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

 مانة األمن إعدادثويقة 

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

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

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

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

 ]ذq املرفقييل [
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 املرفق
ية حبق املؤلف واحلقوق اvاورة، الفقرة  )أ( نة ا|امئة ا نتقرير عن معل ا  :WO/GA/40/6ث من الويقة 23ملعللج

بو  ية العامة للو يوبعد قرار ا نص عىل 2010مجلع نوية "ي ا�ي  تضمني تقاريرها ا ية  بو ا ئات الو يه تعل�ت إىل  سـتو ل ن ي لي ملع ه ج
ت يذ ا ها�ا يف  لوصفا إل نف يةتس ية من جدول أعامل ا يات ا منو ن لتص رشوع تقرير  ، جاءت"ملع ية املأخوذة من  تا ترصحيات ا ما ل ل ل

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

ية و" يات جدول أعامل ا يذ تو ية إن  ب�ان األفر تحد� مس مجموعة ا يا  نوب أفر منقال وفد  ص لتل نف يق م يق يع تج مجإدما�ا يف 
بو أمر تراه اvموعة �ام جدا ية . ياvاالت يف الو نود املوضو ثريا العام املايض يف معاجلة هذه ا نة  عولقد تقدمت ا ب ك لللج

بث ئات ا برصي و سمعي ا يدات واألداء ا ناءات وا ية يف جدول األعامل، ويه ¡ ثالثة الر لا ي ل ل ي ت سـ هل سـ لتقي وظلت . ثئ
يا لالتفاع ناملعايري ا| سأ§ �مة ن يدات عىل حق املؤلف واحلقوق اvاورة  ناءات وا ية الفكرية بفضل ¡ م  ي لتقت ث سـمللك

تقدمة اليت عززت أنظمة  ب�ان ا ب�ان األقل منوا وا ية وا نا ب�ان ا يع ا  qية وكذ ب�ان األفر ملvموعة ا ل ل ل ل مجل مل يق
هور وسامه بو بال ا يدات لزتيد بذq من إ ناءات وا ت¡ ي مجلت ق لتقث تني سـ ية لفرتة ا يق األهداف اإلمنا نجه خاص يف  لسـحتق ئ

ية ا|وية لوغري ذq من األهداف اإلمنا ناءات . ئ ية لغة لال ية أ ب�ان األفر ياق، أولت مجموعة ا ثويف هذا ا تيق مه ل سـسـ ل
برص يدات لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة، ومهنم معاقو ا لوا نة قد جشع هذه . لتقي ضل وبف. اvموعةللج�q فعمل ا

ب�ان عام  تلف ا بو اليت نظمت يف  ية للو ندوات اإل لا خم ي مي بث 2010قلل ئات ا برصي و سمعي ا شأن حامية األداء ا ل  ي ل ل هب
يد ا|ويل يف جماالت  تصادية لوضع القواعد واملعايري عىل ا ية و¡ Âهم اآل�ر ¡ج ية  نا ب�ان ا تطاعت ا لصعا ع ل ل قسـ ف م

Åي ناعة ا بث و لسا ص يات الر. ل تو ئيومن ا ص يق وضع القواعد واملعايري عىل ل تحقق من  ية ا بية يف جدول أعامل ا ل من تطسـ لت
ية نا ب�ان ا ما ل نهيا من حامية األداء . ل ب�ان أن  هذه ا نافع اليت ميكن  ية ا ب�ان األفر هرت ندوة أبوجا  جتوقد أ ل مل للل يق ظ

بث ئات ا برصي و سمعي ا لا ي ل نة من اإل. هل رساع حنو إبرام معاهدات للجوشددت ندوة أبوجا أيضا عىل أنه ال بد 
بث ئات ا برصي و سمعي ا لمحلاية األداء ا ي ل تحقق خالل هذه ا|ورة توافق يف اآلراء  أنوأعرب الوفد عن أمÌ يف. هل ي 

رشوع نص معاهدة  برصي وحول  سمعي ا شأن حامية األداء ا محول مؤمتر دبلومايس من أجل اعÂد معاهدة  ل ل ب
بوعات ل�عوة إىل مؤمتر دبلومايس من أجل ¡ يدات لفائدة األشخاص العاجزين عن قراءة ا ملطناءات وا ي لتقت ث سـ

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

تحد� مس اvموعة ء إىل أنه ية  تحدة األمر موأشار وفد الوالÓت ا يك ند مل سابقة درس ا نة ا ب خالل دورات ا ل لللج
ية نود املوضو ية بعد ا يات جدول أعامل ا تعلق بإعداد تقارير عن تو عا ب من ص لمل شأ عن . لت بغي أال  نوقال الوفد إنه  تي ن

نة أية سابقة  .للجإجراءات ا

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

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

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

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

رشين لعيصا خبطة العمل اليت äلت املوافقة يف ا|ورة احلادية وا نت وضع القواعد واملعايري يف خص نة واليت  تضم  للج
بوعات  يدات عىل حق املؤلف، مع إشارة خاصة إىل األشخاص العاجزين عن قراءة ا ناءات وا ملطجماالت ¡ ي لتقت ث سـ
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بحوث سات ا ية ومؤ سات الرتبوية وا سات احملفوظات واملؤ بات ومؤ لواإلعاقات املربطة بذq وإىل ا س مي س س ت لتعلت . ملك
vثقايفواعرتفت ا يع اإلبداع والÅء ا مية حق املؤلف يف  لموعة  تشج ناءات و. بق يورأت أن وجود ا تقت ث يدات يف سـ

ية ميكن  ية الفكرية حىت تضمن أن اسـاvاالت األسا توازن الالزم يف أنظمهتا اخلاصة  توصل إىل ا مللكحلكومات من ا ل ل
ند ا ثقافة  يا يف املعارف وا عهذه احلقوق ال تؤثر تأثريا  ل يةسلب نا ب�ان ا ساكن، وال سـ� يف ا مرشاحئ احملرومة من ا ل ل ل . ل

بوعات وتطلعت إلبرا�ا  تعلقة ألشخاص العاجزين عن قراءة ا تقدم احملرز يف املعاهدة ا بت اvموعة  ملط�q، ر مل ل ح
بوعات برص والعاجزين عن قراءة ا ناس معايق ا برية من ا متكن رشحية  ية ليك  ملطبصفة رسيعة وإجيا ل ل ك نفاذ إىل تب ل من ا

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

ت شات و نا متø ا ق مل بوب يع ا|ول األعضاء يف الو بع احلوار بني  ناء ا�ي  لفكر ا ùيفائ مج ط وقد حتفزت اvموعة . لب
شة، وحتديدا  نا يد ا  ùتني لفرتة طوي تا  تان  رشوعي املعاهدتني ا شأن  تقدم احملرز يف هذه ا|ورة  قبفضل ا مل ظل لل ب قل معلق م

رشوع امل برصي و سمعي ا شأن حامية األداء ا مرشوع املعاهدة  لم ل بثب ئات ا شأن  لعاهدة  ي وأملت اvموعة . هب
تقدم أيضا حنو  يني وامليض قدما يف إمتا�ام وا شأن الصكني املوضو توصل إىل حل ف� خيص جدويل األعامل  لا ع ب ل

برص ناءات لفائدة األشخاص معايق ا يدات وا لرشوع معاهدة تضع  ت ثي سـ تق يع . م يقن من أن  ية ا مجوأكدت اvموعة أ ت لمه
ساواة وأنه ال وجود ألي معامù من ا|رجة تø ¡قرتاحات مل اخلاصة بوضع القواعد واملعايري قد درست عىل قدم ا

نه متع  نة أو أي  سأ§  ية حبق أي  ثا يا ي م ن بعل يات جدول أعامل . جممع ها يف أن تراعى تو صوأعربت اvموعة أيضا عن أ مل
تعلقة بوضع القواعد واملعايري يف يات ا تو ية، وال سـ� ا ملا ص ل ند إمتام هذه الصكوكلتمن ئة ء،  ع ا وعربت اvموعة عن . لف

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

بو وأعرب وفد الربازيل عن رأيه ئات الو يع  بغي  ية ورأى أنه  يذ جدول أعامل ا سامهة اخلاصة  ي يف ا ي مجل ي من ت همل ن لتنف ب
متد منوذجا ية أن  تعا يدات لفائدة . ملعن ناءات وا شأن ¡ نذ املوافقة يف ¡جÂع األخري عىل برäمج العمل  يو ت لتقب ث سـم

بات واحملفوظات واألشخاص العاجزين عن قراء برص وا تاألشخاص معايق ا سري يف ملكل نة  بوعات، ظلت ا تة ا للج ملط
بو اخلاصة  شطة الو يع أ توصل إىل توازäت يف  تىض ا ية، مما ا يات جدول أعامل ا يذ تو يح  يالطريق ا ن مج ل من ص قلصح لتنف لت

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

ية برن تجىل يف اتفا قوإماكية ¡طالع عىل املعلومات، كام  ي هم عدم وجود معامù من ". ن تربت اvموعة أنه من ا ملوا ع
يد ناءات وا تعلقة ال سأ§  ية ألي  ثا يا|رجة ا ت م ن لتقل ث ناقش . اتسـم توشددت اvموعة أيضا عىل أنه ال داعي ليك 

شمل ذq املكفوفني بث وأال  ئات ا ثلني ولفائدة  نة معاهدة لفائدة ا يا ل ي ملم وأشار الوفد إىل رضورة دراسة هذه . هللج
ناسب سأ§ بقدر أكرب إلجياد حل شاف و ما ٍ ن. مل يان ¡حتاد األورويب ا�ي قال إن ا بواتفق مع  بغي أن يدلب كون ين 

شأنه يمي ما تقرر  ند موضوعي يف جدول األعامل من أجل  بآخر   .تقب

ن يا، بإدراج ا تحد� مس مجموعة ب�ان آ تان،  بواعرتف وفد  سـ لسـ شأن مك تد اجلديد يف جدول األعامل  نفيذ ب
نة ية وشأن معل ا يات ا تو للجا ب ن ص يات. ملعل تو صورأت اvموعة أن ا ية و45 ل متدةلتمن الواردة يف جدول أعامل ا  ملعا

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

نة اليت سعت إىل وضع القواعد رحب الوفد بربäمج العمل ا�ي äل املواف رشين  للجقة خالل ا|ور احلادية وا لع
يدات عىل حق املؤلف ناءات وا يث ¡ يواملعايري يف اvاالت  لتقت ث ثل وضع . سـح ئة ء أن  بغي  متوأبرز الوفد أنه  للفي ن

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

نخنظامني العام وحق املؤلف  نفاذ بلكفة  تاكر وا ¡ ùمقويني، مما حيل معاد§ املعارف اجلديدة ومواص ل فضة إىل ب
ية، وال نا ب�ان ا ماملعلومات لفائدة ا ل ب�ان األقل منوا ل بل، ال. لسـ� ا نة من مراجعة املعايري والقواعد  ملسـتقويف ا للجبد 

بو، وال تلف املعاهدات اليت تديرها الو سدة يف  يا خم v العام øللم ùنفات اآلي تعلق  ملصسـ� ف�   .ي

ند و ياين وفد ا هوأيد وفد بردوس  بوعات . وفد الربازيللب بغي أال يعامل األشخاص العاجزون عن قراءة ا ملطوأكد  ني
ية ثا نمعامù من ا|رجة ا بث، إال أنه بإماكهنا . ل ئات ا برصي وحامية  سمعي ا نة أيدت حامية األداء ا لوقال إن ا ي ل ل هللج

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

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

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

ية يات جدول أعامل ا منتو  . لتص

ياäت يف هذا الصدد، أو ية يف لبدلت الوفود  تا لا نةل رشة  تاسعة  للجا|ورة ا ياäت هذهدسرتو. عل رشوع لب ا يل أوم أيضا يف 
تاح،)WIPO/GRTKF/IC/19/12 Prov. ( عن دورهتا هذهجنةللالتقرير  نة، حبلول سي  ته ا للج عىل حنو ما   30طلب
 :2011سبمترب 

ياقال" نوب أفر يق وفد  تحد� مسج يةم  ية واإلبالغ إيق اvموعة األفر ية رصد جدول أعامل ا يذ آ منن  لتل نهتنف  أداة ع 
ية العامة وافقبر ّذكو. مة� نةتمجلعأن ا ية 2010 سـ  يع ل عىل هذه اآل بلغ  مجية أن  ت ية عن بغ بو ا نئات الو ي ملعي �ا اسهإه

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

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

يدية وأشاكل ا لا يديتقلل ثقايف ا تقلبري ا ل ند إىل نصوأعرب عن رسوره ب. لتع يا مفاوضات  نة جتري حا ستأن ا ل  وصتللج
ناسب هبدف إبرام صك يدي واملوارد  أو أكرثمقانوين دويل  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقل محلاية املعارف ا ل تع لتقل ل ل

ية ثالثةجÂعات ا إنوقال . ثالورا ثريا لاألفرقة العامù ا نةعىلك ساعدت  يه معل ا للج تو تعدادات، و. ج هذه ¡ سـيجة  لن ت
رشة من نة  ثا رشة وا سابعة و نة يف دورتهيا ا عنت ا مع لمتك ل بري للج تعلقة ملعارف صياغة  يفك إحراز تقدم  نصوص ا ملا ل

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلا ل تع لتقل ل ية  الوفدىأو�q، ر .ل تفاوض احلا ية ا ل أن  ل يلما إىل حد متتثل معل صتو  18ة ل
يةمن  رسب ّذكر غري أنه. لتمنجدول أعامل ا نة مل  ّأن ا ت ية وشدد عىل أهنمعلية ع للج شأن املوارد الورا ثاملفاوضات   اب
تا تأمض تعلقةبادئ مل واهدافاأل يف دراسة طويالق و ية ملا يجة الهنا بت يف ا ية دون ا ئملوارد الورا ن ل تث  الوفد وطلب. ل
ية من شأن اآل نة اختاذ قرار  ل ا ب يةللج بة محلاية املوارد الورا نا ثا سـ بو  رحبو. مل لتهود أمانة الو ي يل سرييجب ية  سج  تمعل

