـدورا ر ية   ما زاللعىل الرمغ من ا لتمنيذ جدول أعامل ا  وهذه. واجه حتد/يتنف

متد عىل الزتامات ا·ول األعضاء، بل  مترة  تعية  مسـ نظمةلا عىل وكذ�معل مليري داخل ا يح .تغ يري حصو ية ا تغ أن  ثقايف لمعل قد لا
بو أن يف  تهثق نع الوفد وأعرب. أكرث العمل ينبغي إال أنه ما زالبدأت لفعل،  لبعد اإلمنايئ ا إدماجسـتكون قادرة عىل يالو

تحدةمتاما  نظومة األمم ا بادئ أوسع يف  شطهتا وتعكس أهداف و يع أ مليف  ن ممج الجXعات اليت عقدت  رسوره  وأعرب عن.م
نوبيف إطار تعاون بني بýان ا رشوع ا جل  ل رسور أيضا م تضافة موقال إنه  ميسـال سطس  األويل YجXع األقا . 2012غل يف أ

يع اخلرباء ا*ين شاركوا يف YجXع  بو ول لربازيلمجلوأعرب عن تقديره  تب عىل يلو مكنظمي YجXع، وخاصة ملوظفي  ت
بو  بو والقائل إن ا·ول األعضاء األخرى ا*ي أدلت به سابقارأي الوفد ال وشاطر. الربازيليف يالو  يف تنخرط ينبغي أني الو

تعاون  نوبلتعزيز ا ها جلبني بýان ا بكة ل وأن  منوذجشـاخلربة و ثل هذا ا لواسعة سامهت يف  ية تعاون عىل الوفد  وقد وقع.م ق اتفا
سطس  نوب يف أ تعاون بني بýان ا شأن ا بو  غمع الو جل ل ب نفذ . 2012ي بادرة حكومة الربازيل سـو ثويق مع التعاون لملهذه ا

بو يتب الو شطة سل حكومة الربازيوقال إن .  الربازيل يفمك تطوير أ يون دوالر  نمثر أكرث من  ل مل تعاون تست ثاليث لا األطراف لا
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ب¼، وأعرب عن  نوات األربع ا رشوع يف ا نوب يف إطار ا ملقبني بýان ا سـ لجل نفعة عىل يف أن أمBمل بýان مليعود Yتفاق  ل ا
ية و نا ما بýان ل  .قل منوااأللا

تحد� مس Yحتاد األورويب وا·و .98 متع مذكر وفد قربص  تحد/ت اليت تواجه ا ية من أمه ا يه، أن ا .ول األعضاء  ل لتمن ف
ياق، Ýم  دورلوهاا·ويل  منو وفرص العملبتيسريلسـ يف هذا ا تاكر وا Y ل يه وقال إن . ب فYحتاد األورويب وا·ول األعضاء 

يات جدبال تزال ملزتمة  يذ تو تقدم يف هذا ا.ال من أجل  صإحراز مزيد من ا بة ول أعامتنفل نا ية بطريقة  سـل ا ممن ها لت كحير
نة. ءتوافق اآلرا مية يف أعامل ا سامههتا ا بو عىل  للجوأعرب عن تقديره ألمانة الو م ية لاوأفاد أن . لقي ية وا ية  مللكنة ا من ن لتلج ملع

ية، ويف الوقت ذاته وعىل األساس قد ، وجداحافل  جدول أعامل ·هيا الفكرية نمعلت بطريقة غري  ّسه تعرضتمهنج شطة ف ن أ
بو  ية لالتقاداخلاصة يالو نساعدة ا ن يط من بشأن قلق ا·ول األعضاء وحتدث عن. لتقمل ية وغريها من لبسـالمك ا ساعدة ا ن ا لتقمل

شاريع  يا يف قيد اإلجنازملا نةهذه ل حا يةأن  أشار إىلومع ذ�، . للجا ية ال لمكا نو عساوي ا ل YجXعات  ختصص جيب أنو. ت
 ¼Ý نة ب¼  للا للج يمي الوضع القامئ هبدف ضامن ملق بو إجنازتقتفكري امجلاعي و شطة الو ي أ ية عن ية ئاإلمنا شفا فىل أساس ا واإلدارة ل

مية ثىلاملامرساتو لسلا ية وناءةينجزينبغي أن و. مل ا ب هذا العمل بطريقة إجيا  .ب

ية الفكرية  .99 هد ا·ويل  ثل ا للملكوأعرب  ملع . ء من معل طوال العام املايضعن تقديره ملا أجنزته ا·ول األعضا (IIPI)مم
يام ملزيد تعني ا لقوقال مع ذ� إن من اجليل أنه ال يزال  ساته. ي ية مؤ سوأضاف أن تقدم أي بý مرهون بفعا ورصح بأن . ل

يلزم ماكتب الرباءات أن حتوز ثقهتم، كام يلزÝا تاحة هلم،  تخدام أنظمة الرباءات ا بýان مل يألفوا ا فاùرتعني يف هذه ا مل سـ  أن ل
يا املعلومات وتقدمي املزيد  نولو ثة يف جمال  ية واعXد أدوات حد ية ا سني ا تخدمهيا عن طريق  نكة  جتواكب  تك ن يح ت ب حت تحسـ ل لم

ية إىل موظفهيا تدر يبمن ا·ورات ا ش�ت . ل ش�ت، ذ� أهنا  ها أن تعزت مبوا�ة هذه ا موراح يقول إن ماكتب الرباءات  مل ل
تاكر واإلبداع Y ناسب الهنوض هبذه القمي. بعامل حيرتم هزة مبا  بýان  يع ا تأكد من أن  تدرك قائال إنه ال بد من ا يوا ل مج ل . جمسـ

تصدي  ية عىل ا نا بýان ا ساعدة ماكتب الرباءات يف ا هزة  بýان اليت ·هيا ماكتب براءات راخسة  لوأردف قائال إن ا ل ل مل مل جم
ها �تحد/ت اجلديدة اليت توا ساعدة جيب أن تزيد ومىض يقول إن العديد من . لل ساعدة، إال أن هذه ا بýان تقدم هذه ا ملا مل ل

ياجات Y ناسب مع تزايد تمبا  حي  .ت

ثل و .100 يا املعرفةممعلق  سة ا·وية إليكولو جاملؤ ل ية)KEI (س ساعدة ا ن عىل برامج ا بو خل ه ميكن وذكر أنلتقمل اعXد يرباء الو
شأن كام هو إجراء مماثل يث جمال ا·ور/ت يف لا ية  حا ية ركزت  لطب ملنظمة الصحة العا ناس إعىل سؤال) WHO(م  ْنل ا

تعارضة ندمه مصاحل  ماكن  ندع ية الفكرية، و. أمورا ما وان رشماع  ناس جندمللكيف جمال ا ثري من ا ل ا  خرباء يف ا*ين مه حقالك
با ما يعملونمور بعض األ تكون أ. للزئنستشارين م  أيضالغا ية  ساعدة ا ترب أن برامج ا سـوا ن مل بو إىل قوى إذا لتقع يأدركت الو

نازعات حد ما تلفة  ذوي أlس وقال إنه ال يرى ضريا يف وجود. ملوجود ا اخلرباء  ويقدمون اللجان يف يظهرونخمو�ات نظر 
يد  أيضا وأضافن، ومستشارعىل أهنم  تعني عىل اقرتح أنو.  عىل مزيد من املعلوماتيك حيصلواللناس مفأن هذا  يه 

تحدث يف احملافل نيتولواألشخاص ا*ين  ية يقدموا حX  أن لا ية تسريهتم ا*ا يغة ماسـومعلوماهتم األسا شفوا  بصو  عن يك
تعارضةاملصاحل   .ملا

ية - مجهورية( وفد إيران وأحاط .101 تقدير علام ) ماإلسال يةلمع ا نة املا نة خالل ا ضتقدم احملرز يف ا سـ للج  وإن. لل
يات  تو صا متدة يف إطار جدول أعامل الو45ل ي ا ية ملع شأن ا منبو  نظمة، ومجيعتكون يف قلب سـلتب شطة ا مل أ شطة خاصة ن نأ

ية الفكريةوقال إن . املعايريالقواعد ووضع  ستمللكا ي¼ ، غاية يف حد ذاهتالي  يةمن أجلسـ بل و XجYتصادية و Y ية ع ا قمن  لت
تدامة بغي و. ملسـا رشوع برlمجلك لين*�،  بو مو نفذه الو ي  ملكية الفكرية لل وضع نظام هبدفية، لتمن حنو اامو�يكون  أنت

ياجات ا·ول األعضاء، وخاصة  ية ا تقادر عىل  حب يةتل نا بýان ا ما ل نة وإن. ل ية الفكريةللج  ية وا ية  مللكا من لتن ئدور رييس يف  ملع
بو ية يف أعامل الو يإدماج ا متدةب توقد لكف. لتمن يات ا تو يذ ا ملعوضع برlمج معل  ص ل  الوالية ذ هذهتنفيومع ذ�، ال ميكن . لتنف
ية  ليذا اكمال دون وضع آ يةتنف رشا فا تاجات لتحويل ست شاريع سـتنا مل وتاجئ ا نجزة إىلا·راسات ون شطة وضع القواعد ملا ن أ

بغي أيضا . لمنظمةلواملعايري  تاجاتينو Y تخدام تنا تحدي ولا وسـسـ لتاجئ يف حتديد جماالت ا ياجات ا·ول األعضاء  حتديد ن حتا
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يةل نساعدة ا ية العامة يف عام و. لتقلم مجلعالحظ الوفد مع Yرياح أن قرار ا ية الرصد بشأن 2010ت يذ آ ل  تقاريرتنف  لوإعداد ا
يات ل ية، اكن حىت اآلن صتو بو  منجدول أعامل الو نظمةعىل عوlللتي ية يف أعامل ا مل إدماج ا تعني. لتمن هذه  مواص¼ تعزيز يو

ية سأu تقدمي اوالحظ الوفد مع األسف أن. لاآل مل  ية م نظمة إىل لتقنساعدة ا ية الفكرية يف ا·ول األعضاء من  مماكتب ا مللك
ته مؤخرامتخصصة  يمقاربة طبعقد  يا سـ  سأuسـ نظمة،  لربط قرارات األمساعوقد بذلت . للمة  ية  ساعدة ا تحدة وا للممم ا ن مل لتقمل

ية  ساعدة ا شطة ا شمس أن أ ليف حني اكن واحضا وضوح ا ن مل ن تحدة مضن نطاتندرجمنظمة ال للتقل  وإن .ملق قرارات األمم ا
يام بذ�  هرلقا نظمة عن وجود تغاض ظقد أ شاء ا ية إ نصوص علهيا يف اتفا بادئ ا مل ا ن مل يات جدول أعامل وقمل شأن صتو نظمة  با مل

ية الفكرية ية  ية العا بىن ا يق وتطوير ا يجي  هدف Yسرتا ية وا للملكا ملل ت ل سـ ت تحمن لن لت ، 4املادة  من 5الفقرة والحظ الوفد أن . لت
ية  نظمة تقدمرصاحة عىل أن تنص قمن Yتفا ية الفكريةإىل ا تعاوهنامل ا ية يف جمال ا ساعدة ا مللك·ول اليت تطلب ا ن عالوة . لتقمل

ية أيضا أن نظمةه جيب عىلقعىل ذ�، أبرزت Yتفا ساعدة من جديد وأكد الوفد. للم ا·ول أن حترتم الطابع ا·ويل  مل أن ا
ن ية اليت تقدÝا ا ملا ية الفكرية من األعضاء تقع إىل ظمة لتقن هامللكماكتب ا همة . ئفيف مصمي وظا يجيب ملوللوفاء هبذه ا  ستسـيعدم 

نظمة شطة ا ملأ يع ا·ول جيب و. ن ية مجعىل  يعهتا ا نظمة و ناحرتام الطابع ا·ويل  ب لتقللم ئهتاط تاما. بيو نظمة يه الحظ، خو مل أن ا
يع ا·و األعضاء ويقودهامنظمة   . امجلاعي القراراختاذسـيادة ب Yلزتامل األعضاء مجأنه جيب عىل 

ياlهتكروش .102 يع الوفود عىل  ب الريس  مج رس عن وجود ائ الو�ئق الوارد يف فقرات القرار  عىل اتاعرتاض أي سـتفوا
ية تعلق . ملعنا  øيأوال، فية العامة WO/GA/41/12ثلويقة  يت ا مجلع، د يط علام ملعلومات الواردة يف اإىل أنع ثلويقة حت 

ها يا. فقومر بة ،ن� ية العامة .WO/GA/41/13 Revثلويقة إىل النسـ  يت ا مجلع، د يط علام ملعلومات الواردة يف إىل ع حتأن 
تق لالويقة وإحاu ا ية الفكريةلارير إىل اث ية وا ية  مللكنة ا من ن لتلج  .ملع

بو مجلاإن  .103 يية العامة للو  ع

ها؛WO/GA/41/12ثيقة أحاطت علام ملعلومات الواردة يف الو "1"  فق ومر

تق، .WO/GA/41/13 Revثوأحاطت علام ملعلومات الواردة يف الويقة  "2" نة الوإحاu ا للجرير إىل ا
ية الفكريةملا ية وا مللكية  من لتن  .ع

ند   ّ املوحد من جدول األعامل26لبا
ية حبق املؤلف واحلقوق ا.اورة نة ا·امئة ا نتقرير عن معل ا  ملعللج

ندت  .104 شات إىل الويقةستا نا ثا ق  .WO/GA/41/14 مل

ند  .105 تح الريس ا بوا لت ئ نون 26ف ية حبق املؤلف "ملع من جدول األعامل ا نة ا·امئة ا نتقرير عن معل ا ملعللج
 ".ا.اورة واحلقوق

ية حبق املؤلف واحلقوق ا.اورةوقالت األمانة إن تقرير  .106 نة ا·امئة ا نا نة (ملعللج تدرجيي ل) للجا لسد Yلزتام ا ýول جي
برص واملكفوفني والعاجزين عن  ية حبق املؤلف لفائدة معايق ا نفات ا نفاذ إىل ا سني ا لاألعضاء لعمل عىل صك  حملم ملص ل لتح

بوعات ية العامة للموافقة عىل . ملطقراءة ا ية إىل ا رشين، اتفقت عىل رفع تو ناء دورهتا الرابعة وا نة، أ مجلعوأضافت أن ا ص ث لعللج
سعي إىل نةلخطهتا من أجل ا متل يف  سـ عقد مؤمتر دبلومايس  توتعلق اخلطوة األوىل يف اخلطة، إذا وافقت علهيا . 2013 حم

ية يف الفرتة من  شاورات غري ر ية العامة، بعقد  مسا م توبر 19 إىل 17مجلع نة يف . 2012ك أ ية يه اجXع ا ثا للجواخلطوة ا ن ل
رشة من  سة  عدورهتا اخلا شة العمل 2012 نومفرب 23 إىل 19م نا ق  ية وامليض قدما مل شاورات غري الر نجز يف ا مسا مل مل

شأنه بري  نصوص أو إحراز تقدم  بملفاوضات حول نص هبدف إهناء العمل القامئ عىل ا ك ثة، فإن . ل ثا لويف إطار اخلطوة ا ل
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سمرب  ها يف د ية  نا ية العامة مدعوة إىل عقد دورة ا يا ئ ت لمجلع ث نة2012سـ بت يف عقد مؤمتر دبلومايس  سـ  ضافة وإل. 2013 لل
ندين آخرين  بريا يف  نة، حققت هذه األخرية أيضا تقدما  ند من جدول أعامل ا نجز يف إطار هذا ا تاز ا بإىل العمل ا ك للج ب مل لملم

يدات ناءات وا Y خيص øها ف يمن جدول أعام لتقت ث بات ودور : سـل يدات لفائدة ا ناءات وا تعلق األول ال تو ي ت ملكي لتق ث سـ
ناءا ثاين ال تثاحملفوظات وا بحث واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرىسـل تدريس وا تعلمي وا سات ا يدات لفائدة مؤ لت وا ل ل س . لتقي

ية العامة  يات إىل ا ته لرفع تو تقدم وفقا للربlمج ا*ي و شات إلحراز ا نا نة مبواص¼ ا مجلعويف هذا الصدد، أوصت ا ص ضع ل ق مل للج
ب¼ نة ت. مقيف اجXعات  ية العامة عىل امليض يف العمل عىل للجويف األخري، أشارت األمانة إىل أن ا شجع ا مجلعويص بأن  ت

ية العامة يدي وفقا لوالية ا بث ملعىن ا ئات ا مجلعموضوع امحلاية القامئة عىل اإلشارات  تقل ل لي نة هذا املوضوع . له للجوناولت ا ت
ية ي¼ املا تجددة يف اجXعاهتا ا ضبروح  لقل رشين ن. م نة يف دورهتا الرابعة وا متدت ا لعوا للج يكون أداة Ýمة متكن ع ّصا واحدا  سـ

نة بث يف  ئات ا شأن حامية  توصل إىل قرار حول إماكية عقد مؤمتر دبلومايس  نة من العمل حنو هدف ا سـا ل ي ب ن ل . 2014 هللج
ية يات جدول أعامل ا يذ تو نة يف  سامهة ا باه إىل  Y تت األمانة جمددا منو ص للج م لتن نف ت  .تلف

ية .107 تحدة األمر يكوحتدث وفد الوال/ت ا نوات مل بريا عىل مر ا نة أحرزت تقدما  سـ مس ا.موعة ء وقال إن ا ك لللج
يجني ا·بلومايس تاجئ مؤمتر  ية وأعرب عن لغ رسوره  باملا ب نفاذ إىل . نض سني ا تقدم احملرز يف جمال  لوأشاد كذ�  حت ل

سري نقل  بوعات، مبا يف ذ�  برص والعاجزين عن قراءة ا نفات لفائدة معايق ا يا ملط ل رسة تملص ساق  نفات يف أ ّسخ تö ا مي ن ملص ن
تظرها. عرب احلدود ثري من العمل ال يزال  بريا ولكن ال شك يف أن ا نة أحرزت تقدما  ته أن ا نوأوحض الوفد مس مجمو يلك ك للج . ع

سمرب  ها يف د ية  نا ية العامة دورة ا نة بأن تعقد ا ية ا يورصح بأن ا.موعة تدمع تو ئ ت مجلع للج لص ث رشو2012سـ يمي نص  م  ع تقل
بوعات  برص والعاجزين عن قراءة ا ية حبق املؤلف لفائدة معايق ا نفات ا نفاذ إىل ا سني ا ملطالصك القانوين الرايم إىل  ل حملم ملص ل حت

توبر  ئات . 2012كوترحب بعقد اجXعات ما بني ا·ورات يف أ هيوأعرب عن أمل ا.موعة يف إحراز تقدم مماثل فø خيص 
نة بث عىل مدار  سـا  .2013 ل

نغار/ مس وحتد .108 يق هث وفد  بذوu لبلطمجموعة بýان أورو الوسطى وا هود ا بو عىل ا ملوشكر الريس وأمانة الو جلي ئ
ية حبق املؤلف واحلقوق ا.اورةًللميض قدما لقضا/ املطروحة يف جدول أعامل  نة ا·امئة ا نا وقال إن ا.موعة ترى أن . ملعللج

بثهناك حاجة ماسة إىل ضامن امحلاية ا· ئات ا ية  لوية الاك ي لهل تقدم امللحوظ احملرز خالل ا·ورة . ف بب رحب  لو*� ا لس
نة توصل . للجاألخرية  شات من أجل ا نا يف ا ية يف  شاركة إجيا يع الوفود  لواسرتسل قائال إن ا.موعة تطلب من  ق مل ث ب م تكمج ً

يجني ا·ب ناحجة ملؤمتر  ي¼ ا مت¼ يف ذ� ا.ال وإن ا بإىل معاهدة  ل حلص برصي يه خري حم سمعي ا شأن حامية األداء ا للومايس  ل ب
توى ا·ويل يق امحلاية عىل ا سـثال عىل أن  ملسـ تن يقه م برية عىل . حتقما زال ميكن  ية  كومىض يقول إن ا.موعة تعلق أيضا أ مه ً

شموu حبامية حق املؤلف وإن احلفاظ عىل  نفات ا برص إىل ا يفي ا شأن تعزيز فرص نفاذ  شات  نا ملا ملص ل ضع ب ق توازن بني مل لا
ية قصوى تيس أ تفعني أمر  نة من ا ئة ا ياجات تö ا مهحامية أحصاب احلقوق وا ن ي يكت مللف ملع ترب . ح تعوأردف قائال إن ا.موعة  ً

uسأ شأن ا تام املفاوضات  تقد أن ا·ول األعضاء يه يف صدد ا شجعا و تقدم احملرز  ملا ب ت تع م خل تطرد قائال إن ا.موعة . ً ًوا سـ
توصل توحة والعمل من أجل إبرام صك دويل ميكن أن لتظل ملزتمة  سائل اليت ال تزال  مف إىل توافق اآلراء وإجياد حلول  للم

يد الوطين هوu عىل ا نفذ  يع وأن  لصعبB ا ي سمجل بات ودور احملفوظات . بيق يدات لفائدة ا ناءات وا تصل ال  øتوف ي ت ملكي لتق ث سـ
بحث، ذكر أن اإلطار ا·ويل احل تعلمي وا سات ا لومؤ ل تؤدي ÝاÝا س سات  تö املؤ بة  نا يح الوسائل ا لايل حلق املؤلف  س ل سـ مل تي

ناظري والرمقي يطني ا تيف ا ية . لحمل شأن اخلربات الو يد لآلراء  بادل ا تحة ملزيد من ا بقى  تدرك قائال إن ا.موعة  نوا ب ت م ت طسـ ملفل نف ً
شواغل اليت أ�رها بع هم ا سني  شات  نا شاركة يف ا تعدادها  لوبدي ا تح ق مل للم سـ فت  .ض الوفودل

يةوحتدث وفد بريو مس  .109 ثل تينمجموعة بýان أمرياك الال ها خلطة معل واحضة وناءة ألهنا  با متزي  ته  مت وقال إن مجمو ب ت عع ّ ت
تاجئ ملموسة تظرون  نني ا*ين  ناملاليني من املوا ي بري احملرز يف . نط تقدم ا يد  لكويف هذا الصدد، أعلن الوفد أن ا.موعة  ل تشـ

شأنه دورة  البعض اللجان، و توقع أن تعقد  برص ا*ي من ا ياغة صك لفائدة معايق ا نة يف  ته ا تقدم ا*ي  بسـø ا مل ل ص للج حققل
سمرب ية العامة يف د ية  نا يا للجمع ئ ثت ية إىل ا·عوة إىل عقد مؤمتر . 2012 سـ نا Y ا·ورة öيف أن تفيض ت Bئوأعرب عن أم ثت سـ

نة  وأعلن أن . رز ا·ول األعضاء تقدما يف إطار خريطة الطريق هذهومىض يقول إنه ال بد أن حت. 2013سـدبلومايس 
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ناءات  Yبث و ئات ا نة، وال سـø يف جمايل  تثا.موعة تدمع اإلجنازات احملققة وYتفاقات املربمة يف إطار ا ل ي سـللج ه
بات ودور احملفوظات يدات لفائدة ا توا ملكي ها عىل أن توافق ا. لتق يه، فا.موعة تعقد أ مجلو يات الصادرة يف ملعل تو صية عىل ا ل ع

شأن  .لهذا ا

شديد وأع .110 يك عن رسوره ا لرب وفد ا بو لتقدم ملكسـ يف عدد من ا.االت وخص *كر Yتفاقات يا*ي أحرزته الو
ية نا Yئ ثت نةتوصلت إلهيااليت  سـ يجني خبصوص حق إىل األمام  اخلطوة اليت خطهتا ا·ول األعضاء وشدد عىل أن. للج ا بيف 

يل واحض عىل الزتاÝاملؤلف ًوأضاف قائال إن بýه جيدد أيضا وعده مبواص¼ املفاوضات من أجل . ال واحلقوق ا.اورة يه د ً
برص  يفي ا نفاذ العادل  ناسب وا توازن ا يل إىل ضامن ا يدات مما يعد ا ناءات وا Y شأن توصل إىل اتفاق  لا لضع ل مل ل س ي ت ب بل لث لتقسـ

بوعات بات ودور احملفوظاتملطواألشخاص العاجزين عن قراءة ا سأu . ملكت وا تفت إىل  موا بث، ل ئات ا لحامية  إن مثة قال وهي
نة اإلشارات وحيول دوندويل صك وضع إىل  حاجة ملحة يا اقرتاح ن أص قر نوب أفر يك و يقا ج يد لملكسـ جيل  ً لميض قدماسب

نة الواردة يف الفقرات . يف هذا الصدد يات ا تو تام  يده ا للجوأبدى تأ ص ل ل . WO/GA/41/14ث من الويقة 23 و19 و14 و9ي
تقاده بأن  يا عوأعرب عن ا ثا نة اكن  ًالعمل ا*ي أجنزته ا ل هام اليت مللج تكامل ا تأكد من إماكية ا تايل بأنه  ملورصح  سـم ن ل

نظر  يد ا يع  شأن املوا ها  لحددهتا ا·ول األعضاء  ض قب بعث عىل الرضا، وقال إن بشلكلنفس لتحقيق قد حان الوقت ي 
تعلق املوضوعاألهداف  نة اإلشارات ية يف ما  بث من قر ئات ا صحبامية  ل شأن ا·عوة ّكمبا ميهي ية العامة من اختاذ قرار  بن ا مجلع

ناءات لفائدة أنه يؤيد ًأيضا وأوحض . 2014سـنة يف إىل عقد مؤمتر دبلومايس  Yيدات و شأن ا تثفكرة إبرام نص  ي سـب لتق
برص  ليفي ا بوعات ضع ية ملطواألشخاص العاجزين عن قراءة ا نا Y تخذ خالل دورهتا ية العامة أن  سـىن  ئحىت  ت ت للجمع ثت سـ ي

سمرب  نة 2012ياملزمع عقدها يف د شأن عقد مؤمتر دبلومايس يف  سـ قرارا  ب ًواسرتسل قائال إن احXل اعXد صك . 2013ً
برص يفي ا ناءات لفائدة  Yيدات و شأن ا لدويل  ضع ت ي ثب سـ بوعاتلتق يؤملط واألشخاص العاجزين عن قراءة ا بريا يف سـ  ًثر تأثريا  كً

يون رجل وامرأة وطفل 285 ية مل  ئمصابني بإعاقات برصية خطرية وفقا لألرقام اإلحصا Yحتاد العاملي من الواردة ً
ميكن اعXد هذا الصك أيضا)WBU( للمكفوفني ً، و بادئ العامة املكر ا·ول األعضاء منسـ ّ الوفاء  ية األمم سة يف مل قاتفا

شأن حقوق ا تحدة  با تعداده الوفد وأبدى . ألشخاص ذوي اإلعاقةمل سـأيضا ا ناءات ً Y شأن تثإلجناز املزيد من العمل  سـب
يدات و شأن تö طبقة عىل ملالتقيا يات  تو بحث هبدف تقدمي ا تعلمي وا سات ا بات ودور احملفوظات ومؤ با ص ل ل ل س ملكت

ب¼إىل املوضوعات  نوات ا ية العامة يف ا ملقا سـ ناءة يف معل الزتوشدد من جديد عىل . لمجلع شاركة الفعاu وا بامه مبواص¼ ا لمل
نة  .للجا

ند وأعرب  .111 يجني ا·بلومايس عن رسوره بإجنازيلوفد × برصيبشأنب مؤمتر  سمعي ا ل حامية األداء ا بغي .ل ين وقال إنه 
شأن املزيد من سائلب العمل  ية عىل جدول أعامل ملا ية حبق املؤلف واحلقوق ا.ملتبق ا نة ا·امئة ا نا  للميض قدما اورةملعللج

نفعةلفائدة يةمل و نا تقدمة وا بýان ا م لك من ا ل مل هود  .ل بذوu جلوأيد الوفد ا يدات بشأن اإلطار القانوين إعدادلإلرساع يف ملا لتقي ا
ناءات ل Yبرص واألشخاص ذوي اإلعاقة فائدة سـتثو يةولمعايق ا ية وا سات ا ثبات واحملفوظات واملؤ مي س لبحت لتعل وأفاد أنه . للمك

بات واحملفوظات أخذ بار وأحاط ملكتمصلحة ا Y نارص الويقة بعلام عت يف ثأن   مزيد  إىل حاجةيف ال تزال SCCR/24/8ع
شة نا قمن ا ئات  .مل تعلق حبامية   øيوف بثهي نة، هذه ، أعرب عن تقديره للعمل ا*ي أجنزته لا  العمل ثويقةال سـø وللجا

SCCR/24/10.بغي  الوفد أن أأبرزىل ذ�، ع  وعالوة بو  ينشطة وضع القواعد واملعايري يف الو ي ترص عىل حامية أن تقال 
ية الفكرية ياق،مللكحقوق ا يا  اسـ ولكن جيب أن تعكس أيضا  يا وإمنا Xئاج بل ال أيدويف هذا الصدد،  .أوسعع ملسـتقعمل يف ا

شةاخلاص  نا ناءة يف ا شاركة ا قنة وتطلع إىل ا مل ب مل  .لللج

يده وجدد  .112 يا تأ لوفد كولو ي ية والاكرييبالعام .يان بلمب نة تينموعة بýان أمرياك الال تعلق بعمل ا  øللجف أعرب و.  املذكورةي
شات  نا ته يف إمتام ا قالوفد عن ر مل ندةغب نصوص إىل ملستا برصية لألشخاص لا متكني ا·ول األعضاء لذوي اإلعاقات ا عقد من ل 

ياق .2013مؤمتر دبلومايس عام  شكر إىل،لسـويف هذا ا نة ورهذه  ل توجه  ئيسا  عىل عقد اجXع ما بني ا·ورات يف هاللج
توبر  سمرب واقرتح، 2012كأ ية العامة يف د ية  نا ي عقد دورة ا للجمع ئ ثت نقاش  وقال إن .2012سـ وإنه  يكفي مبا نضجلهذا ا

بري من  نفاذاكم¼ يف للك فرد حقوقه  أن تعطيجانب احلكومات كاللزتام  يفإ لا أنه وفد ال افوأض .لتثقىل املعلومات وا
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مترار يف أن يكون  Y سـتعد وراغب يف نةانشط مشاراكمسـ سعي أيضا أبدى و. للج يف ا ته يف ا لر شات إىل مواص¼غب نا ق ا مل
يدات ل ناءات وا Y يشأن ت لتقب ث ئات بشأنفوظات واحململكتبات وفائدة اسـ شأن حامية  ناسب  ي صك دويل  هب بثم  .لا

تحدثوأعرب وفد الربازيل .113 يةمجموعة  مس مل ا نة، وال سـø عن  رضاه، عن لتمنجدول أعامل ا سابقة  للجتاجئ ا·ورة ا ل ن
يدات ناءات وا Y شأن تقدم احملرز يف برlمج العمل  يمع ا ت ب لتقل ث نة  وقد .سـ  بشأن عىل اإلرساع يف العمل املذكورةللجوافقت ا

ناءات Yيدات و تثا سـي متدت ،لتق هذه الغاية ا يقا  ع و ل ياحتق شةع مراعاةمجدا ا  واحضمنجدوال ز نا يد ا يع ا.االت  ق  مل  .قمج
ية  وتوقعت بىن لتمنمجموعة جدول أعامل ا ية العامة تتأن  يث ميكن عقد مؤمتر دبلومايس عام متاما مجلع ا نة  يات ا حبتو للج  2013ص

برص ومعايقشخاص األ لفائدةالعXد معاهدة  بل ميكن حتديد غا/تل ا ناءات لبشأنللمسـتق  Yيدات و تث ا سـي  فائدةلتق
ية واألشخاص ذوي اإلعاق ية وا سات ا بات واحملفوظات واملؤ ثا مي س لبحت لتعل يةوأكدت . األخرىاتملك  لتمن مجموعة جدول أعامل ا

ية امليض قدما باع  يفمهمن جديد أ يمقاربة تا يع جماالت برlمج العملتأخذ ةمل عا ساواة يف  ية ا بار أ Y مج يف مل مه   وقالت إن.عت
بو أعضاء تطلع لك من . من هذا العملونتفيدسيسـ مجيعاي الو بات واألشخاص ذوي اإلعاقة ي و تخديم ا يني و تا سـ ملكن م مله

ية  سات ا ميواحملفوظات واملؤ نةإىللتعلس تاما. املذكورةللج حلول ملموسة من ا ية عن ثقهتا، خ و  لتمنأعربت مجموعة جدول أعامل ا
نة قد يف يات أخذتللج أن ا يةص تو بار يفلتمنجدول أعامل ا Y هاعت بعني  .معل 

ثل Yحتاد األورويب .114  . مموأعطى وفد قربص اللكمة إىل 

يه  .115 ثل Yحتاد األورويب مس Yحتاد األورويب وا·ول األعضاء  فوحتدث  هود مم بو عىل ا جلوشكر الريس وأمانة الو يئ
نة ناوها ا يع اليت  يع املوا نرصم يف حماوu للميض قدما  للجاليت بذلوها خالل العام ا ت ض جبم لمل يع املدرجة عىل وأ. ت ضضاف أن املوا

يه، وأعرب عن تطلع  بة إىل Yحتاد األورويب وا·ول األعضاء  تكون Ýمة  ب¼  س¼ YجXعات ا فجدول أعامل  سـملق سـ لنسل
يعا يه إىل إحراز تقدم فهيا  مجYحتاد وا·ول األعضاء  ية يف . ف يه بفعا لوأضاف أن Yحتاد شارك هو وا·ول األعضاء  ف

شات نا قا برص خالل مل يدات لفائدة األشخاص معايق ا ناءات وا Y شأن ل اليت دارت حول إماكية وضع صك دويل  ي ت ب لتقن ث سـ
نصف األول من عام  نة، وخالل األعامل اليت أجنزت فø بني ا·ورات يف ا تني  سا لا·ورتني ا للج ثل أن . 2012بقل ملموأضاف ا

ه يه بأن هذا هو ا لYحتاد يؤمن هو وا·ول األعضاء  بوف يع ا·ول األعضاء يف الو يدف العام  ومىض يقول إن ا·ول . مجل
ناوها شالك اليت حددهتا  يكون علهيا أن تواصل العمل اجلاد واسـهتداف ا هدف  بلغ هذا ا بو ليك  لاألعضاء يف الو ت تل مل سـ ت ويف . لي

نة  شات الرا نا يع نطاق ا يكون من املؤسف إن اكنت رشوط تو ثل إنه  ههذا الصدد قال ا ق مل سـ سـ هدف ملم يق ا لسـهتدد  حتق
سالسة وجناح تايل  بالعام ا نفذ فهيا: ل بو و يع ا·ول األعضاء يف الو توازن ميكن أن تؤيده  يصك ملموس وفعال و ي مج وحتدث . م

بحث، وقال إنه  سات ا تعلمي ومؤ سات ا بات ودور احملفوظات ومؤ ناءات لفائدة ا Yيدات و ثل عن ا لا س ل س ت ت ي ملكملم ثتق سـ ل
يا لالضطالع يؤمن بأن اإلطار ا·ويل  سات حزيا قانويا اك نح املؤ بو من  فاحلايل حلق املؤلف ميكن ا·ول األعضاء يف الو نم س ي

يدي والرمقي يع ا·ول . لتقلبأدوارها يف العاملني ا يه للعمل مع  تعد هو وا·ول األعضاء  تايل فإن Yحتاد األورويب  مجو سـ فل م
ناءا Yيدات و سري ا بو ليك  تثاألعضاء يف الو ي ت سـي يات ا·وية القامئةلتق لت عىل أفضل وجه ممكن يف إطار املعاهدات وYتفا . ق

مت¼ محلاية  شات اليت دارت حول وضع معاهدة  نا ية يف ا يه بفعا شارك هو وا·ول األعضاء  حموأعلن أن Yحتاد أخذ  ق مل ل في
بث لئات ا يه فإن Yحت وأردف قائال إن هذه املعاهدة ال. هي يه علتزال من أمه األولو/ت، و فاد يرحب هو ا·ول األعضاء 

نة اليت عقدت يف يويو  تقدم احملرز يف دورة ا ل للج مت¼ 2012ل شات حول وضع هذه املعاهدة ا نا تطلع إىل مواص¼ ا حمل، و ق مل ي
نة ب¼  للجيف YجXعات ا يه لعمل عىل إبرام هذه املعاهدة اليت. ملق ثل عن الزتام Yحتاد وا·ول األعضاء  فوأعرب ا  ملم

تع هبا أحصاب احلقوق يف  تحرتم يف الوقت ذاته احلقوق اليت  بث و ئات ا نوحة إىل  متتحدث امحلاية ا·وية ا سـ ل ي ملم ل يسـ ه ّ
بث ها إشارات ا محلاية اليت  uشمو يع ا نفات وغريها من املوا لا مل ض سامهة . حتململص يه  ملوأبدى الزتام Yحتاد وا·ول األعضاء  ف

ناءة نة بطريقة  بيف أعامل   . للج

ية .116 يان مجموعة جدول أعامل ا منوأيد وفد الربازيل  ية . لتب تعاوية واإلجيا بو وا·ول األعضاء فهيا عىل الروح ا نأ الو بو ن ل ي ه
نذ  نة  تصل باكمل جدول أعامل ا  øول األعضاء بإحراز تقدم ملحوظ فýنة ومسحت ل ية اليت حتلت هبا خالل ا ما للجيق ي للج حلق
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ية العامة األخرية ناءات عىل حق . مجلعانعقاد ا Yيدات و شأن ا تاجئ احملققة يف املفاوضات  برية عىل ا ية  تثوعلق أ ي ب ن ك سـمه لتقل
ناءات وفقا لربlمج العمل . املؤلف Yيدات و بريا يف لك جماالت برlمج ا ًوقال إن ا·ول األعضاء أحرزت تقدما  تثً ي سـك لتق ً

نة رشين  متد خالل ا·ورة احلادية وا للجا لع ية العامة الختاذ خطوة Ýمةوأشار إىل ال. ملع تاحة  للجمعفرصة ا ًوأردف قائال إن . مل
ناءات وخص *كر  Yيدات و تصل  ها ا شأن برlمج  نة  يات ا ثعىل ا·ول األعضاء أن توافق عىل تو تمعل ي مل ب للج سـص لتق

بوعات ما شأن صك لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا ملطتصل ملفاوضات  ب ن. ي ة عىل وشك أن للجومىض يقول إن ا
ية العامة املقرتح عقدها يف  ية  نا Y بل ا·ورة برص وإن عقد اجXع ما بني ا·ورات  يفي ا للجمعتربم اتفاقا لفائدة  ئ ت ل ثضع سـق ً

سمرب  نة 2012يد نعا . 2013سـ يعد خطوة رضورية وÝمة من أجل عقد مؤمتر دبلومايس يف  ًواسرتسل قائال إنه يظل  مقت ً
øبو ف هام الو يبرضورة إ تب ا*ي حيرم األشخاص ذوي س بري يف توفر ا نقص ا تصدي  ساعد عىل ا لك ال يقل عن معاهدة  لك لل ل ت

ناءات  Yيدات و تفاع  تصل ال  øبات القانوين ف نح أوئك األشخاص ا نفاذ وإن املعاهدة  تثاإلعاقة من فرص ا ي ن ي ث ل مت سـل لتقل
هم سـهتد فاليت  ية. ت ثا يده حلل من ا·رجة ا نوأعرب عن عدم تأ ل بوعات ي سأu نفاذ األشخاص العاجزين عن قراءة ا ملط ملوا�ة  م

شموu حبامية حق املؤلف نفات ا ملإىل ا نح . ملص بغي يف حال تزويد أحصاب احلقوق لصكوك امللزمة أن  ميورأى أنه  ني
بني الزتاÝا أل بو  يح فرصة فريدة للو سه مما  بات القانوين  تايل  تاألشخاص ذوو اإلعاقة  ي ي نف ث لل شودة يف تل ية ا نهداف الر ملسـ ئي

يذ املادة  تحدة وساعد ا·ول األعضاء عىل  تنفاألمم ا ت تعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة30مل تحدة ا ية األمم ا مل من اتفا مل . ق
ناءات عىل  Yيدات و تصل  شأن سائر جماالت برlمج العمل ا نة  يات ا تام العXد تو يده ا تثوأعرب عن تأ ي مل ب للج ص ل سـي لتق

تصاصات برlمج العملحق ا نصوص وفقا ال خملؤلف وحث ا·ول األعضاء عىل مواص¼ الزتاÝا لعمل القامئ عىل ا ً وأضاف . ل
ثلو  يدين من برlمج العمل مبن فهيم  بات امللموسة املقدمة من ا نظر ا·ول األعضاء يف ا هم أن  ممقائال إنه من ا لطل تفت ملسـمل ً

تع سات ا بات ودور احملفوظات ومؤ لا س يدانملكت هم عام حيدث يف ا تعني مبعار بحث و مللمي وا سـ فل سامهة يف تقدم . ت ملوسعى إىل ا
ية العامة بث وفقا لوالية ا ئات ا شأن حامية  مجلعاملفاوضات  ل ي ًب نة يف دورهتا األخرية يف . ه يات اليت قدمهتا ا تو للجوساند ا ص ل

 .ذ� ا.ال

ية  .117 تحدة األمر يان وفد الوال/ت ا يان  يكوأيد وفد ا مل ب شات ل نا قاملدىل به مس ا.موعة ء وأعرب عن تقديره  للم
نة املعقودتني يف نومفرب  يع أن معاهدة . 2012ل ويويو 2011للجا.دية اليت جرت خالل دوريت ا مجلوقال إنه يدرك كام الحظه ا

