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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي مترب 29: لا  2010سب 

  مجعيات الدول األعضاء يف الويبو

  االجتماعات الثامنة واألربعون سلسلة
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ند   يدية  :"1" 28لبا ية واملعارف ا ية ابملوارد الورا ية ادلوية ا نة احلكو تقلا ث ن ل لللج ملع م
..................................................................................................... والفوللكور
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 )WO/GA/39/14ثوالويقة (
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ند   ية ابإلنفاذ :"5" 28لبا شارية ا نة الا نا ت ملعللج  308..................................................... س
 )WO/GA/39/14ثوالويقة (

ند  متدة :29لبا ية ا ية وا متعات األ تربعات لصاحل ا بو  ملعندوق الو حمللجمل صل لل ي  309....................................... ص
 )WO/GA/39/14ثوالويقة (

ية ية الفكرية العا ملخدمات ا   مللك
ن شأن الرباءات :30د لبا تعاون  بنظام معاهدة ا  310.......................................................................... ل

ند   311......................................................................................................... نظام مدريد :31لبا
ند   312......................................................................................................... نظام الهاي :32لبا
ند   313............................................................................................. أسامء حقول اإلنرتنت :33لبا

 )WO/GA/39/14 ثوالويقة(
يات   مجلعسائر ا

ند   314..................................................................................مجعية معاهدة قانون الرباءات  :34لبا
ند  نغافورة  :35لبا سـية معاهدة   315........................................................... بشأن قانون العالماتمجع
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ند  تون العاملون لفرتة طويةل :36لبا  316.................................................................................. قاملؤ
ند  تعلق ابملوظفني :37لبا  317................................................................................. تشؤون أخرى 

تام ادلورات   ختا
ند  ية :38لبا ئة رئا تقارير الفردية للك  تقرير العام وا سـاعامتد ا ي ل  320 – 318..................................................... هل
ند  تام ادلورات :39لبا  350 – 321................................................................................................... ختا

 

 املقدمة

رشين لدلول األعضاء يف  .1 ئات ا يات وسائر ا تقرير العام املداوالت والقرارات اخلاصة اب لعسجل هذا ا ي مجلع ل لهي
بو  :يالو

بو، ادلورة  )1( ية العامة للو يا تاسعةمجلع ثالثون لا يةادلورة (ل وا نا ئالا  )عرشونل اسـتث
بو، ادلورة  )2( ثالثونيومؤمتر الو يةسـتثالاادلورة  (لا رشاحلادية ئنا  )ةع 
يق، ادلورة ا )3( بو  نة الو لو سـ ي ثةللتنجل تون لثا  )األربعون احلاديةادلورة العادية (لسـ وا
ث )4( ية احتاد ابريس، ادلورة ا لو ثةمجع يةادلورة ( واألربعون لا نا ئالا رشون سـتث  )لعالرابعة وا
يذية الحتاد ابريس، ادلورة  )5( نة ا لتنفوا تاسعة واألربعون للج سادسةادلو(لا  ) واألربعونلرة العادية ا
س )6( ية احتاد برن، ادلورة ا لو ثالثون ابعةمجع يةادلورة (ل وا نا ئالا نةل اسـتث رشةمثا  )ع 
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يذية الحتاد برن، ادلورة اخل )7( نة ا لتنفوا سةللج سون ما  )األربعون واحلادية ادلورة العادية(مخل وا
ثا )8( ية احتاد مدريد، ادلورة ا لو يةورة ادل( واألربعون لثةمجع نا ئالا سة اخلسـتث  )ونعرشلوا ما
ية احتاد الهاي، ادلورة ا )9( لو رشون تاسعةمجع يةادلورة (لع وا نا ئالا يةل اسـتث رشةنثا  )ع 
يس، ادلورة ا )10( ية احتاد  لو رشون تاسعةنمجع يةادلورة (لع وا نا ئالا  )العارشة سـتث
بونة، ادلورة ا )11( ية احتاد  لو شـ رشون سادسةلمجع يةسـتالاادلورة (لع وا ئنا نةث ثا م ا  )ل
ية احتاد لواكرنو، ادلورة  )12( تاسعةمجعو رشون لا يةادلورة (لع وا نا ئالا رشةةادي احلسـتث  )ع 
يف ادلويل للرباءات، ادلورة  )13( ية احتاد ا نو ثالثونلتصمجع رشةادلورة  (لا ثة  ثا ية ا نا عالا ل ل ئ  )سـتث

شأن الرباءات، ادلورة  )14( تعاون  ية احتاد معاهدة ا بو ل ية الرابعة ادلورة (األربعون  واحلاديةمجع نا ئالا سـتث
رشون  )لعوا

ست، ادلورة  )15( ية احتاد بودا بو سادسةمجع رشون لا رشةادلورة (لع وا ية احلادية  نا عالا ئ  )سـتث
نا، ادلورة ا )16( ية احتاد  لو ي يةفيمجع رشون نثا تاسعةادلورة (لع وا ية ا نا لالا ئ  )سـتث
شأن حق املؤلف، ادل )17( بو  ية معاهدة الو بو ي سةادلورة  (تاسعةلورة امجع ية اخلا نا مالا ئ  )سـتث
يل الصويت، ادلورة ا )18( شأن األداء وا بو  لية معاهدة الو سج ب ي سةادلورة  (تاسعةلتمجع ية اخلا نا مالا ئ  )سـتث
ية معاهدة قانون الرباءات، ادلورة ا )19( لو نةمجع سةادلورة  (مثا ية اخلا نا مالا ئ  )سـتث
شأن قانو )20( نغافورة  ية معاهدة  بو سـ يةن العالمات، ادلورة مجع ثا نا يةادلورة  (ل نا ئالا  ) األوىلسـتث

يف يف الفرتة من  ئات يف  متعت تكل ا نوا جي له  وأجرت مداوالهتا واختذت قراراهتا يف 2010 سبمترب 29 إىل 20ج
ئات املذكورة واملدعوة إىل الانعقاد  يات وسائر ا تني أو أكرث من ا شرتكة ال ياجامتعات  مجلع لهم شار إلهيا(ثن  فامي ملوا

بارة  شرتكة"بعييل  بارة " ملالاجامتعات ا توايل" مجعيات ادلول األعضاء"عو  ).لعىل ا

تقرير العام هذا، أعدت األمانة  .2 رشوع ا ّوابإلضافة إىل  ل ية العامة مرشوعاتم نفصةل دلورات ا مجلع تقارير  م
)WO/GA/39/14 ( يق بو  نة الو سـو ي ية احتاد مدريد ) WO/CC/63/8(للتنجل ) MM/A/43/3(مجعو

ية احتاد الهاي  شأن الرباءات ) H/A/29/2(مجعو تعاون  ية احتاد معاهدة ا بو ل ية ) PCT/A/41/4(مجع مجعو
نغافورة ) PLT/A/8/2(معاهدة قانون الرباءات  ية معاهدة  سـو  ).STLT/A/2/2(مجع

ية وامل.A/48/INF/1 Revثوترد يف الويقة  .3 ئات ا يات وسائر ا ن قامئة ابدلول األعضاء يف ا ي ملعمجلع بني له قرا
بولني يف دوراهتا حىت  مترب 20ملقا  .2010سب 

ية من جدول األعامل  .4 تا نود ا ناولت ا تايل ذكرمه الاجامتعات اليت  لوترأس األشخاص ا ل ب ت  ):A/48/1ثالويقة(لل

نود   11و 10 و9 و8 و6 و5 و4 و3 2 و1لبا
 18 و17 و16 و15 و14 و13 و12و
" 7"19و" 6"19و" 2"19و" 1"19و
 26 و25 و24 و23 و21 و20و" 8"19و
" 4"28و" 3"28و" 2"28و"1"28و 27و
 39 و38 و33 و29و" 5"28و

سفري ألربتو دومون  تني(لا  )جناألر
يابه،  ية العامة، ويف  تخب  غالريس ا للجمع ملن ئ

يلك ئ الريس، انئيب سـمي  يدة  با ي ) كتريا(لسـ
بد الرؤوف بدوي  يد محمد  عوا  )تونس(لسـ

ند  يد  31لبا نغ رشوك -يل لسـا يا(في   )نأملا
 عية احتاد مدريدمجلمؤقت ئريس 

ند  يد يل 32لبا يا(فينغ رشوك  - لسـا  )نأملا
 مجعية احتاد الهايئريس 

ند  يد  35لبا تويا(مايت ابتس لسـا نإ  )سـ
نغافورةانئب  ية معاهدة  سـريس  مجع  ئ
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ند  سن  30لبا يدة آن رنودل يور نا ي غسـ  )ادلامنرك(ل
س شأن ةئير تعاون  ية احتاد معاهدة ا ب  ل مجع

 الرباءات

ند  يد  34لبا يا(ليفيو بولغار لسـا  )نروما
ية معاهدة قانون الرباءاتانئب  مجعريس   ئ

نود   36 و"5"19و" 4"19و" 3"19 و7لبا
 37و

يد  )برابدوس( لماريون ويامز ةلسـا
يق بو  نة الو سـريس  ي للتنجل  ئ

 

شأن الويقة  .5 تلمة من ادلول األعضاء  ية ا تا يقات ا ثوترد نصوص ا ب سـ ب ملتعل ية خطة ال (A/48/3لكل بو الاسرتا يجو تي
توسط،  ثاين، ويرد ) 2015-2010مللألجل ا فهرس بلكامت ليف املرفق األول، ويرد تقرير املدير العام يف املرفق ا
ثيل  ية مموفود ادلول و نظامت غري احلكو ية ادلوية وا نظامت احلكو ما ملم ل تقريرمل ثالث لاملذكورة يف هذا ا ل يف املرفق ا

تق هذا ا ية  يغة الهنا لمن ا ئ  .ريرللص

ن  ّد األول من جدول األعامل املوحدلبا
تاح ادلورات  فتا

يد فرادعا  .6 بو، ا ناملدير العام للو سـ بارة (س غري سلي يه فامي ييل  شار إ بعا ل سلسةل الاجامتعات ") املدير العام"مل
ئاهتا إىل الانعقاد بو وسائر  يات ادلول األعضاء يف الو نة واألربعني  ثا يا ي مجلع هل  .م

ي .7 تح ريس ا مجلعوا ئت سفري ألربتوف تني ( دومونلة العامة، ا بو )جناألر يات ادلول األعضاء يف الو ي، دورات  مجع
تايل يان ا رشين، وأدىل اب ية األخرى ا ئات ا يات وا شرتك للك ا ئاهتا يف اجامتع  لوسائر  ب لع ن ي مجلع م لي ملع ه  :له

ند " ناول ا سةل الاجامتعات  يا  تح ر بأود أن أ سل مس لت بت بة من جدول األعامل وإلقاء لكم1ف  .مقتضة 

ية " سا  رشف عظمي بصفيت ر سادة الكرام، إنه  يدات وا للجمعمعايل الوزراء، املدير العام، رؤساء الوفود، ا ي ل ل ئسـ ل
ية الفكرية ية  نظمة العا يات ادلول األعضاء يف ا نة واألربعني  ثا سةل الاجامتعات ا تح  للملكالعامة أن أ ملم مل مجلع ل سل  .فت

يات لدلول األعضاء يف ا" مليح ا مجلع بالغ عددها تت نجزة خالل 184لنظمة ا هام ا تعراض ا مل دوةل عضوا فرصة ا ملسـ
بل ها يف ا بغي بلو تفكري يف األهداف اليت  يمي ما أحرز من تقدم وا نة و تقا غ ن ملسـتق ي ل نا . لسـ ياق، أما مويف هذا ا لسـ

ن سمح  ياسة العامة اليت  يارات ا يات و نظر يف الاسرتا باران أعضاء  للمفرصة ساحنة اب ت سـ يج لل لت ت ظمة برفع خع
ندهتا إلهيا ادلول األعضاء رشين والاضطالع ابلوالايت اليت أ سـحتدايت القرن احلادي وا  .لع

ية الفكرية عىل مر اترخي " سـهتا املعارف وشلك أكرث حتديدا ا ية اليت ا شك يف األ تقد أن ال أحد  مللكوأ ب ت مه ي كع
ية ناإلسا نا وم. ن متعا نا و شأة ثقافا يا يف  تفقد اكنت عامال ر ت ن جمسـ نائي يع موا ية  يو ياة ا ها أثر يف ا ين مثة  م طنفل مجل ل . حل

ن شلك  نظمة، أن نعمل  نا دوال أعضاء يف هذه ا نا  نا وموا متعا بب، من مصلحة  ّوهذا ا ب ب مل ت بصفت يل س طنل اء عىل جم
بو شرتكة داخل الو يأساس املصاحل ا بو مبعايري مهنا. مل نا داخل الو سا سرتشد دامئا يف  بغي أن  يو ي م عن إجياد حلول : ين

تاكفؤ بني املصاحل العامة واخلاصة والهنوض خال توازن وضامن ا شلك  ية الفكرية  نا وتطوير نظام ا لقة خلالفا ب مت مللك
تاكر  .بابإلبداع والا

يمي ما أحرز من تقدم عىل هذا ادلرب " سا من  نت بصفيت ر سادة، لقد  يدات وا سعادة، ا تقأحصاب ا يمتك ل سـ ئل ل
بو يعا يف الو سلكه  ياذلي  مج توى وأود عىل وج. ن ية ا ناءة العا شاركة ا سـه اخلصوص أن أبرز خالص تقديري  ل ب ملللم ل

نظمة ثلوهنا دلى ا سفراء اذلين  ملسواء من جانب ادلول األعضاء أو ا مي ناءة من . ل شاركة ا نا هذه ا بوقد  مل لت مكن
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يق ية ا رشوعات جديدة وآ ية واملوافقة عىل  سـإحراز تقدم يف جدول أعامل ا ل م لتنمن نحو ذاته، . لت نا عىل لوعىل ا تفقا
ية حبقوق  نفات ا نفاذ إىل ا يل ا شأن الرباءات ونعمل  تعاون  يات معاهدة ا سني  حملماختاذ تدابري  ملص ل ه ب ل معل لتستح ل

برص يفي ا ية لفائدة  لا ضع  .مللك

ية " ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو نا مفاوضات يف إطار ا ثويف األخري، أ ن ل مللكللج م ملعطلق
شرتكة حول . تقليدية والفوللكورلواملعارف ا نا من املوافقة عىل مواقف  تلفة،  شاور  يات  مومن خالل آ خم ت متكل

نا أيضا من أمر  يات جديدة لألفرقة العامةل ما بني ادلورات و يق وآ تد نة ا ثل العضوية يف  متكبعض القضااي  ق لم ل جل
نظمة اجلديد ية وهو إطالق شعار ا ملال يقل أ  .مه

تق" تقدم العام املايضنعوكام ذكرت آنفا،  نا بعض ا نا  لد أ شاور مع ادلول . حققن نا اب تعاون هذه، ا توبروح ا لل تفق
ية الفكرية واخلربات  ية ودور ا منو وا تاكر وا توى حول موضوع الا يع ا مللكاألعضاء عىل عقد هذا اجلزء الر منف ب لتسـ ل مل

ية ية اليت . طنالو شامةل واأل ته ا تري هذا املوضوع نظرا  يكوقد ا مه ل لطبيع يع ادلول األعضاء من خ مجسـهيا دلى  ت
بل نظمة يف احلارض وا سني أداء ا ملسـتقأجل  مل  .حت

سادة، " يدات وا نمك يف هذا الصدد معايل الوزراء، ا تظرها  ساهامت اليت  لوا سـ لمل م ندوبون املوقروننن سح ملا سـتف 
نادا إىل معايري موحدة بل ا نا يف ا نا جمال الرتكزي معا عىل  تأما تق سم ملسـ يل نوشعر اب. معل توى  ثنان  سـ متئ مل طم

ية  نظمة ويؤكد من جديد عىل أ يعا بعمل ا شاركهتم، وهذا يدل عىل الزتاممك  سؤولني و مهالوزراء وبار ا مل مج م مل ك
ياسات العامة يف ادلول األعضاء اكفة ية الفكرية ودورها املركزي يف ا نقاش ادلائر حول ا سـا لل  .مللك

سادة" يدات وا سعادة، ا لأحصاب ا سـ ندوبون احمللل نا أن نذكر يف هذه رتمون،مل، ا رشوع يف  ند ا يد  ّ من ا معل ل ع ملف
ية الفكرية  بار اجلزء املوضوعي من جدول األعامل، بأن ا توى، آخذين يف الا مللكالاجامتعات الريعة ا تف عسـ مل

نولويج تغري ا بب ا يري  يط دامئ ا تكتطور يف  لس لب تغ حم هور . لت يين ا شاعر األر تقد أن مقوةل للاكتب وا شوأ ملت جن ل ع
يخو يث قال هخر بق عىل هذه احلاةل  يس  ح لويس بور بين عىل "تنطخ بىن عىل احلجر، لك يشء  ُال يشء  يُ ي

بين كام لو اكنت الرمال جحرا نا أن  نالرمال، ولكن   ".علي

نا اآلن" تاحة أما نام الفرص ا ية عرب ا تحدايت احلا بحث عن حلول لرفع ا موهبذه اللكامت أدعومك إىل ا مل ت ل ل  .غل

توى من تكوين نظرة عامة واسعة خبصوص توقعات وكام ذكرت سابق" شة الريعة ا نا نا ا بغي أن  سـا،  ق مل ملن ف متكن ي
تحديد . احلكومات يف هذا الصدد نا املدير العام، وأعين اب لويف املقابل، أود أن أشري إىل الفرصة اليت أاتهحا  ل

توسط ية لألجل ا ملاخلطة الاسرتا شاور دا. تيج ية  خلوالويقة اليت ختضع  ت لعمل ية بني ادلول األعضاء واألمانة ث
يه  تفقا  يا  نه إطارا اسرتا بةل و نوات ا يه يف ا شرتك للعمل واملوافقة  علمتكن من وضع أساس  يج ي سـ عل مم تملق تضم ل سـ

بل نظمة يف ا ملسـتقلعمل ا بةل والعمل عىل . مل يا يف هذا األمر يف األايم ا تفكري  ملقوأدعو ادلول األعضاء إىل ا مل ل
يلأساس توافق يف اآلراء  تفا صشأن ا ل  .ب

يدات " سعادة، ا سـأحصاب ا ندوبون احملرتمون،لل سادة، ا ملوا سمح أيضا ل نا  سي إن جدول األعامل املعروض أما م
رشوعات نظر يف . مللدلول األعضاء بدراسة تقارير اللجان وغريها من ا نوال ذاته، حنن مدعوون إىل ا لوعىل ا مل

ية وشؤون ياسة اللغات واملاكتب اخلار ثل  جقضااي  همةسـم بل ادلخول يف . مل املوظفني وغريها من املوضوعات ا قو
ته  بو عىل ما  يع موظفي الو سس غري وفريقه و يد فرا ينا املوضوعي، أود أن أشكر املدير العام، ا ي مج ن سـ تلقمعل ل

ية العامة نة األوىل من رئاسة ا بري خالل ا مجلعمن دمع  سـ بري . لك تعاون ا تاز وا يد ابلعمل ا لكوأود أيضا أن أ ل ملم شـ
هام  بد الرؤوف بديوي وآمل أن أواصل العمل  يد محمد  ياكل وا سـمي  يدة  با الريس، ا معاذلي قام به ان عئ سـ ب ي سـ لئ ل

سةل من الاجامتعات ناء هذه ا سلأ  .لث
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يدات " سعادة، ا سـأحصاب ا ندوبون احملرتمون، أودلل سادة، ا ملوا بة ل يف وأمتىن لمك إقامة  ي أن أرحب بمك يف  طن ج
يا ا نة وأعلن ر مسيف املد ية ي نظمة العا يات ادلول األعضاء يف ا نة واألربعني  ثا سةل الاجامتعات ا ملتاح  مل مجلع ل سل مت ف

 .للملكية الفكرية

 ".وشكرا جزيال

ند    من جدول األعامل املوحد2لبا
تخاب أعضاء املاكتب  نا

شات إىل الويقة  .8 نا ندت ا ثا ق مل  .A/48/INF/1 Revست

سقي اجملموع .9 ية بني  شاورات غري الر نوأفضت ا مس تخاب ممل نة   ماكتبأعضاءنات إىل ا يق وا بو  للجنة الو سـ ي للتنجل
بونة  ية احتاد  يس  يذية الحتاد برن ور نة ا يذية الحتاد ابريس وا شـا مجع لللج ئ نف تنف لت مترب23 يومل   2010سب 

يق بو  سـنة الو ي  للتنجل

يد: ئالريس يامز  ةلسـا  )برابدوس(يلماريون و
يد: ئانئب الريس يو.يل لنية لسـا  )سـنغافورة( ل 

يد : ئب الريسانئ يا(يورغ هريمان ينهالسـا  )نأملا

يذية الحتاد ابريس نة ا لتنفا  للج

يد : ئالريس ية(بول ساملون لسـا تحدة األمر يكالوالايت ا  )مل
يد: ئانئب الريس ساهاك  ةلسـا  )غاان(يغريس إ
يد: ئانئب الريس ندرا غرازيويل  ةلسـا رسا(لكسـأ  )يسو

يذية الحتاد برن نة ا لتنفا  للج

يد: ئالريس ندرا غرازيويل  ةلسـا رسا(لكسـأ  )يسو
يد: ئانئب الريس يو  ةلسـا  )سـنغافورة(ليل لني 
يد: ئانئب الريس شاز توريس  ةلسـا  )كواب(نماراي دي لوس اخنلوس سا

ئات يف الويقة  .10 يات وسائر ا ثوترد قامئة بأسامء أعضاء ماكتب ا ي  . .A/48/INF/4 Revلهمجلع

ند    من جدول األعامل3لبا

 اعامتد جدول األعامل

شات إىل الويقة ا .11 نا ثندت ا ق مل  A/48/1ست

نحو الواجب،  .12 ند عىل ا ية يف هذا ا ئات ا يات ادلول األعضاء وسائر ا ية من  لوبعد أن نظرت لك  ب ن ي مجع لمجع ملع له
نحو  ها عىل ا متدت جدول أعام لا ل  .A/48/1ث يف الويقة الواردع

ند    من جدول األعامل4لبا

 املدير العام لكمة

ية ال .13 مجلعبدعوة من ريس ا سئ تايلالعام  املدير دىلأ ألربتو دومون، فريلعامة ا يان ا لا  :لب
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بو،" ية العامة للو سفري ألربتو دومون، ريس ا يسعادة ا مجلع  ئل
 معايل الوزراء،

ثل سعادة ا ملمأحصاب ا  ن،ون ادلامئول
ندوبني املوقرين،  ملحرضات ا

 وبعد،

سفري دومون،" بو، ا ية العامة للو لسعدين أن أنضم إىل ريس ا ي مجلع يب يف هذه ادلورة ئي ح ألرحب بمك أشد الرت
ية الفكرية  ية  نظمة العا يات ادلول األعضاء يف ا للملكاليت تعقدها  مل مل بو(مجع رشف ). يالو لوإنه ملن دواعي ا

باح نا هذا ا تحق  تار أن  رسور أن يكون هذا العدد الغفري من الوزراء قد قرر وا لصوا ب يل يمك شكري . خل لإ
بو ناين إذ أوسعمت للو يوا يدمت ع وهذا الاجامتع ماكان يف براجممك العاجة ابملوا  .ل

هرا " رش  نظمة خالل الاثين  يا عن اإلجنازات احملققة يف برامج ا باح تقريرا  يمك هذا ا شولن أعرض  ع مل ه لص شفعل
ية تعرض أداء . ضاملا يات يك  نا فرص أخرى خالل هذه ا تاح  تايب، مث  سـبل أدرجت ذكل يف تقرير  مجلع ل نك ست
نظمة ته ّوأود. ملا يات وعال توى من هذه ا يع ا تعرض حملور اجلزء ر باح  ق ابألحرى أن أخسر وقيت هذا ا مجلعف سـ لل مللص ّ

نظمة  .ملبعمل ا

سن" تصادي ويف خلق فرص معل جديدة ويف ظروف أ منو الا تاكر عامل أسايس يف ا حالا قب تاح . ل مفوهو 
نافس رشاكت عىل ا بدلان وقطاعات األعامل وا تقدرة ا ل ية ا. لل تكر احللول أمام لعملوهو ا ها  بليت من خال تل

تصادية ية والا تحدايت الاجامت قا ع نا. ل يا يع اجلوانب املادية من  سني جودة  توهو مصدر  مج بب . ححت لسوهو ا
ية الفكرية نه تأيت ا مللكاذلي  هد واإلسان . م تامثر يف الوقت وا تاكر ومزاايه امجلة ال يأيت دون ا نيد أن الا ب جلب س

ية الفكري. واملال تامثرمللكوا  .سة يه العامل احلافز عىل ذكل الا

سطة" نع  ية  تاكر جمرد  ّوقلام يكون الا ب ص معل سار املعقد اذلي يأخذان من الفكرة إىل الواقع . مب ّوبفضل اإلقرار اب مل
تاكر يه الا نطوي  نا ملا  يع  نا تو تجاري، فقد ا با عل ي هم سـ تطع فل سويق . سـ نظمي وا تويزتايد اإلقرار بأن املعرفة اب لت ل

تصممي ناحجلوا تاكر ا يوية لال نارص  ها  ية، يه  نولو ل، فضال عن املعرفة ا ب حع لك ج ية الفكرية دورا . لتك مللكوتؤدي ا
ية اليت  ياانت اجلغرا هومه األوسع، ال سـامي يف شلك العالمات وا تاكر  فمركزاي يف تكل األبعاد األخرى من الا بمبف لب

سمعة يف ا يس الصورة وا تأ ية  ها احملراكت الر لتعد  ل سسـ ئيلك ّسوق، ويف شلك الرسوم والامنذج اليت يه ما ميزي ّ ل
تج عن ذاك  .ملنهذا ا

ية " ية  هومه األوسع من خالل خدماهتا العا تاكر  ية دلمع الا بو عىل تقدمي اخلدمات األسا هر الو للملكو مبف ملس ب سـ ي ت
شأن الرباءات، ونظام مدريد للعالمات ونظام الهاي للرسوم تعاون  بالفكرية، ويه نظام معاهدة ا  والامنذج ل

شأ يات ا بونة  نونظام  سم ملشـ ت تاكري . لل هود الا توفري امحلاية لفائدة حصة مزتايدة من ا بوسخر هذه األنظمة  ل جملت َّ
تعاون . العاملي ثال عىل ا ـي بذكل خري  سعة الرقعة ومزتايدة األعداد،  تقطب هذه األنظمة عضوية  لو ت مسـ فه ّ م ت

ناحج تجد يف أنظمهت. لادلويل ا نا هذه  فأما  ها ما يربو عن منظمت يا حيقق  ية مصدرا اسرتا لا العا يج من % 90تمل
ية نوعة من برامج تكوين الكفاءات وغريها من اخلدمات اإلمنا يةل  ئإيراداهتا وميكهنا من توفري  مت  .شكت

ها " تاكر العاملي، ال بد  ية دلمع الا ية من احلفاظ عىل ماكنهتا مكصادر أسا يع هذه األنظمة العا لوحىت  ّ ب سـ مل تسـتط
سارات بديةل للحامية ادلوية، من  سة  نا ها القدرة عىل  ية اليت تضمن  يا املعلوما نولو تواصل يف ا تامثر  لا م ف مت ل ج تك م لس

ها أن حتظى ابهامتم دامئ ودمع  تفعني ابألنظمة، وال بد  مية املضافة املقدمة إىل ا متر  سني  ها من  لوال بد  نل ملحت للق مسـ ّ
تعلق مبو نقطع من ادلول األعضاء فامي  يغري  يد . اصةل تطوير األنظمةم نا إال أن  شـويف هذا الصدد، ال  نسع ي

ناقش  يث  تكل األنظمة،  برية اليت بذلهتا ادلول األعضاء يف أعامل األفرقة العامةل اليت تعىن  هود ا تاب حب لك جل
شاركة فهيا يع نطاق ا ملبادرات كربى تريم إىل إنعاش لك واحد من تكل األنظمة وتو سـ  .م

تاكر العامل" يوي جدايبوواقع الا يريات جعلت العديد من . حي  يقه  تاكر ووسائل  يا الا هد جغرا تغو حتقب ف تش
نقلب رأسا عىل عقب نا  نا وتوقعا تافرتاضا ت شأ من الوالايت . ت تاكر  نة أن الا رشين  نذ  توقع  نا  نورمبا  ب سـ ع ن سـيك م
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ه ياابن أو  ثه من ا شأ  توقع أن  نا  يوم فإ ية أو أورواب، أما ا تحدة األمر مجا ليك ثل ن ن ن ل ومن . ورية كوراي أو الصنييمل
تضح جبالء أن عامل  تطوير،  بحث وا تعلمي وا تامثر يف ا تصادي وأمناط الا منو الا توهجات يف ا يخالل ا ل ل ل سل ق ل

تطور متر يف ا تاكر  تحوالت بني القارات وأن خارطة الا هد املزيد من ا تاكر  لالا ب ل ستسـب  .سيش

تاكر " نة أيضا أن الا رشين  نذ  توقع  نا  نورمبا  ب سـ ع ن سـيك سة الواحدةم رشكة أو املؤ ترب أحباث ا سشأ من  ل . خم
شابك ومرتابط تصاد  متومذاك، مع العامل ا ق باكت . ّ رسعة أعىل وتلكفة أدىن عىل  نقل  يا  نولو شـوابتت ا ب ّ ت ج تتك ل

سابق يل يف ا ها  لنوعة مل يعرف  ث مت نظر . لم سات  رشاكت واملؤ يث بدأت ا توح  تاكر ا تودفع ذكل حنو الا س ل حب ملف
ية ا يدان، مبا يف لتلبخارهجا  هات الفاعةل يف ا تعاون مع العديد ا رشااكت واب تاكر بإقامة ا ملياجاهتا إىل الا ل ل ب جلت ح

سـهتلكني تعاونني واملوردين وا سني وا نا ملذكل ا مل ف  .ّمل

ية " ية العا بىن ا بو يف تطوير ا ية ادلور اذلي تؤديه الو تدت أ تاكر، ا تغريات يف واقع الا ملوأمام هذه ا ت ل ي مه شـ ب لتحل
ه بو عىل اإلطار القانوين. اتنسـيقو تعاون ادلويل يف الو يويف املايض، تركزت معظم هجود ا ل نان يف . ّ تلف ا ثوال  خي

ئا ته  يوم من أ شيأن هذا اجملال مل يفقد ا ي تد خصوبة إن مل يكن . مهل يا  تقين بعدا إضا ّولكن صار اإلطار ا شـ يل ف
تعاون ادلويل الفعال نني ال أكرثّوأود يف هذا الصدد أن أذك. لرضوراي يف ا ثالني ا ثر   .م

تاكر " ية يف الا نا بدلان ا بدلان األقل منوا وا شاركة ا ية أوال فرصة لزايدة  ية ا ية ا تعاون يف ا بيح ا ل ل ل م ن ت مل ن لتقت لتح ب لي
يق  ثةل يف  ية ا ية وجدول أعامل ا ية لأل يق تطلعاهتا من األهداف اإلمنا تايل يف  هام اب يالعاملي واإل مت من ئ تضل مل لت لف حتق س

يةالفجوة امل هوة الر يص ا مقعرية و لتقل ية يف تعزيز توافر املعارف اليت . ف نة املا بريا خالل ا ضوقد أحرزان تقدما  سـ لك
تاكر رش وموردي قواعد . بيه أساس لك ا رشااكت بني القطاعني العام واخلاص مع دور ا سةل من ا ميت  نوأ ل لسل ق

نفاذ اجملاين إىل اجملالت ا تجارية من أجل إاتحة ا ياانت ا لعلا ل ل يا1ميةلب نولو ياانت ا ج وقواعد  لتك  لفائدة لك من 2ب
ية نا بدلان ا تلكفة رمزية ألوئك يف ا نفاذ  بدلان األقل منوا، وا ميريدها يف ا ل ل ل ب ل تدى أحصاب . ل منومن خالل 

بري يف خطط العمل من أجل اتفاق  رش والاحتاد العاملي للمكفوفني، أحرز تقدم  كاملصاحل، وبدمع من دور ا لن
برصطموح ميكن من تو ناسب ملعايق ا شورة يف شلك  نفات ا لزيع ا ن مملص يا . 3مل نولو ئت مراكز دلمع ا جوأ تك لش ن

ية  ياانت ا تعلق بقواعد ا تدريب فامي  نفاذ ومراكز  نقاط  تعمل  ية  نا بدلان ا تاكر يف العديد من ا لعلموالا ب ي لل لل ك ل ل ل لب م
ية املذكورة نولو جوا بدل. لتك بدلان األقل منوا وا نا أيضا عىل ربط ا لو ل ية من خالل معل باكت العا ية اب نا ملان ا شـ لل م

تة املاكتب60مرشوعات يف أكرث من  نة وأ مت بدلا ألغراض الر  .مق

تاكر " سني الكفاءة يف معل ماكتب الرباءات دلمع الا يةل فعاةل جدا  ية أيضا و ية ا تعاون يف ا يح ا بو تح سـ ت لل لتح ن بت لي
سني جودة اخلدمات املقدمة رش. حتو يا العديد من ا ملونفذ حا ل وعات يف هذا الصدد يف ادلول األعضاء وفامي بني ّت

بو ذاهتا يف . يمجموعات ادلول األعضاء ويف الو ثل أنظمة ا نوعة من املوضوعات  يةل  نويه ختص  لتصت م مشك ت
يا  بة تغري جغرا ساعدة احلاسوب ملوا بحث والفحص فضال عن الرتمجة  فوالاشرتاك يف إاتحة تقارير ا ك مب ل

يا وما يرتتب عىل نولو جا ها اللغويلتك نسـيج ذكل من تغري يف  رشوعات وال . ّ بو يف تطوير ا شرتك الو ياان  ملوأ ي ت ح
ياان حشارك فهيا أ ناة تضمن . ت رشوعات هو العمل  بو الرييس يف تكل ا شاركهتا، فإن دور الو كقوأاي اكنت  ملئ ي م

تعدد األطراف ياق  ها يف ا تا متعممي  سـجئ تلف املاكتب ومجموعات املاك. لن سامه  خموهكذا،  تلفة من ست خمتب بأجزاء 
ها  يدها اللك وال  ية  ية عا ية  متكن يف هناية املطاف من إقامة  ية حىت  ية العا ية ا ية ا ميلكا ن ّن ّل شـ مل ت مل ن حتت بتح نب تق ل ل

 .واحد

تعاون يف اإلطار القانوين ادلويل" ية ا ية إىل تراجع أ ية العا ية ا تعاون يف ا ية ا لوال يؤدي تزايد أ مه مل ت ل لتحمه بل . لبن
تاكر شديد إن جناح هذ تعدد األطراف يف عامل الا نظمة والعمل  بار دلور ا تعاون هو إىل حد ما ا با ا مل ت مل خ ّ

توازنة يف الوقت . احلركة يان ابألجوبة ا سار بطيء، قادر عىل اإل ته  تعدد األطراف، اذلي  سار  ملهل ا ت م يع بطبمل م ف

                                                           

1

بح  نفاذ إىل ا لا تاكر ل تطوير والا بث ألغراض ا  <http://www.wipo.int/ardi/en>، (aRDi)ل
2

تعلقة ابلرباءات   تخصصة ا نفاذ إىل املعلومات ا ملا مل  <http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/aspi>، (ASPI)ل
3

 <http://www.visionip.org/portal/en/index.html>انظر  
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ن تغري ا ئةل اليت تطرهحا رسعة ا ناسب لألعداد املزتايدة من األ لتكا ل سـ ية تقدما يف مل نة املا هدت ا ضولويج؟  لسـ ش
بو اليت تعىن ابإلطار القانوين يتلف جلان الو يق تقدم . خم ية  ناك فرص  تحقورمغ طول الطريق وبعد املآل،  ليق حق ه

برصي  سمعي ا برص واألداء ا شورة لفائدة معايق ا نفات ا نفاذ إىل ا لملموس يف عدد من اجملاالت، مبا فهيا ا ل ل ن ملص ملل
بث اإلذاعي  تجارية عىل اإلنرتنتلوا يدية والرسوم والامنذج والعالمات ا لوالفوللكور واملعارف ا ّوأود يف هذا . لتقل

ناء وامللزتم اذلي أجنزه العديد  يد ابلعمل ادلبلومايس ا يني يف تكل اللجان وأ ّالصدد أن أنوه بعمل اخلرباء ا ب شـ لن لتق ّ
سري قدما ثا عن حلول  يف  ثلني ادلامئني يف  للمن ا حب ن  .جملم

تاكر يف " ية دور الا نا نؤمن بأ تاكر، فإ بو يف الا ية دور الو ثلام نؤمن بأ نا  تام، أود أن أقول إ بويف ا مه ن ب ي مه ن مخل ّ
بو نظامت ادلوية، نواجه حتدايت رسعة تغري العامل اخلاريج. يالو لوسائر ا مل تجابة . ك سعى جاهدين إىل الا سـوحنن  ن

يوية من خالل برانمج نظمة و نة و حها بطريقة رز م بري خالل الاثين يل يه تقدم  يجي اذلي أجنز  تقومي الاسرتا ك ا ت فل
ية هرا املا ضرش  هم. شع معلوأود أن أهئن زماليئ عىل تفانهيم و ّ. 

يد فر .14 يد دىلنسس غري، أالسـوبدعوة من املدير العام، ا تايلاب ستيفي وندرلسـ ا ليان ا  :لب

يوف املوقرين " يدي املدير العام وقادة العامل وا لضباح اخلري  سـ تحدةص  .ملوأرسيت يف األمم ا

بو ولرتيفور الكرك عىل دعويت ليك أخاطب " سس غري املدير العام للو تور فرا ناين لدل يأود أن أعرب عن ا ن ك مت
يق األحالم هم حتريك األمور اجلامدة و حتقهذا امجلع الغفري من قادة العامل اذلين أعمل أن بو نان . سع متوأان شديد الا

سالمأيضا ألن األمني العام اب تارين رسوال  للن يك مون ا  . خ

نور إىل ماليني األشخاص يف " ندي القدرة واحلافز ألداء همميت وجلب األمل وا لويف هذا الصدد أرى أن  ع
ثيل أو املعاقني برصاي يوم األشخاص املكفوفني  مالعامل ممن يعانون من إعاقات، وال سـامي ا يوم . ل يه ا بو إ لإن ما أ ل ص

ته ا تقالل . إلعالن من أجل حرية األشخاص املعاقنيمسيهو اسـهتالل ما أ رس ا سـإنه نداء للعمل وخطة  سـتي
تعلموا ومنوا ياألشخاص املعاقني عرب تزويدمه ابألدوات حىت   .ي

ميي إىل والية احلكومة " سارمه ا ية يف  يني من أصول أفر ثال يعزى جناح العديد من األمر لتعلففي أمرياك  م يق يك م
يع األف ساواةمجاليت تكفل معامةل  رشايف لإلدماج أاتح فرصا لألشخاص من . مراد بإنصاف و نظور الا توهذا ا سمل

يد وبفرص معل تعلمي  تفعوا  يض أن  جغري ا بن يب ساءل اآلن. ل ئما اكن مصري الريس ابراك أوابما لو أبت : توأان أ
يد تعلمي  يني  يع األمر تفاع  جحمامك ادلوةل واحلكومة اختاذ تدابري دامئة ليك تكفل ا بيك مج تدابري ن تخذ هذه ا ل أو لو مل  ت

 .أصال

سن إعالن من أجل حرية األشخاص املعاقني" ئة وادلول األعضاء  ناشدة هذه ا ّوهذا ما يدفعين إىل  ل لهي وذكل . م
ياة أفضل تقدم ابملكفوفني واملعاقني برصاي حنو وعد  يأيت  رشيع  ثل هذا ا رشيعي وألن  حببفضل اجهتادمك ا لل سـ ت لت  .مل

تلفة وميكهنم أن وإنين أود أن يفكر " شون يف بدلانمك ا باب اذلين  خمللك من يف هذه القاعة يف عدد ا ي يعشـ ل
بل ملقبحوا ابراك أوابما ا لكننا لن حنقق ذكل نظرا لوجود املعاقني برصاي أو األشخاص العاجزين عن القراءة . يص

سفة من شأهنا تارخي وا تب يف العلوم والطب وا يارات ا تفعون  لفلوألهنم ال  ل لكمبل هم ين ساعدمه عىل إمتام  تعلمي أن  ت
تاذ يب أو اكتب أو أ نة  نصب ريس وزراء أو ممارسة  تقدل  يق أحالهمم  سـويوما ما  هم بب ئ م علينا إعالن حاةل . طحتق

 .ُطوارئ والكف عن احلرمان من املعلومات اذلي يغرق املعاقني برصاي يف الظالم

رش بأن املواهب املغمورة ألكرث من " ننا أن  ني يو300عل يوم، مل  نا ا لن خشص من املعاقني برصاي حباجة إىل  حمبت
يوم ليس غدا، بل ا مية اليت . ل ساب املؤلفني ممن أبدعوا هذه األعامل ا سامة العمل عىل  لعظوأان أعمل مدى  ح ج

شموةل  نفات ا ترياد وتصدير ا سري ا ياغة بروتوكول  نا  نفوس وتغذهيا، إال أنه  ئدة وا ملنري العقول واأل ملص سـ ي ص ي ل لتت عل ف
تعملحب تحاق بركب العامل ا سـىن لألشخاص املعاقني الا ملق املؤلف حىت  ل يح . يت تتواآلن عىل الطاوةل عدة اقرتاحات 

تب وترمجهتا بادل ا نا  لكجماال آ يد اآلراء. لتم سعوا حنو تو حأرجومك أن  َ بة، . ت يمك بأنه قد آن أوان ا حملوأتوسل إ ل
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بول حتويل باب العمى املوصد أمام  تاح  تمك  قو لمف ٌب يغ قابةل للقراءة لفائدة األشخاص العاجزين عن حم تب إىل  ص ا لك
 .القراءة

يري يف هذا " نخرطون يف اخلدمة العامة وقد سامهمت يف إحداث  نمك داخل هذه القاعة  تغواآلن أعمل أن العديد  م م
بذوا خالفاتمك اإل. العامل، لكن معلمك ومعيل مل يمت نمك أن  تاجون  باب هللا  نشد غفري من أ م تح حي ية حف جيديولو

ّوتوصلوا إىل حل معيل نضموا إىل إعالين من أجل حرية العديد من العاجزين . ت يعا بإجالل أن  توأان أانشدمك  مج
ندما  يدا عن الفقر والظالم اذلي خيمي عىل العقل  هم  شق طر ععن القراءة واملعاقني برصاي بإعطاهئم األدوات  بع ّل يق ّ

تاب سط األمور وأقواها، ا لكال يصل إىل أ  .ب

ية " تحدة األمر يك وابراغواي والوالايت ا يكوأان اآلن أعي بأن الاحتاد األورويب ومجموعة الربازيل وا مل ملكسـ
تعامل مع نقل املعلومات عرب احلدود وقضااي ية ا تلفة فامي خيص  ية قدموا خططا  بدلان األفر لومجموعة ا خم يفل  كيق

ياغة بروتوكول ذي أثر ملزم ويف الوقأخرى ية  شأن   ُ ص يةكيفب هات ا يع ا سه مراعاة حقوق  نت  مج ملعنف يق . جل حتقإن 
نا يف هذه القاعة. ذكل ملمكن هندان أعظم األدمغة يف العامل  سأضطر إىل . فع فأرجومك امعلوا يف هذا الاجتاه، وإال  ّ

ية عن جعزمك يف أ نتأ  .غل

ميس براون القدمية" ية  ثل أ تكون  ييت  جوبلك جدية أرجومك، أرجومك، أرجومك فأ ن غسـ م رسي. غن . يدعوا نور هللا 
سطع عىل أكرث من  نور300يدعوا نور هللا  شون يف الظالم، أخرجومه إىل ا يون خشص  ل  ي أود من لك بدل . يعمل

بو أو  متده سواء ابالشرتاك مع الو يوم أن يصوغ إعالان من أجل حرية األشخاص املعاقني و ثةل ا بدلان ا يمن ا ل ملم يعل
بدل تمك. لداخل ا تمك و يكون ذكل تر بو ك  .وشكرا. هيا حنقق ذكل.  للغدهسـ

شاطرتمك إايها" ندي رؤية أخرى أود  بل أن أغادر  ملكن  ع يح. ق تحق بلوحة املفا ية واحدة حىت أ تأهملوين اث ل . ن
ية واحدة يح. [ناث نواتت عىل لوحة املفا تيعزف بعض ا بة ]. ل بة، هل تعرفوهنا؟  بة، إهنا  ينلعب هذه ا لع للع حبسـ

شمس يةل كهنار  مقليب  بانةهل تعر. مج يدة كدرب ا بة قليب،  ّفوهنا؟  ت بع لي . حبيبة قليب، صغرييت اليت أهواها. حب
ناءها؟ ال  يف يعقل أنك يل؟ هل تعرفون هذه املقطوعة؟ تودون  ها قليب خيفق،  يدة اليت  تاة الو غأنت ا ُك ل ح لف