يدية  نللتقلاملعارف ا ية ور مق�ول األعضاء ا نظمني  وأحاط علام هتاملعن بو املربطني ملوضوع وا ملحلدثني األخريين للو ت ي
توايل لك من يف ند وعامن عىل ا لا تا  احلدثني ينن هذإوقال . له بري جدوىثبأ يدية وأشاكل ا يل املعارف ا تع  تقل لسج ل ت

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

بو تضطلع به|ور ا�ي  وأقر .يديلتقلا ية الفكرية من أجل تقدمي توفري املعلومات ويف ي الو شورة يف جمال ا مللكا مل
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نافع حولملفاوضات قدما  امليض نصف  تقامس العادل وا ية وا شأن احلصول عىل املوارد ا  Óغوä للم بروتوكول مل ل ي نب جل
تخدا�ا ئة عن ا نا سـا شـ نوع ا امللحق ل ية ا بتفا لت ل نوع و. يولو&ق ية ا تفاعل مع أمانة اتفا بو عىل مواصù ا تجشع الو ل لي ق

يولو&  تعاونوكذqتنفيذ بروتوكول äغوÓ للبا يدية  ل ا ية ا|وية األخرى يف جماالت املعارف ا نظامت احلكو تقلمع ا ل لمل م
ية يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا ثوأشاكل ا تقل ل لتع ثيل امب وأعرب عن سعادته. ل ية يف ممشاركة  ية وا حمللمتعات األ صل v

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

نةملا نة. للجشاركة يف معل ا للجوذكر ا تربعات بأن  ّ لندوق ا  ابعض ¡قرتاحات اليت قد�باألموال ورحب تنقصه ص
ية  شعوب األ ثيل ا صلبعض  ل سامهةعىل  هأنبمم نظر يف ا بني ا ملا|ول األعضاء واملرا ل ندوق عىل أساس طوعي ق . لصيف ا

ترب نة عوا ية جبللج ربط معل ا يقعربلتمندول أعامل ا ية ا سـ آ يةلتنل مثرمعل  يو ةم  تقدم احملرزسـو  .لù فعا§ لرصد ا

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

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

يدي واملوارد الو ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلاملعارف ا ل تع لتقل ل يةل نذ إنهوقال . ثرا ية اعÂدم  لتمن جدول أعامل ا
نة زادت ، 2007 يف ية العامة لفعلمعلهامن وترية للجا شريا إىل أن ا مجلع،  نةم  أكرث والية وافقت عىل 2009 لسـ 

لللكفت يف إطارها ا اطموح ند إىل نصبجنة ُ  أو قانوين دويل صكنص  ¡تفاق عىل هبدف وصتستإجراء مفاوضات 
يدية لضامنأكرث يدي  لتقل امحلاية الفعا§ للمعارف ا ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع يةول األفرقة أن بر ّذكو. ثاملوارد الورا

ثالثة  هدفل اجÂعاتت عقدلالعامù ا ليق هذا ا بريا منمشاركة  ُه مولت وبأن،تحق رش  خسة  ع أمرياك  عوامص مخ
ية والاكرييب  نه أشار. لك فريق عاملاجÂع يف تينالال تقدم إىل ألكو ئا ، هذه الوالية اجلديدةرمغ  ،لن ا  ارشوأبطياكن 

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

بغيورأى . 2009 سـنة بغي عقد نفس العدد عىل األقل من ¡جÂعات و نأنه  ين توى من  احملافظة عىل نفي ملسـس ا
هار الزتام ا|ول األعضاء  متويل من أجل إ ظا تعاض و. قضية امحلايةبل  عن األفرقة العامù ما بني ا|وراتيسـاقرتح أن 

ية |للجنة اعقد ب نا ئورات ا ثت هم يف لك األحوال اإلبقاء عىل نه إوقال . امفيدذq األعضاء  ا|ول تجدون إسـ ملمن ا
نوب ووافق عىل ما قا3 . الالزمالزمخ مل بني ا|ورات من أجل احلفاظ عىل الع ية أجوفد  يا مس اvموعة األفر يقفر يق
ية ختلفتب تø ف� خيص فعال وأضاف أنه جيب إيالء اهÂم خاص لوضع برäمج معل .  عن الركبثأن املوارد الورا

سأ§ احملددة   .الوقت ذاتهجنة يف للاجتديد والية وملا

يةوأعرب  تحدة األمر يكوفد الوالÓت ا هاممس اvموعة ء عن رسوره  مل نة سإل يذ ا نقاش حول  للج يف ا تنفل
ية، و يات جدول أعامل ا منتو ص ئة اللتل يات ا لفسـ� تو تعلقة ء ص ياسة ووضع القواعد واملعايري ب ملا لسـجوانب املرونة وا

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

بو  أäطهتا هبا¡ضطالع لوالية اليت ية العامة للو ي ا ثù يف  2009 سـنةمجلع توصل إىل اتفاق ملمتوا  صكنص  عىللا
يديةالاية امحلضمن ي  أو أكرثقانوين دويل يدي  لتقلفعا§ للمعارف ا ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع يةول . ثاملوارد الورا

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

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

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

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

نة واسرتسل قائال إ. الحقة بريا يف املفاوضاتأحرزتللجن ا  األفرقة معل عرب مجù أمور مهنا ك يف اآلونة األخرية تقدما 
بني أن العامù ما بني م ا|ورات، وقد  يدة  هذه األفرقة العامùرباء يفاخل ةشاركت نة حققت . للغايةمف  للجورمغ أن ا

ثري من العمل املوضوعي بريا، فال يزال أما�ا ا لكتقدما  بادراهتورأى أن  .ك نة و شطة ا مأ للج بسرتشد  ةتلف9ا ان يات ت صتو
ية يةلتمنجدول أعامل ا شطة وضع القوالحظ. ملعن ا نة ن أن أ يه للجواعد واملعايري داخل ا ا|ول األعضاء جتقوم عىل تو

يع األطراف،و شاركة  مجعىل  نة وأولوÓهتوأهنا ت م يع ا|ول األعضاء يف ا بار مصاحل  للجأخذ بعني ¡ مج  وو�ات اعت
يةمبن فهيم نظر أحصاب املصلحة اآلخرين،  نظامت غري احلكو متدة وا ية ا|وية ا نظامت احلكو ما ملم ل  ىشÂي ذqو. ملعمل

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

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

ية  يدي واملوارد الورا ثقايف ا ثا تقل هم لل ية يف يسمن شأنه أن  بارات اإلمنا ئيف إدماج ¡ هم عت بو و فمعل الو املرونة جوانب ي
تخدا� تووىش  مبا يÂاسـوا يا تربعات . 14 و12 تنيصل ندوق ا ساهامت يف  لوأكد أن ا ص يةلمل ية وا حمللمتعات األ صل  لمج

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

بو شطة الو ئاته يف أ يمتع املدين بلك  ن ف ته معر عن . للمج تمت الوفد  لكموا هام  هريتقدخ نة سإل تنفيذ جدول أعامل يف للجا
ية  تعاون يف  وعن أمÌلتمنا يةتحقيق األهداف الواردةللجنة لاداخل أكرث لا  .لتمن يف جدول أعامل ا

يان ا�ي أدىل بهو يان ا بأيد وفد ا ية مس اvموعة ء وفدلل تحدة األمر يك الوالÓت ا نة أحرزت .مل للج وأشار إىل أن ا
هو يرى . تقدما  ،qنة فو� ئت للجأن ا يات جدول أعامل فتما  يذ تو صهم يف  نف تس يةت يةلتمنا تو ص وخصوصا ا . 18 ل
هود ملواصù م رضورة بذل مزيدحظ وال يدي واملوارد جلن ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلية حامية املعارف ا ل تع تقل لمعل ل ل

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

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

ياتمعل نة وقال إن تو ص ا ية امخلس واألربعنيجدول أعامل للج بارشة لها لتمن ا  ùن اسرتسل قائال إو. ريعملها اجلابم ص
نة وصلت  نذ ّذكر بأن ، ووصتستند إىل نصا اليت امسة يف مفاوضاهتمرحù حللجا مثرت  نة ا ما ست ثري من 2000للج لك ا

هدالوقت  نة  الوفد أن حتافظوطلب. يةعمللهذه ا يف جلوا  تكون ك�  العالقةاول حل اخلالفاتحت وعىل هذا الزمخللج ا
يق  تطلع إحتققادرة عىل  ية ا ليهتما  نا مب�ان ا ل يدل بعنذ أمد   بفضلتقدم إحرازه من جيري الوفد مبا رحب و�q، . م

يةوأعرب عن تفاؤ3 مبا حتقق من ، وصتستند إىل نصاليت ملفاوضات ا بتاجئ إجيا بادئ  أين تخدام الفعال  مل، تعزيز ¡ سـ
ية الفكرية  يدية ن قانوية للحاميةمن أجل توفري مللكا نصف أشاكل اولتقلمعارف ا تقامس ا يدي، وا ثقايف ا ملبري ا ل تقل ل لتع ل

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

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

ية وامل نا ب�ان ا ية يف ا ية  موا ل ل من ية الفكريةعرب رف ااملعالقامئ عىل قتصاد ال تهنضللتت تخدام ا مللكا ترفع من  ، وأنسـ
ية يف املعاسهإ نا ب�ان ا مم ا ل يةال ية العا ثقا رشاكة ا ية وا ملرف العا ل فمل ية إىل  األمانة ا الوفددعو. ل ساعدة ا نتقدمي ا لب�ان للتقمل

ية  يهنا من وضع نظم حامية و طنمن أجل  يدية ومتينة ومتك سويق املعارف ا يب جديدة  تقلأسا ت لل  الفوللكورل أشاكل
ملوازاة لصاحل أحصاهبا qنةاملفاوضات اجلارية  مع، وذ رشوع ميواقرتح تصم. للجداخل ا بل  شطة يف ا مك هذه األ تقسـ مل ن

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

رشوعWO/PBC/17/4ثوأشار وفد إكوادور إىل مرفق الويقة  تضمن  م اليت  ية  اقرتاحت ن الربäمج واملزيا
بوبتعلق مل ا11ربäمج وركز عىل وجه اخلصوص عىل ال، 2013-2012 ةللفرت ية الو يأاكد  ملا جاء وأعرب عن دمعه. مي

رشوع خبصوص تحداث مليف ا تعلمي عن بعد بشأن جديدة ة متخصصدورة  سـا يدية يف إطار برäمج ا لاملعارف ا لتقل
بو ية الو تابع ألاكد يا مي تخدمني،سن هذه ا|ورة إوقال . ل سـساعد ا متع املدين، م  فهين مبملت يف تطورات لامتابعة عىل vا

يدان هذ يةملا ا  .لتمنوفقا جلدول أعامل ا

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

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

ية بقانون الرباءات، الفقرةللجتقرير عن معل ا )ج(  :WO/GA/40/8ث من الويقة 12 ملعننة ا|امئة ا

نة  بو  ية العامة للو سـمعال بقرار ا ي لمجلع تضمني تقاريرها : " القايض بـام ييل2010ً ية  بو ا ئات الو يه تعل�ت إىل  لتو ن ي ملعي ه ج
نوية ياتلسـا ية من جدول أمجلع إىل ا يات ا تو يذ ا ها�ا يف  ن وصفا إل ص ملعل نف يةتس تخرجة "لتمنعامل ا ية ا تا ترصحيات ا سـ، ترد ا ل ل ملل

يدي تقرير ا رشوع ا همن  متل رشة *لم سادسة  ل اخلاص |ورة ا ية بقانون الرباءات عل ننة ا|امئة ا ملعلج
 :يف ما ييل) 455 إىل 446الفقرات ، .SCP/16/9 Prov ثالويقة(

ًأحاط وفد الربازيل علام أنه نظرا لعدم اتفاق ا|ول األعضاء " ية العامة خالل ً تقارير إىل ا سق معني لرفع ا مجلععىل  ل ن
سابقة  ية بقانون لا|ورة ا ننة ا|امئة ا تجارية والرسوم والÅذجملعللج يةلالعالمات ا ياäت اجلغرا ية وا نا ف ا ب ع ، دعا للص

يات جدول أعامل ا يذ تو نة يف  سامهة ا ية  بري عن آراهئا حول  منالريس الوفود إىل ا ص للج م لتتع نف يف تئ ك وخالل تø . يةل
ية العامة تقرير ا�ي سريسل إىل ا بري عن آراهئا حبرية وقد مت ذكر تø اآلراء يف ا مجلعا|ورة، قامت الوفود  ل . لتع

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

ية وأيد ¡قرت ند مس مجموعة جدول أعامل ا منوحتدث وفد ا لته تايلل يان ا لاح ا�ي تقدم به وفد الربازيل كام أدىل   :لب

نة، من خالل مراعاهتا  رسها أن هذه ا ند من جدول األعامل كام  هذا ا برية  ية  ية أ للجتويل مجموعة جدول أعامل ا ب ك مه يمن ل ل لت
ية يف جمال  سامههتا يف إدراج جدول أعامل ا ي� عاما  ية العامة، جتري  يه ا معتو تق منج مل مجلع لتل ً تيس نظام براءات . لهاً يكو

                                                
ناء دورهتا الرابعة  * ية بقانون الرباءات أ نة ا|امئة ا يه ا ثوفقا لإلجراء ا�ي اتفقت  ن للج ملععل تقرير )11 الفقرة ،SCP/4/6ثانظر الويقة (ً رشوع ا يح  ل، أ م ت

بل عرضه عىل  يه  يق  متكن أعضاؤها من ا نة اإللكرتوين يك  ية بقانون الرباءات يف حمفل ا نة ا|امئة ا رشة  سادسة  قاألويل اخلاص |ورة ا عل تعل للج ن للج ع لل يملع
رشة سابعة  نة يف دورهتا ا عا ل  .للج
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تصادية  ية و¡ Âية ¡ج بارش عىل ا شلك  ية الفكرية، كام أنه يؤثر  ية يف إطار ا ية أسا ق¡خرتاع أ م عمللك من ب سـ لتمه
ية وعىل الرفاه ¡جÂعي تاكر . طنالو نح ب� معني ا بدأ أسايس وهو  حويقوم نظام براءات ¡خرتاع عىل  م ناعي م صطا