نه يف  برصي يه حتديث رضوري ال بد  سمعي ا شأن األداء ا ميجني  ل ل ب بةهذه ب يةحلقا ًائال إن اخلطوة وأردف ق. مق الر
ثت أيضا خالل فرتة طوي¼  uسأ ترب  بث مما  ئات ا ب¼ يه يف الوقت احلايل إ×حة حتديث مماثل محلاية  ية ا ًاألسا حب م يع ل ي هسـ . ملق

نة األخرية يه خالل دورة ا رشوع معاهدة مت Yتفاق  سن احلظ نصا واحدا  ناك  للجوأضاف قائال إن  عل حل مله ً ً تايل . ً لوجشع 
ية العامة ا·ول األعضا سق مع والية ا توصل إىل توافق يف اآلراء  ية ا ية  شأن القضا/ املوضو شة  نا مجلعء عىل مواص¼ ا ت ل بغ ع ب ق يمل

نة 2007لسـنة  متكن من عقد مؤمتر دبلومايس يف  سـ وا سـ� يرد ذكره يف الفقرة 2014ل . WO/GA/41/14ث من الويقة 9ح 
سامهة يف إحراز املزيد من  شديد  سه ا للموأبدى  ل همةحتم توصل إىل تö املعاهدة ا تقدم امللحوظ من أجل ا ملا ل تعلق . ل  øيوف

تفعني  ناسب بني حامية أحصاب احلقوق ومصاحل ا توازن ا ناءات، رأى أنه من األسايس ضامن ا Yيدات و نسأu ا مل ل ت ي ملمب ثسـ لتق
مت نفات ا تصل   øتفعني ف حملبصفة عامة وإال تفقد احلوافز مما يرض مبصاحل ا ملص ي بلملن ها يف ا تقل إبدا ًواسرتسل قائال إن . ملسـع

ثالث ليار اخلطوات ا توازن ومالمئ وإن بعض ا·ول األعضاء قد نصت عىل مع يار  ية  سـ� تعمل الوفود اكن شديد الفعا م  مكع ل ح
يار ية وفقا *� ا يهنا الو بة يف قوا نا ناءات  ملعيدات وا ن سـ ت ًي ط نسـ م ث بغي ألي ص. تق تقاده أنه  يه، أعرب عن ا ينو ع ك دويل أن عل

يذ يكفي ينص عىل ما  سامح  لتنفمن مرونة  ثالث عدم جتاوز رشيطةلل بار اخلطوات ا لا سامهة يف . خت ته يف ا ملوأبدى ر غب
شموu حبامية حق  نفات ا بوعات إىل ا برص واألشخاص العاجزين عن قراءة ا يفي ا سني نفاذ  ناسب  ملاحلل ا ملص ملط ل ضع تح لمل

 .املؤلف

ية - مجهورية(فد إيران والحظ و .118 تقدم ) ماإلسال لرياح ا ية حبق املؤلف واحلقوق ا.اورةاحملرز يف ت نة ا·امئة ا نا  ملعللج
ها  نود جدول أعام يع  لشأن  ب مج هاب نود  مجيعألن هذه ا ية، ل مسائل Ýمة لب نا بýان ا مýول األعضاء، وال سـø ا ل  اآلن ويهل

سأوفø خيص . صكوك ملزمةيف شلك تصاغ ليك lجضة مبا يكفي ناءات، أيد الوفد إبرام معاهدة م  Yيدات و تثu ا سـي لتق
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نة وكذ� عىل مستندة إىل بوجدول أعامل للج مداوالت ا يةبشأن  يالو نة و. لتمنا سائل املعروضة عىل ا للجيع ا مل سائلمج  ميه 
نضجتو/ت   الوفد أنأقر ورمغ ذ�مهية، األ متساوية تلفةمسـ بغي ألكن  .خمها  نة يؤدي إىل معام¼ الينهذا  للجتلفة يف ا  .خم

يل ممارسة عدا هوذكر الوفد أن يدات تسه  ناءات لتقيا Yبحوث واألشخاص ذوي من املعاهد القامئةسـتثو ية ومعاهد ا ل ا لتعلمي
ية عىللاإلعاقة مبوجب املعاهدات ا·وية األخرى، جيب  ية للنفاذف املعاهدة اجلديدة أيضا توفري حقوق إضا نفات ا حملم إىل ا ملص

يةحبق املؤلف  ية و ثألغراض  حبمي نة عىل مواص¼ العمل  .تعل يع ا بغي  للجو شج تي ندن نصوص  إىل ملستا بلغة ثهبدف إعداد ويقة لا
بغي أيضا  .املعاهدات ناءات لبشأن مشاهبةمعاهدة إعداد ينو Yيدات و سأu ا تث  ي سـم يه و ،ملكتبات واحملفوظاتفائدة التق
سات نفات. Ýمهتا عامة سمؤ نة ا ملصولألسف أثرت ر توفري مق بات واحملفوظات يف Ýمهتا  با عىل ا ية حبق املؤلف  ل ا ت سل ملكحملم

نفاذ للعموم نفات للعموم الحقا يف أثرذا أيضا هو. لا بات وقال إن . ملصإ×حة ا سخيف حاجة إىلملكتا يالل والن ا ية تلتح  جاخلار
باتواإلعارات بغي.ملكت بني ا سأu بشأن هذهلمعاهدة اجلديدة ل ين و ه ضامن هذه ملا نة  وقال إن .الاحلقوق  ناء تللجا ثتحق ا لسـ

يدات املالمئة ملا أحرزته من ناءات وا Y شأن رشوع صك قانوين  شأن أحاكم  بري  ي تقدم  ت ب ب تقك لم ث ذوي  األشخاص لفائدةسـ
برصية واإلعاقة بوعات/ل ا نص lجض و.ملطأو العجز عن قراءة ا لبدو ا شـهتا يف مؤمتر دبلومصيغة يف اي نا ق معاهدة دوية  مل  .ايسل

نة، ميكن اقرتحت وكام شة للج ا قنا سمرب م ية العامة من د ية  نا يعقد ذ� املؤمتر يف دورة ا للجمع ئ ثت بلسـ ورحب الوفد  .ملقا
نة عىل الزتاÝبأيضا  يد ا للجتأ ها مبواص¼ اك باع مقاربةمعل  ئات قامئة ت تحديث حامية  ي عىل اإلشارات حنو وضع معاهدة دوية  ل هل

يدي  بث ملعىن ا تقلا بغي أن رسع العمل اتفق الوفد مع الرأي القائل و .لللكمةلل نة  تأن ا ين نص ا*ي من شأنه أن للج لجتاه ا
بغي. العXد معاهدة2014عقد مؤمتر دبلومايس عام من ميكن  ئات ل ين و  uبة والفعا نا يلمعاهدة اجلديدة توفري امحلاية ا سـ لهمل
بث نة من لا يعاإلشاراتص أي شلك من أشاكل قر توزيع اليت منصات مج عىل  ئاتل ا يتخدÝا هذه ا هسـ نقل اإلشارات لت ل 

 .مجلهورإىل ا ااخلاصة هب

هم العظمي .119 يه عىل  ند املدير العام ومو نأ وفد ا معلو ظف ه فع ا·ول · بيجنيروح معاهدة تتواصل  الوفد أن وأمل .له
ية تاجئ إجيا يق  باألعضاء حنو  ن تقدم احملرز عن رسوره الوفد وأعرب  .حتق يدات للرؤية ا شأن ا رشوع معاهدة  ييف  تقب لم

ناءات  Yرسة جلعلسـتثو ية حبق املؤلف  نفات ا ميا حملم برصألشخاص ل ملص نة لمعايق ا ية ا للج، وأيد تو اجXع فø بني بعقد ص
رشوع املعاهدةأا·ورات يف  متوبر لصقل   .2013عقد عام ي معاهدة ملزمة قانوl يف مؤمتر دبلومايس تعمتد الوفد أن  وأمل.ك

ئات و تعلق حبامية   øيف بثهي ثال أكد، لا تحديث بغرض ات عىل اإلشارة القامئللمقاربةمت الوفد الزتامه ال ل وضع معاهدة دوية  ل
ئات  بثهيحامية  بيل ولا بث ا لكئات ا ل تفق مع والية هي يدي مبا  ي ملعىن ا ته  وأكد.2007  لعامعية العامةمجلالتقل ض الوفد معار

بث  نرص من ا لإلدراج أي  بثعرب اإلنرتنت يف إطار معاهدة ع تحديث والية سابق و.لا  uإلعادة ةلعارض الوفد أي حماو 
نصات أخرى ألن هذه األشطة ناإلرسال عىل أي  ستم شطة  لي  يدي لللكمةنأ ثويقة تكون  الوفد أن  وأمل.لتقلبث ملعىن ا

بث  ئات ا شأن حامية  لالعمل ملعاهدة  ي سات األخرية هب نة دورة يف للماليت وضعت علهيا ا رشين، للجا لعاملذكورة الرابعة وا
بارهو نيص القانوين  ند ا تنت اقرتاح ا ل ه عتضم بدائل يف املواد أحد ل يةل ا يف ا·ورة ث يف ويقة العمل، أساسا للمفاوضات ملعنا

نة رشين  سة وا للجاخلا ية أنال وأخرب. لعم سامح  مؤخرا قانون حق امل عدلهمجلعوفد ا نفات يفحبللؤلف  يةملصامية ا ئة الر مق ا يب  .ل
نت  ناءات تضموقد  رشيعات ا سـتثا برصألشخاص فائدة اق املؤلف لكبرية حلتل  .لمعايق ا

نأ وفد  .120 يداد وتوغوهو هود ينتر بو  جل الو ية حبقوق املؤلف واحلقوق ا.اورةي نة ا·امئة ا نا مترة خالل ممارسـهتا  ملعللج ملسـا
شأن وقال الوفد إنه مت إ. 2012 و2011ملهام واليهتا يف  رشوع صك قانوين  ية  بة لألحاكم املوضو بحراز تقدم عظمي  ع ملسـ لن

برص و ناءات لألشخاص معايق ا Yيدات و لا ت ثي سـ بوعات/لتق تد الروح اليت . ملطأو العاجزين عن قراءة ا متوأمل الوفد أن 
متخض عهنا مؤمتر دبلومايس يف  يجني إىل الوفود  ليسادت يف  ئة من األشخاص2013ب وأفاد الوفد بأن . لف لصاحل هذه ا

يداد وتوغو برص يف ينتر ناء حمدود لألشخاص معايق ا ل اكنت تدرس جبدية تعديل رشيعات حق املؤلف القامئة لضامن ا ثت سـ ت
تخدام طريقة براي شؤون القانوية يف بداية لسـا نة وزارية قدم لوزارة ا ية وردت يف تقرير  تو ن وقال إن هذه ا ل جل ص . 2012ل

تقدم  بوأضاف أنه مت ا برص إىل املواد ل نفاذ معايق ا سمح  تكوين فرقة معل خاصة ذات والية  نظر اجلاد  يد ا ية أخرى  لتو ب ت ل ل قص
تب الصوية تاخلاضعة حلقوق املؤلف اك ية اليت بلغت ذروهتا خالل . لك بث، أيد الوفد ا ئات ا تعلق حبامية   øلعملأما ف ل ي هي
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ية حبقوق املؤلف وا من Y24جXع  نة ا·امئة ا نا ئة ويقة معل واحدة شلك أساسا ملعللج تجلت يف  ًحلقوق ا.اورة  ت ث هي ف
ية حبقوق املؤلف واحلقوق ا.اورة يف نومفرب نة ا·امئة ا بل  نللمزيد من املفاوضات خالل YجXع ا ملعللج وقال الوفد إنه . ملق

بث الزتاما اكمال، مبا يف ذ� العمل عىل مقاربة قامئة ع ية  ًملزتم لوالية احلا ً لل لىل اإلشارات احلام¼ وتطوير معاهدة دوية ل
يدا . جديدة بة تأ نا يات ا تو بات ودور احملفوظات وأيد تقدمي ا يدات  ناءات وا Y uسأ تفت الوفد إىل  ًوا ي سـ مل ص ل ت ي ت م للمكل لتق ث سـ

سمرب . 2014ًاكمال حبلول  ية العامة يف د ية الجXع ا نا يكام lرص الوفد ا·عوة إىل انعقاد دورة ا مجلع ئ ثت نظر يف 2012سـ لل 
برص يف  لإماكية عقد مؤمتر دبلومايس لألشخاص معايق ا ية . 2013ن نة ا·امئة ا نوأبقى الوفد عىل دمعه الاكمل لعمل ا ملعللج

بل  نة  يق تقدم هائل يف العديد من القضا/ ذات الص¼  قحبقوق املؤلف واحلقوق ا.اورة الراهن ورأى أنه من املمكن  للجحتق
ب¼ يات ا ملقا  .مجلع

تقرير الوارد يف الويقة  .121 ية ورحب  بýان األفر يجري/ مس مجموعة ا ثوحتدث وفد  ل ل ناول WO/GA/41/14يقن يت ا*ي 
نة نة الرا هأعامل ا بة إىل ا.موعة. للج ية لغة  تيس أ نة يه جزء من جماالت  شات اجلارية يف ا نا سـوقال إن ا مه للج ق لنمل . تك

شدة خبطيت مع نة لعايم بوأضاف أن ا.موعة ترحب  بو مبواص¼ 2014 و2013للجل ا ناشدة ا·ول األعضاء يف الو ي و مب
ناءات Yيدات و بث وحول ا ئات ا شرتكة لالنهتاء من املداوالت حول حامية  تث�ودها ا ي ل ي سـمل وقال إن ا.موعة أعدت . لتقه

شأن هذا املوضوع نصوص  ند إلهيا يف املفاوضات القامئة عىل ا ية  بو�ئق معل موضو ل س تع ُ تطلع إىل إبرام معاهدة يف ي ت، ويه 
يدي2014 عام ناها ا بث  ئات ا بث  توفري حامية تقوم عىل إشارات ا تقل  مبع ل ي ل لل ورصح بأن ا.موعة ترحب الجXع القادم . له

سمرب ها يف د ية  نا ية عىل عقد دورة ا نة، وحتث ا يعقد بني دورات ا يا*ي  ئ ت مجلع للج لسـ ث شأن 2012 سـ ب لعقد مؤمتر دبلومايس 
برص يف عام األ بات ودور احملفوظات يف . 2013لشخاص معايق ا شأن ا توراح يقول إن ا.موعة تود أيضا إبرام معاهدة  ملكب
ية العامة لعام2014 عام رشين  نة وا ثا ية بذ� يف دورهتا ا نة أن تصدر تو تطلب من ا للجمع، ما  ل ص للج لعس م وعىل . 2013 ي

شأن  سق، قال إن من املزمع إبرام معاهدة  با بحث واألشخاص أحصاب اإلعاقات األخرى يف لن تعلمي وا سات ا لمؤ ل س
ية العامة لعام2015 عام ثالثني  ية بذ� يف دورهتا ا نة أن تصدر تو تطلب من ا للجمع ويه  ل ص للج وأفاد بأن . 2014 سـ

همة  يع ا يادة الريس حول هذه املوا شاورات فø بني ا·ورات  بو إجراء  ملا.موعة تود أن ترتب الو ئ ضبق م شارك فهيا ي يوأن 
يع األعضاء من اإلقرار بأن هذه  متكن  شاورات هو أن  رشاكء يف املفاوضات، وقال إن هدف هذه ا يون وا مجاخلرباء الر مل يسـ ل ئي

ية يه املعارف تاكر واإلبداع، ولعل هذه األبواب الر Y ية أمام تح األبواب الر يدات  ناءات وا Yسـ ب سـ ي يت ي ئسـ ئ تفل سـث . تق
شرتكة اليت مجلوأردف قائال إن دورة ا بارات ا Y سم يف تفكري  تعراض ما أجنز وا ناسب ال ملية العامة يه الوقت ا ت حب ل سـ مل عع

نظمة وغا/هتا بارشة يف أهداف ا ملتؤثر  تقدم احملرز . م يمي مدى ا ية  هام احلامسة املطروحة أمام ا تدرك قائال إن من ا لوا مجلع تقسـ مل
تلف Yحتاد يق األهداف احملددة يف  خمحنو ضامن  شأن أفضل توجه ميكن حتق تداول  نة، وا بات واللجان، مبا فهيا هذه ا ل للج

ها نات اليت ميكن  يع ا·ول األعضاء ا بني  باعه  يقا حتقي س مجل ي ّ تحت نجاح احملقق يف إبرام معاهدة . لل هم أال يكون ا لوأعلن أن من ا مل
تعني أن يكون هو القاعدة ناء بل  ييجني ا ت ثب بو وا·. سـ سري عىل يوقال إن ا.موعة حتث الو لول األعضاء فهيا عىل مواص¼ ا

بýان األقل منوا تطوير ا شات واملفاوضات احلامسة  نا تقدم امللموس يف ا لدرب ا ل ق مل توقعات . ل لوأعرب عن قلق ا.موعة إزاء ا
ية حبق املؤلف، عىل الرمغ اليت ال نفات ا نفاذ إىل ا برص ا يح املعاهدة لألشخاص معايق ا شة بأن  حملمتزال  ملص ل ل ت تقدم ته ل من ا

نعقدة يف يويو  نة ا لاحملرز يف دورة ا مل ية ورضورة إبرام هذه املعاهدة2012للج شأن أ يايس الواحض  توافق ا مه وا ب سـ وراح . لل
ية اليت جيب إدرا�ا  ية الر رشوط املوضو تقرار ا شأن إبرام معاهدة أو يشء آخر ال يزال هيدد ا سـيقول إن احلوار  ع سـ ئيب ل

برص، ورصح بأنه لضامن أن تكون أية معاهدة  ها األشخاص معايق ا تحد/ت اليت يوا تصدي  يدة  توصل إلهيا  ليمت ا لل لل �ل مف
توازن تقد  يجة  بول أية  للمن غري املمكن  تفن ت بلغ . ق بة  هم أيضا اإلشارة إىل أن  تدرك قائال إن من ا توا سـ نسـ ملائة من 90مل 

بالغ عددمه  يا235لاملكفوفني ا يش يف أفر يون مكفوفا  يق  تع ية املعاهدةوع. مل نو عرب عن اهXم ا.موعة  وراح يقول إن رشوط . ب
نفاذ ال ية  لا يا ية وا نولو ية وا ثقا ية وا ياة ا تع  يع الفرص  متع ضعفا  تاح ألكرث أفراد ا يث  سـبد أن توضع  سـ ل لعلم حل مت مج ت لحب ج تك لف لل .

ية نفات ا نفاذ إىل العلوم وا رسها ا ناليت  ملص لفل تطرد قائال عن املربر األخ. يي شاء نظام حلق سـوا يايس الواحض وراء إ ناليق وا لسـ
يع األشخاص من املعارف تفادة  سري ا مجاملؤلف هو بعد لك يشء  سـ تام . تي سق ذاته أعرب الوفد عن الزتام ا.موعة ا لوعىل ا لن

بحث واألشخاص ا* تعلمي وا سات ا بات ودور احملفوظات ومؤ يدات لفائدة ا ناءات وا Y تعامل مع لبأن  ل س ت ي ت ملكت لتق ث ين سـ



WO/GA/41/18 

34 

 

برص ناءات لفائدة األشخاص معايق ا Yيدات و تعامل هبا مع ا ها اليت  ليعانون من إعاقات أخرى لطريقة  ت ي ثت سـس تق . لنف
تج عن املعارف العامة توقف شلك مزتايد عىل ما  ب¼  يال ا نوأردف قائال إن مصاحل األ ملق يج ب وعىل اجلانب اآلخر قال الوفد . ت

نف هر أن ا ية  لإن ا·راسات ا تصاديتظلعمل Y منو تاكر وا قاذ إىل املعارف رشط أسايس لال ل ية . ب يا تو�ات ا سـوأضاف أن ا سـ لل
تغلت  تعت هبا يف املايض ا·ول األعضاء اليت ا نافع اليت  بغي أن تعكس لاكمل القوة وا بو  سـالواحضة يف برlمج معل الو مت مل ي ني

يق ا ية  توحة كأداة أسا نفاذ إىل املعارف واألنظمة ا لتا تحق لملف سـ با Ýام من . منيةل نومىض يقول إن ا.موعة ترى يف ذ� جا
تقدمة بýان ا ت�رات ا  lسعى واحض لالتفاع جما ية ويس جمرد  يط ا ملجوانب  ل ن م من سختط ل هم بوضوح أنه . لت تفوأفاد بأن ا.موعة 

تقدمة، فإن ا بýان ا ية يف ا نا ية ا ية ا نفاذ إىل املعارف جزءا من ا ملكام اكن ا ل ع لص ت ب تحل لل بýان األقل منوا لن ن ية وا نا لبýان ا ل مل
رشية  ثقل اكهل املوارد ا بة  نا متر يف املعاlة يف إطار أنظمة غري  ها أن  توقع  توقع أو لن  لبيكون مبقدورها أن  ت سـ ي مت تسـل

تصادية Yبغي أن تكون فرصة لإلمعا. قو بو  يات ا·ول األعضاء يف الو سني  ينوقال مس ا.موعة إن ا·ورة ا ي مجلع ن يف مخل
ية من  شفا شجاعة واألمانة وا ية وا l همة من ية ا ية العا سائل ا سني املواءمة بني واقع رضورة موا�ة ا فية  ح مل ليف ل مل يلك مل لهحت ك

ية أخرى lبو وا·ول األعضاء فهيا بأن تقطع الزتاما . ح ناشد الو يقات العامة رصح الوفد بأن ا.موعة  يويف ضوء هذه ا ت لتعل
شطة  يام بأ نصادقا  توازنة يف جمال وضع القواعد واملعايريلق  .معادu و

ية حبق املؤلف لألشخاص  .122 نفات ا نفاذ إىل ا تعزيز ا بين صك دويل  ية  تحدة األمر حملموأيد وفد الوال/ت ا ملص ل ل تمل يك
يات ا·ورة  بوعات كام أيد اكفة تو برص والعاجزين عن قراءة ا صمعايق ا ملط ية حبقوق املؤلف و24ل نة ا·امئة ا ن  احلقوق ملعللج

رشوع هذا الصك داخل احلكومة ومع . ا.اورة شأن  ثفة  شاورات  تحدة قد دخلت يف  موأشار إىل أن الوال/ت ا ب م مكمل
برص ية األشخاص معايق ا ب¼  هام اإلجيايب يف YجXعات ا ية اإل لأحصاب املصاحل يف القطاع اخلاص  لقض ملقبغ أما . س

يدات الواردة عىل حق املؤ ناءات وا Yي لتقت ث ية للغاية يف جمال سـ ية إجيا تحدة جتربة و بلف، فأشار الوفد إىل أن للوال/ت ا ن طمل
تحدة هري لوال/ت ا تخدام العادل ا Y هوم هرها  ناءات ومن أ Yيدات و ملا سـ ت شي مف ش لث سـتق وعىل ضوء ذ�، أيد الوفد معل . ل

يق  ية حبقوق املؤلف واحلقوق ا.اورة الرايم إىل  نة ا·امئة ا تعما ن ناءات عىل حق ملعللج Yيدات و ثهم ا·ول األعضاء  تف سـي للتق
بات ودور احملفوظات ية واألشخاص ذوي اإلعاقة وا ية وا سات ا تاملؤلف للمؤ مي ث ملكس لتعل ًوأخريا، قال الوفد إن الوال/ت . لبح

ية العامة لعام  نود والية ا بث مبوجب  ئات ا سأu حامية  تحدة تؤيد حتديث  مجلعا ب ل ي م  العمل عىل  اليت دعت إىل2007همل
يدي بث ملعىن ا ئات ا توفري امحلاية ألشطة  بث  تقلمقاربة تقوم عىل إشارات ا ل ي ن ل لل يا مع هذه . ه ًوأضاف الوفد أنه متا شـ

هور  بث إىل ا شريا إىل إعادة نقل إشارات ا نطاق  يقة ا تعني أن تكون هذه امحلاية  تحدة بأنه  مجلالوالية، تؤمن الوال/ت ا ل م ل ض ي ًمل
نصات  تخدام  م بث ا.اين الالسليك واإلنرتنت وهو أمر غري مرصح بهسـ ويف هذا اإلطار، أشار الوفد إىل أن الوال/ت . لا

ية العامة ية يف إعداد نص يXىش وحدود والية ا هام بإجيا سة نومفرب لإل شاط  ية حترض  تحدة األمر مجلعا ب جلل ن سمل  .بيك

نة ا·امئة ابردوسوأوىل وفد  .123 ناية فائقة لعمل ا ملع  للج تقدم احملرز يف . نية حبقوق املؤلف واحلقوق ا.اورةع لورحب 
بوعات24ا·ورة  ية حبق املؤلف لألشخاص العاجزين عن قراءة ا نفات ا نفاذ إىل ا سني ا بة   øملط، وال سـ حملم ملص ل تح لسـ . لن

شات اجلارية نا ناءة  شاركة ا متر الوفد يف ا قو مل ب لمل رسعة. سيسـ يام ألمر ذاتهلودعا ا·ول األعضاء عىل وجه ا وقال . لق إىل ا
سمرب  ية يف د نا سة ا يالوفد إن بالده تؤيد عقد  ئ ت ثجل نص الصادر عن ا·ورة 2012سـ يمي ا ية العامة  ل  بت يف 25لتقللجمع لل و

 .2013مسأu عقد مؤمتر دبلومايس يف 

يا وأشاد .124 نوب أفر يق وفد  ية حبق املؤلف واحلقوق ا.اورةج ننة ا·امئة ا حىت اآلن، وخاصة  احملرز كبريلا  للتقدم ملعللج
ئات  تعلق حبامية   øيف بثهي ناءات للا Yيدات و تث وا سـي برصألشخاص فائدة التق يده الوفد  وأكد.لمعايق ا يان مجموعة يتأ لب 

ية  بýان األفر يقا يجري/ا*ي قدمهل نحو الوارد يف الويقة  وفø خيص.ن وفد  بث عىل ا ئات ا سأu حامية  ث  ل ل ي هم
WO/GA/41/14 ،د  الوفد أن أملXنة عىل أنهنص واحد اع للج ويقة معل  شات سيرسعث نا ق ا ندةمل نصوص إىل ملستا  لا

ية الواردة يف الفقرة  .عىل جدول األعامل لفرتة طوي¼ جدامدرجة  ظلتسأu اليت ملاحول  تو صوأيد الوفد ا ث من الويقة 9ل
WO/GA/41/14 نظر إىل  و.2014، مبا يف ذ� عقد مؤمتر دبلومايس يف عام نظر إىل2014ل  ل اليت تلوح يف األفق، و

سائل رضورة يع ا شأن  توصل إىل اتفاق  مل ا مج ب بو عىل العمل معا العالقةل يع ا·ول األعضاء يف الو ي، حث الوفد  اليت روح لمج
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يجني تعلق  وف.2014 لضامن الوفاء ملوعد عام بسادت   øيناءات ل Yتثيدات و سـي لبرص واألشخاص معايق افائدة لتق
بوعات يا قال الوفد إن ، ملطالعاجزين عن قراءة ا يقنوب أفر ية الواردة يف الفقرة ترحب ج صتو وأكد الوفد  .ث من الويقة14ل

نة يف الفقرة  ته الاكم¼ يف األشطة ا بيشار ن ك يات اجلديدة قد أد وقال إن .14ملم نولو جا بات ا·وية تلتك ل إىل ارتفاع ا لطل
تخصصات مضنت، وخاصة للحصول عىل معلوما تعدد ا تعاون  يث ا ثني  با بات اليت ختدم ا ل ا ل ل مت ح ح حنن و*�  .وعامليملك

يمقاربة حاجة إىل يف ية والوفاء بوعد العرص الرمقيةمل عا ئة الر مق لوضع إطار قانوين ملعاجلة واقع ا يب وعىل هذا األساس أيد  .ل
يات الواردة يف الفقرتني الوفد  تو صا  .ث من الويقة23 و19ل

يدات بتحقيق تقدم بأرسع ما مي عن اهXمهوأعرب وفد Yحتاد الرويس  .125 ناءات وا Y uسأ شأن  يكن  ت م لتقب ث  لفائدةسـ
برص و بوعاتاألشخاص لاألشخاص معايق ا تعداده  الوفد وأبدى. ملطالعاجزين عن قراءة ا توصل سـا ناء من أجل ا لتعاون ا ب للل

هم أيضا إحر .إىل توافق اآلراء الالزم ناءات لملومن ا Yيدات و شأن ا تثاز تقدم  ي سـب سات فائدة لتق بحث واملؤ سات ا سمؤ ل س
بات ية وا تا ملكمي بث، بشأنلعىل نص ملعاهدة دوية بنشاط  العمل الوفد مبواص¼ورحب  .لتعل  عقد مؤمتر دبلومايس هبدفل ا

 .2014يف عام 

نة وفد راغواي ورحب  .126 ياق معل ا بري ا*ي أحرز يف  للجتقدم ا سـ نة ا·امئة تسعو .ةاملذكورلكل يات ا للج تو إىل ص
ساعدة األشخاص  برص وملتعزيز اتفاق دويل  بوعاتاألشخاص لمعايق ا تحقق دون ملطالعاجزين عن قراءة ا بغي أن  ت واليت  ني

تأخري نص يف أن يف وأعرب عن أمB أيضا  .لأي مزيد من ا توصل إىل ياف اكااجXع ما بني ا·ورات تقدملحيرز ا ل من أجل ا
شأن الويقةتوافق ث يف اآلراء  بغي . اكم¼ب يع ا·ول مبا أنيف أقرب وقت ممكن  ملؤمتر ا·بلومايس، بل وميكن، أن يعقد اينو مج 

برياألعضا ها دين  كء عىل عا بوعات حنو األشخاص تق  .ملطالعاجزين عن قراءة ا

ية وأبدى تقدي .127 يجري/ مس مجموعة بýان ا·ول األفر يان وفد  يا  يقودمع وفد  نن ب نة والكي سـø  للجره للعمل ا*ي أجنزته ا
بريا نة تقدما  يه ا يدات ا*ي حققت  ناءات وا Y كيف جمال للج ي فت لتقث تاح إىل . سـ تغالل الوقت ا ملوقال إن مثة حاجة إىل ا سـ

يجي للقضا/ تطلب وضع هنج اسرتا ناء YجXعات ما بني ا·ورات، وهو ما  نة وأ ناء اجXعات ا تأقىص قدر ممكن أ ي ث للج  ث
يا . املطروحة تلزم هنجا موضو برص  يدات لفائدة معايق ا ناءات وا Y شأن تطرد قائال إن القضا/ العالقة  عوا سـ ل ي ت ب تسـ لتقسـ ث

توبر  ناء YجXع القادم ما بني ا·ورات يف أ كومزتl يوضع أ شات يف إطار . 2012ث نا قوأضاف أنه ال بد من ضامن إجراء ا مل
تغالل الوقت إىل أقىص د نة وا سـا نةللج تاح. ممكرجة  تلف األدوات ا تخدام  يا وا نولو بين ا ملوقد حان الوقت  خم سـ ج تك لت  لعقد ةل

ية يدات لفائدة معايق . ضاجXعات افرتا ناءات وا Y شأن تقدم احملرز حنو وضع صك  نظر إىل ا يومىض يقول إنه  ت ب ل لتقل ث سـ
يدات األخرى،  ناءات وا Y بغي أيضا أن نضع نصب العني برص،  يا ت ن لتقل ثف سـ سات ي بات ومؤ تعلقة  سوال سـø تö ا ت ملكمل

بحث تعلمي وا لا ية . ل نا بýان ا نظامت األخرى يف ا بو وا تلفة اليت أعدهتا الو بغي أن تراعي املفاوضات ا·راسات ا مو لن ل مل ي ù ي
ية بث، أعلن الوفد أنه من الرضوري أخذ والية . لتمنوتراعي أيضا جدول أعامل ا ئات ا ية حامية  لوفø خيص  ي ية هقض مجلعا

نة ية عقد مؤمتر دبلومايس يف  تفاظ لزمخ احملرز وامليض ملفاوضات قدما  Yبار و Y سـالعامة بعني بغ حت وأشاد . 2014 ع
نة، وال ناء اجXعات ا تلف الوفود أ هود  للجالوفد  ث خم هدف جب يق ذ� ا يك،  يا وا نوب أفر لسـø وفدا  تحق يق لج  .ملكسـ

تاجئ ا .128 تان ارياحه  نوأبدى وفد  ت لسـ يدات كام ك ناءات وا Y شأن نة، وخاصة برlمج العمل  ي·ورة األخرية  ت ب لتقللج ث سـ
ية العامة23 و19 و14هو وارد يف الفقرات  نة املرفوع إىل ا مجلع من تقرير ا وقال إنه من املأمول عقد مؤمتر دبلومايس يف . للج

نصف األول من  برص2013لا ئات األخرى من وحث الوفد عىل. ل العXد معاهدة لفائدة معايق ا لف اإلرساع يف العمل عىل ا
ية ية وا نفاذ إىل املواد ا نح ا يدات عىل حق املؤلف، وال سـø ما خيص  ناءات وا Y يدين من لعلما مي ل ي لتعلت م ث تقتف لسـ ومىض . سـمل

بوعات وا برص والعاجزين عن قراءة ا ية لغة ألن معايق ا تيس أ نة  نجز يف إطار ا مليقول إن العمل ا ملط ل مه للج هنيني يكمل
تظرون حلوال ملموسة ية  سات ا بات ودور احملفوظات واملؤ تخديم ا ينو مي س ت لتعلسـ ملك  .م
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نت عىل أشغال  إنه  وفد املغربوقال .129 ناءة اليت  ية وا ميتقد أن الروح اإلجيا ب ب هيع نت من إنصاف ذ� ل مكMاملؤمتر قد 
نذ  ناين األداء ظلت دون إنصاف  مرشحية من  ا*ي مت إجنازه حلد اآلن داخل هذه ورحب الوفد لعمل  .وقت طويلف

تقدم ا*ي مت إحرازه  ها وا هودات اليت بذلت حلد اآلن من خالل املوضوعات املطروحة عىل جدول أعام نة كام يقدر ا لا لللج .
نة تقد الوفد أن هذا املوضوع ظل مطروحا عىل و .للجيف هذه ا بث اإلذاعي،  ئات ا يني حقوق  ًخبصوص موضوع  يع ل ي هحت
نة جدول أعامل نذ  نة  سـ هذه ا ثة اليت 1998مللج ية احلد نولو تطورات ا يني هذه احلقوق يف ظل ا ي وأنه آن األوان  ل جتح لتك ل

نة  ية العامة يف  يدي القامئ عىل اإلشارة كام مت اعXده يف ا بث وذ� أساس املعىن ا ئات ا سـعقدت معل  مجلع تقل ل لي . 2007ه
بغي د تقد الوفد بأن هذا املؤمتر ا·بلومايس  ينو بث وذ� عن يع ئات ا يني حقوق   Eد صك دويل يمت من خالXلعوته الع ي هحت

هدف لطريق رسيع وترية العمل للوصول إىل هذا ا ناءات، أعرب الوفد عن دمعه لعقد دورة . ت Yيدات و تثوخبصوص ا سـي لتق
تفادهتم من  برصية وا يني ذوي اإلعاقة ا ية العامة العXد صك دويل يقوم  ية  نا سـا ل تح للجمع ئ بت نفاذ ثسـ يةلا نفات ا حملمإىل ا  .ملص

يف لكفه به  تضان هذا املؤمتر ا·بلومايس وهذا  يحه إن مت إقرار دعوة املؤمتر ا·بلومايس ال تلكوأعلن الوفد أنه يقدم تر حشـ
يان املغرب ألمسوفد الئريس   .با*ي ألقى 

سابقة .130 تقدم احملرز خالل دوراهتا ا نة وا تقرير ا لورحب وفد إكوادور  ل للج ب تقرير حىت وأب. ّ لدى أمB يف إماكية اعXد ا ن
سمرب  ية يف د نا ية العامة عىل عقد دورة ا يتوافق ا ئ ت ثمجلع ، من أجل إبرام اتفاق 2013 وعقد مؤمتر دبلومايس يف عام 2012سـ

برص بات ودور احملفوظات ولفائدة األشخاص معايق ا ناءات لفائدة ا Yيدات و لشأن ا ت ت ي ملكب ثتق سـ ت. ل ه غبوأعرب الوفد عن ر
 lنفات، وإبرام اتفاق ملزم قانو نحو الواجب إىل ا يح إماكية نفاذ أوئك األشخاص عىل ا ملصيف وضع قواعد ومعايري دوية  ل ل ن ت تل

ية الفكرية يف بýاهنم تطوير ا مللككأداة  ية . ل يان ا*ي أدىل به وفد بريو مس مجموعة بýان أمرياك الال ينوأبدى دمعه  تب لل
يان ية عىل حد سواءللبوالاكرييب، وكذ�  لتمنني الzين أدىل هبام وفد الربازيل، مس بýه ومس مجموعة جدول أعامل ا ّ. 

ها األمانة وا·ول األعضاء من أجل  .131 بذ هود اليت  نة ورحب  تقرير اخلاص بعمل ا لوأحاط وفد اجلزائر علام  تجل للج ّل
نا Yيدات و يل ا سائل Ýمة من  شأن  شات  نا تثمواص¼ ا ي ب م ب ق سـمل تق بثلق ئات ا ّءات عىل حق املؤلف وحامية  ل وأبدى . هي

يان ا*ي أدىل به وفد الربازيل مس مجموعة جدول  ية وا بýان األفر يجري/ مس مجموعة ا يان ا*ي أدىل به وفد  يده  بتأ ل ن ب لي يقلل
يجري/ والربازيل مس بýهيام يانني الzين أدىل هبام وفدا  ية، و نأعامل ا ب ّمن للل ّوأكد، جمدد. ت سـهيا ّ ية اليت  تا، موقفه من األ تكمه

بث يف بýه شاط ا بة  ناءات عىل حق املؤلف  واحلقوق ا.اورة، و Yيدات و ّا ل ن سـ ت لي نتق لسـ وأعرب عن دمعه للقرارات . ثل
سابقة نة يف دورهتا ا لاليت اختذهتا ا يع ا·. للج بل  تمكل دون الزتام جدي من  مجغري أنه أشار إىل أن برlمج العمل لن  سـ قّ ُ ي ول ّ

برص ناءات لفائدة األشخاص معايق ا Yيدات و لاألعضاء بوضع صك خبصوص ا ت ثي سـ وأبدى دمعه العXد صك من هذا . لتق
نحو املقرتح نفاذ إىل املعارف ويريس احلقوق عىل ا يح إماكية ا يل  لا ل ن ي تب ناءات . لق Yيدات و تثكام قال الوفد إنه يدمع ا ي سـّ لتق

بات ودور احملفوظات وم بحثملكتلصاحل ا تعلمي وا سات ا لؤ ل سلويات . س متكن سلويات املرونة وا كوأعرب عن أمB يف أن  ل ك ّ ت
تأثري إجيا عىل إماكية وضع  برص من ا ناءات لفائدة األشخاص معايق ا Yيدات و ناءة اليت أبديت يف جمال ا نا ل ل ت ي ثب سـ لتقل ّ

تعلمي سات ا بات ودور احملفوظات ومؤ ناءات لفائدة ا Yيدات و لا س ت ت ملكي ثتق سـ بحثل تدريس وا ل وا ومتىن، فø خيص موضوع . ل
متد يف دورهتا األخرية من أجل ا·عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس يف  نص ا ها عىل ا نة  بث، أن تواصل ا ملعئات ا ل للج ل معلي ّ ه

بة لý. 2014 عام ية ذ� العمل  بني بوضوح أ نة إنام  توى ا سـوأكد عىل أن العمل اجلاري إجنازه عىل  مه ي ّ للج نسـ لم ّ ّ ول ّ
ية بوجه خاص نا بýان ا بة  ماألعضاء، و ل لل نظر يف . لنسـ نة  بýان خالل اجXعات ا تö ا يحت  للورحب لفرصة اليت أ للج ل ل ت ّ

ية يات يف جدول أعامل ا تو منية دمج ا ص لتل  .كيف

نة يف جمال حق املؤلف واحلقوق ا.اورة .132 سلفادور لعمل ا*ي اضطلعت به ا للجورحب وفد ا ل ّوأكد، جمددا. ّ ، عىل ّ
ناءة إىل األمام يات الواردة يف خطة العمل اليت وافقت علهيا لك ا·ول األعضاء كخطوة  تو ّدمعه الاكمل  ب ص ّوشدد، يف هذا . لل

شات ذات  نا نة فرصة إلجراء  نح ا ناءات عىل حق املؤلف ممّا  Yيدات و تقدم احملرز يف جمال ا قالصدد، عىل ا للج ت ي مل م ث سـ لتق
يع أعضاء بة  ية  مجلأ سـ بولنمه ّوأعرب عن الزتامه ألهداف اليت حددها األعضاء للميض قدما بربlمج العمل اخلاص . ي الو

بوعات وسائر  برص واألشخاص العاجزين عن قراءة ا بة لفائدة األشخاص معايق ا نا يدات ا ناءات وا ملطال ل سـ مل ي لتقت ث سـ
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سة YجXعات اليت أدرجت يف برlمج  نة من بلوغ توافق يف سلاألشخاص العاجزين عن القراءة، و للجالعمل، بغرض متكني ا
شة وا·عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  نا يد ا نود  شأن ا قاآلراء  مل ب قب يدات . 2013ل لتقيكام أبدى دمعه، فø خيص ا

بحث، لالقرتاح ا·اعي إىل مواص¼  تدريس وا تعلمي وا سات ا بات ودور احملفوظات ومؤ ناءات لفائدة ا Yلو ل ل س ت ملكت ث العمل سـ
يات العامة ها عىل ا ند لعر يات حول هذا ا تو شمل إعداد ا مجلععىل أساس برlمج العمل املوىص به، ا*ي  ب ص ل ضي تمت . ل خوا
بث ئات ا شات اخلاصة حبامية  نا نة فø خيص ا توى ا مترار عىل  تقدم ا*ي حيرز  شريا إىل ا ّته  ل ي ق مل للج سـ ل م هلكم م سـ وأبدى . ُ

يات املقدمة إىل ا تو مجلعدمعه  ص نة وذ� بغرض ا·عوة إىل لل سأu يف معل ا ية إىل مواص¼ إدراج هذه ا للجية العامة وا·ا مل ع
بة لعقده نا ئهتا  ية العامة برضورة  يت ا بح الظروف الالزمة اليت أو ندما  سـعقد مؤمتر دبلومايس  مجلع تص مع ي  .هتص

ية  .133 تصل بلك جماالت العمل الر  øتقدم احملرز ف بال علام  سـوأحاط وفد  ي ل ئين ً يدات ي سأu ا ينة مبا فهيا  م لتقللج
نفات  بحث إىل ا تعلمي وا سات ا بات ودور احملفوظات ومؤ برص وا يفي ا ية إىل ضامن نفاذ  ناءات الرا Yملصو ل ل س ت ل ضع ملكت م ث سـ

شموu حبامية حق املؤلف تعلقة ملö العام تأخذ . ملا شات ا نا نة يف جمال وضع القواعد واملعايري وا ملوالحظ أن أعامل ا ق مل يف للج
ية ية جدول أعامل ا يجني اعرتفت بأ ية وأن معاهدة  يات جدول أعامل ا بان تو منا مه ب من ص تسـ لت ل وذكر أن أعامل وضع القواعد . حل

ية  توازن بني هدف حامية حقوق ا يق ا ياق  ثابة إعالن Ýم يف  يدات قد تكون  ناءات وا Yمللكواملعايري و حتق لث سـ مب ي لتقت سـ
سمح أيضا  ية وأهنا  ًالفكرية وا تل رشيع احمليلتمن تطوير ا يذ أوجه املرونة الرضورية  بýان األقل منوا  تلýول األعضاء مبا فهيا ا لب ل ت نفل ً .