 .ختجلوا

يحت لمك" ية ألهنا أ تإنمك تعرفون هذه األ يعون من لكامت وأ. غن ان عىل يقني أن بعضمك رمبا تسـتطبوسعمك قراءة ما 
ية ورمبا رقص عىل أنغاهما غنترمن هبذه األ رشقة. ّ يايت ا ملأنت مشس  وهل تعرفون . وذلكل سأظل دوما قربك. ح

تفل به: هيا أمسعوين. هذه؟ وهذه نة جديد  حنما من رأس  تك ألقول فقط. سـ  .هيا سواي، أرأيمت...ياند

سري" نا  يط جدا  يإذا قصدي كام تعلمون  ي تسـ فعل ب سري نفاذ لك خشص معاق برصاي أو ً نفاذ إىل العامل و ي ا تل
نا باعة وكذكل أن نعي أن هذا مورد رز قمكفوف إىل عامل ا نا . لط نا  يقن أ توال بد أن حنمي حق املؤلف مع ا ن بصفت ّ ل

ثلمك رعاية أرسان نا  نا  نانني بو متاب لكامت و ثلف سع تحقق اإلعالن م. وهذا أسايس. مك يه هو أن  بو إ يإن ما أ ل ن ص
تصار عىل املكفوفني وكذكل من أجل الصم  يفام اكنت اإلعاقة ويس الا ّأجل حرية املكفوفني واملعاقني برصاي  ق ل ك

سفىل أو األطراف األربعة أو غريمه شلل األطراف ا لواملصابني  علينا وضع إعالن من أجل احلرية يك حنمي لك . ب
نفاذ إىل يش حرا يعرف أن بإماكنه ا نحه فرصة  سان و لإ من  . املعلومات عرب العامل بأرسهللعن

ثل هذا الوقت سأعود وسأقمي " بل يف  نذ اآلن، أي من هذه اللحظة ابذلات إىل العام ا مواآلن أعدمك أنه  ملق م
يعا يا مهبرا لمك  مجحفال مو ْ ُسـ يمك. يق متد  علهذا  بمك. يع  ."هللاشكرا لمك ودممت يف رعاية . جفقوموا بوا

ند    من جدول األعامل5لبا

ياانت   العامةلبا

ثلون لدلول  .15 ية ادلوية والامثين  املائةملمأدىل الوزراء والوفود وا نظامت احلكو لوا نظمةممل يةملامخلس وا  م غري احلكو
ي تا لا ند ل ناء ا ياانت  بة  لب سا : من جدول األعامل5بب يا وا يغوا وبربودا وأسرتا تان واجلزائر وأنغوال وأ من أفغا ل لسـ نت ن
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بوأذريجان ونغالديش وبرابدوس وي ب بوداي ب سالم وبلغاراي و ياك وبوسواان والربازيل وبروين دار ا مكالروس و ل ت بلج
ييل والصني وكولو ندا و شـواكمريون و تاك سـيا وجزر القمر والكونغو وكو هورية مب ية و هورية ا مجرياك وكواب وا يك لتشـمجل

هورية ادلو ية ودامنرك وا هورية الكونغو ادلميقرا ية و ية ادلميقرا يكوراي ا مجل مينمج ط ط سلفادور لشعب لية ومرص وا ك
يا يا و يوانن وغواتاميال و يا وغاان وا ندا وغابون وأملا يجي و يويا و نوأ ن يف غي غ ل ن نل ب الرسويل بيساو والكريس –فث

ندوراس  يا وإيران هو ند وإندو سـوا نيه ية–مجهورية (ل ياابن والعراق ) م اإلسال يا وجاماياك وا يل وإيطا لوإرسا ل ئ
تان  يا وقريغزي سـو هورية الو ادلكين يا مجو ية وال ية ا تفميقرا ب يك لشعط شقر ومالوي ومالزياي وا سوتو ومد سـو غ ملكي ل

بل األسود واملغرب  نغويا وا جلو ل يق م يا مبوموز بال ميبوان تان وابراغواي وعامن نويجرياي والرنوجي نيو وبريو كسـواب
يا  يا والاحتاد الرويس وسانت لو هورية مودلوفا وروما هورية كوراي و بني و سـوا ن مجلفل بواململكة العرية وساموا مج

سعودية  يا لا نغافورة وسلوفا يل و يا و كورص سـ شـ يا سيب ند فينوسلو سودان وسواز يا ورسي الناك وا نوب أفر يلو ل يق ج
سويد  رسا لوا ند يوسو تان وات سورية وطا هورية العرية ا يلوا سـ ل جيكب سابقة مجل ية ا يوغوسال هورية مقدويا ا لو ل فن مج

ندا وامل يداد وتوابغو وتريا وأو غوتوغو وتر ك ية ين تحدة األمر تحدة والوالايت ا يا ا هورية تزنا تحدة و يكملكة ا ملمج مل ن مل
ية الفكرية  ية  نظمة األفر بابوي وا يا وز مين وزا يت انم وا للملكوأوروغواي و يق ملم ب مي ية ) OAPI(لف نظمة اإل ميوا قلمل

ية الفكرية  ية  للملكاألفر يوية األوروية للرب) ARIPO(يق نظمة اآل بوالاحتاد األفريقي وا سـ ) EAPO(اءات مل
ية  ية الو نوجامعة ادلول العرية وا مجلع ية طب ناين األداء ملكسـيكا  .(ANDI)فحلقوق 

ن .16 ّو توايل أه ية عىل ا ثا نة ا تخابه  هم الريس عىل ا تحدثون  لا ن ل سـ ن للمل ئ شكر للمدير العام . لك بارات ا هم  لوتقدموا  بع مجيع
ية الفكرية، وشكروا أيضا تازة اليت أعدهتا مللكعىل معهل وهجوده ادلؤوبة يف خدمة ا ملم األمانة عىل الواثئق ا

يات  .مجلعالجامتعات ا

تصادات  .17 ية يف إقامة ا نا بدلان ا بة ا ية يعكس ر منو وا تاكر وا يا إن موضوع الا يع يف  قوقال وزير ا م لن ل غ من ب لتن ل كي لتص
شطة ا تعمتد شد أ سهنا  سخر قاعدة معارفه و ية، وإن أي بدل ال  تصادات ر نعىل املعارف وا حل حي ي ّمق ّ إلبداع ق

سة نا نه أن يكون قادرا عىل ا تجارية ال  تصادية والعالقات ا ية والا ية الاجامت تاكر ألغراض ا فوالا مل ل ع من ًب ميك ق . لت
تجات أو خدمات  تجاري لألفاكر يف شلك  تغالل ا نطاق وشمل الا هوم واسع ا تاكر  نوأضاف أن الا ل سـ ي ل مب مف

ها ا تحدايت اليت توا ية تطوير جديدة، وأن أحد ا هجأو  ل تاكر، معل بدلان منوا هو تعزيز الا ية وأقل ا نا ببدلان ا ل ل ًل م
يد نظام وطين  ثال  تاكر عن طريق  تعزيز هذا الا تحدي، واختذت تدابري خمططة  يا هبذا ا يوقد أقرت  م شن تي ًك ب ل ل

تاكر شطة اإلبداع والا تاكر يودل األفاكر وأ بلال ن ية . ّب هدها  يا ساعدت من خالل  للملكومىض يقول إن  مع كين
ية نا عا سويقلص تاكر يف ا ية والا نا تاكر وناء القدرة ا توسطة عىل تعزيز نظم الا رشاكت الصغرية وا ت ا ب سـ ت ب ب مل لل ف . ل

ية حفز  يا  نولو تضان ا تطوير مراكز ا تاكر ووفرت األموال  ندوقا لال شأت  يا أ بغورصح بأن حكومة  ل ب ص جن تك ح لن ً كي ّ
تاكر شطة اإلبداع والا بأ بادرات قد نفذت للربط. ن يح ملوراح يقول إن ا ناعة وتو تكرين وقطاع ا ض بني ا ل لص ملب

تاكر يف رشاكت األعامل ياسات العامة، نوه الوزير إىل أن هجودا خمططة قد بذلت . بدور الا يد ا ُوعىل  ً ّ سـ لصع
تصادية ية والا ية الاجامت تاكر حيدد ا قتوحض أن الا ع من ب تاكر قد رمست لرتكز . لتل ية لال ية و ّوقال إن اسرتا ب ن طيج ت

تفاعل بني  هذه لعىل ا تاكرية  ترصفات الا ياق يف ا يايس وتأثري هذا ا ياق املؤسيس وا هات الفاعةل وا لا بجل ل سـ سـ لسـ ل ل
هات وأداهئا ها حامسة . جلا ية الفكرية بو تورا جديدا يقر إقرارا رصحيا حبقوق ا نت د يا  صفوأضاف أن  مللك س ًن ً ً ًّ سـ ّ كي

ت تصاديني، وأن ادلوةل أقرت يف هذا ادل ية الا منو وا سـيق ا ّمن ق لتتحق ل ية ل ية يف  يا األ نولو منور بدور العلوم وا تصل ج لتك
هذه املوارد نحت امحلاية  ية و ية األ يا للموارد الورا ية شعب  بدل، كام أقرت  لا م ن صلمبلك ث كيل يا . ّ كينوراح يقول إن 

سطس  غوقعت يف أ يدية 2010ّ شأن حامية املعارف ا ية الفكرية  ية  ية األفر نظمة اإل تقل بروتوكول ا ب مي لمل للملك يق قل
بري عن الفوللكوروأش بادرات . لتعاكل ا بو لعدد من ا ته الو سخي اذلي قد ثين عىل ادلمع ا ملورصح بأن وفده  ي مل ي ّ

رشوع رائد عن ركن الرباءات  تعاوية، مبا فهيا  ما ن يل إلكرتوين حلق PATENTSCOPEل شاء نظام  سج وإ تن
يني من العامة وأحصاب احل يا تظل يف . قوقملعناملؤلف واحلقوق اجملاورة، وتدريب األعضاء ا كينوقال إن حكومة 

ها اخلاص  با ما تطلب مهنا األمر حتديث رش ية الفكرية، وغا يعيعة احلكومات اليت أقرت بدور حقوق ا تمللك ل ًطل ّ
يا  نولو يو ثل ا ئة  نا ناول القضااي ا يامتىش مع املعايري ادلوية وأفضل املامرسات و ية الفكرية  جاب تك م ت بمللك شـ ل ل لل لي

يا املعلوم نولو جو نةتك يد والقر صات والاتصاالت وماكحفة ا نت قانون . لتقل ثال أن احلكومة  يل ا ّوذكر عىل  س ملب س
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تصدي هل يد  للماكحفة ا توقع أن تمكل . لتقل يد تعمل ابلفعل ومن ا ّوقال فضال عن ذكل إن واكةل ماكحفة ا مل لتقل ً
شأن حق املؤلف وهج يا  ثل وحدة إنفاذ جملس  بهجود واكالت اإلنفاذ القامئة  ن رشطة وامجلارككيم سؤويل ا لود  . م

نفاذ إىل خدمات الطاقة  ية الفكرية يه إحدى األدوات الرضورية  ته تقر بأن ا تطرد قائال إن حكو للوا مللكسـ ّم ً
يق رؤية  ية إىل  تجزأ من برامج احلد من الفقر الرا ئة، وذكل كجزء ال  حتقاملوثوقة وغري امللكفة والصديقة  م يي للب

بدل لعام  ية وقال إن ح. 2030لا تلفة تريم إىل إدراج ا شطة  ثال يف أ يل ا شارك عىل  يا  مللككومة  ب خمن ن مل ست كي
ية  منو وا يق ا تان  ناخ  تاكر وتغري ا سأليت الا يا، وإهنا تقر بأن  متع رشق أفر منالفكرية يف  همم مل ب لتم ل تحقجم ليق ّ

تاكر يف جمال ا ية إىل تعزيز الا ياسات الرا يه ترحب احلكومة اب تصاديني، و تكالا م لق ب سـ يا اخلرضاءلعل . جنولو
ية  ية  ية ا تطوير ا ته من دمع  بو عىل ما قد شكر إىل الو تقدم اب ته بأن وفده  تام  للملكورصح يف  ن م تخ ل ي ل ي لتحلكم لب ّ

نظمة ها  يا مبواصةل د ية الفكرية، وأعرب عن الزتام  يا وتدريب املوظفني عىل شؤون ا للمالفكرية يف  معل ن مللك ين كي  .ك

تصاد القامئ  .18 ية مزتايدة قوقال انئب وزير الا تيس أ ية الفكرية  هورية كوراي إن حقوق ا مهعىل املعارف يف  تك مللك مج
بري وإنه  تصادي  يق منو ا ية الفكرية عىل حنو فعال  تفع اب ية وإن بدله ا تصادية الو ية الا كيف ا ن ن قمن تحق مللك لق ّ ٍ ط لت

يد ا تاكر عىل ا ية الفكرية كأداة للهنوض ابال يا إىل الاتفاع اب لصعسعى حا ب ن ل مللكي هود، . لوطينً ياق تكل ا جلويف  سـ
ية  يات ا ية تعىن بوضع اسرتا نظمة و يونغ ابك إلشاء  به قدم اقرتاحا إىل الريس يل  مللكذكر أن  م م يجئ ن ن تت ط ً مك

ية توقع . طنالفكرية الو رشوع القانون ا ية الفكرية اذلي وضع الحقا وإىل  شأن ا ملوأشار إىل القانون اإلطاري  م ًب مللك
ية املقرر إقراره يف اجمللس الوطين ية الفكرية الو شؤون ا بل القريب وإىل اجمللس الرئايس املعين  ن يف ا طب مللك ملسـتق

نة  شاؤه يف  سـإ تصل . 2011ن بار فامي  ناه إال إذا أخذ يف الا سب  تاكر ال  هوم الا يومىض يقول إن  ت مع ت عب يك مف
مية للزبون تاكر هو توفري خدمات ذات  هدف من الا قابلزابئن ألن ا ب ية ًوأردف قائال. ل تب  للملك إن بإماكن  مك

نه اذلين  مية لزاب تقدمي خدمات ذات  توى الوطين  ية عىل ا منو وا تاكر وا هم يف الا ئالفكرية أن  ب سـ من قب ملل لت يس
هور بات وعامة ا مجلشملون اخملرتعني ومودعي ا لطل مية . ي تحديد توجه خلدمة الزبون بوصفه ا لقوأحاط علام  ب ً

تقومي الا بولاجلوهرية األوىل من برانمج ا يجي للو يسرتا ية الفكرية . ت تفعني اب مللكوأضاف قائال إن دلى الزابئن ا ملن ً
ية  ية الفكرية من دور وهمام وإهنم يريدون أن يعود نظام ا بو وماكتب ا شأن ما للو مللكوهجات نظر واحضة  مللك ي ب

بات تلف أن. لطلالفكرية بفوائد أكرب عىل مودعي ا يق  تايل أنه من الرضوري  خمورأى اب سـ ية الفكريةتنل . مللكظمة ا
ساق أنظمة الرباءات ومعايري  بات الرباءات ادلوية أمر غري مالمئ يف حال عدم ا توأوحض قائال إن إيداع  ل طل ً

تاجئ الفحص بؤ  تعذر ا نالفحص إذ  بن لت سعى جاهدة يف . ي سن احلظ عدة ماكتب  ناك  تواسرتسل قائال إن  حل ه ً
شاطرة العمل يف جم بو مبالوقت احلايل إىل الهنوض  شات الو نا شمل  تعاون  يال حفص الرباءات وإن ذكل ا ق ي مل

تصةل  تطورات ا شأن الرباءات وا تعاون  تعلقة بإصالح معاهدة ا ملا ل ب ل سوية مل رسيعة  تجرييب للطرق ا تابلربانمج ا ل لل
تعلقة ابلرباءات نازعات ا ملا يل إصالح نظام مدريد حىت . مل بغي  تجارية، قال إنه  تعجوفامي خيص العالمات ا ينل

نظام عىل حنو فعالت رشاكت من الاتفاع اب ّمتكن ا ٍ ل ن شة خالل . ل نا تلفة املطروحة  قورحب ابالقرتاحات ا للم خمل ّ
ية  بات األسا ثل الاقرتاح ادلاعي إىل إلغاء ا نظام القانوين  سـاجامتع الفريق العامل خبصوص تطوير ذكل ا تطل ملل م

يواصل بذل قص. يف طلب عالمة جتارية سـوأضاف قائال إن بدله  نظام أكرث توهجا حنو الزبون ً ًارى هجوده جلعل ا ل
ية وذكر أن بدله إذ  نا شأن الرسوم والامنذج ا يق القانون واملامرسات  هود  عوإنه ال بد أيضا من بذل ا لص ب لتنسـ جل ً ّ

ية نا تعلقة ابلرسوم والامنذج ا ية  عيدرك تكل احلاجة وافق عىل أن يوقع عىل عدة اتفاقات دوية ر لص سـ مل . ئي
تطرد قائ شات سـوا نا قال إنه يؤمل أن تؤدي  م تجارية أيضا إىل تطوير نظام ً ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا ًا ل ن ملعللج

تخداما رس ا ية أ نا ًعاملي للرسوم والامنذج ا سـ ي ع متع . لص ية الفكرية أمر أسايس ألي  جمورأى أن تعزيز حامية ا مللك
ية الفكرية  سأةل كون مللكيقمي ا هم عدم إغفال  موأنه من ا ميهتممل هور زابئن هلم  قعامة ا ومىض يقول إن . مجل

تب  ية الفكرية وإن  يط سلمي حلقوق ا تفعني هبا تريس القاعدة  توازنة ألحصاب احلقوق وا ياسات ا مكا مللك حمل ن مل ملسـ ل
متع  سعى إىل تكوين  متع عادل  تكوين  يايس الرييس  يا مع توجه حكومة بدله ا ية الفكرية  جمكوراي  يجم ل سـ ئشـ لللملك ًمت

نخفضعادل يف توسط وا تعددة خاصة ابألشخاص ذوي ادلخل ا ياسات  ية الفكرية ابلهنوض  مل جمال ا مل مسـ . بمللك
سـهتدف  تعلمي يف جمال الاخرتاع  نظم طوعا برانجما  تب كوراي وعدة رشاكت كورية كربى  يوأحاط علام بأن  لل ًت ً مك ً

تع باب اذلين حرموا من ا ياجات ا باب احملرومني ويليب بوجه خاص ا لا شـ ت لشـ لمي يف ذكل اجملال بغرض تعزيز حل
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ية نات . عقدرة الطالب اإلبدا نذ خروجه من أنقاض احلرب الكورية يف ا يوأطلع احلضور عىل أن بدله  مخلسم
هده مع غريه تحول اذلي  شاطرة جتربة ذكل ا تحمس دوما  تصاداي هائال وأنه  شحقق منوا ا م لق مل ً ً ً ًوأحاط علام بأن . ً

يف يف نومفرب  هوة  م2010سيسـتضبدله  شمل موضوعاته حتدي ردم ا رشين اذلي  يؤول جملموعة ا لؤمتر مقة  ت لع سـ
ترب من أمه األدوات  ية الفكرية  تدرك قائال إن ا هوة وا ية وأنه ال بد من الزتود بأدوات عدة لردم ا تعاإلمنا سـ مللكئ ًل

ية شديدة تايل أ تيس اب ية الفكرية  ية وا ية اب بو ا نة الو شات  نا مهوإن  ل من ن ي جل تكق مللك لتم رشوعات . ملع موذكر أن 
بو وادلول األعضاء فهيا الفعاةل شاركة الو رسعة وعىل حنو فعال  نفذ  نة  تكل ا رش  ية الامثية  يا مب ب للج ل ع ن ستمن . لت

ية الفكرية  متع ا ياته كعضو يف  سؤو نوات إىل الاضطالع  يانه قائال إن بدله سعى طوال عدة  مللكوواصل  جم ل مب سـ ًب
رشوعات اإل نظمي عدد من ا ملالعاملي  بو واقرتح أيضا عدة بت ية الكورية دلى الو تامئ ناديق الا ية عرب ا ًمنا ي ن لص سئ

نطوي علهيا  يا املالمئة اليت  نولو رش ا رشوع  ثل  نة املذكورة  ترشوعات عىل ا ن م للج جم تك واثئق الرباءات لم
يا يذهام حا ية الذلين جيري  نا بدلان ا تجات يف ا رشوع دمع توسـمي ا ًو ل ل ل ن نفم تم باد. مل نظر إىل  مولفت ا رة أخرى من ل

رشاكة مع  ميه اب رشوع جيري  لبادرات بدله ويه  تنظم هادئ م يط ا يا وا تصادي آل تعاون الا لنظمة ا ق حملم سـ ل
)APEC( نوان يا " قرية واحدة وعالمة واحدة"ع حتت  نطقة آ يني يف  ساكن ا ساعدة ا سـوهيدف إىل  حملل ل مم

ية الاتفاع اب هم عرب تعزيز فعا هادئ عىل زايدة د يط ا مللكوا خل نل ل تصدي . ية الفكريةحمل بو حامس  للورأى أن دور الو ي
تغري وال سـامي عن  ية الفكرية ا يط حقوق ا نظمة اختذت عدة خطوات ملواهجة  ملياق العوملة احلايل وأن ا حم مل مللكسـ ل

توسط ية لألجل ا ياغة اخلطة الاسرتا يجي و تقومي الاسرتا ملطريق وضع برانمج ا يج ص ت بو تضطلع . تل يوذكر أن الو
ية لوحدهائبدور رييس يف ست اك نظمة  ية الفكرية غري أن هجود ا ف جمال تطوير نظام عاملي  يللملك وخلص إىل . لمل

يع ادلول األعضاء وأن بدله شديد الالزتام  يع من جانب  ناك حاجة إىل املزيد من الاهامتم وادلمع وا مجأن  شج لته
ية  متع ا سامهة يف  بذل قصارى هجوده  تعد  ياته و سؤو مللكبأداء  جم للم ل سـ ل  .الفكرية ادلويلمم

شاركهتا  .19 تحدة عن سعادهتا  هارات يف اململكة ا تاكر وا ملوأعربت وزيرة ادلوةل يف الربملان امللكفة ابألعامل والا مل ملب
بو ية العامة للو يألول مرة يف ا بوأ ماكنة الئقة يف عامل . مجلع بغي أن  ية و ية الفكرية العا يت ا بو  توإن الو ن مللك تب ي مل ي

تغري، مما يعين ناللرسيع ا هل ا نفاذ إلهيا  سة فعاةل ا بح مؤ مل أن  ل س ومن غري الالئق أن يضطر بعض اخملرتعني . ستص
نوات يك حتصل أفاكرمه عىل امحلاية ادلوية للالتظار  سـ بو يف حاجة أيضا. ن ًوالو ها ملعاجلة ي بدلان  لك إىل مجع ا ل

تطلع إىل األمام ها أن  ناخ وال بد  ثل تغري ا ية  تالقضااي العا مل لمل تلف عن دوها األعضاءلكن . م نظمة ال  لا خت با . مل ًوغا ل
نقاش بني ادلول األعضاء عىل ما ال ميكهنم معهل مقارنة مبا ميكهنم معهل ية الفكرية أمر همم. لما اكن ا وعىل  مللكوا

بو ية عىل . يادلول األعضاء أن تكفل معل الو بات العا تعاون ملعاجلة ترامك ا ملوال بد لدلول األعضاء أن  لطل ت
سةالربا نا ناق عىل ا يق ا تجات جديدة يف األسواق و تجارية، مما حال دون طرح  فءات والعالمات ا مل خل ض ن . مل

تحدة اخلطى  ثت اململكة ا ية الفكرية عرب احلدود وهذا الغرض  سارات فعاةل لكفاةل حقوق ا ملوجيب وضع  حم ل مللك
شأن الرباءات تعاون  بحنو إصالح معاهدة ا سري معل األفراد وا. ل بغي  تيو ية، أي ين برشاكت يف األسواق األ جنل

ية ية والوضوح عىل األنظمة الو شفا نإضفاء ا طل بح . ف بغي أن  ية الفكرية اليت  نظرة إىل ا يري ا بغي  تصو ل نتغ مللك ين ي
تجات اجلديدة واإلبداع ها فامي خيص ا نا هم  نا بة إىل مواطين ادلول األعضاء عرب إ نملموسة اب مب ملسـ فعن ع ق وذلكل، . ل

تحدة س ية حبق ملفاململكة ا برصية للمواد ا سري نفاذ ذوي اإلعاقة ا سـىن  بو يك  شدة معل الو حملماندت  ل ي ت ي تب ي
ية أو . املؤلف برية أو الصغرية أو ا بدلان ا يع سواء ا ية الفكرية خلدمة ا بغي وضع إطار عاملي  نو ل لغمجل لك للملك ين
سـهتلكني وأن . الفقرية ساعد لك من أوساط األعامل وا توعىل هذا اإلطار أن  مل ية لالعرتاف يي فسم ابملرونة الاك

بدلان تلف ا ية يف  لتلف مراحل ا خم من ية الفكرية تأيت . لتمبخ ية العظمى  نوات فقط، اكنت األ رش  نذ  للملكو بم سـ غلع
بدلان وتظل يف يدمه نة من ا لمن  نة خترج بدلان أكرث بأفاكر جديدة. حف يوم ولك  سـيد أن الوضع تغري ا ل بغي . ب ينو

بدل رشاكت يف ا متكن ا لأن  ل سويق أفاكرهات ية من  نا ئة وا نا تان ا ل شـ هم . مل هل ا ست أمرا  ية الفكرية  لفوا س ليمللك
ئة با ما اكنت صورهتا  بة إىل غري اخلرباء وغا سياب ل نع أشخاص من بعض . لنسـ ية الفكرية ذريعة  تخدمت ا ملوا مللكسـ
بود يع من اإلنرتنت عىل هجاز آ تزنيل موا ياألعامل  ض بة يف الع. ك تحدة را غواململكة ا بو وادلول األعضاء مل يمل مع الو

يري هذه الصورة يد من أفاكرها، بل ليك . لتغاألخرى  رشاكت فقط حىت  ية الفكرية  تفومل توضع حقوق ا تسـمللك لل
يع مجلتفع ا شاطرة. ين تامثر واإلبداع وا ناس عىل الا تحفزي ا مللقد وجدت  ل تقدم . سل يع أوجه ا يوم رمغ  لوا مج ل
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نولويج، تواجه ادلول األعضاء  تجاوز احلدود لتكا ناخ والفقر ويه حتدايت  ساكن وتغري ا يخوخة ا تاملرض و مل ل شـ
ية نة . طنالو يات العامة  تاكر، وذلكل ركزت ا تاج بدورها إىل الا تيض حلوال  تحدايت  ثل هذه ا سـو مجلع ب حت لل تق م
ية2010 منو وا تاكر وا من عىل الا لتب سن م. ل تصاد العاملي، مفا من موضوع أ حويف ظل الوضع احلايل لال . ن هذاق

شجع  ية الفكرية  ية جعل إطارها  تحدة عىل دراسة  يد الوطين، عكفت حكومة اململكة ا يوعىل ا مل للملكلصع كيف
ية الفكرية  تصادي  يمي األثر الا يض  متت بإجراء حبث  تاكر وا منو والا شاء املقاوالت وا للملكعىل إ ق تق لتف مسـ ه بل ن

تصاد الربيطاين توى ادلويل، فاكن . قعىل الا هدف املطلق يريم ملسـأما عىل ا لعىل ادلول األعضاء الرتكزي عىل ا
نهيا يع موا يق عالمة فارقة تعم ابلفائدة عىل  طإىل  مج بادةل بني ادلول األعضاء . حتق متوقد حان الوقت إلرساء ثقة 

همة يف جو من  شة القضااي ا نا شاركني يف الاجامتعات  سؤولني ا يع ا بغي  ية و توصل إىل آراء تو ملوا م ن قيق مل مل مجل يل ف
تاح  .نفاملرونة والا

بو اليت جشعت  .20 شطة الو يس والرباءات يف أذريجان أن أ يس ونظام املقا يد املقا تو ئة ادلوةل  يوذكر ريس  ن ب ل يي ي ح هئ
ية للرباءات وقدراهتا، اكنت احملرك األسايس  ثة هبدف تعزيز الكفاءات يف املاكتب الو يات احلد يذ اآل نعىل  ي طل تنف

تصادية والاج ية الا قللهنوض اب تدميةلتمن ية ا سـامت ية الفكرية وإنفاذها عىل حنو فعال . ملع مللكوقال إن حامية حقوق ا
بدلان ًوفعيل، فضال تصادي يف ا منو الا نارص تضطلع بدور رييس يف ضامن ا تاكر واإلبداع،  ل عن حفز الا ع قب لئ

ية نا ما ّهلت إرس. ل ية و ية وا ثفت األشطة ا سوأحاط احلضور علام بأن حكومة بدله  ن لعلم ن لتقك ّ اء الظروف اليت ً
تاكر بشجع عىل الا تصادي، فقد أولت احلكومة . ت يق الرخاء الا بة إىل  تاكر اب ية الا بب أ قوبني أنه  حتق سـس ب لنمه ب ّ

ية الفكرية وإنفاذها يات فعاةل محلاية حقوق ا يذ آ مللكاهامتما خاصا  لنف لت ً ها بدلا . ً هورية أذريجان، بو ًوذكر أن  صف بمج
متد ابألساس عىل  بدل يعغري ساحيل  تصاد ا نفطي يف ا تطوير القطاع غري ا بريا  لمصادر الطاقة، أولت اهامتما  ل ل قك ً ً

تصادية بوجه عام ية الا نا قوزايدة القدرة ا سـ فت ية الفكرية وال سـامي ادلور اذلي اضطلع . ل سامهة ا مللكوأضاف أن  م
تاكر، اكنت هممة للغاية يف هذا الصدد نظر إىل أن بدله ملزتم ابال. ببه الا تعدد لولفت ا تجارة  منضامم إىل نظام ا ل

يق املزيد  ية وضامن  تصادية احلكو ياسة الا ية هتدف إىل دمع أهداف ا ناء عىل رشوط إجيا حتقاألطراف  م ق سـ ب لب
بدل تدمية يف ا ية ا تصادية والاجامت ية الا لمن ا سـ ع ملمن ق تطورات األخرية . لت ئة أن احلكومة أخذت ا لوذكر ريس ا لهي ئ

تصاد العاملي بعني الا ية حلفز ققيف الا ثفت هجودها واختذت تدابري إضا فبار و ّ ك تقطاب عت سـطاع األعامل وا
تصاد يات جديدة ونويع الا قنولو ج شامةل اليت . تتك سقة واإلصالحات ا مية وا ياسات ا لوأوحض أن ا ت ملسـ حلك ل

ية حققت تصادية ادلوية الر سات الا يع املؤ تعاون الويق مع  نوات األخرية اب تمدت خالل ا سـا ل س مج ث ل سـ يع ئل ق تاجئ ُ ن 
تامثرات  تقطاب الا يوية، وا يريات ا تصاد اللكي، وا يد الا تقرار عىل  بة إىل الا سملحوظة اب ن سـق تغ صع سـ لبسـ ل لن

تصادية عامة يف أذريجان ية الا بارشة وضامن ا ية ا باأل من مل قب لت منو قد . جن تعلقة اب توقعات ا تدرك قائال إن ا لوا مل ل ًسـ
سار تطوير املوار يث أن  بل  متكون أفضل يف ا ح ية ملسـتق ية ا رشوعات ا يذ  بدل و ية يف ا تد ا م ل تحيع لب نلط لبنف ت

سـهتان به ية قد قطع شوطا ال  ُاإل ي ًمي بارشة . قل ية ا تامثرات األ يب بدله ابال ئة عن تر ملوعرب ريس ا ب ني جه سل ح ئ ّ
نة تصاد الوطين عىل أسس  يوي يف تطوير الا تقدمة وأقر بأهنا تقوم بدور  يات ا نولو يوا متمل ق ح ج ّتك وقال إن بدله . ل

ية رصد يف أبريل أج ئات 2010معلرى  تلف ا تفاعل القامئ بني  يمي ا بو  تعاون الويق مع خرباء الو ي اب خم ل ي ث لهل لتق
ية الفكرية ية يف جمال حامية حقوق ا مللكاحلكو ية . م ياغة اسرتا سامه يف  يمي اليت أجريت  ية ا يجوبني أن  ص ت تمعل س تقل ّ

ي شأن نظام الرباءات واإلصالحات املؤ تطوير  ية  سـو ب لل سن ية الفكريةط تب الوطين  للملكة يف ا ثاال . ملك ًوذكر  م
بو و تعاون الفعيل القامئ بني الو ثا عن ا يحد ل يث ُعقدت ًي يس والرباءات  يس ونظام املقا يد املقا تو حئة ادلوةل  ي ي ح ل هي

تجارية يف ابكو يف يويو  ية حول إنفاذ حقوق الرباءات والعالمات ا نندوة إ ل  ًوأحاط احلضور علام بأن. 2010قلمي
سؤولني  ية للرباءات و تلف املاكتب الو ية، و نظمة امجلارك العا بو، و ثلني عن الو ندوة مجعت  ما ن خم مل ي مم طل م

ثيل قطاع األعامل يني و ممحكو يذ . م بو وبدل رشيك ألذريجان، جرى مؤخرا  تنفوأضاف أنه بفضل دمع الو ً ب ي
تب أذريجان تهتا يف  ية الفكرية وأ ياانت ا برشوع حتديث قواعد  مت ب مكم ًواسرتسل قائال إن .  للرباءاتمللك

نظمة  بات معاهدات  مترار مع  يهنا ومواءمهتا اب ية الفكرية جيري  ية يف جمال ا رشيعات الو ما س تطلمللك ن مت حت سـل ط
ية الفكرية ية  نظمة العا ية وا تجارة العا للملكا مل مل مل ئة أن تعديالت أدخلت عىل قانون الرباءات وأن . ل ُوذكر ريس ا لهي ئ

بدل إىل .  اعامتدهاثالويقة ُعرضت بغرض تعلق ابنضامم ا هورية أذريجان وقع عىل مراسـمي  لوأشار إىل أن ريس  ت ّب مج ئ



A/48/26  

16  

شأن اإليداع ادلويل للرسوم والامنذج  يف التفاق الهاي  يقة  شأن حامية الرمز األومليب وو بمعاهدة نريويب  ن ث جب
ية نا عا سأةل . لص ئة أن حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  موأكد ريس ا لهي ًذات أولوية أيضا وأن احلكومة أولت ئ

برصية والربامج احلاسوية  ية وا تجات ا بة ا نة رمغ الاخنفاض امللحوظ يف  شالك القر باهامتما خاصا  ل سمع ن سـ ص لمل مل ن ً ً
نوات األخرية يف أذريجان ها، خالل ا نة اليت جيري تقا باملقر سـ لص رشوع . مس ياغة  تطرد قائال إنه متت  موا ص ًسـ

شأن إنفاذ حق ا ية تعزيز ماكحفهتابقانون  يه  نظر  نة وُعرض  بغملؤلف وماكحفة القر لل رشوع . فص موأضاف أن 
ته اإلصالحات  نجاح اذلي  سامهة يف ا توأمة نفذ لصاحل واكةل ادلوةل حلق املؤلف هبدف ا حققالاحتاد األورويب  ل مل ُلل

نجزة ية ا ملاملؤ شرتكة بني الواكالت. سسـ نة  شاء  موأفاد أن احلكومة تعزتم أيضا إ جل ن نة والاتحال ً ن ملاكحفة القر ص
ثقايف شطة يف . لوضامن حامية اإلرث ا رشوعات واأل يذ ا ية  ئة إىل أ ته، أشار ريس ا تام  نويف  مل مه ي نفلكم ئ تخ له

يدي  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا يا وحامية املوارد الورا نولو تقلجماالت عدة مهنا نقل ا ل تع تقل لث ل ل ج لتك
 .والفوللكور

ثقافة يف وأعربت وزيرة .21 سابقة عن ل ا ية ا يوغوسال لهورية مقدويا ا ل فن تحدث إىل مج ها  تاحة  للهبجهتا للفرصة ا لمل
شطة  نجاح تطوير األ يب  تمن تكل الفرصة للرت بو وقالت إهنا  يات املوقرة لدلول األعضاء يف الو نا ب تغ ي حمجلع سـ

ت نوات األخرية بغرض حفز ا بو يف ا رشوعات العديدة اليت نظمهتا الو لوا سـ ي سـهتدف لمل ثقافة اليت  تقدم يف جمال ا ل
تعاون بني ادلول األعضاء يف  يد عالقات ا تو تحت آفاقا جديدة  رشوعات  بادرات وا لاخلدمات وإن تكل ا ط ل مل ًمل ف

يدان شديد يف ذكل ا نظمة ا سائل حتظى ابهامتم ا يهنا وأاتحت لك املعلومات الالزمة عن  بو و ملالو ل مل م . حتسي
هود الواحضة  جلوأحاطت علام اب ثقافة يف جمال حامية حق املؤلف ً ها حكومة بدلها ووزارة ا بذ لواحلامسة اليت  لت

ته ية وإرهثم وحرمهتم وألنه جمال من الواجب ضامن حام تعلق حبقوق املؤلفني اإلسا ية الفكرية ألن األمر  يوا ن ن ي . مللك
ثقا تحدة للرتية والعمل وا نظمة األمم ا ية  يع عىل اتفا تو لوأضافت قائةل إن ا ب مل مل ق شاركة يف ق شأن حق املؤلف وا ملفة  ب

ثقايف والهنوض  نوع ا بري فضال عن حامية ا سة محلاية حرية ا شجع بذل هجود  ية  سؤو بو  لعضوية الو ت تع تحم ت ل م لي ًل م
ية كلك سا هدا معربا لإل نبه مما يعد  ن ً ً نظامت . ع نظامت دوية و مومضت تقول إن بدلها بوصفه دوةل عضوا يف  لم ً

ية ية وغري حكو يات حكو مو م يدين ادلويل مجع يد املعايري عىل ا تو سار الالزم  تخصصة انضم إىل ا لصع  ل حمل م
يع اجملاالت وخصت ابذلكر جمال حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وإنه أ ُوالوطين يف  ًحرز تقدما ملحوظا يف مج ً

سـامب ورد ية  ئات األوروية عرب األ يه إىل الاندماج يف ا حيدان حق املؤلف يف إطار  سـ ب ي طلسع له تقرير م ل يف ا
نة  بدل كلك عكف عىل عدة جماالت .  الصادر عن الاحتاد األورويب2009لسـاملرحيل  لواسرتسلت قائةل إن ا

ية  ية حقوق ا هور بأ سات وتكوين كفاءاهتا وإذاكء وعي ا شاء نظام فعال محلاية املؤ مثر يف إ مللكتلفة وا مهمجل س ن ستخم
شديد ع ها وإن األشطة اسـهتدفت ا نا تالفكرية و لن فع ية الفكرية من شأنه أن م ية نظام محلاية حقوق ا مللكىل أ مه

سار اإلبداعي وعىل رضورته تاج الفكر اإلبداعي ويصونه كام جيب أي نظام حيفز ا ملحيمي  وأفادت بأن بدلها . ن
ية الفكرية  يه بضامن حامية حقوق ا ساب اذلي هو عضو  تقرار والا يق الا ناء عىل اتفاق  مللكهد  ف حتق تتع سـ نب

يذها  سجل تنفو توى ا توى من امحلاية يقابل ا تدابري الالزمة لكفاةل  ناسب وفعال واختاذ لك ا ملعىل حنو  سـ سـ ملل م م
نة  ية الفكرية يف  يق املعين اب شأ هجاز ا سـيف الاحتاد األورويب وأنه أ سـ مللكن بة 2007لتن يق أنظمة املرا ية  ق  سـ تنبغ

ته الال ية وأ ثاال ألولوايته الر تلفة ا نة ا شطواملعا سـ ت خمل ني ئي ً بح عضوا اكمال يف الاحتاد م بة  ًزمة للوفاء ابملعايري الوا ً ليص ج
نة ية ماكحفة اجلرامئ مبا فهيا جرمية القر تعزيز فعا تاكمل  يا إىل اعامتد هنج  صاألورويب و ل ل مسع تطردت قائةل إن . ً سـوا

ية الفكرية شالكت املربطة اب سوق وحتديد ا بة ا تصةل مبرا سائل  يق ركز عىل  مللكهجاز ا ق تم مل ل م  ووضع لتنسـ
بارشة يف األشطة  شاركة ا ية وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة وعىل ا نا ية ا نياسات مالمئة محلاية ا مل مل ع لص مللكسـ

يادين من  ية عىل وجه اتم وفعال يف عدة  رشيعات الو يذ ا ية الفكرية ومسح  ثف حامية ا سقة وإنه  ما نف نمللك ت ك طن ل تمل بّ
نة وا سلع املقدلة واملقر تاج ا يدان إ سـيهنا  ص ل ن م يدب نة وا ها كجزء من برانمج معيل ملاكحفة القر تقلسا ص لن خ وشددت . ت

ثقافة  تعلمي وا ترب دعامة من ادلعامئ العديدة اليت تدل إضافة إىل ا لعىل أن جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  ل يع
تعدد األوجه توى اإلمنايئ  ية عىل ا ية والال تصاد والاتصاالت ا ية والا سلطة القضا موا سلك سلك سـق ئ ملل متع مال . جم يف 

تاكر  شطة الا تامثر يف أ نا لال ئة أكرث أ ية إلرساء  ية الفكرية ثروة أسا بار ا بغي ا بورأت أنه  ن سـ ست م ي مللك بن عي
سب ية عىل حنو أ تاكرية واإلبدا تجات واخلدمات الا نواإلبداع وتوزيع ا ع ب يريات . ملن تدركت قائةل إن ا تغوا لسـ
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نفات اإلبداع والا نامجة عن توزيع  ية ا مصا ل ية الفكرية إىل حد مالهيلك تغافل ا مللكتفاع هبا اقرتنت  ب ويف ضوء . ن
ية الفكرية للفرتة  ية احلكومة  يا اسرتا نفذ حا للملكذكل، وأشارت إىل أن بدلها  يج ل تي بادئ 2009-2012ً مل وأن ا

يذ مجم ية  ية وفعا يث ادلعامئ املؤ ية األداء من  سعى إىل ضامن فعا ية  تكل الاسرتا ية  نفاألسا تح ل سـ ل ت يج ل سسـ وعة ت
يف وسائر احلقوق  تأ ية وحق ا نا ية ا ية محلاية ا سدة يف رشيعات و لقوانني الاحتاد األورويب ا ل ع لص ن ت مللكجمل ط

يط . اجملاورة ية اليت تضطلع هبا احلكومة، أعربت عن رسورها  رش بارها األشطة ا سلوإذ وضعت يف ا يع ت ن تت لع ل
ية بدلها يف  سطس للقانون اجلديد21مجعاألضواء عىل اعامتد  يف واحلقوق غ أ تأ تعلق حبق ا ل اخلاص به ا ل مل

ثقافة بو والاتفاقات . لاجملاورة اذلي أعدته وزارة ا ثل ملعاهدات الو يوأوحضت قائةل إن ذكل القانون ال  ميت
يه األخري رمق  تو ثل أيضا  سب بل  بعة يف ذكل اجملال  توجهيات ا جوا لل ت حف سـ ًل مي تعلق بإنفاذ 32004L0048ل مل ا

ية الفكرية و يهمللكحقوق ا تو يق مع ذكل ا توىف متاما معايري الاندماج يف ذكل اجملال بفضل ا جإن بدلها ا ل سـ لتنسـ ً .
ثال  ياق الا نجاح واملردودية يف  تعزيز ا تومضت تقول إن القانون املذكور يريس قاعدة قانوية شديدة ادلقة  سـ ل ل من

بني يف ياهتا وفقا ملا هو  سؤو تصاصاهتا و تلفة وا نظام ا ملوظائف أهجزة ا ًخ ل م خمل نا ل يح منوذجا  تقةل و ً قوانني  يً تسـ مم يت
ية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ية أداء نظام اإلدارة امجلا يقا وواحضا لفعا عود ل ً ً وأردفت قائةل إن إعداد ذكل . ق

بث وحامية أوجه األداء  ئات ا ثل حامية  بو األخرية  نقاط الواردة يف واثئق الو بان ا لالقانون أخذ يف ا ي ي ل هسـ محل
برص سمعي ا لا ية حبق ل نة ادلامئة ا ية من تقرير ا نقاط الر ناءات اليت اكنت ا يدات والا ني وا للج سـ ل ملعي ئي سـتثل تق

بث اإلذاعي وحاالت الاتفاع بإشارات  يا ا نولو ية و سوق احلا ناول اجتاهات ا ناملؤلف واحلقوق اجملاورة  ل ل ل جت تك ل
بث اإلذاعي دون ترصحي يق الق. لا تقدم احملرز يف  نظر إىل ا تت ا بو ل تطل ية أيضا وإىل لف نا ية ا شأن ا ًانون  ع لص مللكب

بو أي القانون  يق مع ثالثة قوانني أخرى تصدق عىل صكوك تديرها الو ية املضطلع هبا  يات اإلضا يا سـ للتنلعمل ف
نغافورة وقانون العالمات  تصديق عىل معاهدة  شأن ا تصديق عىل معاهدة قانون الرباءات والقانون  سـشأن ا ل ب ل ب