متعومؤقت للمخرتع مقابل ا vشف عن ¡خرتاع خلدمة مصاحل ا ية الفكرية احلايل . لك مللكومثة اعرتاف مزتايد بأن نظام ا
ناسب، مما  شلك  باد§  ية الفكرية بدون أن يضمن إمتام ا شلك خاص عىل ضامن حقوق أحصاب حقوق ا ميركز  بمللك مل ب

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

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

ًتأصال يف نظام الرباءات تعداد جدي ملراجعة ¡فرتاضات القدمية . م ناك ا سـوال ميكن أن حيصل ذq إال إذا اكن  ه
ية  ياجات ا سب ¡ نظام  سني ا ئة والزتام  لفعلواخلا ت ح ل تح حط نظام ب مترارية ا لخلدمة مصاحل ا|ول األعضاء وضامن ا سـ

بل ية اليت ختللت بعض ا|ورات األخرية . ملسـتقحبد ذاته يف ا ية واملفا تح شات ا نا ميومن أجل ذq، نرحب  يل ل ق همل ل
نا ية  نا نظام الرباءات واملامرسات ا تصادي  ثل الوقع ¡  Óناولت مجموعة من القضا نة واليت  للمهذه ا مل ل ت فللج ق م فسة ل

تاكر إخل بديù لال رشوعة واملعايري والرباءات والÅذج ا با ل هم أكرث توازä ومشوية لعدة . مل يق  لوقد سامهت لفعل يف  ً ف حتق
نظام الرباءات ا|ويل تعلق  بجوانب معقدة  تطرق إىل املامرسات . ت نظرية  شات ا نا تجاوز ا نا أن  نولكن  ل ق مل ن لي عل

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

نولو& تطور ا منو وا لتكوتعزيزها  ل يوم أن ا9رت. لل ثال، نعمل ا يل ا لوعىل  مل ًع احلايل äدرا ما يكون ماq الرباءة يف بس
ناء،  ياء من ¡ سوق ومتكني األ تاكر ا يع نطاق ا تو بحت أداة  سه وأن العديد من الرباءات قد أ تالوقت  ن ل سـ ل ص غنف غ ح

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

شات رصحية نا قإال من خالل  توصل إىل نظام براءات . م نا نرغب  بغي معاجلهتا إذا  ية اليت  لومن القضاÓ األسا ك ي نسـ
سأ§ جودة الرب ية  ية واملصدا سم لفعا مدويل  ل قت شرتك . اءاتي يعة اجلودة ميكن الوثوق هبا هدف  نح براءات ر مفإن  ف م

ب�ان لتدعي اهÂم اكفة ا ب�ان . يسـ تواصل يف ا نقاش ا تات ومادة  سأ§ موضوع العديد من ا لوشلك هذه ا مل لل مل لكت
ية عىل حد سواء نا تقدمة وا ما ل هوم . مل شرتك  هم  نا  تأكد من أنه | نا ا ملفولكن  مف ي ل نا يف " الرباءة جودة"علي عبل رشو ق

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

يت ال  Åي ية  بقالصحة العا ب شأنمل تة يف هذا ا بو صا لو سأ§ يف جدول أعامل هذه  فال. مي يع إدراج هذه ا ملبد إذا من  تشج ً
نة بادرات ملموسة . للجا سأ§ من خالل اختاذها  هذه ا بو عن هذا الفارق الزمين يف معاجلهتا  مونأمل أن تعوض الو ملل ي

نةوهادفة يف إطار برäمج معل  نحو ذاته، تدعو احلاجة إىل . للجا توعىل ا نة ل يال يف ا شات أكرث  نا للجنظمي  تفص ًق م
تعلقة ألمن  تحدÓت ا رشية مبا فهيا ا ها ا ية اليت توا تحدÓت الر سامهة الرباءات يف معاجلة ا ية  ملإلبراز  ل سـ ل بم لك �ي ئيف

تعلمي ناX وا تغري ا ئة وإدارة الكوارث وا لالغذايئ وأمن الطاقة وا مل ل يب شاركة يف . ل  ùب هد األÓم ا مونأمل أن  ملق جو تش
همة سائل ا ملتح وناء ملعاجلة هذه ا ملنف ب ساذج . ّم ية، مت رفض ¡فرتاض ا تصادية العا لوعىل ضوء الوقائع و اخلربات ¡ مل ق

تZرات تاكر وجذب ¡ يع ¡ ساعد حبد ذاته عىل  سائد بأن ضامن حقوق قوية ملاليك الرباءات  سا ب شج ي ية . تل كيففإن 
توى حامية حقوق اتعديل ب�ان  مللك ا سـ يدات عىل ملل ناءات وا تخدا�ا ¡ يية الفكرية عىل أمكل وجه  ت لتقسـ ث سـ

نة نقاش األاكدميي يف هذه ا للجاحلقوق واألدوات وأوجه املرونة األخرى قد شلك حىت اآلن مادة  ياغة . لل صونأمل أن 
بو  ثابة اخلطوة األوىل للحصول عىل برäمج معل ملموس من شأنه أن ميكن الو يكون  يان  ي¡ مب سـ ّت ب من أداء دورها سـ

باهتا ية الفكرية وفقا  ياسات يف جمال ا ب�ان عىل تطوير  ساعدة ا ناسب  تطلعىل الوجه ا سـ ل مل ململ ً واألمه من ذq . مللك
سأ§  مأخريا هو أن  يا"ً نولو جنقل ا تأصù يف نظام الرباءات" لتك ية ا باد§ األسا مليف مصمي ا سـ يمي . مل تقوإن إعداد 

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

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

نة مبعاجلهتا بعد عىل . جنةللا لإطار برäمج مع سائل احلامسة اليت مل تقم ا بار عدد من ا للجكام نأمل أن يؤخذ يف ¡ مل عت
ية تقوم توازن وموجه حنو ا يمت إدرا�ا يف برäمج معل شامل و منحنو رصحي وناء  ل لتب م عÂدهجنةلل اّ . 

تايل يان ا لوأدىل وفد الربازيل   :لب

ي نيرحب وفد الربازيل بإماك سامهة ّ ية  بري عن آرائه حول  مة ا كيفتع يةجنة للال يات جدول أعامل ا يذ تو منيف  لتص . تنف
ند معني من جدول األعامل هو  شأن  نا  شلك خاص أن نعرب عن رأ  äبورس ب ي ّب نهيا من "ي يذ ما  نة يف  يعسامهة ا للج تنفم

ية  يات جدول أعامل ا منتو متك". لتص بو األخرى من اعÂد تونرى أن هذا تطور إجيايب للغاية ونأمل أن  ئات الو ين  هي
سامهة . منوذج مماثل تعلق  مبوف�  ية بقانون الرباءاتللاي ننة ا|امئة ا تحديد، ملعج ية عىل وجه ا يذ جدول أعامل ا ل يف  لتمن تنف

نة خالل دورهتا األخرية عىل برäمج  شل، اتفقت ا للجيذكر وفد الربازيل أنه عىل أثر بعض احملاوالت اليت ءت  لف ّ
ها إحراز تقدم ملموس سمح  توازن مما  سم  لمعل  ي ل ست يات جدول . ي تقد أن برäمج العمل املعين يÂىش مع تو صو نع

ية  يةجنةللاويف هذا الصدد، يرى وفد الربازيل أن لتمنأعامل ا يذ جدول أعامل ا شلك إجيايب يف  سامه لفعل  من  ب لتت . تنف
تربجنةللوإذ نعود اآلن إىل ا|ورة اجلارية  يان حولنع،  ناءات من احلقوق يف الرباءات  سـتب أن املوافقة عىل ¡ سـتث¡

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

ب�ان األقل منوا وال ية وا نا ب�ان ا ًسـ� تø اليت هتم ا ل ل نارص". مل يان هو إحدى ا لعونذكر أن ¡ بت  اخلاصة ملرحù سـ
يدات  ناءات وا يل حول ¡ ثة إىل وضع د ثا ته ا ياألوىل من اقرتاح وفد الربازيل ا�ي هيدف يف مر ت ل ل ل لتقحل ث سـ

بالتسـتخدمه ا|ول األعضاء  نا ًكام تراه  سـ قد بدأت تعاجل العالقة بني الرباءات جنة للايورس وفد الربازيل أن . م
شرتك بني . والصحة يةملوهيدف ¡قرتاح ا ية ومجموعة جدول أعامل ا ب�ان األفر منمجموعة ا لتل  إىل تطوير برäمج معل يق

ن ب�ان ا ساعدة ا تحديد، إىل  لتعزيز قدرات ا|ول األعضاء وعىل وجه ا ل م ل ب�ان األقل منوا عىل اعÂد نظام ل ية وا ًا ل م
ياسة العامة  يع أولوÓت ا توافرة يف نظام الرباءات ا|ويل لغاية  تخدام اكفة أوجه املرونة ا سـبراءات يضمن ا شج مل لسـ ت

ية . تاملربطة لصحة ية جدول أعامل ا يد مع تو منويÂىش ذq إىل حد  ص نص عىل ما ييل22لتبع شطة : "ت اليت  نعىل أ
تحدة مبا فهيا األهداف الو نظومة األمم ا ية اليت وافقت علهيا  ملبو اخلاصة بوضع القواعد واملعايري أن تدمع أهداف ا من مي لت

ية نا بأن ا". لفاليت حددها إعالن األ نا نعرب عن  للوإ ت سأ§ خالل جنة ثقن شأن هذه ا ملمتكن من إحراز تقدم  ب ست
ùب يف أن و. ملقدورهتا ا تام، أود أن أ ضويف ا تام هذه ا|ورة اليت تعقدها خل ختفد الربازيل يلزتم بإبداء املرونة الالزمة ال

نة  .بشلك مرض للجا

يا مس  نوب أفر يقوحتدث وفد  يةج ب�ان األفر يقمجموعة ا تايلل يان ا ل وأدىل   :لب

يق و ية ا سـوعقب اعÂد آ تقاريرلتنل يمي وإعداد ا لإجراءات الرصد وا ية لتق ية لتمن اخلاصة جبدول أعامل ا ناء دورة ا مجلعأ ث
نة واألربعني، يود وفد  ثا بو ا مالعامة للو ل يةي ب�ان األفر يقمجموعة ا هام ال شأن إ لل أن يعرب عن آرائه  ية سب ننة ا|امئة ا ملعج

يةبقانون الرباءات يات جدول أعامل ا يذ تو من يف  لتص يةوتود . تنف ب�ان األفر يقمجموعة ا ها من جديد ل قف أن تعرب عن مو
ية ا مهشأن أ ية الفكرية و¡تفاع العامب توازنة بني أحصاب حقوق ا نعÂد مقاربة  مللك يات جدول أعامل . م صوتدمع تو

ية الفكرية و¡تفاع العام توازنة بني أحصاب حقوق ا ية احلاجة إىل معاجلة العالقات غري ا نا مل مللكمن ياق، . لت لسـويف هذا ا
ية ا|ور ا�ي ميك ية بأ ب�ان األفر مهتقر مجموعة ا تفامه واعÂد قانون براءات يراعي يقل تعزيز ا نة  لن أن تؤديه هذه ا ل للج

ية يف لك ب� منتوى ا لتسـ يةتزال  وال. م ب�ان األفر يقمجموعة ا ية ا|ور ا�ي ل شات اجلارية حول أ نا تفائù من ا مه  ق مل م
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تصادية يف ا|ول األعضاء وعىل وجه ا ية ¡ يق ا قميكن أن يؤديه نظام الرباءات يف  ية لتمنحتق نا ب�ان ا متحديد يف ا ل ل ل
ب�ان األقل منوا ًوا بعدة من . ل تعلقة ملوضوعات ا شطة ا تقدير إىل ا|راسات واأل نظر بعني ا ستويف هذا الصدد،  مل ن ل ملن

شأن الرباءات، من بني  يا وإدراج املعلومات  نولو يدات عىل احلقوق؛ ونقل ا ناءات وا بامحلاية لرباءة و¡ ي جت تك لث لتق سـ
توى الوطينأمور أخرى،  ياق تكوين الكفاءات عىل ا سـيف  يدات عىل . ملسـ ناءات وا سأ§ ¡ تدعي  يو ت م لتقسـ ث سـ ت

سائل اجلوهرية األخرى يزيها عن ا سعي إىل  ملاحلقوق اهÂما لغا بدون ا مت ل ً ية . ً يا لالتفاع  مللكوبقى املعايري ا| ن ن ت
سأ§ �مة  يدات عىل احلقوق  ناءات وا مالفكرية عرب ¡ ي لتقت ث ب�ان سـ ية ويس vموعة ا نا ب�ان ا لبة لاكفة ا ل ل لسـ م لن

سب ية  حفاألفر ناءات . يق يد، ميكن أن تلعب ¡ ها عىل حنو  تقادا راخسا أنه، يف حال مت  تقد ا ثوحنن  ج تيق ع سـنع تطب ً ً
ية نا ب�ان ا ية يف عدد من ا يق أهداف ا يدات دورا رزا إلحراز تقدم حنو  موا لحتق ل من لتي ً ً متر. لتق نة يف تسـونأمل بأن  للج ا

ية املربطة هبا ها يف هذه اvاالت ويف اvاالت األخرى ذات الصù هبدف إبراز أبعاد ا تيف  من لتث معل يورسä أن . تك
ب�ان  بة لاكفة ا|ول األعضاء ويس  سأ§ �مة  ها يف جمال الرباءات والصحة العامة مبا أهنا  نة  للبارش ا سـ م للج لت لنمعل

سب ية  نا حفا تلفة يف ا|ول للجوإذ تعمل ا. مل ية ا توÓت ا بار  توقع أن تأخذ يف ¡ ها،  يذ  9نة عىل  من سـ ت لتن م ع معل تنف
نظام الرباءات ها  تفا بل ا باألعضاء و ن نة غري . عسـ نظر فهيا ا سائل اليت  بقى قامئة ا ية مباكن أن  للجو�ا، من األ ت مل ت مه

يع ا|ول األعضاء يقلوشددت ا|ورة اليت تعقدها ا. مجحرصية يك تراعي آراء  ية ا ية آ يا عىل أ سـنة حا ل مه ل لتنلج وبرز . ً
يا نولو شأن نقل ا ية  شات املوضو نا جذq بوضوح من خالل ا لتك ب ع ق ئات . مل سق ف� بني  باع هنج  يوحنن نطالب  ن هت م