نفاذ إىل  با من ا ية الفكرية وال حيد  ية الفكرية يضمن حامية حقوق ا توازن  نظر إىل احلاجة إىل نظام  لولفت ا سل ًل مللك للملك م
بحثاملعارف وخاصة لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة وألغرا تعلمي وا لض ا ية . ل شاورات غري الر ية ا مسوأخريا، الحظ أ مل مه ً

يه ا·ول األعضاء متدة عىل تو شاورات شام¼ وشفافة و نة وشدد عىل رضورة أن تكون تö ا جلالرتقاء بعمل ا مع مل  .للج

برص واألشخ .134 يفي ا نفاذ  نة والرايم إىل إ×حة فرص ا لوذكر وفد كو أن العمل املضطلع به يف ا لضع ل اص العاجزين للج
تاجئ حمددة يف أرسع وقت ممكن يق  سعى إىل  بý وأنه  متع ا بري يف  بوعات هو معل E تأثري  نعن قراءة ا ي ل ك حتقملط وأعرب عن . جم

يدات  يجة مماث¼ فø خيص ا برص وعن أمB أن حتقق  يفي ا ناءات لفائدة  Yيدات و شأن ا يده لالقرتاحات  يتأ ن ل ضع ت ي ب تقي لتق تل ث سـ
ناءات لصا Yبحث واألشخاص ذوي اإلعاقات األخرىسـتثو تدريس وا تعلمي وا سات ا بات ودور احملفوظات ومؤ لحل ا ل ل س . ملكت

ية ويان وفد بريو املدىل به مس مجموعة بýان  يان وفد الربازيل املدىل به مس مجموعة جدول أعامل ا ساندا  ته  تمت  بوا من ب م لتلكم ً خ
ية والاكرييب  .تينأمرياك الال

يةوأحاط وفد الصني  .135 نة املا بو يف ا ية العامة للو نذ انعقاد ا نة  تقدم امللحوظ احملرز يف معل ا ضعلام  سـ ي مجلع للج لل م ً .
تالف  Y شرتكة وحل أوجه ها يف جمال حق املؤلف واحلقوق ا.اورة إلجياد قاعدة  بو  خوأعرب عن أمB أن تواصل الو ممعل ي

يد ناءات وا يهبدف امليض قدما لعمل املربط ال ت لتقت ث سـ بوعات ً برص واألشخاص العاجزين عن قراءة ا يفي ا ملطات لفائدة  ل ضع
سـىن عقد مؤمتر دبلومايس يف أرسع وقت ممكن توصل إىل صك دويل حىت  ت يفي . يل ضعوالحظ أن الغرض هو ضامن حق 

شموu حبامية حق املؤلف فعال نفات ا نفاذ إىل ا برص يف ا ًا مل ملص ل يد . ل يواصل تو يانه ذاكرا أنه  ـى  حوأ سـهن �وده مع سائر ا·ول ًب
سالسة باألعضاء لضامن إماكية إجناز العمل   .ن

بويفارية–مجهورية (فزنويال وذكر وفد  .136 ل ا ثل أنه ما زال يرى أن) ل نظامت  نح حقوق   uمه من غري الصائب حماو ملم
بث بعد مالحظة الفقرة  لئات ا شأن ذ� املوضوع قد . ن من اإلعالن العاملي حلقوق اإلسان27هي شات  نا بوأحاط علام بأن ا ق مل ً

تحفظات وفقا لواقع لك واحدة مهنا يف ا·ول األعضاء ا نص عىل إماكية أن  ًمتيض قدما بإدراج أحاكم  لً تض ن لنسـبة إىل و. ت
برص، قال إن بýه عىل غرار غريه من  ليفي ا ية والاكرييب قد أيد عىل ا·وام احلاجة إىل معاهدة ضع تينمجموعة بýان أمرياك الال

بوعة مما يضمن حقوق اإلسان  نفاذ إىل املواد ا هم فرصة ا يع أحناء العامل  ساعد ماليني األشخاص يف  ندوية قد  ملط ل مج ت مبنحل
øي ف منتصل  يات األفراد وثقافاهتمبتي تابعة . خشصة  هات ا بو عن يق ا سحب الو شددا عىل رضورة أال  ته  تمت  لوا ي ن م جللكم تخ ً

تحدة ملنظومة األمم ا  .مل
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ية العامة Mوذك .137 ياك ا مجلعر وفد  شات داخل بأنه شارك بلج نا قشاط يف ا مل ية حبق املؤلف واحلقوق بن نة ا·امئة ا نا ملعللج
يدات ل ممكن عىل صك دويل ا.اورة ناءات وا Y يشأن ت لتقب ث برصألشخاص فائدة اسـ تقدما  إن وشاطر الرأي القائل لمعايق ا

بري ب وقال إنه ملزتم. كبريا قد أحرز تقدم ا لكإحراز املزيد من ا بو  . األولويةمن بل بغي للمفاوضات داخل الو يو ؤدي أن تني
بري يف  سن  كإىل  نفاذحت بوعلا تب وغريها من املواد ا ملط إىل ا برصة لألشخاص لك وفد حبذ ال يف أي ماكن يف العامل، ولمعايق ا

توازن من شأنه أن صك وجود تدامهتايثبتم جمد وفعال و بات  وفø خيص.سـ ا ناءات لفائدة ا Yيدات و ت ا ت ملكي ثتق سـ ل
ية، واصلو ية وا سات ا ثاحملفوظات واملؤ مي لبحس شات ا  الوفدلتعل نا ناءة يف ا قشاركة ا مل ب يدات حوللمل سـتثناءات  وYلتقيا

بادئ  بادل األفاكر وا ملاألخرى، وذ� هبدف تعزيز  بو مجل اليت ميكنت ند أن تأخذها ييع ا·ول األعضاء يف الو بار  Y عيف عت
يداتتنفيذ  يةلتقيا ناءات يف رشيعاهتا الو Yن و طت تسـ شات  وقال أيضا إنه.ث نا شاط يف ا ق شارك  مل معاهدة نإماكية وجود  حولبن

بث ئات ا لمحلاية  نهي نذ ذ� احلني وإنه 1999ذ م  برية وهو يويلم  ية  ك أ سأuلمه  مؤخرا يف احملرزلتقدم   ورحب.ملهذه ا
ئات وتطلعللجنة ا·امئة، لدورة يويو  نوحة  تحديث امحلاية ا·وية ا توصل إىل معاهدة  شات من أجل ا نا ي إىل مواص¼ ا ملم ل ل ل ق لهمل

بث نفات وغريها من  واليت من شأهنا أن حترتم حقوق أحصاب احلقوق يفلا يعملص ا ها ضاملوا ية اليت  حتمل ا بث إشاراتحملم  .لا

ييل  .138 رشينيف ا·ورة حتقق  Yتفاق ا*ي إنشـوقال وفد  بري ا*ي لعالرابعة وا تقدم ا نة ا·امئة يعكس ا لك  ل  أحرزتهللج
ها  نة يف أعام لا هفø خيصللج نود الواردة يف جدول أعام تلف ا ل  ب يدات، وخاصة الخم معايق األشخاص فائدة ثناءات لسـت وYلتقيا

بوعات برص وغريمه من العاجزين عن قراءة ا ملطا شديد عن.ل نل وأعرب عن رضاه ا تقدم احملرز، و لك ا ه قال إنه يدرك ل
برية اليت ما زالت قامئة تحد/ت ا لكا ب¼،  ويف.ل هر ا ملق األ شأن سيتعني عىلش توصل إىل اتفاق  بو ا ب أعضاء الو ل  معلثويقة "ي

برصصك دب تتعلق ناءات ملعايق ا Yيدات و شأن ا لويل  ت ي ثب سـ بوعاتاألشخاص /لتق ثالويقة " (ملطالعاجزين عن قراءة ا
SCCR/23/7.(تعقد يف سيتعني عىل ا·ول األعضاء ،  وعىل غرار ذ� ية العامة اليت  ية  نا Y سـخالل ا·ورة للجمع ئ ثت سـ

برص وغريمه من لياغة معاهدة دوية لألشخاص لص، 2013 توافق عىل عقد مؤمتر دبلومايس عام أن، 2012هناية عام  لمعايق ا
بوعاتاألشخاص  ية إىل وضع نظام رزة يف  لبنةيكون سـوهذا Yتفاق . ملطالعاجزين عن قراءة ا هود الرا ما ملكية فكرية جل

ميكن ومتعدد األطراف  سـتوازن وشامل، و شطة من م يقي يف أ نيق تقدم  حق بو لحتق  .وضع القواعد واملعايرييالو

ية وع .139 نة ا·امئة ا يع املدرجة عىل جدول أعامل ا تلف املوا تقدم احملرز يف  يال ا تني عن رضاه  نرب وفد األر للج ض خم ل ملعن ح ج
ناءات Yيدات و سابقة، وال سـø يف موضوع ا تثحبقوق املؤلف واحلقوق ا.اورة يف ا·ورة ا ي سـل نة . لتق للجوأضاف الوفد أن ا

ية حبقوق املؤلف واحلقو  ويعرب عن 21ق ا.اورة شارفت عىل Yنهتاء من برlمج معل، اكن قد أعد خالل ا·ورة ملعنا·امئة ا
شطة وضع القواعد واملعايري ية وال سـø يف أ يات جدول أعامل ا بة يف تعممي تو نالر من ص ية حقوق املؤلف . لتغ مهوأقر الوفد بأ

بýان مع الرتكزي عىل إجياد ت ية  ثقا ية ا للتحفزي اإلبداع وا ل من فل تصادية لت Y ية ية الفكرية لألفراد وا قوازن بني حامية حقوق ا لتمنمللك
نني ية للموا ثقا ية وا XجYطو ل ية حبقوق املؤلف واحلقوق ا.اورة . فع نة ا·امئة ا نوقد أوىل الوفد اهXما خاصا إىل معل ا ملعللج ً ً

بادئ العامة جلدول أع يدات ألهنا تربط  ناءات وا Y مليف موضوع ت ي لتقت ث ية ارباطا ويقاسـ ًامل ا ً ثل ت وأثىن الوفد عىل هذا العمل . تمن
ناءات لألشخاص العاجزين عن قراءة  Yيدات و تقدم امللحوظ خبصوص الصك ا·ويل املقرتح اùصص  تثوا ي سـل للتق

ساواة آل نه ا يدين  يضمن  ئة و شلكة هذه ا بوعات، ألن من شأن هذا الصك أن يوفر حال جوهر/  ملا سـ مل مملط تف للمسـلف ً . خرينً
ية  يا تعني حضور اإلرادة ا تاجئ يف رؤية الوفد غري ملموسة وغري فعاu إذ  تقدم احملرز، ال زالت ا سـوعىل الرمغ من ا سـ ي ن لل ل

بة نا بين صك أو مجموعة صكوك قانوية دوية  ية العامة  سـالالزمة لýول األعضاء والزتام أكرب بوالية ا ل ن ممجلع وقد أوىل الوفد . لت
ي معلناية خاصة إىل  سات ع بات ودور احملفوظات واملؤ ها إىل ا ناءات اجلارية املقدر  Yيدات و سة تطوير ا ت م ت ملكي نحتق ث سـ ل

ية توصل إىل توافق يف اآلراء وإحراز تقدم جوهري يف هذه القضا/. لتعلميا ية ا ناءة  شاركة ا متر الوفد يف ا لو بغ ب لمل وحىت . سيسـ
ي شاورات ا·ا يواصل ا خلسـىن للوفد ذ�، أوحض أنه  مل سـ تعامل يت هم ا تفاوض اجلارية، مفن ا ية ا شاركة يف  تلفة  لة ا ل معل للم ùمل

ناءات Yيدات و تثجبدية مع اقرتاحات ا سـي ها عىل أن يكون . لتق مترار يف  Y رسعة إىل نة عىل وجه ا معلودعا الوفد ا سـ ل للج
نا Y هذه ناءات من خالل العمل الفعال وامللموس ،  ثأكرث مشوال لوضع حد أدىن لال ف تث سـت سـ سن من نفاذ بعض ً سـتحءات 

تعيص علهيا يف الوقت الراهن ية الفكرية وهو أمر  تجات ا ية وغريها من  ية واألد نفات ا متع إىل ا سـئات ا ن ب لعلم يملص مللك مف . .
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يدات  يق ا شاهتا  نا ها ويف  مترار يف  Y ية حبقوق املؤلف واحلقوق ا.اورة إىل نة ا·امئة ا يودعا الوفد ا سـ ق ن لتقللج نت لملع م معل سـ
Yًناءات عىل حقوق املؤلف، آمال أن يمت ذ� يف أرسع وقت ممكنو مترار . سـتث Y ته يف سـوأكد الوفد جمددا عىل ر غب ً

ناءة شاركة  شارك  نقاش ولكه ثقة أن اكفة ا·ول األعضاء  ب م ت  .سل

تصادي و .140 Y تاح متزي ال تحديث، كام يدمع منوذج تطوير  تأ يدمع ا قوقال وفد بريو إن بýه ال  نف ييف يه ل تجاري يؤدي  فا ل
ية الفكرية دورا حاسام تاكر وا ية والهنوض ال بحث وا تعلمي وا ت�ر يف ا Yمللك بس من ل ياسات اليت . لتل يجة  سـوأضاف أنه  للن ت

سة ملائة  نرصم منوا مطردا مبعدل بلغ  هدت بريو عىل مدى العقد ا بل لك يشء،  ها  سا ها وا مترار  مخبقت، وا مل ت شط ق ق تطبيق سـ
ناجت احمليل تاجئ رزة يف احلد من الفقرلمن ا بý واحضة ويه. ن اإلجاميل، وحققت  ضامن اندماج بريو : لوأفاد بأن أهداف ا

هوة  ية؛ ورأب ا تا يالك اإل يا من أجل حتديث ا نولو ت�ر وا Y يط ا·ويل؛ وجذب با يف ا نا لاندماجا  ج ج تك س نم ه حمل لسـ ل
تعزيز قدرا ية املادية  ية ا ية؛ وحتديث ا نولو لا ت تحب لل ن ج شمل لك لتك تدامة اليت  ية ا سة والهنوض  نا تت بريو عىل ا سـ من ف ململ لت

متع .ئات ا ية الفكرية عامل أسايس . ف ها نظام ا ية ألدوات اليت  مللكوأشار الوفد إىل أن بريو تعي أن Yتفاع بفعا تيح ل ين
يا ا نولو هور ا رس  ية، ألن ذ� من شأنه أن  منو وا سري عىل درب ا ململواص¼ ا جي تك لظ ي من لتل رشاكت عىل ل لتكرة ويزيد من قدرة ا ب

شعب سة، مبا يزيد من رفاه ا نا لا ف شات اليت دارت من أجل اعXد صك . مل نا ية يف ا قومىض يقول إن بريو شاركت بفعا مل ل
برص تقي يف. للفائدة معايق ا بو اليت  تقدمة مفن املؤكد أن ا·ول األعضاء يف الو يه ونظرا ألن الصك املعين بلغ مرح¼  تلو ي سـعل  م

توافق عىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام سمرب  ية يف د ية  نا سـدورة ا ي للجمع ئ ثت توصل إىل هذا الصك من 2013 سـ ل، فا
ها حكومة بريو شام¼ اليت تروج  ية ا XجY ية ياسة ا سق مع  بý، كام أنه  لأولو/ت ا ل ع من سـ ت لتل  .ي

ثل Yحتاد العاملي للمكفوفني  .141 ياl إ) (WBUممواسـهتل  ًته مصححا  ب يك يف ًلكم يق ذكره وفد ا يا غري د سـحصا ملكئ ق ً
E الحتاد العاملي للمكفوفني مكصدرهدا  ًته  مستش سعادة لو اكن . لكم رسة وا لوذكر أن العامل قد يكون يف الواقع أرض ا مل

يان Yحتاد اإلعاليم امللقى عىل لك ا·ول األعضاء أن 280 000 فيه تضح من  تدرك قائال إنه  ب خشص مكفوف فقط وا ي ًسـ
بادرة املعاهدة هو ع يدون من  برص ا*ين  يفي ا مدد  سيسـتف ل يون خشص280ضع يه . مل  نة مبا  فوقال إن Yحتاد جيد تقرير ا للج

ياlت العديدة اليت أدلت هبا ا·ول األعضاء  شجعا معر عن حذره ويرى أن ا بادرة املعاهدة  بخارطة الطريق اخلاصة  م لمب ً ً
باح وذكرت فهيا أنه آن األوان ية يه بدورها لصذ� ا تا نة ا ل لفعل للميض بوضع املعاهدة وعقد مؤمتر دبلومايس يف ا ل لسـ

بد/ حذره أيضا ًشجعة  ً م توازن بني مصاحل أحصاب . م سمل برضورة ا يجني  باجة معاهدة  شديد أن د لوالحظ مع YهXم ا ت ب ي ل
يج. ًاحلقوق واملصلحة العامة األوسع نطاقا بýان نوذكر ا·ول األعضاء كام فعل وفد  ندما حتدث مس مجموعة ا بالغة  لري/  ع ب

شود مهنا ية برضورة أن حتقق املعاهدة الغرض ا ملناألفر يسـهتدف وضع معاهدة لفائدة  وشدد عىل أن حضور Yحتاد ال. يق
تري  هادة املا برص احلاصلني عىل  يفي ا توراه وبعض آالف  هادة ا· برص احلاصلني عىل  يفي ا ئات  سـبعض  ل ضع ك ل جضع ش ش م

تخ نص عىل أحاكم ملا سـهتدف وضع معاهدة  شاميل وسائر املدن الكربى فقط بل  ترجني من اجلامعات املوجودة يف احلزام ا ي ل
يع أحناء العامل بوعات يف  برص واألشخاص العاجزين عن قراءات ا يفي ا مجال بد مهنا خلدمة مصاحل  ملط ل ًوأردف قائال إن . ضع

ب يفي ا ياجات  سـهتدف خدمة ا لحضور Yحتاد  ضع ت ميون حي بوعات ا*ين  يقرص واألشخاص العاجزين عن قراءات ا ملط
بد رس وا يدا عن هناية الطريق ا يال  ملعسني  بع مليمخ ً ً نوات يعمل يف بý خارج من . م رشات ا لسـوأفاد بأنه أمىض أكرث من  ع

يفي ا ها وحتول معظم أعضاهئا من  يلك فرو يه لك  ية للمكفوفني  نظمة الو ية فقدت ا ضعاحلرب األ ه ن مل عهل ف لبرص إىل lزحني ط
يف  باب الراحة من ا شات مع قادهتا دون توفر أ نا يني وأنه معل وحرض يف مقرها الرييس يف قاعة صغرية  يدا سـ ق لتكخل م ئ

توى  ثل  رشيط الكربوين ويه  متدة عىل ا بة ما زالت  سـوسامع صوت آت من اجلانب اآلخر من القاعة آلu اك مت ت مب ل مع
يه يف تö ا توصل إ يا ا نولو ملا ل مل ج ثة واملزودة ملوارد . نظمةلتك نظامت املكفوفني احلد تحدث عن  يوشدد عىل أن Yحتاد ال  مي

سب ية إىل ا.موعة ء  تقدمة ا بýان ا حفاملوجودة يف ا مت مل بغي أن . ملنل ية ال  نولو يدات امحلاية ا تطرد قائال إن  نوا ج يتك ي لسـ تق ً
ترص عىل توفري شود ال  هدف ا يقنق أحاكم املعاهدة ألن ا نل ية من ملخت نا بýان ا م حل رمقي بل هو إجياد حل لفائدة معظم ا ل ل

ية بل إىل  يل ر يات  تاجون إىل  برص ا*ين ال  يفي ا ناء من املكفوفني و مقا·ول األعضاء اليت يضم العديد مهنا أ حتم معل حي ل ضع ب
ية و قسخ ور يةتكتان ها عرب احلدود خبط الربايق مادية ور باد ل أو أقراص مدجمة للقراءة جيري  بýان ا.اورة اليت ت ل مع ا
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نوب ا*ي عقد يف الربازيل . تسـتخدم اللغة ذاهتا تعاون بني بýان ا تقريرها عن اجXع ا بو  ته قائال إن رش الو تمت  جلوا ل ل ي نلكم ً خ
شجع E مع إبداء احلذر بل بضعة أ/م أمر  سطس  هر أ مخالل  قغ املدير العام وأشار إىل عرض من العروض قدمه . ش

ساعد ساملا يد ل ا بو، ا سـبق يف الو شورلي فيكيخايل  هرت للمرة األوىل يف جدول أعامل م برص  يفي ا ية  يه أن  ظ، وذكر  لف ضع قض
نة  بو يف  سـالو بو و. 1982ي شاركة الو يوأحاط علام  مب ثقافةً تحدة للرتية والعمل وا لنظمة األمم ا ب مل ية م يف احملا يجة *� يف  م  تلكت ن

ندية واندا نول بإعداد تقرير عن تö ا نة لكا يذية الحتاد برن  نة ا بوE من ا تقرير و سـية وتقدمي ا للج ل ب نفلقض وأوىص . 1985لتق
يد العاملي لفائدة املكفوفني ها عىل ا رسة وتوز ساق  تاج أ سامح بإ تخدام القانون ا·ويل امللزم  لصع ن ن لل يعسـ وطلب من ا·ول . مي

توقع يف الوا يد ذ� ا ساعد Yحتاد عىل  بو أن  لاألعضاء يف الو سـ ت نة جتي تحطم فهيا 2013سـقع خالل  يه من جتربة أخرى  ت و تق
نة   .1985سـآماE كام حصل 

ثل  .142 يب وأ�زة Yتصال مموقال  ناعة احلوا سية  ص برص ا*ي يراه )CCIA(مجع ل فø خيص موضوع األشخاص معايق ا
هذه ا ته إىل إجياد حل فعال  ئل ملاذا تدعو  نة، إنه  ند عىل جدول أعامل ا لقضأجعل  ي س للج لب مجع ية ُ مجعية عىل الرمغ من أهنا 

ية . جتارية ية فإن مصدا هذه ا متكن من إجياد حل  بب يف ذ� هو أن نظام حق املؤلف ا·ويل إن مل  قوأجاب أن ا ل لقضس ي ل
ترضر ته  نظام بر تا سم ته . ل ية نظام حق املؤلف وفعا تاكرا يف العامل وإن مصدا رشاكت ا ية تضم أكرث ا يوراح يقول إن ا ب لمجلع ق ل

ي مهتيس أ رشاكتتك بة إىل هذه ا لة كربى  ثل الزتاÝا حبرية . لنسـ ها ع طويل يف جمال اختاذ املواقف  ية  موأضاف أن ا ل مجلع
بري برص ميكن أن يفيض . لتعا شأن موضوع األشخاص معايق ا يجة ملزمة  توصل إىل  ناك من رصح بأن ا لوأردف قائال إن  ب ن ل ته

سفر عن فرض  سوابق مبا  يإىل نوع من الرتاجع أو ا ثل أن هذه احلجة ل يدات ا·وية عىل احلقوق، ورأى ا ملماملزيد من ا ل لتقي
ية فهيا ال ية، وقال إن . قمصدا ناك من رصح أيضا بأن القوانني اùففة ميكن أن تعادل القواعد امللزمة يف الفعا لوأضاف أن  ه

نطقي تقر إىل Yساق ا ملهذه اإلفادة  ت بح معق. تف نص أ ثل قائال إن ا تطرد ا صوا ل ملم يه أكرث من ذ� سـ تدخل  فدا جدا وإن ا ل
يده شاركون يف . تعقسزييد من  يه، ف� أهنم  تاجون إ برص ال يلزÝم أن خيربمه أحد مبا  يوأضاف أن األشخاص معايق ا ل حي ل

نصت إلهيم تحقون أن  ياجاهتم ومه  بري عن ا هم، ميكهنم ا شات بأ نا يُا سـ ت تع ق يمل حل سار لكه يريم إىل. سنف  ملوأردف يقول إن هذا ا
رسة بقدر ما  ساق ا نفاذ إىل األ نفات يضمن ا تغالل العادي  Y يه إذا اكن شاركوا  هم، وإهنم ما اكنوا  شا ّحل  ي ملل ن ل للمص سـ ي فم لك

ساق العادية ننه إىل األ ثري . يضم تغرق ا بغي أن   uسأ تقد أن هذه ا بث، ورصح بأنه ال  سأu ا ثل إىل  تفت ا لكوا سـن ي مل يع ل م ملم تل
برص عىل الهنايةللمن الوقت يف جدول أعامل ا شات حول موضوع األشخاص معايق ا نا يه ا لنة يف الوقت ا*ي رشف  ق مل فج . ت

بث وختصصه ملوضوع  ئات ا شة موضوع  نا بث بأن تطلب من ا·ول األعضاء أن تأخذ الوقت املكرس  ئات ا لوlشد  ي ق مل ل هي ه
E برص إىل حني إجياد حل يث املضمون إن احل. لاألشخاص معايق ا ثل من  حوقال ا نح عىل اإلبداع أما اإلشارات ملم متقوق 

ناسب حتديد مدة  يس من ا يا عن املوجات احلام¼، وإذا اكنت اإلشارات غري دامئة  ترب إبداعا ألهنا تصدر إلكرتو ملفال  ن فلتع
تة ـي ال توجد يف أشاكل � بمحلايهتا  يت . هف يت أو األشطة الالحقة  شطة ا تعلق بأ بوراح يقول إن أية حامية  ثب ن ث ن تت للت تعترب ل

تة  تصور أهنا � ثابت هو الربlمج ا*ي ميلكه خشص آخر، وتوفري أية حامية لإلشارات اليت  بحامية ليشء ال وجود E، فا ي ل
توى ميلكه خشص آخر بث يف  ئات ا نح احلقوق  يل  حميعد من  ل ي لهب م  .ق

نظمة  .143 ثل  موقال  شات ا·ائرة حول موضوجممتع اإلنرتنتمم نا ق إن من الرضوري أن تراعي ا برص مل لع األشخاص معايق ا
ثل ثورة اإلنرتنت ية اجلديدة  XجYتصادية و Y تطورات ما عق ناءات لفائدة . ل Yيدات و تثوحتدث عن موضوع ا سـي لتق

بة لعقد مؤمتر دبلومايس يعزز  نا تدابري ا يع ا بو وا·ول األعضاء فهيا عىل اختاذ  بات ودور احملفوظات، وحث الو سـا مل ل مج ي ملكت
نفاذ الاكمل يف برص وسائر األشخاص .  العامل الرمقيلا ناءات لفائدة األشخاص معايق ا Yيدات و تفت إىل موضوع ا لوا ت ي ثل سـ لتق

تو/ت عىل  نفاذ الاكمل إىل ا تعوا  بغي أن  ناس  يع ا بوعات، ورصح قائال إن  حملا*ين يعانون من جعز عن قراءة ا ل مت ي ل مج يملط ن
نظمة أعدت ويقة. اإلنرتنت وخارجه ثوأعلن أن ا تاحة خارج القاعةمل وأردف يقول إن احلكومات . م يف هذه الصدد ويه 

ناول موضوع نفاذ األشخاص ا*ين  ية  ية احلا ية وا رش تخدام األدوات ا ياسات علهيم الزتام Ýم  تورامسي ا ل ي يع سـ لسـ ن ل نل لتق ت
توى اإلنرتنت، كام يلزÝم إيالء األولوية ملوضوع اإلعاقة بو أن رسع يف ومىض . حميعانون من اإلعاقة إىل  تيقول إن عىل الو ي

بوعات إلبرام معاهدة تعد رضورية جدا يف هذا ا.ال . ملططلب عقد مؤمتر دبلومايس لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا
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شأن طرق  بادرات ا·وية  بث ويف دمع ا ئات ا بو وا·ول األعضاء من معل يف جمال حامية  ثل مبا قامت به الو بوأقر ا ل مل ل ي ي هملم
شأن ما قد يكون للحقوق اجلديدة من وقع عىل منع شواغل قد أعرب عهنا  هم أن بعض ا نة اإلشارات، وأفاد بأنه  ب قر ل ُص يف

يف عىل مر×دي اإلنرتنت تاك لاإلبداع وعىل مناذج العمل اجلديدة بز/دة ا ية واإلنرتنت . ل يا الر نولو مقوأردف قائال إن ا ج لتك
بري الفين يف أشاكل  خميحان أدوات  تع للي بحا أمران عاد/ن . تلفةت يديو واملقاطع الصوية ورشها أ بادل مقاطع ا صوقال إن  ت نت لف

نصات جديدة هور  معىل اإلنرتنت وقد أ×حا احلزي  لظ شلك . ّ تعلق إلنرتنت  بوطالب بأن حترتم أية معاهدة توضع لقضا/  ت
ية اليت تقوم علهيا، و توحة وا يعة اإلنرتنت ا بارش  نبارش أو غري  ملف م بم لب يط من أحصاب ط ناول هذه املعاهدة يف  حمأن يمت  ت

نص عىل ذ� الفقرة  تعددين كام  تاملصاحل ا متع املعلومات من إعالن 68مل  .  ا*ي عقد يف تونسمبجمؤمتر القمة العاملي املعين 

يا املعرفة  .144 سة ا·وية إليكولو ثل املؤ جوقال  ل س ثرية تدعو إىل و (KEI)مم سامع حكومات  ته فزعت  كإن مؤ ل ُسـ س ضع ّ
يف  سويهتا أو  توقع من املعاهدة  شلكة اليت  رشوح حول ا نة مل تزود بعد  بث، مع أن ا ئات ا كمعاهدة جديدة محلاية  ت ي مل للج ل ّي ُ ب ّ ُ ّ ه

تحديد . سـتقوم لعمل املطلوب مهنا ية تقدمي رشوح  تحدة األمر بت من حكومة الوال/ت ا ته  لوأضاف أن مؤ مل طل يكسـ س ّ
توقع من مع نة اليت  ّشالك القر يُ ص نة اخلاصة حبق املؤلف م سويهتا بإنفاذ القوانني الرا سويهتا واليت ال ميكن  بث  ئات ا هاهدة  ت ت ل هي

تظار ردها ّواحلقوق ا.اورة، وأهنا يف ا ن بقة جديدة من احلقوق فوق حق . ّ تخلق  طوأوحض أن بعض نصوص املعاهدة  سـ ّ
سـهتلكني وأحصاب احلقوق يرض بلك من ا ملاملؤلف ممّا  تعلمي وفø خيص امل. ّسـ نفاذ إىل املعارف ألغراض ا تعلقة  لفاوضات ا ل مل

ية  ث¼ يف  ية ا سوية ا  uبدي طموحا يف حماو نصوص اجلديدة  ثل إىل أن ا يع أشار ا بحث وغري ذ� من املوا كيفوا مت لقض ت ت ل ملم ض ملل
ي ية إىل تعزيز إعامل حق املؤلف والعمل، يف الوقت ذاته، عىل ضامن  بýان للضغوط ا·ا سبمعاجلة ا ع نفاذ إىل ل للل قانوين 

بت يف عايم . املعارف تخالص العرب من األخطاء اليت ار ُتكوحث الوفود عىل ا سـ ية برن1971 و1967ّ . ق ·ى مراجعة اتفا
ية  تحدة األمر برص، إنه من املؤسف أن الوال/ت ا ناءات لفائدة األشخاص معايق ا ثل، فø خيص وضع ا يكوقال ا ملث ّ ل ت ّملم سـ

بد/ أية صعوبة يف ا·عوة إىل وضع وYحتاد األورويب مل بد/ بعد موافقهتام عىل جعل الصك اجلديد معاهدة، مع أهنام مل   ّ ي ّي
بث يدين . لمعاهدة يف جمال ا برص شام¼ فø خيص ا تعلقة ألشخاص معايق ا ملسـتفوأكد عىل رضورة أن تكون املعاهدة ا ل مل ّ

ية املع ناءات الو Y ند إىل أقوى وأجنع نوأن  ت طس سـ ثت ندما يكون ت بýان  بادل امللفات بني ا يح إماكية  عمول هبا وأن  ل ت ن تت
بýان سموحا به يف لك من تö ا تخدام تö امللفات أمرا  لا م تطلع إىل عقد مؤمتر دبلومايس . سـ ته  تمت قائال إن مؤ ّوا ت سسـ ّ خ

 .2013حول هذا املوضوع يف عام 

نارشين .145 ية ا·وية  ثل ا للوقال  ل مجلع ته تؤ(IPA) مم مجعي إن  يات خبصوص ّ نة عىل ا مجلعيد خطة العمل اليت اقرتحهتا ا للج
هر  توازن يف األ تطلع إىل إجراء نقاش مدروس وناء و بوعات وإهنا  شوضع صك لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا م ّ ب ت ّملط ّ

نني وا. القادمة ثلني وا تاب وا ثلني ا·ويني  ته تؤيد الطلب املقدم من ا ملغوأضاف أن  ملم ل ملم للكنظم م ية ّ يات ا نتجني وا مجلع ملعن مل
يب Ýمة يف الصك احلايل وفق ثالثة أسا ليل إ×واهتم وlرشي أعامهلم وموزعهيا وا·اعي إىل  ي تكتحص ّوبني أن أوساط . ب ّ

تطلع إىل Yشرتاك مع  يد ا·ويل وأهنا  ية عىل ا سخ املادية غري الر بادل ا ها عىل  بد أبدا اعرتا رش ا·وية مل  ّا ت لصع مق ن ت ت ّل ل ُن ض ل
Yهم يف الصك بل إدراج هذا اجلانب ا ملحتاد العاملي للمكفوفني يف اقرتاح  بغي قطعه . ُس سار ا*ي  ينوأوحض أن الصك وا مل ّ

يس من . يقتضيان تعاوl ومرونة ساواة  بوعات عىل قدم ا تطرد قائال إن ضامن نفاذ األشخاص العاجزين عن قراءة ا لوا مل ملط ّسـ
ية بل هو هدف ميكن بلوغ سا . همهاآلمال الو ثل ا نجاح يف بýان  تعاوية اليت أجنزت  رشوعات ا منوخص *كر مجموعة ا ب ن لل م مل ّ

ثال عىل  سن  بýان األخرى وقال إهنا أ ثري من ا ية و تحدة األمر يا وهوندا وسورسا والوال/ت ا موالربازيل وأملا حيك ل ك مل ل ّن ي
متد عىل ها  تلفة اكن  يب ووسائل  ندت إىل أسا بادرات اليت ا يعا بعض خمت ل س بعض مل يدات يف حني مل يكن ا ناءات وا Y ل ي لتقت ث سـ

متد علهيا تيض تعاوl ويقا . يعاآلخر  هوu ذاهتا  سه و ساواة يف الوقت  نفاذ عىل قدم ا ثوأشار إىل أن إ×حة فرصة ا نف مل يقل سـس ل ّ
ها تابعة  بات ا بوعات وا ية ألشخاص العاجزين عن قراءة ا نظامت ا لبني أحصاب احلقوق وا ل ت ملط ن ملكمل ّوأضاف قائال إن . ملع

مترار، من األمور اليت  Y يدة من ية ا يع، ومتكني املامرسات ا تو متكني املزيد من ا·ول األعضاء من ا يريات  سـاقرتاح  جلل حملل ل قتغ
ناء يف ضامن جناح الصك، وأبدى تطلعه إىل العمل مع ا·ول األعضاء وYحتاد العاملي للمكفوفني هام  ثابة إ بارها  ّبغي ا ّ ب مب ت سي  عن
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توصل إىل صك  نة وسائر YجXعات املزمع عقدها بغرض ا رشين  سة وا لمن أجل ضامن جناح ا·ورة اخلا للج لعم
توازن فعال  .مو

ثل  .146 تجي األفالممموقال  يات  نYحتاد ا·ويل  ية والكفاءة لإلبداع ) FIAPF( ممجلع لإن حق املؤلف حافز يف غاية الفعا ٌ
تصادية Y يةوأضاف أن. قالفردي وا.ازفة تعاضد حق املؤلف وا بغي أن  منه  ي لتي نجاح احملرز . ن يد  لوأعلن أن Yحتاد  يشـ

ية يجة �ود  يجني اليت اكنت  نعXد معاهدة  ن مضب توصل ا·ول األعضاء كذ� إىل اتفاق عىل . ت توأعرب عن أمB يف أن 
نفات ورشهاتحامية إشارا بث يه رشاكء يف إبداع ا ئات ا بث ألن  ن ا ملص ل ي بالغة إلرساء توازن بني حقوق وأقر . هل ية ا لأل مه

نفات لفائدة األشخا نفاذ إىل ا تعلق األمر  ندما  تجني واملصلحة العامة  ملصا ل ي ع يةصملن ية أو ا بد لعقل ذوي اإلعاقات ا ن ومىض . ل
يدات دون تكريس ما ي ناءات وا Y يا عىل عدد هائل من نة تركز حا ته فأعرب عن قلقه من أن ا ييف  ت ل للج لتقلكم ث كفي من سـ

يدات ناءات وا Y öناسب مع ت ية احلقوق اليت  شة أ نا يوقت  ت ت مه ق لتقمل ث سـت يدات . سـ ناءات وا Y يورأى أن عددا من لتقت ث سـ
ية ناعات اإلبدا ية يف ا سامهة املا يرض إلبداع وا بات حق املؤلف، مما  عيقلل من  لص ل مل سـ طل سعي إىل . ّسـ لوحث الوفود عىل ا

نفاذ عوض ا سأu ا ية  لحلول  مل يةمعل ناعات اإلبدا يد األمر أكرث للعاملني يف ا عùاطرة  لص بغي . بتعق ينوأعلن أن الصك اجلديد 
ثالث بار اخلطوات ا ثل ال توبة وأن  لأن يركز عىل املواد ا ت خت مي  .ملك

بو .147 ية العامة للو يإن ا  :مجلع

ثيط علام ملعلومات الواردة يف الويقة "1"  ؛WO/GA/41/14 حت

نة عىل امليض "2" للجوشجع ا ها عىل القضا/ الواردة يف هذه الويقة؛ت ث يف   معل

نة الواردة يف الفقرات "3" يات ا للجوتوافق عىل تو ، WO/GA/41/14 ث من الويقة23 و19 و14 و9 ص
يدات ناءات وا Yبث و ئات ا تعلقة  يوا ت ل ي لتقمل ث سـ  .هب

ند   ّ املوحد من جدول األعامل27لبا
ية ا·وي نة احلكو تعلقة  سائل ا لبعض ا للج مل يدية ممل ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  تقلة ا ث لن مللكملع

 والفوللكور

شات إىل الويقة .148 نا ندت ا ثا ق مل  .WO/GA/41/15 تس

ند من جدول األعامل .149 شأن هذا ا ية اليت ُعقدت  شاورات غري الر ند وأشار إىل ا ية العامة ا تح ريس ا بوا ب مس مل ب مجلع لت ل ئ . ف
نة  للجودعا ريس ا َ ية ا·وئ يماحلكو ية الفكرية واملوارد الورا ية  ثية ا ن مللكل يدية والفوللكورملع نة (لتقلة واملعارف ا سعادة ) للجا

شاورات ي¼ تö ا سفري واين ماكوك من جاماياك إىل تقدمي  ملا حص  .ل

ية  .150 شاورات غري ر نظمي  ية العامة لكفه  نة، بأن ريس ا ته ريس ا سفري واين ماكوك،  مسوذكر سعادة ا م ب مجلع للج تل ئ ئ بصف ّ
ثقة اليت أوالها إ/ه ند من جدول األعامل، وقال إنه ممنت E عىل ا لشأن هذا ا ب ية . لب ية  نة أن ا·ورة احلا للجمعوأكد ريس ا ل للج ئ

ية نا نة  ئالعامة مدعوة، يف إطار والية ا ث نظر يف احلاجة إىل عقد 2013–2012 للللج بت يف عقد مؤمتر دبلومايس وا ل، إىل ا ل
ية،  بارمعلآخذة فاجXعات إضا Y ية بعني تية وضع املزيا ية العامة، . عن همة اليت لكفه هبا ريس ا مجلعوأضاف أنه يف إطار ا ئ مل

