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PCT/WG/12/7 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019أأبريل  25 التارخي:

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 عشرة الثانيةالدورة 
ىل  11جنيف، من   2019يونيو  14اإ

 الطلبات الدولية املرتبطة بعقوبات جملس األمن التابع لألمم املتحدة
عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

 ترصد العقواب

م املكتب ، قد  2018يف يونيو  تعقديت ، اليف ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .1

مم املتحدة )انظر  ادلويل حملة عامة عن التدابري املتخذة لالمتثال للعقوابت اخملتلفة اليت فرضها جملس الأمن التابع للأ

ىل 40والفقرات  PCT/WG/11/14 الوثيقة  .(PCT/WG/11/26 من الوثيقة 43 اإ

ىل أأن )الفقرةو  .2  (:PCT/WG/11/26 الوثيقة)ج( من  44 خلص الرئيس، يف مجةل أأمور، اإ

بقاء موضوع عقوابت الأمم املتحدة يف جدول أأعامل الفريق العامل املعين مبعاهدة الرباءات، مع تقدمي " وأأيدت الوفود اإ

ىل ادلول الأعضاء عن أأي أأحداث هممة خالل ادلورة املقبةل للفريق العامل. وينبغي أأل تضم  املكتب ادلويل تقريرًا اإ

من معاهدة الرباءات اليت تكفل الطبيعة  30طالع امجلهور امتثاًل للامدة تكل التقارير تفاصيل الطلبات غري املتاحة ل

 الرسية للطلب ادلويل قبل النرش ادلويل".
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ها وضع ، مل تكشف معلية الرصد اليت منذ ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتو  .3

عن  ،فرضها جملس الأمن التابع للأمم املتحدة اليت يةب اعقاللتدابري ل املكتب ادلويل فامي يتعلق جبميع الأفراد والكياانت اخلاضعني 

 .املدرجني يف الطلبات ادلولية للمعاهدةبني املودعني ورود أأي من هؤلء الأفراد أأو تكل الكياانت 

دوليني  طلبنييداع ( ابإ 2006) 1718 ابلقرار ، أأبلغت الويبو جلنة جملس الأمن املنشأأة معالً 2019فرباير  6يف و .4

قميني يف مجهورية كوراي الشعبية م أأو /و من قبل مواطننيجديدين للرباءات مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

لهيا يف الفقرة  ادلميقراطية. وفقًا لس تنتاجات الرئيس املتقدمني املذكورين يف الطلبني خبالف التأأكيد عىل أأن و ، أأعاله 2املشار اإ

ىل اللجنة مل تتضمن أأي تفاصيل عن يةب اعقاللتدابري ل اخلاضعني  تكياانال د أأو افر من الأ يسوا ل  ن املعلومات املقدمة اإ ، فاإ

 .يةالطلبات املعن 

ىل الإحاطة علام  .5 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ

 مبضمون هذه الوثيقة.

 [هناية الوثيقة]