ùشام سائل ا يق ملعاجلة ا ية ا بو من خالل اعÂد آ لالو مل سـ ل ب�ان . لتني يا بقو3 أن مجموعة ا نوب أفر تمت وفد  لوا يق ج خ
ية إىل األفر ية الرا بو ¡سرتا يا مع أهداف الو بل متا ها ا بع هنجا عادال  نة  تفائù بأن ا بقى  مية  ملق لعمل ت م يجيق ي شـ ت للج تت ًسـ ًً

يع ا|ول األعضاء وال توازن لفائدة  مجتطوير نظام الرباءات عىل حنو  ب�ان األقل منوا، مع  م ية وا نا ب�ان ا ًسـ� ا ل ل مل
يات جدول تو بار الواجب  صإيالء ¡ ل يةعت ب�ان . لتمن أعامل ا ية وا نا ب�ان ا ياسة العامة  يوفر ذq حزي ا لو ل لل سـ مسـ ل

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

تايل  ءاvموعةنوحتدث وفد فرسا مس  يان ا لوأدىل   :لب

ئة ء أن نة لفتالحظ ا ية بقانون الرباءاتللج ا متدت خالل دورهتا األخرية برäمج معل جديد ملعنا|امئة ا ع قد ا
ها يذ برäمج  نة قد أحرزت تقدما يف  ندما تكون ا ند يف وقت الحق  نا حتت هذا ا يقا نقدم مجمل  معلو تنف ً للج ع ب ت تعل . لسـ

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

ياالرباءات نولو تاكر و نقل ا شجع ¡ سني سري نظام الرباءات ا�ي  ج عىل  لتك ب ي وعالوة عىل ذq، جيب توX . حت
ية العمل مع سائر اللجان واللاحلذر  ية الفكرية جتفادي ازدوا ية وا ية  نة ا مللكسـ� ا من ن لتللج  ."ملع

يانني الcين أدىل هبام لك مرص وأيد وفد  ند مس لبا ية ووفد ا ب�ان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر همن وفد  لل يق يق ج
ية  .لتمنمجموعة جدول أعامل ا

رشين¡حتاد األ مس هنغارÓوحتدث وفد  بع وا لعورويب ودو3 األعضاء ا تايل لسـ يان ا لوأدىل   :لب

رشين بأن  بع وا تذكري مس ¡حتاد األورويب ودو3 األعضاء ا نغارÓ ا لعيود وفد  سـ ل ية بقانون لـه نة ا|امئة ا نا ملعللج
تدرالرباءات تطوير ا شأن ا شورة  يق وتوفري ا يل ا شة القضاÓ و نا شأت مكحفل  ل قد أ ل ب مل سـ ه ق مل تنن لت جيي لقانون س

ًالرباءات دويا تعلقة بقانون الرباءات 2008 نويف يويو. ل نة بدء العمل ملعاجلة شـىت القضاÓ ا مل، قرر أعضاء هذه ا للج
نارص برäمج العمل اجلديد أنه بإماكن ا. ونظام الرباءات ا|ويل للوبني  ع ية بقانون الرباءاتّت ننة ا|امئة ا ، من ملعج

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

نة للجنفذها هذه ا نة اجلديد . ت نارص املكونة لربäمج معل ا بغي اإلشارة إىل أن ا  ،qللجومع ذ لع يد اإلعداد تزال الني ق 
تا ية يف حتويه  يذ جدول أعامل ا سامههتا يف  يق  يمي د يام  تايل، فال ميكن ا تطوير، و منج إىل مزيد من ا مل ل لتل نف ق تق تلق ب

نة توازن . هاملرحù الرا يذ برäمج العمل ا ند  ملونود اإلشارة إىل أنه  ية بقانون الرباءاتللتنفع ننة ا|امئة ا ،  جيب أن ملعج
ية العمل مع سائر جلان ال جتفادى ازدوا تخداما فعاالن نظمة ا تاحة  تخدام املوارد ا بو وأن حنرص عىل ا ًو ً سـ للم مل سـ ونود . ي

يد عىل أن ¡حتاد األورويب ودو3 األعضاء الـ  تأ كا يذ 27ل بادل اآلراء حول  يقات مفصù يف إطار  يقدم  تنف  ت تعل سـ
ها عىل نطاق أ يذ برäمج  ية عىل أثر  شأن جدول أعامل ا نة  يات تø ا معلتو تنف من ب للج  ."وسعلتص

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

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

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

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

ية عىل جمال الرباءات بادئ جدول أعامل ا يذ  شاريع اليت مت اعÂدها  منا لتمل م ثال، . لتنف يل ا ملوعىل  ميكننا ذكر بس
تني  تو يرشوعني حول العالقة بني الرباءات واملø العام حتت ا صل يذ إحداهام وهو20 و16م شأن  تنف ويمت  رشوع  با مل

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

ية  تو صا شأن ، 8ل برشوع  تعاملتكوين الكفاءات يف م ية حمددة سـا نولو ية املالمئة vاالت  ية وا ج املعلومات ا تك لعلم لتقن
ية حمددة تحدÓت إمنا ئحال  يات  (ل تو صا شأن ) 31 و30 و19ل رشوع  بو تعاوية م رشوعات ا نا ل توحة والÅذج القامئة مل ملفا

ية الفكرية  ية (مللكعىل ا تو صا ناء و). 36ل شمل جداول األعامل اليت مت اعÂدها أ نة،  تعلق بعمل هذه ا ثيف ما  ت للج ي
ية رمق  تو يذا  يدات  ناءات وا ثل ¡ نودا  سابقة  صا|ورات ا لل ي ت ب ًل نفً ث تم لتق ، وجودة الرباءات و¡قرتاح ا�ي تقدم 17سـ

ن تنيكبه لك من وفد  تو يذا  تحدة  يدا ووفد اململكة ا لل صمل ً يذا 11 و10 تنف تعلقة لرباءات  ً، واملعلومات ا تنف مل
تني يتو يات25 و20 صلل تو يذا  ص، والرباءات والصحة  لل ً يذا 41 و40و 14و 9و 7 و1 تنف يا  نولو ً ونقل ا نف ج تتك ل
يات صتو ية. 39و 31و 29و 28و 26 و23و 22 لل منوأخريا، ندرك أنه، خالل فرتة ز بري ً يا، مت بذل �د  ك قصرية  ًس ب ن

شات حول الرباءات نا ية يف ا قتضمني قضاÓ ا مل من ية . لتل نظر يف جوانب إضا شات من خالل ا نا فوقد مت إثراء هذه ا ل ق مل
لواقع ¡جÂعي ùثفة عدد. ذات ص ية ا ملكوتطرح هذه ا بل العمل بغي اإلجابة عهنا يف ا ساؤالت اليت  تق من ا سـن ملل ي ت

ثل تو تعلقة مالقريب  سائل ا يق تقدم حول ا نظمة و تخدام موارد ا سني ا ملزيع العمل عىل اللجان هبدف  مل مل سـ حتقحت
ية . لرباءات عىل حنو سلس ية  نة ا شأن الرباءات واملø العام عىل ا رشوع  منومن أجل ذq، مت عرض  ن للج لتب ملع م

ناءات وا شة ¡ نا نة  نا مضن هذه ا  Åي ية الفكرية  ثوا ب تمللك ق مب للج تآزر بني سـمق تفادة من ا ليدات بدون ¡ سـ لتقي
يا. ا|راسات األخرى نولو يد نقل ا متل عىل  تكرار العمل ا نا أيضا أن نفكر  جو لتك صع ب حملي ً بغي أن . عل تام، ال  ينويف ا خل

توازن  شة، ألن فقدان ا نا يد ا سأ§  ثل ا سائل األخرى مضن اللجان  شة ا نا بعد اإلمنايئ دون  لحيول إدراج ا ق مل مل مل ق قل م م
ها اخلاصال شا نة  متزي هذه ا  Åي طالزم قد يؤدي إىل تكرار العمل ا�ي تقوم به اللجان األخرى  نب بللج  .ت

تحدة ية ملوأيد وفد الوالÓت ا مس يكاألمر Óنغار ئة ء ووفد  ياäت اليت أدىل هبا لك من وفد فرسا مس ا ه ا ن لفب ل
رشين¡حتاد األورويب ودو3 األعضاء  بعة وا لعا ياسـ ووفد إلسـ يجة اليت توصل . نبا تحديد، أيد الوفد ا نتوعىل وجه ا لل ّ
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ندا  ناء عىل اقرتاح لك من وفد  يا ومفادها أن العمل يف إطار ا|ورة اجلارية حول جودة الرباءات،  با كإلهيا وفد إ ب ن سـ
ية رمق تو تحدة، يدمع ا صووفد الوالÓت ا ل ية10 مل  .لتمن جلدول أعامل ا

يان ا�ي  يا ا بوأيد وفد أسرتا تايللل يان ا ئة ء وأدىل  لأدىل به وفد فرسا مس ا ب لن  :لف

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

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

يةمعل  SCP/15/INF/2 ثالويقة يات جدول أعامل ا نة وتو منا ص باه إىل . لتللج تحديد، نود أن نلفت ¡ نتوعىل وجه ا ل
ييت جدول األعامل  تو ند اخلاص جبودة الرباءات مبا يف ذq أنظمة ¡عرتاض اليت تربط  صا ب ت  يف إطار 11 و10لب

ندا تحدة و شرتك للمملكة ا ك¡قرتاح ا مل ي. مل شاطر وفد أسرتا ند،  لوعىل غرار وفد ا ي سأ§ له ملا الرأي القائل بأن هذه ا
ية يات جدول أعامل ا ية خاصة يف عدد أكرب من تو تيس أ منقد  ص لتمه ثونود أيضا اإلشارة إىل الروابط الويقة بني . تك ً

يا نولو تعلق لرباءات والصحة ونقل ا ية والعمل ا يات جدول أعامل ا جتو لتك مل من تطلع إىل تطوير برäمج معل . لتص نوحنن 
نة ا|امئ ية بقانون الرباءاتللجا يةملعنة ا هامه إىل جدول أعامل ا لتمن وإىل إ  ."س

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

نة  ية العامة  سـبعا لقرار ا مجلع لت نوية ت: " ييل القايض بـام2010ً تضمني تقاريرها ا ية  بو ا ئات الو يه تعل�ت إىل  سـو ل ن ي لي ملع ه ج
يات يةًوصفا مجلعاملقدمة إىل ا ية من جدول أعامل ا يات ا تو يذ ا ها�ا يف  من إل ن ص لتل ملع نف ية اليت ،"تس تا ياäت ا تخالص ا لمت ا ل ب  .لسـ
رشوع ها يف  ميرد  تقرير نص رشين *لا سة وا نة اخلا لع |ورة ا م  ). 246 إىل 233 الفقرات .SCT/25/7 Prov: ثالويقة(للج

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

يةإل يات جدول أعامل ا يذ تو منها�ا يف  لتص نف ية أن تقدم بعض . تس لتمنومن أجل ذq، تود مجموعة جدول أعامل ا
ية، ال يذ جدول أعامل ا نة يف  هام ا ية إ يقات عىل  منا للج لتتعل نف س تيف ك ية ل ئة ء من جدول أعامل ا تعلق  منسـ� ف�  لتي . لف

äيا تخدمت ¡ نة ا تبوأشار الوفد إىل أن ا سـ تجارية والرسوم والÅذج سـللج تعلق لعالمات ا تحديد اvاالت اليت  لت  ت ل
باه الوفود وأضاف أنه يف بعض احلاالت، وبعد حتديد اإلطار  ية واليت ميكن أن تلفت ا ياäت اجلغرا ية وا نا تا نف ب ع للص

نة متيض قدما حنو  ياäت، اكنت ا تلف األنظمة القانوية من خالل ¡ ًالقانوين يف  للج ت ن بخم تقارب سـ لحتديد جماالت ا
متل اختاذها بù اليت من ا تالف ونظر يف اخلطوات ا حملو¡ ملق تقادها بأن فكرة وجود اتفاق . تخ عوأعربت اvموعة عن ا

شطة وضع القواعد واملعايري رضورية أو مأمو§ موحضة  سأ§ حمددة ال تعين لرضورة أن أ نبني ا|ول األعضاء حول  م
 øبق ت بغي أن  سـأنه  يي تحديد ما إذا اكن من ن توحة وشامù بني ا|ول األعضاء  شات  نا بادرات إجراء  لا ق مفمل م

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

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

                                                
نة ا|امئة ا  * يه ا للجوفقا لإلجراء ا�ي اتفقت  عل ية ملعنية بقانون ً ياäت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والÅذج ا فالعالمات ا ب ع لص ناء دورهتا لل انظر (األوىل ثأ

تقرير )8، الفقرة SCT/1/2ثالويقة  رشوع ا يح  ل، أ م رشين  اخلاص |ورة األويلت سة وا لعاخلا متكن م نة اإللكرتوين يك  ينة يف حمفل ا للج بون للج قاألعضاء واملرا
نة يف دورهتا منفهيا  بل عرضه عىل ا يه  يق  للج ا عل قتعل رشينل سادسة وا لعا  .ل
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شاركة اخلرب ية أن متكن اكفة األعضاء، . اء من ا|ول األعضاءماألعضاء، وتعزز  تø ا بغي  لعملوارتأت اvموعة أنه  ل ني
ها  ال شطة املقرتحة لوضع القواعد واملعايري حتقق مصا ية، من أن تقرر عىل وعي ما إذا اكنت األ نا ب�ان ا حلسـ� ا نم ل ل

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

ية،  يف والفوائد، " 3"لتمنا تاك توازن بني ا يق ا لوتراعي  ل ل بار  "4"حتق شارية تضع يف ¡ ية  توندرج يف إطار  ك ت معل عت
بو وو�ات نظر أحصاب املصلحة اآلخرين، المصاحل وأو ييات اكفة ا|ول األعضاء يف الو نظامت ا|وية  ل لسـ� ا مل