تني يويم األربعاء  شاورتني غري ر يعقد  يس 3مسم توبر وا مخل أ توبر 4ك يني . 2012ك أ سقني اإل شاورتني ا ميودعا إىل هاتني ا ن قلمل مل
يوزائد ثالثة سقون اإل مي، ووافق ا قلن متة بصفة مراقب عىل حضور نمل ثفة . ملهالوفود ا شاورات اكنت  مكومىض يقول إن ا مل

يهنم، وهو ما مسح مليض إىل   øيني والوفود اليت ساعدهتم عىل تفانهيم ومرونهتم وعىل تعاوهنم ف سقني اإل بومطوu وشكر ا مي قلن مل
ساعدهتام. األمام يه عىل  l موشكر أيضا متعني . بئ رسور بأن خيرب ا .وقال إنه  توصل إىل اتفاق ولكن م نت من ا لبأن الوفود  متك
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بهتا بعد اعXد Yقرتاح سب ر بري عن آراهئا وإلقاء مداخالهتا  غيرتك للوفود فرصة ا ح تع ية . لسـ مجلعوشكر مرة أخرى ريس ا ئ
ثقة اليت أوالها إ/ه ش. لالعامة عىل ا رشوع اقرتاح  ية تقدمي  ية العامة توجهيه يف  متس من ريس ا بوا ممجلع يفك ئ أن برlمج العمل ل

ية شاورات غري الر ناء ا يه أ مساملوافق  مل ث  .عل

ية العامة من ريسوطلب  .151 ئريس ا نة قراءة Yقرتاحمجلعئ  .للج ا

نة اقرتاح برlمج العمل كام ييل .152 للجوقرأ ريس ا  :ئ

نة  يةللجوفقا لوالية ا ئنا بو عىل مواص¼ املفاوضات2013–2012 للث يات ا·ول األعضاء يف الو ي، توافق  شاركة مجع ثفة وا مل ا ملك
ية  نسن ا ناسبلحب يل  مو توصل إىل نص صك قانوين دويل بمتث ية ا ل  لأو نصوص صكوك قانوية دوية(بغ يضمن امحلاية الفعاu ) ن

يدي بري ا يدية، وأشاكل ا ية، واملعارف ا تقلللموارد الورا تع تقل لث ل  :وتقرر ما ييل: ل

ية كام هو )أ( ها يف ثالث دورات موضو نة  عتقوم ا  . وارد يف اجلدول أدlهبعملللج

ية العامة  )ب( نة إىل ا نصوص املوجودة اليت قدمهتا ا ند العمل إىل ا مجلعو للج ل تس املرفق ألف، واملرفق ء، واملرفق (ي
 ).WO/GA/41/15 ثجمي من الويقة

نة )ج( ية العامة يف  نة أن ترفع إىل ا متس من ا سـو مجلع للج أو نصوص صكوك ( نص صك قانوين دويل 2013 ُيل
لنوية دويةقا يدي) ن ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقليضمن امحلاية الفعاu للموارد الورا ل تع تقل لث ل ، 2013 ويف. ل
ية العامة ّتقمي نص مجلع ا نصوص(لا تقدم احملرز وبت يف)لأو ا يه وتقمي ا ت ونظر  لف  . ا·عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايست

ها الربlمج ا )د( نة يف  بع ا معلو للجت  :لوارد أدlهت
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تارخي تارخيا تارخيا تارخيا شاط     املؤقت املؤقت املؤقت املؤقتللللا شاطا شاطا شاطا     للللننننا

 2013فرباير 

 

نة  ثة وللجدورة ا ثا لا رشون ل ية -لعا  )  أ/م5 (ثاملوارد الورا

رشون الرابعة للجنةدورة ا 2013مايو /أبريل مع . لتقليديةااملعارف  -لع وا
ية4الرتكزي عىل  تصار علهيا،سـ مواد أسا Y ويه ق وعدم: 

يد،امحلايةموضوع  يدات ، ونطاق امحلاية،نوملسـتف وا لتقي وا
ناءات Yأ/م5 (سـتثو (    

 2013ليويو 

 

سةللجنة دورة ا رشون ماخلا ثقايف  -لع وا بري ا لأشاكل ا لتع
يدي ية4الرتكزي عىل مع . لتقلا تصار سـ مواد أسا Y ق وعدم

يد،امحلايةموضوع  :ويه علهيا،  ، ونطاق امحلاية،نوملسـتف وا
ناءات Yيدات و تثوا سـي  ) أ/م5 (لتق

يمي  تعراض و تقا أو نصوص (ويل ا·قانوين الصك النص سـ
يضمن امحلاية الفعاu للموارد  ا*ي )لويةا·نقانوية الصكوك ال

يدي بري ا يدية، وأشاكل ا ية، واملعارف ا تقلالورا تع تقل لث ل  ورفع ل
ية العامة  ية إىل ا مجلعتو     ) أ/م3(ص

توبر بو 2013 كأ ية العامة للو يا  مجلع

بث يف ا·عوة إىل ع     قد مؤمتر دبلومايسلا

توصل إىل هذا Yتفاق وطلب  .153 ية عىل ا شاورات غري الر يع من شارك يف ا نة و ية العامة ا نأ ريس ا لو مس مل مج للج مجلع ئه
ند من جدول األعامل شة هذا ا نا تح ب  ية لالقرتاح ا*ي متت قراءته و بمن األمانة توزيع سخ ور ق لن م ف  .ق

ية وحتدث وفد بريو مس مجموعة بýان أمرياك .154 نة احلكو نجزه ا ية والاكرييب وأعرب عن تقدير ا.موعة ملا  م الال للجن ت تي
ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا توصل إىل نص قانوين يضمن امحلاية الفعاu للموارد الورا لا·وية من معل  تع تقل ث لل لل ل

يدي، معال لوالية اليت  ية العامة يف عام لتقلا ندهتا إلهيا ا مجلعأ ثف ا*ي 2011سـ ملك، كام عرب عن تقدير ا.موعة للعمل ا
نة هذا العام ية يف عام . للجأجنزته ا ية إضا يا عقد ثالث دورات موضو بدو  فوراح يقول إن من الرضوري كام  ع جل بل 2013ي ق 

نة من Yنهتاء من املفاوضات يف أرسع وقت ممكن ميكن ا ية العامة ما  للجانعقاد ا بغي وأضاف أن ا.موعة تر. سـمجلع ينى أنه 
تقدم احملرز يف من آخر دورة من ختصيص ثالثة أ/م عىل األقل  تعراض ا ثالث ال لهذه ا·ورات ا سـ تفاويضلال  لنص ا

ية( تفاو نصوص ا ضا ل نصوص)ل تقدم احملرز يف تö ا يات تطلب عقد مؤمتر دبلومايس عىل أساس ا ياغة تو ل و ل ص تمت . ص خوا
هم إ×ح ملته قائال إن ا.موعة ترى أن ا تضاء، لكم Y سب ية،  شاورات غري ر نة ليك جيري  قة املرونة لريس ا حئ مس م للج

سار  .مللإلرساع يف هذا ا

يق، وقال إن ا.موعة تقر لطائفة العريضة  .155 تحد� مس مجموعة بýان أورو الوسطى وا نغار/ اللكمة  بلطوأخذ وفد  له م
ية و ية الفكرية واملوارد الورا ياجات يف جمال ا Y ثمن مللكت يديح ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلاملعارف ا ل تع لتقل ل ورصح بأن . ل

يارات  رسين ا*ين قلصوا عدد ا تقدير  ناءة يف هذا الصدد، وأهنا تكن أمسى درجات ا شاورات  خلا.موعة شاركت يف  ل ب للميم ّ
ية ية الر يا توحة بقدر هائل وحددوا القضا/ ا سـا سـ يسـ ئل شديد. ملف  جمددا عىل رأهيا يف أن من لتوراح يقول إن ا.موعة تود ا

متكن من اختاذ قرار يف إبرام صك واحد  بل ا رشوع األحاكم  بادئ و رشوع األهداف وا يح  لالرضوري مواص¼ تطوير و ق منق م ملت
ية. أو أكرث نا بقى من ا نة ملا  تقدم احملرز وحتديد برlمج معل ا تعراض ا ية العامة يه ا ئوأضاف أن Ýمة ا ث ت للج ل سـ وتقدم . لمجلع
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شكر توصل إىل اتفاقل ية ما ساعد الوفود عىل ا شاورات غري ر نة ألنه أجرى  ل مس ا.موعة إىل ريس ا مس م للج وقال إن . ئ
يع شرتك بني ا توصل إىل قامس  نرصا حاسام يف ا مجليادة الريس اكنت  م ل ع ئ  .ق

ية ا .156 نة احلكو هادئ، وأقر بأن ا يط ا يا وا موحتدث وفد رسي الناك مس مجموعة بýان آ للجل حمل ثري من سـ لك·وية أجنزت ا ل
يدي ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا شأن املعارف ا توصل إىل نصوص موحدة  تقلالعمل يف ا ل تع ث تقل ب لل ل ل ومع ذ� . ّ

ثري من العمل هذه . لكقال إن ا.موعة توافق عىل أنه ال يزال من الرضوري Yضطالع  تصدي  لوأعلن أن ا.موعة تقر بأن ا ل
سأ بلملا تعقد يف العام ا يا جديدا لýورات اليت  بان جدوال ز ملقu واإلرساع يف إجناز العمل  سـ ن متطل ورصح بأن ا.موعة . ي

ناء شاركة واملداوالت عىل حنو  مترار يف ا Y ية من خالل يجة إجيا توصل إىل  نة ا بترى أن مبقدور ا مل ب ن ل سـللج شدد . ت يوقال إنه 
ية وYحرتام ا سن ا ية  تعىل أ ن ح ملمه يع األطرافل رشوعة  يق األهداف ا هدف ومن مث  بلوغ هذا ا مجلبادل  ملل حتق  قائال وأردف. ل

ية  شاورات غري الر نة وخالل ا سفري ماكوك، خالل املداوالت يف ا نة، ا ها ريس ا بذ هود اليت  مسإن ا.موعة تقدر ا مل للج ل للج ئي ل جل
يات عىل حد سواء يدفع ا. مجلعيف ا لوأعرب عن ثقة ا.موعة يف أنه  يح، وعرب عن تطلع سـ يادته القديرة يف Yجتاه ا لصحنة  بقلج

يهنا من أجل اإلرساع يف   øنة وف ناء انعقاد دورات ا ية أخرى تكون شام¼ وشفافة أ با.موعة إىل عقد دورات غري ر للج ث مس
بار أنه ال. العمل Y ثري من العمل  عتوأضاف أن ا.موعة إذ تأخذ بعني تعني Yضطالع  لكيزال  ) نصوص(بشأن نص ي

نة  يد عقد ثالث دورات للجا تأ نة، فإهنا تويص  ية يف ا يجة إجيا يق  بو  يع ا·ول األعضاء يف الو يفضال عن الزتام  ب للج ب ن ي تمج بتحق
ية ثالثة أ/م إضا ثة  ثا ية، عىل أن متدد ا·ورة ا فموضو ل ل ل نة،  ورصح بأن ا.موعة ال. ع للجتزال ملزتمة بإجراء املداوالت يف ا

تاجئوأعرب عن يق  ها إىل  ن  حتق يةتطلع  .ب إجيا

نة، وكذ� ريس  .157 تلف دورات ا ها  بو عىل  ية وشكر أمانة الو بýان األفر ئوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا مي للجيق ù ي تنظل
ناء ا·ورات سفري ماك كوك من جاماياك، عىل ما بذE من �ود وأبداه من الزتام أ نة، ا ثا ل بýان . للج لوقال إن مجموعة ا ّ

نةياألفر بريا لعمل ا للجية تويل اهXما  ك يولو¶ وشـهتر به من . ق نوع  ية، مبا تزخر به من  توأضاف قائال إن القارة األفر ب ت يق ّ
ية ساكهنا وز/دة ثروهتم يفيض إىل ز/دة  ها  نة  تقد أن إجناز ا يدي،  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل  منمعارف  سـ للج تع تقل ل تع تتقل لعمل ّ ل . لل

متدةوأعرب الوفد عن تقديره لإل ية ا ية وا ثيل امجلاعات األ تربعات لفائدة  بو  ندوق الو ملعهامات اليت قدمت إىل  حملل صل مم لل ي ص ُ . س
تكامل صك قانوين دويل  نصوص بغرض ا يل ملفاوضات القامئة عىل ا نة، ا نة، خالل واليهتا الرا سـوأفاد بأنه عىل ا ل تعج ه للج لّ

بة محلاية املعارف ا/مناسب نا تصكوك قانوية دوية  سـ ل لن يةم يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا ثيدية وأشاكل ا تقل ل تع لقل ّوأوحض أن . ل
نصوص  شأن ا نت من إحراز تقدم  نة  ثالثة اليت نظمت حىت اآلن، أن ا لا.موعة ترى، من خالل YجXعات ا ب للج متكّل ّ ُ

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تعلقة ملعارف ا تقلا ل تع تقل لمل ل ّوالحظ أن القضا/ حمل. ل تعلق سوى بأربع مواد ّ ّ اخلالف ال  ت
ناءات( Yيدات و يدون، ونطاق امحلاية، وا ثموضوع امحلاية، وا تتف سـي تق لسـ ية ا·ول ) مل سن  نورصح بأنه ميكن، بفضل  ح ّ ّ

شأن تö املواد هوu إىل اتفاقات  توصل  هاÝا، ا بو وقوة الزتاÝا وإ باألعضاء يف الو ل سي ّوأضاف أن ا.موعة ترى أيضا أن. بس ه ّ
ية تقدم يف جمال املوارد الورا ثجيب إحراز املزيد من ا يدي . ل ثقايف ا بري ا تقلوبدا واحضا للوفد أنه من أجل حامية أشاكل ا ل تع لّ ل

ية ال بد من صك خاص أو صكوك خاصة يدية واملوارد الورا ّواملعارف ا ث بع مضن . لتقل سار ا بغي أيضا أن يكون ا تّوبني أنه  مل ي ُّ مل ن ّ
سقا مع ا نة  تا ية مللج صتو ية18ل ية العامة . لتمن من جدول أعامل ا ية ترى أنه جيب عىل ا بýان األفر مجلعوقال إن مجموعة ا ّ يقل ّ

نة بو بإمتام معل ا متع ا·ويل خبصوص الزتام ا·ول األعضاء يف الو يه رساu قوية إىل ا بو تو للجللو ي .ي نجاح . ج لوقال إن جو ا ّ ّ
نة أي سود ا بغي أن  يجني  للجا*ي ساد  ي ي بيل، القرتاح اخلاص . ضانب بت، فø خيص العمل ا تقوأضاف أن ا.موعة ر ملسـح ّ ّ

نة تحد/ت يف بعض . للجخبطة معل ا شاور مطوu وحمفوفة  ية  يه بعد  توصل إ لوأوحض أن ذ� Yقرتاح، ا*ي مت ا ت معل ل ّل ّ
يف املفاوضات يف إطار ا بو عىل  يان، يؤكد اتفاق ا·ول األعضاء يف الو لاأل ث تكي ّ ناسب، من ح يل  نة و ية  منة،  ثن سـ ب متلج بح
تكامل نص أو نصوص صك قانوين دويل أو صكوك قانوية دوية يضمن لأجل ا ن ية /سـ ثتضمن امحلاية الفعاu للموارد الورا

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلواملعارف ا ل تع لتقل ل بلوغ ذ� Yتفاق، ثالث دورات . ل تعقد،  نة  لومىض يقول إن ا سـ للج ّ
ية  تموضو ية العامة والواردة يف الويقة ع نة إىل ا نة اليت قدمهتا ا نصوص القانوية الرا ثند إىل ا مجلع للج ه ن ل . WO/GA/41/15تس

تعراض  ثالثة أ/م، من أجل ا ية تؤيد فكرة متديدها  بýان األفر نة، وأن مجموعة ا يمت متديد ا·ورة األخرية  سـوأعلن أنه  ب ل للج ّّ يق ّس
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يمي الصكوك القانوية ا·وي لو ن ية العامة يف عام تق ية إىل ا مجلعة وتقدمي تو بت يف ا·عوة إىل عقد مؤمتر 2013ص ّ فø خيص ا ل
ية تؤيد بقوة عقده يف عام  بýان األفر ّدبلومايس، علام بأن مجموعة ا يق ل شاورات . 2014ّ نة إجراء  موطلب الوفد من ريس ا للج ئ

ية املط ناء توافق يف اآلراء حول القضا/ الر ية  سـغري ر ب يمس تفاوضئل ُوأشار إىل أن خريطة طريق واحضة قد وضعت . للروحة  ّ
نة من بلوغ مقاصدها للجمتكني ا ية قوية والزتام ويق، من . ل نة، بفضل إرادة جام ثوأعرب عن أمل ا.موعة يف متكن ا ع للج ّ

توصل إىل اتفاق  .لا

ه .158 ية مس ا.موعة ء وأبدى إرادته يف إ تحدة األمر ظوحتدث وفد الوال/ت ا يك ار املرونة ووافق عىل متديد دورة مل
ثالثة أ/م يدي  ثقايف ا بري ا ية بأشاكل ا رشين ا سة وا نة اخلا با تقل ل تع ن م لللج ل ملع نة، . لع للجوأعرب عن تقديره اخلالص لريس ا ئ

ناء دوريت العام املايض بوع، وأ ية عىل مدى األ شاورات غري الر سري ا يه، عىل  lيد ماك كوك، و ثا سـ مس مل ي ئ تسـ ب كام أبدى . ل
تالفات يف املواقفت Y يح يع وتو ية وحتديد املوا شاف املامرسات الو نة يف ا تقدم ا*ي أحرزته ا خقديره  ض ض ن تك للج طلل . سـ

شأن  يان، بني ا·ول األعضاء  ثرية للخالف يف بعض األ نة، و با بادئ  ناك أهداف و بوالحظ، مع ذ�، أنه ال تزال  ي ت ه حّ م مم
تحد/ت نه أعر. لهذا املوضوع احملفوف  ّو شأن لك شرتك  نة من أجل إجياد حل  بب عن إرادته يف مواص¼ معل ا م للج

نة يف هذا املضامر بادئ، وأبدى دمعه خلطة معل ا للجاألهداف وا  .مل

ها اإلجيايب .159 ية الفكرية . معلوشكر وفد الصني األمانة العامة عىل  ية  ية ا·وية ا نة احلكو مللكوشكر أيضا ريس ا م نئ ل ملعللج
ية وامل ية إىل تعزيز العملثواملوارد الورا يدية والفوللكور عىل �وده الرا معارف ا يواصل دمع الريس . لتقل ئوأوحض أن الوفد  سـ

ناء  ية أ شاورات غري الر يع أنواع ا بو الريس والية لعقد  يات ا·ول األعضاء يف الو ثوأعرب عن أمB يف أن تعطي  مس مل مج ي ًمجع ئ
يهنا نة يف دورا. با·ورات و ندها ثالثة نصوص 22 و21 و20هتا للجوأشار إىل أن هذه ا ية واكن  تأ شات  نا ع قد أجرت  ن مق م

بýان يع ا لتعرب عن آراء  نة . مج مثرة جدا وألن ا نصوص اكنت  للجوأعرب عن رسوره ألن هذه املفاوضات القامئة عىل ا مل
بريا ية ا·وية قد أحرزت تقدما  كاحلكو ل شأن بع. م همة اليت بومع ذ�، أشار إىل أن اخلالفات ال تزال قامئة  سائل ا ملض ا مل

شاورات ملتاج املزيد من ا هو يؤيد وجود ثالث . حت ية،  شات اك نا فوقال الوفد إنه للحصول عىل وقت اكف إلجراء  ف قم
نة يف عام  ية  للجسات موا يع نة2013ضجل رشين  سة وا ية لýورة اخلا للج، وثالثة أ/م إضا لعم بýان أن . ف يع ا لودعا الوفد  مج

ناءة و منفتخذ مواقف  ب سائل العالقةت شأن ا توصل إىل توافق يف اآلراء  ملتحة من أجل ا ب ومن شأن ذ� أن يريس أساسا . ل
ية ا·وية، مبا يف ذ� . جيدا لعقد مؤمتر دبلومايس نة احلكو بو من تقدمي دمع أكرب إىل ا متكن الو لوأعرب عن أمB يف أن  للج مي ت

تاجئ نة إىل  يث ميكن أن تصل ا نة  ية ا نز/دة مزيا للج حب للج شات طوي¼ن نا ية بعد  ق مر  .مض

ثل Yحتاد األورويب .160  .ملموأعطى وفد قربص اللكمة 

نة  .161 ية العمل ا*ي تؤديه ا يه وأشار إىل أ ثل Yحتاد األورويب مس Yحتاد األورويب وا·ول األعضاء  للجوحتدث  مه فمم
ية ا·وية لاحلكو تكامل الوالية. م نة عىل طريق ا سـورحب خلطوات اليت خطهتا ا يات ا·ول األعضاء يف للج متدهتا  مجع اليت ا ع

بو عام  يارات . 2011يالو يل عدد ا سـىن  سقني ا*ين بفضل �ودمه  تقدير إىل ا نان وا Y بارات خلووجه  تقل ت ن ل ت ملع م
يدي واملعارف . واألهداف ثقايف ا بري ا شأن أشاكل ا يدا  ية ا·وية قد أحرزت تقدما  نة احلكو تقلوأشار إىل أن ا ل تع ب ل لللج ل ج م

يةلتا ثيدية واملوارد الورا يات . قل تكامل الوالية اليت حددهتا  تطلع إىل ا يه  مجعوقال إن Yحتاد األورويب وا·ول األعضاء  سـ ت ف
بغي لصك دويل . 2011ا·ول األعضاء يف عام  سم ملرونة والوضوح الاكيف وأن ) أو أكرث(ينومع ذ�،  يتثل هذا أن  م

يعة الصكوك اليت ويف هذا الصدد، قال إن. يكون غري ملزم شأن  توصل إىل قرار  به يود تذكري ا·ول األعضاء اليت مل  ب طت
بت يف . ينبغي اعXدها تعني علهيا أن  ندئذ فقط، فإنه  نة وواحضة وموحدة، و نة إىل نصوص  توصل ا توحاملا  سي ع ي للج متت

نظور فهيا مليعة الصكوك ا ية ا·وية. طب نة احلكو لومبا أن العمل ا*ي تضطلع به ا نضج بعد، أعرب عن أسفه مللج ي ما زال مل 
بو لعام  يات ا·ول األعضاء يف الو بل  بل من  شأن العمل يف ا شة  نا يلعدم عقد أي  مجع ب قق تق ثل ريس . 2012ملسـم ئوشكر ا ملم

ية عىل هامش YجXع إل×حة إعداد برlمج معل لعام  شاورات غري ر ته يف إدارة  نة عىل فعا مسا م ي ، يف إطار 2013لللج
يةوالية ا ية ا·وية احلا لنة احلكو ل يه أن تXىش مع برlمج العمل املقرتح. مللج . فوميكن لالحتاد األورويب وا·ول األعضاء 
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نب املوافقة عىل  بل  بذ يف ا ية أكرب، قال إنه  بو بفعا ية واحضة ومع مراعاة رضورة إدارة اجXعات الو باب ما جتوأل حي ل ي ل ملسـتقسـ
سات العمل تو. جلمتديد  شة لومن ب ا نا ية ا·وية و نة احلكو ية  شات املوضو نا يمي ا توفر وقت اكف  قيق ونظرا  مل ل للج ع ق مل مل تق لف

بل، ميكن Yتفاق عىل متديد ا·ورة املزمع عقدها يف يويو عام  لالعمل يف ا وقال إن Yحتاد .  ملدة ثالثة أ/م2013ملسـتق
سعى عام ل ناك  يه يدرك أنه لن يكون  ماألورويب وا·ول األعضاء  ه يص ما ال يقل عن يوم ف بغي  ختصالنهتاء يف يومني وأنه  ني

بل شة العمل يف ا نا ملسـتقواحد  ق ناءة يف معل . مل سامهة ا يه ظل ملزتما  بوأضاف أن Yحتاد األورويب وا·ول األعضاء  لمل ف
ية ا·وية من أجل بلوغ األهداف اليت وضعت يف إطار واليهتا نة احلكو لا  .مللج

162. يا  بري نيسـوحتدث وفد إندو يدية وأشاكل ا تفكري، وذكر بأن حامية املعارف ا شاهبة ا بýان ا تعمس مجموعة ا تقل ل ت لل ل ّ مل
ية عىل حد سواء نا بýان ا تقدمة وا بýان ا بة إىل ا ية Ýمة  يدي واملوارد الورا ثقايف ا ما ل ل مل ل سـ ث تقل نل وقال إن ا.موعة اكنت . لل

بادرين يف هذا الصدد ثا. ملمن ا يدي لوأضاف أن YجXع ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا شأن املعارف ا تقللث للمجموعة  ل تع تقل لب ل ل
ية عقد يف يل يويم  شأن املعارف 2012ن يويو 28 و27ثواملوارد الورا تفاوض  ية ا تقدم يف  نه مواص¼ ا هدف  ب، واكن ا ل معل ل م ل

ية يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثا تقل ل تع لتقل ل ثري وأردف قائال إن . ل ية ا·وية يف الواقع أجنزت ا نة احلكو لكا لم للج
يع هزي نص واحد للك موضوع من هذه املوا ضمن العمل وأحرزت تقدما هائال، وجنحت يف  وأعرب عن ثقة ا.موعة يف . جت

متر بني ا·ول األعضاء ثف وشامل و بل القريب عن طريق عقد حوار  ية يف ا يجة هنا توصل إىل  مسـإماكية ا مك تق ملسـت ئ ن ل . ن
يجة  توصل إىل هذه ا نة من أجل ا ناقش يف ا بة لýول األعضاء يك  نا تاح فرصة  توقال إن من الرضوري أن  ت نم ل للج ت سـ لت

بو لوضع نص قانوين  ية امليض قدما لعمل يف الو شرتكة عن  ية  متد اجXع يل أيضا تو ية، وعىل هذا األساس ا يالهنا م ص كيفئ ع
يدي شأن املعارف ا تقلدويل واحد أو أكرث  يةلب يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا ثة وأشاكل ا تقل ل لتع سلط . ل توراح يقول إن ا.موعة 

ية واملعارف  ية عقد مؤمتر دبلومايس لوضع إطار قانوين دويل خاص يضمن امحلاية الفعاu للموارد الورا ثالضوء عىل أ مه
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل ياب أي نظام دويل. ل يمة من شأنه غورصح بأن  ّ ملزم قانويا محلاية هذه املوارد ا لق ن

رشوعة  بعض ويغفل احلقوق واملصاحل ا ية الفكرية العاملي ا*ي حيقق املصلحة  نة يف نظام ا ملأن خيý أوجه اخللل الرا لل مللكه
ها. للبعض اآلخر نة من وترية  ناك حاجة ماسة ألن رسع ا معلومن مث  للج من الرضوري إعادة ورصح بأن ا.موعة ترى أن . ته

ية يه يف الوالية احلا شار إ نة ا نظر يف برlمج معل ا لا ل مل للج تطلب عقد املزيد 2014وقال إن عقد مؤمتر دبلومايس يف عام . ل ي 
ية، عىل أن تعقد هذه املفاوضات 2013من ا·ورات يف عام  نصوص علهيا يف الوالية احلا ل إىل جانب ا·ورة الواحدة ا مل
ية هبدف موا توصل إىل نص واحد فاإلضا ية ا تفامه  شأن بعض القضا/ املعلقة وإجياد بعض نقاط ا ية  لص¼ املداوالت احلا بغ ل ب ل

ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لأو أكرث لصك قانوين دويل واحد أو أكرث يكفل امحلاية الفعاu للموارد الورا تع تقل لث ل
يدي تايل تو. لتقلا نة اليت لوأردف قائال إن ا.موعة  بو بأن توافق عىل خطة معل ا يات ا·ول األعضاء يف الو للجيص  ي مجع

نة يني وقادها ريس ا سقني اإل ية بني ا شاورات غري الر للجخلصت إلهيا ا مي ن مس ئمل قل تفت الوفد إىل الوقت اùصص لýورة . مل لوا
تداول حول نة  تكفي ا نة، وقال إن ا.موعة ترى أن ثالثة أ/م  للاملمددة  للج سـ شام¼للج سائل ا ل ا وحتدث الوفد عن . مل

شاورات غري  نة ليك جيري  تاح املرونة لريس ا نة، وقال إن ا.موعة ترى أن من الرضوري أن  ماإلرساع يف أعامل ا للج ت ئللج
با نا سب ما يكون  ية وشارك فهيا  سـر ح ي سة . ممس نة يف ا بغي أن تعرض عىل ا شاورات  تاجئ هذه ا يع  جللوأضاف أن  للج ي مل ن نمج

نظر فهياالعامة  .لت 

نة إلعداد صك ملزم دويا واحد أو أكرث مبا يضمن  .163 شديد للعمل ا*ي تقوم به ا يده ا ند عن تأ لوأعرب وفد × للج ل ي يل
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلامحلاية للموارد الورا ل تع تقل لث ل هائل ا*ي أحرز . ل تقدم ا لوأعرب عن رسوره  ل

هاحىت اآلن يف املفاوضات ا ثالثة  نصوص يف ا.االت ا مجيعلقامئة عىل ا ل سفري ماكوك، . ل نة، ا شكر إىل ريس ا لوتوجه  للج ئل
يادهتم القديرة رسين عىل العمل املضين ا*ي قاموا به وعىل  قوإىل ا يام . ملي تعني ا ثري مما  ناك ا لقوقال مع ذ� إنه ال يزال  يلك ه

ن. به بل القريبللجوأضاف أن من الرضوري اإلرساع يف أعامل ا يد الطريق لعقد مؤمتر دبلومايس يف ا سـتقة  ملمت ه وراح يقول . ل
نة لعام  يدية 2013للجإن خطة معل ا ية واملعارف ا ناول جماالت املوارد الورا يح ما يكفي من الوقت  بغي أن  تقل  ث ت ت لي ل ت ن

ها لضامن Yس ها مع  تعرا يدي لك مهنا عىل حده، وال ثقايف ا بري ا توأشاكل ا سـ تقل ل بعضتع ض ل تواؤم الرضوريني بني هذه ل لاق وا
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تلفة يع . ùا.االت ا تعراض  ية إضافة إىل دورة واحدة ال شدة اقرتاح عقد ثالث دورات موضو يه رصح بأنه يؤيد  مجو سـ ع ب عل
ثالث، وطالب مبزيد من املرونة يف شلك هذه ا·ورة شمول . لالقضا/ ا بدأ ا يا مع  ثال إنه متا يل ا لوأردف يقول عىل  شـ مل مس ب

شفا سة لوا ها إىل ا تا يهنا، عىل أن ترفع تقارير عن   øناء ا·ورات وف ية أ شاورات غري الر جللية، ميكن عقد املزيد من ا ن ث مس جئمل ب ف
شاورات غري . العامة الختاذ املزيد من اإلجراءات أو القرارات بغي أن يلكف بعقد هذه ا نة  تدرك قائال إن ريس ا ملوا ي للج ُسـ ن ئ

با نا سب ما يكون  ية  سـالر ح يدي . ممس ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلوراح يقول إن حامية املوارد الورا ل تع تقل لث ل ل
توى الوطين  بة عىل ا نا تدابري ا ية واختاذ ا ية ا سـتلزم، إىل جانب الصك امللزم قانويا الواحد أو أكرث، دمع ا سـ مل ل ت ب ن ملسـ تح ل لت ن

lيا تدابري مجع قواعد ا تو/ت، ومن هذه ا بوغري من ا ل لسـ بري مل يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تعت اخلاصة ملوارد الورا تقل لث ل
نافع نفاذ وتقامس ا نرية وا بقة ا بة تXىش مع Yلزتامات اخلاصة ملوافقة ا نا يات  شاء آ يدي وإ ثقايف ا ملا ل سـ سـ ل ن تقل تل ملسـم مل وحث . ل

بادل اخلربات وأفضل املامرس ية وتعزيز  ساعدة ا بو عىل تقدمي ا تالوفد الو ن مل  .ات يف هذه ا.االتلتقي

ها طوال العام  .164 هود اليت بذ سفري ماكوك، عىل ا ية ا·وية، ا نة احلكو شكر إىل ريس ا تني  لوتوجه وفد األر جل م لئ ل للج ل جن
بو لعام  يات ا·ول األعضاء يف الو نرصم وخالل  يا مجع بل 2012مل ملق، واليت من املمكن أن تؤدي إىل اعXد برlمج للعمل ا

ت تو يا مع ا يمتا ل ية18 و15ني صشـ يات جدول أعامل ا من من تو ثري من العمل يف إطار . لتص نة اضطلعت  لكورصح بأن ا للج
ندة إلهيا نة. ملسـالوالية ا ناءة يف ا شاركة ا·ول األعضاء ا للجوأعرب عن ارياحه  ب مب توصل إىل نص . لت لوعرب عن رسوره  ّ

ها وال يغفل آ يع ا·ول األعضاء ومصا حلموحد يعكس أولو/ت  مج يةّ نظامت غري احلكو مراء ا وقال الوفد إنه يرى أن من . مل
بري  يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا شأن وضع إطار قانوين يكفل امحلاية الفعاu للموارد الورا شات  نا تعالرضوري إجراء  تقل ث ب لق ل م

يدي ثقايف ا تقلا يولو¶. لل نوع ا ية ا سار مع أهداف اتفا بوأعرب عن أمB يف أن يXىش هذا ا ت لمل ل  . وبروتوكول lغو/ق

بýه ،  .165 بة  ياسة العامة ويه قضا/ وجهية  ية يف جمال ا نة مربط بقضا/ أسا يا إن معل ا لوقال وفد أسرتا سـ سـ سـ ت للج نل لل
ساب  ية ا ية و تفردة وا ية ا ياة وثقافهتا األ نابض  شعهبا األصيل الفريد وا ها  يا ود ية حامية أسرتا  øتوال سـ ن مل صل حل ل ل كل ك يفك مع لغيف

ن نوعة جداملبýه  يعة القارة ا نظر إىل  نافع  يني وحامية تö ا تصادية للك األسرتا تافع ا ب ل مل ملل ط ياسة . ق لسـوأضاف أن مصاحل ا
نوية ية وا سائل املا ملعالعامة تö تربط بلك من ا ل مل ناسب . ت نة  شطة ا تاجئ ملموسة يف أ يق  سعى الوفد إىل  يه،  تو تحتق للج ن ن ي عل

يد بýه،  ياسة العامة  بومصاحل ا ل يع ا·ول األعضاءلسـ تحا مبا يف الكفاية ملعاجلة مصاحل  بقى  مج أنه  م يع ا·ول . نفي مجودعا 
شعوب  ية Yعرتاف مجلاعات أو ا ثل  تطرح تö القضا/ املعقدة  يث  ية  ئات الو نوع ا تفكري يف  لاألعضاء إىل ا سـ ن ب ت يفل م ح كي ُ ط ل

ýها يف لك ب ية  ية و يلاأل ثيف متك يعوأوحض أنه ال شك يف أن حال . صل ناسب ا يدا لن  مجلو ي يح الصكوك . ح بغي أن  يه،  تو تن ي عل
شدد ويلزم أن تراعي ظروف لك  تغي أن تكون تö الصكوك يف غاية ا توى احمليل وال  يذا مرl عىل ا تإطارا يدمع  ي لسـ بت ملنف

ية دون إثقال اكهل األمم األخر ناء وضع األنظمة ا ناول تö الصكوك أ حمللبý عىل حدة ألنه من املمكن  ث ناسب ت تى بأحاكم ال 
ية ها الو طنظرو ياسة العامة وهام. ف شأن ا تني  تني أسا نة  ناولت ا توازنة إذا  هم وضع صكوك  يكون من ا سـو ب ي للج ت لسـ يقض م : سـمل

ية الفريدة؛ ) 1( ية الفريدة واحرتاÝا وحامية املوارد الورا ثقافات األ ثحامية ا صل نفاذ إىل تö املوارد ) 2(ل لواحلفاظ عىل ا
متعواملعارف ·مع تاكر ورفاه ا Yاإلبداع و . ياسة العامة فø خيص تö . ب شأن ا تني  تني أسا ناك  سـوأضاف أن  ب ي له سـيقض

شابكة، وهام تصادية؛ ) 1: (ملتالقضا/ ا Y نافع ية الفكرية ا*ي يؤدي انعدامه إىل انعدام ا يقني يف نظام ا قضامن ا ململلك ) 2(ل
ي�  نفاذ إىل املعارف واملوارد  حوضامن ا نريةل بقة وا با وملوافقة ا نا تيكون  ملسـم سـ وفø خيص حاu املفاوضات اجلارية . ملسـ

ية  يا يد املواقف ا نة، حىت وقت قريب، مل تكن تفاوض وإمنا اكنت فقط  بل، يرى الوفد أن ا سـوالعمل يف ا سـ تع لللج ملسـتق
نصوص ي. للýول األعضاء وتصقل ا يع قضا/ ا مثرا ألنه مكن من طرح  سـواكن ذ�  لمج ّ ثالث عىل م لاسة العامة يف ا.االت ا

uتفاوض، عىل . الطاو بدء يف ا تلف املواقف وا شرتك  هم  رشوع يف تكوين  تطلب مهنا ا تقدم  نة  ليد أن إحراز ا ل ù م ي لل للج فب ل
ياسة العامة شأن ا تالفات والهنج  Y öشأن ت سـوجه اخلصوص،  ب لب نة يف اجXعاهتا األخرية . خ للجومىض الوفد يقول إن ا

نةبدأ تقدم احملرز يف إطار فريق اخلرباء يف ا·ورة األخرية  تنب ذ� من ا يام بذ� و للجت يف ا ل ي شكر . لق لوخص الوفد 
نة عىل �وده يف هذا املضامر للجريس ا تلفة بدأت يف . ئ ها آراء  خموعالوة عىل ذ�، الحظ الوفد أن بعض ا·ول اليت اكنت  ل

ن يد ا بعض عىل ا ها ا تقرب من  ثا لصع ل لل تفكري مع بýان خارج بعض شاهبة ا بýان ا شاورات ا ثل  لايئ ويف احملافل األخرية  ت ل ملم م



WO/GA/41/18 

49 

 

تكامل تö . هذه ا.موعة ترصف الالزم من أجل ا سـواسرتسل الوفد موحضا أنه ال بد من الوقت الاكيف وهامش ا ل
ها حظوظ جناح أكرب، وال ميكن بلوغ ذ� من. املفاوضات يع ا·ول لومن شأن ذ� ضامن مفاوضات تكون  مج دون حتيل 

يجة توصل إىل  ناول ا ية وإال فلن يكون يف ا يا نتاألعضاء بإرادة  ل ت سـ بار ما ذكره آنفا، . ملسـ Y عتودعا أعضاء الوفود، آخذا يف
مثرة يجعل املفاوضات  يل ا*ي  تالفاهتم وقال إن هذا هو ا شة ا نا بعض  هم ا تقرب من  مترار يف ا Y مإىل سـسـ س ق مل ل بل خ . لبعض

بل وأبدى دمعه لربlمج العمل املقرتحوأوحض أنه ي يارات العمل يف ا تحا خبصوص ا تقظل  سـنف ملخ ت بقى ملزتما . م سيورصح أنه 
نة، وذ� هبدف  نظر فهيا ا همة اليت  ية ا يع ا·ول األعضاء يف العمل عىل القضا/ املوضو ية مع  سن  شاركة  للج ت ع مج ن حب ململ

توصل إىل صك قانوين دويل  ثقايف ) ليةنأو صكوك قانوية دو(لا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا لمحلاية املوارد الورا تع تقل لث ل
يدي  .لتقلا

تفكري وأكد  .166 شاهبة ا بýان ا يا مس ا ية ويان إندو يان بريو مس مجموعة بýان أمرياك الال يا  لوأيد وفد كولو ت ل سـ ب ي ب ملب يم نت ن
بذوu لوضع نصوص قانوية دوية تضمن حامية حقوق  هود ا لعىل ا ن مل ية واملعارف جل ية الفكرية يف جمال املوارد الورا ثا مللك

يدي ثقايف ا بري ا يدية  وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل ية من أجل أن . ل تاج إىل عقد عدد ما يكفي من دورات إضا نة  فوأقر بأن ا حت للج
نظر يف عقد مؤمتر دبلومايس ها  سمح  ية العامة يف وضع  لتكون ا ي نة لوهذا، دمع الوفد برlمج العم. لمجلع  ألنه 2013لسـل 

بري  يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا ناول لك واحد مهنا املوارد الورا سة أ/م و ية ملدة  تعتضمن ثالثة اجXعات موضو تقل ث ي مخ ع لي ل ت
يمي نص صك قانوين دويل أو  تعراض و توايل، إضافة إىل اجXع شامل ملدة ثالثة أ/م من أجل ا يدي عىل ا ثقايف ا تقا سـ ل تقل لل

يدي من �ة، ومن أجل رفع صكوك يضمن امحل ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا بة للموارد الورا نا تقلاية ا ل تع تقل ث سـ لمل ل ل
ية ية العامة من �ة � ية إىل ا نتو مجلع نة إذا . ص ية يدخل مضن Ýام ريس ا شاورات غري ر للجوأكد الوفد جمددا أن عقد  مس ئم

ته وÝارته يف أداء معB. املفاوضاترأى أهنا رضورية من أجل ضامن امليض قدما يف  نة عىل موضو يوشكر أيضا ريس ا عللج  .ئ