تجارية تجاريةوذكرت أن ذكل . لا ساب حقوق الرباءات والعالمات ا رس إجراء ا لاإلجراء  ت وأضافت قائةل إن . كي
تصويرية أو العالمات نارص ا يف األسايس  نا أاتح نظام ا تصديق عىل معاهدة  شأن ا لاعامتد القانون  للع ن ي ل تصب لي . ف

يف و تأ شطة يف حامية حق ا شاركة  شارك  يظل  ياهنا قائةل إن بدلها شارك و لوواصلت  ل ن م ي سـ ية ب مللكحقوق ا
نهتا ية الفكرية وقر ية إجياد حل لقضااي انهتاك حقوق ا يق الفعيل لألحاكم القانوية  صالفكرية وا بغ ن مللكب تاما، . لتط ًو خ

بل  بو وال سـامي يف إطار مواهجة حتدايت ا تعاون مع لك ادلول األعضاء يف الو ها الصادق  تقأعربت عن أ ملسـمل ي لل
ية  ناجتة عن حامية ا مللكالعديدة ا يع عىل ل مجلالفكرية نظرا إىل فوائد حق املؤلف واحلقوق اجملاورة العائدة عىل ا ً

بادل  .متأساس 

ية الفكرية يف الصني  .22 تب ادلوةل  للملكوقال مفوض  مك ية مل ) انئب وزير(ّ ية العا بح األزمة املا ملإنه رمغ أن  ل شـ
َتالش يةي يريات اإلجيا هد بعض ا تصاد العاملي  ب متاما بعد، فإن الا لتغ ش ق متع ادلويل ً هود واختاذ ا تضافر ا جمل  جل ب

يقة واذلي . إلجراءات حازمة توى يف هذه املرحةل ادل نظمي هذا اجلزء الريع ا تفكريها يف  قوأثىن عىل األمانة  سـف ت ملل
ية"يركز عىل موضوع  منو وا تاكر وا منالا لتب ياته بأن حتقق ادلورة جناحا اكمال" ل ًوأعرب عن خالص  ً ومىض . متن

نة املفوض يقول إ ية 2010سـن  ية الفكرية نظرا إىل أن ا بة للصني يف جمال ا ية اب نا نة ا مللك يه  مللك ًث سـ ئ لنسـ سـت
مية األصول الفكرية إال يف عام  بدل ومل يعرتف  ثريا يف ا نذ ثالثني عاما مل تكن معروفة  ّالفكرية  بق ُ ل ًك ً ندما 1980م ع 

بو، مما ية قرارا همام لالنضامم إىل الو ياختذت احلكومة ا ً ً ية لصين نظام العاملي  للملك قرب ربع ساكن العامل من ا ل ّ
ية الفكرية يف الصني وتطويره . الفكرية شاء نظام ا هدت إ ثالثني عاما اليت تلت ذكل  تدرك قائال إن ا مللكوا نش ل ًسـ ً

بقا للقواعد ادلوية ية و يق ا ية من أجل  ياجاهتا الو ها وا مترار وفقا لوا نه اب لو ط من ن ًت لتً حتق قع طي ح سـ نفاذ ومل يؤد . حتس
ية الفكرية إىل  تجارية 1.3مللكثقافة ا ية وا نولو تصادية وا ية الا يار من ساكهنا بدور همم يف تعزيز ا ل  من جمل تك لق لت

ية الفكرية والهنوض هبام يف  ية يف تعممي نظام وثقافة ا سامهة إجيا سب، بل سامه أيضا  ية يف الصني  ثقا مللكا بف م حف ًل
هود . خمتلف أحناء املعمورة يل تطوير نظام جلوأثىن عىل ا ية يف  ثالثة املا بو عىل مدى العقود ا سباليت بذلهتا الو ض ل ي

شمل أكرث من  ية الفكرية  ية ضامن متديد نظام ا نه  ية الفكرية ادلويل و يا لبغ مللك ي  يف املائة من ساكن 90حتسمللك
ي. العامل منو وا تاكر وا يع الا تحدث عن خربات بدله يف جمال  تقل املفوض إىل ا منوا ب شج ل لتن ل ية ت مللكة عرب نظام ا

ثري  تاكر وقامت اب ية إىل الا لكالفكرية وقال إنه إذا نظران إىل املايض، نالحظ أن الصني اكنت من األمم ادلا ب ع
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بارود  سحوق ا ناعة الورق و مية، أي  نذ العصور القدمية ومهنا اخرتاعاهتا األربعة ا لمن الاخرتاعات  م ص لعظ م
نفصةل، ا باعة ابألحرف ا بوصةل وا ملوا لط بري يف تطوير احلضارات يف العاملل شلك  كليت سامهت  غري أن املفوض . ب

يام  نذ  ية اليت اكنت تقود العامل يف وقت من األوقات ختلفت عن الركب  قأعرب عن أسفه ألن احلضارة ا م لصين
هود  بذل احلكومة  سن  يامن بدأ الوضع  رشين  نات القرن ا ية إىل غاية أواخر  نا ثورة ا مضا ي جلبع بح تح لع ي ع لص نية سـل

تاح عىل العامل اخلاريج يل من أجل إصالح األوضاع والا ها  بق  نفمل  ثل مسـ نت . ي نذ ذكل احلني،  سوأوحض أنه  حتم
تصادية  ية ا شلك ملحوظ بعد أن جسلت  تاكر  يا وقدرهتا عىل الا نولو ققوة الصني يف جمال العمل وا ج منتك ب تب ل

يواي يف. رسيعة ية الفكرية يؤدي دورا  ًوأقر بأن نظام ا ح نظام، يف واقع األمر، ًمللك ية وأضاف أن هذا ا ل تكل ا لعمل
تصاداي يا وا يا وازدهاره ثقا نولو يا و بدل  يا دلمع تقدم ا ية مصدرا ر بح بصورة تدر ًأ ق ف ج ًتك ً ً علمً ل سـ جي ئيص ًوعرض جردا . ً

بات براءات الاخرتاع ىف 2009 إىل 2000للتقدم احملرز من  نوي  منو ا توسط معدل ا شريا إىل أن  لطل  سـ لم ل م ً
نة 22.3ني بلغ الص سطس  ناير إىل أ بات براءات الاخرتاع من  سـ يف املائة، وأن عدد  غ ي  وصل إىل 2010طل

بهتا 226821 با، أي بزايدة  نس  ً ية18طل نة املا ها من ا ض يف املائة مقارنة ابلفرتة  لسـ بات معاهدة . نفس طلوبلغ عدد 
شأن الرباءات  تعاون  با نة، 67.9، أي بزايدة بلغت 7749ل نة بعد  سـ٪  تعاون سـ بات معاهدة ا لووصل عدد  طل

ية يف الصني إىل  نشأن الرباءات اليت دخلت املرحةل الو با42464طب تجارية بلغ عدد . طل  لويف جمال العالمات ا
يل  سجبات ا نة 684 000لتطل سطس  ناير إىل أ هر  سـ طلب يف الفرتة من  غ ي  31، أي بزايدة بلغت 2010ش

ها من العام يون طلب حبلول .  املايضنفسيف املائة مقارنة ابلفرتة  يودع أكرث من  تقديرات إىل أنه  ملوشري ا سـ ل ت
بات املقدمة خالل الفرتة  ها عىل اإلطالق إضافة إىل أن عدد ا توى  تصل إىل أعىل  لطلهناية العام احلايل  سـ لل م

ية إىل الصني يف إطار نظام مدريد بلغ  ية اليت تريد متديد احلدود اإل رشاكت األ ميذاهتا من ا ب قلل با 9867جن طل 
ية قدمت  رشاكت ا ية كام أن ا نة املا يه يف ا بات عىل ما اكن  لصينبقى بذكل عدد ا ل ض سـ عل لطل لي  طلب 1090ل

تجارية يف إطار نظام مدريد، أي بزايدة بلغت  ليل دويل للعالمات ا نة46تسج نة بعد  سـ٪  ويف جمال حق . سـ
سن ال ية  رش ثفت هجودها ا لاملؤلف، أشار املفوض إىل أن الصني  يع ت نفاذ لك ها، إذ دخلت حزي ا لقوانني و تنقيح

ناير  تلفزيون يف األول من  تخدهما حمطات اإلذاعة وا ية اليت  تجات ا تة دلفع ماكفأة عىل ا تدابري املؤ يا ل سـ سمع ن تل ل مل ق ُ
ية من قانون حق املؤلف 2010 يح األحاكم ا شأن  شعب الوطين قرارا  نة ادلامئة جمللس ا متدت ا ن؛ وا ب ل ملعللج تنق ً ع

نفاذ يف 2010ير فربا26يوم  ية عن الرضر حزي ا سؤو ل، ودخل قانون ا ل  وقد عززت الصني هبذا 2010ل يويو 1مل
بدل  يد ا يط الرمقي وبدأت اختاذ إجراءات خاصة عىل  لالقانون هجودها يف حامية حق املؤلف يف اإلنرتنت وا صع حمل

نة عىل اإلنرتنت سوق. صملاكحفة القر شلك ملحوظ، وال سـامي لوأبرز املفوض أن حامية حق املؤلف يف ا نت  ب  حتس
ية  ية حلق املؤلف ووضع إطار أويل للخدمات العامة والاجامت نظامت لإلدارة امجلا شاء مخس  عمن خالل إ ع من

تاكر . بشأن قضااي حق املؤلف سن قدرة بدله عىل الا نظمة عىل أن  رسور بأن يطلع ا بوقال املفوض إنه  حت مل ّم
تصادية وذكر أنه يف ع ته الا قعززت  يث 2009ام تمني سة األوىل من  بدلان ا ح اكنت الصني من بني ا مخل ل

يدان  يث بلغت نفقاهتا يف هذا ا تطوير  بحث وا تامثر يف جمال ا ملالا ل حل ناجت احمليل 1.62س ل يف املائة تقربا من ا ًي
ناهز  تقدمة املصدرة ما  يا ا نولو تجات ا بة  بدل، واكنت  ياإلجاميل  مل ن سـ جلل لتك م م  يف املائة من إجاميل جح30ن

تقدمة . صادراهتا يا ا نولو ناعات ا مية املضافة  نة، زادت ا بعة األوىل من ا هر ا ملوأضاف أنه يف األ لص سـ جسـ تك لش لق ل ل
نة كام أن 17.1بنسـبة  نة بعد  سـ يف املائة  سكك احلديدية اخلاصة ابلقطارات 1068سـ يلومرتا من خطوط ا ل  ًك

نيت وهاى وغوانغزو بدأت يف رسعة اليت تربط بني مد ية ا يعا ل سمرب ل رسعة القصوى 2009ي العمل يف د بلغ ا ل إذ  ت
ساعة394للقطارات  يلومرتا يف ا ل  تصادية يف الصني يعاين من بعض القصور . ًك ية الا قوأقر املفوض بأن منوذج ا لتمن

نطوي عىل  ياذلي ال ميكن جتاههل وميكن القول أيضا بأنه  تلوث "ً تامثر والاسـهتالك وا ية من الا لتوايت عا ل سسـ م
نخفضة من العائداتمسـمقابل  ية جعلت الصني تدرك ". متوايت  منطها " أزمة"لوأشار إىل أن األزمة املا

ها  تصادية، وأاتحت  ية الا يدي  لا ق من للتتقل ية، وتمكن هذه الفرصة يف " الفرصة"ل ية  نظرة ا مناليت جاءت هبا ا لعلم للتل
ناعات  ية ا ناعة وحتديهثا إضافة إىل  يلكة ا لصاحلاجة إىل إعادة  من لص يةته مية مضافة عا لذات  واتبع املفوض تدخهل . ق

ية الفكرية يف يويو  ية  ية الو ية أصدرت خمططا لالسرتا نقائال إن احلكومة ا ن للملكيج طن ت ً لصي  ونفذته، وبذكل 2008ً
ية  ية واأل رشاكت ا ية وتقدم للك من ا ية الو ية الفكرية كجزء من الاسرتا بـي تربز دور حامية ا حملل ل ن نيج ط جت مللك فه
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ها يةلاليت  يق ا لتمن عالمة جتارية فرصة جديدة من أجل  ية الفكرية . حتق ترب أن إنعاش اإلبداع يف جمال ا مللكوا ع
ية الفكرية أدت إىل ازدهار  سويق اجنازات ا ية وأن زايدة  ية واأل رشاكت ا تعاون بني ا مللكوسع نطاق ا تن ب ل جنل لصي ّ

ية الفكرية عز نوع وسائل إدارة ا يا كام أن  نولو ّسوق ا مللك ج تتك ياسة العامة فضال عن أن تعزيز ل تقرار ا ًز ا سـ لسـ
تامثر مية لال ئة  ية الفكرية خلق  سحامية ا ي سلمللك ية الفكرية املذكورة . ب ية  ية الو للملكوذكر املفوض أن الاسرتا ن طيج ت

تجارية، عىل اإلرساع  يني وتطوير العالمات ا نولو تطوير ا بحث وا تصممي اخلالق وا لساعدت، من خالل ا ل ل جل لتك
تصادية من منوذج قامئ عىل املادة إىل منوذج قامئ عىل املعارفمعلمن  ية الا قية حتول ا هد بأن جحم . لتمن ستشوا

ثقافة وحق املؤلف جتاوزت  ية املربطة اب ناعات ا لا ت يار دوالر أمرييك يف عام 340لصينلص ، أي بزايدة 2009مل 
بة 15.5بلغت  منو  نة وارتفع معدل ا نة بعد  سـ يف املائة  سـ بنسـ ناجت احمليل خالل الفرتة  ابمل5ل لائة مقارنة بإجاميل ا

بة ما بعد األزمة تصاد الصني يف  منو ا با جديدا  حقها من العام املايض، وشلك ذكل  ق لس ً ً قط ي وأشار كذكل إىل . نف
تضح ذكل يف  بدل و مثرين األجانب يف ا بري من ثقة ا شلك  ية الفكرية ىف الصني عزز  سني حامية ا يأن  ل ك ب ملستحت مللك

ية يف العامل إذ توجد فهيا فروع أكرث من حقيقة  تامثرات األ بدلان األكرث جذاب لال بأن الصني يه من ا جنل  470س
سامئة األكرث رحبا يف العامل وأن الصني جذبت  رشاكت ا رشاكت املدرجة يف قامئة جمةل فورشن  مخلرشكة من ا لل ت ل

يا قدره  ًمجموعا ترا تامثرات1050مكً يار دوالر أمرييك من الا س  تل مل ية يف هناية يويو من العام املايض  تح األ ل لب جن
ية ملدة  نا بدلان ا مصدارة ا ل بلهتا الصني من 18ل ية اليت ا تامثرات اخلار بة الا ية وأضاف أن  تا نة  تق  ج سـس سـم ل ت نسـ

لناير إىل يويو عام  بة 2010ي نة20.7بنسـ زادت  نة بعد  سـ٪  ية . سـ سات األ يات املؤ بوأضاف أن  س جنمعل
منو ومركزا املموةل من اخلارج ىف با  بح  ثري مهنا أ بري، بل إن ا تامثري  مية وذات مردود ا لل الصني اكنت  قطسل ص لكك س
رشاكت األم تامثرية . للمرحبا  ئة ا ها احلكومة خللق  بذ هود اليت  مثرين أدركوا ا هر لك هذه العوامل أن ا سو ي ل جل بتظ ت ملست

بدل لمية، مما عزز ثقهتم يف ا سة عىل والحظ املفوض عىل وجه اخلصوص أن. سل نة اخلا م الصني نفذت  للسـ
توايل، أي من  مترار يف جمال 2010 إىل 2006لا نهتا من تعزيز هجودها اب ية الفكرية  سـ، خطة معل محلاية ا مك مللك

نة عىل اإلنرتنت، وذكل  ية الفكرية وإطالق محالت خاصة ملاكحفة القر صاإلنفاذ اإلداري والقضايئ حلقوق ا مللك
سو لية احلفاظ عىل نظام ا تامثربغ ئة الا سني  سق وزايدة  بي نصف األول من عام . حت يامن 2010لوأوحض أنه يف ا ح 

بات الرباءات الواردة من اخلارج يف الارتفاع مرة أخرى  تعاش تدرجيي، بدأ عدد  تصاد العاملي يف ا طلدخل الا ن ق
منو  بة 9.8لوبلغ معدل ا بات الرباءات زاد  سـ يف املائة وقال إن عدد  يعود إىل  يف املائة11.4بنطل نة  نة بعد  ل  سـ سـ

تعددة  رشاكت  شأهتا ا تلفة اليت أ تطوير ا بحث وا ية، وأضاف أن عدد مراكز ا بل األزمة املا متواه  لق ن خمل ل ل ل مسـ
تجاوز يف الوقت الراهن  يات ىف الصني  يا يا 1200جلنسـ نرصا ر يا  رشاكت املموةل أ بحت ا ً مركز وأ سـً ع ب ل يص ئن ًج

تاكر يف الص تطوير والا بحث وا بمن قوة ا ل تصادية . نيل ية الا تصاد وا يلكة الا قوأكد املفوض أن إعادة  منق لته
تصاد العاملي ومنوه تعاش الا برية يف ا ساهامت  تا  تدامة يف الصني قد قا نم ك م ، جتاوز 2009وقال إنه يف عام . ملسـ

ية  نة اجلارية وصل جح1 000لصينجحم الواردات ا بعة األوىل من ا هر ا يار دوالر أمرييك وخالل األ سـ  سـ لمل ل م ش
يار دوالر أمرييك، أي بزايدة بلغت 766.6الواردات إىل  ثابة 47.2مل  نة واكن ذكل  نة بعد  مب ىف املائة  سـ سـ

نه  تفادت  يع أحناء العامل وأدى إىل تدفق طلب هائل ا تجاريني يف  رشاكهئا ا بة  ية اب مفرص ساحنة  سـ مج ل ل سـ لنمن للت
بدلان اجملاورة، تصادات الكربى يف العامل إضافة إىل ا لالا تصاد العامليق تعاش الا ق مما جيعل الصني حمراك همام يف ا ن ً ً .

ية الفكرية وتطويره بدمع  شاء نظام ا يت عىل مر اترخي إ نان الصني ألهنا  مللكوأعرب املفوض عن ا ن حظ مت
سابق واحلايل بو ومديرها العام ا متع ادلويل، وال سـامي من الو يني من ا بريين وتفامه وتعاون  ساعدة  لو ي ك جملم . حقيق

تعاون، مما و يا هذا ا رس املدير العام  مترار خالل العام املايض و بو زاد اب تعاون بني الصني والو لذكر أن ا خشص ي ي ًل َّ سـ
ية يف مارس وهو  شأن ا بو  يذ جدول أعامل الو ية حول  ندوة اإل شرتك يف الصني  نظمي ا منأسفر عن ا ب ي مي لل مل تت لقل تنف ل

ندوة يا، وا لأول مؤمتر دويل من نوعه يعقد يف آ سـ شأن الرباءات يف يويو لزايدة ُ تعاون  ن اجلواةل عن معاهدة ا ب ل
يل ادلويل  شأن نظام مدريد  ندوة اجلواةل  شأن الرباءات يف الصني، وا تعاون  سجتعزيز نظام معاهدة ا ب ل ب للتل
تعاون املوقعة يف أبريل بني إدارة ادلوةل تجارية اليت عقدت وفقا ملذكرة تفامه حول زايدة تعزيز ا لللعالمات ا  ل

بو تجارة والو يناعة وا ل رشوع حبث . للص يذ  تا يف  بو اشرت ٍويف جمال حق املؤلف، قال املفوض إن الصني والو م ك تنفي
تاجئ اليت حتققت يف إطار  نظمي مؤمتر حصفي عن ا بو محلاية حق املؤلف، وشاركت يف  نعن أفضل ممارسات الو ت لي
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ية  تعزيز  تونغ  منرشوع حبث عن حامية حق املؤلف يف ان ل ن تم نظمي حفل إلصدار ٍ ية إضافة إىل  يج ا تناعة ا حملل سـ لنص
بحث  رشوع ا نادا إىل  لتقرير ا م ً ية واإلنلكزيية(ست تني ا لصيناب ية يف ). للغ يق ا لتمنوالحظ املفوض أنه ال ميكن  حتق

ها يف العامل يادة املدير العام، صاغت يف العام املايض . حتقيقالصني دون  بو، حتت  قوأعرب عن رسوره ألن الو ي
ية إىل إجياد اخل سعة الرا ية ا ية الر توسط اليت تركز عىل األهداف الاسرتا ية لألجل ا مطة الاسرتا ت سـ يج مل ليج ي ت ئت

ها العامل تحدايت الكربى اليت يوا هجحلول  نة . لل نظمة يف ا شاط ا سـوقدر أميا تقدير تقرير املدير العام عن  مل لن
يادة املدير ا يده هل ورأى أنه حتت  ية وأعرب عن تأ قاملا ي يع ض شطة من جانب  شاركة  يا و مجلعام واإلدارة ا ن مب لعل

مية  ية ا تعزيز ا هامات جديدة  ية وتقدم إ نجز هممهتا عىل حنو أكرث فعا بو أن  لسلادلول األعضاء، ميكن للو منت ل ل ت لي س
يع أحناء العامل تاكر يف  ية الفكرية والا سري حامية ا ية الفكرية و مجنظام العاملي  ب ي مللكلل ض األزمة وقارن املفو. تللملك

تغريات وأفاكر واجتاهات جديدة حول  تلفا  هد أيامن رحلت وارحتلت خملفة وراءها عاملا  ية بعاصفة تغري ا مباملا خم ملشل
هر بعد األزمة بل  تظا شؤون ادلوية ذات الصةل . ملسـتق ية حول ا تا لويف هذا الصدد، قدم املالحظات األربع ا ل ل ل
بو يق ًأوال، رأى أنه م: يابملوضوع يف إطار الو هود  تاكر برؤية أوسع نطاقا وبذل ا تحقن الرضوري دراسة الا لجل ً ب

ية الفكرية نظام ا توازن  مللكتطوير  تاكر . لم تخذ الا تصاد القامئ عىل املعارف،  ية الا بوقال إنه يف إطار  ي قمن ت
بقرية الراننة إىل أسلوب قامئ متد عىل األفاكر ا سابق اذلي  تقل من األسلوب ا يب جديدة و لعأسا ل يعل  عىل ين

ية بحث وا تعاون يف جمايل ا منا ل تاكر عىل . لتل نارص الا يعاب  ّهل هممة ا ية الفكرية  بوقال إن نظام ا ع ت س سمللك
بو ية الفكرية ادلويل اذلي تديره الو يد العاملي بدمع مؤسيس يوفره نظام ا يا تقاده . مللكلصع عوأعرب املفوض عن ا

يع أحن تاكر حبزم يف  شطة الا مجبأنه ال ميكن تعزيز أ ب ية الفكريةن توان  للملكاء العامل إال بإرساء نظام دويل  م وذلكل . ّ
شأن الرباءات ومدريد وغريها من األنظمة  تعاون  سني معاهدة ا بو  ها الو بذ هود ادلؤوبة اليت  بهو يؤيد ا ل تح ي لت ل جل ف

تاجئ شامةل و يق  بو من أجل  تلفة حتت رعاية الو شاط عىل امليض قدما ابلربامج ا موالعمل  نحتق ي خمل توازنة تأخذ يف بن
يع األطراف بار مصاحل  مجالا توصل إىل . عت ية الفكرية وا يا، من الرضوري اعامتد هنج شامل محلاية ا لواث مللكن ً

ية شأن ا منتوافق يف اآلراء  ئة . لتب سني ا هور و نطوي عىل إذاكء وعي ا ية الفكرية  يوذكر أن حامية ا مجل لبمللك حت ت
ية عىل  بات ا ية ا نالقانوية و لفعل لطل ب من ية الفكرية عىل وجه اخلصوصتل ية . مللكتجات ا ترب أن تعزيز ا منوا لتع

تعدي عىل حقوق  ية للحد من ا ية هام من بني الوسائل األسا بدلان يف جمال ا تلف ا يق الفجوة بني  لو سـ من ل خم لتي تض
ية بدلان الهامتماهتا اإلمنا بادل بني ا ناك احرتام  بغي أن يكون  ية الفكرية و ئا ل ت مه ن مت. يمللك ع ادلويل إىل إيالء جملودعا ا

يق  نولويج و تاكر ا ية يف جمال الا نا بدلان ا سه، زايدة دمعه  ية الفكرية، ويف الوقت  ية محلاية ا بأ ب ل لل نف تطمه تك م لمللك
يات نولو تابعة بعد نقل ا بات ا تعلق برت ها فامي  ساعدة  ها وتقدمي املزيد من ا يا و نولو جا تك ي ل نقل ج لتك ملل ي ثا، من . تمل ًواث ل

تحدايت الرضوري أن تريس  تاحا وأن تعمل يدا يف يد يف مواهجة ا تعاون بطريقة أكرث ا بدلان عالقات ا لا ل ًل نف
ية الفكرية  سع دالةل ا نظر إىل أنه، من هجة،  يع، وال سـامي اب تاجئ مرحبة  يق  تلفة من أجل  مللكا تحتق ل للجم ن تخمل

يا مرتابطة مع مج بحت حا يدية أ ية الفكرية ا مترار إذ أن قضااي ا لاب ص لتقل مللك ية وتغري سـ لةل أمور مهنا األزمة املا
ية الفكرية  بدلان، والسـامي ماكتب ا ناخ واخلطر عىل الصحة العامة، ومن هجة أخرى، تواجه العديد من ا مللكا ل مل
ية  تاكر العا سني الكفاءة واجلودة ألن دورة الا بات واحلاجة إىل  بب ترامك ا ية، صعوابت مجة  ملالر ب حت لطل بسسـ ئي

بحت قصرية وزادت األ هود . نشطةصأ ية ا ياهجا إىل احلد من ازدوا جلوقال إن تكل املاكتب شرتك يف ا ج ت حت
ته سني كفاءة الفحص ونو بحث والفحص و تاجئ ا بادل  يوتقامس العمل والاعرتاف ا حت ل عت يخ . بنمل سـوأضاف أن تر

ميكن من تقدمي خدمات يف وقت أرسع وبكفاءة أكرب وتلكفة أقل للمخرتعني  تعاون بني املاكتب  ّا سـ وأحصاب ل
ية الفكرية عرب العامل يه من . مللكحقوق ا تو شرتك حول هذه القضااي  توصل إىل تفامه  بدلان ا يع ا جوذلا انشد  ب م ل ل مج

شالك املطروحة تعاون ادلويل وإجياد حل فعال  بو وتعزيز ا للمالو ل ترب أنه من الرضوري تعزيز . ّي عورابعا، ا ً
شرتكة ية ا شموية لصاحل ا سامح وا ملا من ل ل لتت سمح وقا. ل بغي أن  يقي  ناه ا ية الفكرية  يل إن نظاما سلامي  نمبع حلق يللملك ً ً

منو عىل  تصاد العاملي يف ا متكني الا تاكر  تفادة من الا ية عىل حد سواء من الا نا تقدمة أو ا بدلان ا ليع ا قل بم سـ ل مل ل ٍمجل
شرتكة بروح  ية ا يق ا تخلص من الفقر و رشية مجعاء عىل ا ساعدة ا توازن و ملحنو  من ل ب لتم حتق لم تاح ٍ نفمن الا

با تالفات جا شرتكة وترك الا ية  بحث عن أر سامح واب ًوا ن م ض ل خت تعداد بدله . ل ته معراب عن ا تمت املفوض  سـوا ًلكم خ
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يع أحناء العامل  ية الفكرية يف  سني نظام ا يل  ساهامت يف  مترار يف تقدمي ادلمع وا يا لال مجبوصفه بدلا ان حت مللكمل ب سم سـ ً ً
تدام وا منو ا يق ا ملومن أجل  ملسـ ل تصاد العامليحتق  .قتوازن لال

ية وأشاد  .23 بدلان األفر يابة عن مجموعة ا يان اذلي أدىل به وفد أنغوال اب يجرياي ا ناعة يف  تجارة وا يقوأيد وزير ا ل ن ب ن لص لل ل
توايت بني ادلول األعضاء، وأطرى  ية الفكرية عىل أعىل ا توى يف إذاكء الوعي اب يعة ا سـبدور األجزاء ر ملسـ مللكمل ف

تقومي الاسرت شعبلعىل ا ية الفكرية من ا بادرات امللموسة اليت قربت ا يجي للربامج وا لا مل يجرياي ال . مللكت نوقال إن 
ية ألحصاب املصاحل  رش ناول املصلحة ا ية الفكرية عىل أهنا غاية يف حد ذاهتا بل تراها عىل أهنا حمفز  عترى ا ل لت مللك

تداما ًناوال  سـ مت تام . ً يختوأشاد الوزير اب تعراض مزيا نية ا سـ ية، معل شأن ا بو  شاريع جدول أعامل الو منة  ب ي لتم
شاريع أولوية  تكل ا ناسب  متويل ا تطلب أن يظل تقدمي ا يذ جدول األعامل املذكور  نجاح يف  ملورصح بأن ا ل مل ي لل تنف

يع الربامج نفذ  يات املوارد الالزمة لألمانة  ية، وأن تقدم ا مجر ت مجلع لسـ يجرياي تؤيد برامج . ئي نومىض الوزير يقول إن 
يا أكرب جتاه ادلول األعضاء، يالو تدريب وناء القدرات وأعرب عن أمهل يف أن يرى الزتاما اسرتا شأن ا ًبو  يجً ب ل تب

بدلان منوا ية وأقل ا نا بدلان ا ًوخص ابذلكر ا ل ل شمل . مل يع حدود امحلاية ليك  تو نادي  يجرياي  توأضاف أن  سـ ب ت ن
ية واملعار ثل املوارد الورا تاكرات، بل وأيضا جماالت  ثالا مب يدي، وأعرب ً ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلف ا ل تع لتقل ل ل

شأن وضع صك ملزم يف هذا الصدد ية ادلوية إىل اتفاق  نة احلكو توصل ا بعن أمهل يف أن  ل للج ومىض يقول . مت
يجرياي تأمل أيضا يف أن حيرز تقدم يف معل سائر اللجان، وال ًإن  تعلق بوضع القواعد واملعايري  ن يسـامي فامي 

ية وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة، والرباءات ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ف والعالمات ا ب ع لص لل
ية  نة ادلامئة ا برصي اليت اقرتحهتا ا سمعي وا شأن معاهدة األداء ا رسيع العمل املضطلع به  نادي  نويه  للج ل ل ب ت ملعت ب

يجرياي تؤيد. حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة يدا اتما، نوقال الوزير إن  توسط تأ ية لألجل ا ً اخلطة الاسرتا ً ي مل تيج
يات بأن  ساءةل، وانشد ا ية  نظمة أكرث توهجا إىل اخلدمات وأكرث قا تجعل ا مجلعوأشار إىل أن هذه اخلطة  للم بل مل ًسـ

تأخري تؤيت مثارها من دون املزيد من ا لمتد اخلطة املذكورة  ل ية . تع نارص الر سـوأعرب الوزير عن ارياحه  للع ئيت
ية، كام حدد للسـ يط للموارد املؤ تاكمل  نظام ا ية وملقرتح ا يا تخدام األموال الا سـياسة اخلاصة اب تخط مل ل ط ت سسـ لل ح

بايق اخلاص ابلصحة  رشية وناء القدرات والوضع الا ستجماالت أخرى حتظى ابهامتم خاص ويه تطوير املوارد ا ب لب
يولويج و نوع ا ناخ وا ية وتغري ا نفاذ إىل اخلدمات ا بوا ت مل ب لل ل تدامةلط ية ا يق ا ية الفكرية يف  سـالالزتام اب ملمن لت حتق . مللك

تفل يف عام  يجرياي  تحونوه الوزير إىل أن  سـن يايس، 50 مبرور 2010ّ تقالل ا سـ عاما عىل حصوها عىل الا لسـ ل ً
ية ية الو يق ا ية الفكرية يف  نوأكد دور ا طمن لت حتق شطة . مللك ية الفكرية يف أ يجرياي أدرجت ا نورصح بأن  مللكن

يط ية الفكرية لتخطا ية الفكرية دلهيا وحدثت ماكتب ا ية  ية ا ية، وحدثت ا تصادي الو مللك الا للملك ن تق تحن لط لب
رشاكء بو وغريها من ا ساعدة من الو ية  لالو ي مب ية الفكرية يف . طن تطرد قائال إن احلكومة عززت الوعي اب مللكوا ً سـ

تخدام الف ساءةل والا ية  ية والقا شفا تعزز ا متع معوما  سـا للم بل ل فل ً يةجمل تا يع نطاق القدرة اإل جعال للموارد يف تو ن . سـ
تلفة نظرا دلورها  ية  ية الفكرية يف دورات أاكد يا كذكل إدراج ا يجرياي اسـهتلت تدر ًوأضاف أن  خم مي جي مللكن ً

ناعة  رشاكت الصغرية وتعزيز قدرة دوائر ا ية، وخاصة عن طريق تعزيز ا ية الو تاكمل يف خطط ا لصا ل ن من طمل لت
تطويرتوالزراعة وما يربط  بحث وا سات عىل ا لهبا من مؤ ل نهيا . س هائةل ملوا يجرياي تقر ابلقدرة ا طوقال الوزير إن  لن

ية، وال ناعات اإلبدا عيف ا يد الفوائد العائدة عىل  لص تأ ها فرصة  يجرياي، بو يامن يف  ناعة ا كسـامي ظاهرة  ل ن صفص لس
تامثر نة لال ئة  ئة  سمالك احلقوق و ممك بي يجرياي تعك. لهتي تامثر نوراح يقول إن  ئة قانوية مالمئة لال ئة  سف عىل  ني بي هت

بو وغريها من  تلقاه من الو ية الفكرية ويه تقر ابدلمع اذلي  بارش يف القطاعات اليت تقودها ا نيب ا ياأل ت مللكمل ج
ها بذ هود اليت  رشاكء يف ا لا تجل ية . ل تحدايت ا تصدي  ية الفكرية حامسة يف ا تقاد وفده أن ا منوأكد الوزير ا ل ل لتع مللك

ييئ اليت  تدهور ا ية وا يان واحد إلجياد حل ألزمة الغذاء العا تعمل  يات  رشية، وانشد ا ها ا بتوا كك لهج لل مل ل مجلع ب
تحاكم الفقر واملرض  .سـوا

ية  .24 نا ية ا عورحب وزير ا لص بارات لتمن يات وتوجه  شاركني يف ا يع ا بعوتطوير القطاع اخلاص يف الكونغو  مجلع مل جبم
ئة احلارة إىل أعضاء رئاسة ا مجلعا نظمة وإىل لهتن يادة ا يه يف  يه تفا بو اذلي أثىن  مليات وإىل املدير العام للو ن عل قي

تاحة شريا إىل جودة الواثئق ا ملاألمانة  ية الفكرية وتعزيز . ًم سري الاتفاع اب بو  ها الو بذ هود اليت  مللكورحب اب ل نجل ي ي لتت
يات تديرها ال. فهمها يف العامل ية الفكرية من قوقال إن بدله انضم إىل عدة معاهدات واتفا بو إذ يدرك ما  للملكو ي
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شعوب تصادية ورفاه ا ية الا لدور راحج يف ا قمن تاكر يف . لت مية للهنوض ابال تايل ماكنة  نح اب بومىض يقول إن بدله  ل قمي
بدل ية يف ا نا توسطة يف إطار برانمج إنعاش األشطة ا رشاكت الصغرية وا متع املدين والوسط اجلامعي وا لا ع لص ن مل ل . جمل

يقا  ًو بو وشمل يف مجةل أمور حتق ساعدة الو ية الفكرية جيري إعدادها  تطوير ا ية  تذلكل، أشار إىل خطة و ي مب ل مللكن ط
تاكر  شاء مركز دلمع الا ية الفكرية وإ ية اب ية لإلدارة ا باختاذ تدابري تريم إىل تعزيز القدرات ا ن ن مللكيل ملع لتشغ

نولويج سد إرادة بدل. لتكا جيوأضاف قائال إن وضع تكل اخلطة  تحة ً بدلان ا ملنفه اذلي يعزتم أن يكون يف عداد ا ل
تقين وجائزة  تاكر ا ساعدة عىل الاخرتاع والا ندوق ا تاكر أي  يع الا ية  تدعمي آ تاكر واإلبداع  لأمام الا ب مل ص ب شج ل ب تب

هورية ألفضل اخرتاع مجلريس ا تظام محالت . ئ شن اب يد، ذكر أن احلكومة  نة وا تعلق مباكحفة القر نوفامي  ت تقل ص لي
ي عتو بدلة العاملني ل سـهتلكني يف ا تصاديني وا لالا مل ية . ق شأن ا بو  ناعه بأن جدول أعامل الو منوأعرب عن ا ب ي لتت ق

ية الفكرية تعزيزها إىل أقىص حد يف خدمة ا يف أعامهل ال بل  بدله  مللكسمح  ب ث ل تكي نظمة إىل مواصةل . بس ملودعا ا
ية إىل  ية المهجودها الرا تعاون ادلويل يف جمال ا مللكضامن ا  .فكريةل

نائب العام يف غاان إىل أن حامية حقوق  .25 تب ا لوأشار انئب املدعي العام وانئب وزير العدل يف وزارة العدل و مك
ية كذكل ية و ـي  ية  ية عا توايت عديدة، ومبا أهنا  متع عىل  ية الفكرية تعود ابلفائدة عىل ا نا قض مل قض طسـ هم فمللك . جمل

ثريا ًوقال إن  نقاش دار يف اآلونة األخريك ية الفكرية، وال سـامي دور نظام ل من ا مللكة حول دور نظام حامية ا
ية يف بدل ما منو وا تاكر وا يع الا منالرباءات يف  ب لتشج ل تطرد قائال إنه بإلقاء نظرة رسيعة عىل اترخي . ت ًوا سـ

ية الفكرية تخدام نظم حامية ا بدل وصل إىل مرحةل نضج يف ا بني أن ا رشيعات يف غاان  مللكا سـت ل يت وأضاف أن . ل
نة  ية لرباءات الاخرتاع يف  هدف من اعامتد رشيعات و سـا ن طت ناسب 1992ل ثال يه صقل نظام للرباءات  ت  ليم ً

بدل ية  ية الو بات اإلمنا للوا ن ئ طتطل ثال التفاق تربس واحلاجة إىل . مل يث الا يوقد تأثر ذكل ابلزتامات غاان من  متح
يد الوطين  ية الفكرية وتعزيزها عىل ا تيق حامية ا لصع لسـ مللكن بات تربست يتوافق مع احلد األدىن من  وعىل . متطل

ية الفكرية  تجارية ودور حقوق ا ئة األعامل ا توسطة عىل  رشاكت الصغرية وا يطر ا يد الوطين،  مللكا لي مل ل سـ بلصع ت
يف للغاية تاكري  شاط الا ضعكعامل حمدد  ب تطلب وضع . للن تصادية  ية والا ية الاجامت تومىض يقول إن ا ع قمن لت

ياسات تاكر احمليل من لسـاملزيد من ا يع الا تصاد العاملي  تصاد الوطين يف الا ب اليت تامتىش مع اندماج الا لتشج ق ق
يات فعاةل نة . لخالل آ متدت حكومة غاان يف  سـوذلكل، ا نارص هممة 2005ع ية مشلت  ياسة جتارية و ع  ن طسـ

ية الفكرية و بدل اخلاصة اب ية تطوير أنظمة ا ية الفكرية وأقرت بأ حتياسة ا ل مه مللكسـ مللك ية ضامن أن ل بغسني إدارهتا 
رشين بدل يف القرن احلادي وا ياجات ا لعتليب مبا يف الكفاية ا ل ية . حت تجارية وا ياسات ا لعلمواسرتسل قائال إن ا ل لسـ ً

تفادة من أفضل املامرسات ادلوية  ها وسعت إىل الا ية الفكرية وتا شلك مفصل أولوايت ا لوصفت  سـ ن َب َ جئ مللك
هد ن. وخربة احلكومات األخرى رسايشو ته حكومة سو ية الفكرية إصالحات بدمع مايل قد يظام غاان حلقوق ا م . مللك

ية ساعدة ا ية الفكرية عن طريق تقدمي ا نظام الوطين  بو تطوير ا نكام دمعت الو مل ل لتقي يذ هذين . للملك تنفوجيري 
ية الفكرية وتطوير نظام حاميهتا سني إدارة ا تاكملني هبدف  رشوعني ا مللكا حت مل يؤداين ملوأضاف أن ا. مل سـرشوعني 

ية املواهب  تصادية و ية الا يق ا يل الصادرات و يا و نولو يع نقل ا ئة األعامل و سني  منإىل  من ه شج تحت قت حتق ج تك لي س تل ت ب
تغالل  بادل املعلومات الصاحلة لال يع  ية و ية الفكرية ا ية ورعاية أصول ا ية ا تاكرية وا سـالا ت شج حملل حملل ن تب مللك لف

تجاري ته قائال. لا نائب  ًوواصل ا لكم تاكري من ل شاط الا تعزيز ا نت العديد من املزيات  ب إن اإلصالحات  ن ل لتضم
يفة  نات أو تعديالت  يع إدخال  نفعة  ية من خالل تقدمي تعريف واحض لامنذج ا رشاكت ا طفجانب ا حتسي شج مل حملل لتل

نح الرباءة وإجراءات الا. مثال سابق  ثل رش املواصفات ا سائل  ناول أيضا  تعراض  ملوأوحض أن الا ل ن م ت عرتاض مسـ
يق ها إضافة إىل مطالب حبامية اخرتاعات ذات نطاق  ضالالحقة  ثه قائال إن بدله، عقب اعامتد . ملنح ًوواصل حد ي

ياسة حامية شامةل، إذ أن  متد  ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا سـاتفاق تربس، عدل نظايم العالمات ا ع لص عل ّ ي
شمل اآلن عالم بح  ثال أ تجارية  يقانون العالمات ا ص ًل يع م تعراض من أجل تو سـات اخلدمة وخيضع ملزيد من الا سـ

ثل عالمات الصوت وأشاكهل يدية  تجارية غري ا شمل أشاكال وأنواعا جديدة من العالمات ا مامحلاية  تقل ل لت ً ً ويف . ل
ية نا سوجات والرسوم والامنذج ا شمل الك من ا ية، وسع القانون جمال امحلاية  نا عجمال الرسوم والامنذج ا لص ن ت ع مللص ًل ّ 

نة15 إىل 10ومدد مدة امحلاية من  نة70 إىل 50ّويف جمال حق املؤلف، مدد القانون مدة امحلاية من . سـ  . سـ 
بة  يا من خالل تزايد مطا ية اكن  سات األحباث بصورة تدر ية ملؤ لومىض يقول إن تكوين الكفاءات ا جل جي س ًن لتق
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شأن أنظمة حقو ساب املعارف واخلربات الالزمة  سات اب بهذه املؤ ت تاكرية كس شطة ا ية الفكرية وحبامية أ بق ا ن مللك
تأكد . أخرى يد الوطين  ية عىل ا نائب تدخهل قائال إن حكومة بدله تقر برضورة بذل هجود إضا للوواصل ا لصع فل ً

يه  ناعي من الاعامتد عىل الواردات إىل الاعامتد عىل نظام تكون  ية والقطاع ا تحو ناعة ا تقال ا فمن أن ا لص يل ل لص ن
تجة تجات  نا من يامل يا يف فرتة قصرية   ً نسبً بااتت. حمل لنوقال إن العمل جار أيضا يف جمال حامية مريب ا ُوفامي خسرت . ٍ

تاكرية، فإن الاهامتم  ية وشجع األشطة الا سم ابلكفاءة والفعا ية فكرية  ية لضامن إرساء نظام  بهجود  ن ي ل ت ين ملك مض
ية ألن ا سو تغالل القدرة ا لنصب كذكل عىل احامتل إساءة ا ت سـ يقي سوق حبمك ل مين عىل ا لرشاكت ادلوية الكربى  هتل

تع هبا سويق اليت  متمزااي ا تت سة . ل نا رشوع قانون ا ياغة  سة من أجل  نا ية  ياسة و فوقد وضعت غاان  مل م ص ف للم ن طسـ
تاكرية سلطة الا تغالل أحصاب براءات الاخرتاع  تصدي الحامتل إساءة ا ساعدة عىل ا حوا لل سـ ل نائب . مل لوأعرب ا

ناعه بأن إدخ يطة قتعن ا تاكرات  ية عىل إجناز ا رشاكت ا يع ا يةل فعاةل  يكون و تدابري  سـال هذه ا ب حملل ل شج سـ سـ بل لت
يهنا تاكر  سة القامئة عىل الا نا بومن مثة تعزيز ا ب ف رسا يف . مل رشوع سو يذ  يوأشار إىل أن جتربة غاان من خالل  م تنف

هرت أنه ال بو أ ية اليت قدمهتا الو ساعدة ا ية الفكرية وا ظجمال ا يمللك ن متويل لتقمل ية وا ساعدة ا لبد من مزيد من ا ن لتقمل
ية ية . حمللمن أجل تكوين الكفاءات ا سات ا نواسرتسل الكمه قائال إن حكومة بدله حددت الواكالت واملؤ ملعس ً