بو يادية ا�ي تعمل به أمانة الو بدأ ا ية، وتوافق مع  نظامت غري احلكو متدة وا ية ا ياحلكو حل ت ممل م بغي . ملعم ينوقال الوفد إنه 
سم هبا ¡تفا تتأيضا أن تراعي أوجه املرونة اليت  ية الفكرية، الً شأن ا مللكقات ا|وية  ب ب�ان  ل لسـ� تø اليت هتم ا

ية تو يه يف ا نصوص  ب�ان األقل منوا، كام هو  ية وا نا صا ل عل ل مل ية اليت متت املوافقة 17 ًم بغي أن تدمع أهداف ا من و لتي ن
تحدة، ال نظومة األمم ا يا يف إطار  ملعلهيا حا مل ية، ً يه يف لفسـ� األهداف الواردة يف إعالن األ نصوص  عل كام هو  م

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

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

منوية ياجات ب�اهنم ا لتتوافق مع ا ت  .حت

ند علام مبداخù وفدو ًأحاط وفد ا بحث، ألن له ند من جدول األعامل  لل الربازيل وأعرب عن رضاه إلخضاع هذا ا لب
يات  ية مبا تقوم به يك تدرج تو بلغ ا ها أن  يح  ية العامة و توجهيات ا ثال  نة من ¡ ميكن ا  qصذ مجلع ت ي مجلع ل ت لللج ت سـ م سـ

ها ية يف أعام لجدول أعامل ا شأن . لتمن بو  بوأشار الوفد إىل أنه يرى أن جدول أعامل الو يات ي بارة عن تو يس  ية  صا ع لمن لت
متد  ية ا سب، موحضا أن جدول أعامل ا ية الفكرية  ية وا ية  نة ا نقاش يف إطار ا عجمردة وخمصصة  من حف من ن للج تلل لت ً مللكل ملع
تجزأ من معل  شلك جزءا ال  بغي أن  ية  تعلقة  سائل ا بو، إدرااك مهنا بأن ا يمن اكفة ا|ول األعضاء يف الو ت ي من مل مل ًي ن ت لً

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

ها �م للغاية  لبإدراج هذا اجلانب يف  تحديد اقرتاح وضع معل نة و شات اجلوهرية اليت جترى يف ا نا لبة  للج ق للم نسـ
ية وممارساته نا عالقواعد واملعايري يف جمال قانون الرسوم والÅذج ا يان ا�ي أدىل به وفد الربازيل . لص ند ا بوأيد وفد ا له ل

شات اليت جترى إ نا سأ§ ما إذا اكنت ا تعلق  ية ف�  قمس جدول أعامل ا مل مب ي نة، اللتمن شأن  للجىل اآلن يف ا بسـ� 
ية ية، تÂىش مع جدول أعامل ا نا تعلق إلجراءات اخلاصة لرسوم والÅذج ا نص ا منرشوع ا ع لص مل لتل ورأى وفد . م

ية إعداد  شأن ا|عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس وهو آخر مرحù يف  بل إصدار أحاكم  ند أنه من الرضوري  معلا ب قه ل
نا بو حول احلاجة إىل وضع مأي معاهدة، إجراء  ناك اتفاق ف� بني اكفة أعضاء الو يشات مو�ة ملعرفة ما إذا اكن  ه ق

يث تكون . قواعد ومعايري جديدة يف هذا اvال ية  نا حوهذا األمر �م بوجه خاص يف جمال الرسوم والÅذج ا ع لص
ن ب�ان ا يث ال تكون ا نوعة للغاية يف ا|ول األعضاء و لأنظمة امحلاية  ل حت يد الرييس من ¡تفاقات م ية يه ا ئا تف ملسـم

ية نا شأن حامية الرسوم والÅذج ا عا|وية القامئة  لص ب بالغ . ل ند أن من بني ا|ول األعضاء يف اتفاق الهاي ا لوقال وفد ا له
تقدمة فقط مضافا إلهيا ¡حتاد األورويب ما يقرب من58عددها  هدت ثالثة ب�ان  ً دو§ عضوا،  م ش من % 88 ً

يال هدلتسجا نظام، يف حني مل  ناء عىل ذq ا يشت ا|وية اليت متت  ل ب ب�ان األقل منوا 29 ل ية وا نا ب�ان ا ً ب�ا من ا لً ل مل
يل متكن من . تسجأي  شلك جزءا من نظام الهاي مل  ب�ان األقل منوا اليت  ية وا نا ب�ان ا تورأى الوفد أن ا ً تً ل ل مل

نظا تفادة من اإلجراءات املوحدة يف إطار ذq ا ل¡ تø . مسـ يف ميكن  تقاده بصعوبة حتديد  لوأعرب الوفد عن ا ك ع
يق املواءمة بني املعايري القصوى اليت قد تطلهبا املاكتب  ية إىل  تفادة من املعاهدة اجلديدة املقرتحة الرا ب�ان ¡ حتقا م سـ ل

بات ية من مودعي ا لطلالو يني بإيداع  وقال الوفد أنه إذا اكن من الواحض أنه ميكن ملودعي األجانب، ال. طن ملعنسـ� ا
سأ§ ما إذا اكن  توامئة، فإن من الرضوري حبث  تفادة من رشوط اإليداع ا تعددة، ¡ ية  مبات يف أنظمة قضا مل سـ ئ مطل
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يا تأ ثا  ية  نا ب�ان ا يني يف ا برية للمودعني الو يحقق فوائد   qًذ نً حب ل ل ن ك مسـ م باين احلايل بني . ط للتوأشار الوفد أنه، نظرا  ً
ية يريات جوهرية طناألنظمة الو ب�ان إحداث  يكون مطلوب من ا ية، ونظرا ألنه  نا تغ يف جمال الرسوم والÅذج ا ل سـ ع ًلص

تأثري ذq عىل  هم واحض  ناك  يق املواءمة بني اإلجراءات، فإنه من الرضوري أن يكون  ية  يهنا الو ليف قوا ه فن تحق لن ط
بل امليض قدما يف وضع القواعد واملعايري ية  ًا قل يه يف واقرتح وفد . تمن نصوص  ند أن تعد األمانة، كام هو  علا مه ل

تني  تو يا تلف 22 و15صل يف والفوائد مع مراعاة  تاك بù حتدد فهيا ا ية، ويقة معل ل�ورة ا خم من جدول أعامل ا ل ل ث ملقمن لت
ية منتوÓت ا لتسـ ية . م تو يه يف ا نصوص  صوكام هو  ل عل بني تø الويقة ما إ22م بغي أن  ية،  ث من جدول أعامل ا ت ي ّمن ن ذا لت

تحدة، ال"اكن وضع القواعد واملعايري املقرتح  نظومة األمم ا تفق علهيا يف إطار  ية ا مليدمع أهداف ا مل ممن سـ� تø الواردة  لت
ية شف " لفيف إعالن األ ب�ان األقل منوا"يسـتكو ية وا نا ب�ان ا ية خاصة  ًإماكية وضع أحاكم إضا ل ل لل من ورأى الوفد ". ف

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

ية املذكورة آنفا ًأعامل ا توحة ومدفوعة من و�q، قال الوفد أنه من الرضوري ا|عوة . تمنل شاورات  مفإىل عقد  م
ية  تو با، كام ورد يف ا نا سب ما يكون  صاألعضاء،  ل سـ ًح نص عىل اآليت21م شاورات غري : "ت اليت  بو  مجتري الو ي

شأن وضع القواعد  شطة جديدة  رشوع يف أي أ بل ا با،  نا سب ما يكون  توازنة،  توحة و ية تكون  بر ن سـ ح لمس ق م م ًمف
سارات مدفو ية مواملعايري، عÂد  نا ب�ان ا شاركة اخلرباء من ا|ول األعضاء والسـ� ا يع  معة من األعضاء و ل ل م تشج

ب�ان األقل منوا ًوا متدت يف ". ل تة وأهنا ا ية مل تكن رمزية  يات جدول أعامل ا ند بقو3 إن تو تمت وفد ا عوا حب من ص لته ل خ
ية إىل وضع قواعد ومعايري يف جل ناحجة الرا بادرات غري ا سù من ا مإطار  ل مل يه سل بو، هبدف تو جان أخرى بعة للو ي

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

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

يه تفق  علو  .م

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

ب بو، إنه يرى أنه  تجزأ من معل الو ية جزءا ال  تعلقة  سائل ا شلك ا ينهو ضامن أن  ي ي من مل مل ًت بارها لت نة  تø ا تغي  للج عل
يذ جدول أعامل  ها�ا يف  يات وصفا إل نوي ا�ي تقدمه  بو أن تدرج يف تقريرها ا تصة بعة للو نفئة  تس ً للجمع سـ ي خم لي ه

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

ية  ئة ء من جدول أعامل ا يذ ا يا�ا  ية  نة اآلن أن تقمي  ناسب  ية، بأنه من الرضوري ومن ا منأعامل ا ت للج مل تمن لت لفل نف ق بيف ك ّ
ياسات تعلق بوضع القواعد واملعايري وأوجه املرونة وا سـويه  شأن لت شات اجلارية  نا ب العامة واملø العام يف إطار ا ق مل

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

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

ياäت اليت أعدهتا شات ذات الصù اليت أجريت خالل سـتبعن طريق الرد عىل ¡ نا ق األمانة وأهنا شاركت يف ا مل
نة سابقة  للجا|ورات ا نة املعقودة يف . ل رشين  متس من األمانة يف ا|ورة احلادية وا للجوقال الوفد إنه اكن قد ا لع ل

تع2009 نيويو يقات اليت قدمهتا الوفود ف�  نادا إىل املعلومات وا ي أن تعد ويقة معل ا تعل س لث ً للق مبامرسات دوها، عىل ت
نقحة  ملأساس أن إعداد تø الويقة ا تقارب "ث تخذها الوفود إزاء أي جمال من جماالت ا لال ميس ملواقف اليت قد  ت

ية وممارساته نا شأن قانون الرسوم والÅذج ا نة  عا لص ب ئ من ملخص الريس ل�ورة احلادية 8 كام ورد يف الفقرة". ملمك
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نة ويف الفق رشين  للجوا نة139رة لع رشين  للج من تقرير ا|ورة احلادية وا هود اليت بذلهتا . لع بني  جلوأشاد وفد ا لفل
ياäت، ف� عدا  هم واحض للغرض من ¡ يس |ى ا|ول األعضاء  نه قال إنه  ياäت  باألمانة يف إعداد ¡ ف ل لك تب سـت سـ

ناك اتفاق ولو مضين بني يس  بادل املعلومات، كام أنه  هأهنا هتدف إىل   شات لت نا ق ا|ول األعضاء عىل امليض قدما  مل ً
ية نا شأن وضع صك ف� خيص الرسوم والÅذج ا تفاوض  عية ا لص ب ل هدف هو . بغ بني أنه إذا اكن ا لورأى وفد ا لفل

ية، مفن  نا نة لوضع القواعد واملعايري يف جمال الرسوم والÅذج ا شطة  نظمي أ شات حول  نا رشوع يف  عا لص ن ت ممكق م ل
يه يف ًالرضوري إذا إج نصوص  توازنة ومدفوعة من األعضاء كام هو  توحة و ية و شاورات أوية وغري ر علراء  مس ل مم م مف

يف  تاك يث ا بادرة، من  تج عن تø ا متل ا�ي قد  تأثري ا يل  يح إجراء   qية، ألن ذ لجدول أعامل ا ل مل ي لل حتل ي حمن ن حملت سـ لت
ب�ان األعضاء، وال ن لوالفوائد، وا�ي قد يلحق  ب�ان ا لسـ� ا ية واألقل منوال ًا ًوقال الوفد إن ذq أمر �م نظرا . م

يس طرفا  ب�ان األقل منوا  ية وا نا ب�ان ا بريا من ا ية بني ا|ول األعضاء، خاصة وأن عددا  توÓت ا ًتفاوت  لل ًم ً لً ل ل ك من سـ تل م
ية نا تعلقة بقانون الرسوم والÅذج ا عيف أي صك من الصكوك ا|وية ا لص مل  .ل

يا نوب أفر يقوأيد وفد  ج هدف من ّ ند، مؤكدا من جديد عىل أن ا بني وا ترصحيات اليت أدلت هبا وفود الربازيل وا ل ا ً ه لفل لل
يات جدول  يذ تو شأن  يع رؤى ا|ول األعضاء  ند من جدول األعامل هو  هم يف إطار ذq ا صذq اإلجراء ا ب جتم نفب تمل ل

نة ية يف ا للجأعامل ا شا. لتمن نا قوقال الوفد إنه من الرضوري أن تكون ا شأن وضع القواعد واملعايري يف جمال مل بت 
ية وأن يكون |ى األعضاء ما يكفي من املعلومات  شفا سم  ية مدفوعة من األعضاء وأن  نا فالرسوم والÅذج ا ل ت ع تلص

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

ترصحيات اليت أدلت هبا وفود ندلوأيد وفد كو ا بني وا ه الربازيل وا ب�ان عن . للفل هم أن تعرب ا لوأشار إىل أنه من ا مل
يل الويقة وبادل اخلربات شات وأن تواصل  نا نذ ا|خول يف ا تآراهئا  ث حتل ق مل ورأى الوفد أن من الرضوري حصول . م

تواءم وأشار  يق ا رشوع يف  بل ا يل  تح متكن من إجراء ا لالوفود عىل معلومات ويقة حىت  ل ل حتقث لق إىل وجود العديد من ت
ية إىل تø املعلومات نا ب�ان ا رس حاجة ا باب اليت  ماأل ل ل نت من . تفسـ متكوقال وفد كو إن بعض الوفود احلارضة 

يام بذq، موحضا  متكن وفود أخرى من ا نغافورة، ومل  يع عىل معاهدة  تو بقت ا شاركة يف ¡جÂعات اليت  ًا لق تق سـ ل سـ مل
ية  ب�ان ا نأن العديد من ا متكن ملعل نارص، يف حني مل  تأدركت رضورة ¡تفاق وعدم ¡عرتاض عىل إدراج بعض ا لع