يادته ألحدث  .167 تازة وعىل  نة عىل إدارته ا ية وشكر ريس ا قوحتدث وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا ملمئ للج لتمن
ية شاورات غري الر مسا بريا بعمل ا. مل ية تويل اهXما  كوقال إن مجموعة جدول أعامل ا لتمن هام ّ سنة وإهنا تلزتم الزتاما اكمال إل ّ للج

lأو صكوك قوية وملزمة قانو lبريا أحرز يف . نعىل حنو شط من أجل بلوغ صك قوي وملزم قانو ناك تقدما  كوأضاف أن  ه ّ
ثالث اليت ُعقدت يف عام  ية ا لا·ورات املوضو رشوع نص قانو2012ع نة أعدت  م وقال إن ا.موعة أحاطت علام بأن ا للج ّ ين ّ

تفاوض ها إلجراء حتديث طموح . لواحد يف لك من جماالت ا رسيع وترية املفاوضات، د بدي،  معوأضاف أن ا.موعة  لت ت ّ
ية العامة لعام  متدته ا نة اليت ا مجلعلربlمج معل ا يدية وأشاكل 2011عللج شأن املعارف ا تقل، وذ� من أجل إمتام املفاوضات  لب

يدي واملوارد  ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع ية، مع إعطاء وقت إضايف ل ـي تدمع فكرة عقد ثالث دورات موضو تايل  ية، و عالورا ف ل هث
ية العامة يات إىل ا يمي وتقدمي تو تعراض وا مجلعلال ص ناسب . لتقسـ تطرد قائال إن ا.موعة ترى، إلضافة إىل إجراء عدد  موا ّ سـ

ي ي¼ بأن تؤدي دورا ر ية  شاورات غري الر سـمن YجXعات، أن ا مس ئيمل كف شأن ّ نة  با يف رسيع العمل ا*ي تقوم به ا للج ت
يل بلوغ  نظر يف  بادل و�ات ا يط  شاورات إعطاء املزيد من الزمخ من خالل  تö ا ثالثة، إذ ميكن  نصوص ا سبا ل ت شـ مل ل ل تنل

توافق تاجئ تö ا. لا سـهتا العامة  نة يف  نحو املألوف، إبالغ ا ملوأشار إىل أن ا.موعة تطلب بأن يمت، عىل ا ب جل للج نل شاورات، ّ
ية العامة يات إىل ا يه تقدمي تو يد ا*ي ميكن  رشعي الو تدى ا نة يه ا مجلععلام بأن ا ص ن فللج ح ل مل شجع . ّ توأفاد ن ا.موعة  ّ

شاورات شاركة يف تö ا ملالريس عىل ا مل ثفة اليت أجريت خبصوص خطة . ئ شاورات ا بدي، فø خيص ا ملكوقال إن ا.موعة  مل ت ّ
نة لعام  تغرقه بلوغ اتفاق حول حتديد عدد أ/م ا·ورة األخرية ، ع2013للجمعل ا يق للوقت الطويل ا*ي ا ها ا سـن أ لعم سف

نة يف عام  تعقدها ا للجاليت  تعراض . 2013سـ ثالثة يه احلد األدىن الالزم ال ية ا نعة ن األ/م اإلضا سـونوه ن ا.موعة  ل فت ّ مقّ ّ
تلفة عىل تقدم احملرز فø خيص ثالثة نصوص  يمي ا خمو ل ية15 مدى تق ّوقال، مركزا عىل هذه . مس يوما من YجXعات الر

نة أربع  تفكري، بأن تعقد ا شاهبة ا بýان ا ية وا بýان األفر ية، بأن ا.موعة تذكر بأهنا اقرتحت، يه ومجموعة ا للجا ل ت ل ل مللقض يقّ ّ ّ
ّوقال إن ا.موعة ترى أن تö ا.موعات أبدت مرونة من أجل . 2013دورات يف عام  وأضاف قائال . بلوغ توافق يف اآلراءّ

تعراض  ه¼ اùصصة لال ندما يمت احلد من ا تاجئ  يق ا متكن من إرشاك الوفود يف  ية ا ساءلت عن  سـإن ا.موعة  ع ن ملت حتق ّيف لك ّ ل ّ
يات تو يمي وتقدمي ا صوا ل ثالثة، أن. لتق نصوص ا تقدم احملرز حىت اآلن يف ا ّوأضاف إن ا.موعة الحظت، ·ى مقارنة ا ل ل ل ه ما زال ّ
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يدية وأشاكل  تعلقان ملعارف ا نصان ا نضج ا*ي بلغه ا توى ا بلغ  ية  نص اخلاص ملوارد الورا تقلتعني Yرتقاء  مل ل ل سـ ي ث ل لي م ل ّ
يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع ية وأن من . ل شأن املوارد الورا ّوأوحض أن ا.موعة ترى أن من الرضوري امليض قدما ملفاوضات  ّ ثّ ب

بارياألسايس إدراج  شف اإل تعلق  رشط ا جا لك مل تعلق ملوارد . ل نص ا ساعدة عىل Yرتقاء  تطلع إىل ا ملوقال إن ا.موعة  ل مل ّت ّ
ية العامة لعام  ها عىل ا بل عر نضج  يا من ا ساو/ وعا توى  ثالثة  نصوص ا يع ا بلغ  ية وتأمل يف أن  مجلعالورا ل ل ت سـ ل ل مج ت ضث ق م م

2013 .Y ّوأضاف قائال إن ا.موعة ترى أن نصوص ّ يد ا يايس لýول األعضاء من األمور الرضورية لرت للزتام ا شـ لسـ
ها تكام لوا تمت مرصحا بأن ا.موعة ترى أنه ميكن، بقدر اكف من الطاقة وYلزتام، ا·عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس يف . سـ ّوا ّ ّ خ

ثالثة2014عام  شأن ا.االت ا تكامل املفاوضات  ل من أجل ا ب  .سـ

يداد  .168 ية والاكرييب وشكر ينوأبدى وفد تر يان ا*ي أدىل به وفد بريو مس مجموعة بýان أمرياك الال يده  ينوتوغو تأ ب تي لل
يح نة يف Yجتاه ا يه ا نة عىل تو لصحريس ا للج جللج نة يف Yضطالع بواليهتا . ئ هود ا·ؤوبة اليت بذلهتا ا بو عىل ا نأ الو للجو ي جله ّ

ية العامة لعام  نةورأى . 2012مجلعحىت انعقاد ا يد ا للجالوفد أنه مت إحراز تقدم هائل عىل  صع تقدم احملرز . ّ لوأوحض أن وترية ا ّ
تضاربة متاما، ممّا  متلت عىل اقرتاحات  ئة ألن عدة و�ئق ا نة اكنت  رشين  ية حىت ا·ورة ا ميف جمال املوارد الورا شـ ّ ي للج بطث لع

شأن نص أو نصوص مضن و نةبطرح حتد/ عظø أمام بلوغ توافق يف اآلراء  نة . للجالية ا رشين  للجوأضاف أن ا·ورة ا لع ّ
هّل العمل يف  نظم  يع القضا/ شلك واف و تضمن  به بويقة معل  نة، إىل نص أ سأفضت، بفضل �ود ريس ا م سيئ ّ ُ ب مج ت ث شـ للج

بل نة Ýمة عويصة ولغة الطموح. ملسـتقا للجغري أن الوفد أشار إىل أنه ما زال أمام ا ّ ثري م. ّ بكوالحظ أنه اضطلع  ُ ن العمل ّ
تعلق ملوارد  نص ا يدية، يف حني ال يزال ا يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا تعلقة بأشاكل ا رشوع املواد ا ملفø خيص  ل تقل تقل ل تع لمل ل ل م

تصممي األوىل ية يف مراحل ا لالورا توقع أن تفيض إىل اقرتاحات . ث ثفة املزمع إجراؤها وقال إنه  ّورحب الوفد ملفاوضات ا ي ّ ّ ملك ّ
يهبوضع صك ق ناقش  علانوين دويل ملزم يك يمت ا متعن للجامعات . لت تصار عىل امليض يف اإلصغاء  Y بغي ّوأكد عىل أنه ال  ب ق ين ّ ّ

ند  بايق والعمل،  مترار يف إرشاك تö امجلاعات شلك رصحي يف حوار ا Y ول األعضاء أيضاýبغي ل ية، بل  عاأل س ب ي تصل سـن
نرصا من ّوبني . اللزوم، عىل دمع اقرتاحاهتا ا.دية عأن آراء واقرتاحات تö امجلاعات لن شلك، بدون دمع ا·ول األعضاء،  ّت ّ

نة وضعه ثقايف . للجاإلطار القانوين ا*ي حتاول ا بري ا تعلق بأشاكل ا يا يف عدة اقرتاحات  نظر حا لوذكر الوفد بأنه  تع ت ل ي لّ ّ
ها، يف رأيه، Yقرتاح ا·اعي إىل إدراج مصطلح  يدي أ مهّا يةملأعامل ا’لتقل بري ‘ يبهرجاlت الاكر نص اخلاص بأشاكل ا تعيف ا لل

يدي ثقايف ا تقلا بري املذكورة . لل تعوقال إنه حصل عىل املزيد من ا·مع خالل هذا العام إلدراج ذ� املصطلح مضن أشاكل ا لّ
يده لربlمج العمل املقرتح ا*ي قدمه ريس ا. وشكر الوفود اليت قدمت E ذ� ا·مع لوأبدى الوفد تأ لجنة، مبا يف ذ� عقد ئي

ية يف عام  ثالث دورات موضو نة  عا ل توقع . 2013للج نة حىت اآلن، وتö اليت  هود اليت بذلهتا ا ته يف أن ا ّوأعرب عن  يُ للج جل ّثق
ها يف عام  بذ لأن  ية العامة من امليض قدما يف ا·عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام 2013ت متكن ا مجلع،  ّ  .2014سـ

يوي .169 بوأيد وفد إ يةث بýان األفر يان وفد مرص املدىل به مس مجموعة ا يقا  ل تاكر واإلبداع بوفرة املوارد . ب Y بوقال إن اقرتان
ثقافة تصادي القامئ عىل ا Y يا لالزدهار ية قد يكون حمراك ر ثقا هوية ا ية وقوة ا لا سـ ل قيع ف ًل ي ئب ً نوعه . لط سم برثاء  توذكر بأن بýه  يت

ثقايف ا*ي  يولو¶ وتراثه ا لا يديةلب يدوية ا نون واحلرف ا تقلشمل ا ل لي ومىض يقول إن ذ� الرتاث هو مهزة الوصل بني . لف
تيس  يدية والفوللكور  ية واملعارف ا تكوين الرثوات وإن حامية املوارد الورا بB ومصدر  بý وحارضه و تكمايض ا تقلتق ث ل لل مسـ

ية حامسة يف بýه مهيجة *� أ يده لوضع صك دويل . تن تايل تأ يوجدد  يدية ل ية واملعارف ا تقلملزم قانوl محلاية املوارد الورا لث ً
يدية والفوللكور من . والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا·وية ا نة احلكو تقلوذكر بأن معل ا ث ن ل لللج مللكملع م

بýان ا بة إىل ا لأجل وضع معاهدة واحدة أو أكرث ملزمة قانوl يعد أولوية  لنسـ ًألقل منوا عىل غرار بýه ألن جناح ذ� العمل ً
نوعة يدي الرثية وا ثقايف ا بريه ا يدية وأشاكل  ية ومعارفه ا بý الورا تطوير موارد ا تاكرية  بال ا تيوفر  تقل ل تع تقل ث ل ل ب سـ ملسـ ل ل وأشار . ً

نة  نة خالل  تقدم امللحوظ احملرز يف معل ا سـإىل ا للج ي. 2012ل تيس أ ية  يا مهورأى أن اإلرادة ا سـ تكسـ يل ل لتعجة خاصة 
نة  سـسار املفاوضات وعقد مؤمتر دبلومايس يف  ناد إىل الو�ئق 2014م سار ال ست وأنه من الرضوري مواص¼ ذ� ا مل

نة ية يف . هالرا توازن احلا تالل ا يضع حدا ألوجه ا شأن الصكوك القانوية ا·وية  تام املفاوضات  لورأى أيضا أن ا ل سـ ل ن ب خت ً خ ً
نظام العاملي محلاية ا مللكا نة األخرى إىل . ية الفكريةل تقدم احملرز يف دورات ا شديد أن يؤدي املزيد من ا للجوأعرب عن أمB ا ل ل
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نة  شأن عقد مؤمتر دبلومايس خالل  ب¼  ية العامة ا تخذه ا سـقرار  ب مجلع يف . 2014ملقت ته قائال إنه آن األوان  ـى  ثوأ لتكلكم ً هن
نة وفقا ملا  ًاملفاوضات والوفاء لوالية املمددة  نة للج ية العامة اليت عقدت  سـقررته ا·ول األعضاء خالل ا  .2011مجلع

بداية .170 نذ ا ية ا·وية  نة احلكو سار ا شاركة فعاu يف  ية إنه شارك  تحدة األمر لوقال وفد الوال/ت ا ل للج م م ممل م وذكر بأنه . يك
بادئ وشا شأن األهداف وا نظر  ية وبادل و�ات ا سار شاطر خرباته الو مليف إطار ذ� ا ب ل ت ن شأن طمل شات  نا برك يف ا ق مل

نصوص شاف لك ذ�. لا نة يف ا تقدم ا*ي أحرزته ا تكوأعرب عن تقديره  للج بريا . سـلل تالفا  تدرك قائال إنه الحظ ا ًوا ك ًسـ خ ً
يانه ا*ي أدىل به مس ا.موعة ء يه يف  نصوص وفقا ملا أشار إ بيف اآلراء خبصوص ا ل هود . ًل شديد  للجوعرب عن تقديره ا ل

يدة اليت  نةجلها ها ريس ا للجبذ ئي نة . ل  غري أنه ذكر عرتاضه العام عىل متديد 2013لسـوقال إنه قد يؤيد برlمج العمل املقرتح 
بو  .يدورات اجXعات الو

يا املدىل به  .171 ية ويان وفد إندو يان وفد الربازيل املدىل به مس مجموعة جدول أعامل ا سـوساند وفد رسي الناك  ب من نيب لت
شا بýان ا تمس ا يويةملل بýان اآل يان املدىل به مس مجموعة ا تفكري وا سـهبة ا ل ب وقال إنه يكفي إلقاء نظرة خاطفة عىل ×رخي . لل

ية  يقه أ بب  رس  ية مما  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا مهبýه إلدراك ا·ور احلامس للمعارف ا تعل ث تقل ل تع ستقل يف ل ل ل
ن ثوأحاط علام لويقة. ةللجقصوى عىل املداوالت اجلارية مضن ا ًWO/GA/41/15 تقدم امللحوظ ا*ي أحرزته ل  ورحب 

يدي ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا شأن املعارف ا نة يف وضع نصوص موحدة  تقلا ل تع ث تقل ب لللج ل وسمل مع ذ� بأنه . ل
ته عىل رضورة وضع ج بب موا رس  هود مما  يف ا ناك حاجة إىل  فقال تزال  س يفجل ثتك نة ه لسـدول زمين جديد الجXعات ا

ثالثة نة ا ناول لك جماالت معل ا لالقادمة  للج ها . تي شات وتو نا ته يف إرشاد ا نة لربا جهيوأعرب أيضا عن تقديره لريس ا قئ مل ع للج ً
نة ته بأن . للجمضن ا سأu وعن  شأن ا ية اليت وافق الريس عىل إجراهئا  شاورات غري الر ثقكام أعرب عن تقديره  ملئ ب مس للم

ساربر مييض قدما بذ� ا ملlمج العمل املقرتح  ً تخذة . سـ بادرات ا يا و يادة إندو تفكري  شاهبة ا بýان ا ملوأشاد بعمل ا مل سـ ل ت نيل بق مل
ية واتفق عىل أن . 2012نخالل اجXع يل يف يويو  شاورات غري الر يجة  نة  مسوأيد Yقرتاح ا*ي قدمه ريس ا للم ن تللج ئ

للشمل اجلزء املمدد من دورة ا هر يويو ي لنة  يمي الوضع2013لشج يانه قائال إنه يظل ملزتما مبداوالت . لتق ثالثة أ/م  تمت  ًوا ً ب خ
تاجئ lحجة يق  تطلعا إىل  نة و نا حتقللج  .ًم

ية والاكرييب .172 يان وفد بريو املدىل به مس مجموعة بýان أمرياك الال يده  ينوأبدى وفد جاماياك تأ ب تي نة . ل نأ ريس ا للجو ئه
ية اليت اتفق علهيا يف الوقت احلايل ملواص¼ مداوالت واألمانة عىل ا نة وعىل ا·ورات اإلضا نجز مضن ا فلعمل امللحوظ ا للج مل

نة طوال عام  توصل إىل توافق يف اآلراء يف لك ا.االت. 2013للجا برية اليت يطر�ا يف الغالب ا تحد/ت ا لواعرتف  . لكل
نة لل ته ا هد اجلاهد ا*ي بذ للجوأشار إىل ا ل شديدة يف أن جل ته ا تايل عن ر سأu عىل مدى عقود وأعرب  لوقوف عىل ا ب ل غمل

ناسب نة يف الوقت ا ية مضن ا سائل العالقة األسا شأن ا توصل إىل توافق اآلراء  ملهد تقدما lحجا يف ا للج سـ مل ب ل ً ً وأكد للوفود . يش
سائل العالقة ناءة يف العمل من أجل إجياد حل lحج  تواص¼ وا ته ا للمسا ب مل مه  ووضع صك قانوين دويل وعقد مؤمتر لم

بل القريب يعود يف الهناية لفوائد عىل أحصاب احلقوق وأحصاب املصاحل . ملسـتقدبلومايس يف ا يجة lحجة  يق  سـورأى أن  تن حتق
يد العاملي يدي عىل ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تصل ملوارد الورا  øلصعف تقل ل تع تقل ث لي ل  .ل

173. Y نة يف عام وأشار وفد وقال مع . 2012للجحتاد الرويس إىل أن تقدما هائال قد أحرز يف املفاوضات اليت أجرهتا ا
ية نصوص ا شأن ا ية  نة يلزÝا، من أجل الوفاء بواليهتا، إجناز املزيد من األعامل املوضو نذ� إن ا ل ب ع وأضاف أن من . ملعللج

با Y ية بعني يات جدول أعامل ا تالرضوري أخذ تو من عص ية لت تو صر، وخص *كر ا ، وأيد املطلب الوارد فهيا ا*ي حيث 18ل
نة عىل  يدية والفوللكور"للجا ية واملعارف ا شأن حامية املوارد الورا سارها  تقلاإلرساع يف  ث ب ناسب ". لم ملورأى الوفد أن من ا

يع امحلاية مبفرده تعلق بلك موضوع من موا ضالعكوف عىل نص لك ويقة  ت بغي أ. ث يب عن األذهان أن لك ينوأضاف أنه  يغال 
يعهتا بغي أن تكون مرنة وواحضة مبا يكفي وأال تكون ملزمة  بويقة  ي بطث ثف . ن نة عىل العمل ا شكر إىل ريس ا ملكوتوجه  للجئ ل

نظر يع القضا/ حمل ا ناسب  سمح بإيالء YهXم ا لا*ي اضطلع به وأدى إىل وضع برlمج معل واحض  مجل مل  .ي
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يا .174 نوب أفر يقوأيد وفد  يةج ية ومجموعة جدول أعامل ا بýان األفر يانني الzين أديل هبام مس مجموعة ا من ا ل لتب يق ُ وأعرب . ل
نة بل  شأن العمل ا يده لالقرتاح احلايل  للجأيضا عن تأ ب ته يف . ملقي نجزه األمانة من معل، وأبدى ر بوعرب عن تقديره ملا  غت

شريا نة،  سفري ماكوك يف رئاسة  ميل تقديره ·ور ا للج ل نكةتسج يادته ا حمل إىل الزتامه و تقرير اإلجيايب ا*ي أعده . ق لوأشار إىل ا
تاجئ  سه من ا هائل  هد إحراز القدر ا نظمة، إال أهنا مل  نة خري عىل ا ية اكنت  نة املا بو عن أن ا ناملدير العام للو نف مل سـ ض سـ لي لل تش

شأن املوار نة، فمل حيرز تقدم إال يف إعداد ويقة واحدة  ية يف ا باإلجيا ث للج يةب تني . ثد الورا ثيقومل حيرز سوى تقدم حمدود يف الو
رشسة بني األطراف  سة ا نا نة ساحة  يدي، وقد أحضت ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تني ملعارف ا لاخلا ف للم للج تقل ل تع تقل لص ل ل

سار وضع القواعد واملعايري إىل صك وا لحد ملزم دويا أو ماليت تريد وضع نظام دويل قامئ عىل القواعد واملعارضني ألن خيلص 
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلأكرث مبا يكفل امحلاية الفعاu للموارد الورا ل تع تقل لث ل وراح يقول إنه عىل الرمغ . ل

نة بعه ا سار ا*ي  يجني قد غابت عن ا يجني، فإن روح  تفال بإبرام معاهدة  Y للجمن ت مل ب تب تدرك قائال إن أعامل . ح سـوا
نة ا تا ثقايف للج بري ا يدية وأشاكل ا تني ملعارف ا تني اخلا بال واإلدر أدت إىل طول الو يعة من اإل لسمت  تع تقل ص لب ل يقبط ثق

يدي ية واملعارف . لتقلا ية الفكرية واملوارد الورا شأن ا ندما قال إن وضع صك دويل  بو  ثواتفق مع املدير العام للو ب ع مللكي
يد ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل نظمةل ية  للمي أولوية ر تطلعات احملددة يف الوالية . ئيسـ يق ا لوالحظ الوفد أن عدم  حتق

ية العامة عام  نة (2011مجلعالصادرة عن ا ناول ا تطلعات يف  للجوقد اكنت هذه ا ت بة ) مل تقار إىل الر Y غإمنا يعزى إىل ف
شرتكة عن وضع قواعد ومعايري  توصل إىل فكرة  يني  يا يسـتفوYلزتام ا م لل سـ يعلسـ نوب أفريقا . مجليد مهنا ا جوراح يقول إن 

يري جذري يف الفكر وقطع مك هائل من Yلزتامات  يع الوفود  مثن،  تغتطالب، من أجل تاليف أي إخفاق آخر يكون غايل ا بمج ل
نة شأن برlمج وضع القواعد واملعايري يف ا هادفة  توازنة وا للجا ب ساب . لمل يجني"كتوأضاف قائال إنه قد أمكن ا تازة " بروح  ملما

نة ية أخرى، مبا فهيا ا نظمة يف جماالت ر للجللميض قدما بأعامل ا سـ تعددة . ئيمل ناوها معقدة و موأقر بأن القضا/ اليت جيري  ل ت
توافق . الوجوه يف الغالب شرتك وا توصل إىل القامس ا ناول هذه القضا/ يف ا ند  لورصح بأن ا·ول األعضاء أخفقت  مل ل ت ع

متكن من امليض يةلتالالزمني  شاركة، بقوة . ع قدما لقضا/ املوضو متر يف ا يا شاركت و نوب أفر ملوأردف قائال إن  ستسـ يق ج
تظل يف الوقت ذاته ملزتمة بإحراز تقدم يف  تضمهنا جدول األعامل، لكهنا  نود العديدة اليت  شة رصحية  نا ياl، يف  سـأ ي ب للق م ح

يع أطراف ا شرتكة بني  ية ا نود هبدف خدمة ا مجلهذه ا مج مل لقض تعاون مع سائر ا·ول . عياتلب لوأعرب الوفد عن الزتامه 
يهنا هلم يا باكمل احلقوق وتأ نوب أفر تع مواطين  ية إىل الهنوض  شرتكة الرا ساعي ا ماألعضاء ملواص¼ ا يق ج متم مل تفت الوفد . بمل لوا

ن بýان ا توافق العام يف اآلراء بني ا نة، وأشار إىل ا يع اليت تعكف علهيا ا لإىل املوا ل ل للج ية عىل عقد مؤمتر دبلومايسض . ما
تاح  Y ناء وبروح من تعداده للعكوف عىل حنو  يده لعقد مؤمتر دبلومايس، ويف الوقت ذاته عرب عن ا نفوأعرب عن تأ ب سـ ي

همة سأu ا متة عىل هذه ا يع األطراف ا تعاون مع  ملوا مل مج يح فرصة فريدة لýول . ملهل سـيتوقال إن املؤمتر ا·بلومايس يف رأيه 
شعوب األعضا يدي لفائدة ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تعلق ملعارف ا  øا فÝبو ليك تربهن عىل الزتا لء يف الو تقل ل تع تقل ي لي ل ل

نذ عام  تأ تعود إىل هذا املوضوع مرارا وتكرارا  ية اليت ال  ية وامجلاعات ا ماأل تف حملل ومىض الوفد يقول إنه معل حتت . 2000صل
يهقيادة مرص مس ا.موعة األفر تفق  توصل إىل Yقرتاح احلايل ا علية  مل لل يه بروح . يق توصل إ لورصح بأن هذا Yتفاق مت ا ل

ية العامة . من األخذ والرد سامح  بل  نىس يف مفاوضات العام ا يجني اليت ال  سود روح  للجمعوأعرب عن أمB يف أن  لل ب ملقت ت
شأن عقد مؤمتر دبلوما2013لعام  تعراض ما حتقق واختاذ قرار  ب  وأردف قائال إن الصك القانوين . 2014يس يف عام سـ

ية واملعارف  ية الفكرية واملوارد الورا تغالل ا يقني يف ا يضمن ا يع و يه ا يح وضعا يفوز  ثا·ويل الواحد أو أكرث  سـ ل سـ مجل مللكي ف ت
ها رشية  يدي لفائدة ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا لكا لب ل ل تقلل ل تع يده الاكمل لالقرتاح . تقل يع يوشدد عىل تأ يه  مجا*ي وافق  عل

ية  يغهتا الهنا ها يف  تعراض الو�ئق وو ية إىل جانب دورة واحدة ال ئاألطراف، وأكد رضورة عقد ثالث دورات موضو ص سـ ضعع
ية العامة لعام  ها عىل ا مجلعلعر بوأعلن أنه حتىل ملرونة يف املوافقة عىل عقد ثالثة اجXعات بدال من أربعة، رشط . 2013ض

نص الواحد أو أكرث للصك القانوين ا·ويل الواحد أو أكرث متديد ا·ورة ا تعراض ا ثالث ال ثة اليت تركز عىل املوضوع ا لثا سـ ل ل ل
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا ية لضامن امحلاية الفعاu للموارد الورا ته الهنا تقلووضعه يف  ل تع تقل ث ئ ليغ ل ل وعرب عن . ص

يده الاكمل لوضع برlمج معل وا ترص علهيايتأ بارزة ولكن ال  ياسة العامة ا نح األولوية للرتكزي عىل قضا/ ا يقحض  ل سـ  .لمي
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ية والاكرييب .175 يان ا*ي أدىل به وفد بريو مس مجموعة بýان أمرياك الال ينوأيد وفد راغواي ا تب ية . ل مهوقال إنه يويل أ
ية ا·وية نة احلكو لبرية عىل معل ا للج بýان. مك هور لوأعرب عن أمB، مع ا لش األخرى، يف احلصول عىل صك ملزم قانوl يف ا

ب¼ ية العامة لعام . ملقا تغالل للمفاوضات شلك أفضل واختاذ قرار Ýم يف ا يق ا يف العمل من أجل  بغي  مجلعو ب سـ ث حتقي تكن
ند ا·ول األعضاء اإلرادة يف إحراز تقدم،. 2013 ية، لكن إذا اكن  عوقال إن و�ئق مل تصل إىل مرح¼ نضج اك يع ف فستسـتط 

توافق اآلراء يه  تفقا  توصل إىل صك دويل يكون  با عل رسيع املفاوضات وYتفاق. مل وأمل يف . لتوقال إن الوقت قد حان 
ب¼ نة ا مثرة يف ا يجة  ملقيق  ت سـحتق لن  .م

ية .176 بýان األفر يان ا*ي أدىل به وفد مرص مس مجموعة ا يا متاما ا يقوأيد وفد زا ل ب لب نجزة وأعرب عن رسوره ألعامل. م مل ا
ها نة  ية ا·وية و نة احلكو سيف دورات ا نفم للج ل رشوع قانون محلاية املعارف . للج ياغة  تو من  يا انهتت  موقال إن زا صم لل ب

ية  نظمة اإل نادا إىل منوذج بروتوكول سواكومبوند يف إطار ا يدي ا ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا ميا مل س تقل ل تع ث قلتقل ت ل ل ل
ية  للاألفر يدية ). ARIPO(ملكية الفكرية يق ية محلاية املعارف ا بادئ تو ندما سن الربملان هذا القانون، فقد وضع  تقلو جهي لع م ّ

يدي ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا تقلواملوارد الورا ل تع لث نص القانوين ا·ويل يف إطار . ل متل ا ندما  ته يف أنه  لوحتدث عن  سـيكع ثق
يا تخدم زا ية،  نة ا·وية احلكو با سـ ل مللج ست تعزيز حامية هذه املواردم تغالال . ل بعض األحاكم  نني ا هد عىل مر ا سـوقال إنه  لسـ ش

تفادت من عدم وجود قانون فعال محلاية املعارف  نظامت اليت ا ناس عدميي الضمري ومن ا ية من ا سـيا للموارد ا مل ل يع بشـ لطتف م
ية اليت يدية واملوارد األخرى، ومن مث إحلاق رضر لغ مجلاعات ا حمللا يد لتقل بغي أن تكون، عىل العكس، ا تف اكن  ملسـن ي

ية بات ا يعالرييس من تö ا لطبه ل ثلج الصدر أن يالحظ أن ا·ول األعضاء قد وافقت عىل مواص¼ املفاوضات . ئ يوقال إنه مما 
ناسب يل ا ية و سن  شاركة  ثفة وا ملا ث ن حب لمتمل متكن زا. ملك نصوص القانوية،  متل العمل عىل ا ندما  توأمل أنه  سيك ن ل مبيا من ع

تö املوارد ية  لتوفري امحلاية الاك ثقايف . ف بري ا يدية وأشاكل ا ية هائ¼ يف شلك املعارف ا لوقال إن بýه يزخر مبوارد  تع تقل ليع ل طب
ية حىت اآلن ية مل حتظ حبامية اك يدي واملوارد الورا فا ث برية . لتقل تلفة جتذب أعدادا  يدية  تفاالت  ندها عدة ا كوأضاف أن  خم تقل حع

يا يالسـمن ا يدي . مبح إىل زا ثقايف ا بري ا يا، وإن أشاكل ا ية يف زا تصادية الر Y ياحة من القطاعات تقلوقال إن ا ل تع ب سـ لسـ ل ي مل ئ ق
ية ية الو تد احلاجة إلهيا من أجل ا ية اليت  ياح وتوفري العم¼ األ تقطاب ا نها دور Ýم جدا يف ا من شـ ب سـ طسـ ت ن لتل ج ولقد اكن . ل

يدية دور Ýم جدا يف تو بý يلجؤون إىل الطب . فري ا·واءلتقلللمعارف ا شري إىل أن زهاء نصف ساكن ا تقديرات  لوا ت ل
سعي إىل الطب الغريب بل ا يدي  لا قتقل يا . ل هذه املوارد من شأنه جيعل زا ية  ياب امحلاية الاك هل رؤية أن  بوقال إنه من ا مغ لل ف س

نافع ملرس من جراء ذ� هذه ا نة ا.  خت ته يف أن معل ا للجوأعرب الوفد عن  ية يف ثق تاجئ إجيا سفر عن  ية ا·وية  بحلكو ن ي سل م
ناسب نصوص القانوية ا·وية اليت من شأهنا أن تكفل امحلاية . ملالوقت ا رسيع والفعال من ا تطلع إىل Yنهتاء ا لوقال إنه  ن ل لي

يدية يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا تقلالفعاu للموارد الورا تقل ل تع لث ل تطلع إىل عق. ل د مؤمتر دبلومايس يف أقرب يوقال إنه 
 .أجل ميكن

ية .177 بýان األفر يان ا*ي ألقاه وفد مرص مس مجموعة ا يجري/ ا يقوأيد وفد  ل ب يع ا·ول األعضاء . لن نة و مجوشكر ريس ا للج ئ
شأن خطة العمل توصل إىل اتفاق  شاق وعىل Yلزتام  ها ا ية عىل  شاورات غري الر شاركة يف ا با لل ل مس مل ية . معلمل عىل مجلعوجشع ا

ها  تواصل  ية ا·وية  نة احلكو ساوي  توازنة وأعطت الوقت الاكيف وا يغهتا املقرتحة ألهنا  معلبول خطة العمل  م م لق ل للج ت ملبص
نصوص الواردة يف مرفقات الويقة  ند إىل ا ثا ل تس يةWO/GA/41/15مل ية ا·وية إىل ا نة احلكو مجلع اليت قدمهتا ا ل وتطلع . مللج

نة احل ثقايف للجإىل Yنهتاء من معل ا بري ا ية وأشاكل ا ية ا·وية بصك قانوين فعال محلاية أفضل للموارد الورا لكو تع ث لل م
يدية يدي واملعارف ا تقلا لتقل بو إىل وجود صك قانوين ملزم. ل يع نطاق خطة . يصوقال الوفد إنه  ية العامة إىل تو سـودعا ا مجلع

تني  ية ا·وية لفرتة ا نة احلكو نمعل ا لسـم ل ي2014-2013للج تفاوض حول 2014ة عقد مؤمتر دبلومايس يف عام بغ وذ�  لل 
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلصك دويل ملزم قانوl محلاية املوارد الورا ل تع تقل لث ل سائل . ل ملوأكد الوفد أن ا

ية ية لإلنصاف Ýمة والفرص ال بد أن تواجه شجاعة وصدق وشفا يوية العا فا بن مل تق. لب تقد ا عوقال إنه  ادا راخسا يف اخلري ا*ي يع
يقه من خالل أهداف واحضة ومن Yلزتام حبقوق موحدة تحيل ملرونة وبإرادة . حتقميكن  لوجشع الوفود األخرى عىل ا
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بري  ية وأشاكل ا شأن املوارد الورا نصف  توصل إىل صك قانوين ملزم  يدة يف ا ية اليت من شأهنا أن تكون  تعيا ث ب ل سـ لسـ م مف
يدي وامل ثقايف ا تقلا يديةلل يع ا·ول األعضاء. لتقلعارف ا يق هذه األهداف إن أرادت ذ�  مجوميكن  ْ  .حتق

يان ا.موعة ء .178 ية ا·وية وأيد  نة احلكو بوأعرب وفد الرنوجي عن تقديره لالتفاق عىل خطة معل ا ل وأمل يف . مللج
ية وامجلاع شعوب األ باره حاجة ا سار، واضعا يف ا تاجئ ملموسة يف هذا ا صليق  ل ت مل عن يدية حتق هم ا ية إىل احرتام معار تقلات ا لحملل ف

يدي وإىل Yعرتاف هبا ثقايف ا بريمه ا تقلوأشاكل  ل ية واملعارف . لتع شف عن املوارد الورا نظم ا ية القواعد اليت  ثوأكد أ لك ت مه
ية با ناف ا بات الرباءات واأل يدية يف  تا ن ص طل لتقل ثقايف . ل بري ا يدية وأشاكل ا تعلق ملعارف ا  øلوف تع تقل لي يدي، أيد الوفد ل لتقلا

ناءات ) أو أكرث(وضع صك  تني وأيضا ضامن ا يني حدود احلقوق واحضا وضامن مö عام  ثملزم قانوl، رشيطة جعل  تم سـتع ٍ
uيدات معقو تفكري بصفة مراقب . تقيو شاهبة ا بýان ا شاركة مع مجموعة ا يحت  لوأعرب أيضا عن تقديره للفرصة اليت أ ت ل للم ملت
يا2012نيف اجXع يويو   .نيسـ يف يل بإندو

تفكري .179 شاهبة ا بýان ا يا مس ا يوية ويان إندو بýان األ يان رسي الناك مس مجموعة ا بال  لوأيد وفد  ت ل سـ ب سـ ل ب ملن ني وأبرز . ي
ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا توفري حامية فعاu للموارد الورا ية وضع معاهدة أو معاهدات دوية ملزمة  لأ تع تقل ث ل ل لمه ل

رشوعلتا متö غري ا ية وا يولو نة ا مليدي من القر ل ج ب ص تيس تö املعاهدة . لقل تخدام ) أو املعاهدات(تكو Y لغة لضامنية  سـأ مه
نافع نصف والعادل  تقامس ا تö املوارد وا تدام  للما مل ل ل يدية وأشاكل . ملسـ ية واملعارف ا تطرد قائال إن صون املوارد الورا تقلوا ث لسـ

يدي  ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع ية ل نا بýان ا تصادات ا ية ال نا ثريا يف تعزيز القدرة ا سامه  با  نا تخداما  تخداÝا ا موا ق لم ل سـ ت ك ي سـ سـ فسـ ل س
بýان األقل منوا يكون إشارة . لوا توازن و ية فكرية  نظام  سامه يف الهنوض  سـوشلك عام، فإن إبرام معاهدة جديدة  ب ي مب ملك س

ي نظام العاملي  بýان يف ا يع ا للملكإىل مراعاة مصاحل  ل ل يةمج نولو ية وقوهتا ا تواها يف ا نظر عن  جة الفكرية برصف ا لتك من سـ لتل . م
ية  تو صومىض يقول إنه من الرضوري Yسرتشاد  ية18ل تقدم احملرز حلد اآلن يف وضع نص . لتمن من جدول أعامل ا لوأشاد 

ب. وشدد عىل احلاجة إىل اإلرساع يف املفاوضات). ننصوص قانوية(قانوين  توصل ينوأضاف أن العمل  نصب عىل ا لغي أن  ي
تاجئ جمدية يق  نص من أجل  نإىل اتفاق بأرسع وقت حول مضمون ا نة ظلت تعمل عىل . حتقل شريا إىل أن ا للجواسرتسل  م

نذ أكرث من  نصوص إىل مرح¼ نضج10مذ�  تأخري يف الوصول  بغي ا نوات وال  ل  ل ي يه . نسـ لوأيد Yتفاق ا*ي انهتت إ
شأن  ية  شاورات غري الر با مس نة مل ها . 2013لسـاقرتاح برlمج العمل  يه  نة يف تو ثة لريس ا هود ا معلوأثىن عىل ا ج ئ ي للججل حلث

ب¼ نة ا نة يف ا توصل إىل اتفاق وسطي حول برlمج معل ا ملقويف ا سـ للج  .لل

نة .180 يد الجXعات ا نظمي ا للجوشكر وفد اجلزائر األمانة عىل ا جل ية و. لت بýان األفر يان مرص مس مجموعة ا يقودمع  ل بيان ب
ية توازن. لتمنالربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا بو ا نة رمزا لهنج الو ترب ا ملوقال إنه  ي للج نة ترمز إىل الهنج . يع للجوأضاف أن ا

ية نظمة، وال سـø عرب اعXد جدول أعامل ا شطة ا يه أ سري  بت ا·ول األعضاء أن  ية ا*ي ر مناملراعي  مل ن عل ت غ تمن لت وأفاد أن . لل
ئت نة أ ُنشا تخذها للج نة  ئت ا.موعة تقدم Yقرتاحات إىل ا نذ ذ� احلني ما  ية و بýان األفر ت بطلب من مجموعة ا للج ت لل ف م يق
ها مييض يف ذ�. لعملأساسا  هود و شاط يف تö ا سـوقال إنه شارك  جل ناء YجXعات األخرية . بن نجز أ ثورحب لعمل ا مل

ياغة صكوك قانوية محلاية ا ننة، اليت سامهت يف  ص يديللج ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلملعارف ا ل تع لتقل ل إال أن الوفد يظل . ل
ب¼ عىل امليض قدما يف هذا ا.ال ساعد YجXعات ا ية ويأمل يف أن  ملقشغال ملوارد الورا ت ث وأشاد بربlمج العمل ومتىن . من

نجح املفاوضات إلبرام صك ملزم قانوl أو صكوك ملزمة قانوl من أجل حام يدية تأن  ية واملعارف ا تقلية املوارد الورا لث
رشوع متö غري ا تخدام وا Y يدي من سوء ثقايف ا بري ا ملوأشاكل ا ل سـ تقل ل لتع يه، يدمع الوفد اعXد برlمج العمل ا*ي . ل علو

ية سن  يع الوفود للمفاوضات  نيؤكد عىل مواص¼  حب نة من مواص¼ املفاوضات القامئة عىل. مج  للجومن شـأن ذ� متكني ا
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تاجئ حمددة محلاية املوارد الورا يق  ية  نصوص  تقلا ل تع تقل ث ن بغ لل ل ل وشكر الوفد وفد . حتق

تقدم يف املفاوضات ية اليت مسحت  تفكري، عىل YجXعات اإل شاهبة ا بýان ا سق مجموعة ا باره  يا،  لإندو مي ل ت ل ن ت قلسـ مل م ع . ني
سفري شكر ا لوخص  ل نةّ ثة والزتامه بعمل ا للج ماكوك عىل �وده ا يث ية اليت . حل شاورات غري الر تأكد من أن ا مسوقال إنه  مل م

يح سري يف Yجتاه ا سامه يف ا لصحبإماكن الريس عقدها  ل ست تحيل . ئ يع ا·ول األعضاء إىل ا يا  ته دا تمت الوفد  لوا مج ع لكم خ
نوا/ تفاء بإعالlت ا Y ية، وعدم ياسة  لبإرادة  ك حق ية من أجل توفري حامية يقسـ سن ا تفاوض   uندما جتلس إىل الطاو ن،  حب لل لع



WO/GA/41/18 

55 

 

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلفعاu للموارد الورا ل تع تقل لث ل ية حبق املؤلف . ل نة ا·امئة ا نوأوحض أن ا ملعللج
بريا وأن تجارية حترزان تقدما  ية لعالمات ا نة ا كواحلقوق ا.اورة وا ل ن ية ا·ويةملعللج نة احلكو بق عىل ا ل ذ� ال  للج منط وقد . ي