ية الفكرية  بت يف قضااي ا تخصصة  شأت أيضا حمامك  ية الفكرية وأ متر يف جمال ا مللكمن أجل توفري تعلمي  م للمللك ًن مسـ
ّيف حني نفذ ية ُ بت يف قضااي ا ية  سات األخرى ا ية واملؤ سلطة القضا تطوير همارات ا مللكت برامج  لل ن س ئ ل ملعل

ية الفكرية يف الهنوض ابلعلوم . ّالفكرية عىل حنو فعال هم اذلي تؤديه ا مللكوشدد عىل أن حكومة غاان تقر ابدلور ا مل ّ
ية الفكرية مع  تطور نظام ا ندما  نون وتطويرها، وخصوصا  مللكوا يلف ع سات األخرى وفقا ملا يمت حتديده من ً ًاملؤ س

بدل ية  تصادية والاجامت ية الا ياجات ومصاحل ا للا ع من قت لت بري . ح تواصل إيالء اهامتم  ته مؤكدا أن غاان  تمت  كوا سـ ًلكم خ
ية األخرى هبدف  ياسات الو ية الفكرية إىل جانب ا تخدام أنظمة حامية ا ية الفكرية وا نلقضااي ا سـ طسـ ل مللك مللك

 .شعهباخدمة مصاحل 

هد عىل وجود شاغلني قويني .26 سب رأيه،  يف  هورية الاكمريون أن الاجامتع يف  ثقافة يف  شوأعلن وزير ا حمج ن . جل
ية  مية عا ية الفكرية  بار ا ية، بني الاجامتع إرصار املدير العام عىل محل ادلول وحكوماهتا عىل ا ملمفن ان قت مللك عح ّ

باه إىل الرض. مشرتكة ية أخرى، لفت الا تومن ان تفكري بإمعان يف نح متع ادلويل بأمكهل  بة إىل ا للورة امللحة اب جملسـ لن
ية الفكرية تصادية والقانوية املربطة اب تحدايت الا مللكا تق ن نأ وفد . ل بو،  تعلق ابإلجنازات اليت حققهتا الو هوفامي  ي ي

يق نة ا تاز عىل رأس  سـالاكمريون املدير العام عىل ما أجنزه من معل  جل نة وقال إن املوض. لتنمم تار  سـوع ا للخمل
ية منو وا تاكر وا ية وهو الا مناحلا ب لتل توى الوطين، هو : ل ية الفكرية وجتربة ادلول األعضاء عىل ا ملسـدور ا مللك

باب عدة تكر أل سـموضوع  بو، . مب نص علهيا لواحئ الو هام اليت  يواسرتسل قائال إن املوضوع وإن جتاوز فعال ا ت مل
تحديد اإلماكيات اليت  سمح  تتيحفإنه  ن ب ية بصورة أفضل ي ثقا ية وا ناعات اإلبدا نفات الفكرية وا فها ا ل ع لص ملص

تدمية ية ا تصادية والاجامت ية الا منو وا ها عامال من عوامل ا سـبو ع ملمن ق لتصف تحدي اذلي يواجه . ل لوأضاف أن ا
يفة ال يقل عن ذكل درجة تصادايت ا لضعادلول ذات الا نفات الفكرية وتصممي نظام قانوين . ق ملصورشح أن ا

يد ادلول، فعا يذ خطة معل يف هذا اجملال عىل  ية الفكرية و صعل محلاية ا نف يد يف تمللك شلك  ندرج  شطة  جأ ب ت ن
رشين ية يف القرن الواحد وا تحدايت الر ية يه إحدى ا يث أن ا ية  ية لأل لعإطار األهداف اإلمنا سـ ل من ئيئ لت ح وقال . لف

شعوب  ثقافات وا تفامه بني ا يق ا بة الفقر و يص  تطإن  ل ل ل سـ يتقل مثنحتقن لبان دفع ذكل ا تظره . ل تنوأشار إىل أن ما 
تكوين وادلمع يف  شمل يف ذات الوقت تعزيز الكفاءات بواسطة ا يد الوطين،  بو عىل ا لالاكمريون من الو ي لصع ي

مثني اإلرث األنرثوبولويج العقالين يح فرص العمل و رشاكت اليت  شاء ا تجمال إ تت ل ّوبني الوزير أن أخذ تكل . ن
ية الفكريةاملقومات بعني الا مية مضافة  شئ  ية ادلوية،  تصادية واملا ياق األزمة الا للملكبار يف  قق ن ل ل سـ يت وذكر أن . ع

نة الفكرية، ونفاذ  ها، ومعاهدة قانون الرباءات، وماكحفة القر ية الفكرية و صسائل الرتوجي حلقوق ا ميم تعممللك
تل ماكنة مرموقة  برص إىل املعلومات، جيب أن  حتاملكفوفني ومعايق ا ياتل ّوذكر الوزير . مجلعيف جدول أعامل ا

ية الفكرية وحاميهتا وقامت من أجل ذكل الغرض  سأةل الهنوض اب ية خاصة  مللكبأن الاكمريون تويل أ مل مه
ثاال صارما اللزتاماهتا يف هذا اجملال مبوجب  ثل ا ها  نذ عقود مبا  يقة  ية  ية ورش تبإصالحات مؤ ت مع يع ت مسـ مت جيعلس م

يات يةوقال الوزير. قالاتفا ثا بو عالقة تعاون  ل إن بدله أقام مع الو ميي األفريقي، قال إن بدله . مي يد اإل قلوعىل ا لصع
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تفق علهيا يف هذا اجملال  ية الفكرية اليت حتظى وفقا لألعراف ا ية  نظمة األفر تضان مقر ا ملرشف اب مل للملكت يق ح ي
ية الاكمةل ية وحتدث الوزير عن خطة معل بدله اليت دمعهت. سـابلصفة ادلبلوما ية  نظمة األفر بو وا للملكا الو يق مل ي

ية  شاء مركز وطين  يذها، وإ ية الفكرية و ية يف جمال ا ية و شمل بلورة اسرتا للملكالفكرية وقال إهنا  نف نمللك ن يج تت ط ت
هام  بدع وتعزيز و نف الفكري وا مية ا ية ابلقانون الوطين لضامن رفع  ئات  تحداث  ضعالفكرية، وا ملُ ملص ن ي قسـ مع ه

نظمة املذكورة يف القانوين عىل حنو  بو ابالشرتاك مع ا ية اليت عرضهتا الو تعلقة اب ملأفضل، وخطة العمل ا ي من  7لتمل
تفال يوم 2010سبمترب  مترب 13ح، والا يوم 2010سب  رشة  نظمة املذكورة واذلكرى احلادية  شاء ا لل بذكرى إ ع مل ن

نون  ية الفكرية، واحملور ا يا وا نولو ملعاإلفريقي  مللك ج ية األد"للتك با يةمللك ية اليت " لفنية وا ية  منيف اخلطة الو للتن ط
شاركة فعاةل نظمة املذكورة،  بو وا مشارك يف بلورهتا وإقرارها لك من الو مل ثة تضم خرباء . ي بعوذكر الوزير أن 

بت إىل ايوندي من  بو ذ هالو ثة أخرى . 2010 أبريل 30 إىل 26ي بقهتا  ثة قد  بعوأشار إىل أن هذه ا سـ لبع
ّخصصت حملور  ية"ُ ية حبق ".  الفكريةمللكا تقين، بأن اخلرباء قد معلوا مع الوزارة ا توى ا نوأفاد عىل ا ل ملعسـ مل

ية عىل حد سواء نا ية الفكرية وا ية  يالك الو عاملؤلف واحلقوق اجملاورة ومع ا لص ن للملكه ط ّوبني أن خطة العمل . ل
هات الفاعةل والعامةل يف جمال ا شات مع ا نا ية عىل ا بعة اكنت  مللكا جل ق مل ن بت يذ أهداف ممل يات  تنفية الفكرية وآ ل

ية واحملددة تحق اذلكر . ملاخلطة العا تحفزيية  تدابري ا رشيعي، شدد الوزير عىل أن بعض ا توى ا سـوعىل ا ل ل ت تسـ لمل
نصوص علهيا يف إ تدابري ا ملوال سـامي ا تعلق حبامية األشخاص ذوي اإلعاقات والهنوض 852طار القانون رمق ل مل ا

نص . هبم تاج واإلبداع الفين، يوقال إن القانون  شاركة األشخاص ذوي اإلعاقات يف اإل نعىل عدة تدابري مهنا،  م
هين تدريب ا تعلمي وا ية واحلصول عىل ا ثقا هن ا نفاذ إىل األدوات واألشطة وا يهنم من ا ملو ف مل لمتك ل ل ن وأحاط الوزير . ل

ست املوقعة يف  ية بودا باحلضور علام بأن اتفا تو 2001 نومفرب 23ق يةلل مت إدراهجا  رشيعات الو نيف ا طت وقال إن . ل
هات غري  ثقايف وتعزيزه لفائدة ا جلبدله سعى من خالل هذا الالزتام إىل ضامن أمن املعلومات ذات الطابع ا ل

ية عىل حد سواء سات احلكو ية واملؤ ماحلكو يذ برانمج . سم تقدم احملرز يف  تام، أشار الوزير إىل ا تنفويف ا ل خل
بو، معراب عن ر تعاون مع الو يا تعاونل يف هذا ا لبة الاكمريون يف  ث  .تكغ

نات من القرن  .27 نذ بداية ا يا أن بدله  هورية إندو شؤون القانوية وحقوق اإلسان يف  يوذكر وزير ا م مخلسمج سـ ن ن نيل
ية ابريس  بدلان املوقعة عىل اتفا بح من ا ية الفكرية وحاميهتا وأ ية الهنوض حبقوق ا رشين، أكد عىل أ قا لمللك ص مه لع

نة  ياوقال. 1950سـيف  ً إن بدله حا يةل رشيعات الو ها يف ا بو ود ن طرف يف ست معاهدات تديرها الو ت طي ل . جم
متر يف إيالء  تصاده الوطين، ا ية ا نافع عىل  ية الفكرية من  نه مبا تدره حقوق ا سـوأفاد أن بدله، إدرااك  ق م مللك تمنم ّ ً

ية وتعزيزها ومهن رشيعاته الو نات عىل  برية إلدخال مزيد من ا ية  نأ ت ك طمه ثاللتحسي يل ا ملا عىل  تصديق عىل : سب لا
شأن  نغافورة  ست، ومعاهدة  بونة، ومعاهدة بودا يف التفاق الهاي، واتفاق  يقة  ببروتوكول مدريد، وو سـ ب شـ ن لث ج

بقة يف جمال حق املؤلف، والرباءات،  ية ا يس؛ وتعديل القوانني الو تجارية، واتفاق  ملطقانون العالمات ا ن طل ن
تجارية، والامنذج و يدية وأشاكل لوالعالمات ا تعلق حبامية املعارف ا ياغة قانون جديد  ية؛ و نا تقلالرسوم ا ي ص ع للص

ية شأن املوارد الورا يدي ووضع قانون  ثقايف ا بري ا ثا ب تقل ل لتع تصاد القامئ عىل . ل قوأشار الوزير إىل أن اإلبداع والا
يواين  نرصان  تصادي،  نافس الا متزي اب يوم ا نا ا تكرة يف عا حاملعارف ا عق ت ل مل لب ية ململ تصادي ورفا منو الا هيق ا ق لتحق ل

شعوب يا يدفع ابجتاه . لا بح أيضا حمراك أسا ثقافة ميكن أن  تصاد القامئ عىل املوارد وا ًومىض يقول، إن الا سـً يص ًل ق
ية قوية ية وهوية ثقا تصادي إذا ما اقرتن بوفرة يف املوارد ا فيق الازدهار الا ق وذكر أن خطة بدله . لطبيعحتق

ية ذات األجل ال ية للفرتة طنالو شأن ا منطويل  هادفة إىل تعزيز قدرة بدله 2025-2005لتب ياسات ا ل، خلصت ا لسـ
تصاد ته يف جمال الا ية ومرو نا قا ن سـ فت بحث . ل رشية وا سني جودة املوارد ا شمل  ياسات  لوأوحض أن تكل ا ب حت ت لسـ ل

يا نولو تطوير وال سـامي يف جماالت العلوم وا جوا لتك يق ه. ل يا صاغت  لتحقوأضاف أن إندو ذا الغرض، خريطة نيسـ
نونة  يا للفرتة "معطريق  تصاد اإلبداعي يف إندو نيسـخطة تطوير الا نظر إىل أنه ". 2015-2009ق لولفت الوزير ا

يا يف جمال  رش قطاعا فر يت األولوية يف إطار اخلطة املذكورة إىل تطوير أربعة  ًقد أ عً ع ية"عط ناعات اإلبدا عا ، "لص
ن سامهة يف رفع ا ها ا لسـهتدف من خال مل بة لي نة 7.28نسـاجت احمليل اإلجاميل الوطين من   إىل 2008سـ ابملائة يف 

نة 8نسـبة  توسط للفرتة . 2015سـ ابملائة حبلول  تطوير لألجل ا ملوأفاد أيضا بأن خطة ا  شددت 2014-2010ل
ناعة شمل احلكومة واجلامعات وقطاع ا تاكر  ية تعزيز نظام شامل وثاليث ووطين لال ية اسرتا لصعىل أ ي ب يج . تمه
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مترار فريق العمل الوطين و تاكر مع ا ية لال نة الو شأت مؤخرا ا ية أ سـذكر أيضا أن احلكومة اإلندو ب ن للج ن طسـ ًي ن ً
نة  شأ يف  ية الفكرية، ا تعدي عىل ا سـاملعين مبعاجلة ا ن ملُل ية 2006مللك تعلقة بإنفاذ حقوق ا سائل ا ناول ا مللك  مل مل لت

ية الفكرية ًوأشار الوزير أيضا . الفكرية، يف الاضطالع بدور هام نود حامية ا مللكإىل أن بدله حرص عىل إدماج  ب
ية نا ئيف معاهداته ا تاكر . لث يا لال ية اليت تولهيا حكومة إندو بادرات تدل عىل األ هود وا بوقال إن اكفة تكل ا سـ مه نيمل جل

تعاون يف اجملالني العلمي ية الفكرية يف إطار ا ية ا تصادي وتدل عىل أ منو الا لبوصفه حمراك  مللكمه ق نولويجلل . لتك وا
ساعدة يف هذا الصدد بو من  بري ملا تقدمه الو موأكد الوزير تقدير بدله ا ي نظر إىل أن . لك لولفت الوزير ا

يا ثراي يولو يد عريقة ونوعا  تكل تقا ثقايف والعريق واللغوي و نوع ا متزي اب يا بدل  ًإندو ً جً ب ت ل مي ل ت لسـ يي ناء عىل ما . ن بوقال إنه 
بة إىل بدله تقدم، فإن حامية املوارد الور ية قصوى اب سأةل ذات أ يدية والفوللكور  ية واملعارف ا سـا مه م تقل نث لل

ية العامة يف إطار أداهئا  متر يف دمع وضع صك دويل ملزم قانوان محلايهتا وهو يدمع ابلاكمل ا تايل فإنه  مجلعواب ًل مسـ
ية ادلوية يف جمال املوارد الو نة احلكو شطة ا تصةل بأ للواليهتا األخرية ا للج ن يدية والفوللكورممل ية واملعارف ا تقلرا . لث

تالل احلايل اذلي ميزي  يضع حدا لال تعلقة ابلصك القانوين ادلويل  خوبني أن بدله يؤمن بأن إهناء املفاوضات ا ً سـ مل ّ
ية الفكرية العاملي ية . مللكنظام حامية ا نة احلكو يجة املفاوضات ادلائرة يف إطار ا تظر  موذكر أن بدله  ت للجن ن ي

يدية والفوللكور لادلوية، و ية واملعارف ا نارص محلاية املوارد الورا تقلنه يواصل يف نفس الوقت إدراج بعض ا ث للع لك
ية نا ئيف معاهداته ا يدية والفوللكور عىل . لث ية واملعارف ا تقلوأضاف أن بدله واثق من أن حامية املوارد الورا لث

يد ادلويل، من شأهنا خدمة مصاحل ادلول األعضاء يف الو يا ية، ومن مضهنا لصع تقدمة أو ان مبو سواء اكنت دوال  م ً
يا بح . نيسـإندو يد جمددا عىل حاجة ادلول األعضاء إىل أن  تأ ته يف ا تصوهذا الغرض، أعرب الوزير عن ر ك ل ًب غ ل

تطلع إىل عقد  يدية والفوللكور أمرا واقعا وقال إنه  ية واملعارف ا شأن املوارد الورا يالويقة امللزمة قانوان  تقل ث ب ًث ً ل املؤمتر ً
نة  يد جمددا عىل . 2011سـادلبلومايس يف  تأ ية األمع، ذكر الوزير أن بدله يرغب يف ا سائل ا تعلق  كوفامي  ل من مب ّي لت

بو شطة الو ية يف اكفة جوانب أ يرضورة دمج بعد ا ن سأةل هامة . لتمن ية  ترب جدول أعامل ا موأوحض أن بدله  من لتيع
ناوه بو واألمانة  تعني عىل الو لللغاية وأنه  ت ي يات امخلس . ا جبديةي تو يذ ا برية عىل  صوقال إن بدله يعقد آماال  ل تنفك

ناية ودقة نوات،  نذ ثالث  متدت  ية، اليت ا شأن ا بو  بعواألربعني يف جدول أعامل الو سـ من ب مي ع وذكر أن بدله . لت
توسط للفرتة  ية لألجل ا بو الاسرتا ملأحاط علام أيضا خبطة الو يج بتحقيق  ويؤمن برضورة الالزتام 2015-2010تي

متزي  ية الفكرية  شاء نظام عاملي  يهدف إ للملك توازن واإلنصاف"ن ية " لاب تصادية والاجامت ية الا عية تعزيز ا من قبغ لت
بدلان ية يف اكفة ا ثقا لوا نظامت ادلوية األخرى فضال . فل بو مع ا ية تعاون الو ًوركز الوزير يف هذا الصدد عىل أ ل مل ي مه ّ

نظمة دوية إىل األخذ يف لعن حاجة لك  نةم ية الرا تحدايت العا بان ا ه ا مل ل نظر عام . حلسـ لوواصل قائال إنه بغض ا ً
شارهتا وفقا لألصول  بغي إعالم ادلول األعضاء وا ية ادلوية األخرى، فإنه  ئات احلكو ًبق، وعىل غرار ا ت ل ي سسـ ن يم له

ناخ واألمن ثل تغري ا ية  ياسات العامة العا تعلقة بقضااي ا تدابري ا ياسات وا ملحول ا مل سـ مل ل مسـ ل نوع ل لت الغذايئ وا
يولويج هم اذلي ألقاه . لبا يع احلارضين عىل إثر الاسـامتع إىل اخلطاب ا مللوأشار الوزير إىل أنه من واجب  مج

توصل  سائل حق املؤلف لفائدة األشخاص املعاقني برصاي عىل أمل ا يق تقدم حول  ليفي وندر، ضامن  ًم حتق ست
هامة ألج ية ا لإىل توافق يف اآلراء حول تكل ا شعوبلقض ية ا ية ورفا لل اإلسا ه ن وذكر الوزير أن وفده يؤمن بأنه . ن

ية الفكرية  بو وتطويرها وإرساء نظام عاملي  يق تقدم يف أعامل الو سعي  يع ادلول األعضاء ا للملكبغي  تحق ين ل لمجل ي
سب يع األعضاء ويس ادلول األعضاء األكرث تقدما  نافع عىل  حفأكرث توازان ويدر ا مج ب. لمل بار ينوقال إنه ال  عتغي ا

تعلق ابإلنفاذ سأةل  تصادية أو  سأةل ا ية الفكرية جمرد  تا م قم ية . مللك بغي أخذ اجلوانب الاجامت عوأضاف أنه  ين
شعوب ية ا بار أيضا مبا أهنا تعزز رفا ية بعني الا ثقا لوا ه ت عل ته، أشار الوزير إىل أن ادلول األعضاء . ف تام  لكمويف  خ

ب نده ا تحدد  سـوصلت إىل مفرتق طرق هام  ع لسـ سامهة ُ بل و بو للميض قدما حنو ا ها الو للمل اليت  تقي ملسـبع سـتت
ناء العامل  .بيف 

هذا العام  .28 تري  ثري للفكر اذلي ا بني إن املوضوع ا ية الفكرية يف ا تب ا لوقال انئب الوزير واملدير العام  خ مللك ململك لفل
تلفة، وميكن  نظورات  نظر فهيا من  خميطرح طائفة عريضة من القضااي اليت ميكن ا ثال عام إذا اكن مل ساؤل  ًا م لت

ية الفكرية تاكر أن تزدهر من دون حامية حقوق ا شطة الا مللكمن املمكن أل ب تارخي حيفل . ن لوراح يقول إن ا
ية  ية والفوائد اليت عادت من هذه ا نا ثورة ا ثل ا تاكر،  شطة الا تقدم احملرز من خالل أ ثةل عىل ا لعملابأل ع لص ل ب ن مل م
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شام ية الفكرية أو لعىل بدلان أورواب وأمرياك ا ية حلقوق ا يل من امحلاية الر مللكية، عىل الرمغ من توفر قدر  مس قل ل
ية من  منو وا يق ا ية لدلفع بأنه يف مقدور أي بدل  بدلان آنذاك، مما يعطي مصدا منعدم توفرها يف هذه ا لتل ل حتق ق

ية الفكرية ياب حقوق ا تاكر وإن اكن ذكل يف  شطة الا مللكخالل أ غ ب ية األ. ن مه املطروحة اآلن يه لقضغري أن ا
يق  ية الفكرية كأداة  ية الاتفاع اب ية يف أي بدل و منو وا يق ا ية الفكرية يف  ية حقوق ا تحقأ مللك يف حتق لمللك نك من لتمه ل

تدامة ية ا ية الو سـا ن ملمن ط شطة . لت يع أ بة  نا تقدمي احلوافز ا ية  بني تويل أ نائب يقول إن ا نومىض ا شج سـ مل ل مه لفل لتل
تاكر، ذلكل ق توازن بني مصاحل أحصاب باإلبداع والا تحقق ا يا  ياساهتا وممارساهتا تدر يهنا و تعديل قوا لامت  ل جي سـ ًب ن

يا . احلقوق ورفاه العامة نولو ية العلوم وا بني أدركت أ جورصح بأن ا لتك مه لفل تاكر ّ ية بوالا تقدم وا يق ا منيف  لتل حتق
يد الوطين،  ّنلصععىل ا يا  تفس نولو نقل ا جقانوهنا  لتك  مارس 23يف ) 10055مجلهوري القانون ا( 2009 لسـنةل

بني . 2010 نفاذ إىل لّبلفلومىض يقول إن ا شعب  ياجات ا للت ا ل يةحت تلكفة لطباخلدمات ا يدة  ب الرضورية وا جل
يةف منخفضة لطبنت قانون اخلدمات ا ّ نة لا منخفضة س لشعوب  احتياجاتا يك تليبلو ،2008لسـتلكفة 
ية ية/صلاأل ية األ ثقا متعات ا صلا فل رشد، فقجمل نت  ت  ّ يةس شعوب األ ية الاكمةل  صليعا ابرزا يقر اب لل مللك ً متعات /ً جملا

ها يطرهتا علهيا وحاميهتا  ية و ثقا يهتا الفكرية ا ية حلقوق  ية األ ثقا لا ف ملك سـف ل صل تدرك قائال. ل ًوا إن ندرة املوارد يف  سـ
تلفة يطرح  ية الفكرية ا بدل تعين أن الوفاء اباللزتامات املفروضة مبوجب معاهدات ا خملا يا أمام مللكل ًحتداي  حقيق ً

ها اتفاق تربس  تفاظ بأوجه املرونة اليت  ية، من الرضوري الا ها اإلمنا بني أهدا بني، وليك حتقق ا يا يح ح يتف ئ لفل لفل
ية الفكرية ية وغريه من صكوك ا تجارة العا نظمة ا تابع  مللكا مل ل مل نفذ . ل ّومىض يقول إن من الرضوري كذكل أن  ت

شأن ا بو  يات جدول أعامل الو لتو ب ي يع ادلول ص نظمة لضامن زايدة اشرتاك  شطة ا يع أ يذا اكمال يف  مجية  مل ن مج ًمن ً تنف ت
ية الفكرية ناجتة عن ا بني، يف الفوائد ا ثل ا ية  نا بدلان ا مللكاألعضاء، وخاصة ا م لم لفل ل بني تعي أن . ل لفلوقال إن ا

تطورات ا شغةل ألن ا ية الفكرية، لكهنا  يةل محلاية حقوق ا لاإلنفاذ الفعال و ن مسـ تعزيز وإنفاذ حقوق مللك بتعلقة  مل
ية شطة ا تواصل الاضطالع بأ يايس احملدود ابلفعل اذلي يلزهما  ية الفكرية تؤثر يف احلزي ا منا ن ل لتسـ ل ّ تطرد . مللك سـوا

يذ أحاكم اتفاق تربس يف أنظمهتم  تعوا ابحلرية يف  بغي أن  ية  تجارة العا نظمة ا يقائال إن األعضاء يف  نف ن تم مت مل يل ي ً
بدلان وممارساهتم القان بغي أن يقر ابلفارق بني ا ية الفكرية  يد أن جدول األعامل ادلويل اخلاص بإنفاذ ا لوية،  ب ّن ن يمللك

ها إلنفاذ  تاحة  يث املوارد ا تصادي والاجامتعي ومن  نولويج والا ها ا يث و ية من  نا تقدمة وا لا ح ق تك ضع ح ملم ل لمل
ية الفكرية ساعدة ا. مللكا بو عىل ا نة للو بني  لوقال إن ا مل ي ت ها، لكن لزايدة مملفل ية  نا بدلان ا ثلية اليت تقدهما  مم ل لل تقن

تاحة  شديد عىل أوجه املرونة ا بغي زايدة ا ية،  ها حنو ا شاريع والربامج وزايدة تو يذ تكل ا ملجدوى  ت من لمل نت جهي ينف لت
بدل احملددة ياجات ا لية ا ت حب يقني القانوين . لتل تفاظ اب بني توافق عىل أنه من الرضوري الا لوقال إن ا يف نظم حلفل

تغالل  تصدي لال يقني واحلاجة امللحة أيضا  توازن بني هذا ا يق ا ية الفكرية لكهنا ترى أنه ال بد من  سـا لل ل ًل ّ حتق ّمللك
يدية ية واملعارف ا ية والورا يولو تقلغري العادل للموارد ا ث لب تغالل غري العادل وغري . جل سـورصح بأن هذا الا ّ

من يق ا يا يف  نصف قد أثر تأثريا  لا حتق ً ب سلمل بدلً ية يف ا لو وا تجارة . لتمن نظمة ا بني تدمع مقرتح  لوأضاف أن ا ملفل
تعلقة  شالك ا تعددة يف إجياد حل  تكون أساسا الشرتاك أطراف  شف اليت  رشوط ا تعلق  ية ا ملالعا للم سـ لك ب مل ممل ً

ية، وخاصة يف جمال ا ية  بو للقواعد واملعايري املوا يولويج، كام أهنا تدمع وضع الو نوع ا مناب ت ي ب للتت ل ية ل ثملوارد الورا
بري عن الفوللكور يدي وأشاكل ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تعواملعارف ا تقل ل تع لتقل ل ل بني . ل شجع ا لفلوقال إن ما  ي

ية اليت تدور بني خرباء  شة ا نا ية ادلوية يف إطار واليهتا اجلديدة وا نة احلكو تقدم احملرز يف ا نثريا هو ا ق مل ل للج ل لتقك م ً
تلقاه مهنا من دمع وإهنا ملزتمة . اتالفريق العامل بني ادلور بو ملا  نة للو بني  تام، قال الوفد إن ا تويف ا ي ت لفل ممخل

بني ثل ا ية  نا بدلان ا بة إىل ا نظمة احلامسة اب يق أهداف ا لفلابلعمل مع ادلول األعضاء  ل ل سـ ممل م لنتحق  .ل

ية واألمالك يف .29 يل صكوك نقل ا نظمة  يس  هاز القضايئ ور مللكونوه انئب ريس ا م ئ جل تسجئ  - مجهورية( إيران ّ
ية تصاد قامئ عىل املعارف ) ماإلسال يل يف ا ها  بق  ية الفكرية اليت مل  تصادية حلقوق ا ية الا قابأل ل مللك ثق سـ ممه ي

ئة  تجارة وا تعلمي وا ثل الصحة العامة واألمن الغذايئ وا نوعة  بة ملوضوعات  يهتا اب يشريا إىل أ لبم ل ل ت سـ مه مم لن ً
يد ية واملعارف ا نا ياسة ا تقلوا ع لص لسـ يا واإلنرتنت ووسائل اإلعالمل نولو يو يولويج وا نوع ا جية وا تك ب ب لت ل تطرد . ل سـوا

يا،  بغي تطويرها أكرث رشيطة أن يظل أثرها إجيا ية و يو ناس ا ياة ا يوي يف  ها أثر  ية الفكرية  ًقائال إن ا ب ل نل م ح ح ل يمللك ً
متكن أحصاب حقوق ا ساعد عىل إرساء العداةل كامي  ئة ظروف  تطلب  ياألمر اذلي  ت ي مللكية الفكرية هتي
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نصف شلك  تفادة مهنا  سـهتلكني عىل حد سواء من الا موا ب سـ شات حول دور حامية . مل نا قوأوحض الوزير أن ا مل
نظر ال يزال  تالف وهجات ا يان وأن ا منو أاثرت جدال يف بعض األ تاكر وا ية الفكرية يف الهنوض ابال لا خب ح ًمللك ل

ية الفكرية يف آ مللكقامئا فامي خيص تأثري حقوق ا يةً يجعل . لتمنفاق ا ية  توايت ا تالف  سـوحذر من أن ا من لتسـ م خ
ية الفكرية وشدد  ياسات خاصة يف جمال ا بدلان تضع  تلف ا يع ألن  ناسب ا مللكمن غري اجملدي وضع هنج  سـ ل خم مجل ي

ية اإلبداع  ية الفكرية اليت ميكهنا أن تعزز بأكرب قدر ممكن من الفعا ياسات ا ية معرفة أي نوع من  لعىل أ سـ مللكمه
تجة وفرصا جديدةو ية وتودل عامةل  نا بدلان ا تاكر يف ا ًالا ن ل ل مب ئة . م تطرد قائال إن وجود حقائق جديدة يف  بيوا ً سـ

ئة نا تحدايت ا ية الفكرية عىل حنو فعال لرفع ا تلزم تعزيز أنظمة ا شـمعقدة  ل ل ٍسـ مللك ويف هذا الصدد، ذكر الوزير . ي
بغي أن بو  شطة وضع القواعد واملعايري يف الو ينأن أ ي يهتان بو أ تفقد الو تاكمةل وشامةل وإال  شطة و مه تكون  ي سـ فن . م

شواغل  بغي معاجلة تكل ا ية و نا بدلان ا ية يف ا شواغل ا شطة أن تويل الاهامتم الواجب  هذه األ بغي  لو ل ل من ل نن م ل ين لتي
بو يع جماالت معل الو ييف  ية يف . مج يات جدول أعامل ا مجومىض الوزير يقول إن إيران تأمل يف إبراز تو من يع لتص

تاجئ يف إطار ما تقوم به من  يق  ية الفكرية ابإلرساع يف  ية وا ية اب نة ا بو وحتث ا شطة الو نأ من ن للج ي حتقن مللك لت ملع
شأن . مبادرات وضع القواعد واملعايري تخذ ادلول األعضاء قرارا  بوبني أن إيران ترى أيضا أنه من الرضوري أن  ت ّ

توضع معايري دوية جديدة وقواعد دوية ملزمة  ل يدي لل ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلنظمي حامية املعارف ا ل تع لتقل ل ل
ية يد الوطين . ثواملوارد الورا ية الفكرية عىل ا تعزيز ا رشيعات الالزمة  لصعوأفاد الوزير أن بدله يضع ا ل مللكت ل

ياسة العامة وذكر عىل وجه . لسـويضمن يف ذات الوقت وجود توازن معقول بني مصاحل أحصاب احلقوق وا
ت نفعة لا سة غري العادةل وحامية مناذج ا نا تصدي  يذية  شاريع القوانني أو اللواحئ ا ملحديد أنه جرى إعداد  ف للم لل لتنفم

ها وحامية  تجار األسامءتسجيلو ية يلا تعلقة حبقوق ا يح القوانني ا يط الرمقي و ية الفكرية يف ا مللكة وحامية ا نق ململلك تحمل
ية وقدمت من أجل اعامتدها ية وا ُاألد ن نظر يف الانضامم إىل معاهدات .لفب ته قائال إن إيران  ت وواصل الوزير  ًلكم

نت  ية وأ ية ا بارات املربطة اب ية اخلاصة والا بارات الو بو يف ضوء الا علأخرى من معاهدات الو ت ت ت ن ت تحي ع ط لع لبن
ية الفكرية وفقا اللزتاماهتا ادلوية تعدي عىل حقوق ا ثابت للحد من ا لإرصارها ا ل ية وذكر أن إي. مللكل مهران تويل أ

تلف جوانب  شأن  ية  ية وندوات و ية الفكرية كام نظمت حلقات درا هور العام اب خمبرية إلذاكء وعي ا ب ن سـ طك مللك مجل
ية الفكرية تري يف جمال ا ية الفكرية فامي أاتحت يف اجلامعات دورات للحصول عىل درجة املا مللكا وقد . جسـمللك

شأن إنفا ية  بعقدت العام املايض مؤمترات و رشطة طن باط ا باط امجلارك و ية الفكرية لفائدة القضاة و لذ ا ض ض مللك
ية، يف  ية وا ية األد ية الفكرية يف جمال الطب وا سويق براءات الاخرتاع وعن ا نإضافة إىل ندوات عن  ب لفت مللك مللك

ية وحاميهتا لفائدة طالب اجلامعات ورجال األعامل نا ية ا يل ا شأن  ية  عحني نظمت حلقات تدر لص سج مللكب تب . ي
شريا إىل احلاجة املزتايدة إىل تكوين الكفاءات من  ته من دمع يف هذا الصدد  بو عىل ما قد موشكر الوزير الو مي

ية بقدر اكف بدلان ا ياجات اخلاصة  ية الا سمح  ية والقانوية مبا  ساعدة ا نخالل تقدمي برامج ا لل ت ب ي ن ن ملعمل حتل بتق . ل
تعاون  يب اب لوقال إن إيران ترحب أشد الرت بادلح نظر ا مع ملتا نظمة إىل مواصةل ا بو يف هذا الصدد ودعا ا للو مل ي

ية  ية  ية  سني قدراهتا املؤ ها  ية والقانوية  ساعدة ا ند تقدمي ا سامت املمزية لدلول األعضاء  بيف ا بغ سـ تح ن ن مل ع تلل س ل ل لتق
سه ية يف الوقت  ية الفكرية وتعزيز ا نفبات نظام ا من لتتطل مللك ت. م عاون بني لوأوحض أن إيران ترحب ابملزيد من ا

بغي أن توجه هذه  نظمة املؤمتر اإلساليم وقال إنه  ية األخرى، وال سـامي  نظامت ادلوية واإل بو وا َّالو ُ ن يم مي ل مل قلي
ية ادلوية اليت حتددها ادلول األعضاء لالالزتامات ابلوالايت احلكو بو كذكل أن تعكس . م يوأضاف أن عىل الو

ساهامهتاًتوافق آراء ادلول األعضاء وتقدم تقريرا إىل  يات . ماألعضاء حول  شارك إيران يف ا مجلعووعد الوزير بأن  ت
يدة تاجئ  يق  تطلع إىل  شاط وقال إنه  ها  جوتعاون  حتق نمع ي ن  .بت

نقاش العام نظرا وقال  .30 مية عىل ا يضفي  توى  يع ا تجارة يف رسي الناك إن موضوع اجلزء ر ناعة وا ًوزير ا ل سـ سـ ل قلص مل ف
شدد عىل ادلور احملوري اذلي مي يةيألنه  يق ا ية الفكرية أن تضطلع به يف  لتمنكن  حتق وأضاف أن رسي . للملك

ية يف  منو ومتيض قدما حنو إعادة اإلعامر واملصاحلة، وأن إحدى أولوايهتا الر هدا جديدا من ا هد  ئيسـالناك  ً ل ً ً ع تش
تصادية عىل األجل الطويل ية والا ية الاجامت يق ا قية إعادة اإلعامر اجلارية هو  عحتق من  يقول إن رسي ومىض. لتمعل

توسط بلغ  تصادي 6مالناك جسلت معدل منو  ية، وعىل الرمغ من الركود الا نوات امخلس املا ق يف املائة يف ا ض لسـ
تصاداي بلغ  ًالعاملي، فقد جسلت رسي الناك منوا ا ق ثاين من عام 8.5ً ، وهو أعىل معدل 2010ل يف املائة يف الربع ا



A/48/26  

28  

نذ عام  مسجهل  ية لتمنوراح يقول إن ا. 2002ت تعلق هبا من أولوايت ومقارابت اسرتا بدل وما  يجية احملققة يف ا ي تل
بدل أدرجه ريس رسي الناك، وهو يريم إىل جعل " الطريق إىل األمام"ترد يف إطار  ناء ا يايس  ئوهو إطار  ل ب لسـ

يا"رسي الناك من  ثل جعل رسي الناك مركزا للمعارف" سـجعائب آ يات  نطوي عىل اسرتا ًوهو  م يج تطرد. تي  سـوا
هرابء  بحري وا نقل ا تجارة والطريان وا ثل ا سه من األولوية جملاالت  نحت القدر  لكقائال إن رسي الناك  م لم ل ل نف ً
بة  ناسب اب بة إلهيا ويأيت يف الوقت ا يه خاصة اب توى و يع ا يه فإن موضوع اجلزء ر سـوالطاقة، و مل سـ سـ نعل ن لمل ل ج ف

ها، فرادى ويف مجمو يع ادلول األعضاء اليت تريم  مجيعإىل  ياة شعوهبامج سني  حعات، إىل  ومىض الوزير يقول . حت
يق الرفاه عىل  رشي إىل األمام وسامه يف  نس ا ناء يدفع ا تاكر ا هر أن الا حتقإن جتارب ادلول األعضاء  جل يتظ ب ب لب ّ ل

يد العاملي ية الفكرية ميكهنا. لصعا تاكر وا مية لال تفق عىل أن اإلدارة ا يع ادلول األعضاء  مللكونوه إىل أن  ب ت  أن حلكمج
تصادية وتعزيزها ية والا ية الاجامت يد ا قتضطلع بدور حامس يف تر ع من سعى من . لتشـ توأضاف الوزير أن رسي الناك 

ية  تاكر واإلبداع الو شطة الا نظمي أ سني  يق مجةل أمور مهنا  رسيعة إىل  بدل ا ناء ا ية  نخالل  ب ن ت حت ل ل ب طمعل حتق
ياسات  يه، فإهنا تويل األولوية يف رمس ا سـوتعزيزها، و تعلقة ابجملاالت لعل ياسات ا ية إىل تكل ا ملالاسرتا سـ ليج ت

ية للعلوم . ًاملذكورة آنفا ياسة و ثال  يل ا متدت مؤخرا عىل  نوقال الوزير إن حكومة رسي الناك ا سـ طمل سب ً ع
سق ذاته، فقد  تاكر، وعىل ا يا والا نولو شأن العلوم وا نوات  ية مخلس  يا، ووضعت اسرتا نولو نوا ب ب سـ ليج ل جل تك ج تتك

ياسة يا والاتفاع هبا، وعززت لسـعززت ا نولو يا املعلومات والاتصاالت الوعي هبذه ا نولو ن اليت وضعهتا  ج تك ج لتك ل
ناعة يف حد ذاهتا يار . لصدوائر ا ية الفكرية يف  سعى إىل إدراج ا تطرد الوزير قائال إن رسي الناك  توا ت مللكسـ ً

ية اليت  نارص ا شديد عىل ا ية اليت تضطلع هبا، مع ا شطة ا لعملأ لع ت من لن ية لت يق أهداف ا رس  مللكمن شأهنا أن  حتق تي
ية همم للغاية بو يف هذا الصدد وترى أن جدول أعامل ا تعاون مع الو تطلع إىل ا منالفكرية، ويه  ي ل وشدد الوزير . لتت

يع ادلول األعضاء، وأكد احلاجة إىل  ياجات اخلاصة  ية الا توازن  ية فكرية  ية وضع نظام  مجلعىل أ ت ب حمه لتل م ملك
يع نطاق الف شاركة فهياسـتو نولويج وا تقدم ا نصف إىل أوجه ا نفاذ ا ساحنة إلاتحة ا ملرص ا ل مل ل وأضاف أن . لتكل

شطة  بة إىل تعزيز أ ية الفكرية اب تني  نا ية امحلاية واإلدارة ا بار أ نرسي الناك تأخذ بعني الا سـ مل مه نت لع للملك سـب
يذ ال ـي آخذة يف  يه  تصادي العام، و منو الا تاكر، وا نفاإلبداع والا ه تق ف عل ها لب ية الفكرية  تعلقة اب سربامج ا بنفمللك مل

ياابين  تب ا تحدة للرباءات والاحتاد األورويب وا تب الوالايت ا بو و ثل الو تعاون مع واكالت  لواب مل ي ملكل مك م
يع  تاكر عىل  شطة الا ية وإىل تعممي فوائد أ ية فكرية موجه حنو ا مجللرباءات، وسعى إىل وضع نظام  ب ن من لتت ملك

متع جملئات ا ية القامئة دلهيا، مبا ومىض ا. ف ية يف إدارة حقوق ا يق الفعا سعى إىل  مللكلوزير يقول إن رسي الناك  لحتق ت
ثل  ية  ياانت اجلغرا مفهيا ا ف يالن"لب يالن"و" سـشاي  سق ذاته بضامن احرتام ". سـقرفة  لنويه تظل ملزتمة عىل ا

يدين الوطين وادل ية عىل ا يدية ومواردها الورا ها ا لصعاحلقوق يف معار ث لتقل بو حققت . ويلف يورأى الوزير أن الو
يام ابملزيد وأعرب عن الزتام وفده ابلعمل مع ادلول األعضاء من . لقإجنازات هائةل إىل تكل اللحظة، لكن علهيا ا

باع مقارابت  تعاون، وامليض قدما ابلفكر، وا توافق يف اآلراء، وا بادل، وناء ا تفامه ا ية قامئة عىل ا تخالل  ل ل ب ت ل ًمعل مل
 .بناءة

بووأ .31 ية الفكرية والو شأن ا ياسة الاحتاد األورويب  ندا اجتاهات ومواقف  تعلمي يف  ييد وزير ا ب سـ نل مللكل وقال إن . ف
متع كلك تاكر يف ا ية الفكرية حتفز اإلبداع والا جملندا ترى أن حامية ا ب مللكنل ية . ف تطرد يقول إن نظام ا مللكوا سـ

ناعة ويف توزيع  تامثر يف ا لصالفكرية يقدم حوافز لال نظامس ها ا تجات واخلدمات اليت  لا يشملن وقد وضعت . مل
نة  متدت يف  بارها فا ندا هذا األمر يف ا سـحكومة  ت عنل ع ية 2009ف ية األوىل حلقوق ا يهتا الو مللك اسرتا ن طيج ت

تاكر ية لال ياسات الو بالفكرية اليت مشلت تعزيز ا ن طسـ يدا . ل ية الفكرية يضع إطارا  ندا أن نظام ا ًوترى  مفً مللك فنل
يحا ألوجه املرونة الالزمةللتنظمي توازان و بغي أن يكون فعاال و متع، وأنه  تصادي  ً الا مت ً م ن ًق ي بو . للمج يكام ترى أن الو

توى ادلويل يق تكل األهداف عىل ا ملسـأداة  لتحق تصادي . ٌ تدى الا قواسرتسل الوزير قائال إن آخر تقرير  للمن ً
يل تح ناول اب ية  ية العا نا شأن القدرة ا لالعاملي  ل ت مل سـ ت فب سابعة يف الرتيب العام 139 ل ندا يف املربة ا نف  ت بدلا و ل ت نل فص ّ ً

ية الفكرية بدل حلقوق ا ية اليت يولهيا ا ية الفكرية، األمر اذلي يعكس األ سات ا ية فامي خيص مؤ ثا مللكوا لمللك مه س ن . ل
نظام ادلويل  سائل املربطة اب تعددة األطراف يف ا بات ا للوأضاف أن بدله يفضل دامئا الرت لي ت مل مل . ملكية الفكريةت

ها  يب  ها، مبا يف ذكل أسا نظمة و تحديث ا بو من هجود  بذهل الو ندا ترحب مبا  معلومىض يقول إن  ليل مل ل ي ت تفعنل ف
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تاجئ يمي واإلبالغ عن ا يط وا نظم اجلديدة  ناجلديدة وا تخط لل ية . لتقلل يار أهداف اخلطة الاسرتا يجوأوحض أن ا تت خ
ند با و يارا صا توسط اكن ا نللألجل ا ئ ت فمل ًخ شاركة ادلول ً تؤدي إىل زايدة  ية  شاطر الرأي القائل بأن اآل ما  سـ ل ت