 øتفادة من ت تايل من ¡ متكن ساكهنا  تلفة، من ¡نضامم إىل املعاهدة، ومل  باب  سـبعض الوفود األخرى، أل ل خم يسـ
يع عىل ا. األحاكم تو ب�ان عىل ا باب وراء عدم قدرة بعض ا قورأى الوفد أن أحد األ ل ل نة مل جتر سـ للجملعاهدة هو أن ا

بل ¡تفاق عىل املعاهدة باهتا  ب�ان و ياجات ا تعمقا ال قيال  تطلم ل ت محتل ح ً وقال وفد كو إن من الرضوري عدم إغفال . ً
بب عدم   ùب يا يف املعاهدة ا شاركة � تخدمون يف ا|ول األعضاء من ا متكن ا تفادي أال  شلكة  ستø ا بملق ً ن مل سـ ل ململ ي

ياجا يه حتديد حتمراعاة ا ية إىل إبرام املعاهدة، يف الوقت ا�ي يمت  تحضريية والرا شات ا نا شلك سلمي يف ا فهتم  م ل ق مل ب
ية إال إذا اكنت تø الصكوك تليب شواغل ا|ول . حمتوى املعاهدة بول الزتود بصكوك  يقورأى الوفد أنه ال ميكن  تنسـق

بعض من ¡نضامم إىل املعاهدات و متكن ا لاألعضاء، وإال لن  تفادة من فوائدهاي بغي . سـ¡ ينوخلص الوفد إىل أنه 
بل اختاذ أي خطوة حامسة يال لاكفة اجلوانب  قنة أن جتري  ً حتل  .للج

مترب  ية العامة يف  بل انعقاد ا نة  باره أن ذq ¡جÂع هو األخري  ند، واضعا يف ا سبوقال وفد ا مجلع للج ت قه ع ً توبر، -ل ك أ
ية العا يط ا نة أن  بغي  مجلعإنه  حت للج ند من جدول األعاملني شات اجلارية يف إطار ذq ا نا بمة علام  ق لمل وأضاف الوفد . ً

شات اجلارية  نا نة وا بادرات املقرتحة يف تø ا يف أن ا بل ويقة توحض  قأن األمانة العامة اكنت قد أعدت من  مل للج مل ك ث ق
تخدمني واملاكتب الو تعود لفائدة عىل ا ية  نا طشأن الرسوم والÅذج ا سـمل سـ ع لص يةب نا ية لرسوم والÅذج ا عية ا لص ن . ملعن

سابقة املذكورة  سري عىل هنج الويقة ا ند من جدول األعامل  لوأخذ الوفد يوحض أن الويقة املقرتحة يف إطار ذq ا ث ت ب سث ل
تعلقة بقانون الرسوم  بادرة ا ية بفضل تø ا نعكس عىل ا يد عىل اآل�ر اليت  تأ ها األمانة  ملاليت قد تعد مل من س ك لتل ت والÅذج ل

نة  ùب ها يف ا|ورة ا بل تقد ية  نا للجا ع ملقلص مي بب الرييس . ق ية اجلارية، وا يل ا ئكام أوحض أن الويقة لن حتوي تفا لس لعمل ص ث
يقاهتا سني الويقة بعد تقدمي الوفود  ية، مما أح  نة عكفت لفعل عىل إمتام تø ا تعل�q هو أن ا ث حت لعمل وأعرب . للج
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ته بأن ال ند عن  ثقوفد ا متع اكفة الوفود وتقرر اخلطوات له سأ§ مبا يكفي يك  نضج تø ا يأيت حني  ناسب  جتوقت ا مل ت سـ مل
ية تا لا سار لوضع . ل بل اخلوض يف أي  ية  نص جدول أعامل ا تام، قال الوفد إنه اقرتح أن تقوم األمانة، كام  مويف ا من ي قخل لت

ية تعلقة  سائل ا منالقواعد واملعايري، بإعداد ويقة حتدد ا مل مل نة، ألن ذq من شأنه أن لتث  ùب ها يف ا|ورة ا تقد للج  ملقل مي
ثريها بعض الوفود سائل اليت  يق املزيد من الوضوح  شات ورمبا عىل  نا تساعد عىل إجراء ا للم ق مل  .حتقي

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

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

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

 pسـ يد وما هو ا تحدد ما هو ا ست األمانة يه اليت  يد بأن ا|ول األعضاء و لبري عن الهنج األول ا�ي  جل سـ ي لك يف
ية تعلقة  سائل ا يذ ا تقد حÂل وجود ثغرة يف  ها  ها وما ا�ي  بة  من مل مل تع لتسـ نف جيعل تل يا إنه يفضل أن . لن نوقال وفد أملا

ها عن  شات اليت أجريت . قضيهتا وأن تعرض آراءهابنفستدافع ا|ول  نا قويف نفس الوقت، أوحض الوفد أنه خالل ا مل
ب�ان  ية وا نا ب�ان ا برية  يحت فرصة  ية، أ نا شأن قانون الرسوم والÅذج ا  ùمت توصل إىل معاهدة  لحول ا ل لل ك ت ع لص ب مل حم

بة  يدة  يدة أو غري  نود املقرتحة  تكون ا يف  يح  تقدمة تو سـا ب سـ ك ض نمل لل مف شعر لرضا لو . لهامف سيورصح الوفد بأنه 
ية مؤكدا  تعلق  شلكة ف�  ثري  نقاش  نص حمل ا نود ا بل ما إذا اكن أحد  ية يف ا نا ب�ان ا ًأوحضت ا من ي م ي ل ل ب ل لتل تق ملسـم

ته يف نفس الوقت ويس عىل أساس و�ئق أخرى عامة نا لعىل رضورة  تقاده بأنه إذا تولت . قشـم يا ا عوكرر وفد أملا ن
هااألمانة إع يمت تفو ية وإمنا  نا ب�ان ا ئذ عىل ا ية  سؤو يضداد ويقة، لن تقع ا س م ل ل ن ل مل  . حيث

نة  ية العامة يف  سـوأشار وفد الربازيل إىل قرار ا تقارير2010مجلع ية إعداد ا ل وقال إن ذq القرار ال يوحض  مفنذ . كيف
تقارير وخال ية إعداد ا ناقش الوفود  مترب املايض،  لاملوافقة عىل ذq يف  كيفت شارية سب نة ¡ تل ا|ورة األخرية  سللج

نة نظرا ملا  ية اليت يقرتح وفد الربازيل تكرارها يف ا ية خمصصة ويه ا ية إلنفاذ، متت املوافقة عىل  ًا للج لعمل معل ملعن
تاجئ äحجة، من و�ة نظره نته من  ند يف جدول . حقق تعني إدراج  ية ا9صصة،  بوأوحض وفد الربازيل أنه وفقا  ي للعمل ً

يث األع ية،  يات جدول أعامل ا تو نة  يذ ا ية  بري حبرية عن آراهئا حول  يح لاكفة الوفود ا حبامل  من ص ل للج تع لتي نف يف تت ك ل
ية العامة مجلعسـىن لألمانة أن تلخص بعد ذq تø اآلراء املقدمة وترسل تقريرها إىل ا وأشار الوفد إىل أنه قام . يت

بني وا يا وا نوب أفر ثل وفود   Ìث هلفعل  للفل يق ج م سأ§م شأن تø ا بري عن آرائه  ملند  ب سأ§ إجراء . لتع موأوحض أن 
يدا  سأ§ قامئة بذاهتا وقال يف هذا الصدد إن ذq ¡قرتاح قد يكون  يف والفوائد يه  تاك يل ا ًدراسة عن  مف م ل ل حتل

ب�ان يه اكفة ا بو3 به، لو اتفقت  لمعر عن  عل ق ُ. 

يان ا�ي أدىل به  بورصح وفد فرسا ردا عىل ا لن تلفة بعض اليشء ألنه حني أدرج ً خموفد الربازيل، بأن |يه و�ة نظر 
شلك سابقة سواء  ته عىل إدراجه طاملا أنه ال  ند يف جدول األعامل يف بداية ا|ورة، أوحض وفد فرسا موا يذq ا ن فقب ل

ية إلنفاذ شارية ا نة ¡ ثل ا نة أخرى  نة أو أي  نيف إطار تø ا ت للج جل ملعللج س  . م

نه وافق عىل ¡قرتاح املقدم من وأعرب وفد أ تقاده بوجود بعض اخللط يف ¡قرتاحات املقدمة،  يا عن ا لكسرتا ع ل
ية العامة تعل�ت ا ثل  مجلعوفد الربازيل ألنه  ل ند إنه قد يكون من . ميت تعلق قرتاح وفد ا يا ف�  هوقال وفد أسرتا ي لل

بùناألفضل الرتكزي عىل أمر واحد يف لك مرة ومن مثة ¡تظار  .ملق حىت تأيت ا|ورة ا

تعود عىل  يل للفوائد اليت  بغي إجراء  شطة وضع القواعد واملعايري،  رشوع يف أ بل ا سـورأى وفد مرص أنه  حتل ي نن لق
شطة تø األ تضطلع  نا|ول اليت  ب ب�ان األقل . سـ ية وا نا ب�ان ا يعي متاما أن تطلب ا لوأشار الوفد إىل أنه من ا ل ل مب ً لط
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تقاده بأن األمانة ًمنوا إجراء دراسة أك ية وأعرب عن ا توى ا شأن تأثري القواعد واملعايري اجلديدة عىل  عرث تعمقا  من سـ لتب مً
نة  ùب تعرض يف ا|ورة ا همة اليت  تø ا نارص القادرة عىل ¡ضطالع  للجقد تكون من بني أفضل ا سـ ب ملقلع وأشار . مل

بول ¡عرتاض عىل ما اقرت ملقالوفد أيضا إىل أنه يرى من غري ا ية ً نا ب�ان ا يعي أن تود ا ند ألنه من ا محه وفد ا ل ل ب لطه ل
يجة العÂد القواعد واملعايري اجلديدة، خاصة وأن ذq يرد يف جدول أعامل  ية فهيا  نتمعرفة اآل�ر اليت قد تلحق  لتمن

ية  .  لتمنا

ية–مجهورية (وأيد وفد إيران  ند ألنه يفضل أيضا أن تعد األمانة) م اإلسال ًطلب وفد ا نفصù عن تأثري له م ويقة  ث
ية وذq حىت  نا رشوع أحاكم قانون الرسوم والÅذج ا ية، ويه املعاهدة اليت سرتفق  عاملعاهدة اجلديدة عىل ا لص مبمن لت

سأ§ متù يف مؤمتر دبلومايس عن تø ا شاركهتا ا شأن  نري  ية من اختاذ قرار  نا ب�ان ا ملمتكن ا م ب ل حملل تت  .مسـم

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

ية العامة بو معال لقرار ا�ي اختذته ا ية العامة للو تحال إىل ا مجلعو ي مجلع نة ًسـ بو  سـ للو يق 2010ي ية  تعلق بآ سـ ف�  ل تني
ية  .لتمنجدول أعامل ا

ية  رشين عن  سادسة وا نة ا متس من األمانة تقدمي ويقة معلومات إىل دورة ا يفوأشار الريس أيضا إىل أنه ا كئ لع ل للج ث ل ً
ية، ال يات جدول أعامل ا منتعممي تو نة يف جمال قانون ا لتص تعلق بعمل ا ئة ء، ف�  للجسـ� ا ي ية لف نا علرسوم والÅذج ا لص

 ." وممارساته

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

نة بو  ية العامة للو سـمعال لقرار ا�ي اختذته ا ي لمجلع ية ": ام ييل والقايض بـ2010 ً بو ا ئات الو يه تعل�ت إىل  نتو ي ملعي ه ج
نوية لتضمني تقاريرها  يات لسـا يةمجلعإىل ا ية من جدول أعامل ا يات ا تو يذ ا ها�ا يف  منوصفا إل ن ص لتل ملع نف تخالص "تس سـ، مت ا

ية من تا ترصحيات ا لا ل سادسة ل لملخص ريس ا|ورة ا نةئ ية إلنفاذ للج  شارية ا ن ¡ ملعت  WIPO/ACE/6/11 ثالويقة(س
 1.والواردة يف ما ييل) 19 إىل 15الفقرات 

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

يذ تعلق  بو ف�  شطة الو ية أن توجه أ تو لتنفا ي ي ن ص يةورأت مجموعة جد. ل بو قد أحرزت لفعل  لتمنول أعامل ا يأن الو
يةًتقدما  تو يذ ا صحنو  ل ية45 تنف نذ اعÂد جدول أعامل ا لتمن  يه خالل ا|ورة . م علواكن برäمج العمل ا�ي متت املوافقة 

نقاش خالل ¡جÂع شلك مادة   ùنارص ذات ص توفري  ية إذ قام  نة معلام �ام يف هذه ا للاألخرية  ت ع ب لعمل سللج ً ات ً
يذ سائل ا تعلق  ها ف�  سعى إىل  تلفة وعن األهداف اليت  بù مبا أهنا تعرب عن آراء ا|ول األعضاء ا نفا يق لتملق مب ي حتق ت 9 .