بو األخرى ا·ول األعضاء إىل امليض قدما بعمل  تقدم احملرز يف جلان الو يح ذ� اخللل وضامن أن يدفع ا يآن األوان  ل لتصح
ية ا·وية نة احلكو لا  .مللج

سفري ماكوك عىل ما كرسه من وقت لýول األع .181 شكره إىل سعادة ا ندا  لوتقدم وفد  ب شاورات ك شاركة يف ا ملضاء  للم
نة للجية وضع برlمج معل ا نة. بغ سا  ته ر يه  للجوشكره كذ� عىل تفا ي ئن نذ . بصف نة من تقدم  مورحب الوفد مبا أحرزته ا للج

ثالثة ية ا تفاو نصوص ا ية العامة األخرية يف جمال ا لا ض ل ل تالفات بني ا·ول . مجلع Y ناك عددا من نه من الواحض أن  خو هلك
يعهتا وعالقهتا لصكوك ا·وية القامئةاألعضاء، و نصوص و ثل نطاق ا ية  شأن القضا/ األسا  øلال سـ ب ل سـ طب وأعرب الوفد . م

ية  نا ية من ا تواصل يف الفرتة ا نة  ئعن رسوره بأن ا ث سـ لللج توصل إىل 2013 2012ملتبق ثالثة عىل أمل ا نصوص ا سني ا ل  ل ل حت
يد يمي. جاتفاق  بغي أن نغفل رضورة  تقوقال إنه ال  يس من ا.دي ين نصوص عىل أساس مضموهنا،  تقدم احملرز يف ا فل ا ل ل

نضج املطلوبة بلغ بعد مرح¼ ا ياغة نص مل  لاإلرساع يف  ي وأعرب الوفد عن الزتامه الاكمل مبواص¼ العمل مع ا·ول األعضاء . ُص
يع تازة تريض ا تاجئ  توصل إىل  مجلمن أجل ا مم ن  .ل

182. lيا يدا ×ما  بوأبدى وفد الربازيل تأ شاهبة للي بýان ا ية ومجموعة ا تت اليت أديل هبا مس مجموعة جدول أعامل ا ل ملمن لت
ية والاكرييب تفكري ومجموعة بýان أمرياك الال ينا يه فإهنا حباجة إىل . تل نعطفا حاسام يف مفاوضاهتا، و نة بلغت  ّوقال إن ا عل مللج ّ

يات العامة لعايم ّوذكر . الزتام ا·ول األعضاء بإمتام صك دويل قوي يف هذا ا.ال مجلعبأن ا·ول األعضاء قد وافقت، يف ا ّ
ثالثة، أي 2011 و2009 نقاش ا يع ا شأن موا تكامل املفاوضات  يهنا من ا تني  تني طمو نة وال نح ا ل، عىل  ل ض ب سـ ي متكللج ح لم

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا ل تع تقل لث ل تني املذكورتني. ل يوأوحض أن الوال يعة للوقتّ  lمض مل تكو .
تفاوض نة قد أعدت نصا واحدا خبصوص لك جمال من جماالت ا لوبني أن ا للج ّ ته . ّ رسيع وترية املفاوضات أبدى الوفد موا فقو لت

نة سق مع مضمون والية ا ثفة، اليت  للجعىل خطة العمل ا تت نة، وعىل . ملك تازة  ته ا سفري ماك كوك عىل رئا للجوشكر ا ملم سـ ل
هود ا·ؤوب شاوراتجلا ها من أجل بلوغ اتفاق خالل ا ملة اليت بذ بýان . ل ية ومجموعة ا بýان األفر لوأضاف أن مجموعة ا يقل ّ

ية  بل ا نة أربعة اجXعات  شرتاك يدعو إىل أن تعقد ا ية قدمت اقرتاحا  تفكري ومجموعة جدول أعامل ا شاهبة ا مجلعا للج م من ل قت لت مل
ياجات الوفود . 2014ؤمتر دبلومايس يف عام العامة القادمة، وذ� بغرض ا·عوة إىل عقد م حتوأبدى الوفد مرونة يف مراعاة ا

ودعا ا·ول األعضاء إىل إبداء الزتام خبطة العمل . األخرى، وأبدى رسوره يف بلوغ توافق يف اآلراء حول ذ� Yقرتاح
تكامل املفاوضات ثفة حول. سـوا نة مواص¼ إجراء مفاوضات  ّوأوحض أنه ال ميكن  مك للج يةّ سائل ا شلك ا ّوحث ا·ول . لمل

ثالثة نصوص ا ية اليت من شأهنا أن تفيض إىل إمتام ا نة يف املفاوضات املوضو ية  شاركة بإرادة قوية و لاألعضاء عىل ا ل ع سـ ب حمل . ن
ية ية خبصوص القضا/ الر شاورات غري ر نة عىل إجراء  سـويف هذا الصدد جشع ريس ا مس م ئيللج ّوقال إن بإماكن تö . ئّ

شاورات شاركني عىل Yلزتام حبلول من شأهنا أن تؤدي إىل وضع صك دويل قوي أو صكوك دوية قويةملا ساعدة ا ل  مل  .م

هود اليت  .183 نة، وأبدى تقديره  يه يف تقدمي اخلدمات الالزمة لعمل ا تفا سفري ماك كوك  بابوي عىل ا للجوأثىن وفد ز للجم ن ل ل
يل بعمل ا. بذلهتا ا·ول األعضاء واألمانة تكامEلتعجودعا إىل ا سـنة من أجل ا ّوقال إنه مت Yتفاق عىل برlمج العمل . للج

نص. بتوافق يف اآلراء توى نضج ا شرية إىل  تاجئ  لوبني أن بعض الوفود أفادت بأن املضمون هو ا*ي حيدد ا سـ م من ل ّ ّ ّ وأضاف . ّ
يات إبد مترت  نضج، وإذا ا نص إىل مرح¼ ا نة يه اليت علهيا الوصول  معلقائال إن ا ل ل سـللج يس واملامط¼ ّ لتسـياء املواقف وا

نضج توى ا نص لن يصل إىل  لفإن ا سـ مل نت الزتامات إىل إجراءات ملموسة. ّ ياlت اليت  تضموأبدى أمB يف أن ترتمج ا لب ُ .
ية شاورات غري الر با خالل ا يجني اكن غا مسوقال إن اجلو ا*ي ساد  مل ئ ب ية واملعارف . ّ ثوأكد عىل أن حامية املوارد الورا ّ ّ

ي ي¼ قرون، من األمور اليت ال ميكن ضامهنا لتقلا ها بطرق غري قانوية  يدي، اليت مت  ثقايف ا بري ا طدية وأشاكل ا ن تقل ل متلكّتع ل ل
يات، بل تدير معاهدات ملزمة قانوl. ّبقانون لني تو بو ال تدير ا صوأوحض أن الو ل ي بون يف معاهدة ميكن . ّ غوقال إن من ال ير ّ

يني ألمر. فد إىل وضع صك دويل ملزم قانوlودعا الو. هلم أال يوقعوا علهيا بني بذ� ومن أول ا نوأضاف أنه من املطا ل ملعّ ّ .
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نا أن . ّومىض يقول إنه ال يرى تقدما يف هذا ا.ال نص حتول من بضع صفحات إىل صفحات عديدة،  ّوأشار إىل أن ا ّّ يّ مبل
تقدم ال يقاس بعدد الصفحات ُا  .ل

ي .184 يده  نغالديش تأ بوأبدى وفد  ي هادئ مس ان ا*ي أدىل به وفد رسي الناكللب يط ا يا وا لمجموعة بýان آ حمل يان  سـ لبوا
ية مجموعةمس وفد مرص ا*ي أديل به  بýان األفر يقا تازين من أجل بلوغ توافق . ل هامه وإدارته ا نة عىل إ ملموشكر ريس ا سللج ئ

نة عقد ثالث دورات يف عام . يف اآلراء نة متكن . 2013للجوأعرب عن رسوره العزتام ا للجوقال إن لك دورة من دورات ا ّ
يع ا·ول األعضاء عىل ما أبدته من تراض. من Yقرتاب أكرث من Yتفاق بýان، . مجوشكر  يع ا لوقال إن القضا/ هتم  مج ّ ّ

ية نا تقدمة مهنا وا ما ل ن. مل ثالث معا وإعداد نص واحد تعين أنه جيب ا شة القضا/ ا نا لوأوحض أن الفكرة من  ّ ل ق م ّ öظر يف ت
متعة ثالث  جمالقضا/ ا س¼ تقاس بقوة أضعف حلقاهتا، وقال إنه ال يرغب . ل بدأ القائل إن قوة ا سرتشدا  ّوأكد عىل ذ�  سل مل ُم ل ّ ّ

ساوية مضن مجموعة . يف أن تكون أي من تö القضا/ أضعف احللقات ثالث بطريقة  سوية لك القضا/ ا تومتىن أن تمت  ل مت
سل ه تخدمنيتسلواحدة دون خلق  شك يف نفوس ا يهنا، ألن من شأن ذ� زرع ا  øسـريم أو تريب ف ملل ّ ب تطرد قائال . ت سـوا

تغالال حكø وفق برlمج معل حمدد شلك واحض ها من وقت وفرص ا تاح  تغل لك ما  نة أن  بإنه عىل ا سـ ي سـ للج ّّ ل ُ ّوبني أن . ت ّ
نصوص القامئة ند إىل ا نة  ها ا بذ هود اليت  لا س للج تس ل ت ترب سوى جتاوزا ّغري أنه. ستجل نة ال  يع قال إن ز/دة عدد دورات ا ُللج ّ

يع. للعقبة األوىل توافرة بطريقة تريض ا نصوص ا تحدي الرييس يمكن يف ز/دة Yرتقاء  مجلوأوحض أن ا مل ل ئل ّوبني أن ذ� . ّ ّ
ناءة شة  نا شرتكة عرب  ّتيض بذل �ود دؤوبة و ب ق مم ّوأكد عىل أنه لكام قل ّالوقت املكرس. سـيق ُ ّ ّ تجادل زاد الوقت املكرس ّ  ّ ُ لل

ّوقال إنه يفضل املعاهدات امللزمة قانوl. 2014وأبدى أمB يف عقد مؤمتر دبلومايس يف عام . للتحاور بدي ا·ول . ّ تومتىن أن 
 .األعضاء روحا من الرتايض

يان ا*ي أدىل به وفد بريو مس مجموعة بýان أمرياك الال .185 يده  سلفادور تأ توأبدى وفد ا بلل ي ورأى الوفد، . ينية والاكرييبل
نضج الاكيف توى ا بلغ  نجز والو�ئق الصادرة حىت اآلن، مل  تقين ا نة، ال سـø العمل ا لأن معل ا سـ ي مل ل مللج هم . ّ ّوذكر بأن من ا مل ّ ّ

نة من  متكن ا نة، مبا يف ذ� خطة معل YجXعات، حىت  ية العامة إعطاء توجهيات خبصوص معل ا بة  للج للج للجمع ّسـ ت لن
رشوع يف ا·عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس من أجل بلوغ تö األهدافإ تقين وا لهناء العمل ا نة عىل ما قام . ل نأ ريس ا للجو ئه ّ

ية. به من معل ثل اتفاقا بني ا.موعات اإل يده خلطة العمل، اليت  ميوأبدى تأ ّ مت نة . قلي متكن ريس ا للجوأعرب عن أمB يف أن  ئ ّ ي
نة حىت ند اللزومللجمن مواص¼ إرشاد ا ية  شاورات غري ر متكن من إجراء  توقعة، وأن  تاجئ ا ع حتقق ا مس م مل ّن ي ّوأخريا أكد . ل

سفري ماك كوك أنه ميكن Y EعXد عىل دمعه ّالوفد   .لل

شاوراهتا .186 نة و يه معل ا نة عىل مدى الزتامه وصربه يف تو موشكر وفد سورسا ريس ا للج جللج ئ نة . ي للجودمع الوفد معل ا
يدية وأشاكل وأكد أنه يف  ية واملعارف ا يق تقدم أكرب يف جماالت املوارد الورا نة من  نت ا نوات األخرية،  تقلا ث للج لسـ حتقل متك

 öناول ت بغي امليض يف  متل بعد و نة مل  ناء وروح احلوار، ولكن معل ا يدي بفضل العمل ا ثقايف ا بري ا تا ي للج ب تقل ل نتع يك ل ل ل
همة نة ورحب الوفد اللزتام املع. ملاملوضوعات ا نه يف برlمج العمل  سـرب   وأبرز أن العمل عىل اجلانب املوضوعي 2013لع

بقى كذ� تعني أن  يبغي أن يكون حمور العمل و ي ية . ني ناء ا مجلعوأعرب الوفد عن أمB يف إماكية عقد مؤمتر دبلومايس أ ث ن
ية سواء أ. العامة القادمة شفا شموية وا بدأي ا ية امليض يف احرتام  فوشدد عىل أ لم ل ل شاوراتمه نة أو يف ا ملناء اجXعات ا للج . ث

تدى إلجراء  ها أن تظل  بغي  نة وأن هذه األخرية  تعدد األطراف يف ا نظام ا نوشدد أيضا عىل رضورة احرتام ا ي للج مل مل ل ن
شات واختاذ القرارات نا قا نصوص  الواردة يف املرافق ألف وء وجمي من الويقة . مل ثوعالوة عىل ذ�، أعلن الوفد أن ا ل

WO/GA/41/15 قرتاحات األخرىYيان الو�ئق و بغي  يد أنه ال  نة،  يدة يف الرتكزي عىل معل ا تكون  سـ  ي ب للج نسـ ن مف
نة تضمن معل ا همة اليت  للجا ت يع YجXعات اليت . مل ية يف  ثيل امجلاعات األ شاركة  بالغة  ية ا مجوأبرز الوفد بعد ذ� األ صل مم مل ل مه

ش ها، وأضاف أن  ها ومصا مها ص¼ حبقو حل ق ية ل بة وا نا يكون حاسام يف إجياد احللول ا نة  بل  لعملاركهتا يف العمل ا سـ مل سـ للج ملق
يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلشالك اليت تواجه املوارد الورا ل تع تقل ث لللم ل ويف األخري، الحظ الوفد أن . ل

شاركة متويل  ية  تربعات مل يعد ·يه ما يلزم من املوارد املا مندوق ا ل ل يع ا·ول لص ية، و*� فقد دعا  ثيل امجلاعات األ مج  صل مم
ية ثيل امجلاعات األ  uشاركة الفعا ندوق لضامن ا سامهة يف ا هات املاحنة األخرى إىل ا صلاألعضاء وا ملم مل لص مل  .جل
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توفري  .187 توصل إىل صك دويل  ية يف ا تيس أ نة من معل وأضاف أن ذ� العمل  لوأشاد وفد كو مبا قامت به ا ل مه يكللج
نوع امحل ية ا يدي، نظرا إىل العالقة بني اتفا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تاية الفعاu للموارد الورا تقل ل تع تقل لث ل ل قل

يولو¶ وبرتوكول lغو/ ية عقد مؤمتر دبلومايس يف أرسع وقت ممكن. لبا يان . مهوأبرز أ لبويف األخري، أعرب الوفد عن دمعه 
ية ويان الربازيل مس مجموعة جدو بل أعامل ا يةوفد لتمن  .تينبريو مس مجموعة بýان أمرياك الال

ية–مجهورية (وأبرز وفد إيران  .188 بريا) م اإلسال نة اليت أحرزت تقدما  ية معل ا كأ للج بغي، يف هذه . مه ينوقال إنه 
لصكوك قانوية دوية(املرح¼، اإلرساع يف العمل وتوجهيه حنو إبرام صك قانوين دويل  يه،). ن  دمع الوفد برlمج العمل علو

ية2013لسـنة  يع ا.موعات اإل سد مرونة  مي ا*ي  مج شاركة . قلجي ملوعالوة عىل ذ�، عقد الوفد أمB عىل أن تؤدي روح ا
نة لزتاÝم  نة القادمة وأن يفي أعضاء ا ية يف ا تاجئ إجيا نة إىل  ية اليت ساعدت يف متديد معل ا سن ا ناءة و للجا سـ ب ن للج ن ح لب ل ل

تكامل  نةسـا  .للجمعل ا

نة من إجراء  .189 هود ا·ول األعضاء، مما مكن ا ساعدة األمانة و نة و يدة لريس ا يادة الر يان  للجوأشاد وفد ا مب للج شـ ّل جب ئ لق
بادلني تفامه وYحرتام ا بة وأدى إىل تعزيز ا شأن القضا/ ا تدمة  شات  تنا ل لصع ب حم ملق شات مل تصل مرح¼ نضج . م نا قيد أن ا مل ب

تحديد  نة  بسمح  للج ية املعقدةت بيل فø خيص هذه ا توجه ا لقضا يان. ملسـتقل تحدة  وفدلبوأعرب الوفد عن دمعه  مل الوال/ت ا
ثالث . مس ا.موعة ء شات حول القضا/ ا نا ية امليض قدما  شدة بأ لوقال إنه يؤمن  ق مل مه يدية وأشاكل (ب لتقلاملعارف ا

ية يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا ثا تقل ل لتع ية ألن عىل قدم) ل ثابرة خطوة خبطوة وفقا للوالية احلا ساواة وبروح من الصرب وا ل ا مل مل
نة . هذه القضا/ اكنت تعاجل دوما بطريقة حممكة يه، أعرب الوفد عن دمعه لربlمج العمل  سـو  .2013لعل

ية و .190 يان وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا ند إىل  منوانضم وفد ا ب لته  مجموعة بýان وفد رسي الناك مسبيان ل
هادئ يط ا يا وا لآ حمل شاورات . سـ ناء ا ها وتوجهياته أ يادة أعام نة يف  ها ريس ا بذ هائ¼ اليت  هود ا ملوأعرب عن تقديره  ث ل للج لي ق ئ ل ل للج

ية بري . مسغري الر يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا شأن املوارد الورا نة  هائل ا*ي أحرزته ا تقدم ا تعوأعرب عن رسوره  تقل ث ب للج لل ل ل
ث نصوصلا تفكري يف تطوير ا شاهبة ا بýان ا سامهة ا يدي و لقايف ا ل ت ل مب ملتقل ية كربى لألعامل اليت تقوم هبا . ل مهوأضاف أنه يويل أ

ثقايف  بري ا ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا توفري امحلاية للمعارف ا تطوير صك واحد ملزم قانويا أو أكرث  نة  لا تع ث تقل ل ن ل لللج ل
يدي يديةوأعلن الوفد أن . لتقلا يد الوطين مهنا وضع إطار رشيعي محلاية املعارف ا ند اختذت عدة تدابري عىل ا تقلا لصع له ت . ل

ية وحقوق املزارعني وقانون  با ناف ا يولو¶ وقانون الرباءات وقانون حامية األ نوع ا يل قانون ا تورصح بأن قوانني من  ن ص ب ت لب ل ل ق
تضمن أحاكما ندي وقانون حقوق ساكن الغات  تالغات ا يديةله ية . لتقل تريم إىل حامية املعارف ا بة الر مقوأضاف أن ا ملكت

رشوع للمعارف  متö غري ا تت جناعهتا يف تاليف أشاكل ا ند، أ بادرة رائدة اختذهتا حكومة ا يدية، ويه  ملللمعارف ا ث لل ب هم لتقل
ندية يدية ا ها لتقل نذ عام . ل بة أدت  مورصح بأن هذه ا بات الرباءات وحس2009ملكت  حاالت يف 110هبا يف طل إىل شطب 

بة نفاذ إىل ا ها ا تاح  ية الفكرية ا·وية ا تتلف ماكتب ا ل مل ل ملكخم ل ها، . مللك يع نطا بة وتو ند تواصل تعزيز هذه ا قوأفاد بأن ا سـ ت ملكه ل
يدية رشوع للمعارف ا بات تودع يف الواقع للحصول عىل براءات جديدة فهيا متö غري  تقلإذ ال تزال ا للطل تايل سلط . م لو

بري الوف يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا شأن املوارد الورا تعد الضوء عىل احلاجة املاسة إىل وضع صك دويل ملزم قانويا  تقل ث ب لن ل
يدي ثقايف ا تقلا توصل إىل توافق . لل يع الوفود يف ا توافق اليت أبدهتا  تعاون وا تقدير لروح ا لوأضاف أنه يكن أمسى معاين ا مج ل ل ل

ية، ميكن . 2013 يف اآلراء عىل خطة العمل لعام ية، إىل جانب YجXعات الر شاورات غري ر مسوقال إنه يرى أن إجراء  مس م
نة مثرة وفعاu للغاية إلساب الزمخ ألعامل ا للجأيضا أن يكون طريقة  ك شاورات . م نة عىل إجراء  يه فإنه حيث ريس ا مو للج ئعل

شاور تاجئ هذه ا يع  با، وأفاد بأن  نا سب ما يكون  ية  ملغري ر ن مج سـ ح سة العامة ليك ممس نة يف ا بغي أن تعرض عىل ا جللات  للج ني
نة. تنظر فهيا سامهة يف أعامل ا تني  للجوعرب عن الزتامه ا مل  .مل

ية .191 بýان األفر يان ا*ي أدىل به وفد مرص مس مجموعة ا يقوأيد وفد املغرب ا ل ية كربى إىل أعامل . لب مهورصح بأنه يويل أ
ثف هذ نة، وأعرب عن أمB يف أن  يكا يدية للج ية واملعارف ا توصل إىل صكوك قانوية فعاu محلاية املوارد الورا تقلا العمل  ث ن للل

يدي ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع يد خطة معل عام . ل تأ ته  ـى الوفد  يوأ ب لكم  .2013هن
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ية والاك .192 يان ا*ي أدىل به وفد بريو مس مجموعة بýان أمرياك الال يده  تارياك عن تأ ينوأعرب وفد كو ب ي تسـ رييب، وأيد لل
شأن وضع صك دويل2013خطة معل عام  سار املفاوضات  ب لإلرساع يف  بذE من . م نة ملا  نانه لريس ا يوأعرب عن ا للج ئت م

نأه عىل معB الرائع ية و ه�ود   .مضن

هود اليت بذلهتا، وأعرب عن  .193 ية عىل ا نة احلكو شكر إىل الريس، وشكر أيضا األمانة وا مين  جلوتوجه وفد ا م للجئ ل ل
ي نة يتأ شاهبة، وأعرب عن أمB يف إعطاء ا تحدث مس ا·ول ا ية وكذا ا يان مرص عن ا.موعة األفر للجده ملا جاء يف  ت مل ملب يق

يع تفاوض بغرض الوصول إىل صك دويل عىل أن يكون واحضا وملزما  ية الفرصة والوقت الاكيف  للجماحلكو لل وأعرب أيضا . م
رشوع املقرتح خلطة العمل  يده  للجعن تأ بيل لعام للمي ية ا تقنة احلكو شكر إىل الريس. 2013ملسـم ته توجه  تام  ئويف  لخ  .لكم

ية الفكرية  .194 هد ا·ويل  ثل ا للملكوأشار  ملع ثة، إال  (IIPI)مم ناعات احلد ية الفكرية تربط دامئا  يإىل أن حقوق ا لص ت مللك
بدعني يع ا بة إىل  ملأهنا Ýمة  مج يديني. لنسـ نانني ا لتقلوقال إن العديد من ا نني، يرون لف ئات ا ته  سـ، ومهنم من مارس  مل لن Ý

ية الفكرية تجارية وغريهام من حقوق ا تعرف عىل حق املؤلف والعالمات ا مللكأهنم يف حاجة إىل ا ل ثل إىل أنه . ل ملموأشار ا
تدريب ية  س¼ من حلقات العمل اإل تجارية يف عقد  تحدة للرباءات والعالمات ا تب الوال/ت ا لاشرتك مع  مي سل ل قلمل نانني مك لف ا

ها ية الفكرية يف حامية أعامهلم والرتوجي  تعانة حبقوق ا Y ية يديني عىل  لا مللك سـيف كتقل تحمس . ل بورصح بأنه فوجئ مفاجأة سارة 
تعمل شاركني  للا ها اليت . مل بود/ أفادوا بأهنم يوا�ون القضا/  يك وبريو و يديني من ا نانني ا سوأردف قائال إن ا نفلف مك سـ ملكتقل ل

ها ا ليوا تعدي عىل احلقوق� ية ا نايم، ومهنا لألسف  لنانون ا*ين ميارسون حرهم يف بýان العامل ا قض ل ف تدرك قائال إن . ف سـوا
ية الفكرية وقدرهتم عىل ممارسـهتا هم يف جمال ا بدعني حبقو نانني وا هم ضامن وعي ا مللكمن ا ق لف ثل بربlمج . ململ ملمورحب ا

ثفة الرايم إىل توفري امحلاي شاورات ا ملكا يدي، مل ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلة الفعاu للموارد الورا ل تع تقل لث ل ل
ية نظمة غري حكو ثفة بصفة  شاورات ا رسورا لو شارك يف هذه ا يكون  مورصح بأنه  م ملك مل  .مسـ

تني  .195 نود األمر نة ا·وية  ثل ا يكودعا  ه ل للج ياlت املوحدة اليت أدىل )INCOMINDIOS(لمم سب ما جاء يف ا ب،  لح
ية  شعوب األ صلهبا جتمع ا رشين ) indigenous peoples’ caucus(ل رشة وا تاسعة  رشة وا نة  ثا لعيف ا·ورات ا ع لع مل

يع  ية يف  شعوب األ بارشة  شاركة الاكم¼ والعادu وا ية العامة إىل اعXد وسائل تضمن ا نة، ا رشين  ية وا ثا مجوا صل لل مل مل مجلع للج ن لعل
شاركة ا نة، مبا يف ذ� ا ملأعامل ا نة وأي فريق للج شاركة يف رئاسة ا تربعات وا ندوق ا شاري  Y يف ا.لس uللجلعاد مل ل لص ست

ياغة ها تقدمي . صمعل أو فريق  شاركة حيق  ية ا شعوب األ ئة جديدة من ا شاء  تضمن إ لومىض يقول إن ذ�  ف ملي صل ل ن س
تصويت ها ا لاقرتاحات وتعديالت والXسات وحيق  شار. ل نص  نة، ال  مويف املرح¼ الرا ت نة ه نصوص وYقرتاحات يف ا للجيع ا ل

بادئ  يدي وفقا  ثقايف ا بريمه ا ية وأشاكل  يدية ومواردمه الورا هم ا ية وحامية معار شعوب األ للمعىل حامية حقوق ا تقل ل تع ث تقل صل لل ل ف
بوu دويا لواملعايري ا سم. ملق ية لن  شعوب األ سفري ماكوك، من الواحض أن ا نة ا نادا إىل تقرير ريس ا ُوا ي صل ل ل للج ئس ها ت لح 

يدي ثقايف ا بريمه ا ية وأشاكل  يدية ومواردمه الورا هم ا بة حبامية معار شاركة العادu للمطا تقل ل تع ث تقل ل لمل ل شاركة تö . ف مومن دون 
يات لوضع صك أو صكوك محلاية  تعددة ا رشاكت ا بة وتوازن جتاه إرادة ا·ول وا ناك أي مرا شعوب، فلن تكون  سـا مل ه جلنل ل ق

تغالل Y ها . سـمواردمه من تفظ بلك حقو ية  شعوب األ ية العامة بأن ا هم مباكن إخطار ا قواسرتسل يقول إنه من ا حتمل صل ل مجلع
ية يولو ية وا ية ومواردمه الورا ثقا بريمه ا هم وأشاكل  ثقايف، مبا يف ذ� معار جاملربطة بلك جانب من جوانب مورا ا ف بف ث ل تع ل . لت

سمح  بين موقف  ية العامة إىل  ثل ا ملودعا ا ي مجلع ياlت اليت أدىل هبا تملم ية كام هو وراد يف ا شعوب األ  uبشاركة العاد صل للل
نة نة  ثا ية يف ا·ورة ا شعوب األ للججتمع ا ل صل  .مل

بو علام ملعلومات الواردة يف الويقة  .196 ية العامة للو ثوأحاطت ا ي  :، ووافقت عىل ما ييلWO/GA/41/15مجلع

ية   نا نة  ئوفقا لوالية ا ث ثفة مج، توافق 2013–2012للللج بو عىل مواص¼ املفاوضات ا ملكيات ا·ول األعضاء يف الو ي ع
توصل إىل نص صك قانوين دويل  ية ا ناسب  يل  ية و سن ا شاركة  لوا بغ ث ن حب ممل مت لأو نصوص صكوك قانوية دوية(بل يضمن ) ن

يدي بري ا يدية، وأشاكل ا ية، واملعارف ا تقلامحلاية الفعاu للموارد الورا تع تقل لث ل  :وتقرر ما ييل: ل
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ية كام هو وارد يف اجلدول أدlه )أ( ها يف ثالث دورات موضو نة  عتقوم ا  .بعملللج

ية العامة  )ب( نة إىل ا نصوص املوجودة اليت قدمهتا ا ند العمل إىل ا مجلعو للج ل تس املرفق ألف، واملرفق ء، واملرفق (ي
 ).WO/GA/41/15ثجمي من الويقة 

ية العا )ج( نة أن ترفع إىل ا متس من ا مجلعو للج نة ُيل أو نصوص صكوك ( نص صك قانوين دويل 2013سـمة يف 
لقانوية دوية يدي) ن ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقليضمن امحلاية الفعاu للموارد الورا ل تع تقل لث ل ، 2013ويف . ل

نص  ية العامة ا لتقمي ا مجلع نصوص(ّ تقدم احملرز وبت يف ا·عوة إىل عقد مؤمت) لأو ا يه وتقمي ا تونظر  لف  .ر دبلومايست

ها الربlمج الوارد أدlه )د( نة يف  بع ا معلو للجت  :ت

تارخي تارخيا تارخيا تارخيا شاط     املؤقت املؤقت املؤقت املؤقتللللا شاطا شاطا شاطا     للللننننا

نة  ���2013ا��  ثة وللجدورة ا ثا لا رشون ل ية -لعا  )  أ/م5 (ثاملوارد الورا

رشون الرابعة للجنةدورة ا 2013مايو /أبريل ية4الرتكزي عىل مع . لتقليديةااملعارف  -لع وا  وعدم سـ مواد أسا
تصار علهيا، Yيد،امحلايةموضوع  :ويه ق يدات ، ونطاق امحلاية،نوملسـتف وا لتقي وا
ناءات Yأ/م5 (سـتثو (    

 2013ليويو 

 

سةللجنة دورة ا رشون ماخلا يدي -لع وا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  مواد 4الرتكزي عىل مع . ل
ية تصار علهيا،سـأسا Y يد،امحلايةموضوع  :ويه ق وعدم  ،ونطاق امحلاية ،نوملسـتف وا

ناءات Yيدات و تثوا سـي  ) أ/م5 (لتق

 

يمي  تعراض و تقا  ا*ي )لويةا·نقانوية الصكوك الأو نصوص (ويل ا·قانوين الصك النص سـ
يدي بري ا يدية، وأشاكل ا ية، واملعارف ا تقليضمن امحلاية الفعاu للموارد الورا تع تقل لث ل  ورفع ل

ية العامة  ية إىل ا مجلعتو     ) أ/م3(ص

توب بو 2013 ركأ ية العامة للو يا  مجلع

بت يف ا·عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس     لا

ثقايف  .197 بري ا ناول أشاكل ا تحدة مس ا.موعة ء وقال إنه يرى أن متديد ا·ورة اليت  لوحتدث وفد الوال/ت ا تع ت لمل تسـ
بل شة العمل يف ا نا يح الوقت  يدي  تقا ملسـت ق مل ي سـتقل  .ل

ته ر .198 سفري واين ماكوك ، بصفوشكر ا ياغة برlمج العملل ناءة يف  شاركهتا ا يع الوفود عىل  نة،  صيس ا ب م مج لللج ودعا . ئ
ناء يف مداوالت جدية يف الفرتة القادمة شاركة شلك  تعد  بيع الوفود اليت وافقت عىل برlمج العمل إىل أن  ب للم سـ وشكر . تمج

ندما أقروا بصعوبة القضا/، وأوحض أ ناءة  ندوبني عىل ما أبدوه من روح  عا ب شاركة مل تلزم درجة من ا ملن درجة الصعوبة  تسـ
ند من جدول األعامل. املدروسة مية للمداوالت حول هذا ا يادته ا ية العامة عىل  بوأعرب عن شكره لريس ا لمجلع حلك ق  .ئ
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ند   ّ املوحد من جدول األعامل28لبا
بو األخرى  يتقارير عن جلان الو

ند   ّ املوحدمن جدول األعامل" 1" 28لبا
نة ا·امئ ية بقانون الرباءاتللجا  ملعنة ا

شات إىل الويقة  .199 نا ندت ا ثا ق مل بو األخرى "WO/GA41/16تس ند "يتقارير عن جلان الو شأن ا ب، وخاصة  ": 1 "28لب
ية بقانون الرباءات" نة ا·امئة ا نا  ".ملعللج

تني هام .200 تني ر سأ ناول  يوأوحضت األمانة أن الويقة املذكورة أعاله  ئيسـت ل م ت ية للجتقرير عن معل ا" 1: "ث ملعننة ا·امئة ا
ية" 2"بقانون الرباءات يف اآلونة األخرية؛  يات الوجهية من جدول أعامل ا تو يذ ا شأن  منوياlت عدد من الوفود  ص ل ب لتب . تنف

رشة  سابعة  تني، هام ا·ورة ا نظر، دورتني ا يد ا نة وأشارت إىل أهنا عقدت، خالل الفرتة  تت األمانة إىل أعامل ا عوا ث لل ل نللج ق تف
سمرب رشة يف مايو 2011 ييف د نة  ثا ع وا·ورة ا م سة اليت وافقت . 2012ل شة املوضوعات ا نا نة واصلت  مخلوذكرت أن ا ق مللج

ناءات عىل حقوق الرباءات، وجودة الرباءات، مبا فهيا أنظمة Yعرتاض، 2010علهيا يف عام  Yيدات و تث ويه ا سـي لتق
شار الرباءات  تواصل بني  توالرباءات والصحة، ورسية ا يامسل نولو جومولكه، ونقل ا متدت تعديال . لتك نة ا عورصحت بأن ا للج

ناير  نفاذ يف األول من  تعديل حزي ا شأن اللغات، وقد دخل هذا ا بو  ياسة الو نظاÝا ا·اخيل وفقا  يأيضا  ل ل ب ي سـ . 2012لل
توصل إىل أي اتفاق  بل وقالت إهنا، بعد اإلخفاق يف ا نة ا سأu معل ا تت األمانة إىل  لوا للج ملقم آخر، اتفقت عىل مواص¼ لتف

شاورات اسـهتلت يف الوقت  رش، وقالت أيضا إن ا نة  ثا ناد إىل جدول أعامل ا·ورة ا ب¼ ال شات يف دورهتا ا نا ُا مل ل س ق عمل م ت ملق
ية يف هذا الصدد مع  شاورات إضا تعقد  نة، ورصحت بأهنا  ب¼  يد ا·ورة ا شأن موا ية  فذاته مع ا.موعات اإل مملق سـ للج ع ب قلمي

ب¼ا·ول األ بل انعقاد ا·ورة ا ملقعضاء   .ق

نة واألمانة  .201 يق، وأعرب عن تقدير ا.موعة لريس ا نغار/ مس مجموعة بýان أورو الوسطى وا للجوحتدث وفد  بلط ئه ل
توافق يف اآلراء ية تقوم عىل ا يجة إجيا رشة  نة  ثا تام ا·ورة ا ية ال نة ملا بذل من �ود  لوأعضاء ا ب ن ل ت ن تللج بم عمض خ غري أنه . ُ

بل أع يا للموافقة عىل العمل ا شاق واملرونة مل يكن اك تني والعمل ا ها اللزتام ا بالغ ألن  ملقرب عن أسف ا.موعة ا ف لسك مل متل
تارة من قامئة غري شام¼. للجنة يد والوجاهة  سة موضوعات غاية يف ا ناقش  نة  خموأشار إىل أن ا مخ ت وعرب عن إميان . لتعقللج

نا يجة هذه ا قا.موعة بأن  مل نظام ا·ويل تن نة وهو تعزيز سري ا هدف الرييس  يق ا ية يف  سامهة موضو سامه  لشات  للج ع م ئت ل حتق س
نه شأن املوضوعات املطروحة عىل . حتسيللرباءات و تلف Yقرتاحات  نان ا.موعة للوفود اليت قدمت  بوأعرب الوفد عن ا خم مت

نجزة  ية خاصة لألعامل ا نة، ورصح بأهنا تويل أ ملجدول أعامل ا مه بشأن جودة الرباءات، وعرب عن الزتام ا.موعة مبواص¼ للج
شات عىل أساس Yقرتاحات املقدمة نا قا يدا . مل شار الرباءات ومولكه تأ تواصل بني  سأu رسية ا يوأردف قائال إهنا تؤيد  ت ل مسم

يه تقد أن هذا املوضوع يلزمه املزيد من ا·راسة، وتؤيد مواص¼ العكوف  علقو/، وقال إهنا  اح يقول إن ا.موعة ترى ور. تع
بل امليض قدما يال من  بادئ غري ملزمه كخطوة أوىل قد يكون  سـأن اعXد  بس تعدة أيضا ملواص¼ . م مسـوأضاف قائال إهنا 

يا  نولو يدات عىل حقوق الرباءات وشأن موضوعي الرباءات والصحة العامة ونقل ا ناءات وا Y شأن شات  نا جا تك لث بتق ي ت ب ق لمل سـ
همني شات . ملاملعقدين وا نا يع ا ية اليت تولهيا ا.موعة إىل هذه املفاوضات، إال أنه أكد أن  قوشدد الوفد جمددا عىل األ مل مج مه

ية يف واليهتا بادئ األسا نة ا يب عن ا بغي أال  توازنة، كام  سـبغي أن جتري بطريقة  مل للج تغ ي ني م بدأ . ن يث ا ترب الوفد من  ملوا حع
توا يق هذا مالعام أن من الرضوري وضع برlمج معل  نة عىل العمل  يع أعضاء ا يه، وحث  نة واحلفاظ  لتحقزن  للج مج عل للج

ناءة هدف العام بروح  با تؤدي إىل . ل ية لقانون الرباءات  سائل ا شات اخلاصة  نا سـوشدد الوفد من جديد عىل أن ا ن مل ق لتقمل
بو، وأكد جمددا الزتام ا.موعة لعمل عىل مواء يع أعضاء الو يدة  تاجئ  ييق  مجل مفن مة قانون الرباءات املوضوعي عىل حتق

يد  .ا·ويل لصعا
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نة ا·امئة  .202 ية مس ا.موعة ء وأعرب عن تقديره لألمانة إلعدادها دوريت ا تحدة األمر للجوحتدث وفد الوال/ت ا يكمل
ية وفائدهتا لعمل  سن إعداد و�ئق YجXعات احلا نظر والحظ  يد ا ية بقانون الرباءات خالل الفرتة  لا ح ل قن نةملع وقال إنه . للجا

توازنة أي  شمل خطة معل  سائل  شأن  شاركة يف حوار إجيايب  تعداده  بد/ ا نة  مخاض ا·ورة األخرية  تم م ب للم سـ ًللج
شموu حبامية الرباءات وجودة الرباءات مبا يف ذ� أنظمة Yعرتاض والرباءات  يدات عىل احلقوق ا ناءات وا Yمل ي لتقت ث سـ

ياوالصحة ورسية املراسالت بني ال نولو يني لرباءات ونقل ا شارهيم ا جزئن و لتك نس ملعت نعا بأن . م ًوأحاط علام بأنه ما زال  مقت ً
نظام ا·ويل للرباءات سائل احملددة املؤثرة يف ا هم أكرث مشوال  لالعمل عىل تö املوضوعات قد يؤدي إىل  للم ً ومىض يقول إن . ف

تقين للمعلومات عن القوانني واملامرسات وا بادل ا لا تقدم احملرز يف لت ياس ا تخدم  يار ا بغي أن يكون ا لياسات  سـ ملع ي لقسـ ملن ل
بو ياسة العامة يف الو تص¼ بقضا/ ا بارات األوسع نطاقا ا Y نة وأن يدرج يف يا سـ مل ت لللج تواصل أن . ًع ملوأعرب عن أمB ا

توجه حنو متكن من ا نة لن  نة إذ رأى أن ا توازن مضن ا بادل ا يق ذ� ا لسـىن  للج للج مل ت تت ل حتق ية ي ل نظام دويل للرباءات أكرث فعا
يق ذ� يق قانون الرباءات املوضوعي يف هناية املطاف إال بعد  حتقوكفاءة وجناحا وحنو  تنسـ نة . ً للجوأضاف قائال إن والية ا ً

تدرجيي لقانون الرباءات مبا يف ذ� تطور ا·ويل ا شأن ا يه  تو يق وتقدمي ا سري ا سائل و بحث ا لبارة عن حمفل  ل ب ل سـ ي مل ل جع لتن  ت
ية نيق القوانني واإلجراءات الو طسـ نة. تن تواصل معل ا ناءة ودمعه لوفود ا.موعة ء إذ  يه بروح  تاما، أكد جمددا  للجو ي ب حتل ً ً  .خ

نة .203 تقرير عن معل ا ية واتفق مع ا نة املا نجز خالل ا نة ا للجوأعرب وفد الصني عن تقديره لعمل ا ل ض سـ مل  .لللج

بýان األفر .204 نةلوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا نظمي اجXعات ا للجية وعرب عن تقديره لألمانة  لت وشدد عىل رضورة . يق
نة توازن  للجاحلفاظ عىل جدول أعامل  تصل القرتاح . م  øنة وإحراز تقدم ملحوظ ف تاجئ  يق   Bيوأعرب عن أم سـ حن حتق

شأن الرباءات والصحة ية  بýان األفر باملقدم من مجموعة ا سأu . يقل ية  موشدد أيضا عىل أ مه ناول ً يا واحلاجة إىل  نولو تنقل ا ج لتك
بل نظمة يف ا نة من شأهنا أن توجه معل ا ية  يذ تو سأu برمهتا وحبهثا جمددا هبدف  تقتö ا سـنف ملت مل ي ص معمل ً. 