ية بو والزتام . ناألعضاء يف إعداد الربانمج واملزيا متكن ادلول األعضاء من إيالء اهامتم أكرب ألشطة الو يكام  ن ّ سـ
نظمة تطرق إىل اخملاوف ا. ملأقوى بأهداف ا رسورة اب ندا  شريا إىل أن  ته  لوواصل الوزير  م نل م فلكم تملربطة ً

ية وماكحفة الفقر املدقع هوة الر ية وا مقابلفجوة املعر ل يق . ف نابر  بو من أمه ا ترب الو تدرك قائال إن بدله  لتحقوا مل ي يع ًسـ
ية ية لأل لفاألهداف اإلمنا بو وأشاد ابتفاق ادلول األعضاء . ئ تأصل يف معل الو ية هدف  يوأضاف أن تعزيز ا ممن لت

ية اليت  يات جدول أعامل ا منعىل تو بريالتص يذها زخام  ية  يا  ًسب حا ك معل ل ًت تنف وأوحض أنه بدأ أيضا إدماج . تك
نظمة يع برامج ا تدمج يف  ية، ومن مثة  ية يف الربانمج واملزيا يات جدول أعامل ا ملتو مج سـ ن من وواصل الوزير . لتص

ي يه الكفاية عىل هذه ا تلزم الرتكزي مبا  يدة وملموسة  تاجئ  يق  شريا إىل أن  ثه  لعملحد سـ ن م في مف يحتق نب أن ً لتجة 
يال للغاية ئا  يذ  ًيصري ا ثق ًنف عب سأةل رضورية كامي تعود حامية حقوق . لت ية الفكرية  موقال إن حتديث نظام ا مللك

ية ية الفكرية ابلفائدة عىل ا لتمنا سري . مللك بو  تعلقة ابملعايري القانوية يف معاهدات الو تطورات ا توأضاف أن ا ي ن مل ل
بغي أن يكون حتديث تكل  ينبطء وذلا  نظمةب يويم  للماملعايري القانوية جزءا من العمل ا ل تقد . ًن ندا  تعوأفاد أن  فنل

ياة،  نظمة مفعمة اب بغي أن تظل  تحفا للمعاهدات اليت عفا علهيا الزمن ولكن  بح  بغي أن  بو ال  حلأن الو تص مي ن م ين ًي
ية تاكر وحمراك  تعزيز الا نربا  منأي  ب للتل ً ً تحيل بروح ا. م ثقة وا لوأبرز الوزير أن ا ل نظمة أكرث ل ملتفامه هام احلل جلعل ا

تقدم يق ا لكفاءة و بات براءات . حتق تعلق ابرتفاع  بريا  طلومىض يقول إن نظام الرباءات ادلويل يواجه حتداي  ي ًك ً
تظار معاجلهتا بادل ابألحباث عن الرباءات . نالاخرتاع وما يرتتب عن ذكل من ترامك يف ا ملتوال بد من الاعرتاف ا

سلط نظاملاليت جترهيا ا ية ابلرباءات من أجل تفادي تأزم هذا ا لات ا ئة . ملعن رسيع يف ا تغري ا لبيونظرا إىل ا ل ّل ً
شدة  بو  ندا الو رشين، حتث  ية الفكرية يف القرن احلادي وا تحدايت امللحة املطروحة أمام ا ية وا باخلار ي نل لع فل مللك ّج

بحث عن تعدد األطراف يف جمال ا تعاون ا سني ا لعىل العمل من أجل  مل ل ويف جمال حق املؤلف، .  الرباءاتحت
شأن حامية األداء  ئات اإلذاعة ومعاهدة  شأن حامية  ياغة معاهدة  ندا العمل عىل الانهتاء من  بتدمع  ي ب ص هنل ف

تظارهام تاهام معاهداتن طال ا برصي وإبراهمام، و سمعي ا نا لك ل تعداد للعمل من أجل . ل ندا عىل ا سـكام أن  فنل
بادئ  ية خاصة اب توصل إىل آ ملا ل نفاذ إىل املعلومات اليت من شأهنا أن تضمن معامةل ل شأن ا لاملعمول هبا دويا  ب ًل

ساواة مع اآلخرين بوعات عىل قدم ا تعذر علهيم قراءة ا ملاألشخاص اذلين  ملط ته مؤكدا أن . ت تمت الوزير  ًوا لكم خ
شطهتا بو وأ نندا ال زالت ملزتمة بدمع أهداف الو ي ندا تضع ثقهتا يف امل. فنل ًدير العام واألمانة مؤكدا فنلوأضاف أن 

ية الفكرية  توازن  تعاون مع ادلول األعضاء واألمانة من أجل العمل عىل إرساء نظام دويل  للملكعىل أهنا  م ست
بدلان األقل منوا خاصة بدلان اكفة وا ية ا تصاد العاملي و سني الا ًو ل ل من تحت  .ق

تعدين يف أوروغواي ابدلعوة اليت .32 ناعة والطاقة وا لورحب وزير ا يع لص شاركة يف اجلزء ر يه  ف وهجت إ للم ل
هم واألسايس، وأضاف أن هذا  ناول هذا املوضوع ا بو اذلي  يات ادلول األعضاء يف الو توى من  ملا يت ي مجع ملسـ

متع ادلويل عامة بة إىل أوروغواي خاصة وا ية كربى اب تيس أ جملاملوضوع  سـ لنمه تاكر . يك بوقال إن لإلبداع والا
بحث دورا ما فئت يزداد أ مهوا شاركة ًل بدلان ال شرتك  توى العاملي، لكن ا مية يف تكوين الرثوات عىل ا ت ل ملسـ

تصاد القامئ عىل املعارف منوذج اجلديد اذلي يقوم . قعادةل يف الا لورأى الوزير أن من الرضوري اإلقرار بأن ا
نفاذ إل ية ا نا بدلان ا يع ا ية مل يرتمج إىل حلول  ثابت للمعارف ا منو ا لعىل ا ل ل تط مل تسـيق لتطب يه فإن هذه ل علهيا، و

ياسات  ية لزايدة الرثوات من دون اإلرضار اب ها أداة أسا ية الفكرية بو بدلان تواجه حتدي حامية ا سـا سـ لل صف مللك
ثارية يدات عىل احلقوق الا ناءات و نطوي عىل ا ئالعامة اليت  تث سـت يسـ ًوأكد الوزير أن أوروغواي حققت منوا . تقت

تطاعت أن حتد من تداما وا تصاداي  سـا ًسـ م ً تنيق تصادية العا ية والا تني املا بري عىل الرمغ من األز ي الفقر بقدر  ل ملك ق . م
تصاص يف  منو يف الاسام ابال متر ا سلع واخلدمات، فقد ا تجة  هور قطاعات جديدة  خلكن عىل الرمغ من  تظ لل لن سـ م

تصادي والا بدل الا بل ا مية املضافة، مما أضعف  نعة حمدودة ا ية وا سلع األسا تاج ا قإ لتق ملص سـ ل مسـن . جامتعيلق
سلع واخلدمات  سويق ا يات  لومىض الوزير يقول إن أوروغواي ركزت عىل تعممي املعلومات دلمع اسرتا ت تيج

تاجئ  با وإدارة  نا تخداما  ية الفكرية ا تخدام ا يا املعلومات وا نولو تاكر الوطين  تفاع نظام الا نوا سـ سـ سـ ب ًن مً مللك ج بتك
يق العمل من خالل الفري ها ودلمع  تاكر وسو سـالا ت تنب شاء يق ية الفكرية وإ سات املعين اب شرتك بني املؤ نق ا س مللكمل
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رشاكت  بادرات وتطوير األصول غري امللموسة عن طريق ا ية الفكرية للقطاعني اخلاص والعام دلمع ا لبكة  مل للملكشـ
تظمة . واجلامعات باع مقاربة  ية الفكرية اب ياسة عامة  نوقال الوزير إن بدله اختذ تدابري هممة لوضع  ت مسـ حتفظ للملك

متع الرمقي وحامية األصول غري  تعلمي وا نفاذ إىل ا ية وا ثل امحلاية ا ياسات العامة،  توازن بني أهداف ا جملا ل ل لصح سـ مل ل
يح  ية اليت  يات الو بغي الاتفاع هبا يف إطار الاسرتا ية الفكرية يه أداة  تامللموسة، وأضاف أن ا ن تمللك ني يج طن ت

نا مية املضافة ا تايج وشمل ا تحول اإل لا ت ن يةلقل ونوه الوزير إىل أن جدول أعامل . لتطبيقجتة عن اإلبداع واملعارف ا
ناجتة عن الاتفاع  ية عىل تقامس الفوائد ا نا بدلان ا ية تعزيز قدرة ا شأ عن اإلقرار بأ ية  شأن ا بو  نالو ل ل ل مه ن من ب مي لت

يذ تو ها ادلول األعضاء هو  تحدايت اليت توا ية الفكرية، مث قال إن أحد ا نفحبقوق ا هج تمللك صيات جدول األعامل ل
بالغ عددها  ئات ادلوية 45لا بو وغريها من ا تطرد قائال إن أوروغواي تأمل يف أن تعكف مع الو ية، وا ل تو ي ي سـ لهص ً

ية  ية الفكرية، وإهنا ترحب بوضع اخلطة الاسرتا ناسب  شلك  توازن  يجعىل إحراز تقدم يف وضع نظام  تب للملك م م
توسط للفرتة  ها ثق2015-2010مللألجل ا ساعد عىل لك و بات، ومهنا هذه الاجامتعات،  نا نظمي ا ية يف أن  سـ مل ست

يع ادلول األعضاء ياجات  بدلان، ويفي اب مجسد ثغرة املعارف اليت تفصل بني ا ت ته قائال إن . حل تمت الوزير  ًوا لكم خ
تفاوض وحت نك إلجياد حلول تقوم عىل ا يادة مديرها العام ا بو حتت  شاط مع الو تعمل  لأوروغواي  حمل ي ن ّسـ ق قق ب

يع ادلول األعضاء  .مجلاملصلحة العامة 

نأ املدع .33 يادته وشكر الريس يهو ته يف  تخابه وأعرب عن  يا الريس عىل ا ئ العام ووزير العدل يف سانت لو ق ثق نئ سـ
بادرات . املغادر واملدير العام واألمانة عىل هجدمه وعىل اخلدمات الفعاةل رشوعات وا يا ا ملوساندت سانت لو مل سـ

بت ابلربامج اليت ركزت عىل ياليت قدمهتا الو ية الفكرية يف العامل لكه ور حبو من أجل تعزيز تطوير ا مللك
ية ثقا ية وا تصادية والاجامت يهتا الا يع  يا  ثل سانت لو بدلان الصغرية  ياجات اخلاصة  فالا ق لم ع من شج سـ لل تت لت ثت . ح ّو ح

ثت حكومة الاكرييب عىل وضع بدلان الصغرية و ساعدهتا  بو عىل مواصةل  ّالو لل م تفادة حي ياسات من أجل الا سـ  سـ
نطقة ية الفكرية يف ا ملبقدر أكرب من نظام ا نة . مللك ئة اآل ئة ا ية  يةل ر ترب و ية الفكرية  موما زالت ا ي لبمللك ي سـ سـ لهتتع ئي

تاكر واإلبداع تامثر والا بلال ية . س ها ا تصادية اليت  مية الا تام  يا عن تقديرها ا مللكوأعربت سانت لو نح متق للق ل سـ
منو وا لالفكرية  يةلل شأن ا بو  ساند جدول أعامل الو بل ويه  تحدايت يف ا منية وعن الزتاهما مبواهجة ا ب ي ت ل تمن لت . ملسـتق

نة ادلامئة  تجارية ودمعت معل ا يل العالمات ا يد نظام  بو يف تو هود الو يا  للجواعرتفت سانت لو ل سج ط ي تسـ جب
ياانت اجل ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا با ع لص ل لن نظر يف حامية أسامء ادلول من ملع ية  للغرا ف

تخداهما عىل أهنا عالمات جتارية يل أو ا سـا شأن . لتسج بو  بوأعربت عن تقديرها لدلراسات اليت أرشفت علهيا الو ي
نطقة ألهنا واثقة يف أن  شاء نظام إداري فريد للرباءات لفائدة بدلان الاكرييب وأيدت تقدم نظام الرباءات يف ا ملإ ن

يقوارإقامة إد بو .  الروابط بني ادلول األعضاء يف الاكرييبيسـة  يات الو يوقال الوزير إن بدله يرحب ابسرتا تيج
ته توى فعا شأن الرباءات من أجل الارتقاء  تعاون  يإلصالح نظام معاهدة ا سـ ب لل وشدد الوزير عىل رضورة . مب

ثقايف  ية واألثر اإلمنايئ ا ثقا تصادية وا ية الا تفات إىل ا سـالا ل ل من للل ف ق ية الفكرية لت مللكياسات واملامرسات يف جمال ا
ية ناعات اإلبدا ععىل ا نظمة دول رشيق الاكرييب أعربت عن . لص ها جزء من  يا بو موإن حكومة سانت لو ًصف سـ

ناجت اإلجاميل احمليل ية يف ا ناعات اإلبدا تصادية  سامهة الا لتقديرها لدلراسات اليت أجريت عن ا ع للص وأفضت . قمل
تصادي نتاجئ ادلراسة إىل ت منو الا سامهة قطاع اإلبداع يف ا تعلق  نظمة املذكورة فامي  يع الرؤية يف بدلان ا قو ل مب ي مل سـ

يا ملزتمة متاما ابمليض قدما يف ذكل اجملال حتديدا ًوإن سانت لو ً ً يا تضمني جدول أعامل . سـ سـوأيدت سانت لو
ية حبق املؤ نة ادلامئة ا سائل اليت تعد جزء من معل ا ية ا نا للج مل ملعمن ً بادرات يك لت مللف واحلقوق اجملاورة وجشعت ا

سن نفاذ  تطورات وعرصية ويك  بة  برصي موا سمعي ا نانو األداء ا بث اإلذاعي و ئات ا تحبح حقوق  لل ك ل ل ل ي يتص فه
ية حبق املؤلف وبغريه من احلقوق نفات ا برصية والعاجزين عن القراءة إىل ا حملماملكفوفني وذوي اإلعاقة ا ملص . ل

ية واعرتفت احلكومة ابلع ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو هم اذلي أجنزته ا ثمل ا ن ل مللكللج م ملعمل
ية للموارد  توفري امحلاية ا يدية والفوللكور وأيد متاما متديد واليهتا من أجل وضع صكوك قانوية  لفعلواملعارف ا ل ن ًتقل ل

ي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلالورا ل تع تقل لث ل بو عىل مواصةل . ديةل تة، حث الوزير الو تعلق ابأل يوفامي  مت ّي
نطقة الاكرييب بصفة أمشل يا و ثل سانت لو ساعدة الالزمة لدلول الصغرية  متقدمي ا سـم وقد الزتمت سانت . مل

تقين الالزم ها ادلمع ا يع فعل ذكل إال إذا قدم  تقدمي خدمة فعاةل لزابئهنا لكهنا لن  يا  للو تط ب لسـ ت. تسـ تاما،  يو ً عني خ
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توى الوعي العام  ية الفكرية والارتقاء  بغي إضفاء طابع عرصي عىل إدارة ا ية و سـوجود نظام أكرث فعا مبل مللك ين
ية الفكرية يف نظاهما األسايس ية الفكرية وإدراج ا ية الفكرية وتعزيز إنفاذ حقوق ا مللكاب مللك  .مللك

شخيص وابمس وّوعرب .34 شقر ابمسه ا ناعة يف مد تصاد وا ل وزير الا غ لص شاركة ق ته، عن سعادته  للمفد بدله وحكو م
بو مبواصةل تقدمي خدماهتا  سمح للو توهجات اليت  توى، اذلي قصد به تعزيز بروز ا يع ا ييف هذا اجلزء ر ت ل سسـ ُ مل ف

بادرته ودعوته شكر احلار إىل املدير العام عىل  ياجات أعضاهئا وتوجه اب بة اليت تليب ا نا ما ل ت سـ ّمل وأفاد أن ال أحد . ح
يهل بأنه  ية الفكرية احلايل أن يواجه حتدايت جديدة بفعل ما حدث من تغرياتجي وخص . مللكتعني عىل نظام ا

تاكرات اجلديدة، وابألمن الغذايئ،  يات والا نولو تصةل ابلرتوجي  تحدايت ا بالوزير ابذلكر يف هذا الصدد ا مل جل للتك
ية وال يولويج، فضال عن حامية املوارد الورا نوع ا ثواحملافظة عىل ا ب لت يديةل وقال إن احللول . لتقلهنوض ابملعارف ا

نظمة يف  ندة  همة ا متكن من غري شك من تعزيز ا تحدايت  ية الفكرية إزاء تكل ا تقدهما ا للماليت  سـ ل ملسـ مل سـمللك
ئة والصحة  بة الفقر وحامية ا يص  تعلقة  ية، وال سـامي األهداف ا ية لأل يق األهداف اإلمنا يإطار  لف لبحتق سـ تقل مل نئ ب

ية الفكرية كأداة من شأهنا وأشار إ. العامة بل هبدف الاتفاع اب هود قد بذلت من  مللكىل أنه وإن اكنت ا ق نجل ُ
هود  تعني تعزيز تكل ا ية يف بدل ما، إال أنه  تصادية والاجامت ية الا تدمية يف ا سامهة فعاةل و سامهة  جلا يق ع من سـ م لتمل م

تحقق بعد شودة مل  تألن األهداف ا بة إ. ملن بو تظل اب سـوأعلن أن الو بدلان األقل منوا خاصة، املاكن لني ًىل ا ل
ية الفكرية ية يف جمال ا شات واختاذ القرارات امجلا نا سب إلجراء ا مللكاأل ع ق مل شطة . ن شقر تقدر أ نوقال إن مد ّغ

ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا ية وتقر بفائدة ا يذ جدول أعامل ا بو حق قدرها وتويل اهامتما خاصا  مللكالو مننف ن للج من تي لت ملعل بت
ها ادلمعاليت  لتحق أعام يدة من . تسـ بدلان ا بة بدله يف أن يكون من بني ا ياق عن ر ملسـتفوعرب يف هذا ا ل غ لسـ ّ

نة املذكورة يذ خطة معل ا للجالربامج املقررة يف إطار  بو أن . تنف بغي للو ترب الوزير يف هذا الصدد، أنه  يوا ينع
منو سني األشطة ا يا  نولو تاكر ونقل ا لتتعزز الهنوض ابال ن تح لب ج بدلان األقل منوا، اليت قررت لتك لية اخلاصة اب

شقر غها لفائدة مد نظمة زايرة إىل بدله يف بداية . تنظمي ثة خرباء من ا ملواسرتسل قائال إنه من املعزتم أن تؤدي  بع ً
بدل من هجة وإجراء دراسة  تاكر يف ا يا والا نولو رشوع إلشاء مركز يدمع ا توبر هبدف دراسة  لهر أ ب ن م جك تك لش

يذ  مبق  تنفسـ ية، من هجة أخرىت ية يف جمال ا ية الو يا ية الفكرية يف ا ية ا منرشوع إدماج اسرتا ن سـ سـ لتيج ط ل . مللكت
يث  ية  نة املا توى يف ا يع  تاح أول جزء ر ناء ا تخدمه املدير العام أ بري اذلي ا بس الوزير ا حوا ف ضت سـ سـ ت ث سـ لتع م فل ق

شلكة شامل إن: "قال يس  يد  ما لتقل شلكة عوملة/ل منوب، بل هو  نظر تكل، وأعلن أنه"ج بىن وهجة ا ل  وأوحض . يت
ية  ناعات ا ية وتطوير ا تجارة العا ثل هتديدا خطريا  بحت  نة تفامقت وأ يد والقر شلكة ا حمللقائال إن  لص مل لل مت ص ص تقل ًم ً ل ً
نظمة وال سـامي  بة اجلرمية ا ية الرتفاع  باب الر سـهتلكني ويه يف الوقت ذاته إحدى األ ملوالصحة وأمن ا سـ سـ سـ نمل ئي

ساد بة ّوبني الوز. لفا نا تطلب اختاذ تدابري عىل اكفة األصعدة وذكل بوضع برامج  سـير أن ماكحفة تكل اآلفات  مت
يذها ميي وادلويل و يد الوطين واإل تنفعىل ا قل نظمة . لصع بو و تعاون لك من الو ته يف أن  موأعرب الوزير عن ر ي ت غب

يق تكل األهداف ية  تجارة العا لتحقا مل متكن ا. ل للجوعقد الوزير األمل عىل أن  ية ت ية اب ية ادلوية ا مللكنة احلكو نم ملعل
يدة  ها يف هذه اجملاالت وإجنازها بصورة  يدية والفوللكور من مواصةل أعام ية واملعارف ا جالفكرية واملوارد الورا ل تقل لث

نة  نظمة يف  ية العامة  بقا للقرارات اليت اختذهتا ا سـوذكل  للم مجلع بعض . 2009ًط بوذكر الوزير ابإلضافة إىل ذكل،  ّ
نة القر نعقدة يف اخلرطوم يف  بو ا ية للو ندوة اإل ناء ا ية أ متدها رؤساء ادلول األفر سـارات اليت ا مل ي مي ل قلث يق ، 2006ع

ية  شاركة القارة األفر ثل يف  ية و يذها يف إطار ا تعني  يات اليت  تعلق ابالسرتا يقومن مضهنا القرار ا منف مت من ي يج تمل لت ت ت
نولو تطوير العلوم وا ية  تدابري امجلا لتكيف ا ل ع تصادي واجامتعي يف ل تفادة مهنا هبدف إحداث حتول ا قيا والا سـج

ها يف جماالت العلوم  تحداث األشطة و ية ا تصاد العاملي وتعزيز الكفاءات  يقالقارة وإدماهجا يف الا تطبق ن سـ بغ
ساب  ية من ا ية ومتكني القارة األفر تصادية والاجامت ية الا يق ا تاكر من أجل  يا والا نولو توا ع من كب يقل ق حتق ج لتتك

سة نا فالقدرة عىل ا يع، يف إطار . مل شقر، ال  متي إلهيا مد يا اليت  بارات أخرى، إن أفر تطوقال الوزير  غ تسـبع تن يق
يا اذلي اكن  نولو تاكر وا ناء عن الهنوض ابإلبداع والا تصادية، الا ية الا بعة يف جمال ا جياسـهتا ا تك لق ب تغ من ت سـسـ لتمل

بو وشلك حمورا ابرزا  ية للو هام الر ًمن بني ا ً ي ئيسـ ياتمل نة واألربعني  ثا سةل الاجامتعات ا ناء  للجمعأ ل سل وقال . مث
بو خبطط العمل  ناء عىل ذكل، أي اعرتاض عىل أن يأخذ لك بدل عضو يف الو يالوزير إن بدله، مل يكن دليه  ب

ية ية مع احرتام الظروف واخلصائص ا ية ا يذ اسرتا متدها  حمللاملذكورة و من لتيج ت لتنف نانه . يع متوأعرب الوزير عن ا
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شقر ل تب مد ية الفكرية، وال سـامي  ها هبدف تعزيز قدرات ماكتب ا بادرة اليت أ غلمدير العام عىل ا مكمل مللك طلق
تدابري نظام  شقر حلق املؤلف اذلي أخذ  تب مد تة فضال عن  تفاد من نظام األ ية اذلي ا نا بية ا غ مت سـ ع مكلص ًللملك

ية، و يالت ا نة ا هولوغرام املعدة ملاكحفة قر سمععالمات ا سج لص لت ية الفكرية ل تدريب يف جمال ا مللكهبدف إاتحة ا ل
تدى  بة انعقاد ا نا ية  ناطقة ابللغة الفر ية ا بدلان األفر ية نواب الربملاانت يف ا نلفائدة القضاة فضال عن تو سـ مب سـ ل ل ملع ن يق ً

بدلان األقل منوا بو بكوتونو يف بنن، لفائدة ا بدلان األقل منوا يف الو بة ا ته  ميي اذلي  ًاإل لً ي ل شع نظم أكد الوزير أن و. قل
نوعة هتدف إىل إرساء  نا من إجناز برامج  شقر حلق املؤلف  تب مد ية و نا ية ا شقر  تتب مد غ ع لص مغ متك مك للملك مك
تلفة سواء  سات  هور عامة وتريم بصورة خاصة إىل إقامة رشااكت مع مؤ ية الفكرية يف صفوف ا خمثقافة ا س مجل مللك

ية أو خاصة ته، أعرب الوزي. ماكنت حكو تام  لكمويف  نظمة خ تعاون القامئ بني بدله وا تعزز ا ملر عن أمهل يف أن  ل ي
هادته وإعالن احلرية املقرتح سالم، عىل  تحدة  بعوث األمم ا يفي وندر،  شوشكر  م للت مل  .س

ها دلمج  .35 بو  تاكرية اليت اسـهتلت الو يده للهنج الا بابوي عن تأ شؤون القانوية يف ز يقوأعرب وزير العدل وا تطبم ي ب ي ن ل
ية الفكرية و ثةل عىل مللكا ية وعقد الاجامتعات الوزارية كأ ية وذكر جدول أعامل ا مها حمور القضااي اإلمنا منجعل لتئ

ية ها اإلمنا ية و ياسات ادلول األعضاء الو ية الفكرية يف  نظمة ابلهنوض بدمج ا ئالزتام ا ن سـ خططمل وقال إن . طمللك
نرصا من حقوق ا ها  بول عاملي عامة بو ية الفكرية حتظى  مللكا صف بق ًمللك ية ع سارات ا منية وتؤدي دورا حموراي يف  لتم ً ً

تصادي يف ادلول األعضاء سني األداء الا قويف  نطاق يف اآلراء خبصوص . حت ناك توافقا واسع ا لوأردف قائال إن  ًه ً
متعات  تصادي وإن ا تقدم الا يا حاسام إلحراز ا نظام الرباءات عامال ر تقين املدعوم  تقدم ا يع ا جملكون  ق ل سـ ب ل ل ًشج ً ي ئت ً

ت تصاديةخميف  ية والا تحدايت الاجامت تصدي  متدت اإلبداع كحل  قلف أحناء العامل ا ع لل لل هام . ع سوهلل بإ
تصادية إذ  ية والا تني الاجامت نا يا املعلومات والاتصاالت امللحوظ يف رفاه األمم يف العامل من ا قنولو ج عتك ي حل

ب رس إىل حد  نفاذ إىل املعلومات و يا ابالتصال وا نولو كسمح تكل ا ي ل تت جل شاطرة املعلومات واملعامالت تك مري 
تجارية ها وقع سليب عىل . لا ية عديدة  يا نوات مع حتدايت  رش  لوأضاف قائال إن بدله تصارع عىل مدى  سـ سـ سـ ع ً

يادة  ية وإن إرصار بدله عىل حق ا ية الو ية الفكرية ألغراض ا نظام ا تام  بدل عىل الاتفاع ا سـقدرة ا ن من ب ل ن لل ط لت مللك
ية  يع موارده ا يععىل  تصاد الوطينلطبمج مية ابال يه فرض عقوابت أحلقت أرضارا  قوال سـامي األرايض جلب  جسـ ً . عل

تخداهما يف جمال  تايل بعد ابملوارد الالزمة ال تع اب سـومىض يقول إن تكل العقوابت ما زالت قامئة وإن بدله ال  ل يمت
مترب  يه يف  يايس العاملي اذلي وقعت  تطوير إال أن الاتفاق ا بحث وا سبا عل سـ ل ية 2008لل يا سـ لك األطراف ا لسـ

تصادي يايس وأعاد األمل لالتعاش الا تقرار ا ثةل يف الربملان الوطين اسرتد الا قا ن سـ سـ ته بأن . لملم ثقوأعرب عن 
تصادي  منو الا ية الفكرية للهنوض اب تعزيز الاتفاع حبقوق ا متكن اآلن من الالزتام  قحكومة بدله  لمللك نت ب س

سنيالاو تدامة و ية ا تحجامتعي وا سـ لمن مل يجة ذلكل وقال إن الاضطالع بذكل لت نني  شة املوا توى  نت  ط ي معسـ م
بدعة بح  ها أن  سـىن  تطوير حىت  بحث وا سات ا يه املوارد إىل مؤ متلزم تو ل تصج ت ل ل س يسـ ًواسرتسل قائال إن بدله . ي

ية  ية الفكرية ألغراض ا توجهيه أو الاتفاع اب ية الفكرية  شأن ا ية شامةل  ياسة و منيس دليه  ن ل ب ن لتسـ مللك مللك طل
ية الا تلفة يف جمال ا يق الهنج ا شرتكة بني الوزارات  نة  شأت مؤخرا  مللكتصادية إال أن احلكومة أ خملق سـ م جل لتنن ً

ية منو وا تعزيز ا يع الاتفاع هبا كأداة  منالفكرية هبدف  ل ن لتشج ل ية . ت بادرة تقر بأن ا مللكوأضاف قائال إن تكل ا مل ً
تصاصات وجمال تديره عدة  شرتكة بني الا خالفكرية يه  بحث وإن أمانة تكل م سات  للوزارات وجامعات ومؤ س

ها يف مارس  نة بدأت  معلا ياغة 2010للج ثل هممهتا الفورية يف  شؤون القانوية و ها وزارة العدل وا ص و مت ن تل تسـتضيف
منو  ية الفكرية ألغراض ا ية الفكرية كخارطة طريق واحضة لالتفاع بأصول ا شأن ا ية  لياسة و مللك نمللك ب ن طسـ

ية متد عىل ويف ذكل. لتمنوا ياسة واحضة  بو من أجل وضع  ساعدة الو تع اجملال اخلاص، أفاد بأن بدله طلب  سـ ي م
ية تصادي وا منو الا تعزيز ا ية الفكرية  منا لتل ق نظمة . لمللك نظر إىل اعامتد بدله ودول أعضاء أخرى يف ا ملولفت ا ل

ي شأن حامية املعارف ا ية الفكرية الربوتوكول  ية  ية األفر تقلاإل ب لمي للملك يق بري الفوللكوري يف اآلونة قل لتعدية وأشاكل ا
ية الفكرية واملوارد  ية اب ية ادلوية ا نة احلكو ية يف املفاوضات اجلارية يف ا سامهة اإلجيا مللكاألخرية وتوقع ا نم ل للج ب ملعمل

يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالورا تصادي نظرا إ. لث منو الا يق ا برية  تع بطاقة  ًوذكر أن بدله  ق لتحق ل ك ىل توفر يمت
تغالل تكل املوارد لفائدة الصاحل العام ما زال يطرح حتداي  تدرك قائال إن ا يه وا نوعة  ية  ًموارد  سـ سـ ت ًيع ف م طب

يا ًر ية . ئيسـ تعزيز ا بادرة هممة  ية عىل وجه اتم بوصفه  شأن ا بو  يذ جدول أعامل الو يده  منوأعرب عن تأ ل من ب ي تي لت مل لتنف
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نو شأن نقل ا يات  تو لتكورحب بوجه خاص اب ب ص يةل نا بدلان ا يا إىل ا ملو لج يا . ل نولو تطرد قائال إن نقل ا جوا لتك ً سـ
يا دورا حموراي يف ضامن الصحة واألمن الغذايئ وأمن  نولو نقل ا ية ألن  سارات ا ًترب أمرا حموراي يف  ًً جً لتك ل من م لتيع

يه يف املادة  شديد  سـامب يرد ا رش عامة  علا ت ح لب ساعدة بدل. ي من اتفاق تربس7ل بو عىل  موشكر الو ه وأشار إىل ي
تصادية وأحاط  ية الا ية يف ا ناعات اإلبدا سامهة ا قندوة عقدت مؤخرا يف هراري وسلطت األضواء عىل  من ع لص لتم ً

تصادي ية الفكرية الا ية دور ا ية ادلول األعضاء خبصوص أ شطة يف تو تكل األ هم  قعلام ابدلور ا مللك مهمل ع ن ل ً. 

بو عىل ا .36 ثقافة يف أنغوال أمانة الو نأت وزيرة ا يو ل ية ه نا نظمة إىل أداة عرصية ود تحويل ا ها  بذ مهود اليت  ل يجل مل ل ت
يع ادلول األعضاء تصادية يف  ية الا مجيق ا قمن لتتحق ية . ل ية الفكرية أداة أسا ترب ا سـوقالت إن حكومة أنغوال  مللكتع

ية يف  تصادية والاجامت ية الا يق ا تايل  يني، واب يني وا ية ا تاكر وا عتعزيز الا من ل ن لعلم من ب قل تحتق لت هناية املطاف لتقل
بدلان لشعوب وا تاج، طرح . لل نة يف أنغوال، وخاصة يف قطاع اإل تصاد الرا يلكة الا نومضت تقول إن إعادة  ه قه

هام  ية الفكرية وحق املؤلف عىل حد سواء، وهام جماالن  تعلق اب ية فامي  سلطات ا نظمحتدايت أمام ا تمللك ٍ ي مي لتنظل
هد أنغوال ناعة و تعدين والطاقة وا معوزارات ا لص توايلل ثقافة، عىل ا ية الفكرية ووزارة ا ل  ل وحتدثت الوزيرة . للملك

ها ابع طويل يف هذا اجملال، وقالت إن أنغوال  بدلان اليت  ية الفكرية يف ا سات ا ية ملؤ لعن الامنذج ا لمللك س لتنظمي
تتدرس تكل الامنذج ونقل عهنا أفضل املامرسات ية. سـ للملكورصحت بأن أنغوال أولت اهامتما خاصا  ً  الفكرية ً

نولويج تطوير ا تصاد وا ياسات احلكومة اخلاصة ابال رشيع العادي و تور وا تكاليت حيمهيا ادل لق لل سـ ت وأضافت أن . سـ
ية  ية وا ثقا رش يف األشطة ا ساخ صور وأصوات ا ية وا بدل حيمي األعامل امجلا مياإلطار القانوين يف ا ل ن ب ن ع لتعلل ف ل سـت

بدعني ية، كام حيمي حقوق ا ية والراي يا ملوا ض سـ ية العالمات لسـ ناعي وخمرتعاهتم وحيمي  ملك واخملرتعني يف اجملال ا لص
رشاكت وغريها من اإلشارات املمزية ية . لوأسامء ا ها احمليل قواعد ا مللكوراحت تقول إن أنغوال أدرجت يف رش يع ت

شأن الرباءات واتفا تعاون  قالفكرية الواردة يف الصكوك ادلوية القانوية، وخصت ابذلكر معاهدة ا ب ل ن . ية ابريسل
نظر يف الوقت الراهن، وشكرت  ية أخرى ختضع  للونوهت الوزيرة إىل أن إماكية الانضامم إىل صكوك ر سـ ئين ّ
نظمي  ساعدهتا يف  بعض هذه الصكوك، كام شكرهتا عىل  تقين  يل ا تح ساعدة أنغوال يف إجراء ا بو عىل  تالو م ل ل ل ل م ي

نرصم هر يويو ا ية الفكرية يف  ملاملؤمتر الوطين  ل ش يه، رمت أنغوال األسس القانوية اليت من شأهنا أن . للملك نو عل
تصادها، كام هو جيل ية ا ية يف  ية الفكرية عامال يزداد أ قجتعل ا منمللك تمه ورصحت الوزيرة بأن نفاذ قانون . ً

هر مارس  ية الفكرية يف  شا نح حامية أكرب للعالمات والرباءات وغريها من حقوق 1992مللك ثال،  يل ا م، عىل  ملب س
يل العالمات يف الفرتة ما بني عام مللكا بات املودعة  سجية الفكرية، حىت زاد عدد ا يامن تأسس 1996لتلطل ح 

ية الفكرية وعام  مللكهد ا ُ طلب، يف حني جسل حوايل 27 000 طلب إىل زهاء 18 300ً مرتفعا من 2010مع
تط.  طلب للحصول عىل براءات2 000 تدركت قائةل إن قطاع األعامل بدأ يف ا لوا ور يف اآلونة األخرية، وعىل سـ

بدعني أجانب95الرمغ من ذكل فإن  نحت إىل  م يف املائة من الرباءات املذكورة  ورصحت بأن قانون حق . ُم
شمال أنواع 1990املؤلف لعام  سداد الرسوم، ليك  نقح وحيدث يف هذه الغضون، وكذكل الالحئة اخلاصة  ي  ب ّي َ ّ َ

نصوص احلا ها ا تفعني اليت ال  لا ل تشملن باراتمل بحري وا نقل ا ّية، وخاصة اخلطوط اجلوية، ورشاكت ا لع ل وتضطلع . ل
تصادية  متع املدين برضورة زايدة احرتام احلقوق الا نانني وا شطة إلزاكء وعي أرسة ا قأنغوال يف الوقت ذاته بأ جمللف ن

ناين األداء يف أنغوال نانني و فللمؤلفني وا يات . لف تطردت قائةل إن احلكومة عكفت مع  مجعوا نانني عىل مجع سـ لفا
نانني ئات مقابل الاتفاع بأعامل هؤالء ا يفزيون وغريها من ا لفالرسوم من حمطات اإلذاعة وا ن ي هتل وأعربت . لل

ية، وقالت إن من الرضوري فرض رقابة  سة اخلاصة اب نا مللكالوزيرة عن قلق حكومة أنغوال إزاء انهتاك قواعد ا ف مل
هودمه وتفانهيم، بل وأيضا ضامان ًصارمة يف هذا الصدد، وذكل إقرارا بدراي ناين األداء و نانني و بدعني وا ًة ا ً جب ف لف مل

بحث العلمي  تعزيز وحفز ا يد  يل الو تصادية، ألن ذكل هو ا ية الا يق ا لألن تواصل أنغوال  ل حمن ب ق لسحتق لت
يا والاتصاالت نولو يو ثل ا نولويج يف جماالت هممة  جوا تك م لبتك مللكية وراحت الوزيرة تقول إن حامية حقوق ا. ل

ية  تعلمي العايل إىل املعلومات ا توسطة ومعاهد ا رشاكت الصغرية وا سن نفاذ ا لعلمالفكرية من شأنه كذكل أن  ل مل ل حت
ية نولو جوا ها إىل رأس مال فكري، نظرا ألهنا . لتك ية الفكرية وحتو تقدير  ًورصحت بأن أنغوال تعزتم زايدة ا يل للملك ل

يري تح أبواب ا تاح اذلي  لتغا يف تواصل إيالء اهامتم خاص وفامي . ملف سـتعلق حبق املؤلف، قالت الوزيرة إن أنغوال  ي
بعث عىل القلق وتلحق الرضر بدوائر األعامل  يا معدالت  يالت الصوية، اليت بلغت حا نة ا تملاكحفة قر ل ت سج ًص لت
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ية تام عىل الفونوغرامات والفديوغر. سـيقاملو نظم وضع األ خووصفت موافقة احلكومة مؤخرا عىل الحئة  ت امات بأهنا ً
رشوع ألشاكل اإلبداع الفين ساخ غري ا يص الا ملخطوة كربى  ن سـتتقل تواجه . ل سـورصحت بأن حكومة أنغوال 

تقر إىل األدوات اليت  نظام احلايل  ية فكرية خيضع للمعايري ادلوية، إذ إن ا يذ نظام  يفحتداي آخر وهو  ملك لنف ل ت ً
تصا ية الفكرية يف القطاعات الا قمتكن من إدراج ا مللك ية يف أنغوال إدراجا حيفز ّ ثقا ية وا ية وا ًدية والاجامت ف ل لعلم ع

سفر عن قةل الاتفاع خبدمات  ية الفكرية، األمر اذلي  تجات ا بدعي  تقدم دلى  تاكر وا ناإلبداع والا ي ن ل مللكب مم
نظم ية . لهذا ا شأن تطوير ا ية  بادئ تو ياغة  ئة الظروف  مللكومضت تقول إن أنغوال آخذة يف  بم جهي لص هتي

بو يف هذا الصددالفكرية تطلع إىل احلصول عىل ادلمع من الو ي، ويه  تام، رصحت الوزيرة بأن أنغوال . ت خلويف ا
ية إىل احلكومات، عىل  ساعدة ا تقدمي ا نادية بوضع برانمج  ية ا بدلان األفر نتضم صوهتا إىل أصوات سائر ا مل ل مل لتقل يق

هين لفا تدريب ا شطة ا يام بأ توسط والطويل،  ملاألجلني ا لللق ن ميي، مل يدين الوطين واإل قلحيص الرباءات عىل ا لصع
تاجئ  يا مبا يلزم للحصول عىل الرباءات  بحث يف أفر ئات ا شمل تزويد  تد هذا الربانمج  نادية بأن  نوا ل ي ي مي لمل يقه ل

يا توسطة يف أفر رشاكت الصغرية وا يذ برامج حبث وتطوير خمصصة  ية، و ية وا يقأحباهثا األاكد ملنف لل لعلم  .لتمي

ية عىل رؤية أثىن وزير و .37 ية ا هورية الو ادلميقرا يس واألرصاد اجلوية يف  يد املقا ية الفكرية وتو با لشعط مج ي ح مللك
هدف األسايس  ية الفكرية ووافق عىل أن ا ية املطروحة يف جمال ا تحدايت الر تصدي  لاملدير العام يف ا مللك سـ لل ئيل

تصادية ية الا تدام يف ا هام ا ية الفكرية هو اإل قنظام ا س منمللك سـ لتل يةمل توى ا نظر عن  ية، بغض ا من والاجامت سـ ل لتع . م
تلف  توايت ويف  تلف ا نة، رمبا عىل  هود ا يع ا بذل  هورية أخذت  خموراح الوزير يقول إن ا سـ خم مج ملت ملمك جل مجل

ية الفكرية تظرة من نظام ا ية ا تاجئ األسا يق ا مللكاملراحل،  نتحق سـ ملن ل منو . ل سمل به معوما أن ا لوقال إن من ا ً ّ مل
ية ا سـوا ملمن ية، واللت نا بدلان ا تاكر واإلبداع رضوراين  متدامني لال ل لل بدلان منوا ب ًسـامي ألقل ا يه، راح يقول إن . ل علو

يذه هام أمران أسا ية الفكرية فضال عن  نظام ا نة  نفوضع أسس  تمللك ً ل تحد. سـيانمتي  يلوأشار الوزير إىل أن ا
ية الفكرية وا تحداث ثقافة  ية ا بري املطروح هو  شجا لتسـ للملك يف ئة كلك تاكر واإلبداع وتعزيزهام يف  بييع عىل الا ب

يايس ية الفكرية وإطارها ا يلك ا تقار إىل اخلربة وضعف  ثل الا يود صارمة  سـختضع  له مللك ف م تدرك قائال . لق ًوا سـ
نظام ية الفكرية عىل فوائد ملموسة من ا هورية تقر متاما بواجهبا جتاه ضامن أن حيصل أحصاب حقوق ا لإن ا مللك ًمجل ّ .