توقد برزت نة خالل هذه ا|ورةن  ست ا|راسات �ود . للجاجئ برäمج العمل املعين يف الو�ئق اليت نظرت فهيا ا عكو
ية إىل تطوير  بو الرا مالو شطهتا" امùمقاربة ش"ي ية الفكرية يف أ نإلرساء احرتام ا وأخذت هذه ا|راسات يف . مللك

شة  نا يام  يع  يدا  يذ كام شلكت أساسا  تعلقة  سائل ا نظر حول ا باين اآلراء وو�ات ا بار  ق¡ شج مل مل ل ت مت ق ج تنف لع ًل ً ت
ية الفكرية شأن إرساء ¡حرتام  للملكتوازنة  نوع من ملوأملت اvموعة أن تواصل ا|ورات ا. بم ثل هذا ا يع   ùلب مشج تق

توازنة عىل غرار الو�ئق اليت نظرت فهيا اvموعة خالل هذا ¡جÂع نادا إىل و�ئق  نقاش ا ما ًت س وعىل الرمغ من . ل
ية  تو يذ ا صهذه اإلجنازات، ترى اvموعة أن ا|رب إىل  ل تعني . ًيزال طويال  ال45تنف ثال، ما زال  يل ا يوعىل  مل بس

سامهة نظر يف  ما يا ورشهال نولو يذها يف نقل ا ية الفكرية و ن حامية حقوق ا ل جت تك نف يه . مللك علوكام شددت 

                                                
 .WIPO/ACE/6/11ثمن الويقة  19 إىل 15الفقرات  1
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نةWIPO/ACE/6/7 ثالويقة ية طويù األمد للج، فإن ا ية إلنفاذ قد رشعت أيضا يف  شارية ا معل ¡ ن ًت ملع س
ية نامجة عن اكفة أنواع انهتااكت حقوق ا تصادية ا ية حتديد العواقب ¡ مللكسني  ق ليف كتح سـ� تø اليت   الفكرية، والل

نة يد والقر صتعلق  ية يف هذا الصدد. لتلقت ية ر سـواكنت األد§ ا ية لغة الختاذ . ئيلعلم ست هذه املعلومات أ مهوا كت
يان ا�ي أدلت به . تدابري فعا§ ضد هذه ¡نهتااكت نوية ا يا ا بوقد أيد وفد لك من مرص وأفر ب لجل يق مجموعة جدول ّ

ية   .لتمنأعامل ا

ياäت اليت أدلت هبا  بني ا بوأيد وفد ا يةللفل يات . لتمنمجموعة جدول أعامل ا يذ تو صوأبرز الوفد كذq احلاجة إىل  تنف
شاركة أوسع نطاقا ل�ول  نظمة لضامن  شطة ا يذا اكمال يف إطار اكفة أ ية  شأن ا بو  ًجدول أعامل الو مل مل ن من ب ًي ً تنف ت

بني األعضاء، وال ثل ا ية  نا لفلسـ� ل�ول ا مل ئة .م بو هبدف خلق  بعه الو بريا لهنج ا�ي  با  ي ورحب الوفد تر بت ي ت ك ًي ً ح
ية الفكرية ساعد عىل إرساء ¡حرتام  بة  للملكنا تم ثل . سـ نة بإمعان يف جماالت  ياق، نظرت ا مويف هذا ا للج لسـ

يا ورشها نولو نقل ا نولو& والوعد  تاكر ا ن¡ ل جل تك بتك  .ب

ية-مجهورية(وأيد وفد إيران  ي) م اإلسال يةلبا وأضاف الوفد أن عىل معل . لتمنان ا�ي أدلت به مجموعة جدول أعامل ا
نفاذ ية  شارية ا نة ¡ لا ن ت ملعللج سأ§ س ية الفكرية ومل يكن بوسعه معاجلة  توازن إلنفاذ حقوق ا بع هنج  م أن  مللكي م ت

شلك حرصي نظور أحصاب احلقوق  باإلنفاذ من  نظر . م نةتواقرتح أن  ية للجا شارية ا ن ¡ ملعت تغريات إلنفاذ يف س ملا
ية، وال توÓت ا تلف  ية ويف  نولو تصادية وا ية و¡ Âمن¡ج سـ خم لتع م ج تك ية  لق لتعلميسـ� احلصول عىل األدوية واملواد ا

يذها رشف عيل  ية اليت  ساعدة ا ية من خالل برامج ا تنفبأسعار معقو§، وأن حتاول إدراج حلول  ت نتق مل ومن . لمعل
ناقش ا|ول األ نةتاملقرتح أن  ية اليت تقد�ا للجعضاء مضن ا ساعدة ا يف ا ية  ية إلنفاذ  شارية ا ن ¡ مل ث ن تقت تك ك لس يف ملع

يهنا بو يف هذا اvال و حتسالو نصف وال. ي يذ اإلجراءات عىل حنو عادل و مبد من إعطاء اهÂم خاص لضامن  وقد . تنف
نة تعمد ية إلنفاذ للجا شارية ا ن ¡ ملعت يةلتمنإدراج جدول أعامل اإىل س تو يذ ا ها من خالل  صية يف أعام ل نف . 45 تل

تدعي ساعد عىليسـو بة  نا ئة  ت خلق  سـ مب ية الفكريةي ية اليت تؤدي إىل للملك إرساء ¡حرتام  باب الر سـ حتديد األ ئيسـ
ية الفكرية  .مللكانهتااكت حقوق ا

ية إلنف شارية ا نة ¡ متده ا يعي ا�ي  نوأشار وفد الربازيل إىل الهنج املوا ت للج ملعض س اذ وإىل دعوهتا اخلرباء إىل تقدمي تع
يد جدا . العروض خالل دوراهتا ًورأى الوفد أن أسلوب العمل املهنجي  نة ألمف شات ا نا توقع سري  سمح  للجنه  ق ب مي

ية الفكرية شـىت جوانب احرتام حقوق ا يث معاجلهتا  ها من  سا ية إلنفاذ ومدى ا شارية ا مللك¡ ح لق ت ن ملعت وأشارت . س
تا ندملماكفة الو�ئق ا ناول إنفاذ 5 لبزة اليت قدمهتا األمانة حتت ا ية إلنفاذ اليت  شارية ا نة ¡ شات ا نا ت أن  تم ن ت للج ملعق س

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

ية تو يذ ا ية إلنفاذ قد أحرزت لفعل تقدما حنو  شارية ا نة ¡ صا ل ن ت تنفللج ًس هوم إرساء ¡حرتام 45 ملع نادا إىل  مف ا ًت س
ية الفكرية بحتمللكحلقوق ا ية الفكرية ا هوم إنفاذ ا هوم أوسع نطاقا ومشوية من  ل وهو  مللكل مف ض الوفد ¡فرتاض ورف. ًمف

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

يهتا نظرا نت فعا ًبر ل نة حق املؤلف اليت ميكن أن ه يد وقر نة وراء ا باب الاك هم أكرث معقا لأل نادها عىل  ص ال تقل سـ لس م ف ًت
تلفة عىل احملك تصادية ا ية و¡ Âسب الظروف ¡ج 9باين  ع ح قت يذ . ت ها األمانة  بذ هود اليت  نفوأقر الوفد أيضا  ل لتجل ت ً

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

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

ياجات وشواغل ا يا إىل معاجلة ا لسب الطلب  ت سع حح تصادي اليت ً قب�ان األقل منوا وقضاÓ الرفاه ¡جÂعي و¡ ً
ية الفكرية عىل الفقر وانعدام  ثل آ�ر انهتااكت حقوق ا  Óالقضا qية الفكرية مبا يف ذ مللكتعلق بإرساء ¡حرتام  م للملك ت

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

شأن الرباءات، الفقرةتقرير عن ا|ورة الراب )و( تعاون  بعة للفريق العامل املعين مبعاهدة ا ث من الويقة 25 ل
PCT/A/42/1: 

يع الوفود  ية وشكر  يابة عن مجموعة جدول أعامل ا ند  مجحتدث وفد ا من ن لته ل هام "بند عىل تعاوهنم ومرونهتم يف إدراج ل سإ
ية ية ا يات جدول أعامل ا يذ تو نالفريق العامل يف  من ملعص لت ترب إدراج هذا .  اجلديد يف جدول األعامل"تنف تعورصح بأن اvموعة 

شأن الرباءات، وألن أعضاء الفريق العامل  تعاون  تجزأ من معاهدة ا ية جزء ال  ند يف جدول األعامل �ام ألن ا با ل ي من لتب ل
ب يذ توولمطا هام الفريق العامل يف  ية إ بو عن  ية العامة للو صن برفع تقارير إىل ا ي نفمجلع س تيف يةك ومن شأن . لتمنيات جدول أعامل ا

تعاقدة يف املعاهدة وسائر األعضاء من اإلعراب عن آراهئا يف هذا  ند من جدول األعامل أن ميكن األطراف ا ملهذا ا لب
بومل من لفريق العاميكن ااملوضوع، وأن  ية العامة للو تقارير إىل ا يرفع ا مجلع  .ل

يابة عن مجموعة ج تحد�  ند،  نوقال وفد ا له م شأن الرباءات معاهدة شامù ل تعاون  ية، إن معاهدة ا بدول أعامل ا ل ومدروسة لتمن
ب�ان األقل منوا و بعناية ية وا نا ب�ان ا ياجات اخلاصة  لتقر ال ل لل مت ها ¡هÂم الواجب يف أحاك�ا ويف سري نظام ح لوتويل 

بة يف . املعاهدة غوتضمن أهداف املعاهدة الر تصادية"ت ية ¡ قتعزيز ا يةلتمن نا ب�ان ا م ودفع جعلهتا يف ا ل  عىل 51تونص املادة ". ل
ية واإلرشاف علهيا نا ب�ان ا ية املقدمة إىل ا ساعدة ا نظمي ا توىل  ية  ساعدة ا نة  يف  تحديد عىل تأ موجه ا ل ل ن مل ت ت ن للم جل ل تقل لتق . ل

نطن ا|بلومايس  شأن الشـوتوخت املفاوضات اليت دارت يف مؤمتر وا تعاون  متد معاهدة ا با�ي ا ل رباءات وجسالته تقدمي ع
برية وملموسة كساعدة  ية، بغية  م نا ب�ان ا مية ا ل ل يمثلتمن ساعدهتا عىل ضامن املاكفأة ة عىل ¡حملل تعزيز الكفاءات ا متاكر و ب

ية من خالل الفحص  ية من ¡لعىل الرباءات ذات اجلودة العا  .خرتاعلتقنالفعال للجوانب ا

يابة عن  تحد�  ند،  نوأضاف وفد ا له م ية ل نا ب�ان ا تب ا|ويل يقدم إىل ا هوم أن ا ية، أن من ا ممجموعة جدول أعامل ا ملك لملف ل لتمن
 qية الفكرية وكذ ية وا ية  نة ا رشف علهيا ا رشوعات  نصوص علهيا من خالل  ية ا ساعدة ا مللكبعضا من ا من ن للج مل ن لتمل ملع ت م لتق

ئات أخرى ند طلب الوفد . هيمن خالل  ندعونزوال  شة ا نا ناء  بأ ق لث تب ا|ويل ُ، ط من جدول األعامل)ج(6 م ملكلب من ا
يل  ية اليت تقدم يف الوقت الراهن، وأيضا تفا ساعدات ا يع ا يل عن  بù للفريق العامل تفا صأن يقدم إىل ا|ورة ا ن مل مج لتقص ملق

هاتوحض مصادر  ية العادية أو، سواء يلمتو تyيةناكنت من املزيا ناديق ¡ ن من ا يل أيضا يف إط. سلص ند من قوكام  لبار هذا ا
ية مباكنجدول األعامل فإن الوفد يرى  تابعة ملعاهدة دورة  اإلرساع يف عقد مهأن من األ ية ا ساعدة ا ية  لنة ا ن مل ن لتقللج ملع

شأن الرباءات  تعاون  با يق مبارشة ل يث ميكن  شأن الرباءات،  تعاون  سـبل انعقاد دورات الفريق العامل املعين مبعاهدة ا حب ب تنل ق
شطة  نيع أ شطة مج تداخل مع أ ية وا ناسب، وتاليف ¡زدوا نحو ا تعلقة ملعاهدة واإلرشاف علهيا عىل ا ية ا ساعدة ا نا ل مل ل مل ن جمل لتق

بو ئات الو يمماثù تضطلع هبا سائر  تعراض . هي شأن الرباءات معاهدة داف أه"سـوأعرب الوفد عن تطلعه إىل تقدمي ا تعاون  با ل
سري  ية و رش املعلومات ا ييف جماالت  تن تق يةلن نا ب�ان ا ية املقدمة  ساعدة ا يا ونظمي ا نولو نفاذ إىل ا ما ج لتك لل ن مل ت تقل  ا|ورة إىل" لل

سة للفريق العامل همة اليت مل تدرج . ماخلا شف ا سأ§ كفاية ا ناول  تعراض يف رأيه من شأنه أن  ملورصح بأن هذا ¡ لكت م ي سـ
تضمن تو ية الفكرية ويه  ية وا ية  نة ا رشوع ا صيف  ت من ن مللكللج لت ملع هدفم يذ هذا ا سني  ية  ليات واقرتاحات عن  نف تيف  .حتك

شات ا|ائرة  نا ية يف ا يات جدول أعامل ا ية للفريق العامل بإدراج تو ثا قوأحاط الوفد علام مع ¡رياح بقرار ا|ورة ا مل من ص ن ل لتت
شأن الرباءات  تعاون  سني نظام معاهدة ا بحول  ل شات ا|ائرة يف هوأعربحت نا متر ا ق عن أمÌ يف أن  مل ئة حول هذه تسـ لهيذه ا

ية همة يف ¡سرتشاد جبدول أعامل ا سأ§ ا منا لتمل شات اجلارية حول . مل نا سق ذاته رحب الوفد  قوعىل ا مل نة لن جلاسرتجاع 
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ية ساعدة ا ية  شأن الرباءات ا تعاون  نمعاهدة ا مل ن ب لتقل شأن الرباءات يف  وأيضا ملع تعاون  تعراض مدى جناح معاهدة ا با ل سـ
رش امل نيق هدف  يا لحتق نولو نفاذ إىل ا سري ا ية و جعلومات ا لتك ت لتق ي ن يةفائدة ال نا مب�ان ا ل وأبدى الوفد تطلعه إىل مواصù . ل

شات  نا هم هذه ا سة للفريق العامل، وأعرب عن أمÌ يف أن  همة يف ا|ورة اخلا سائل ا ناءة حول هذه ا شات ا نا قا مل م مل ب ق سمل تمل ل
شأن الرباءات  تعاون  سني نظام معاهدة ا حتيف  ب ل ية األخرىحت نات ا ننا ملموسا إىل جانب ا س لتقسـ ي  .لتح

شأن الرباءات ويف  تعاون  ناء يف الفريق العامل املعين مبعاهدة ا ية وشلك  شاركة بفعا بوقال الوفد إنه ال يزال ملزتما  ل ب ب ل مل
تب ا|ويل عىل ضامن أن نظام املعاهدة يفي بأهدافه و�امه عىل حنو فعارالعمل مع سائ يع ا|ول ملك األعضاء وا مجل ولفائدة 