نة .205 رشة  نة  ثا تاجئ ا·ورة ا ته  يه، وأعرب عن  للجوحتدث وفد قربص مس Yحتاد األورويب وا·ول األعضاء  ل ن عب م لف . خي
يع ّوأشار إىل أن Yحت شة املوا نا شاط يف  بريا وشارك  نة، الزتاما  هر، خالل ا يه، أ ضاد األورويب، وا·ول األعضاء  ق ن ك مللج ظ بف

يدات  ناءات وا Yية الرباءات، وحصانة العالقة بني احملايم ومولكه، و توازن، ويه نو ياحملددة مضن برlمج العمل ا ت ع تقمل لّ ث سـ ّ
يا، والرب نولو جعىل حقوق الرباءات، ونقل ا يه، . اءات والصحةلتك فوأضاف الوفد أن Yحتاد األورويب، وا·ول األعضاء  ّ

بيل، وحاول، بإبداء  شاورات خبصوص العمل ا سب، بل كذ� يف ا شات  نا يس يف لب ا شاط أيضا،  تقشارك  سـل ملب مل حف ق مل ّن
توازن ن. ملما يلزم من املرونة، امليض قدما بربlمج العمل ا شل ا يه رصح الوفد بأن   للجو ف ّعل ها ّ معلة يف Yتفاق عىل 

يه بة لالحتاد األورويب وا·ول األعضاء  با  ثل أمرا  بيل  فا سـتق ي ّ نمي لخم ّمل تاسعة . سـ تقد، لألسف، أن ا·ورة ا لوقال إنه ال  يع ّّ
نة، املزمع عقدها يف نومفرب  للجرشة  رشة2012ع نة  ثا يه ا·ورة ا تلفة عام توصلت إ يجة  توصل إىل  ع،  م ت لت ل خم ن يه . س علوناء  ب

نة إىل اجلزء األول من عام اق رشة  تاسعة  للجرتح الوفد، مع لغ األسف، بأن يمت إرجاء ا·ورة ا متكني من إجراء 2013عل لل 
بغي سلوكه ية حتديدا لالجتاه ا*ي  شات غري ر ننا يم مس نجاح، وأكد الزتامه مبواص¼ . ق توج ذ�  ّوأعرب عن أمB يف أن  ل ّي ُ

نةمواءمة قوانني الرباءات من خالل مع  .للجل ا

شة رصحية  .206 نا برية إىل  هر أنه حباجة  نة أ ية  وقال إن معل ا قوحتدث وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا ك ّ للج ممن ظ ّ لت
يمي لواقع نظام الرباءات يف الوقت الراهن نة. تقو ي¼ اليت عقدهتا ا نقاشات اليت أجريت يف ا·ورات ا للجورحب الوفد  لقل ل ّ .

ية، ّوقال إن اعXد جدو يات جدول أعامل ا تو بقا  يع ا·ول األعضاء  منل أعامل أكرث توازl بلور، يف رأيه، مصاحل  ص ل ط لتمج
نظام الرباءات ا·ويل هم شامل  هامه يف ضامن  لوذ� بإ ف بýان . س لودعا الوفد، يف معرض إبرازه لالقرتاح املقدم من مجموعة ا

شة  نا شأن الرباءات والصحة، إىل إجراء  ية  قاألفر مب ية وناءة حول هذا املوضوعيق ّإجيا ب يح فرصة . ب ترب أن ذ� Yقرتاح  يتوا ّع
يف  يه دوما، وشأن   ية للحامية برباءات أمرا مرغو تو/ت القا شأن ما إذا اكن ارتفاع  مثر  نقاش ا يع ا يبرية  ب بل سـ ب ل شج تكك ف م ملت ل

تصادية Yية و XجY تلف الوقائع قإطار امحلاية برباءات وفق  ع شات حول ّكام شدد . خم نا ية إجراء  قالوفد عىل أ ممه
ية يذ جدول أعامل ا هم يف  همة اليت  بار ذ� من العوامل ا يدات عىل حقوق الرباءات  ناءات وا Yمن ت ي لتت نف س مل تث ت عتق ّوبني . لسـ
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توازن، وأن ا·ول األعضاء قد وضع يدات عىل حقوق الرباءات من األمور الوجهية لوضع نظام  ناءات وا Y ّأن مّ يث لتقت ت سـ
تلفة يف هذا الصدد خمهنجا  متكني ا·ول األعضاء من وضع . ُ يايس مرن من األمور الرضورية  لورأى الوفد أن ضامن حزي  سـ ّ ّ

ها يب شلك أكرب لوا يدات  ناءات وا Y يف مجموعة من قعو بث تج ي ت سـي تسـ تق شريا إىل برlمج العمل املقدم من وفد . لتك موقال، 
نة *� الربlمج شلك رمسيّالربازيل خبصوص هذا املوضوع، إن الوق بت قد حان العXد ا هام . للج سوخص الوفد *كر إ ّ

يدات ورأى أنه قد مت Yضطالع فعال لعمل األويل يف 70أكرث من  ناءات وا Y شأن يان  ّ دوu عضوا يف ا ي ت ب لتقت ث سـب سـ
هم سني  فهذا ا.ال، وأن الوقت قد حان اآلن لالتقال إىل مرح¼ جديدة من أجل  حت ن ناءات ّ ية اليت ميكن هبا لال ث ا تيف سـلك

ية ياجات اإلمنا Y ية يدات  ئوا ت ب حي تلتق  .ل

ية  .207 ية من إطار ا با حامس األ ثل جا شريا إىل أن نظام الرباءات  نة،  بريا  ند إنه يويل اهXما  مللكوقال وفد ا مه ن ّ مي م للج ك ّ ّه ل
تصادية وال Y ية XجY ية بارش يف ا قالفكرية وأنه يؤثر شلك  م عّ من ب يد الوطينلتّ ّوذكر الوفد أن مثة اعرتافا . لصعرفاه عىل ا

ية الفكرية ألحصاهبا بري عىل ضامن حقوق ا ية الفكرية يركز شلك  نظام ا·ويل احلايل  مللكمزتايدا بأن ا كللملك ب ّل ّورأى أنه جيب . ّ
منو تاكر وا Y يع تطور و متكن من ا ند اللزوم، يك  نظام،  سني ا لYلزتام  بي شج ل ع ل تتح ّب ثل وقال. ّ بلوغ ذ�  ّ إن اخلطوة األوىل  مت تل ّ

ميه يوم و شة واقع ا نا تقييف  ل ق رشة . م نة  ثا رشة وا سابعة  ية اليت أجريت يف ا·ورتني ا تح شات ا نا يه رحب الوفد  عو مع ل ل يل ل ق مل لعل ّ
يدات عىل حقوق الرباءات، ون. للجنة ناءات وا Y يل شات اليت متت حول قضا/ من  نا يومىض يقول إن ا ت ب ق تقمل لق ث سـ قل ّ

ثري من  هم أكرث توازl ومشوية  همت يف ضامن  نة أ تني  سا يا، والرباءات والصحة، خالل ا·ورتني ا نولو للكا ف س بق ج لتك للج ل ل
نة . اجلوانب املعقدة من نظام الرباءات ا·ويل توى ا ية عىل  شات أكرث وا نا للجوال بد، يف رأي الوفد، من إجراء  سـ قع مق م ّ

هم هبا ية اليت ميكن أن  سشان ا تيف لك ثل تأمني ب يا يف جماالت  ية املطروحة حا تحد/ت الر تصدي  سني ا م الرباءات يف  ل سـ لل ل ئيحت
تعلمي ناخ، وا ئة، وإدارة الكوارث، وتغري ا لالغذاء والطاقة، وا مل ّب ي ب¼، إبداء الزتام رصحي . ل ملقوأبدى أمB يف أن يمت، يف األ/م ا

همة ملوناء خبصوص هذه القضا/ ا ّ بورحب الوفد رشوع ا. ب تعلقة ّ تلف اجلوانب ا شة Ýمة ورضورية حول  نا ملنة يف  خم ق مللج
بل ناول ذ� األمر من  نة مل  شريا إىل أن ا نظام الرباءات،  ية  ق تت للج م ل ّمن ية وأعرب عن أمB يف أن . لت ترب ذ� خطوة إجيا بوا ع

 .يتواصل العمل يف ذ� Yجتاه

نة ا·امئة ا .208 يداد وتوغو إىل أن ا ملعوأشار وفد تر للج يد ني ها، نظرا  ية يف أداهئا  تعقية بقانون الرباءات اكنت تدر لللعمل ً حي ن
ية يه ا لقضا*ي  توصل إىل توافق يف اآلراء باكفة القضا/. تكتسـ بادرة يف حماوالهتا  نة ألخذها زمام ا للوأثىن الوفد عىل ا مل . للج

بل يادة دفة العمل يف ا ياغة و�ئق العمل واقرتاحات  تقوعرب عن دمعه  ملسـلق ته يف دراسة موضوع . لص جودة "غبكام عرب عن ر
سأu" الرباءات هذه ا هم  ملإلزاu اإلهبام عن انعدام ا ل تاج . لف ية وإ نوأمل الوفد يف إجناز املزيد من العمل يف جمال الصحة العمو م

يا وأنظمة Yعرتاض نولو جاملزيد من ا·راسات عن أنظمة نقل ا بني صدق فائدة ه. لتك ذه األبعاد يف تمفن و�ة نظر الوفد، 
ية الفكرية يف العامل أمجع ية مباكتب ا يو مللكاألشغال ا م ياسات العامة، . ل يده الاكمل إلدماج الرباءات يف ا سـوعرب الوفد عن تأ لي

مثرين . مضن أمور أخرى شجع ا ناسب، ما  ناخ  ئة  ية إىل  تاجئ املداوالت الهنا ملستكام أعرب عن أمB يف أن تقود  ي ي ئ سن م م هت
هم إىل ا ثقة أكربفعويد بتخدام نظام الرباءات  نة األشداء. سـ نارصي معل ا يكون دامئا من  للجوأكد الوفد أنه  مسـ ً. 

نة .209 تارياك عن تقديره للعمل القمي ا*ي تقوم به ا للجوعرب وفد كو يدات . سـ سأu ا ية  يوقد سلط الضوء عىل أ م لتقمه
يان ا*ي أعدته األمان Yثاءات وفوائدها حلقوق الرباءات و Yبو تت نظر إىل أن . ة عن هذا املوضوعسـس لولفت الوفد ا

نظام الرباءات ا·ويل هم أفضل  شات ويف  نا يق ا نة قد سامهت يف  لاقرتاحات ا ق مل تعم سأu نقل . فللج مأما فø خيص 
ية وا·راسات اإلفرادية ها مع الرتكزي عىل األبعاد ا متر يف  نة أن  يا، فقال الوفد إنه عىل ا نولو لعملا معلللج ج تسـتك  .ل

ية بقانون الرباءات قد مسحت لýول األعضاء وق .210 نة ا·امئة ا سائل الواردة يف جدول أعامل ا نال وفد اجلزائر إن ا للج ملعمل
نظر يف قضا/ الرباءات يد يف و�ات ا لبادل  مفب تصادية . ت Y ية قوبه الوفد إىل أن لقوانني الرباءات عظمي األثر عىل ا من لتن

يه، أكد بالد و ية يف ا XجYعلو ل سامهة نظام الرباءات ع ها وضامن  يا و نولو نة رش ا شطة ا رس أ ية أن  م عىل أ للج ن نقلمه ج لتك ن تي
تاكر Y يف تعزيز uناءات حبقوق الرباءات . بالفعا Yيدات و سأu ا تثكام أشار الوفد إىل YهXم اخلاص ا*ي يويه  ي مل سـل لتق
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سمح ملرونة يف هذا ا.ال  uسأ توىه  نا، عرب الوفد ع. سم ناءات هو Y تاب إرشادي عن يده إلصدار  تثن تأ ك سـي
هذه احلقوق كام اقرتح وفد الربازيل يدات  لوا ياب تعريف حمدد . لتقي يال  تعلق جبودة الرباءات، عرب الوفد عن قلقه   øغأما ف حي

شرت"جودة الرباءات"ملفهوم  نة من Yتفاق أوال عىل تعريف  نطلق معل ا بغي أن  م، مفن و�ة نظره،  للج ي ًي هذا املصطلحن . لك 
ها ية والعمل يف  بو عىل الزتاÝا هبذه ا شدد الو يهتا، وطالب بأن  ية الرباءات والصحة نظرا أل تفت الوفد إىل  بيلوا لقض ي ت مه قض سل ً .

شأن ية يف هذا ا ية ومجموعة جدول أعامل ا بýان األفر لكام أكد الوفد من جديد عىل دمعه القرتاح مجموعة ا من لتل بو . يق يومبا أن الو
ية بقانون الرباءات ىه أفضل من يضطلع هبذا العمليه نة ا·امئة ا تخصصة، فإن ا تحدة ا ن واكu من واكالت األمم ا للج مل  .ملعمل

ية بقانون  .211 نة ا·امئة ا توصل التفاق خبصوص جدول أعامل ا هود األمانة يف ا نانه  ييل عن ا نوعرب وفد  للج ل ت ملعشـ جل م
يال امجلود يف. الرباءات ياب أي اتفاقحوإن مل خيف قلقه  نة و غ معل ا ية نظام الرباءات . للج يل  نظر إىل أن  معلولفت ا حتل ل

بو ناءات، أمر يدخل يف صلب معل الو Yيدات و ته، مبا فهيا ا يودرا ت ي ثسـ سـ يق معل . لتق تعلورأى الوفد أنه يف أعقاب فرتة 
نادا إىل ج نذ عدة أعوام ا ها  ناف أعام نة قادرة عىل ا نة، اكنت ا ًا ت م ل سئ ت للج تلف سـللج توازن يضم قضا/ هتم  خمدول أعامل  م

بو ية يف الو يا.موعات اإل هرهتا اكفة الوفود. قلمي وأشار الوفد إىل أن . ظومن و�ة نظر الوفد، يمكن احلل يف املرونة اليت أ
نة ا·امئة ا تاجئ ا·ورة األخرية  نه إىل  تحجر، يف إشارة  ها ا ملبعض الوفود قد عادت مرة أخرى إىل مو للج ن ممل عنية بقانون قف

تواصل واملفاوضات واملرونة من جديد. الرباءات يل ا  öنة قانون الرباءات إىل أن س يه،حض الوفد أعضاء  لو س ت جل ففي . بعل
ية أو جودة  شأن الرباءات، كأثر الرباءات يف الصحة العمو شات  نا بو من ا بعاد الو مرؤية الوفد اخلاصة، ال يصب ا بت ق مل ي س

uمن ا·ول األعضاءالرباءات، يف صاحل أية دو . 

شات  .212 نا نة ساهام يف امليض قدما  ناءة يف دورات ا شاركة ا·ول األعضاء ا يان إن معل األمانة و قوقال وفد ا مب للج ب م ًل ل
بل خالل ا·ورة  شأن العمل ا توصل إىل أي تفاق  تاجئ ملموسة غري أنه أعرب عن أسفه لعدم ا ملقجمدية وحققا إىل حد ما  ب ل ن

نة يق وعرب. للجاألخرية  توجه حنو  ية هبدف ا متر يف حبث قضا/ الرباءات العا نة أن  بغي  تقاده الراخس أنه  سـ عن ا ل مل للج ي تنع تسـ ن
هام القضا/ . الرباءات ا·ويل همة وشدد بوجه خاص عىل إ ناءة يف قضا/ الرباءات ا ته ا سا سوأحاط علام لزتامه مبواص¼  مل ب مه لم ً

يات جدول أعام نة يف تو ناوu مضن ا صا للج يةملت شأن ا بو  منل الو ب شأن جودة الرباءات . لتي تحديد إن برlمج العمل  بوقال  ل
تني  تو يدا ×ما ا تحدة يؤيد تأ ندا واململكة ا ياملقرتح من وفدي  ل ي مل صك ً ية11 و10ً يات جدول أعامل ا من من تو يانه . لتص ـى  بوأ هن

نة أن تواصل حبهثا للقضا/ احلامسة عىل حنو فعال  بغي  للجقائال إنه  ني بوً ئات الو ية العمل فø بني  نب ازدوا ناسب  يو ي هتج جب  .م

ية–مجهورية (وقال وفد إيران  .213 يه معوما رضورة أن حيقق قانون الرباءات توازl بني حقوق ) م اإلسال تفق  ًإنه من ا ً عل مل
متع تدرك قائال إن ما يدعى . .أحصاب الرباءات ومصاحل ا ًوا شف"سـ هم يف رأيه يف" لكإطار احلوافز وا توازن يسال  ل ذ� ا

شوف عهنا ملكنظرا إىل عدم كفاية املعلومات ا شلكة. ً ناء إلجياد حل معيل  تعاون ا نة عىل ا للموحث ا ب ل بة إىل . لللج لنسـو
uسأ نطاق تö ا نة  شرتك واحض يف ا هم  ملسأu جودة الرباءات، رأى أنه مل يربز بعد  ل للج م بدو من . فم يوأوحض قائال إنه  ً

تعاون ا للالرضوري أن  مية مضافةت هم وال سـø خبصوص ما *� من  توصل إىل ذ� ا قنة يف املقام األول هبدف ا لف ل . ج
سأu الرباءات والصحة العامة باره هو  هم يف ا ند اآلخر ا موأضاف قائال إن ا ت عب ملل نة . ً للجويف ذ� املضامر، ارتأى أنه بإماكن ا

نظمة الصحة ثل  تخصصة أخرى  نظامت  يد من خربات  مأن  م م م نظامت تسـتف تعاون مع تö ا يق وا ية وأن ز/دة ا مل العا ل سـ لتنمل
ية نة احلا تصل مبداوالت ا  øلساعد عىل إجياد حل عاجل ف للج ي توازن . سي موذكر جمددا أن وضع نظام دويل للرباءات عادل و ً

ناءات وأوجه املرونة األخرى Yيدات و بة  ناية الوا نا دون إيالء ا يس  ثأمر  ج ممك تل ي سـلع للتق بو وأعرب . ً تقاده أن الو يعن ا ع
ناءات مضن أنظمة الرباءات فهيا يدات وا ساعدة ا·ول األعضاء عىل وضع  تثتضطلع بدور Ýم يف  ي سـم ويف ذ� الصدد، . تق

سني نظام الرباءات ا·ويل بل  بحث  نة يه حمفل مالمئ  حترأى أن ا سـ ل ثل عىل . للج يا  نولو موأحاط أيضا علام بأن نقل ا ج لتك ً ً
ئيسـا·وام شاغال ر يةً نا بýان ا ميا من شواغل ا ل ل ية يف رأيه عىل الرمغ من . ً ست مر تقدم احملرز  تطرد قائال إن رسعة ا ضوا ي ل لسـ ً

نوات سأu خالل بضع  ثت ا نة  سـأن ا مل حب نظام ا·ويل الفعيل . للج يال حاسام ا نة أن حتلل  توقع من ا لوالحظ أنه  حتل للج ًي ً
ب يا وقال إنه  نولو نللرباءات وتأثريه يف نقل ا ج يتك سأu نقل ل يد  بل  تعراض  سـهتل ذ� العمل  نة أن  مغي  سـ سـ سـ ت جتللج

ها يا يف  نولو معلا ج بة . لتك ية قصوى  تيس أ ية الفكرية ألنه  ند هو يف مصمي نظام ا تاما، ذكر جمددا أن ذ� ا سـو مه نب لل يك مللك ًخ ً
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نة أن تؤدي دوره بغي  تايل أنه  تصادية ورأى  Yية و XجY انýب ية ا للجإىل  ي ل ع ل نمن ق ا احملوري يف وضع القواعد واملعايري ت
ند من جدول األعامل  .لبخبصوص ذ� ا

بل خالل  .214 ها ا نة من Yتفاق عىل  شديد لعدم متكن ا ية عن أسفه ا تحدة األمر ملقوأعرب وفد الوال/ت ا معل للجيك ل مل
تقدم. ا·ورة األخرية نة نظرا إىل انعدام ا يغة ا ساءل عن فائدة  لوقال أيضا إنه بدأ  للج ص ًت ي ومىض يقول .  خالل دوراهتا األخريةً

شموu حبامية الرباءات بقرص الرتكزي عىل  يال شديدا إىل تآلك احلقوق ا يل  نة ا*ي  ملإنه ال يؤيد مواص¼ العمل يف ا مي ًللج ً م
ثل جودة الرباءات ية حلقوق الرباءات  شأن اجلوانب املوضو ناءات دون اعXد برlمج معل  Yيدات و ما عث ب ت سـي  وأبدى. لتق

نة يه وا·اعي إىل إرجاء ا·ورة القادمة  يده القرتاح وفد قربص املقدم مس Yحتاد األورويب وا·ول األعضاء  للجتأ ورأى . في
يع ا·ول األعضاء إىل أن يوضع  بوال من  توازl و يه ويكون  تفق  ياب برlمج معل  نة يف  يق معل ا بغي  مجأنه  عل ي غ للج تعل ًي مق م ًن

يل توصل يف املايض إىل اتفاق . لقببرlمج معل من ذ� ا ييل واتفق معه عىل أنه مت ا يان ا*ي أدىل به وفد  لوأشار إىل ا شـ لب
نة يق معل ا للجعقب  بل عقد . تعل يه  تفق  ية وحياول وضع برlمج معل  شاورات غري ر نة  قواقرتح أن جيري ريس ا م علئ مس م للج

نة حىت وإن تطلب ذ� األمر بعض الوقت ب¼  للجا·ورة ا  .ملق

باء بال حدود وحتدث .215 نظمة أ ثل  ط  ية تعمل يف أكرث من  (MSF)ممم سا ية إ نظمة  ته يه  نأن  ن ب طنظم م  بýا حول 65م
شالك مزتايدة يف احلصول . العامل ها  ية الفكرية والصحة العامة ألهنا تواجه يف أعام شارك يف تطوير ا نظمة  مورصح بأن ا ت لمل مللك

يص ثل إىل أ. لتشخعىل األدوية وخدمات ا ية ملموأشار ا ية الفكرية، وخاصة الرباءات، تؤثر يف أسعار األدوات ا لطبن ا مللك
ية ومجموعة . الرضورية للغاية ويف توافرها بýان األفر ثل بأنه يؤيد متاما ما جاء يف اقرتا{ مجموعة ا يقويف هذا الصدد أفاد ا ل ملم

تقدم ا ته  نه عرب عن صد شأن الرباءات والصحة،  ية  ئجدول أعامل ا لل ب لضمن م لك شأن هذا املوضوعلت نة  بيل ا*ي أحرزته ا . للج
نة، وقال  رشة  سابعة  شأن املوضوع ذاته يف ا·ورة ا ية  تحدة األمر تفت إىل Yقرتاح ا*ي تقدم به وفد الوال/ت ا للجوا ل ب مل عل يك

شأن الرباءات والصحة  بق وحتقق  توافق ا*ي  يس إال خطوة للوراء وأنه يقوض ا بإنه يرى أن هذا Yقرتاح  سـ ل ّ العامة وا*ي ل
شأن اتفاق تربس والصحة العامة يانعكس يف عدة صكوك دوية، مهنا إعالن ا·وحة  ب ثل إنه وفقا خلربته يف جمال . ل ملموقال ا

يدة  ية، ميكن للرباءات أن تقوض فرص احلصول عىل أدوية  نا بýان ا ية يف العديد من ا جتقدمي خدمات الرعاية ا ّم ل ل لصح
ثل أدوية تلكفة،  سورة ا مو ل رشيمي ناعي ا لب عالج فريوس العوز ا يق اتفاق . مل تفامق  شلكة  بوقال إنه يرى أن هذه ا س بتطمل ت

سة تاج أدوية  نة عىل إ ية أو  بýان اليت ·هيا قدرة حا يقا اكمال يف ا يتربس  ن ل ل جنب ممكتط هم . ي ثل يقول إن من ا ملوأردف ا ملم
يات أنظمة الرباءات ع نظر يف تدا بو أن  علýول األعضاء يف الو ت وعرب عن أمB يف أن حترز ا·ول األعضاء . ىل الصحة العامةي

تطلع بعمق الوقع الاكمل للرباءات عىل  نة، وأن  بل  ية يف YجXع ا بýان األفر شأن اقرتاح مجموعة ا بريا  سـتقدما  للج ل ب تك ملق يق
تاكر من أجل  تالصحة العامة، مبا يف ذ� ا.االت اليت ال تكون فهيا الرباءات حافزا لال ياجات يف جمال الصحة ب Y تية حب ل

ية نظمة الصحة العا ثل  نظامت أخرى  ناد إىل العمل ا*ي أجنزته لفعل  ملالعامة، وذ� ال مس م م نة العكوف . ت للجواقرتح عىل ا
بة. عىل جمالني آخرين للعمل تعلقة لرباءات حامسة  نفاذ إىل املعلومات ا ية وا شفا سأu ا سـوأشار أوال إىل أن  مل ل ل لنم  إىل ف

رشاء يارات العالج وا شأن  ية الختاذ القرارات  لته وإىل سائر مقديم اخلدمات العال خم بج بو إىل . نظم ند الو يواقرتح أن  تس ت
شأن بعض األدوية  ياlت  سة مجموعة براءات األدوية وماكتب الرباءات ليك تطور قواعد  بالعمل ا*ي أجنزته لفعل مع مؤ ب س

ناعي  ساعدة ملاملضادة لفريوس العوز ا سب الطلب، ا يع األدوية وتقدم،  ياlت  نظر يف تطوير قاعدة  رشي، وليك  ملا ح مجل ب ت لب
ýب تعلقة بأي دواء معني يف ا يع الرباءات ا تب الرباءات املعين  شرتون األدوية ليك حيددوا مع  لإىل من  مل مج ثل . مكي ملموأشار ا

ي نا بýان ا يا إىل حش املعلومات عن الطريقة اليت ميكن  م� ل لل ياجاهتا ن بة ال نا نفذ هبا أنظمة الفحص ا.دية والفعاu وا تة أن  سـ مل حت
ية وألولو/هتا يف جمال الصحة العامة يف أنظمة . حمللا تلف تاك يد إجراء دراسة عن  ثل عن رأيه قائال إن من ا لوعرب ا خم ملفملم

ية نا بýان ا ياهتا يف ا بحث و ما لن ل ب ية املداوالت اجلا. ل يدات مهوأخريا سلط الضوء عىل أ ناءات وا Y شأن نة  يرية يف ا ت ب لتقللج ث سـ
يهنا تضمهنا اتفاق تربس يف قوا يذ لك أوجه املرونة اليت  ية خصوصا عىل ضامن  نا بýان ا نعىل احلقوق، وحث ا ي نف يم ل وراح . تل

ية للحامية مبوجب براءة الصارم وأنظمة Yعرتاض عىل الربا يار األ هليقول إنه يرى أن أوجه املرونة، ومهنا  ءات ونظام مع
تاكر وحامية الصحة العامة توازن بني الهنوض ال يق ا بق، حامسة لضامن  باري ا يص اإل بالرت ل حتقملط ج ثل يقول إن . خ ملمومىض ا
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توي عىل قامئة من  بحث فهيا عن Yعرتاض عىل الرباءات ويه  ياlت ميكن ا نت قاعدة  نظمة د حتا ل ب شأن 45شمل ب اعرتاضا 
ية، وعىل أكرث ساعد عىل وضع نظام لالعرتاض عىل الرباءات يف 200 من ئيسـاألدوية الر ت ويقة دامعة أخرى من شأهنا أن  ث

بل ند، وميكن . ملسـتقا ند والربازيل و× ثل ا ث¼ lحجة لالعرتاض عىل الرباءات يف بýان  تضمن أ يلوأوحض أن هذه القاعدة  ه لت م م
ثل الربا شاهبة  بýان األخرى اليت تواجه حتد/ت  متدها ا مأن  م ل يفة والرباءات غري املضمونةتع ورصح بأن ذ� لن . لضعءات ا

سمح العرتاض عىل الرباءات نظام القانوين  نا إال إذا اكن ا ييكون  ل ته قائال إن الرباءات إذا اكنت . ممك ثل  تمت ا لكموا ملم خ
نح أية براءات × يقي وأال  تاكر ا Y هم جدا أال ياكفأ سوى متتؤدي دور احملفز، فإن من ا ب حلقسـ  .فهةمل

يا املعرفة  .216 سة ا·وية إليكولو ثل املؤ جوقال  ل س تصل حلصول ) KEI(مم ها ا نة  ته تود أن تواصل ا ملإن مؤ للج معلسـ س
شأن الرباءات والصحة املقرتح من مجموعة . عىل األدوية ولرباءات والصحة سة تؤيد برlمج العمل  بوأردف قائال إن املؤ س ً

ية وترفض Yقرتاح املق بýان األفر يقا يةل تحدة األمر يكدم من وفد الوال/ت ا سة عقدت اجXعات . مل سواسرتسل قائال إن املؤ ً
تجارية لفحص  تحدة للرباءات والعالمات ا تب الوال/ت ا ية ومع  ية لصحة العامة وا لمع عدد من ا.موعات ا مل من مكن لت ملع

ية تحدة األمر سة عىل اقرتاح الوال/ت ا يكاعرتاضات املؤ مل ية اقرتا�اوأعرب عن أمB. س تحدة األمر يك أن تراجع الوال/ت ا . مل
يه نة أن تعمل  نظر إىل جمال آخر ميكن  علولفت أيضا ا للج ل يف رفع . ً هم تاك سني  يد يف الواقع  لوأوحض قائال إنه من ا فحت ملف ً

ثل تö ا·عاوى أو إ بýان عىل رفع  تلف ا يفة وقدرة األشخاص يف  شأن مطالب الرباءات ا ما·عاوى  ل خم لضع . عادة الفحصب
ندما  بýان  سري إبطال الرباءات يف أحد ا نطاق أو قانون منوذ¶  يقة ا ياغة معاهدة  يع  نة  عورأى أن ا ل ي ل ض ص تط لتللج تسـ

ية أخرى وأن ذ� األمر من شأنه أن يزيد احلوافز والفوائد لصاحل برامج الصحة  ها يف والية قضا ئترفض مطالب الرباءات  نفس
بعد العامة مبا يف ذ� واكالت ا ية قد ال  نجاح احملقق يف إحدى الوال/ت القضا ندوق العاملي ألن ا تحدة وا ستألمم ا ئ ل لص يمل

يه إلبطال الرباءات يف بýان أخرى ثل يف العدد املزتايد . علYعXد  تعلق بعمل الرباءات و ممتوأشار أيضا إىل جمال آخر  م ً
ثاري  Y ثل الطابع ية الفكرية  للألنظمة اخلاصة  ئسـ م هم¼ وغريها من تللملك ثاري لألدوية ا Y بارات والطابع Y تlمليا تئ ت سـب خ

باري يف الغالب يص اإل جاألنظمة اخلاصة دون إ×حة الفرصة للرت تص¼ . خ نة ممارسات ا·ول األعضاء ا ملواقرتح أن جتمع ا للج
تفاع احلكومة العامة باري لألنظمة اخلاصة يف حاالت Yنهتاك أو ا يص اإل نلرت ج ناءات وأخري. خ Y سـتثا، تطرق إىل ً

تعدي عىل براءات أحصاب احلقوق  نع وتوزع أ�زهتا دون ا نقاu أن  هاتف ا رشاكت أ�زة ا يدات وقال إنه ال ميكن  لوا تص ل لي ل لتق
ناءات. اآلخرين Yيدات و نطوي يف بعض احلاالت عىل مجموعة من ا شلكة جيب أن  تö ا تثورأى أن احلل  ي ي مل سـل  .لتق

ية ا .217 بو علام ملعلومات الواردة يف الويقةمجلعوأحاطت ا ثلعامة للو  .WO/GA/41/16 ي

ند   ّ املوحدمن جدول األعامل" 2" 28لبا
نة  يةللجا ياlت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والnذج ا ية بقانون العالمات ا فا·امئة ا ب ع لص ل لن  ملع

ندت  .218 تنيستا شات إىل الو نا ثيقا ق  ..WO/GA/41/16 Add و WO/GA/41/16مل

تنيوا .219 سة وطلب من األمانة تقدمي الو يقتح الريس ا ثئ جللف  .ت

باه إىل  .220 Y تت األمانة تو تنينلف تقريرين .WO/GA/41/16 Add و WO/GA/41/16ثيقالو نان ا تني  ل ا تضم تلل
رشين  سابعة وا رشين وا·ورة ا سادسة وا تصلني ·ورة ا لعا للع ل تجارية والرسومل ية بقانون العالمات ا لنة ا·امئة ا ن م ملعللج

نظر يد ا ية املعقودتني يف الفرتة  ياlت اجلغرا ية وا نا لوالnذج ا ب ع قلص ف نة ا·امئة تعىن لقضا/ املربطة . ل توذكرت بأن ا للج
نظمي اجXع إعاليم  تجارية  نة فوضت فø خيص العالمات ا ية وقالت إن ا نا تجارية والرسوم والnذج ا تلعالمات ا ل للج ع لص ل

تجارية عقد يف حول دور وسطاء اإلنرتنت  يهتم يف جمال العالمات ا سؤو لو ل مترب 17م تصل 2012سب  مل ووافقت عىل العمل ا
ناء عىل Yقرتاحات املقدمة من وفدي بردوس وجاماياك بýان  بحبامية أسامء ا تعلق لرسوم والnذج . ل بة إىل العمل ا ملو لنسـ

رشوع نة نظرت يف  ية، أحاطت األمانة علام بأن ا نا ما للج ع ثت ًلص ية و نا شأن الرسوم والnذج ا رشوع القواعد  حب املواد و ع لص ب م
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شأن قانون الرسوم والnذج  رشوع األحاكم  بو عن أثر اقرتاح  تصاديني يف الو Y نة وبري بدراسة من إعداد أمانة ا ي ك مللج ق
ية وممارساته نا عا نة وارد . لص رشين  سابعة وا للجوأضافت قائ¼ إن ملخص الريس عن ا·ورة ا لعل   SCT/27/10ثيف الويقةئ

يه يف الويقة  شار إ ثو ل  ..WO/GA/41/16 Addم

نغار/ مس مجم .221 يقهوأكد وفد  نة ا·امئة لبلطوعة بýان أورو الوسطى وا يين يف ا للج جمددا عىل دمعه للعمل ا لتقن ً
ية، معربا ع ياlت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والnذج ا ية بقانون العالمات ا ًا ف ب ع لص ل لن سأu الرسوم ملع ته يف معاجلة  من ر غب

ية خاصة للمجموعة ية ألهنا ذات أ نا مهوالnذج ا ع ية محلاية الرسوم . لص يق األهداف األسا يل إىل  سـوقال الوفد إنه ال  حتقس ب
سة العادu واملامرسات ا نا بدعون وتعزيز ا مية العمل إىل أحصابه ومه ا يع اإلبداع ورد  ية، أي  نا لوالnذج ا ف مل مل شج ع قلص تجارية، ت

هوu إىل أنظمة حامية الرسوم والnذج نفاذ  رشاكت من ا بدعون وا بسإال إذا متكن ا لل تالف . مل Yرشذم و خوحذر الوفد من ا لت
ساعي سري القواعد ألنه قد يعرقل هذه ا مليف  توصل إىل توافق . تف ية العمل امجلاعي  سؤو تحمل  للورأى أن ا·ول األعضاء  ل م ت

شأن إجراءات الرسو ببول  تخدمنيمق ية لصاحل اكفة ا سـم والnذج ا ملشلك تعلقة ألثر . ل ملكام أشار الوفد إىل مشول ا·راسة ا
تام  ية وإىل متاشـهيا ا ياlت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والnذج ا ية بقانون العالمات ا نة ا·امئة ا متل لعمل ا لا ب ع لص ل ن فللج ل ملع حمل

نظورة يف موضوع اإلجراءات ًمع حدود واليهتا، مؤكدا عىل أن ا·راسة ق نافعه ا توافق و هم أفضل ·ور ا ملد سامهت يف  مل ف
ية نا ية للرسوم والnذج ا عا لص نة. لشلك متل لعمل هذه ا يا جدا عن األثر ا للجكام أصدر الوفد رأ/ إجيا حملب ً ً واحناز إىل الرؤية . ً

نة ا·ا ية يف ا نا يق قوانني الnذج ا للجالقائ¼ بأن العمل عىل  ع لص تجارية والرسوم والnذج تنسـ ية بقانون العالمات ا لمئة ا ملعن
شاريع املواد  نات ملحوظة عىل  نا أنه مت Yنهتاء من إدخال  ته األخرية،  ية قد دخل مر ياlت اجلغرا ية وا نا ما س ي حل ب ع يلص حتف ب ًل م

نص الواحض، أما اخلالفات ا شريا إىل نضج ا سائل العالقة و ملتبوالقواعد عىل الرمغ من ا ل م سويهتا رسعةًمل ميكن  بية  ت ف وللك . ق
ها، قال الوفد إن مجم بذوu وتو هود ا ية احلفاظ عىل ا باب و جيهذه األ تجل مل بغ يقسـ  ترغب يف لبلطوعة بýان أورو الوسطى وا

بين ية العامة أن تويص املدير العام بعقد هذا املؤمتر  يه تريد ا.موعة من ا تقدم مبقرتح عقد مؤمتر دبلومايس، و لتا مجلع عل  ل
ية يف الربع األخري من  نا ناول قانون الرسوم والnذج ا عمعاهدة  لص نقل الوفد . 2013تت هذا املؤمتر،  تحضري  تعلق   øفأما ف ل ل ي

ية  نا تجارية والرسوم والnذج ا ية بقانون العالمات ا نة ا·امئة ا تني  ععن ا.موعة اقرتا�ا بعقد دورتني إضا لص ل ن للج ملعي ف
ية، ياlت اجلغرا فوا سمرب لب نة 2013 وأخرى يف مايو 2012ي واحدة يف د توازي مع دورة  جل إلضافة إىل اجXع حتضريي  ل

ية يف مايو  نا عالرسوم والnذج ا ـي من Yقرتاحات . 2013لص نة أن  تنهتوأفاد الوفد أنه خالل هذه ا·ورات، عىل ا للج
ياغة  ية  لصاألسا شأن قانون الرسوم والnذجسـ ية يف جمال  وأن تويل بمعاهدة  نا بýان ا ياجات ا ناية إىل ا مما يكفي من ا ل ل ت حلع

ية يق املعاهدة ا ية وتكوين الكفاءات  ساعدة ا بلا ب ن تقمل سـتق ملل متد عىل مرونة الوفود ورو�ا . لتط تعوأعلن الوفد أن ا.موعة 
يات ية  ناءة ومتىن صادقا أن حيظى اقرتاح ا.موعة ·مع الالزم يف ا·ورة احلا للجمعا ل ًب   .  ل

ياوحتدث  .222 يا الوسطى بýانمجموعة  مس جوفد جور رشيةوالقوقاز وسـ آ قأورو ا تو�ال ية شكر ل م  ننة ا·امئة ا ملعللج
ية ياlت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والnذج ا فبقانون العالمات ا ب ع لص نجزلعمل عىل الل هائل ا مل ا نعىل األشطة  وشدد .ل

يد اخلاصة حتو يات و ب نة اءات اإلجرلشلك ا سأu ذات يرى وقال إنه هاتبسـيطوللجاليت تضطلع هبا هذه ا م أن هذا العمل 
ية قصوى، وهو ما  ية من حتفز حX سزييدمهأ يةو  الرسومسـتخدامالملعن األطراف ا نا عالnذج ا يده  .لص يوأعرب الوفد عن تأ

شاركة يف هذا املؤمتر من أجعن القرتاح عقد مؤمتر دبلومايس و تعداده  للما ثل اعXد ويقة جديدة يف جمال الرسوم والnذج سـ
ية،  نا عا متدها  نص املعاهدة يكمتل نضج حاملالص يان ا*ي أدىل به  .ا·ول األعضاءتعليك  لبعالوة عىل ذ�، اتفق الوفد مع ا

يهنغار/ مس ا.موعة وفد  يقو ألورو الوسطى ةعالفر بار الواجبوالقائل إنه  لبلطا Y تبغي إيالء عي ساعدة ن تقدمي ا مل  ل
ية  ية إىللتقنا نا بýان ا م ا ل بýانول يذ املعاهدة املقرتحة ب منوا  األقللا  .تنفغرض 

يةالوال/ت وحتدث وفد  .223 تحدة األمر يكا شأن مل ب مس ا.موعة ء مرصحا بأنه يؤيد رسيع العمل عىل معاهدة قانوية  ن ت
ية جتاه عقد مؤمتر دبلومايس نا عالرسوم والnذج ا  .لص
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نة، وأعرب و .224 ية  نظمي ا·ورة احلا ية، وعرب عن تقدير ا.موعة لألمانة  بýان األفر للجحتدث وفد مرص مس مجموعة ا ل ت لل يق
ية يات جدول أعامل ا يذ تو نة يف  شاركة ا منعن رسور ا.موعة  ص للج لتمب ية .ال قانون الرسوم . تنف مهوقال إن ا.موعة تويل األ

ية وممارساته،  نا عوالnذج ا تفادة هبذا ا.ال ومن لص Y متكن من ية ·هيا ليك  ها إىل تطوير الكفاءات الو سـمعربا عن  تن ط تطلع
ية نا شأن الرسوم والnذج ا بات املودعة  عز/دة عدد ا لص ب شديد عىل أن أ/ من الوفود . لطل لتورصح بأن ا.موعة ترغب يف ا