ثقة وأضاف أن نح ا تصادية ألنه  ية الا يق ا ية الفكرية همم  ل وجود نظام فعال يكفل حقوق ا مي قمن تحق لتمللك ل
يدون جزاء  ية الفكرية بأهنم  تحرتم، وألحصاب حقوق ا ًمثرين يف جمال األعامل بأن هذه احلقوق  تف سيسـمللك سـ للمست

شاق لهم ا تصاد القامئ. لعمل تطرد قائال إن القرن احلايل هو قرن الا قوا ً ية يلزهما سـ نا بدلان ا م عىل املعارف، وإن ا ل ل
تاكر واإلبداع تفادة من قدرهتا عىل الا يد أقىص ا ية الفكرية حق املعرفة لضامن أن  بأن تعرف نظام ا سـ تف . تسـمللك

ية ساعدة يف تعزيز ا توقع مهنا ادلمع وا ها وإهنا ال تزال  بو  يه الو متد عىل الزمخ اذلي  هورية  مللكوقال إن ا ل ملمجل ت ي تعط  تع
ية . الفكرية تاكر واإلبداع ا شطة الا ية الفكرية وتعزيز أ ية ورضورة حامية ا حمللورصح بأن احلكومة تقر بأ ب ن مللكمه ّ

ية  ية  يد  تصادية، كام تقر برضورة  ية الا يق ا ية الفكرية والاتفاع هبا  سري احلصول عىل ا تو من ن حتي ن ي ق تحق بمللك تش ّ لت ل ت
بادل ا شاركة يف  سمح اب تية الفكرية  مل ت توللملك ميي وادلويلملسـملعلومات عىل ا يه تطر. قليني اإل  احلكومة عىل يعلو

بادرات مبا فهيا  بدل من خالل عدد من ا ية الفكرية يف ا تب ا بو من هجود تريم إىل تعزيز  بذهل الو ملما  ل ي مللكت مك
تاكر اليت تطوير يف جمال الا بحث وا نفاذ إىل ا تدريب وتدشني برامج ا تة وبرانمج ا برشوع األ ل ل ل ل مت  تريم إىل م

يا نولو ية إىل املعلومات اخلاصة اب نا بدلان ا ثني يف ا با جتعزيز نفاذ ا تك م لح ل ل يابة عن وفده عن . ل لنوأعرب الوزير اب
ية  ية وتعزيز ا رشية وا يث املوارد ا مية من  ساعدة  بدله من  بو ملا تقدمه  يق تقديره للو نابلغ شكره و لبح من ب م ل ي لتمع ل قّ

تدابري ية وغري ذكل من ا لا يفا . لتحت نجاح  ية ومتىن أن يكون ا تطورات اإلجيا بو للك هذه ا ًوأثىن عىل الو حل ل ب ل ي
 .للجمعيات

نشؤون القانوية  وزير ادلوةلّوبني .38 تحدة لل يفي وندر، سفري األمم ا يد  يار ا يغوا وبربودا أن ا مل يف أ سـ تت ست لن خ
ناسب بة هذا الاجامتع جاء ابلفعل يف الوقت ا ملسالم، خملا ط يات ي وأشار إىل أنه. لل مجعشارك للمرة األوىل يف 

يق شاطرة املو بو وأعرب عن خفره العظمي  سـادلول األعضاء يف الو مل ته ودعوته يي سه والاسـامتع إىل رسا نرب  ل ا نف مل
شاعر ثريتني  للما بغي جتاهل نداءه ادلاعي إىل إطالق إعالن احلرية لفائدة األشخاص ذوي . مل ينوقال إنه ال 

بغي أن يظل ا لاإلعاقات وال  ند يف تقرير املقررين تحدثني آخرين، عن . بنداء جمرد  موأعرب الوزير عىل غرار 
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ته يف اإلعالن تفاع العامل  عنغبر يام بدورها يف ضامن ا تعدة ملواصةل ا يغوا وبربودا تؤيد نداءه و ن أن أ لقسـ مت ن
بة  نا نح امحلاية ا تع هبا األشخاص ذوو اإلعاقات و تغةل اليت  سـابإلماكيات غري ا مل مت سـ من ي نتكل اإلماكياتمل وحث . ل

تحرك بأقىص رسعة يفي وندر وا بول حتدي  لالوزير احلضور عىل  ت ية . سق نظمة العا ملوعرب عن تقدير وفده  للم ّ
مترار ما للملكية الفكرية  ية وتطلع إىل ا نة املا يق عدد من الاجامتعات وحلقات العمل خالل ا سـعىل  ض سـ لسـ تن

بو تلف أماانت الو يحظي به بدله من  بذهل من هجوددمع  من خم تب يملا  شاء  يقه والزتامه بإ تطلع إىل  مك وما  نحتق ي
ية الفكرية يل ا مللكحديث  تب بدلان الاكرييب . لتسج شاء  مكوقال إن بدله عىل غرار بدلان الاكرييب، رحب بإ ن

ثا اذلي  تعلقة ابعتربه ييحد سائل ا نطقة الاكرييب يف ا تلفة  ياجات اخلاصة وا مللكاعرتافا ابال مل مل مل خمل حت ية الفكرية ً
ية نظر عن جحم لك دوةل  تصاد حيظى ابالحرتام بغض ا ناء ا سامهة يف  نوبإماكياهتا  ل ب للم معن هد الوزير مبواصةل . ق تعو

ند احلاجة شاركة  عادلمع وا ية يف . مل بة إىل خططه وأهدافه الو ية الفكرية اب ية ا نوالحظ أن بدله أدرك أ سـ طمه لن مللك
يذ جدول أعام ية ورشع يف  تنفجمال ا بة القوانني اليت لتمن ية لضامن موا كل رشيعي وإداري لفائدة األشطة اإلبدا ع ن ت

ية اجلارية يف القطاع املذكور تطورات العا ية الفكرية  ملنظم ا لل نفس القدر من . مللكت نظر إىل أمر حيظى  بولفت ا ل
ي تجارة يف أ ية الفكرية وا يث وافق جملس الوزراء مؤخرا عىل نقل إدارة ا ية  تاأل مللك نح ل بىن ًمه مغوا وبربودا إىل 

تة إجراءاهتا تطور اإلدارة وأ سمح  متجديد  ب تخصصة يف . سي تحداث وظائف  نحت املوافقة ال موأضاف أنه  سـم ُ
يل تب ا ية أكرب  سجاإلدارة لضامن فعا لتل توبر . ملك يجة نقل اإلدارة املقرر يف أ كوبني أنه  نت ساعدة 2010ّ م وبفضل 

تة أعام يكون ابإلماكن أ بو، فإنه  متالو سـ يل ابلاكملي تب ا لتسجل  يل، إذ يضع . مك تب ا لتسجوأبلغ الوزير أن  مك
ية والقانوية واإلدارية هبدف  يع قدراته ا متر يف تو ية وادلمع، ا بانه ازدايد الطلب عىل خدمات ا نيف  ن سـ لتقسـ سـ مللك ح

ية الفكرية تصقول  يومىض. مللكدمع الاهامتم املزتايد اب تعددة الا شاء جلان  يا إ خإنه جيري حا م ن اصات هبدف ًل
ية الفكرية يف اكفة القطاعات هم  تقدير وا للملكضامن مزيد من ا لف تب . ل مكوأشار الوزير إىل أن العاملني يف 

بو يف مايو  يل تلقوا تدربا من الو يا ي ًسج شأن بروتوكول مدريد2009لت يدا للغاية ألمني . ب  تدريب اكن  ًوقال إن ا مف ل
تجاري سؤول عن العالمات ا سجل واملوظف ا لا مل نوبه الوزير . ًة الذلين دراب املوظفني الحقا عىل بروتوكول مدريدل

تا طويال تغرق و يذ نظام مدريد ا ًإىل أن  ً ق سـنف يغوا وبربودا شاركت يف نومفرب ًواسرتسل قائال. ت  يف 2009نت إن أ
ميي للرباءات تب إ شاء  بحث يف إماكية إ بو وخصص  ته الو ميي يف غرنادا  قلمؤمتر إ مكقل ن ن لل ي نظم ر أنه جرى وذك. ُي

ية الفكرية يف أبريل  يوم العاملي  تفال اب للملكالا يث عرضت 2010لح يل  تب ا توح يف  ح ونظم يوم  مك لتسجمف ُ
يا يا وإ سجةل  تجارية ا ًالعالمات ا ميً حمل مل هور ودمعه بدرجة . قلل تقطب اهامتم ا توح ا يوم ا مجلوقال الوزير إن ا سـملف ل

يل، اعرتافا. كبرية تب ا ًوأضاف أن موظفي  لتسج يد، زاروا مزرعة األانانس يف مك تاكر من أثر  بع مهنم مبا لال ب
ية زراعة وقطف تكل الامثر  هم  ية زايدة  يغوا،  هري يف أ معلنطقة اكيف ابي، موطن مثار األانانس األسود ا فبغ ت ش نم ل

تعمق فهيا يل مث. لوا ساعدة وزارة الزراعة عىل  رشوع  يذ  يل رشع يف  تب ا سجوأعلن الوزير أن  مل م تسج نفت تمك ار ل
يغوا وبربودا عىل غرار ما اضطلعت به جاماياك من إجراءات  يان جغرايف خاص بأ يغوا  تاألانانس األسود يف أ نت كبن

ُيل بن  يان جغرايف خاص جباماياكJamaica Blue Mountainلتسج نظر إىل ثراء ًوأضاف قائال. كب  ل إنه اب
تع ب الرتاث نطقة الاكرييب ونوعه ونظرا ملا  ثقايف يف  متا ت تل ً شأن حق م ية، ُعقد مؤمتر  به شعوهبا من مواهب مو سـيق

يغوا يف يويو  يقي يف أ ناملؤلف يف اجملال املو ساعدة أحصاب املصاحل يف . 2010نتسـ بادرة  موأوحض أنه قصد اب مل ُ
نفاهتم هم و هم حق املؤلف هبدف حامية حقو به اإلقلمي عىل زايدة  يغوا وبربودا و يقى يف أ مصقطاع املو شـ قسـ ف . نت

سطس مكوذكر أن  سـهتلكني يف أ يل ساعد وزارة شؤون ا غتب ا مل يل اجملموعة األوىل من 2010لتسج تسج عىل 
ية تجارية امجلا عالعالمات ا يت . ل تا للرمز إىل سلع  تخد تجارية، ا تني من بني تكل العالمات ا حظوبني أن ا سـ مل ُن ث ّ

بادرته الر. مبوافقة الوزارة يل اكن جزءا من  تب ا موقال إن ما قام به  ًمك يع إدارات احلكومة لتسج ية إىل  تشجا م
تجارية يل العالمات ا لعىل  ية الفكرية أثرت . تسج ته ابلقول إن ا تمت الوزير  ّوا مللك ية لاكفة  يفلكمخ يو ياة ا ما ل حل

نني بو للعمل . طاملوا ية ابجتاه ادلول األعضاء يف الو يا أطلقه ريس ا ترب نداء عا يوقال إن بدله يدمع ما ا مجلع ل ئع ً ً
ناءة عىل تالفاهتاببصورة  تالف بني ما هو ممكن وما . خ إجياد حلول ال خوحث الوزير زمالءه عىل إدراك أن الا ّ

يامث اكن  توافق يف اآلراء  توصل إىل ا يري، مبا يف ذكل ا هم والزتاهمم بإحداث  يال يمكن يف موا حترب  لقف ل تغ تح ًيع مسـ
 .ذكل رضوراي، وأن وقت العمل قد حان
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يجي بعمل ايوأشاد املدع .39 بو وأقر برضورة حامية لف العام  ية الفكريةيلو منو مللكحقوق ا يل ا ل وإنفاذها يف  سب
رشي هود ا تصادي واإلبداع وا لبالا جمل شرتك عىل . ق سعي ا تعاون وا تيض ا ملوأشار إىل أن هذا األمر ال  ل ل يق

توى لك دوةل عىل حدة توى ادلويل فقط، بل كذكل الالزتام عىل  سـا مسـ حقوق بيد أن القدرة عىل إنفاذ . مل
ية الفكرية يط مللكا نويب ا ساحة  بدلان األصغر  يجي وغريها من ا بدلان كام يه حال  يع ا يد  ست  حمل  م ل ل مج ب جي ف ل

هادي بدلان ذات األنظمة القانوية الصغرية يعوزها اإلطار القانوين والقواعد . لا يجي شأهنا شأن العديد من ا نو ل ف
نالقانوية واإلماكيات املادية يوم . ن ثل هذه لوأشار إىل أن مثة ا يه وأنه يف  بغي امليض قدما  مجدول أعامل  ف ين

نافع يب من ا تصادايهتا وكرثة ساكهنا دامئا تكون أول من حيصل عىل  متزي بقوة ا بدلان اليت  ملالظروف فا نصل ق أما . ت
بانفامي خيص  بغي أال تؤخذ يف ا ساحة  ثل هذه العوامل اك ية الفكرية  سـا مل حلمف ن ية : يمللك صلثال املعارف األ ً م

رشية مجعاءلوا ية فريدة  سا ساحة، وإمنا يه مسة إ بدلان األكرب  بدلان الرثية أو ا ست حكرا عىل ا بيدية  ن ن م ل ل ي للتقل . ل
ند إىل  ية الفكرية  يهنا اخلاصة اب ية ألن بعض قوا يجي يف حاجة إىل نقةل نو توأشار املدعي العام إىل أن  مللك ن تسف ع

نة  نظام الربيطاين اذلي يعود إىل  سـا يل. 1879ل تقر إىل الكفاءة تسجو يجي  يا ألن  تف الرباءات نفذ عرب أسرتا ف ل
بات يمي ا ية  لطلا لتقن يق . لتق ية  يا يجي متكل اإلرادة اإلدارية وا ية يف  تحقوشدد أيضا عىل أن احلكومة احلا لف سـ سـ لل

تحرر والعوملة نقةل ووضع أسس عرصية وا لهذه ا ثا، بل إهنا عدلت . ل تحرير قطاع الاتصاالت حد تف  يومل  ب ِ تك
نةقو بات أعامل القر تعلقة حبق املؤلف لعكس قاعدة عبء إ يهنا ا صا ث مل بو أخريا يف . ن يعالوة عىل ذكل، أرشكت الو

ية الفكرية ية خاصة اب ية و شأن اسرتا مللكإجناز دراسة  ن يج طب تحداث ماكتب . ت سـوأكد املدعي العام رضورة ا
ن نظر إىل نطاق ا ية اب نطقة أو يف األقالمي ا ية يف ا لإ ل ن مل ملعمي نه شدد قل ية،  لكظام القانوين ونقص اإلماكيات ا ن لتقن

سات  بدلان أو املؤ ترص ذكل عىل ا ية وأال  بغي أن تؤدي دورا يف حتديد األنظمة اإل سعىل أن األقالمي  ل يقمي قلن ي
باين يف القدرات جيب . املاحنة ساواة والاعرتاف بأوجه ا ية وا شفا ته بأن الهنج العاملي القامئ عىل ا ـى  توأ مل ل للكم ف هن

ية  ها ابإلماكيات والقدرات القانوية وا نظر عن نطا يع األنظمة القانوية برصف ا نأن يراعى من أجل تزويد  ن ن ل ن لتقمج ق
تاكر وحتقق منوها وازدهارها ية لال نافع امللموسة وا يد من ا ناها حقا أن  بها إن  يقمل تف ئ حلقس سـش تنف ً ِ . 

يت انم ابمس را .40 يا يف  نولو فيوحتدث انئب وزير العلوم وا جل يا تك نوب رشيق آ سـبطة أمم   وأحاط (ASEAN)ج
تصادي  تقدم الا تصاد العامل احلايل وأن ا تدامة جماالت حامسة يف ا تاكر والا قعلام بأن اإلبداع والا لق سـ ب ً

نة هارات ا متد بصفة مزتايدة عىل املعارف اجلديدة وا حملسـوالاجامتعي واحلد من الفقر أمور  مل وأشار يف الوقت . تع
سائل ارت بدلانمذاته إىل  يع ا ية عىل  ناخ اليت تطرح حتدايت أسا لفاع سعر الطاقة وتغري ا مج سـ وقال إن . مل

سورة اللكفة واملامرسات  يا ا نولو رش ا تحدايت من خالل  ية أكرب ملواهجة تكل ا تيس حىت أ تاكر  يالا ن ل مه ملب جل تك يك
ت يع والاسـهتالك وا شطة ا يدة يف صفوف أحصاب املصاحل عىل نطاق واسع وإن أ لا ن ن تدامة قد لتصجل ملسـجارة ا

ئة وأكرث مشوال ية وعوملة أكرث مراعاة  تصادي و منو ا ًساعد عىل الهنوض  ي للبق من تت ًواسرتسل قائال إن رد الرابطة . ب
ية منو وا تاكر وا منيلخص بوضوح موضوع الاجامتع وروحه أي الا لتب شاء . ل توى اللكي، أفاد بأن إ نوعىل ا ملسـ

نوب رش تصادي لرابطة أمم  جالاحتاد الا نة ق يا يف  سـيق آ تلف بدلان الرابطة إىل سوق 2015سـ يحول  خم  ّسـ
بدلان شرتكة بني ا تواصةل بإرساء روابط  ية  تا لموحدة وقاعدة إ م من ًومىض يقول إن الرابطة أرشكت أيضا . ج

يا واخلرب نولو تازة وا يني عىل حنو فعال يف تكوين املعارف والقمي وإن األسواق ا يني والعا رشاكء اإل جا لتك ملم مل مي ات قلل
يجة ذلكل نطقة الرابطة  توحة عرب  ية الرثوات تظل  توموارد  م نمف تحدايت اليت . تمن لوأردف قائال إن الفرص وا ً

شأن الرباءات وال سـامي يف  تعاون الوطين  ميي تؤثر يف ا نطاق والاندماج اإل ية واسعة ا بتطرهحا العوملة وا ل ل قلمن لت
تضح من خطة معل الراب سـامب  ية الفكرية  يجمال ا ح ية الفكرية للفرتة مللك شأن حقوق ا مللكطة   اليت 2010-2004ب

هةل  ية  ها وحاميهتا ابلهنوض مبواصفات إ ية الفكرية يف حد ذاهتا وسو يع تطوير ا سهتدف إىل  يق ميمللك ت قلشج ت
ية الفكرية هور بقضااي ا ية الفكرية مما يزيد وعي ا تعامل يف جمال ا مللكالا مجل مللك وسلط األضواء عىل بعض . سـ

بات الرباءات اإلجنازا شأن تعاون الرابطة يف جمال حبث  بادرة  طلت األخرية احملققة يف ظل خطة العمل مبا فهيا ا ب مل
ها اليت اسـهتلت يف يويو  نو رس حصول رواد األعامل واألفراد اخملرتعني عىل 2009حفص تجعل من األ ي واليت  سـ

نطقة تاكراهتم يف ا ملبراءات محلاية ا بادرة ال. ب موأضاف قائال إن  ية الفكرية ساعدت يف يويو ً شأن ا نرابطة  مللكب
ية الفكرية يضع حتت ترصف ادلول األعضاء يف الرابطة 2009 تصةل اب يل إلكرتوين ابملوارد ا مللك عىل إعداد د مل ل
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متة األخرى رشاكت واألطراف ا ملهموارد شامةل من أجل ا ئوأشار إىل برانمج تعاون رييس آخر سريكز عىل . ل
ناعات ا يق لصالهنوض اب تعزيز ا بذل بصفة عامة  تواصةل اليت  هود ا نطقة وإىل ا ية يف ا ية الر سـإلبدا ل ت مل مل سـ نع تي لئ جل

يا من حماور الرتكزي يف بدلان  تطرد قائال إن تكوين الكفاءات اكن حمورا ر ية الفكرية وا سائل ا ميي  ًاإل سـ سـ ئيمل ً ً مللك قل
ية اليت قدمهتا هجات رش. الرابطة ساعدة ا نوأحاط علام بأن ا لتقمل يدة ً سامهة فهيا اكنت  نظامت  مفيكة للرابطة و مم

تعاون ية  يذ عدة برامج إ للجدا يف  قلمي تنف بذوةل يف دمع . ً سقة ا هود ا بو  نان الرابطة للو ملوأعرب عن ا ن ي ملت للجم
تعود بفوا تواصةل  ية ا تآزر اإلجيا ية الفكرية وعن ثقهتا بأن عالقات ا سائل ا ية و تعلق اب رشاكة فامي  سـا مل ب ل م من ي مللكل ئد لت

نوات العديدة القادمة بو والرابطة طوال ا سـبادةل عىل الو ي لت نحه الرابطة . م يظل جماال  رشااكت  متوذكر أن عقد ا سـ ًل
تصادي للرابطة شاء احتاد ا تجه حنو إ قاألولوية إذ  ن يث . ت ية من  ية اتر هد فرتة ز حوأوحض قائال إن الرابطة  خيش من ت ً

ميي وختطو خطوة ابجتاه الاضطال يةقلالاندماج اإل ساحة العا ثقة يف ا ملع بدور معرب وجدير اب ل ومىض يقول إن . ل
يدين الوطين  ية عىل ا ئة موا ية اذلي يريم إىل إجياد  شأن ا بو  بقى ملزتمة جبدول أعامل الو لصعالرابطة  ت من ب ي بيت لت

بدل تاكر وال سـامي لفائدة ا يا والا نولو ية للهنوض اب بح أداة إمنا لوالعاملي وإن ذكل اجلدول  ب ئ جيص لتك يةسـ نا مان ا . ل
ية الفكرية للفرتة  شأن حقوق ا ها  سن خطة  مللكوأفاد بأن الرابطة  بمعل ية 2015-2011حت ناء عىل اإلجنازات العا مل  ب

سد  تابعة و نح األولوية يف خطة معل ا ية ما زالت  ية وأن ا بع املا نوات ا جتاحملققة عىل مدى ا مل تم من ض سـ ُسـ لت ل ل
يوية يوسع . سـاألهداف اآل سـوأحاط علام بأنه  ية الفكرية غري ً شمل أصول ا تعاون ادلويل  مللكنطاق برامج ا ت لل

ية الفكرية وإدارهتا تحداث حقوق ا سري ا تاكرية  يات جديدة وا بط وسائل وآ يدية وأنه  مللكا سـن ي ب ل لتتقل ستسـت . ل
ية الفكرية واملوارد ية اب ية ادلوية ا بو احلكو نة الو تقدم احملرز يف  مللكوقال إن الرابطة ترحب اب نم ل ي جل ية ملعل ث الورا

بو من أجل امليض قدما  يع ادلول األعضاء يف الو يدية والفوللكور وتطلع إىل العمل الويق مع  ًواملعارف ا ي مج ث ت لتقل
ثقايف  بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا للوضع صك قانوين دويل أو أكرث يضمن امحلاية الفعاةل للموارد الورا تع تقل لث ل

يدي ية من وجودها ًوأردف قائال إن الرابطة. لتقلا بة عىل مدى العقود األربعة املا ض واهجت عدة حتدايت ر هي
تاكمل خالل العقود  ية والعوملة وا تح آفاقا جديدة يف جمال ا تصادي للرابطة  تاكر يف الاحتاد الا لوإن الا من لتب ً يف سـق

بةل شمول والقدرة اإل. ملقا يوية وا سم بدرجة أكرب من ا بة جديدة  نظر إىل بدء  لولفت ا حل ت تل يةحق وشكر . عبدا
ية نوات املا ته إىل بدله خالل ا يس اذلي قد بو عىل ادلمع ا ضالو سـ لي م تعاون مع . لنف لوأوحض قائال إن بدله نظم اب ً

يذ  ية الفكرية و تلف موضوعات ا شأن  شطة مبا يف ذكل عقد ندوات  رشوعات واأل بو عددا من ا نفالو تمللك خم ب ن مل ًي
يد أي نة واثئق الرباءات وإنه  يسـتفرشوع ر مق ية م شأن ا ية  ته الو نظمة يف وضع اسرتا ساعدة ا مللكضا من  ب ن ي مل طم تيج ً

ية الفكرية. الفكرية يانه قائال إن حكومة بدله ملزتمة بإرساء نظام وطين مالمئ وفعال محلاية ا تمت  مللكوا ًخ  .ب

شكر للمدير العام عىل .41 بارات ا سورية  هورية العرية ا تجارة  تصاد وا لوتقدم معاون وزير الا بع ل ب للجمل يار ق خت ا
ية الفكرية  هامة بني ا توى واذلي يعكس العالقة ا ية موضوعا الجامتع اجلزء الريع ا منو وا تاكر وا مللكالا ل سـف من ملب ً لت ل

ية الفكرية سارات اليت تربط اب نظمة مبعاجلة أمه ا ية واهامتم ا تاكر وا مللكوقضااي الا ت مل مل من هورية . لتب مجلوقال إن ا
سعى أن يكون اإل سورية  تالعرية ا ل ية، وقد اختذت احلكومة ب ياسة الو يا من ا تاكر مكوان أسا نبداع والا سـ سـ طب ل ً ً

باسل لإلبداع والاخرتاع لك  نظمي معرض ا تاكر ويأيت من مضهنا  سرية اإلبداع والا بادرات دلمع  لعدة  ت ب م م
تكون ادل ية الفكرية وجامعة ادلول العرية و ية  نظمة العا تعاون مع ا سـتني واذلي يمت اب ب مل مل للملكل ورة القادمة من سـن

نظومة  يل  سورية إىل  هورية العرية ا سعى ا يه عدة دول، كام  باب وشارك  ماملعرض موهجة حنو ا مجل تفعف ل ب ت ت لشـ
ية الفكرية واليت تضم يف أمه  ية  ية الو تاكر من خالل إعداد الاسرتا تطوير والا بحث وا ية  للملكو ن يج ب ل لل طن ت ط

تاكر ها دمع الا بأهدا بو يف . ف يوأكد عىل دور الو يل ّ ها و نولويج و تاكر واإلبداع ا شطة الا هيع أ ب ن سشج تل مي تعمتك ت
سارع،  نولويج ا تطور ا تدامة خاصة يف ظل العوملة وا ية  يق  ية  نفاذ إلهيا ألهنا مقومات ر تا ل سـ من سـ ملل ل تكل متحق تي ئ
تغلب  يةل اب تاج إىل حلول  نطوي عىل حتدايت عديدة و ية ذلكل، أمر  تجابة بفعا لاألمر اذلي جيعل الا حي ي ل كفسـ

يع عىل . عىل الصعوابت تامثر وا توسع يف جمال الا سورية تعمل عىل ا هورية العرية ا شجوأضاف قائال إن ا ل ل لتب س مجل
نظامت غري  شاريع تقوم هبا  يث مت إحداث عدة  تاكر،  سرية اإلبداع والا يا اجلديدة دلفع  نولو مإدخال ا ح ج متك ب م ل

يع هذه ا ية وسعى  سورية  ية برعاية األمانة ا مجحكو ت من للتل ها م شابة و تقطاب الطاقات ا تشجيعشاريع إىل ا ل سـ مل
بحث  يا  ئة ا ية انحجة، وقد مت كذكل إحداث ا شاريع ورشاكت إبدا ها إلطالق  ناسب  للوتقدمي ادلمع ا لعل ي ع م لهمل ل
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ساعد  بة  نا ئة  ية خلق  سورية  هورية العرية ا تاكر واإلبداع يف ا سامه يف حركة تطوير الا تالعلمي اليت  سـ بغ ل ب ب مت ي بمجل
ية فكرية عىل حفز يجة خللق حقوق  ية اليت تؤدي اب هود اإلبدا يع الاخرتاع ودمع اكفة ا ملك اإلبداع و ت لنجل ع تشج

تخداهما لإلفصاح  ها وا با تعلاميت والامنذج اخلاصة اليت يمت ا متل عىل اإلجراءات وا سـوتوفري إطار مؤسيس  ت عل يشـ
ية الفكرية نظمة مع ا. للملكعن أية حقوق  مجلوشدد عىل أن تعاون ا سورية يف هذا اجملال أمر ملّ لهورية العرية ا ب

يا من  نولو سويق ونقل ا يات  هل  ية  ية  ساعد ويدمع وجود  جرضوري وأسايس لوضع نظام  تك س لن تت معل ت حتي ب
يدة من ذكل هات ا ية إىل ا ية وا سات ا تفاملؤ ملسـجل ث لعلم تطرد قائال إ. لبحس سورية تويلسـوا هورية العرية ا لن ا ب  مجل

يذ جدول برية  ية  لتنفأ ك شأن مه بادئ اخلاصة  ية والعامتد ا يذ برامج جدول ا سار  ية وبدي ارياهحا  ب ا مل من مل ت ت تمن لت تنفل
بو تجزأ من معل الو ية جزء ال  بارات ا تقدير مبا يضمن أن ا يق وإجراءات الرصد وا ية ا يآ ي من ت ل سـ لتل ع ورأى أن . لتن

ية الفكرية تامتىش وأوجه ا ثري من العمل لضامن أن ا ناك ا منما زال  لته مللك يه، فرمغ لك ية و نا بدلان ا علية يف ا ل مل
بدلان  ياجات ا ساعدة عىل ا ية يه جانب همم وأسايس ولكن جيب أن تركز هذه ا ساعدة ا لاإلميان بأن ا ت مل ن حمل لتق

تاكر  شأن الا ية  يات و ساعد يف وضع اسرتا ية وأن  تصادية والاجامت ها الا ية وتامتىش مع أوضا نا با ب ن يج ت ع طل ت ق ع م
ية الفكرية وتأخذ  ناءات مللكوا تصادي والاجامتعي لدلول وتقوم عىل حزي املرونة والا بار الوضع الا ثابال سـتق عت

يق حزي  ية و ية الفكرية إىل عرقةل هجود ا ية  ياسات امحلا تاحة، مع ضامن أال تؤدي بعض هذه ا يا من ئ سـ تضمل لتل للملك
ية نا تاحة أمام ادلول ا ياسات العامة واملروانت ا ما ل مل لعمل اإلجيايب اذلي يقوم به وأشاد يف هذا املضامر اب. لسـ

يق املواقف  ية الفكرية ورأى يف هذا الفريق أداة فعاةل  تعلقة اب سائل ا تلف ا ية إزاء  سـفريق جدول ا مل مل خم لتنمن مللك لت
توافق ابآلراء توصل  للوا يد املدير العام عىل ادلمع . ل ية الفكرية وا ية  نظمة العا سـوأخريا كرر شكره  مل لللم للملك ّ ً

هود تواصل  جلا مثر مل تعاون ا مترار ا يا ا ية الفكرية  سورية يف تطوير واقع حامية ا هورية العرية ا مل ا لسـ ن ل ممتب مللك مجل
تاكر واإلبداع يف  ية الفكرية ويف إحداث مركز الا ية  ية الو بواإلجيايب وخاصة يف إعداد الاسرتا ن للملكيج ط ت

 .سورية

تجارة يف تريا إن .42 ناعة وا كوقال انئب وزير ادلوةل امللكف اب ل ية لص بو يف حامية حقوق ا سامهة الو مللك إماكية  ي م ن
سم ابملرونة  ها أداء دور رائد يف دمع العوملة اليت  تعددة األوجه وإنه بو بحت أكرث فأكرث  تالفكرية أ تص سع م

تدامة شطهتا وفق . سـوالا بو إصالحات ويفت أ رسيع يف العامل اخلاريج، أجرت الو تغري ا نويف ظل ا ك ي ل ل
يات والقمي اجلدي توى اذلي . دةملقتضا تربت تريا أن املوضوع املطروح يف هذا الاجامتع الوزاري الريع ا سـوا ك ملع ف

تاكر أكرث  يه الا بح  تصاد احلايل اذلي ميكن أن  ية أنه مالمئ لال تعلقة اب تاكر ا يع جوانب الا بمشل  يص من مل ب فمج ق لت
تدامة يعااب وا سـا يع. ست ند إشارة تريا إىل املؤمتر العاملي الرابع اذلي  سـو ك بول يف مايو ع  أعربت 2012سطنقد يف إ

تداخالن وشد ية أمران  تاكر وا تقادها أن الا معن ا من ب ية الفكريةلتع ناقش مللكدت عىل أن قضااي ا بغي أن  ت  ين
تل الصدارة يف لك من القطاعات العامة واخلاصة يف تريا. خالل املؤمتر تصاد  تاكر وأثره عىل منو الا كوإن الا حي . قب

يةوسعت حكومهتا إىل تو ية ا يات والواكالت احلكو ناعة واألاكد نيد العالقة القوية بني ا مي لص ملعط ية . م مللكومبا أن ا
تطوير بحث وا تاكر فرتيا تعريها اهامتما ابلغا من أجل دمع ا يع الا يةل  لالفكرية و ل ك ب شج ًسـ ً وقد زادت مرصوفاهتا . لت

ية،  نوات امخلس املا تطوير زايدة مطردة عىل مدى ا بحث وا ضعىل ا سـ ل ناجت اإلجاميل احمليللل بني زايدة ا لمما  . ي
نة  تطوير ثالثة أضعاف وخططت تريا لزايدة حصة 2008 و2002سـوبني  بحث وا ك بلغت مرصوفات ا ل ل

ناجت اإلجاميل احمليل مبقدار  لاألشطة يف هذا اجملال يف ا بحث . 2013 يف املائة حبلول هناية 2ن لومراعاة للعالقة بني ا
تاكر وا تطوير والا ملوا ب يا يف ل نرصا أسا ية الفكرية  ًية الفكرية، جعل ريس الوزراء الرتيك حامية حقوق ا سـ ًع مللك ئ لك

تصادية ية الا قخطة معل احلكومة من أجل ا هد الرتيك للرباءات دراسات . لتمن يذ هذه اخلطة اسـهتل ا ية  ملعو تنف بغ
ساعدها الو تاكمةل تأمل أن  ية الفكرية جديدة و ية  ية و تشأن اسرتا ن يج مب للملك ط نافس بني . يبو فهيات توتعزيز ا لل

تخدام الرسوم والامنذج  ية ال ياسة واسرتا يط الرتيك  توسطة وضع جملس ا رشاكت الصغرية وا سـا يج سـ تخط مل تل ل
تخدمني تاكر يركز عىل ا سارا لال بارها  سـاب ب م ملت تاكر عرب . ًع سامهة يف الا نه إىل ا يا  هد  بوقد أقام ا مل مسع ملع

ية ا تخدام الفعال حلقوق ا مللكالا ية سـ يات والواكالت احلكو ناعة واألاكد ملفكرية عالقات قوية مع قطاع ا مي لص
ية تخدام . ملعنا توسطة عرب الا رشاكت الصغرية وا رشوعا يركز عىل تكوين الكفاءات يف ا سـواسـهتل أيضا  مل ل م

ية الفكرية تعاون مع ا. مللكالفعال حلقوق ا هد اب نع املعارف وصاغ ا لواكن للجامعات دور رييس يف  ملعص ملعهد ئ
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ية الفكرية داخل اجلامعات رش املعارف واملعلومات اخلاصة اب مللكاألورويب للرباءات خريطة طريق  ومعل . لن
ية الفكرية ية اب تو هد أيضا عىل ا مللكا عملع ل يات ودلى الطالب ً ئت وحداتن دلمع الرباءات يف . مييف األاكد نشوأ

يني ابملعلومات عن  تني من أجل تزويد األاكد ميجا ية الفكريةقضاايمع تعلقة ابنضامهما إىل .مللك ا مل ومن أهداف تريا ا ك
ية مع املامر نا ية ا عالاحتاد األورويب مواءمة نظام ا لص ثىل يف الاحتاد األورويبمللك يف .ملسات ا شمل ا ي وهذا  لتكي

ية الفكرية رشيعات املوجودة يف ا مللكاحملمك  ية وا. للت ية اب نة ا ية عن معل ا ملوتريا را من ن للج ض لتك لكية الفكرية إىل ملع
ميه وتقديره رشوع و رس رصد ا يات و تو يذ ا يعي اذلي أعطى دفعة  تقيحد اآلن مبا يف ذكل الهنج املوا مل ي ص ل . لتنفض

ية  ثقا ية وا تصادية والاجامت ية الا ية الفكرية من شأنه أن يعزز ا توازن وفعيل  فوأيدت تريا وضع نظام  ق للملك لم ع من لتك
يع ادلول األعضاء ية وأشادت أي. مجيف  ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو ثضا بعمل ا ن ل مللكللج ملعم

ثقايف خالل أول اجامتع للفريق العامل  بري ا شأن أشاكل ا مثرة  شات ا نا يدية والفوللكور واب لواملعارف ا تع ب ق مل لتقل ملل
بدلان األ. بني ادلورات ية وا نا بدلان ا تقدم يف هذه اجملاالت هاما  لواكن ا ل لل وشكر انئب وزير ادلوةل . قل منوامل

سار الربانمج  ية وإرشاك ادلول األعضاء أكرث يف  شفا توى ا هودها لالرتقاء  ها ورحب  ماألمانة عىل  ل فسـ جب مبمعل
بو تامثر للو ياسـيت اللغات والا توسط واعامتد  ية لألجل ا ية مبا يف ذكل اخلطة الاسرتا يواملزيا سـ مل يج سن ندما . ت عو

للأشارت تريا إىل معل ا يا الاتصاالت ك نولو تعلق  ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة فامي  جنة ادلامئة ا بتك ي ن ملعج
تقدم يف هذا اجملال ها لقصور ا لاجلديدة أعربت عن أ ية . سف برصية إىل املواد ا حملمورأت أن نفاذ ذوي اإلعاقة ا ل

شأنه توصل إىل حل  ثيل الوفود الاتفاق  بحبق املؤلف جمال ميكن  لل يع اقرتاحات احللول وذلكل، أي. ملم مجدت تريا  ك
ية زمهنا إماكية وضع الصكوك القانوية نا ن ية الفكرية واإلنفاذ، نظم ريس الوزراء حلقة . لعمل ئوخبصوص قضااي ا مللك

بول يف يويو  نتدارس يف إ سامهة 2010سطن بو  يه الو ية وحق املؤلف اذلي سامهت  شأن األوساط الر م  ي مق فب
ّيمة بة . ق نا سـوقد القت هذه ا ية هبذه القضاايمل تو متكن تريا من ا بريا و باال  عإ ل ك سـك وتوجه انئب وزير ادلوةل . ق

نجاح سري  تقد أهنا  يات اليت  تعلق اب يع ادلول األعضاء عىل تعاوهنا فامي  شكر إىل  باب ت يع مجلع ي مج  .سل

ته بأن إقامة حوار بني ادل .43 يالروس عن  هورية  يا  نولو نة ادلوةل للعلوم وا ثقوأعرب ريس  مجل ج تك بئ ول سواء فامي لجل
شرتكة من شأنه أن يؤدي إىل تعزيز ادلور  شالك ا سقة حلل ا ية ووضع هنج  تقامس اخلربات اإلجيا ملتعلق  مل ت ب ب مي ُ

يع أحناء  نولويج يف  تقدم ا تصاد احلديث وا تاكر يف الا ية الفكرية يف تعزيز تطوير الا يجي  مجالاسرتا ل ب تكت ق لللملك
ي. العامل ية يف  بوأشار إىل أن آفاق ا تغالل إماكانهتا الفكرية للهنوض لتمن بارش عىل ا شلك  متد  يوم  سـالروس ا ب مل تع

تاكر تطورة من اجلامعات . بابال بكة  ية وإقامة  ساكن ووجود أوساط أاكد ميي العايل  توى ا موقال إن ا شـ مي لل لتعلسـ مل
ها مزيات  رشاكت  ية  ية وا ية واملراكز ا نولو ية واملربات ا سات األاكد لكواملؤ ج للتك ن لعلم ك مي تقس يةلل ية أسا سـنا سـ . فت

ية العمل تا ية يف منو إ جوأضاف أن املعرفة يه القوة ادلافعة األسا ن تاكر يف . سـ نرص الا ية  نايم أ بوأشار إىل  ع مه ت
ية اليت  ية والزرا نا تضح ذكل من خالل دمع ادلوةل للقطاعات ا تصاد احمليل و ية لال نا عضامن القدرة ا ع لص ي سـ قت ف ل

بدل الفكرية، وإ لتطور فهيا إماكانت ا بري ُ تامثرية، واإلنفاق احلكويم ا ناديق الا تاكر وا ناديق الا لكشاء  س لص ب ص ن
باب املوهوبني  بدل من أجل دمع ا يادة ا بادرة من  رشوعات  يذ مجموعة من ا بحث العلمي، و شـعىل ا ل مب مل لل ق تنف

تاكر تطوير الا يذ برانمج ادلوةل  تطورة و يا ا نولو بوتطوير قطاع ا ل نفمل ج تتك بدل ومىض يقول إنه ال شك يف. ل ل أن ا
ناجت احمليل اإلجاميل  منو ا شط  تضح ذكل من عوامل مهنا املعدل ا ية و ية عا نولو تصادية و لتع بإماكانت ا ن ي ل لمت ل ج تك ق ي

ية12 إىل 10من  تا نواي، وحتديث الطاقة اإل ج يف املائة  ن نوات1000 أكرث من -سـ نع خالل ثالث  سـ   مما -مص
ناحجة جلذب الا رشوعات ا لشلك مجموعة اكمةل من ا مل ية ي تحو ناعات ا ية، وتطوير ا يلتامثرات اخلار ل لص ج س

سويد وعدد من  ياابن وأذريجان وإيران وا ية، وال سـامي يف الصني وسوراي وا ية يف األسواق اخلار يالرو لا ب ل سـ جب ل
ية، إضافة إىل عوامل أخرى بدلان األفر يقا تصاد الوطين يف . ل تطرد قائال إن احلكومة ربطت تعزيز ماكنة الا قوا سـ

سوق ا ثالثة عوامل يهلا ية  بلعا بة املصانع املوهجة حنو : مل يا، وزايدة  تطورة  يا ا نولو سـتطوير قطاعات ا علم نمل ج لتك
ية الفكرية بار قضااي ا تصاد مع األخذ يف الا يلك الا تصدير، وحترير  مللكا تق ه ية . عل ندت العوامل الر ئيسـوقد ا ست

ية الاتفاع ابمل يالروس إىل زايدة فعا تصادي يف  نمنو الا ل ب ق ياق تطوير . وارد الفكريةلل يوم أنه يف  سـومن الواحض ا ل
تاج األصول غري  نرص إ ية وزاد  تجارة العا ية وا تحو ناعات ا يلك ا تصاد القامئ عىل املعارف، تغري  نالا ع مل ل يل ل لص ه ّ ق

تطورة يا ا نولو متد عىل ا ملاملادية ا ج لتك يا . ملع نولو تجات ا تقدمة عىل سوق  بدلان ا نة ا جوأوحض أن  لتك نم مل ل همي
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ية الفكريةا شطة يف نظام حقوق ا شاركهتا ا بب  مللكتطورة تعززت  نس م لمل ية، . ب سوق العا سة يف ا نا يا  ملوتو ل ف للم ً خ
تاكر ها حنو الا يالروس اجتا ببع  هب بح قاعدة . تت ية الفكرية أ تاكمل إلدارة أصول ا صوأضاف أن وضع هنج  مللك م

يني يني الو ننا ع تدرك قائال إن احلكومة اختذت تدابري. طللص ية الفكرية سـوا سني نظام ا مللك فعاةل هتدف إىل  حت
ية قدرات املوظفني يف هذا اجملال ية و ية وا منوتطوير املعلومات واخلدمات ا ملهنج تمي هدف من . لتعل لوأوحض أن ا

سوية القضااي املربطة  ته اليت صادقت علهيا احلكومة، هو  ية الفكرية،  تتدابري برانمج ادلوةل محلاية ا ت بصيغ مللك
تصادبتعزيز ا ية لال نا قلقدرة ا سـ فت تظام يف اجامتعات احلكومة. ل سائل ذات الصةل ابملوضوع تفحص اب نكام أن ا . ُمل

تصادية  نطقة ا تعد إلشاء  تان  يا ويالروس واكزا شأته مؤخرا رو قوأعلن أن الاحتاد امجلريك اليت أ م ن سـ سـ ب سـ من خ ً
ية الفكرية شمل أيضا قضااي ا مللكموحدة  ً بدلان. ت بري من العمل القانوين ورمبا لوذكر أن عىل تكل ا ك أن تقوم بقدر 

بال بو  تعاون من الو ساعدة وا ًتطلب ا مسـتق ي ل مل نة ادلوةل . سـ يالروس، أعرب ريس  هورية  جلوابمس حكومة  ئب مج
بدله ية  بات احلا ها ا بو  يق للو نانه ا يا عن ا نولو لللعلوم وا ل تطل ي لعم ملت هم ج لفتك م ية- ل نا ية ا مادلوةل ا ل ته من -لفت م وملا قد

تاكريةمساع كام أعرب عن أمهل يف وضع أسس جديدة للعمل عىل املدى الطويل خالل . بدة عىل تعزيز قدرهتا الا
ها بدمع  بدل يف و ية الفكرية اليت رشع ا ية اجلديدة إلدارة قضااي ا رش القادمة يف الاسرتا نوات ا ضعا لمللك يج لع تسـ ل

بو  .يمن الو

ثقافة يف بلغاراي ابملعارف وفرص .44 تف انئب وزير ا لو سامه ه يةل  يا كو نولو تاكر وا نفاذ إىل األحباث والا ت ا سـ ب جل لتك
يد الفكري من دور رييس  يا والر نولو ثة يف األمد الطويل وأحاط علام مبا  تصادايت احلد ئيف منو الا ج تك صق للي ً

ن تصاديةلتكعوامل حمددة للقدرة ا ية الا قا ته يوقال إن بدله . فسـ يل  تاكر هو أسايس  يعرتف بأن الا تعج منب تل
نة قالا متد  سـتصادية إذ ا ية 2004ع نا تعزيز القدرة ا يا  يا يح إطارا  تاكر  شأن الا ية  ية و سـ اسرتا ت ل سـ سـ ب ب ن فيج ل ط ًت ً تت

يا قامئة عىل املعارف نولو تجات و بلغارية بإدخال  ناعة ا جيف قطاع ا تك ن ل يذ . ملص تنفواسرتسل قائال إن  ً
ي ندوقا و شمل مزياته  يدا  يا  ية يضع إطارا مؤ نالاسرتا ص ت سـ طيج س ًت ًً ية العامة األوية جً ترب األداة املا تاكر  لا لال ل يع ب ً

يا  سا و بحث و سات ا توسطة ومؤ رشاكت الصغرية وا يد الروابط بني ا تو تاكرية  شآت الا ًدلمع ا نً جمل ل س مل ل ط ب ب طن مل
تاكر ية لال يات إ تعلمي واسرتا تاكر جيمع بني جماالت األعامل والعلوم وا بلال مي يج ل قلب ية . ت نظر إىل اسرتا يجولفت ا تل

توسطة للفرتة طنو رشاكت الصغرية وا ملية للهنوض اب نة 2013-2007ل متدت  سـ ا ئة 2006ع يع  بي هبدف  تشج
تاكر  شمل تدابري تدمع الا ية  ية وأفاد بأن الاسرتا نا توسطة ذات قدرة  تطوير رشاكت صغرية و ية  بموا ت يج سـ ت ل تت ف م