تعاقدة  .ملا

شة  نا يمي وا يات الرصد وا يذ آ ية  ية وشدد عىل أ ب�ان األفر يابة عن مجموعة ا يا  نوب أفر قوحتدث وفد  مل ل مه ل تقن نف يق يق لج ت ل
تقارير اليت  بارة تشـيع اإلشارةلوإعداد ا يق"بع إلهيا  يات ا سـآ ية". لتنل متدت هذه اآل بو ا ية العامة للو لورصح بأن ا ي  ليك عمجلع

ية يات جدول أعامل ا يذ تو ية يف  ئاهتا ا يع  منسامه  ص ن ي مج لتت تنف ملع بقت . ه يق إذا  يات ا شدد عىل أن آ طوقال إن اvموعة  سـ ل لتنت
بل أن حتقق الغرض  ناسب فإهنا  نحو ا قعىل ا مل توz مهنا وهول يات ملا ية العامة عن تعممي تو تقارير إىل ا ص إحة رفع ا مجلع ل

رس ية  سـتيجدول أعامل ا تاليف لتمن ها  يث تمكل  نظمة  يع أرجاء ا شامù يف  شطة ا سائل واأل ل الوقوف عىل ا حب مل مج ل ن بعضمل
نه بعض ا|ول األعضاء شاغل ا�ي أعرب  ية، وهو ا ع¡زدوا ل  مبعاهدة  رسوره ألن الفريق العامل املعينوأبدى الوفد. ج

هامه يف ية العامة عن إ شأن الرباءات سريفع تقارير إىل ا تعاون  سا مجلع ب يةل يات جدول أعامل ا يذ تو من  لتص  .تنف

هام الفريق العامل املعين مبعاهدة  شة إ نا ية، وقال إن  ب�ان األفر يابة عن مجموعة ا ثه  يا حد نوب أفر سوواصل وفد  م يق يق قج ل ن لي
ناقش األعضاء يف الوقت الرا ناسب إذ  ية جتري يف وقت  يات جدول أعامل ا يذ تو شأن الرباءات يف  تعاون  يا من ص ب مل لتنف هن ت
شطة املعاهدة  يمي أ شأن الرباءات، األمر ا�ي أح الفرصة أيضا أمام األعضاء  تعاون  نسني سري نظام معاهدة ا ب ل يف لتقحت

يةجمال  باجهتا ويف املادة نوراح يقول إن األشطة . لتمنا تأصل يف املعاهدة، كام يرد ذq يف د ية جزء  ياإلمنا ويف هذا .  مهنا51مئ
ياق أشار الوفد عىل  ها5وجه اخلصوص إىل الفقرة لسـا باجة وف� ييل  نص من ا| تصادية ودفع : "ي ية ¡ قوترغب يف تعزيز ا لتمن

ية أنظمهتا القانوية املقررة محلاية ¡خرتاعات، وساء أاكنت  تدابري الالزمة لزÓدة فعا تخذة �q ا ية،  نا ب�ان ا نجعلهتا يف ا ل ل ل مل م
تايل من ا يهنا  ية، و ية أم إ لو مي متكن قل ها ط ية ميكن  نولو هو§ إىل املعلومات الرضورية للحصول عىل حلول  يفلوصول  ج تك يس تكب

متر ها يف ازدÓد  يا احلدية اليت ما برح  نولو ها عىل ا سري وقو ياجاهتا اخلاصة، و مسـوفق ا جحم ج تك لف ت يح ب�ان ." ت لومجموعة ا
ثا رسورة ألن ا|ورة ا يب عن ذههنا هذه الفقرة فإهنا  ية إذ ال  لاألفر متغ  قررت إجراء دراسة تقف عىل للثة للفريق العاميق

شار إلهي ية ا ساعدة ا شطة ا شأن الرباءات أل تعاون  مليذ معاهدة ا ن مل ن ب تقل لت باجة5 يف الفقرة انف يانه . ي من ا| بوكام قال الوفد يف 
تا{  ية للفريق فإنهفت¡ شة يف ا|ورة احلا نا باط ألن هذه ا|راسة مل تكن جاهزة  يب إل ل أ ق للم ح توقع . العاملص يوأوحض أنه 

يات جتعطي هذه مع ذq أن  تو يذ الفريق العامل  ندما تقدم فكرة لألعضاء عن  صا|راسة  ل ية، مع مراعاة تنفع لتمندول أعامل ا
ية الفكرية أن ية وا ية  نة ا رشوعات ا رشوعا من  بارها  مللك هذه ا|راسة تعد  من ن للج لتت ملع مع  م

ب� ية لومىض الوفد يقول إن مجموعة ا يا من خالل نظام ركن الرباءات تثين عىليقان األفر بادرة األمانة بإحة املعلومات ر مق  م
PATENTSCOPE نفاذ يدة  لل ويه أداة  يةإىلمف نا ب�ان ا تعلقة لرباءات، وخاصة لفائدة ا م املعلومات ا ل ل ورصح مع . مل

تعاقدة يف ب�ان ملذq بأنه ميكن ¡ضطالع بأكرث من ذq لضامن نفاذ ا|ول ا شأن الرباءات، ال سـ� ا تعاون  ل معاهدة ا ب ل
ب�ان األقل منوا، إىل املعلومات الوجهية ية وا نا لا ياهنا . مل تقدم، وقال إن اvموعة قالت يف  بل ا تفت الوفد للحديث عن  بوا ل سـ ل

ية نا ب�ان ا نفاذ إىل أنظمة املعلومات عىل ا سري ا بغي لألمانة أن تواصل  تا{ إنه  م¡ لن ل ل ي ي تت ب�ان األقل منوا، ف ل، وخاصة ا
تدريب  سـهتدف هذا ا توسطة واجلامعات، عىل أن  رشاكت الصغرية وا ية وا ية والو لوأيضا تدريب املاكتب اإل ي مل ن لمي ط قل

بحث والفحص املوضوعي يل من الفاحصني امللمني  يا |هيا ا لالفاحصني ألن أفر لقل تايل قال الوفد إنه يود . يق شديد لو لتا
ية عىل الطلب ا� توسط والطويل لفائدة املاكتب الو ني و�ه إىل األمانة بإعداد برäمج تدريب للفاحصني عىل األجلني ا طمل

يا ية يف أفر يقواإل يل . قلمي سأ§ إعداد برامج تدريب من هذا ا شأن  بو  نه أمانة الو يد ا�ي تعاين  هم ا بورصح بأنه  م ب ي لقي تق مي لتف
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ته األوىل، وقال  ته بعد مدا خلوا�ي أو شطة حض يذ أ بو إذا أرادت أن تضطلع بدور ملموس يف  نإنه ال يزال يرى أن الو تنفي
تخصصة يف شلك تدريب للفاحصني يف  ية ا ساعدة ا متكهنا من تقدمي ا  ùنوع يف قوهتا العام يلز�ا أن  ية،  ساعدة ا ملا ن مل ت ن تقمل لتق لل ف

ي. املاكتب نفذ ماكتب ا يس |يه أية حتفظات عىل أن  مللكونوه إىل أنه  ية، غري أنه تل تدر شطة ا يبة الفكرية الكربى هذه األ ل ن
شطة يذ هذه األ توىل الرÓدة يف  بو أن  نحري لو ت  .تنفي

ية ترى أنه  ب�ان األفر تام قال الوفد إن مجموعة ا يقويف ا ل ساعدة لحتري خل شطة ا يع أ شة  نا ية  ساعدة ا ية  ملنة ا ن مج ق ن مل ن ملج لتق ملع
ها واإلرشاف علهيا، ع ية و تنظميا نحو لتقن توzلىل ا ساعدة . 51 يف املادة ملا ية  نة ا يه äشد الوفد سرتجاع ا ملو ن للج ملععل

نة  شاهئا يف  نذ إ متع  ية اليت مل  سـا ن من جت نجزها . 1978لتق نة من شأنه أن يزيد من األعامل اليت  يوأضاف أن اسرتجاع هذه ا للج
يق أه شأن الرباءات  تعاون  لتحقالفريق العامل املعين مبعاهدة ا ب يةل يات جدول أعامل ا يذ تو مندافه بل و لتص الوفد ورصح . لتنف

ناءة هبأن شة  نا تطلع إىل إجراء  ب  ق ب�ان حولمي بة إىل ا ية كربى  تيس أ بل امليض قدما هبذا املوضوع ا�ي  ل  سـ مه لنسـ يك
سة للفريق العامل ناء ا|ورة اخلا ية، أ نا ما ث  .مل

يان ا�ي أدىل به  يده  بوأعرب وفد الربازيل عن تأ يةللي يابة عن مجموعة جدول أعامل ا ند  منوفد ا ن لته ل وقال إنه أحاط علام مع . ل
يع أعضاء الفريق الع مج¡رياح بأن  يات جدول ات يذ تو شأن الرباءات وجهية و�مة  تعاون  صمل اتفقوا عىل أن معاهدة ا ب لتنفل

ية ند احملد. لتمنأعامل ا تطاع أن يعرب عن رأيه يف هذا ا بوأبدى رسوره ألنه ا ية هذا لسـ مهد من جدول األعامل، موحضا أ
ية، ألن الوضع . املوضوع نا ب�ان ا شواغل اليت تقلق ا يال ملوا�ة ا ية  متدت جدول أعامل ا بو ا موراح يقول إن الو لب ل ل س من لتي ع

ب� يع ا ية الفكرية عىل  بو يف آن واحد مع تعممي فوائد نظام ا ناول أهداف الو ناسب  ترب غري  سابق اكن  لا مج ي ت يع مللكل نذ . انلم مو
ها يع اللجان �دا  يات، مل تدخر  تو متدت ا لتعمميأن ا مج ص ل شأن الرباءات قال الوفد إنه . ع تعاون  ية معاهدة ا نظر إىل أ بو ل مه ل

ية يف أعام3 يات جدول أعامل ا منتوقع أن يدرج احتاد املعاهدة تو ص  .لتي

تصادي ع بري ¡ تب ا ها  قوأضاف وفد الربازيل أن ا|راسة اليت عر مك بات الرباءات حول العامل خلض ئة يف  طلن الزÓدة املفا ج
ية  تو صتÂىش مع ا تصادية عن وقع 35ل بو أن جتري دراسات ا ية اليت يرد فهيا أن عىل الو يات جدول أعامل ا ق من تو ي من لتص

Óية للز باب الر ية، واكن من الواحض أن الوقوف عىل األ نا ية الفكرية يف ا|ول ا نظام ا سـ¡تفاع  سـ ل ب ئين م ئة يف مللك جدة املفا
ية للرباءات يف  تفاظ جلودة العا بل إدارة هذه الزÓدة عىل خري وجه مع ¡ ندما تدرس ا|ول  يدة  لبات الرباءات  سـ ع حطل مف

ثال آخر عىل ذq وهو الويقة . اآلن ذاته ناك  ثو شأن الرباءات معاهدة داف أه (PCT/WG/4/6مه تعاون  با يف جماالت ل
ية و يرش املعلومات ا تن تق يةلن نا ب�ان ا ية املقدمة  ساعدة ا يا ونظمي ا نولو نفاذ إىل ا مسري ا ج لتك لل ن مل ت تقل اليت أمل الوفد يف أن ) لل

ية  تو يذ جزء من ا صتدمع  ل يا 25تنف نولو نقل ا تعلقة  ية ا يات جدول أعامل ا ج من تو لتك ب مل من يةلتص نا ب�ان ا ملفائدة ا ل ومع ذq . ل
ثري من العمل ا�ي ناك ا لكراح الوفد يقول إن  ية تعم� اكماله تعممي جدول أعامل ا بغي ¡ضطالع به  من  ل لتي ورصح بأن . ن

ية وتكوين الكفاءات أال وهو  ساعدة ا تعلق  تقر ملوضوع �م  شأن الرباءات ال تزال  تعاون  نمعاهدة ا مل ي ب لتقل نة اسرتجاعتف جل 
ناء عىل املادة  ية  ساعدة ا با ن ته يف أن يوحض احلاجة . 51لتقمل ساعدة ا|ول اسرتجاعاملاسة إىل غبوأبدى الوفد ر نة  مل هذه ا للج

شطهتاتعول عىلاليت  تفادة من أ ن ¡  .سـ

يان ا�ي أدىل به وفد  ية وا ب�ان األفر يابة عن مجموعة ا يا  نوب أفر يان ا�ي أدىل به وفد  بوانضم وفد اجلزائر إىل ا ل ن لب ل يقل يق ج
ية يابة عن مجموعة جدول أعامل ا ند  منا ن لته ل ناء ا|ورة وشكر أيضا . ل ناءة ومرونة أ ثاvموعة ء عىل ما حتلت به من روح  ب

تعلقة  تعاون ا يات ا ند اخلاص بآ توصل إىل اتفاق مماثل لالتفاق عىل إدراج ا ية، وأعرب عن أمÌ يف إماكية ا ملاحلا ل ل ب ل ن لل
ية بو ا ئات الو يع  ية يف جدول األعامل يف  يات جدول أعامل ا نتو ي ي مج من ص ملعب ه  .لت

يعهتا، ويعزتم إدرا�ا يف ئوقال الريس ند يف جدول األعامل العامة يف  شة هذا ا نا بق  ب إنه قد أعد فقرة وجزية  ب ق طس ل مت ت
تايل نحو ا ند عىل ا شات الفريق العامل حول هذا ا نا لملخصه ويصف فهيا  ل ب لق هام : "م ياäت عن إ سأدىل عدد من الوفود  بب

شأن الرباءات تعاون  بالفريق العامل املعين مبعاهدة ا يذ ل يه من تنف يف  يةيعنما  يات جدول أعامل ا منتو مجيع وقال إن . لتص
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ياäت  تحاليف تقرير ا|ورة الرابعة للفريق العامل سوف تدون لبا بو معال لقرار ا�ي اختذته سـو ية العامة للو ي إىل ا مجلع
نة  ية يف  سـا ية 2010مجلع تعلق بآ لف�  يةي يق جدول أعامل ا من  لتسـ تخدم هذا املل". تن تخدمت يسـو ها اليت ا يغة  سـخص ا نفسلص

ية بقانون الرباءات نة ا|امئة ا رشة  سادسة  شة املوضوع ذاته يف ا|ورة ا نا نعقب  للج ل ملعق ع  .م

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

 