نا ته للعمل عىل قانون الرسوم والnذج ا لصمل يعرب عن معار يجة يف شلك صك دويل ض نتية وممارساته وال الحXل اخلروج  بع
يف والفوائد، وخاصة يف . يف هذا الصدد تاك توازن بني ا شديد عىل رضورة إجياد ا لومع ذ� قال إن ا.موعة ترغب يف ا ل ل لت

نخفض يلزÝا احلصول عىل ا·مع بو وخلصت إىل أن بýان ا·خل ا ملضوء دراسة األثر اليت أجرهتا الو  يف جماالت إدارة ي
تايل من  ثري يف بýان ا·خل املرتفع، و تدريب، يف حني تقل احلاجة إىل هذا ا·مع  ية الفكرية واخلربات القانوية وا لا ل بكن مللك

يريات بأقل وقع ممكن عىل القدرات واخلربات  يذ ا تل ماكl أفضل  تغالواحض أن املاكتب املوجودة يف بýان ا·خل املرتفع  لحت لتنف
يةوا ته . لملوارد احلا شري إىل أن ما  سبوراح الوفد يقول إن اإلحصاءات  ية 40نت نا بýان ا بات املودعة يف ا م ملائة من ا ل ل لطل

ية نا يل الرسوم والnذج ا ية يف جمال  نا بýان ا ها هوة شاسعة عن ا تقدمة  بýان ا ميني، وأن ا عتأيت من غري ا لص سج ل ل مل تل م تفصل . ملق
بة وأشار إىل أن هذا اخللل متي  نظام الهاي، إذ  يدين  تجىل يف عدد ا نعكس أيضا و سـ  ب ي ني تن يع 80ملسـتف مج ملائة من 

يا وسورسا وامجلاعة األوروية نظام إىل فرسا وأملا ناء عىل هذا ا يالت ا·وية  با ن ن ل ب ل يسج وعرب أيضا عن رأي ا.موعة يف أن . لت
توازن من خالل تضمني الصك املقرتح أحاكم يق ا لمن املمكن  ية من أجل حتق ساعدة ا نا قانوية صارمة تكفل تقدمي ا مل لتقن

شأن الرباءات51تطوير القدرات، عىل غرار املادة  تعاون  ب من معاهدة ا وأردف الوفد يقول إن بعض املالحظات . ل
تقرير الصادر عن نة، ويه واردة يف ا رشين  سابعة وا تصاصاهتا يف ا·ورة ا شأن ا·راسة وا شواغل أبديت  لوا للج ل ب لعل  تö خ

نقحة . ا·ورة رشين من األمانة إعداد ويقة معل  سابعة وا ست يف دورهتا ا نة ا موراح يقول إن ا.موعة تذكر بأن ا ث ل مت لعللج ل ّ
تلفة  يقات وسلط الضوء عىل Yقرتاحات ا يع ا رشين، عىل أن تأخذ هذه الويقة  نة وا ثا ùنظر فهيا يف دورهتا ا ت تعل جبم ث ل لت لعل م

با من أقواس وحوايش وسطرياليت تقدمت هبا الوفود  نا تخدام ما تراه  ت سـ نذ أقل . مسـ نة  يه ا مويف ضوء ما خلصت إ للج ل
تصف عام  يه عقد مؤمتر دبلومايس يف  بوعني أعرب الوفد عن اندهاش ا.موعة القرتاح املقدم ويطلب  نمن أ مسـ ف ُ2013 ،

يف ميكن عقد مؤمتر دبلومايس يف حني أن ا ساءل  كوأفاد بأن ا.موعة  نضج بعدتت بلغ درجة ا لنص املعين مل  ي وقال إن . ل
سابق  يص مزيد من الوقت وYضطالع مبزيد من العمل يف هذا الصدد، مفن ا نظر إىل رضورة  لا.موعة ترى أنه  ختص ل

ية العامة بعقد مؤمتر دبلومايس ية إىل ا مجلعألوانه تقدمي أية تو ية وشلك . ص شارك بفعا بوأعلن الوفد أن ا.موعة  ب ل ناء يف ست
ية  نا بýان ا ية وتكوين الكفاءات ·ى ا ساعدة ا هم وإلعداد األحاكم القانوية اخلاصة  نة للميض قدما هبذا العمل ا ما لمل ل ن مل ن لتقللج

بýان األقل منوا  . لوا

شة  .225 نا يص املزيد من الوقت  هادئ ورأى أنه جيب  يط ا يا وا قوحتدث وفد رسي الناك مس مجموعة بýان آ مل ختص ّ حمل لسـ
يةهذه  .لقض ا

ثل Yحتاد األورويب .226  .ملموأعطى وفد قربص اللكمة 

نة  .227 يه، عىل الزتامه القوي بعمل ا ثل Yحتاد األورويب وأكد، مس Yحتاد األورويب وا·ول األعضاء  للجوحتدث  فمم ّ
يل الرسوم والnذج  يط إجراءات  شطة مواءمة و يه أ نطوي  سجوأشار، جمددا، إىل أنه يقر مبا  سـ ن عل ت تّ تب ّ ية ّ ية من أ نا مها ع لص

شدد عىل هذا األمر مية مضافة لغة، وأنه  ّو ي ّ بدي تقديره للعمل . ق يه،  يوأضاف قائال إن Yحتاد األورويب، وا·ول األعضاء  ف ّ
بو مؤخرا، واليت خلصت إىل أن  تö القضا/، وكذ� لýراسة اليت أجرهتا الو ناوها  نة يف  بري والقمي ا*ي قامت به ا ّا ي ل ت لللج ّلك

بات يف ا·ول األعضاء وذ� عىل مع يعود بفوائد عىل املاكتب ومقديم ا ية  نا نة يف جمال الرسوم والnذج ا لطلل ا سـ ع لص للج
ية تو/ت ا منيع  سـ لتمج ناد إىل العمل الواعد ا*ي اضطلع . م Y نة إجنازها ثل إن من األعامل األخرى اليت ميكن  ُوقال ا ست للج ملم

ست األخرية وإض نوات ا لبه يف ا هالسـ نة واملرغوب فهيا ا·عوة إىل عقد . جسلافة إجناز آخر إىل  ملمكورأى أن من األمور ا ّ
ية  نا ية يف ا نا ئمؤمتر دبلومايس من أجل اعXد معاهدة يف جمال قانون الرسوم والnذج ا ث ع واعرتف بوجاهة . 2013-2012للص

ية وا·ول األقل منوا للحصول عىل خ نا بات الواردة من ا·ول ا ما ل متكن من لطل ية وتكوين الكفاءات  ساعدة ا ّدمات ا لل ن لتقمل



WO/GA/41/18 

68 

 

ناء يف هذا اخلصوص تطلع إىل تلقي اقرتاحات حمددة من أجل إجراء حوار  ّإنفاذها وقال إنه  ب ي ّّ يده لالقرتاح ا*ي . ّ يكام أبدى تأ
ثال هر ا ية املدير العام ·عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس يف األ ية العامة إىل تو ليدعو ا ص  بغرض 2013ثة األخرية من عام شمجلع

بغي اختاذها حتضريا *� املؤمتر ية، وكذ� للخطوات اليت  نا يناعXد معاهدة يف جمال قانون الرسوم والnذج ا ع  .لص

تجارية وأعرب عن أمB يف أن تقوم  .228 نة يف جمال العالمات ا لوأبدى وفد الصني دمعه للعمل ا*ي تضطلع به ا للج
يع ا·و نة، مع  مجا تجاريةللج سائل املربطة لعالمات ا لل األعضاء، مليض يف دراسة ا ت سأu الرسوم . مل مكام أكد، خبصوص  ّ

متع ا·ويل اسرتعاء  ية وطلب من ا ها يف جمال ا مية اليت  سأu واإلماكيات ا ية تö ا ية، عىل أ نا .والnذج ا منلعظ ت ن مل مه ع لتلص يح ت
ية، نا باه إىل نظام الرسوم والnذج ا Yع لص نة يف هذا ا.ال .  وإىل رضورة تعديB وتطويرهتن هود اليت بذلهتا ا للجوأشار إىل ا جل

ها بذ برية اليت  هود ا بو عىل ا لوشكر ا·ول األعضاء وأمانة الو لك تجل شاط يف . ي شاركة  يواصل ا نومىض الوفد يقول إنه  مل سـ بّ
نظام سني ا هام يف  تعلقة هبذه املوضوع لإل لا.االت ا حت ناسب يف إماكية ّورصح، أخري. سمل نظر يف الوقت ا بغي ا نا، بأنه  مل ل ي نّ

ية حباجة إىل ذ� نا بýان ا بني بقدر اكف أن ا ما·عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس، إذا ما  ل ل ّت ّ. 

سابعة  .229 ناء ا·ورة ا تعرضت أ ية وذكر بأن ا·ول األعضاء ا لوحتدث وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا ث سـ لتمن
رش نة  رشين  موا ية وممارساتهللجلع نا شأن قانون الرسوم والnذج ا رشوع املواد  عوع القواعد و لص ب يد . م تشـوأعلن أن ا.موعة 

شأن، ولكهنا ترى أنه ال بد من مزيد العمل من أجل معاجلة القضا/ الوجهية اليت أ�رهتا  تقدم احملرز حلد اآلن يف هذا ا ل ل
نة ناء ا·ورة األخرية  للجا·ول األعضاء أ نة عىل قانون وأ. ث مت¼ لعمل ا ته ترحب ·راسة عن اآل�ر ا للجضاف أن مجمو حملع

ناء دورهتا األخرية نة أ ية وممارساته اليت عرضهتا األمانة بطلب من ا نا ثالرسوم والnذج ا للج ع ومىض يقول إن ا·راسة اكنت . لص
ية يف يات جدول أعامل ا ثال عىل الطريقة اليت ميكن هبا إدراج تو منخري  لتص نت و�ات م ية، والحظ أن ا·راسة  تضم ا لعمل

تعمق يف القضا/ املعقدة املطروحة ساعد ا·ول األعضاء عىل ا لنظر من شأهنا أن  ّوذكر الوفد بأن أعضاء ا.موعة قدموا . ت
سني ا·راسة يقات هبدف  نة  ناء ا·ورة األخرية  حتأ تعل للج بدو . ث نافع  يد أن ا تاجئ ا·راسة  توأشار إىل أن  مل مركزة أكرث عىل تفن

ية الفكرية يل ا·ويل، وهذا أمر خيدم أكرث أحصاب حقوق ا سامح  يل وا مللكيل إجراءات ا سج ل سج ته لت ل وأكد الوفد أن . ست
ية نا بýان ا بدو أعىل يف ماكتب ا يات  يد قواعد ا يف تو متاك لح ل ت لعمل نافع . ل يف و موشدد عىل احلاجة إىل إرساء توازن بني تاك ل

ته ملزتمة هبذا املوضوعتكوين الكفاءات وضام ياسات العامة ا·وية قائال إن مجمو ميي  عن حزي  ل للسـ ويف األخري، ذكر الوفد . تنظ
نة  شريا إىل أن ا نة  رشين  سابعة وا للجتاجئ ا·ورة ا م للج ل لعب شأن "ن بو  ية العامة للو ية إىل ا تو تقدم  تفق عىل ا بمل  ي مجلع ص ب ل ّت

يق وشكر الوفد ". ا·عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس نه ا لتعلمؤيدي اقرتاح ا·عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس، وأعلن أنه ال  ميك
تظر تعلøت من العامصة  .ينعىل هذا Yقرتاح يف الوقت احلارض ألنه 

ند من جدول األعامل .230 شة هذا ا نا بل امليض يف  ية  شاورات غري ر بوقال الريس إنه ال بد من  ق مس لم م ق  .ئ

ية، أعل .231 شاورات غري الر مسوبعد ا تايلمل نص ا لن الريس أن الوفود اتفقت عىل ا ل  :ئ

يط علام مبلخص " بو  ية العامة للو حتإن ا ي تجارية مجلع ية بقانون العالمات ا نة ا·امئة ا رشين  سابعة وا لريس ا·ورة ا ن للج ملعل لع ئ
nشأن قانون الرسوم وال نة من تقدم  ية ومبا أحرزته ا ياlت اجلغرا ية وا نا بوالرسوم والnذج ا للج ب ع فلص ية وممارساتهل نا عذج ا  -لص

رشوع القواعد مرشوع املواد و  .م

ية العامة  يع ا·ول األعضاء، حتث ا بة إىل  ية  نا شأن قانون الرسوم والnذج ا ية وضع معاهدة  مجلعوإذ تقر بأ مج سـ ع لص ب لنمه
تعل ية ا بري يف Yقرتاحات األسا ها مع توY Cلزتام هبدف إحراز تقدم  نة عىل رسيع  ملا سـ ك معلللج شأن ت بقة بوضع معاهدة 

تني (قانون الرسوم والnذج  رشوع القواعد الواردان يف املرفقني املعدلني للو ثيقرشوع املواد و م  SCT/27/2م
 ).SCT/27/3و
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ية وتكوين الكفاءات  ساعدة ا توفري ما يلزم من خدمات ا تعلقة  بة ا نا ها عىل إدراج األحاكم ا نة يف  نوحترص ا مل ب مل سـ مل لتقللج معل
يةللبýان ا نا شأن قانون الرسوم والnذج ا ب¼  يذ املعاهدة ا بýان األقل منوا  ية وا عنا لص ب ل ملقل نف  .لتم

ية العامة يف عام  مجلعوتوىل ا نص2013ت يمي وحبث ا ل  شأن عقد مؤمتر دبلومايستق تقدم احملرز واختاذ قرار  ب وا  ".ل

ية .232 متدت ا مجلعوا بوع نص كام ورد يف الفقرة ي العامة للو  .231ل ا

ند   ّ املوحدمن جدول األعامل" 3" 28لبا
بو ية مبعايري الو نة ا يا ن  ملعللج

شات إىل  .233 نا ندت ا قا مل  .WO/GA/41/16 ةثالويقتس

ئت يف  .234 بو قد أ ية مبعايري الو نة ا نشوقدمت األمانة الويقة وذكرت بأن ا ي ن للج شأن 2009ملعث تقين  تكامل العمل ا ب ال ل سـ
بو ا*ي أجنزته األفرقة العام¼ خالل ا يةيمعايري الو ثالثني املا ضألعوام ا ية العامة رشحت والية . ل مجلعكام ذكرت األمانة بأن ا

بو ية مبعايري الو نة ا يا ن بو تقدما  ملعللج شأن تطوير معايري الو ية  شات ا نا ًالعام املايض ويف ضوء هذه الوالية، أحرزت ا ي ب ن ق لتقمل
توح لاك بيك  تدى الكرتوين  ية و مفيدا من خالل املراس¼ Yلكرتو شـج ن من نة املعايريً تة معاير . جلفة أعضاء  نة  سـوحددت ا للج

ته تا ثه و ها وحتد تعراض  ية ا ية  بعحا ي سـ بغ مل يار جديد. تطبيق سة أعوام من . معكام مت اعXد  ثابة إجناز Ýم بعد  مخوقد اكن ذ�  مب
ي سق وا يار تقين دويل ويويص بأكرث ا ها اخلرباء، ومتخض عهنا يف الهناية  ثفة خا شات  هنا ن مع لق ل ض مك الك حداثة لاكفة أنواع م

ية نا ية ا عياlت ا لص رشوعات . مللكب نقل من آu إىل آu و بيك عن طريق ا ياlت ا بادل ا توقع تعزيز  مواكن من ا ت شـ ب ت لمل ل ل
بحث بو/لا ية الفكرية والو يYطالع يف جمال تقامس امللفات بني ماكتب ا ية . مللك ية واإلجرا سائل ا ئأما يف خصوص ا مي لتنظمل

س جلنة، ففي  نظام ا·اخيل اخلاص-ة ابريل للج نة إىل اتفاق يف خصوص ا توصل ا ل مايو من هذا العام، مل  للج ووافقت . ت
نة  ية من ا ثا سة ا سائل العالقة بعد ا شأن هذه ا ية  شاورات غري ر بو  يات العامة للو نظم ريس ا نة أن  للجا ن ل جلل مل ب مس م ي مجلع ي ئللج

توصل إىل اتفاق ية ا بو  ية مبعايري الو لا بغ ي ن. ملعن يةمو شاورات غري الر مسذ تö اآلونة، أجريت العديد من ا نظم املزيد من . مل ستو
بل انعقاد ا·ورة القادمة  ناسب و بل هناية هذا العام يف الوقت ا سائل  يع القادمة عىل أمل حل هذه ا سات يف األسا قا ملق مل ب جلل

بو ية مبعايري الو نة ا يمن ا ن يط ع. ملعللج ية العامة إىل أن  يت ا حتوقد د مجلع تقريرع ياق ا للام  بسـ ً. 

شاورات يف أعقاب  .235 نظمي العديد من ا ية إىل أنه قد مت  بýان األفر يابة عن مجموعة ا يانه  ملوأشار وفد مرص يف  ت ل ن يقب ل
ية  ها يف ضوء جدول أعامل ا نة  ية مواص¼ ا شأن  سوية  توصل إىل  بو  ية مبعايري الو نة ا منYجXع األخري  للج ب ت لل ي ن لتللج لعمل كيف ملع

øتعاون مع ريس وال سـ ئ من خالل ا ية العامةل يق  ورصح الوفد بأنه. مجلعا ية  شة  نا شاورات، متت  ناء هذه ا بأ ق مل تطث يف كم
يات الصادر يف  بو لقرار ا ية مبعايري الو نة ا مجلعا ي ن يق2009ملعللج يات ا سـ وموضوعه آ يمت  وأضاف الوفد أنه لألسف مل. لتنل

سوية توصل إىل أية  تا بý. ل مترة مع ريس لوقال إن مجموعة ا شاورات ا بت  ية ر ئان األفر ح ملسـيق ية العامة مل للتوصل إىل مجلعا
بول بارشا جبدول أعامل . مقحل  بو اتصاال  ية مبعايري الو نة ا تصل معل ا بغي أن  ته بأنه  نا ًوعرب الوفد جمددا عن  ً مً ن يق ن للج ي ي ملعع

ش ية  يات جدول أعامل ا ية، وال سـø ا.موعة األوىل من تو با من ص تمن لت ثاين من ل ية وتكوين الكفاءات واجلزء ا ساعدة ا لأن ا ن لتقمل
يات اخلاصة بوضع القواعد واملعايري تو صنفس ا ية . ل بو وا·ول األعضاء قد وافقوا يف مزيا نوأوحض الوفد أن الو  2013 و2012ي

ية مترار م. لتمنعىل حتديد هذه املعايري اليت تدخل يف إطار جدول أعامل ا سـوأخريا، رحب الوفد  شاورات يف ً ملا يكفي من ا
يق ا·ول األعضاء  ية لضامن  يات جدول أعامل ا نادا إىل تو نة ا شأن معل ا توصل إىل اتفاق  حتقحدود إطار زمين  منت ص س للج ب لتلل ً

ية نا بýان ا منوية تصب يف مصلحة ا مألهداف  ل ل  .  ت

بو خالل العام املايض .236 ية مبعايري الو نة ا يوأثىن وفد الصني عىل معل ا ن شاركة الفعاu يف و. ملعللج يواصل ا ملأوحض أنه  سـ
نة ويف أعامل مراجعة معايريها  .للجمعل ا
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يق  .237 يات ا شان آ ية  شاورات غري الر هود الريس يف تعزيز ا ية  سـوأشاد وفد الربازيل مس جدول أعامل ا ل ب مس مل لتنمن ئ جب لت
نظام ا·اخيل اخلاص بري عهنا يف ا ية وا يات جدول أعامل ا لوتعممي تو تع من لص ية قد شارك وقال. لت لتمن الوفد إن جدول أعامل ا

شاورات ملشاط يف هذه ا ية العامة قد وافقت يف . بن ية قد ذكر بأن ا مجلعوأضاف أن جدول أعامل ا  عىل والية 2010لتمن
شريا إىل رضورة أن ية،  ئات ا تلزتم هبا اكفة ا ها  ية و يات جدول أعامل ا يق تو يات  ًواحضة فø خيص آ م ن ي ل من ص سـ ملعل ه لن تط بيقت  لت

بو ية مبعايري الو نة ا نفصل عن معل ا ية جزءا ال  ييكون جدول أعامل ا ن للج ي ملعمن ً نة املعايري تأثريا . لت ًوأوحض الوفد أن ألشطة  جل ن
يق  هاماهتا يف ا ساءل عن إ ية وأن  نة جزءا من جدول أعامل ا بغي أن تكون هذه ا يه،  بيف تكوين الكفاءات و ت من للج ي لتطعل س لتن ً

هذا اجلدول يدة، عىل الرمغ ون. لالفعيل  شاورات ا ناءة يف هذه ا بىن مقاربة  ية بأنه اكن قد  ملفقل الوفد عن جدول أعامل ا ملت ب لتمن
ية وحث  شاورات غري الر مترار يف ا Y ية يه أيد جدول أعامل ا توصل إىل اتفاق، و مسمن جعز ا·ول األعضاء عن ا مل من عل سـل لت

Y ية ية  بغا·ول األعضاء عىل Yخنراط يف هذه ا تقين لعمل ها ا نة بأن تطور من  سمح   uيطة وفعا ية  لتفاق عىل آ للج ت سـ معلل ب
ية يات جدول أعامل ا ثال إىل تو Y منمع ص لتت  . م

هود ريس  .238 يانه مس ا.موعة ء عن تقديره  ية يف  تحدة األمر ئوعرب وفد الوال/ت ا جل بيك ية العامة مل إلدارة مجلعا
هر األخرية  ية خالل األ شاورات غري الر شا مس بو تدخل مل ية مبعايري الو نة ا نعة بأن ا يوأفاد بأن ا.موعة ء ال تزال غري  ن للج ملعت مق

ية يق جدول أعامل ا يات  منيف إطار آ سـ لتل نة. تن يت معل هذه ا للجوقال إن ا.موعة ء ال ترغب يف  وأضاف الوفد أن . تشـت
سمح للخرباء يف  ية حىت  شاورات ا شارك يف ا جلا.موعة ء  ت بل مل تقت همملسـس هم ا تأدية  ملنة املعايري  معل  .ب

يه  مس ممثل Yحتاد األورويب وحتدث .239 يان ا*ي أدىل به وفد  مبد/فYحتاد األورويب وا·ول األعضاء  يده  بتأ للي
ية مس ا.موعة ء تحدة األمر يكالوال/ت ا  .مل

ي .240 تحدة األمر يان ا*ي أدىل به وفد الوال/ت ا يان أيضا ا يكوأيد وفد ا مل ب لل وأعرب عن تقديره . ة مس ا.موعة ءّ
ها ريس  بذ ئهود اليت  ل يةيللج ية مجلعا شاورات غري الر مسالعامة يف إجراء ا هود إىل إبرام . مل جلوأبدى أمB يف أن تفيض تö ا

ية  ية ا بة  ية رضورية  سائل  ها  بو بو ية معايري الو تاتفاق حول القضا/ العالقة وشدد عىل أ ب سـ ن م ي تحمه لل لن ن لصف تق ية ّ مللكملاكتب ا
ية الفكرية تخديم نظام ا بة  مللكالفكرية و سـ ملسـ تقين وامليض به . لن نة من الرتكزي عىل العمل ا بغي متكني ا لوقال الوفد إنه  للج ي نّ

 .قدما

ية، ووفد  .241 بýان األفر يانني الzين أدىل هبام لك من وفد مرص مس مجموعة ا يده  يا عن تأ نوب أفر يقوأعرب وفد  يق لج ب ّي لل
يةالرب نظام ا·اخيل اخلاص ألن . لتمنازيل مس مجموعة جدول أعامل ا متكن من Yتفاق عىل ا نة مل  ّوأبدى أسفه من أن ا لّ ّللج ت

ية يق جدول أعامل ا ية  نظام املقرتح مل يدرج آ منا سـ ل لتل متكن ا·ول األعضاء من بلوغ اتفاق . تن ّوأعرب الوفد عن أمB يف أن  ت
نة للجبل ا·ورة القادمة   .ق

ية، ووفد اجلزائرعرب وفد وأ .242 بýان األفر يانني الzين أدىل هبام لك من وفد مرص مس مجموعة ا يده  يق عن تأ ل ب ّي لل
ية يق جدول أعامل .لتمنالربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا ية  ناء فø خيص آ ها أن تكون ا بغي  نة ال  سـ وقال إن ا ل ت ي نللج تسـ ث ل ن ّ

ية شاركة . لتمنا يواصل ا ملوأضاف انه  سـ بل ا·ورة ّ توصل إىل حل يف هذا الصدد  ية من أجل ا شاورات غري الر قيف ا ل مس مل
نة  .للجالقادمة 

ية مس ا.موعة ء .243 تحدة األمر يان ا*ي أدىل به وفد الوال/ت ا ته عىل ا يكوأبدى وفد سورسا موا ملفق لب ّوقال إنه . ي
نة وا سابقة  شات اليت أجريت خالل ا·ورة ا نا للجتفاجأ من أن ا ل ق مل نظام ا·اخيل عقب القرار الصادر ّ ناول الوالية وا لصلت  ت

يةعن  يق . العامة العام املايض مجلعا ية  ية بآ ئات ا نة من ا بب وراء لزوم أن تكون ا هم ا سـوأضاف قائال إنه مل  ل ن ي للج نّ ملع ته ل س ليف
ية يدعو إلهيا الري. لتمنجدول أعامل ا شات اليت  نا شاركة يف ا ئوأبدى الوفد الزتامه  سـ ق مل شلكة مل هذه ا ملس، من أجل إجياد حل  ل

ثىل نة، أخريا، من العمل يف الظروف ا ملومتكني ا  .للج
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شاط .244 شاورات اليت أجراها الريس، واليت شاركت فهيا موlكو  نوأعرب وفد موlكو عن شكره عىل ا بمل وأبدى . ئ
ية مس ا.موعة  تحدة األمر يان ا*ي أدىل به وفد الوال/ت ا ته عىل ا يكموا ملفق نة لب نع بعد بأن ا للجء، وأضاف أنه غري  ت ّّ مق

ية يق جدول أعامل ا ية  ئات ا منتدخل مضن ا سـ ن لتي ن ملع ته  .بل

شاور مع ا·ول األعضاء خبصوص هذا املوضوع وأعرب عن أمB يف ويف .245 يواصل ا تام أشار الريس إىل انه  ت ا سـ ّ لخل ئ
نة بل ا·ورة القادمة  ناسب  للجإجياد حل  ق  .م

ية العامة للو .246 ثبو علام ملعلومات الواردة يف الويقةمجلعوأحاط ا  .WO/GA/41/16 ي

ند   ّ املوحدمن جدول األعامل" 4" 28لبا
شارية لإلنفاذ Y نة تا  سللج

شات إىل الويقة  .247 نا ندت ا ثا ق مل  .WO/GA/41/16تس

ّ تلخص ما WO/GA/41/16ث من الويقة 40 إىل 33وأوحضت األمانة أن املعلومات الواردة يف الفقرات من  .248
نعقدة من اضطلعت  سابعة ا نة من أعامل يف دورهتا ا ملبه ا ل سمرب 1 نومفرب إىل 30للج نة واصلت . 2011ي د للجوقالت إن ا

نحو الوارد يف الفقرة  سادسة عىل ا يه يف ا·ورة ا تفق  تقدم يف برlمج العمل ا لا ل عل مل ث من الويقة، وعىل أساس العروض 35ل
نة ي. للجاليت قام هبا اخلرباء  ثالثة يف الفقرة ضويرد ذكر املوا بت علهيا هذه العروض ا لع اليت ا تواصل . ث من الويقة36نسح سـو

نة اليت من املزمع أن تعقد يف يويم  ثا نة العمل عىل أساس برlمج العمل احلايل يف دورهتا ا ما ل سمرب 20 و19للج . 2012ي د
ب¼  ندا عن األعامل ا تضمن  لوأفادت األمانة بأن جدول أعامل هذه ا·ورة  ب ملقس يع ا·ول األعضاء عىل ي ثت  مجنة، و حلج

بل نة ا توصل إىل اتفاق عىل برlمج معل ا شات هبدف ا نا ناء يف ا شاركة شلك  ملقا للج ل ق مل ب ب  39وأوحضت األمانة أن الفقرة . مل
يذ جدول أعامل الو نة يف  سامهة ا شأن  سابعة  تضمن اآلراء اليت أبدهتا ا·ول األعضاء يف ا·ورة ا تنفمن الويقة  للج م ب ل ت يبو ث

ية منشأن ا  .لتب

يق  .249 بو �ودها يف  ثين عىل الو ية مس ا.موعة ء وأشار إىل أن ا.موعة  تحدة األمر سـوحتدث وفد الوال/ت ا ي تنمل ت يك
ية اليت تضطلع هبا ساعدة ا نوتعزيز جوانب اإلنفاذ يف أعامل ا ها الاكمل ملا تضطلع به . لتقمل معوراح يقول إن ا.موعة تعرب عن د

بو من  يدانيالو ية هبذا ا نظامت ا تعاون بني سلطات اإلنفاذ وا تعزيز ا ملأعامل  ن مل ل نة . ملعل للجوأضاف أن ا.موعة تالحظ أن ا
ية الفكرية تعلق بإنفاذ حقوق ا  øبادل املعلومات وأفضل املامرسات ف يام  تدى  مللكيح  ق يت ت ن لت ّ بادلهتا . م توأفاد بأن اخلربات اليت 

بýان يف اجXعات ا للفرادى ا يث زودت ا·ول األعضاء مبعلومات عن تطوير ل يدة  سابقة اكنت وافرة ملعلومات و حبنة ا ل مفج
ية الفكرية يف يف جمال إنفاذ حقوق ا تدريب عىل إذاكء الوعي وكذ� برامج ا مللكا لتثق ورصح بأن ا.موعة ترغب يف أن . ل

ت بارها  تصاصاهتا  نه ا نة عىل ما  نتواصل تركزي أعامل ا ت تضم للج مي ع شة أفضل املامرسات يف جمال إنفاذ حقوق خت نا قدى  مل
ية الفكرية  .مللكا

شات اليت دارت يف ا·ورة  .250 نا ية وأعرب عن رسوره ألن ا قوحتدث وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا مل لتمن
ناء Yحرتام  ية الفكرية قدمت آراء شام¼ يف موضوع  تعد/ت عىل حقوق ا نة عن ا سابعة  للملكا بمللك ل للج ية الفكرية وهو ل

تعددة شلكة بأبعادها ا تلف جوانب هذه ا ناول  ملموضوع معقد، كام أهنا حاولت  مل خم ت شكر إىل . ّ تقدم  لوأفاد بأن ا.موعة  ت
ية  شأن أبرز القضا/ املطروحة يف جمال إنفاذ حقوق ا يمة  نت أفاكرا  نة و مللكاألمانة عىل ا·راسات اليت أعدهتا  بق تضم ّللج

تعامل مع إنفاذ وأضاف . الفكرية يري نوعي يف ا يح الفرصة إلجراء  نة إمنا  لأن هذه ا·راسات اليت أجريت يف إطار ا تغ ت تللج
بو تعد/ت . ياحلقوق يف الو تلف جوانب ا ية  هام أمشل وأكرث موضو نقاش يعزز  لوأشار إىل أن ا.موعة تالحظ أن هذا ا ù ع فل

باع مقاربة  ية الفكرية، بدال من ا تعىل حقوق ا ت يقة تقوم عىل تدابري اإلنفاذ الرادعة، وقد مللك ند إىل آفاق  يطة  ضيدية  س سـ تقل ت ب
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تحدي ية مع هذا ا تعامل بفعا لبت حىت اآلن أن هذه املقاربة غري مالمئة  ل لل وأردف قائال إن ا.موعة تؤمن بأن موا�ة . ث
ياسة شام¼  تلزم وضع  ية الفكرية  تعد/ت عىل حقوق ا سـا سـ تل توازنمللك ية مجتمع بطريقة  هود ا تدابري الرادعة وا يفة بني ا ثقجل لتل

ية تعزيز إجياد وظائف ر ياسات العامة  مسوا ل يب عن األذهان. لسـ بغي أال  يغوقال إنه  ية ني تعد/ت عىل حقوق ا مللك أن ا ل
تقدمة  بýان، ا ية ترض باكفة ا ملالفكرية شلك ظاهرة عا ل مل يةمهنا ت نا موا لوفد وذكر ا. ، وأضاف أن لك بý يلزمه حل خاص بهل

يمقاربةبعض اùاطر املقرتنة عXد  ية الفكرية، ويه سوةسطح  تغالل حقوق ا مللكء ا تجارة  سـ لوز/دة العوائق اليت تعرقل ا
رشوعة واليت أدت لفعل إىل  ن، وإغفال اإلجراءات القانوية الواجب اختاذها وعدم ةعواقب خطرية يف جمال الصحة العامملا

ية ية الفعاu إن من شأن احللول تدرك قائال سـوا. ناحرتام احلقوق املد XجY ية يق الرفا شجع عىل  شودة أن  عا ه ت حتقن مل
هور بوجه عام بات عامة ا بات أحصاب احلقوق وحقوق ووا تصادية وأن حتقق توازl بني حقوق ووا Yمجل ج ج ومىض يقول . ق

يق غا/ت نظام ا سامه يف  بغي أن  نة  شدها ا تاجئ اليت  مللإن ا حتق تن ي للج ن تن يا كية الفكرية ويه ل نولو تاكر ونقل ا Y جتعزيز لتك ب
تفعني هبالفائدة ية وا نولو تجي املعارف ا ن  ملن ج لتك ية م تو ص، كام جاء يف ا ية45ل يات جدول أعامل ا من من تو وأعرب الوفد . لتص

شات نا ناء يف هذه ا شاركة عىل حنو  قعن الزتام ا.موعة الصارم  مل ب  .مل

ثل  .251  .Yحتاد األورويبملموأعطى وفد قربص اللكمة 

ثل Yحتاد األورويب .252 يه األمانة عىل إعداد وإصدار  ا*ي حتدث مس Yحتاد األورويبمموشكر  ف وا·ول األعضاء 
تلفة لýورة  نةخمو�ئق  ثا ما ساعدات ل تعلق   øإلنفاذ وعىل األشطة املوسعة اليت أجرهتا فية  شارية ا Y نة مل  ي ن ن ت ملعللج س

ية والقانوية نا يةلتقن نة املا ض خالل ا تاكر حامسة . لسـ Yتاكري واإلبداع و Y شاط تدام وا ية اإلبداع ا بوقال إن أ ب ن سـ لمه مل
يف  ýتصادية للك ب Y ية بة للرفا مض ه قسـ ية الفكرية يه أصوللن مللكا أن حقوق ا بýان جتارية ً رشاكت سواء يف ا ل هامة  لل

ية نا تقدمة أو ا ما ل ساعد عىل ضامن حتفزي ويه  مل بدعني عىلتاليت  تكرين وا ملا ت�ر واإلبداع وملب Y تايل وضع إس هم  لن من ا مل
ياق، . تدابري فعاu محلاية تö احلقوق ف ّلكي  القانون ا*ي2012عمتد يف أبريل أعلن Yحتاد األورويب أنه قد السـويف ذ� ا

ية  سوق ا·ا يق يف ا خلتب ا ل لتنسـ نا(مك تجارية والرسوم والnذج ا لصالعالمات ا ها عالقة )عيةل هام  ل  ية حبامية حقوقمب مللك ا
ثيل القطاع العام واخلاص يف  ية الفكريةورويب الاألرصد املممالفكرية، مبا يف ذ� مض   وأوحض أن املرصد .مللكنهتااكت حقوق ا

ناك إق شريا إىل أن  بادل اخلربات واملعلومات وأفضل املامرسات يف جمال اإلنفاذ  بارة عن حمفل  هيكون  م ت ع ًسـ رارا عاما بأن ل
بحت هتدد شلك جدي العديد من القطاعات  نة، أ يد والقر ية الفكرية، ال سـø ا نظمة عىل حقوق ا تعد/ت ا با ص ص تقل مل لل مللك

ية يا ظاهرة عا تجارية والزئن واحلكومات يف سائر أرجاء العامل وأهنا شلك حا ملا ل ت ثل قائال إن املقýين . ًل تدرك ا ًوا ملم سـ
تغلون ا نة  سـوالقرا تخدمون سالسل توريد يص نقل و يا وا نولو رشوعة اليت طرأت عىل Yتصاالت وا سـتطورات ا ل يل ج لتك مل

بدعني من احلصول عىل  يع أحناء العامل موحضا أهنم بذ� حيرمون ا ها يف  ها و يع سلع مقýة ومزورة وتوز ملشابكة  مج ن ًت يع بيع لتصم
ية وهيددون  نا تحقوهنا ويقوضون القدرة ا سـاملاكفآت اليت  ت فسـ ل حصة الزئن وسالمهتم ويعرضون الوظائف للخطر وحيولون ي

ية العامة يه. ندون وصول العائدات إىل املزيا عىل احلاجة امللحة إىل دمع إنفاذ حقوق  فوأكد Yحتاد األورويب وا·ول األعضاء 
نة يد والقر ية الفكرية عن طريق إعداد إحصاءات ومعلومات أفضل عن نطاق وجحم ا صا لتقل ضافة إىل ذ�، أشار إل .مللك

بقة وتكوين  بادل فعال وعابر للحدود للمعلومات وأفضل املامرسات ا تعاون من خالل  سني ا ملطالوفد إىل احلاجة إىل  ت ل حت
يات يف هذا الصدد سالمة لالكفاءات وتعزيز اآل نايم اùاطر اليت هتدد الصحة وا لوإذاكء الوعي  مية   .تب لقورصح بأنه يقدر ا

برية لعمل ا لا ية لك تعد/ت عىل حقوق ا بادل آل�ر وعواقب ا ناء تفامه  يف �ودها  نة عىل  يه حث ا مللكنة و ل ت ب ث للج عل ملج لتك
يات فعاu محلاية احلقوق وإنفاذها  .تيجالفكرية، حىت ميكن اعXد اسرتا

بو علام ملعلومات الواردة يف الويقة .253 ية العامة للو ثوأحاطت ا ي  .WO/GA/41/16 مجلع
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ند   ّ املوحد األعامل من جدول33لبا
تحكمي والوساطة، إلضافة إىل أسامء احلقول عىل اإلنرتنت بو  للمركز الو  ي

شات إىل الويقة .254 نا ندت ا ثا ق مل  .WO/GA/41/17 Rev.2 تس

ند  .255 لبوطرح الريس ا شأن 33ئ تحكمي والوساطة، مبا يف ذ� أسامء احلقول عىل ب من جدول األعامل  بو  للمركز الو ي
نة ، وقا)املركز(رتنت اإلن ية العامة تقدم نظرة عامة عن معل املركز عىل مدار ا سـلت األمانة إن الويقة املطروحة عىل ا مجلع لث

ية ويه مؤلفة من ثالثة أجزاء تعلق اجلزء األول، من الفقرة. ضاملا شطة املركز يف جمال اإلجراءات 7  إىل الفقرة3 يو ن، بأ
نازعات أمام احملامك، وال سوية ا بدي¼  ملا ت ت واملربطة 4نوأبرزت األمانة األشطة الواردة يف الفقرة . تحكمي والوساطةلسـø ا لل

نازعات األخرى أمام  شأن Yعرتاض وا نازعات  سوية ا ية الفكرية يف وضع إجراءات بدي¼  ملتعاون املركز مع ماكتب ا ب مل ت لب مللك
 .تö املاكتب

ثاين من الويقة، من الفقرة  .256 تعلق اجلزء ا ثو ل وأشارت األمانة إىل . إدارة املركز لقضا/ أسامء احلقول، ب19 إىل الفقرة 8ي
ناهز  يث توصل املركز مبا  متر،  بو يف تزايد  يأن الطلب عىل هذه اخلدمة اليت تقدÝا الو Mي ح ية يف إطار 2 800مسـ قض 

تعلقة بأسامء احلقول نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  ملا مل ت لسـ نة  ملائة مقارنة بعدد 2,5، أي بز/دة قدرها ل لسـالقضا/ الواردة يف ا
ية  .ضاملا

ياسة املوحدة يف جمال نظام أسامء احلقول، 46 إىل الفقرة 20وأضافت األمانة أن اجلزء من الفقرة  .257 ناول تطورات ا سـ  لي ت
يذ سـ وال نةتنفø فø خيص  ية ألسامء واألرقام ا ّيئة اإلنرتنت ا ن ملعي ملع يا اجلديدة ا) اإلياكن (ه Mملكونة من لعللربlمج احلقول ا

ثري اإلدراج املرتقب ألكرث من . أسامء عامة، ويه اإلدارة امللكفة إلرشاف عىل نظام أسامء احلقول  حقل من احلقول 1 300يو
ية الفكرية يث ا شاغل من  ب¼  نة ا يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة يف ا مللكا ح مملق سـ للعل M . ثوأفادت األمانة أن الويقة تعرض

يات اليت شاغللاآل تكون يف يد أحصاب احلقوق ملوا�ة تö ا مل  ئة . سـ هيويف هذا الصدد، ما ف³ املركز يقدم مالحظاته إىل 
تطورات يواصل رصد ا لاإلياكن و بل وأضافت أن . سـ تطورات العام ا ية العامة عن تö ا بلغ ا ملقوقالت األمانة إهنا  لت مجلع س

تجارية  ية بقانون العالمات ا نة ا·امئة ا لا ن هاملعللج ند يف جدول أعام لقد وضعت هذا ا  .لب

ياسة عامة  .258 بارشة يف وضع  شاركة  شاركة احلكومات  ي¼ بضامن  يريات  سـوقال وفد فزنويال إنه ال بد من إجراء  م م متغ كف
يذها شأن إدارة اإلنرتنت و تنفدوية  ب ية. ل يادة الو ية ختص ا نوأضاف أن هذه ا سـ طلقض  .ل

ية العامة علام مبضمو .259  .WO/GA/41/17 Rev.2 ةث الويقنمجلعوأحاطت ا
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