تكرة وحامية حقوق ا رشاكت ا تاكر وا ية لال ئة موا تطوير و بحث وا ملوا بي ل ب ت ل ملل تقرير . لكية الفكريةب لوأشار إىل ا
نوي لعام  نون 2010لسـا بلغارية"ملع ا تاكر ا لياسة الا ب بل: سـ تاحة للعقد ا ملقالفرص ا ًوأحاط علام بزايدة ترتاوح " مل

بني الوقع اإلجيايب 71 و43نسبهتا بني  ية مما  نة املا تكرة يف بدله خالل ا رشاكت ا ي ابملائة يف حصة ا ض سـ ب لل مل
ية ورشيعاته فضال عن للعضوية يف الاحت نا يف مع أسواق الاحتاد األورويب ا ًاد األورويب اليت تقيض اب ت سـ فت ل لتك

بادرة  متويل مواهجة اخملاطر عرب  يس  تأ تخدام موارد ا ما لس ل تاكرJEREMIEسـ تدرك قائال . ب كأداة دلمع الا ًوا سـ
ثل تعزي تقدم احملرز ما زال يواجه حتدايت ملحة  مإن بدله عىل الرمغ من ذكل ا سات ل تفاعل بني املؤ سز احلوار وا ل

يات  تجات و تامثر يف  نخفض يف الا توى  يل  معلالعامة واخلاصة وبني قطاعات العلوم واألعامل و ن سـ مسج س م م ت
ية يف فرتة األزمات ية الوجهية . فجديدة وذكر بوجه خاص عدم توفر املوارد الاك ياسات الو نومىض يقول إن ا طسـ ل

ية لال ية الو نمبا فهيا الاسرتا طيج تظمةت تحديث بصورة  توجب ا نتاكر  ل سـ مب ياسة العامة اليت . ت لسـوشدد عىل أن ا
ترب جزءا همام من برانمج احلكومة  تدام  تصادي  يق منو ا ية  تكرة  يا ا نولو تامثر يف ا ًحتفز الا ً تع سـ بغ مب قمل حتق ج تك لس

تطوير بحث وا توى اإلنفاق يف جمال ا ثل يف رفع  هدف الوطين ا تصادي اذلي حدد ا لالا ل سـ ممت مل ل بة ق  0.5نسـ من 
نة  نني ابملائة حبلول  بة ا ناجت احمليل اإلجاميل إىل  ية من ا سـابملائة احلا ث سـ ل هدف، قال إنه . 2020نل يقا ذلكل ا لو ًحتق

تعاون بني قطاعي األعامل  تاكرات وتعزيز ا لمن املزمع اختاذ اخلطوات الالزمة العامتد اإلعفاء الرضييب عىل الا ب
شأن . نسـبة إىل أموال الاحتاد األورويبلوالعلوم ووضع برامج مالمئة اب باه إىل قانون خاص  بولفت الا نت
ته يا تاكرات من املعزتم  غالا ص ية . ب ناعات اإلبدا ية هو جعل ا عوأضاف قائال إن أحد أهداف احلكومة الر لص ئيسـ ً

ية  ية املالمئة وتدعمي إنفاذ قوانني ا بىن ا شاء ا هدف بإ تصادية حمددة ا ياسة ا مللكموضوع  ل تق ل ن . الفكريةلتحسـ
تطرد قائال إن دراسة أجريت يف الفرتة  ًوا نت أن 2007-2006سـ بو  ساعدة الو ناعات  بي عن دور تكل ا ي مب لص
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ناجت احمليل  ساهامت يف ا سجل  ية إذ  بدل غري أهنا ذات أ تصاد ا ثل جزءا صغريا من ا ية  ناعات اإلبدا لا م ت مه ل مت ع قلص ً ً
ثل الرعا يدية  ساهامت قطاعات  ماإلجاميل أعىل من  تقل تعدينم نادق واملطامع وا ية وا لية ا وأشار إىل ما . لفلصح
ثل  مية مضافة  ية من  متناعات حق املؤلف األسا سـ ناجت احمليل اإلجاميل و1.3قلص  ابملائة من حصة 2.5ل ابملائة من ا

تجاوز مرارا معد تصاد الوطين إذ  ية أحد أرسع القطاعات منوا يف الا ناعات اإلبدا ًفرص العمل مما جيعل ا تً ع ل قلص
ية ملحوظة تصاد العام وبدي قدرة إمنا نوي يف الا منو ا ئا ت قسـ ل ية . ل ية عرب حقوق ا مللكوسمل بأن املعارف ا حملم

ية ويف  ناعات اإلبدا يري يف إدارة ا يامن اعرتف برضورة ا ية  بريا يف الرثوات الو هاما  هم إ عالفكرية  لص تغ ن لك بط س ًس ً ت
ناعات وقال إن بدله بدأ  هور إزاء تكل ا لصسلوك ا ية يف مجل ناعات اإلبدا تطوير ا ية  ية و عوضع اسرتا لص ل ن طيج ت

بو. 2010سـنة  يات ادلول األعضاء يف الو مثرة  يع احلضور عقد دورة موفقة و يا  ـى مالحظاته  يوأ مجلع مجل من ً ممت  .هن

ية الفكرية العاملي  .45 رسيع اذلي يواهجه نظام ا تغري ا يداد وتوابغو إن ا شؤون القانوية يف تر مللكوقال وزير ا لن ل ن يدعو يل
يا  نولو يل انمجة جزيا عن ا ها  بق  ية الفكرية تواجه حتدايت مل  نظام وإن ا جإىل ثورة يف ذكل ا تك ل لمللك ًم ئ ث سـ يل

هور  تفاع ا تاكراهتم إزاء ا تحمك الفعال اب يا يف قدرة أحصاب احلقوق عىل ا مترار اليت تؤثر تأثريا  تطورة اب مجلا ن ب ل ب ًمل سل ً سـ
رشوع أو غري املرصح به بدله واسرتس. ملغري ا يع مبا يف ذكل  مية  يح فرصا  ية الفكرية  لل قائال إن ا للجم ق ً ت تمللك ً

ية الفكرية عىل  يق الفوائد من ا توسط واملوارد احملدودة اليت تلزتم  بدلان الصغرية ذات ادلخل ا مللكوسائر ا بتحق مل ل
يد الوطين ية عىل ا تحول وا يةل حلفز ا ثل وجه كو لصعأ من ل لتسـ بو أن . م بغي للو يورأى أنه  يق توازن ين حتقسعى إىل  ت

بات املزتايدة رشين نظرا إىل الواقع احلايل وعدد ا لطليوي جديد يف اإلطار العميل اجلديد للقرن احلادي وا ًلع . ح
ية  يجة ملوارده ا ية مصادر جديدة للرثوات  تصادي و شاطه الا يع نطاق  تاج إىل تو يعوأفاد بأن بدله  من ن سـ لطبحي ت نق ت

ية مواصةل رشية احملدودة و بغوا ية الفكرية يه لب يه وأن ا شة والرفاه  توى ا تدامة يف  نات ا مللك ا ف يي سـ ملعسـ م مل لتحس
تصادي نوع الا يق ا يح الفرصة  قاألداة اليت  تحق لتت ل يه . ت نابضة يف بدله وقدرة موا ثقافة ا نظر إىل ا نولفت ا ل ل طل

ية الفكرية تغالل فوائد ا سا راخسة ال يان أ تني تر ية ا مللكاإلبدا سـ س سـ لل  حكومة بدله اجلديدة ومىض يقول إن. ًع
ثف املعارف األكرث  تصاد  ية ا ية وشدد عىل  ترب حمورا من حماورها األسا تصادية  ية ا متدت اسرتا يكا ق منق ت سـ تع تيج ً ت ع
تاكر  ية الفكرية الفعاةل والهنوض ابال ية الفكرية مما يريس القاعدة محلاية حقوق ا ثقافة ا بنوعا وتطوير شامل  ل مللكت مللك ً

ياسة احلكومة وإنه من املعزتم إدراج وأضاف قا. نتيجة ذلكل تذب الاهامتم عرب  ية الفكرية تظل  سـئال إن ا جت مللك ً
تدايئ ية الفكرية يف املهنج ادلرايس الا با يمي . مللك ثة  نظمي  بو يف  تعاون الو لتقوأعرب عن تقدير حكومة بدله  بع ت ي ل

سمرب  ياجات يف د يالا ية جديدة 2009حت شاء أاكد ل من أجل حبث إماكية إ مي ن تالم ن سـية الفكرية وأشار إىل ا لملك
نظر فهيا يف الوقت احلايل ياهتا وإىل ا ثة وتو لتاجئ تكل ا ص بع ًوأحاط علام بأحد أوجه القصور احلرجة احملددة يف . لن

يا  بدي احلكومة حا تعلمي العايل اذلي  ية الفكرية يف نظام ا تقار إىل تعلمي شامل يف جمال ا تقرير أي الا ًا ل ت ل مللكل ف
ت تحمس  للا ية الفكريةل ية  ية و ية  للملكصدي هل عرب تطوير  نن طت حت ياجاته . ب بب ا حتوأردف قائال إن بدله  سب ً

ية  ية وا ية اب نة ا ية ولعمل ا شأن ا بو  شديد جلدول أعامل الو يده ا بداية تأ نذ ا مللكومطاحمه أبدى  منم ن للج من ب ي ل ي تل لت ملعل
بذوةل مضن األمانة عىل الرمغ من أهنا. الفكرية هود ا ملوذكر ا يذ يف جل ية ا شاط  ها األوىل إلدماج  نف يف مرا لتحل معل ن

شطهتا غري أنه أعرب عن أسفه ملا أبدته بعض ادلول األعضاء من تردد جيل يف دمع امليض  بو وأ نمصمي برامج الو ي
ترب يف حد ذاهتا هجة . ًقدما جبدول األعامل يف لك اجملاالت تعوعالوة عىل ذكل، أفاد بأن حكومة بدله اليت 

ها ادلوةل تسـتحدث ا ية الفكرية اليت  تصل اب يجي بدرجة أكرب فامي  متلكية الفكرية بدأت اعامتد هنج اسرتا مللك يمللك ت
ية يف  بريوقرا ها عرب طائفة اإلجراءات ا تصدي  بغي ا ية الفكرية  ناك عدة قضااي مربطة اب طألنه ما زالت  ل ل ت له ن يمللك

يق بعض اإلجنازات ا ملالقطاع العام غري أنه أشار إىل  هامحتق يع وإ لهمة اليت يه مصدر  يل . تشج سبوذكر عىل 
ناوهل مكوضوع ادلراسات  يا  بدل وجيري حا تج يف ا يا اذلي  يت عا تاراي اذلائع ا نف الاكاكو تر ثال  تا ل ل مل ص ًمل نً لص يي ين

نة  تاج األغذية أودعت يف  بات وقال إن وزارة إ يالد ا ثفة عن ا سـا ن لن ت نفا جديدا11 لوحدها 2010سملك  ً ً مث . ص
بات براءات للفت ا بدل واكنت موضع  نعة يف ا ية  بارة عن آةل مو بل الفوالذي اذلي هو  طلنظر إىل ا ل مص ع سـيقلط

يع اآلةل وجودة نغامهتا تاكرات يف  نوعالمات جتارية أودعت يف العامل محلاية الا شاء . تصب بو يف إ نوأشار إىل دمع الو ي
ية ا نه من  ية الفكرية  تب ا ية يف  تبة  ب ي ن حت متك تق تلمك ل مللك ية عىل وجه أفضل وسمل مك ثني اإلعال با مياجات ا ح ل

شاء  هدها بدلان اجلزر الصغرية يف الاكرييب من خالل إ ياجات والعوائق اخلاصة اليت  بو لال تجابة الو ناب ت ي تشسـ ح
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ية والاكرييب نطقة أمرياك الال ميي  تب اإل نوحدة الاكرييب مضن ا تيملك مل نة . قل للجومىض يقول إن بدله يرحب بعمل ا
بعاد ادلامئة  يفي وندر سامه يف تعزيز الوعي اب يد  ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ورأى أن عرض ا تا ست س سـ لن ملع

ية مبوجب حق املؤلف وأكد أن حكومة بدله  شورة وا نفات ا نفاذ إىل ا برص الواقعي من ا حملممعايق ا ن ملص ل ملل
تطرد قائال إن بدله يرحب. سـتدمع أي اقرتاح إجيايب يف ذكل املضامر ًوا نة سـ تقدم احملرز يف أعامل ا للج أيضا اب ل ً

ية  نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا ية بقانون الرباءات وا عادلامئة ا لص ل ن للج ملعن ملع
ية ياانت اجلغرا فوا ية اليت . لب ياانت اجلغرا ية اب ية ا ية الاكر ندوة اإل تضافة ا فوأعرب عن رسوره ال بب ن مي ل لسـ ملع ي قل

نة عقدت ل سة 2010سـلمرة األوىل عىل اإلطالق يف  نظمة Trade.Comس برعاية مؤ بو و تعاون مع الو م واب ي ل
ية الفكرية ية واسـهتدفت رؤساء ماكتب ا تجارة العا مللكا مل ية دورها يف . ل تاما، ذكر ادلول األعضاء مبدى أ مهو ً خ

يري ية ا تغسري  معل لي  .ت

تصاد يف غواتاميال إنه نظرا .46 ًوقال وزير الا يد هجودمه  للظروق ياسات العامة تو تعني عىل واضعي ا ية،  حف احلا سـ ي لل
تصادية  ية الا ية الفكرية ملصلحة ا ناسب  توازن و تاكر واإلبداع من خالل نظام  قللهنوض ابال للملك م منم لتب

بدلان يع ا ية يف  ثقا ية وا لوالاجامت مج ل ندما قررت زرع . فع عوأشار إىل أن ادلول األعضاء خطت اخلطوة األوىل 
يةبذرة ا بو ويه بذرة جدول أعامل ا منية يف الو ي تمن لت يل . ل لقبورأى الوزير أن أفضل مقاربة حلفز منو من ذكل ا

ية  يا سعة الحقا وأضاف أن اإلرادة ا ية ا يجي واعامتد األهداف الاسرتا تقومي الاسرتا سـثل يف برانمج ا سـ ت يج ت ل لمت ًت ل ت
سائل  شأن ا ثفة اليت بذلهتا ادلول األعضاء  هود ا ملوا ب ملك ثالث جل منو وتىل ذكل  بذرة عىل ا ية ساعدت ا با ل لن لتق

ية اذلي تطل يذ جدول أعامل ا سار  ّنوات، إرساء  من م لتسـ ناية واهامتما دامئنيلتنف سار أدى . عب  ملوذكر الوزير أن ا
نذ  بو  ية يف الو ساهامت إجيا ية اليت انضمت إلهيا غواتاميال وقدمت  شاء مجموعة جدول أعامل ا مإىل إ ي ب م من لتن

ها نة سيستأ ية 2010سـ يف بداية  ية الفكرية يف تعزيز ا نارص ا تلف  سامهة  يا مهنا إىل ضامن  من،  ع خم م لتسع مللك ً
سة نا بدلان األعضاء عىل ا يع ا منو وتعزيز قدرة  ية وحفز ا تصادية والاجامت فالا مل ل مج لع وأضاف أن ادلول األعضاء . ق

بعد اإلمنايئ ودجم يذ ا ليف اجملموعة سعت بلك هجدها إىل ضامن  شري تنف ثلام  بو  ته يف اكفة جماالت العمل يف الو مي
توسط ية لألجل ا بو الاسرتا تحضري خلطة الو تاحة خالل ا ثفة ا يقات ا يقة وا يل ادل تحا ملإىل ذكل ا يج ي ل مل تعل ل تل ملكل . ق

تاكر  ية الفكرية والهنوض ابال توى وهو ا يعة ا تحدث عن املوضوع الرييس لدلورات ر تار الوزير ا بوإذ ا سـ مللكل ف ئ ملخ
شلك احملور فامي بو لدلول األعضاء واذلي  تاكر اليت أاتحهتا الو يات الا ية الفكرية واسرتا تعلق اب ي  ي ب يج سي ت مللك

نة، فقد شدد عىل  يعقد يف غواتاميال يف هناية ا بدلان أمرياك الوسطى اذلي  سـالريس لالجامتع الوزاري  سـ لل ئ
ية نا بدلان ا سري نفاذ ا ية الفكرية  يه نظام ا مرضورة تو مللك لج ل يا ودلمع إرساء لتي نولو ج إىل املعارف واملعلومات وا لتك

تني بدأ. مجمال عام  هم من ذكل ا تلفة اليت  نارص ا ملوأشار الوزير إىل ا خمل ية . ُتفلع نرص األول هو أن فعا لوقال إن ا لع
ياجات ية ومصاحله وا يث ا بدل من  توى ا متد عامة عىل  تاكر  ية الفكرية كأداة للهنوض ابال تا من ل سـ حب لت ح ممللك ه تع

ية تصادية والاجامت عالا ية . ق شات تدور حول ا نا تذكر يف خضم أية  ناء عىل ذكل، أن  بغي،  مللكوقال إنه  م قن ن ب ي
يات وخطط خاصة بلك دوةل عضو  تيض وضع اسرتا تاكر أو خططه أن ذكل  يات الا يجالفكرية واسرتا ب تيج يقت

ية الفكرية توجه أيضا حن تقةل عن ا ية أخرى  ًوأنه مثة عوامل أسا مللك سـ تاكرمسـ تحدي . بو الهنوض ابال لوبني أن ا ّ
تاكر ية إىل الهنوض ابال ية الرا نجاح يف تكل اآل ية الفكرية  بدلان يمكن يف إدماج ا باذلي يواجه ا ل ب مل وقال إن . مللك

تواء  تأكد من ا نت بفضل ذكل من اختاذ تدابري  تحدة،  نظومة األمم ا تخصصة يف  ها واكةل  بو بو حالو متك م م للصف مل ي
ي ية الفكرية مللكبرامج ا تعلقة اب يمي أنظمهتا ا بدلان من  مللكة الفكرية عىل أهداف ملموسة وطويةل األمد متكن ا ملتق ل

يق تكل األهداف ية  بغي إدراهجا أو تعزيزها  نارص اليت  حتقوحتديد ا بغن ثاين . يلع نرص ا لوأشار الوزير إىل أن ا لع
ت ية اب نا بدلان ا ياسات يف ا لتعلق برضورة تزويد واضعي ا ل ل سـ مي سمح هلم ل يالت القامئة عىل أساس علمي اليت  تح ل

ية ياجاهتم وكفاءاهتم الو ية الفكرية ال نيف نظام ا ت طي ح مللكتك تيض من لك بدل . ب يقوبه الوزير إىل أن ذكل األمر  ّ ن
ية يف هذا اجملال ياجاته وظروفه ا يمي داخيل ال ية  يقإجراء  حلقتق ت ثالث مربط . حمعل نرص ا توقال الوزير إن ا ل لع

يامي بدلان، بغض لتقاب سري إدماج ا ياهتا هبدف  ية الفكرية واسرتا نت من وضع برانمج ا ية اليت  لت ا ي يج تلعلم ت مللك مك
تعددة ويه اإلبداع واإلدارة وتعممي املعرفة تصاد املعرفة مبراحهل ا ية دلهيا، يف ا توايت ا نظر عن  ملا من سـ قل لت وذكر . م

تطو بحث وا شاء مراكز ا شري إىل إ لأن إبداع املعرفة  ل ن يث أهنا حتول املعلومات إىل معارف هبدف ي ّير وتعزيزها  ح
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يقه بواسطة تقدمي  تاكر واإلبداع وهو هدف ميكن  يع جديدة مبا يهنض ابال يات  تجات و باط  حتقا بن ن معل تصن م سـت
تطوير بحث وا شورة لفائدة مراكز ا ساعدة وا لا ل مل تحدث أيضا عىل احلاجة إىل دراسة حوافز أخرى . مل ملوأكد ا

بادرة لتشجيع األاك ثل  بادرات رائدي األعامل  شاركة يف  ثني عىل ا با يني وا مد م م ملح ل تاكر امجلاعي"مي وإرساء " بالا
ية ية واأل ها بني اجلامعات الو يا وسو نولو نقل ا بباكت معل  ن ت ل نشـ جط يق ج يه إدارة . لتك جوبه الوزير إىل رضورة تو ّ ن

ية الفكرية سويق الاخرتاعات وإدارة أصول ا مللكاملعرفة إىل  يع الربانمج وأ. ت تام ذكل إىل رضورة  تشجشار يف  خ
تني يف ادلول األعضاء وذكر أن العامل األسايس يف هذا املضامر هو . معىل تعممي املعرفة واحملافظة عىل جمال عام 

شطة  سامه يف إثراء أ تخداهما كأدوات  يدها ال ية الفكرية وتو تعزيز جسالت ا بو  نادلمع اذلي تقدمه الو ت سـ ل حي مللك
ية ا متي إىل . لفكريةمللكا يزي بوضوح بني املواد اليت  تني، أشار الوزير إىل رضورة ا تعلق ابجملال العام ا تنوفامي  مت مل لي

ية الفكرية، ويه  بغي حاميهتا مبوجب حقوق ا نه واملواد اليت  بغي أن تظل جزءا  مللكذكل اجملال واملواد اليت  ن م ين ًي
رشاكت الصغرية بة إىل ا بة وال سـامي اب لهممة  سـ يةلنصع نا بدلان ا توسطة يف ا م وا ل ل ناء عىل ذكل، . مل بوبني الوزير  ّ

يد للغاية توسطة هو دمع  رشاكت الصغرية وا بو من دمع إلذاكء الوعي يف صفوف ا مفأن ما تقدمة الو مل ل تطرد . ي سـوا
بدلان أمرياك الوسطى ناوها الاجامتع الوزاري  لالوزير قائال إنه أشار آنفا إىل بعض اجلوانب اليت  ل سـيت ً شأن ً ب 

ية الفكرية ية الفكرية محلاية . مللكا ياغة معايري ا نظر إىل الرضورة امللحة  يانه، لفت الوزير ا تام  مللكويف  لصخ ل ب
ية يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثاملعارف ا تقل ل تع لتقل ل وقال إن غواتاميال تفضل يف هذا الصدد وضع . ل

تج عن تكل ًصك دويل ملزم قانوان لضامن امحلاية  يايس اذلي  ته يف أن ادلمع ا ية وعرب عن  نا سـيثق سـ للفعل ّ
ية ادلوية من امليض قدما مضن اخلطوط املقررة نة احلكو ميكن ا ياسة  ًا ل للج مسـ ّ سـ  .ل

ته يف رئاسة   .47 ية العامة عىل برا ية يف بريو ريس ا شؤون اخلار تصادية يف وزارة ا شؤون الا نأت ويةل ا عو مجلع ل ل ك ئه ج ق
ئة بوع احلايل. لهيأعامل تكل ا بارشته خالل األ بغي  سامهة يف العمل اذلي  سـوأعربت عن حتمس وفد بدلها  مللم . ين

يادته احلامسة والفعاةل  توى و ثاين الريع ا نظمي اجلزء ا شكر اخلاص إىل املدير العام عىل  بارات ا قوتوهجت  سـف ل ت ل ملبع
بو ي. يللو سد أ توى ال  يعي ا مهوقالت إن حضور الوزراء واملوظفني ر جي ملسـ بو ف ية الاجامتعات املعقودة يف الو

تاكس  هد بروز العامل من حاةل ا ية اليت  نظمة يف الفرتة احلا بني أيضا احلاجة إىل جتديد الالزتام اب نسب بل  ل مل ي تشحف ً
بة تصادي  عصيا تحديث . ق سار ا يد  تحدايت والصعوابت احلايل يواصل تأ ياق ا لوأضافت قائةل إن بدلها يف  م ي ل سـ

بغي يف إطاره أن ومنوذج إمنايئ يقوم  نيب و تامثر الوطين واأل تجاري وحوافز الا تصادي وا تاح الا نعىل الا ج س ق ينف ل
تاكر عامة دور رييس تطوير والهنوض ابال بحث وا تعلمي وا ئيكون  ب ل ل يار موضوع . لل يه، رأت أن ا تو خعل

ية احملققة ع. الاجامتعات شديد اإلحياء تاجئ اإلجيا شديد  بوأفصحت عن ارياح بدلها ا ن ل يد الوطين خالل للت لصعىل ا
شلك ملحوظ فوق لك  منو وتواصهل وإىل احلد من الفقر  توى ا ية مما أدى إىل ارتفاع  نوات املا بالامثين  سـ ض لسـ م

تقدم احملرز . ذكل بني ا ية  ية لأل يق العديد من األهداف احملددة مضن األهداف اإلمنا لومضت تقول إن توقع  ي لفئ حتق
تدركت قائةل إنه من اجليل أنه  هودسـوا يف ا بغي  جلما زال  تكثن ية واحضة . ي طنواسرتسلت قائةل إن األهداف الو

يلك  تحديث ا يا  نولو تامثر وا تذاب الا توى ادلويل وا هوذكرت ضامن إدماج بدلها الفعال عىل ا ل لسـ جل تك س ج مل
ية نا ية املادية مما يعزز القدرة ا بىن ا ية وحتديث ا نولو هوة ا يق ا تايج و سـاإل ت ت ل ي فن ل تح لتض ج تك ت بأن بدلها وأفاد. لل

سري عىل درب  ية الفكرية هو عامل أسايس ملواصةل ا ها نظام ا ليدرك أن الاتفاع الفعال ابألدوات اليت  مللكن يتيح
نافس رشاكت عىل ا تكرة ويعزز قدرة ا يا ا نولو ية بقدر ما يهنض ذكل اب منو وا تا ل ب لمن مل ج لتك لت تطردت قائةل إن . ل سـوا

ب ية خاصة اب تيس أ تاكر  سـموضوع الا مه لنب نوات يك هدت عىل مدى ا ية اليت  نا ئة وا نا بدلان ا سـة إىل ا ل شـ ل لل ش م
نويع صادراهتا إىل حد ما إال أنه من اجليل أنه جيب بذل  نت من  تصادها و نا ملحوظا يف ا ية  يةل املا تا سـ ض متكلقل ق ً ً حت

تاكر مية املضافة املعززة والقامئ عىل الا تاج ذي ا هود للهنوض ابإل باملزيد من ا لقن ية ًونظرا إىل . جل ية ا مللكأ مه
بو  تب الو يد من ادلمع القمي اذلي يقدمه  تعددة القطاعات  نة دامئة  شأ  يالفكرية، قالت إن بدلها أ جل مكن تف تسـم
ها فامي  نة وتو ياسات الرا ية تربط اخلطط وا ية و ية من أجل وضع اسرتا هجتعاون مع أمرياك الال هن سـ ن يج للل ط ت تي

ية تاكر وا يا والا نولو مللكتصل ابلعلوم وا ج بتك يات .  الفكريةلي ها أن توضع األهداف والاسرتا تيجوأعربت عن أ مل
تدامة ية ا يق ا ساعد بدلها عىل  توسط والطويل مما  سـيف األمدين ا من ي ململ لت بذل . حتق هود أخرى  توأحاطت علام  جب ً

ية  تجارة وا تحدة  يا بدمع من مؤمتر األمم ا نولو توى الوطين لالرتقاء ابلعلوم وا منعىل ا لل مل لتسـ ج لتك  (UNCTAD)مل
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تقرير  بدل وقالت إنه من املقرر رش ا تاكر يف ا يا والا نولو تعلقة ابلعلوم وا ية ا ياسات الو لاذلي يقمي ا ن ل ب مل ن جسـ لتك ط ل
سمرب هر د يمي يف  تصل بذكل ا يا شمل تصادي . لتق يدان الا ية يف ا تعاون وا نظمة ا قوأردفت قائةل إن  ملم من لتل

(OECD)هود وإهنا تعمل مع وزارة الا تاكرجل سامهت يف تكل ا ية ابلرتكزي عىل وضع الا شؤون املا بتصاد وا ل ل . ق
ية وما  شأن حامية املوارد الورا شرية إىل وضع رشيع طموح  بادرات حكومة بدلها  ثاال آخر عىل  ثوذكرت  ب ت م م ًم
متعات اليت متكل تكل  نافع العادل يف ا تاكر وضامن تقامس ا يع الا يدية بغرض  جملتصل هبا من معارف  مل ب شج تقل تي

يجة ذلكلاملعارف شجعه . نت  سار اذلي  ناءة يف ا سامهة ا شود هو ا هدف ا ياهنا قائةل إن ا تأنفت  توا مل ب مل ن ب لسـ مل ل
بة إىل بدلان  برية اب ية  تيس أ بط موضوع  ية وضع صك دويل ملزم قانوان  بو عىل حنو مالمئ  سـالو ك مه لض بغ لني يك ً

ثل بدلها نوع  مشديدة ا تصدي . لت سمل برضورة ا لوأوحضت قائةل إن بدلها  لتحدايت الفقر وعدم تاكفؤ فرص ي
يقا ذلكل ية الفكرية ادلويل  بو ونظام ا تصادي وجتاري وإنه من األسايس تدعمي الو نظور ا ية من  ًا حتق مللك ق يم . لتمن

يخ نظام من  هود هبدف تر ية وإنه من الرضوري تضافر ا ست اك ية  بادرات الو تدركت قائةل إن ا سـوا ي ن مل جلسـ ف ل ط
منو وا تاكر وا لشأنه حفز الا ل ًية فعالب بني . تمن يذه أمر  ية و شأن ا يوأضافت قائةل إن وضع جدول أعامل  من تنفب لت

شرتكة يق أهداف  مبوضوح إماكية  نة . حتقن بة إىل بدلها، قالت إنه من األسايس ضامن تلكل معل ا للجواب لنسـ
ية يذ جدول أعامل ا تصل  نجاح وال سـامي فامي  ية الفكرية اب ية وا ية اب منا ي ل من تن لت نفل بتمللك  وأفادت بأن بدلها اكن يف .ملع

بدلان األوىل اليت جشعت من خالل  ية"لعداد ا شديد عىل احلاجة إىل " لتمنمجموعة أصدقاء ا ية إىل ا بادرة الرا تا لمل م
ية ها اإلمنا يق أهدا ساعدة ادلول األعضاء عىل وجه اتم عىل  متكن من  نظمة حىت  ئيري منوذيج يف ا م مل فتغ حتق . ت

توأحاطت علام مع الارياح اب يد ً شكر إىل ا بارات ا سـتقدم امللحوظ احملرز حىت ذكل احلني وتقدمت جمددا  ل بع لل ً
ية وإىل  تضمهنا جدول أعامل ا يات امخلس واألربعني اليت  تو يذ ا سس غري عىل عزمه الواحض عىل  منفرا ي ص ل لتن تنف

تواصةل هود ال. ملموظفي األمانة عىل هجودمه ا هم عدم إغفال ا تدركت قائةل إنه من ا جلوا مل ها سـ بغي بذ ليت ما زال  ين
نظمة شطة ا يع أ ية يف مصمي  ملوال سـامي يف جمال إدماج جدول أعامل ا ن مج يقا ذلكل الغرض، رأت أنه من . لتمن ًو حتق

يات امخلس واألربعني يف الوقت  تو سـىن تمكةل ا يث  ثب  ية عن  يذ جدول أعامل ا صاألسايس رصد  ل ت حب ك يمن لتت نف
سد أوضاع ادل يات جديدة  تو ناسب  ّا جت ص ب تلفةمل ياجاهتا ا خملول األعضاء وا ناع بدلها بأن نظام . حت قتوأعربت عن ا

ثاهل لاللزتامات  بب ا رشح  ية مما  ثقا ية وا تصادية والاجامت ية الا ية  ية الفكرية هو أداة أسا تا ي ل ع من مسـ س ف ق للتمللك
شأهنا وأبرهما حىت ذ تجارة اليت تفاوض  بارات طموحة يف اتفاقات ا ية وإدراجه  بادلوية ا ل ع ن تارخيملعل . لكل ا

شأن الرباءات ومعاهدة قانون  تعاون  بدل إىل معاهدة ا تجىل أيضا يف انضامم ا ية  بواسرتسلت قائةل إن تكل القا ل ل ت ًبل
بونة يف مجةل املعاهدات هم تكل . لشـالعالمات واتفاق  سني  فومضت تقول إن بدلها، إذ يدرك احلاجة إىل  حت

هدا و شأ  يد الوطين، أ طاملوضوعات عىل ا ً مع ن هد لصع بح ذكل ا ها أن  ية الفكرية وأعربت عن أ ملعيا  مل يصللملك ًن
بل القريب رش املعارف يف ا يا  بو القمي مركزا إ سـتقبفضل دمع الو ملل ن مي ًي قل ً يف . ّ سيسـتضوأضافت قائةل إن بدلها 

نة  بة إىل2011سـخالل  ية خاصة اب ها أ تيس موضو ية اليت  ياانت اجلغرا ية اب ية ا ندوة العا سـ ا مه ب ن مل نل ل لملع ع يك  نظام ف
ندوة بدلان يف تكل ا شارك أكرب عدد ممكن من ا ها أن  ية الفكرية وأعربت عن أ لا ل ي مل ياهنا جمددة . مللك متت  بوا خت

ية منو وا تاكر وا ية الفكرية يهنض ابال يد نظام عاملي  ية إىل تو بو الرا منالزتام بدلها الراخس بدمع هجود الو ب ط لتي ل للملك  .م

ناطق الرمسي .48 سامه يف املغرب ابمس حكومة لوتوجه وزير الاتصال وا شكر إىل الريس عىل هجوده اليت  ت اب سل ئ
نظمةًتقريب وهجات نظر ادلول األعضاء وامليض قدما همة يف ا ئات ا مل يف أعامل العديد من ا ملي تدى . له ملنوإن ا

تقدير وتربز  بعث عىل ا نضج  بث أن بلغ درجة من ا سس غري ما  يد فرا لاذلي اسـهتهل املدير العام ا ت ل ل ن كفاءته لسـ
توى ادلول األعضاء بو من  ية يف تقريب الو سـا ي من نظور . مله يده دون أي حتفظ  للموإن الوزير وهو يؤكد تأ ّي

يعطي العديد من  يوية  نظمة ملؤه ا نفس جديد  به  نذ أن تقدل  يجي للمدير العام اذلي أىت  لالاسرتا حل للم ب نص مت م
نه ادلول  ية األمل، وألنه يراعي ما عربت  نا بدلان ا عا ل ّل تار م شغاالت فقد أعلن أن املوضوع ا خملاألعضاء من ا ن

ية ودور  منو وا تاكر وا منتدى، أي الا ب لتن ل ندرج للم يد الوطين،  ية الفكرية وخربات ادلول األعضاء عىل ا تا لصع مللك
نظور ملمتاما يف هذا ا ثقايف يعين حامت. ً ية ألي بدل وصون ثرواته وتراثه ا تصادية والاجامت ية الا ًإن ا ل ع ْمن َ ق  توفري لت

ترب يف العديد من  يدية اليت  ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا توى ادلويل للموارد الورا ية عىل ا تعحامية قضا تقل ل تع ث سـ لئ ل مل
ها يدة اليت  يدة واملوارد الو بدلان الرثوات الو متلكا ح ح تعلق برتاث معرب عن . ل ّوفامي خيص املغرب، فإن األمر  ي
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هوية وعريق ب. لا ية عىل  قلوقال إن أغىل أ تالك غري من شأن يه أن يرى بأرسع وقت ممكن توقف الا مه يف هذا ا ل
نانني  به العديد من ا يش من  ية اخلاصة هبذا الرتاث اذلي  ية والورا سفي للقمي اإلسا لفالقانوين وا سـيع ث ن ن مكتع ل

بدل يؤيد متاما اقرتاحات  ًواحلريني وهذا ما جيعل وفد ا ل ية توفري حامية دف ية  بدلان األفر بغمجموعة ا لوية أفضل يقل
تعددة زايدة عىل ذكل، رأى الوزير أن . لهذه الرثوات ية ا نح إماكيات  ية الفكرية من شأهنا أن  ملا من ن للتمت مللك

توازنة نصفة و ماألشاكل إذا ما اكنت  توايت. م ًفقد رشع أوال يف . مسـذلكل اختذ املغرب تدابري هممة عىل عدة 
تعلقة حب يالك القانوية ا توى ا ملالارتقاء  ن ه لسـ ناخ موات مب ئة  ية الفكرية، مث اختذ تدابري عديدة من أجل  ٍامية ا ٍ م هتيمللك

ية الفكرية ية ودمع ثقافة ا تو هام بفضل زايدة ا تاكر و تضان اإلبداع والا مللكال يع عح ل ية شقي . تشجب تعلق  ّأما فامي  من بتي
تعزيز حق املؤلف و تدابري اخلاصة  تجدر اإلشارة إىل ا ية الفكرية يف املغرب  با ل ف احلقوق اجملاورة وتدعمي حقوق مللك

ية يالك ا نانني وإضفاء طابع عرصي عىل ا نا ملعه ل يدية وحامية . لف تدابري أيضا حامية املعارف ا تقلوقد مشلت هذه ا لل ً
يدوية والفوللكور ية واحلرف ا لاملوارد الورا تجدر اإلشارة إىل تعزيز . ِث تجارية  ية وا نا ية ا ِأما يف جمال ا ف لمللك ع لص

تعاون بني ا تجارية من أجل مراعاة براءات الاخرتاع دويا بواسطة لا ية وا نا ية ا تب املغريب  بو وا ًلو ل ل ع لص للملكي ملك
بحث يف ركن الرباءات تب واجلامعات . لخدمة ا تازة بني هذا ا رشاكة ا ملكوعىل غرار ذكل، جتدر اإلشارة إىل ا ملم ل

تعلقة حبام هادفة ا بادرات ا يات وا سات يف إطار الاتفا ملواملؤ مل لس يةق نولو ياانت ا تجارية وا جية العالمات ا لتك ب . لل
يمة اليت قدمهتا  ساعدهتا ا بو و مثر مع الو تعاون ا ثين ابمس حكومة بدله عىل ا بة  نا تمن الوزير هذه ا ّوا لق مي ي ل سـ مل ملغ ل

تجارية ية وا نا ية ا تني حلق املؤلف وا تني املكر لتني الو ع لص مللكسـ ي نئ طي ًوأضاف أن وفد بدله لن يدخر هجدا . لله ّ
ية ويدمع أي هجد، وال سـامي يفخال سامهة اتمة وإجيا سامه  يات حىت  بل ا م ي ية " 1: "ًمجلع للملكيع نظام  تشج

متع معوما،  توازن بني مصاحل أحصاب احلقوق وا ًالفكرية حيفظ ا جمل يات الواردة " 2"ل تو تلف ا يذ  يل  صا ل خم بتنفتعج ل
ية،  ًتوفري امحلاية دويا للموارد الو" 3"لتمنيف جدول أعامل ا يدية والفوللكور وحتديث حقوق ل ية واملعارف ا تقلرا لث

برصي سمعي ا هم يف اجملال ا ناين األداء أو مؤديي العروض حبقو تع  بث اإلذاعي و لئات ا ل مت ل قي ف ّ ًوأخريا وفامي . ه
متد عىل دمع املغرب بو بصفة عامة ميكهنا أن  يجي، فإن املدير العام والو تقومي الاسرتا يذ برانمج ا تعتعلق  ي ت ل  بتنفي

توقعة تاجئ ا بلوغ األهداف وا ملادلامئ  ن يه . لل تاح املعرض اذلي  يع الوفود إىل حضور ا تاما، دعا الوزير  تلو ت فمج ً خ
بو ها اململكة املغرية يف مقر الو شاء  يمأدبة  ب وهذا املعرض يريم إىل إبراز الرتاث املغريب يف جمال املوارد . تقميع

يدية والفوللكور واحل ية واملعارف ا ِالورا تقل يدويةلث  .لرف ا

تاكروتوجه وزير  .49 نطقة احلرة والا ناعة وا با مل يع جلان لص شكر إىل املدير العام واألمانة و نولويج يف توغو اب مج ا ل لتك
نظر فهيا ادلول األعضاء نجز وعىل جودة الواثئق املقدمة ليك  بو عىل العمل ا تالو مل هوده . ي جلوأثىن عىل املدير العام 

شرتك يف لطوال الفرتتني األويني لوال نظمي ا ثل ا شطة  تضح من األ تعاون لفائدة توغو كام  ملته وحرصه عىل ا ت ن ي ل لي م ّ
يق  شأن  ية  بلويم حللقة معل دون إ ب تطمي ية الفكريةقل ية الفرانكفوية مللكحقوق ا بدلان األفر ن موهجة إىل قضاة ا يقل

نظامت اإل) 2009مارس ( تعلق بأداء  رشوع  شأن اسـهتالل  شاري  موالاجامتع الا ي م ب ية يف رشق ست عدارة امجلا
ها  بكة  شاء  يا وإ لأفر شـيق ميي ). 2010مارس (ن تدى اإل بو بفضل ا ساعدة الو تفادت توغو أيضا من  قلوقد ا ن ي م ملسـ

ية الفكرية بشأن  ية الفرانكفوية األقل منوا اذلي عقد يف كوتونو من مللكا بدلان األفر يني يف ا ًاملوجه إىل الربملا ن ل  13يقن
تني األخريتني اطمأنت توغو إىل وب. 2010 أبريل 14إىل  بو يف ا ية اليت توصلت إلهيا الو تاجئ المر لسـنفضل ا ي ض ُن ل

يذ الفعيل  تازة ال ختفى عىل أحد لن يدخر هجدا يف ا تع بكفاءات ومؤهالت إدارية  لتنفأن املدير العام اذلي  ً ّ مم يمت
ية العام متدة إابن ا سة واألربعني ا يات ا تو سن الظروف  مجلعيف أ مخل ص لل نة ملعح جدول أعامل  يف إطار 2007سـة 

ية شأن ا بو  منالو ب رشية.لتي ناعة ا باس احلراري وفريوس نقص ا ية اكال تحدايت العا ب وإن ا مل ت مل لل اإليدز واجملاعة /ح
بار  نظمة من أجل ا باه ادلول وا سرتعي ا ية  ية العا تواألزمة املا مل ت مل عل تصادي نت يق منو ا يةل  ية الفكرية و قا تحق لمللك ً سـ

شعوبدامئ والارتق يع ا يش  توى  لاء  مج عسـ شدة إماكيات . مب نني األخرية تراجعت  ية يف ا بب األزمة العا نو ب سـ لمل بس
يق  متويل الالزم  لتحقا يةل ية لأل لفاألهداف اإلمنا مترب ئ متدة يف  ب ا ناسقة2000سملع ية  ية عا يق  ية إىل  ت الرا مل ممن ت حتق . م

ية توافق آراء  شأن ا بو  َوترى توغو يف جدول أعامل الو من ب نه إذا نفذ عىل حنو فعيل ومعيل أن لتي ٍدويل بديل  ّ ميك
سـهتكل، بل جيعل من  سوق وا نظمي األسواق عرب حماربة أعداء ا ترص دورها عىل  يةل ال  ية الفكرية و ملا ل ت يقسـ مللك

ية بدلان فامي خيص ا يع ا منيب أيضا هلموم  ل مج لتتج هذا . ستسـ تار  لويف هذا الصدد، فإن توغو تقدر املوضوع ا خمل ّ
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يد الاجامت لصعع الوزاري حق قدره ألنه يدعو ادلول إىل اإلدراك الفردي أو امجلاعي لرضورة بذل هجود عىل ا
ية  متع ادلويل  سامهة ا بل أن تأمل يف  ية  ية اإلمنا يات الو ية الفكرية يف الاسرتا بغالوطين إلدراج ا م ئ ن جمليج ق طمللك ت

يق منو دامئ وا ية، أي  ية احلا تحدايت الر حتقمواهجة أحد ا ل سـ يق ذكل إال . حلد من الفقرئيل يع  حتقولن  يسـتط
ت بدعهيا و هم أعامل  متكن من  بدلان اليت  با مل م ف تفادة مهنا وحاميهتاست بدلان نظاما جمداي .سـكرهيا والا ً وإذا وضعت ا ً ل

ها  ية وإبراز أهدا ثقا متكن من توفري حامية أفضل ألصوها ا ية  ية و به اسرتا ية الفكرية توا فخاصا اب ف ل لمللك ن يج فستك ط ت ً
ية والهنوض هباا نافس يف . ئإلمنا بدلان من ا سات وا متكن املؤ تاكر واإلبداع  توتوغو تدرك أنه بفضل الا ل س لب ّ ت

ية  ية بقضااي ا سات العامة واخلاصة ا ثيل املؤ ية الفكرية جيمع  يا  سا و شأت  مللكاألسواق، ذلكل أ نللملك س مم ن جمل ملعن ًط ً
ياغة اسرتا. الفكرية توقد لكف هذا اجمللس أساسا  بص ً تصاصات واعامتدها من أجل ُ شرتكة بني الا ية  خية و م ن طيج

تفادة مهنا ية الفكرية والا سـحامية ا ندوق . مللك شأت توغو هجة اتصال  تاكر أ يع الاخرتاع والا لصويف إطار  ن ب تشج
ها تغال مية اخرتاعاهتم وا تاكر اذلي ميول اخملرتعني من أجل إبراز  ساعدة عىل الهنوض ابالخرتاع والا لا سـ ب ومن  .قمل

هوم  يط  مفابب  ثل دلى مركز تبسـ يا  نولو ية وا نا ية ا هد الوطين  ية فإن ا نا ية ا مما ع لص ع جلص تك للملك ملع لمللك
يد اإلشارات املمزية ية احلد من  سات  ِّاإلجراءات اإلدارية للمؤ تقل بغ هد الوطين . ّس رشاكة القامئة بني ا ملعوبفضل ا ل

شرتكة وبهثا للملكية الفكرية يف توغو ووسائل اإلعالم ومرافق امجلارك ية  بدل أمكن إعداد برامج إذا م يف ا ع ل
سـهتلكني تصاد وا بب أرضارا ابلغة لال نة اليت  يد والقر ملبغرض حماربة ا ص قتقل ًس ت وتوغو تعمل أن الطريق ما زال . ل

ية الفكرية وسامه  بو يك تعزز نظاهما اخلاص اب ساعدة الو يد من  تظل  نعة بأهنا  تطويال، لكهنا  ي م سـ مللكت سـتف تمق ً
تدامةبقدر  ية ا سـأكرب يف ا ملمن  . لت

تمل  .50 بات ا سمل ا ندي  تا تب ا ند احلضور أن ا تجارة يف ات سـوأبلغ انئب وزير ا لطل ت يل ل يل ّل ل  طلب براءة اخرتاع 37ملك
سمرب  شأن الرباءات يف د تعاون  تعاقدة مبوجب معاهدة ا ية واألربعني بعد املائة ا ثا بح بدله ادلوةل ا ينذ أن أ ب ل مل ن ل ص م

يربهن عىل منو الطلب عىل حامية الرباءات يف العامل وأكد الوفد إقرار بدله بفوائد نظام وقال إن ذكل . 2009
شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا تجارية . ل بات الرباءات والعالمات ا ند عاجلت ترامك  لومىض يقول إن ات طل يل

نصف يف بات إىل ا يض الوقت املطلوب ملعاجلة ا لورسعت إجراءات الفحص وسعت إىل  لطل ختف  2011 هناية ّ
ية  يا املعلومات وتقامس العمل مع ماكتب ا نولو توى أنظمة  ية والرفع من  تعانة ابخلدمات اخلار مللكابال ج تك سـج مسـ

ية يا هبدف تعزيز الفعا نوب رشيق آ لاألخرى وال سـامي يف بدلان رابطة أمم  سـ ًوقال إن بدله سعى أيضا إىل . ج
ي يل إقامة ادل لسني حق املؤلف يف األداء  ه تفعنيبتسحت يص ونفاذ ا ية وإجراءات الرت ملنل عىل ا خ ورحب . مللك

ية الفكرية عىل اكفة  مللكانئب الوزير ابشرتاك بدله مع عدد من أحصاب املصاحل يف إذاكء الوعي حبقوق ا
بدعني  متلني وا مثرين ا سويق وذكل ابلربط بني ا تامثر وا توايت وأثىن عىل امجلع بني اإلبداع والا ملا ت حملسـ ملست ل س مل

نايئ . رتعني واجلامعاتواخمل يد ادلويل عىل أساس  رشاكء عىل ا شاركة الفعاةل مع ا ثوقال إن بدله يدمع أيضا ا لصع ل مل
ميي ية اإلدارية. قلأو إ تاكر وا ية لال ياسة العا ياغة ا بو يف  لبنوأثىن عىل تعاون بدله مع الو ب مل سـ ص يان . لي لبوأيد الوفد ا

يت انم ابمس رابطة أمم شأن فياذلي أدىل به وفد  ية خطة معل الرابطة  يا وشدد عىل أ نوب رشيق آ ب  مه سـ ج
ية حفص الرباءات، والانضامم  تعزيز فعا تعلقة  ها ا بةل وعىل أهدا نوات ا ية الفكرية لفرتة امخلس  لحقوق ا ب مل فسـ ملق مللك

نة  يدية، وإرساء بوابة الرابطة 2015سـإىل بروتوكول مدريد حبلول  ياانت املعارف ا للمل، ووضع قواعد  تقل كية لب
بادرة الرابطة يف جمال اإلبداع رش املعلومات وإطالق  سري  مالفكرية  ن ية . لتي ند بإرساء آ لورحب وفد ات يل

ية  بغي الاتفاع اب بو وذكر أنه  رشوعات جدول أعامل الو متويل  ية  ية اجلديدة إلعداد املزيا يق وا مللكا نن ي م ن لعمل يسـ ل لتن
تدامة  ية ا ية الو سـالفكرية كأداة للهنوض اب ن ملمن ط يةلت نا بدلان ا موال سـامي يف ا ل وأعرب عن دمع بدله لألهداف . ل

توسط للفرتة  ية لألجل ا سعة الواردة يف اخلطة الاسرتا ية ا ملالاسرتا يج ت تيج تعد 2015-2010لت مسـ وأعلن أنه 
يق األهداف يف إطار اجلدول الزمين احملدد تام مع دول أعضاء أخرى  لتحقتعاون ا ل وأيد الوفد العمل اإلجيايب . لل

يدية والفوللكور ا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلنجز يف إطار ا ث ن ل للج لمل مللكملع م
بري  رشوع نص حول أشاكل ا نجز يف إعداد الفريق العامل ما بني ادلورات  تقدم اجلوهري ا تعوأثىن عىل ا مل مل لل

يدي ثقايف ا تقلا الصارم بوضع صك دويل قانوين يضمن امحلاية الفعاةل للموارد وأكد الوفد جمددا الزتام بدله . لل
ية الفكرية  ثل ا شددا عىل أن تكل اجملاالت  يدي  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا مللكالورا مت م تقل ل تع تقل لث ل ل
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تجارية وحقوق امل ثة اكلرباءات والعالمات ا ثل األشاكل احلد ها  تحق الاعرتاف هبا  يدية و لا ي سـ متقل مثل ت وأيد . ؤلفل
نفاذ إىل املواد  بو يعزز ا ساعدة الو تطوير نظام  يفي وندر  يد  ها ا بادرة اليت أ لانئب الوزير أيضا ا ي مب ل سـ تمل سطلق ل

يهنا يف هذا اجملال تالف  يع مواطن الا تغلب عىل  توبة لفائدة املعاقني برصاي ودعا ادلول األعضاء إىل ا با خ مجملك . ل
تصاد اإلبداعي وأ ية الفكرية الفعاةل وهجان لعمةل واحدة وأشار إىل أن احلكومة قوأكد الوفد أن الا مللكنظمة ا

تصاد اإلبداعي ياسة الا ية الفكرية و ياسة ا سارين اذلي يربط ما بني  قنفذت هنج ا سـمللك سـ ومىض يقول إن . مل
شأ ية  نة  ية الفكرية و ية ا ية ابسرتا نة  تني وهام  تني و بريس الوزراء ترأس  ن جل يج ن جل معن ت مع مللكجل ي تصاد طنئ قن الا

ية يف  ناعات اإلبدا ند مركزا  ياسات هبدف جعل ات يذ تكل ا يان إىل ضامن جناح  عاإلبداعي وتر للص يل لسـ نف تم
ية يف ادلخل  ية الو ناعات اإلبدا تصادية  سامهة الا تعاون مع الرابطة وزايدة ا يا اب ننوب رشق آ ع للص مل ل طسـ ق ج

بة  بة 12نسـالقويم اإلجاميل من  نة  ابملائة20نسـ ابملائة إىل  بو إىل تعزيز املهنج . 2012سـ يف  ند الو يودعت ات يل
شجع بقوة عىل  ياسة  ثل تكل ا تصاد اإلبداعي معراب عن إميانه بأن  ية الفكرية والا تاذلي يربط بني ا سسـ ل م ق ًمللك

يا ية ثقا بدلان األقل منوا ا ية وا نا بدلان ا ية يف ا تدام وا منو ا ًيق ا ف م نحتق ل ل ل من لغسـ ًمل لت تام، أعلن ان. ل ئب الوزير خلويف ا
بانكوك من  ند،  تصاد اإلبداعي يف ات تدى ادلويل لال نظم ا ند  بأن ات يل ن قيل ملت تفال 2010 نومفرب 30 إىل 28س ح لال

ند يا يف ات تصاد اإلبداعي ر ياسة الا يلبذكرى إطالق  مس تجمع بني أكرث من ألف من . قسـ تظاهرة  سـوقال إن ا ل
يني  ياسات واملقاولني واألاكد يني وصانعي ا ميا سـ لن شاركوا يف حدث مله ية يف أحناء العامل  ييف القطاعات اإلبدا لع

هورين ابإلضافة إىل فرص إقامة العالقات بدعني ا شات وبادل األفاكر بني ا نا شتضمن  ملم مل ت ق ًواتبع الوفد قائال . ي
ئا شاف األفالم وبرامج  نة ال تلف األماكن يف املد نظمي همرجاانت موازية يف  يإنه من املعزتم  تك ي خم هت بسـ ث لت ا

تصاممي تدى املذكوريمجودعا الوفد . لوا شاركة يف ا نع احلارضين إىل ا  .ململ

نة  .51 نغالديش إىل بدل رمقي حبلول  تحول  نغالديش أن حكومة بدله الزتمت بأن  ناعة يف  سـوأكد وزير ا ب ت ب لص
بدل عىل الا. 2021 ساعد ا متع قامئ عىل املعارف، مما  شاء  ند إىل فكرة إ تصور  لوقال إن هذا ا ي ن سل جم نضامم إىل يست

توسطة ادلخل بدلان ا ملا با دورا حاسام وأضاف أن . ل تاكر واإلبداع من شأهنام أن  تطرد قائال إن الا ًوا ً يلع ب ًسـ
ية تكون ذات فائدة يف هذه ا ية  تخداهما بفعا ية وا نا يا ا نولو يا املعلومات وا نولو لعملسأةل نقل  سـ ل سـ ع لص جم تك ج . لتك

نرص نفاذ إىل املعارف  تاكر وا عكام أن الا ل يةب ية الو هود اإلمنا يان يف ا نان ر ئ طسـ جلي ًواسرتسل الوزير قائال إن . ئ
نة  ية  ية الو نا ياسة ا سـا ن ع لص لسـ ط ية الفكرية وإدارهتا 2010ل متدت مؤخرا أقرت حبامية حقوق ا مللك اليت ا ّ ً ع

ية نفاذ إىل املعارف وا تاكر وا تعزيز الا بارها عامال همام  مناب ل ب ل لتت ً ً ية . ع نا ياسة ا عوقال إن ا لص هتدف إىل حتويل لسـ
نة  ناعي حبلول  سـنغالديش إىل بدل  ص ية الفكرية، تعزتم احلكومة . 2021ب يجي إلدارة ا مللكوكجزء من هنج اسرتا ت

ية الفكرية تاكمل  تب  شاء  للملكإ م مك نغالديش يف اآلونة األخرية اكنت فرصة . ن بوأوحض أن زايرة املدير العام إىل 
ية اليت ميكن أن ساعدة ا شة ا ننا مل ق ية الفكريةلتقمل تاكر وا ية لال ية و بو لوضع اسرتا مللك تقدهما الو ب ن يج طي وأضاف . ت
نة  ية  نا ية ا ياسة الو سـأن ا ع لص ن لسـ ط ية 2010ل تعلقة اب يع الصكوك القانوية ا سن  يا  مللك حددت جدوال ز مل ن مج ل ّن ً م ً

ها تكام لالفكرية وا ت. سـ شأن الا بدل  شورة للخرباء يف ا بو بأن تقدم ا سـوانشد الوزير الو ب ل مل ٍفادة إىل أقىص حد ي
ناك حاجة  ية الفكرية ادلويل موحضا أن  يدات القامئة يف نظام ا ناءات وا هممكن من أوجه املرونة والا ًي مللك لتقث سـت

نامجة عن  تجاوز الالزتامات ا تأثري امحلاية وأحاكم اإلنفاذ اليت  هم اخلرباء  لإىل اإلرساع يف معاجلة الفجوة يف  ت ل ف
رشي ومىض يقول إن . ياتفاق تربس بكهتا املعرية ورأس املال ا يع  تو نغالديش تويل اآلن أولوية  بحكومة  شـ سـ ل لب ف

شطة بني القطاعني العام واخلاص إلرساء الروابط  تصادي، وشجع إقامة رشااكت  منو الا ية وا تا نتعزيز اإل ت ن قل لج
سات األحباث يف ا شد املوارد من أجل تكوين كفاءات مؤ ناعات، و سات األحباث وا سبني مؤ حت لص لبدل، وتوفر س

يف من حدة الفقر ية وا تا سامه يف ارتفاع اإل تطوير اليت  بحث وا تخفاحلوافز لربامج ا لج ن ت ل نجاح احملرز . ل لوأكد أن ا
شجع للغاية ية جديدة أمر  با ناف  تاكر أ يث ا ية من  ميف جمال األحباث الزرا ت ن ص ب ته مؤخرا . حع نجاح اذلي  ًوا حقق ل

يني يف فك نغالد شـمجموعة من العلامء ا يب ينيل ثني ا با يل عىل قدرة ا يين للجوت د سل ا حملل رموز ا ل ل جل حسل . لت
ياسة العامة مية يف جمال ا بارات  متر هذا الزمخ من خالل ا بغي أن  سـو لت سلع يسـ تعاون . ين لوذكر الوزير أن دور ا

يكون أيضا حاسام يف جناح األمة ًادلويل  ً سات، قال إن بدله . سـ توى املؤ تطورات عىل  تعلق اب يوفامي  س سـ ل نظر مي
تلفة  يب  بحث عن أسا ية الفكرية يف إحدى جامعاته الرائدة وهو بصدد ا هد معين اب شاء  خمجبدية يف إ ل ل مللكن مع
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ية يف جمال حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة األخرى دلمع  ية إلدارة احلقوق امجلا شاء  عساعدة عىل إ مجع ن للم
ية ية ا ناعات اإلبدا حمللا ع تفادة إىل أقىص ومىض يقول إن احلكومة حريصة عىل. لص ية شامةل لال سـ وضع اسرتا تيج

ية تويد الرثوة من خالل خلق فرص العمل بدل  يدي يف ا ثقايف ا بري ا لحد ممكن من أشاكل ا بغ ل تقل ل لتع ل وأضاف . ٍ
نون  بو األخري ا شور الو ّأن  ملع ي ها وحاميهتا "من يدي و ثقايف ا بري ا تعلقة بأشاكل ا ية الفكرية ا ميحتديد ا تقيمللك تقل ل تع لمل ل

نغالديشيف يمة" ب  ية  ّيكون ويقة تو ق جهي ث ثل هذه يف . سـ موهذه يه املرة األوىل اليت جترى فهيا دراسة شامةل  ُ
نغالديش ثل  ببدل أقل منوا  م يام . ً ساعد عىل ا شور  ية الواردة يف هذا ا ناعه بأن ا لقوأعرب الوزير عن ا ت ن ملهنج ست مل ق

شاهبة مبادرات مماثةل يف أماكن أخرى  ية أخر. مب ية حيد من حومن ان ية اك ّى، أشار إىل أن انعدام قدرات و ف طن
ية  يدات اخملوةل هلم يف نظام ا ناءات وا تفادة من أوجه املرونة والا بدلان منوا يف الا مللكإماكانت أقل ا ّث ي سـ لتقل سـت ً

بدلان األق. الفكرية ادلويل نازل عن حقوق الرباءات  يةل اليت ساعد فهيا ا بدلان ا للونغالديش يه من ا ت لقل ل ًل منوا لب
ناعة قوية يف جمال األدوية صيف إطار اتفاق تربس عىل تطوير  تدى . ي متع ادلويل يف  نغالديش ا ثت  نوقد  ب مّ جمل ح

هادئ عقد يف دااك يف يويو  يط ا يا وا بدلان األقل منوا يف آ ميي  لإ حمل سـ للل ً يع نطاق هذا 2010قل نظر يف تو سـ عىل ا ل
بدلان منوا ملدة  نازل لصاحل أقل ا ًا ل نة 15لت يةسـ  بغي توفري فرص نفاذ . فإضا ينوواصل الوزير تدخهل قائال إنه  ً

يف  بدلان منوا عرب طرق مهنا  يا املعلومات الواردة يف براءات الاخرتاع لفائدة أقل ا نولو هل إىل  يأ تكل ً ج تك س
بو ية يف ادلول األعضاء يف الو بعا دلرجة ا تخدام بوابة ركن الرباءات  يا من ت لتسـ ية خاصة. ً ناك تو صكام أن  نظر يف ه لل 

بدلان  ساعدة ا ئة وقد يكون ذكل األمر حاسام  ية  يات املرا نولو ية الفكرية  نازل عن حقوق ا لا مل ع ًت ي ج تك للبمللك لل ل
يف معه ناخ وا يف من تغري ا ية عىل ا نا تعرض لالضطراابت ا بدلان اليت  ّاألقل منوا وغريها من ا تك تخف لخ ملل مل ت ل ً .

تو صوأعرب الوزير عن أمهل يف أن ختضع هذه ا بق عىل أرض الواقع يف الفرتة ل شة وأن  نا ّيات ملزيد من ا تط ق ُمل
نة  بدلان منوا يف  تحدة الرابع املعين بأقل ا سابقة ملؤمتر األمم ا سـا ل مل بو الاخنراط يف هذه . 2011ًل يوطلب من الو

بو الوز يات، مبا يف ذكل القضااي اخلاصة املذكورة يف إعالن الو تو يذ ا سامهة يف  ية وا يا ص ل مل شأن أقل تنفلعمل باري 
رش نقاط بدلان األقل منوا املؤلف من  بدلان منوا وبرانمج معل ا عا ل ًل يكون . ً ية  يذ جدول أعامل ا ترب أن  سـوا من لتع تنف

يهتا  تاكر واإلبداع  سخري الا بدلان األقل منوا يف  ها ا تحدايت اليت توا منيال إىل رفع العديد من ا ب ت ل لتل ً هج ًب س
تصادية ية والا قالاجامت ية يف وقال الوز. ع رشوعات جدول أعامل ا يذ  تقدم احملرز يف  منير إن بدله يقدر ا م لتل تنف ّ

يات تو يذ ا تعلق  ية وشدد عىل رضورة اعامتد هنج شامل فامي  ساعدة ا صجمال ا ل ي ن بتنفمل ّ يع . لتق مجوأضاف أن عىل 
ية وضع القواعد وامل ية يف  نب من أجل إدماج أبعاد ا با إىل  معلادلول األعضاء العمل  من لتن ج ً بو، ج يعايري يف الو

بدلان األقل منوا وال ًسـامي لصاحل ا متويل . ل ية  يص املوارد من خارج املزيا بو  بادرة الو لورحب الوزير  ن تخص ي بمب
بدلان منوا وأعرب عن أم ية الفكرية يف أقل ا شطة تكوين الكفاءات املربطة اب ًأ ل ت ندوق مللكن لصهل يف أن يعمل ا

تامئين بدلان منوا يف أقسالا ً ألقل ا بو فامي . رب وقت ممكنل تواصل دمع الو نغالديش  ته قائال إن  تمت  يوا سـ ب ًلكم خ
 .تبذهل من هجود يف هذا الاجتاه

نظور  .52 بين  ته يف  يوانن عن ر ية يف ا شؤون ادل يا وا نولو بحث وا تعلمي العايل وا موأعرب انئب وزير ا ت ن ج بتك ل ل ل غل ي ل
بذهل ب يق عام  نظور  تصار عىل  ته هذه ويس الا يأمشل يف  ض ملكم ق يعل ها ا تقا تعزيز األفاكر والقمي اليت  مجلدله  ي . مسل

توافقان جدا لكهنام ال خيلوان من بعض ورأى انئب الوزير أن  بدو أهنام  هومان  تاكر  ية الفكرية والا ًا م مف يمللك ب
ياان تالف أ ًالا ح بحث. خ تعلمي وا تاكر مثرة ا لوإن الا ل بحث من احلرية . ب تعلمي وا نا الازدهار فال بد  لوإن  لل ِشئ

تواصل عىل نطاق واسعوالا لتاح وا ية. نف شه عىل جانب من األ مهواسرتسل قائال إنه يرى أن الزمن اذلي  نعي ً .
هال يذها  ترب  سعى جاهدة لوضع قواعد ال  نظامت ادلوية  ًوا س تنف يع ت ل ية . مل ثال األسواق املا لوساق انئب الوزير  م

متكن املضاربون يف ها ويف  بذوةل  هود ا ية وا ّالعا ي ك مل ميمل ية من قضاء مآرهبم لتنظجل ميع جبضاربني ل األوساط املا
ية يالك ادلوية . عرض احلائط لتنظميالقواعد ا بل بأن ا لوشاطر انئب الوزير أيضا الرأي القائل إنه ال بد أن  له نق

نظام عرض احلائط يق املاكسب ضاربني اب نون  تأخرة مقارنة مبن  بدو دامئا  نظمة  لا ت حتقمل تق تعلق ابألمور . يم يوفامي 
تلف عن حقوق اإلسان، لكهنا ا مية ويه يف ذكل  ية الفكرية ال حتمل يف حد ذاهتا أية  ية فا نملا خت قل  تكتسبمللك

شارها الواسع نتمية عرب نطاق ا تور األمرييك  أنوذكر انئب الوزير. ق دة امل بني  ذهيب توازنحتقيقإىل  سعىسـ ادل
بغي فهيا  تاكرات ورضورة إشاعيناليت  تاكر من الا بحامية ا متع بأمكهلب نفعة ا جملة األفاكر  ًواسرتسل معربا عن . مل
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ته بأن  عنا مليق اق بة إىل للغاية همم ال يد هلم يف ذكل اذلينحملرومني المجمتع بأمكهل ولنفعة حتق  معظم لنسـاب
ية سني . مجلعاحلارضين يف ا سخري األفاكر اخلالقة  تاجه هو  تحوشاطر انئب الوزير الرأي القائل إن ما  ت لحن ّ

متع مسـتوى بدلان بل رشاحئ ا يش احملرومني ويف هذا املقام مل يقصد بقوهل ا جمل  ل سوبة يف اجلانب اخلاطئ من ع حملا
يدة بل . املعادةل يس احلاةل الو ثال أمس وبه إىل أنه  يفي وندر اكن خري  يد  حوأشار انئب الوزير إىل أن ا ل م ّت ن سسـ ل

تاكر وذكر مللوأشار انئب الوزير إىل رضورة حفص ا. مثة العديد غريه نوف الا تلف  يزيها عن  بية الفكرية و ص خم مت ك
تابة يف العلوم والطب يف وا تأ يقى والفن وا ية واملو نا لكثاال عىل ذكل الرسوم والامنذج ا لم ل سـ ع لص وأشار إىل أن . ً

يا لا جنولو ية وتك ناجه اخلاصة بعدة مقالر نظر يف ا هد متاما وأنه ال بد من إعادة ا ملاإلنرتنت غريت ا ل ً  وذكر .أمورملش
شريا إىل أن  بدع واملوزع  سـهتكل وا نايف للقانون العالقات بني ا يث غري تزنيل املقطوعات ا يقى  ًثال املو م مل مل مل ّسـ ح م

يدين سـهتكلملسـتفأكرث ا ية أو بوجه خاص إىل اجملالت . مل يف هناية املطاف هو ا تب ادلرا تفت إىل ا سـمث ا لكل
رش األفاكر جماان هل عواقب أب ية وقال إن  ًا ن تاكربكثري ًعد أثرا لعلم يس احلافز الرييس لال بوأن الرحب  ئ انئب  وذكر. ل

بال يف العامل  ته من إ يا وما ال نولو تس  شو هد ماسا توحة  ية ا بادرة ادلروس اإللكرتو قالوزير إىل  ق ج تك ي ملع ملف للم سـ ت ن
ثال . لكه بكة اإلنرتًأيضا تعزتم  اليت هارفاردمورضب كذكل  ية جماان عىل  تهبا ادلرا شـإاتحة  سـ وأشار إىل أن  .نتًك

ية عىل العاملمن الصعب تقد بادرات ا ثل هذه ا بري  يمي األثر ا  ّ م لك لتق مل تاما، قال انئب الوزير إنه ال بد من . مل ًو خ
متع،  تاكر من أجل ا تفادة من الا ند الا تحيل برؤية خالقة  جملا ب سـ ع توازن ول سعي دون توقف إىل بلوغ ا لا ل

ناسب بني امحلاية واملرونة مبا أن ا يد مهنملا سيسـتفيع  ناء عىل . اممجل ثه اب ـى انئب الوزير حد ثويف هذا الصدد، أ لي هن
يع نفعة ا تاكر واإلبداع  يع الا بذوةل من أجل  هود ا بو وادلول األعضاء فهيا  مجلالو مل ب شج مل تي  .للج

ية يف رصيا إن بدله يقدر .53 نولو ية ا بوقال انئب ريس الوزراء لالندماج األورويب ووزير العلوم وا جمن تك لئ هود لت جل ا
يع احلارضين سأةل معقدة أثرت يف  تاكر ويه  ية والا سأةل ا يع ادلول األعضاء يف معاجلة  شرتكة  مجا م ب من م مجل  لتمل

يات ته يف ا شار مجلعوأعرب عن رسور وفده  ك رش الحتاد . مل سني األحد  عوقد اكنت رصيا من األعضاء املؤ س ب
ية يف  نا ية ا عابريس محلاية ا لص تاسع ، مما يدل عىل أهن1883مللك نذ القرن ا ية الفكرية  ية ا لا اعرتفت بأ ممه مللك

سابقة، اكنت رصيا . عرش يا ا يع بدلان يوغوسال با عىل رصيا فقط، بل عىل  بوبعد مرور عقد مل يكن  ل مج ب في عص
ميه فعال ية الفكرية يف  تصاد حيركه اإلبداع وتكون ا ناء ا سعى جاهدة  بدلان،  ثري من ا مصثل  مللك ق بم ت ل يا . لك بورص

تلقايئ مدركة مت ها ادلخول ا يح  ند إىل املعايري ادلوية لن  ية  ية الفكرية الو لاما أن وجود نظام فعال  ل لن ت ت يللملك يس ط
نجاح يف القرن  بة الالزمة  تعون ابملو نه ال يعد أفضل الوسائل لضامن أن من  تصاد العاملي  للإىل الا ه يمت لك  قد 21ق

تقرار يف رصيا بيقررون الا ية الفكرية إذا اك. سـ ية الرصية وعىل مدى مللكفا ية اإلمنا بنت أمرا مركزاي يف الاسرتا ئ تيج
بري شاء أخرى جديدة من . كالعقد املايض أحرز تقدم  سات القامئة وإ تدعمي املؤ بارة  نوقد بذلت رصيا هجودا  س ل جب

تحداث نظام فعال من اجلانب القانوين وعىل  مأجل ا توبر 1ويف . سـتوى اإلنفاذسـ بح رصيا 2010ك أ ب  سـتص
بل ذكل يف ادلوةل تب األورويب للرباءات و ثالثني  نة وا ثا ق العضو ا للمك لم ب وقعت رصيا مع الاحتاد 2007ل

تقرار يق الا رشاكة  سـاألورويب اتفاق ا نة للمعايري األوروية يف جمال . لتحقل سمعة ا نعة بأن ا يا  بورص سـ ل ت حلب مق
نظام وطين فعال ميكن أن جتعل من رصيا وهجة مغرية لال بالرباءات مقرونة  ند إىل هذا ب نيب و تتامثر األ ج تسس

نوات األخرية بدل يف ا تامثر اذلي رحب به ا سـالا لل سن نظام . س بدل مدرك أنه لكام  حتوبلك األحوال، فا ية ل مللكا
بدلان تقطهبم أي بدل من ا مثرين اذلين ميكن أن  ية ا نت نو لالفكرية  سـ يع ملست وهو يدرك أيضا أن إنفاذ حقوق . حتس

ية الفكرية مطلوب م يامللكا نولو متدين عىل ا يع اخملرتعني ا جن أجل  لتك ملع ية . تشج تفادة من نظام ا ية الا مللكو سـ بغ
تامثر  تطاعت ا تطوير، ورمغ األزمة ا بحث وا متت رصيا بزايدة األموال اخملصصة  سالفكرية ادلويل ا سـ ل لل ب  400ه

ت بلغ ضعف الا يا وهذا ا نولو ية اخلاصة ابلعلوم وا ناها ا سيون يورو يف  ج ملتك ت ب لمل سابق يف هذا اجملاللتح . لامثر ا
توى ادلويل بدل عىل ا تاح ا سـوقد أحرزت رصيا تقدما يف ا ل ملب رشوعاهتا 2005مفثال يف . نف يع  م قررت إخضاع  مج

ية حتكمي دوية ية  لا لعمل تازة . لعلم ية ا تطاعت رصيا زايدة عدد ادلراسات ا نظام ا بب جدارة هذا ا ملمو لعلم ب سـ ل بس
شورة ثالثة أضعاف يه بأن رصيا جنمة العامل 2010ير ويف فربا. ملنا سون رويرتز مقاال وصف  ب، رش تو م فن ً

ية الفكرية. الصاعدة يف العلوم تعزيز ا نجاح، اختذت رصيا تدابري ملموسة  مللكوناء عىل هذا ا ل ب ل وألن احلكومة . ب
بات الرباءة، وضعت مضن يل إىل إيداع  ية وأوساط األعامل الرصية ال  طلتدرك أن األوساط ا مت ب  أولوايهتا لعلم
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ية، وحتديدا الفرق اليت أبدت قدرهتا عىل حتويل األفاكر إىل براءات وحق مؤلف رشوعات ا لعلممتويل ا وأدى . مل
تعاون بني أوساط األعامل واجلامعات ية واتضح أن . لهذا القرار إىل زايدة ا بغي وضع حوافز  فعلغري أنه  ين

ية ي. فاملعوانت مل تكن اك نوقد عدلت رصيا كذكل قوا نصفا ب سطا  نالوا  ية و مهنا حىت جيد اخملرتعون آذاان صا ق ي غ
نافع تاكر اجلديد أمكن إعطاء اخملرتعني نصف عائدات املؤلف عىل األقل وحنو . ملمن ا مبوجب قانون الا بوذلكل  ف

ياز اذلي .  يف املائة100 بدأ الا ية أخرى، علق  متومن ان يت م م سة ح تاكر ألي مؤ بح أي ا ستع به األساتذة ليك  ب يص
سةم هذه املؤ ية  سية جام لع بو مركزا للرتية . لك تعاون مع الو شأت رصيا اب ية الفكرية أ رش ثقافة ا ية  بو ي ل ب ن ن ًبغ مللك

ية الفكرية تب الرصيب  للملكواملعلومات داخل ا ية واسعة. ملك ية إعال بري وقد حظي  هذا املركز تأثري  مواكن  تغطل . بك
ثا بر نايئ، وقعت رصيا حد تعاون ا ًوفامي خيص ا ي ب ث شأ اجلغرايف لل رسية يف جمال ا سو نانجما همام مع احلكومة ا ي ملل ً ً

هور بصفة عامة ند ا مجلواإلنفاذ واكن هل أثر ابلغ يف أوساط املقاولني الرصيني و ع سات . ب للمويه بصدد وضع ا
ية شأن القضااي ا يض  نقاش  ية الفكرية جاءت مثرة  ية شامةل جدا  ية و يقاألخرية عىل اسرتا تف حلقللملك ب ل ن مسـيج ط . ت
تعلق  شالكت  شالك رصيا وقد واهجت أيضا  نة ما زالت من بني  تحدايت اليت واهجهتا رصيا فالقر تأما ا م ب م ص ب ًل

نانني ية  للفابحلقوق امجلا يدة . ع ست الو سري عىل ما يرام لكن رصيا مدركة أهنا  نظام ال  شلكة ألن ا حوهذه  ي ب ي ل لم
يوم يف عرص اإلنرتنت ما  نانون ا نال ا سعى ليك  ياليت  ل ي واكن عىل ادلول . سـتحقون من ماكفأة عىل هجودمهلفت

شلكة سواي تفات إىل هذه ا ًاألعضاء الا مل نوات . ل يةل ا ها  بو عىل د بالغ للو ناهنا ا سـوأعربت رصيا عن ا ط ي ل ت لب مع م
بو وبوجود م تعاون مع الو ية وأهنا واثقة أنه بفضل ا رش املا يا ل ض يعلع سن كفاءات  مجوقف قوي موحد   ادلول ستتح

ية الفكريةاألعضاء يف  مثرة . مللكجمال ا يجة  توسط ورأت فهيا  ية لألجل ا موأيدت رصيا اخلطة الاسرتا نت مل يج تب
ناءة بني األمانة وادلول األعضاء شاورات ا ثف وا بللعمل ا لمل ها يف اعامتد هذه اخلطة قربا. ملك ًوأعربت عن أ ي  .مل

ئة يف كواب عن سعادهت .54 يا وا نولو بة وزير العلوم وا يوأعربت ان ج لبتك ل توىا مبوضوع الائ يعة ا ملسـجامتعات ر وقالت . ف
ياة بني  يد ا بقاء عىل  تدامة أو ا ية ا يق ا تاح اإلماكية  تاكر، ال  شطة الا حلإن من دون املعارف وأ ل سـ من ن ت ب قن ملتحق لت ل

رشية يف الوقت الراهن ها ا تحدايت اليت توا بأهوال ا لل يح الفرص . هج تاكر واملعارف  شطة الا تتوأضافت أن أ ب ن
لتتعزيز ا ساواة؛ وعالج األمراض اليت ميكن معاجلهتا وإجياد ل تصادي؛ واحلد من عدم ا منو الا ملية؛ ودفع جعةل ا قمن ل

رش؛ وإاتحة الفرص  يش ماليني ا سني ظروف  باحللول لألمراض اليت ال ميكن معاجلهتا يف الوقت الراهن؛ و لحت ع
يق العداةل؛ وحامية ا ناحتقللمعاقني؛ والقضاء عىل اجلوع يف العامل؛ و وقالت إن هذه . للكوكب من اآلاثر املدمرة ألعام

تقدم؛  يا وا نولو شعوب من ا يض يف تعزيز حاالت اإلقصاء؛ وحرمان أفقر ا تغل عىل ا لالفرص ميكن أن  ل جسـ تك لنق ل ت
تحمك يف  ثار هبا؛ وتركزي ا تاكر املعارف أو الا سامهة يف ا رش بني براثن الفقر؛ وا يارات من ا لوإبقاء ا مل ب ئملل سـتح ل

نع األسلحة اليت مصادر ثافة؛ و تغالال أكرث  ية ا تغالل موارد الكوكب الفا تاج الغذايئ وموارده؛ وا ص اإل ك سـ ن سـ ًن
شطة . ميكن أن تدمر العامل ية وأ شطة ا سام رمقي ومعريف من دون شك وأن األ نورصحت بأن مثة ا لعلم ن نق ّ

توازن بلغ درجة مرتفعة من عدم ا تاكر  لالا ت يوان مقال علمي وسجل ينوراحت تقول إن يف لك عام . ب ترش  مل
تقدمة  بدلان ا تخدم اإلنرتنت يف الوقت الراهن، ومع ذكل فإن ا يار خشص  مليون براءة، وإن أكرث من  ل سـ مل يمل

شورات و85تسـتحوذ عىل  تخديم اإلنرتنت75 يف املائة من الرباءات و90ملن يف املائة من ا . مسـ يف املائة من 
ثل يف الوقت ال700وأضافت أن  بحث مت رشكة  تامثر اخلاص يف جمال ا ية وثليث الا نفقات العا لراهن نصف ا مل سل

تطوير، وأن  تقدمة يف حني أن واحدا يف املائة مهنا 80لوا رشاكت موجود يف بدلان  ً يف املائة من مجموعة هذه ا م ل
ية نا بدلان ا مموجود يف ا ل تاكر واملعارف بأهنا ع. ل شطة الا بة الوزير بأن كواب وصفت أ بورصحت ان ن ئ وامل ّ

ته شعب بر تقدم ا ية وأهنا دافع  بلوغ أهداف العداةل الاجامت ية  ية وأهنا ر يق ا ية  مأسا لتحق ل ع ل سـ من ئيسـ لت ومضت . ل
تكون مما يزيد عىل  ية  ية  تتقول إن كواب دلهيا  حتت تاكر، مهنا 200بن يا والا نولو بحث وا ب مركز يف جماالت ا جل لتك

سويق، و115 تطوير وا بحث وا ت مركزا  ل للل جتحدا يف املائة من انيه ختصص واً ها احمليل اإلجاميل للعلوم ً
يا ودلهيا  نولو جوا ندسا للك 15لتك ً عاملا و تخرج من .  ساكن10 000همً بة قائةل إن يف كواب  نا تطردت ا يوا ئ ل سـ

تعلمي العايل2011 أشخاص، ويف عام 10اجلامعات خشص واحد للك  سات ا يون خشص من مؤ تخرج  ل  س مل . سي
تعلق برعاية وح ترب كواب يوفامي  ئة،  تعامية ا ية –لبي بصمهتا اإليكولو ج  ية -ب يةل اليت حتقق  بدلان ا من إحدى ا لقل تل

يعة بتدامة تامتىش مع احلفاظ عىل ا لطسـ تاكر . م يا والا نولو تحدثة إن كواب وضعت نظاما للعلوم وا بوقالت ا جمل لتك ً
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تعلقة هبا أ ية واألشطة ا نا ية ا ية، وإن ا يا صبفضل إرادهتا ا مل ن ع لص سـ مللكسـ ياسات ل لسـبحت أدوات إدارة لرمس ا
نظام هذا ا يات  لوالاسرتا ليج نع القرار يف جمال . ت ية  ية يف كواب قدم ادلمع  نا ية ا تب ا صوأضافت أن  لعمل ع لص مللك مك

يث إنه بين القدرات اخلاصة بإدارة املعلومات واملعارف  تطوير من خالل اخلدمات اليت يقدهما،  بحث وا حبا ل ل
يا نولو يام برصد ا جوا تك ناول املعلومات للق ها أدوات هممة  ها، ويه  لت ومجع املعلومات اخلاصة هبا ورمس اآلفاق  لك ل

بحث اخلاص ابلرباءات يف القطاعات ذات  مية املضافة املرتفعة وا ها لضامن تطوير اخلدمات ذات ا لو لق حتليل
بدل خبصوص ا. األولوية نصح املقدم لقطاع األعامل يف ا ية احلامسة  لوراحت تصف األ لل نفذ مه ية  نا تية ا ع للص مللك

ية نا ية ا تاكرية اخلاصة اب عها الا لص مللكب تامثر ونقل . نظم ية الا تخصص قد قدم إىل جانب  نصح ا سوقالت إن ا معل مل ل
ية  نا ية ا توازن بني جوانب ا تحقق ا بدل، ذكل  تقين يف ا تصادي والعميل وا تعاون الا يا وا نولو عا لص ل ي ل ل مللكل ق ج لتك ل

متع شاركة ومصاحل ا جملا تدريب من خالل وأض. مل تاكر هو ا شطة الا تعزيز أ نرص اآلخر األسايس  لافت أن ا ب ن ل لع
تعلمي العايل يذ . لبرامج تعززها وزارة ا تاكر  ية الا بة إىل  هم اب بة الضوء عىل أنه من ا نا نفوسلطت ا تمل ب معل سـ ئ لنل

بو وادل ية اذلي تقوده الو شأن ا بو  تلفة الواردة يف جدول أعامل الو شاريع ا يا من ب ي خمل مثل قاعدة (ول األعضاء لتمل
تاكرPATENTSCOPEبياانت ركن الرباءات  ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا رشوع برانمج ا ب، و من ل  لتم

(aRDi) ية نا ية ا تة ا تاكر، ونظام أ يا والا نولو ع، ومراكز دمع ا لص مت مللكب ج يل ) IPAS-JAVA(لتك تة  سجأل تمت
ش). العالمات والرباءات تحدثة بأن كواب  تورصحت ا تاكر مل شطة الا نه بأن أ برتك متاما يف الرأي املعرب  ن ع ً

تني  سني الصحة العامة، وجيب أن تكوان ان تان للحد من الفقر والقضاء عىل اجلوع و جتواملعارف أدااتن أسا حت سي
نجاح يف الهنوض هبام إال إذا  ية، وال ميكن ا سؤو تضامن وا يهنا عىل أساس من ا بدلان فامي  لعن تعاون ا ل مل ل بل

شعوباضطلعت  سامهة من ا شاركة من احلكومات و نري و لادلول بدور فعال و م مب يال . مسـت ًوأضافت أن عددا  قل ً
متعات  يقود ا تاكر هو اذلي  يا والا نولو همون العلوم وا تعلمني اذلين  ثقفني وا نني ا جملفقط من املوا سـ ب مل مل جط تك ليف

تدامة ية العادةل وا يق ا ية إىل  سـالو من ملن لتط نت. حتق بو إىل ثويف هذا الصدد، أ بة عىل ادلمع اذلي تقدمه الو نا ي ا ئ ل
ية منو وا تاكر وا يق أغراض الا ية  ية الفكرية كأداة اسرتا منادلول األعضاء لضامن زايدة الاتفاع اب ب يج لتن ل تحق لمللك . ت
ها،  ية الفكرية واحرتاهما  بات ادلوية اخلاصة اب يات والرت لونوهت إىل انضامم كواب إىل املعاهدات والاتفا مللك ي لق ت ّ

رشيعات ذات الصةل لتفضال عن الزتاهما بإنفاذ ا يق مادة . ً شأ يف كواب يف أعقاب  بوأشارت إىل الوضع اذلي  تطن
تحدة لعام  رشكة اليت متكل عالمة هافاان الكب 1998ملمن مواد قانون الوالايت ا ل تريم إىل نزع حقوق ا

ية تحدة األمر ها يف الوالايت ا تابعة  رشاكت ا يكوا ملل ل ية وقالت إن ا. ل تجارة العا نظمة ا ية  مللقرارات الصادرة عن آ ل مل
نفذ بعد تسوية الزناعات مل  شل حماوالت مصادرة أموال كواب اجملمدة . لت تحدثة تقول، إن يف أعقاب  فوراحت ا مل

ية  بات مقدمة إىل احملامك يف والية فلوريدا ضد كواب، متت حماوةل غري رش تحدة، وعىل أساس  عيف الوالايت ا طل مل
تحدة لبيع ال ساري يف الوالايت ا نحو الواجب وفقا للقانون ا سجةل عىل ا ملرباءات والعالمات الكوية ا ل ل مل ًب

ية شطة . يكاألمر سوده العدل وتكون أ بل  يش يف سالم وناء  تع حبق ا بدلان  نوراحت تقول إن ا ي ب مت تقل مسـلع ت
ست أدوات للحرب، وأضافت أن لك خش يةل و يه مصدرا  تاكر واملعارف  يالا للفض لب ً سامهة يف ف بغي هل ا ملص  ين

تاكر يا والا نولو يد الطريق إىل املعارف والعلوم وا متعات و تدامة يف ا توازنة وا ية ا بيق ا ه سـ مل جمن تك لحتق مت جمل مل . لت
بة الوزير لكمهتا قائةل إن من املمكن الوصول إىل عامل أفضل متت ان ئوا  .خت

يا ع .55 ناعة وتطوير القطاع اخلاص يف  تجارة وا غينوأعرب وزير ا لص شاركة يف اجلزء الوزاري ل شديد  للمن رشفه ا ل ت
ية يات احلا توى يف إطار أعامل دورة ا لالريع ا مجلع ملسـ شاطره الرأي . ف توأبدى رسوره ألنه الحظ أن وفودا عديدة  ً

تاكر  نه دعام للهنوض ابال نذ  بو  يوية اليت أضفاها عىل الو بغة ا نأ املدير العام عىل ا بري و بإىل حد  ي حل لص ه ًك ي تعيم
يةوإبراز شأن ا بو  مية اإلبداع الفكري يف إطار جدول أعامل الو من  ب لتي ست يف ذكل . ق لمتوقال إن حكومة بدله ا

نة  نذ  تحديد  سـاإلطار اب ية الفكرية 2008مل ية للهنوض اب نظمة من أجل وضع خطة معل و ساعدة ا مللك  ن مل طم
ساعدة اليت قدمهتاُوق نذ ذكل احلني جودة ا تقدير  ملدرت حق ا مل بوِّ تكامل تكل اخلطة ىاندو. ي الو سـ جمددا اب ً

ية الفكرية  ية  نظمة األفر متدهتا ادلول األعضاء يف ا يجي اليت ا توجه الاسرتا للملكيا مع خطة العمل وا يق مل ت ل عشـ ً مت
(OAPI)ية تصادية والاجامت ية الا ية الفكرية وا ع خالل املؤمتر ادلويل املعين اب قمن يد . لتمللك نظر إىل ر صولفت ا ل

ية الفكرية جمبدله الوافر يف  تلزم من نظام ا يد  مية ذكل الر تعدين والطاقة وقال إن إبراز  مللكال الزراعة وا سـ ص يل ق
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متحور حول اإلجراءات  ية الفكرية  نظام  تعلقة  يدية ا تعاد عن الرؤية ا بدله ابال سمح  مدورا حاسام  للملك ب مل تقل ب ل لي ً ً
بذوةل لفائدة بدله حتظ. نالقانوية بو ا ملومىض يقول إن هجود الو ية ي تقدير شديد ألهنا تريم إىل جعل ا مللكى  ب

ية ية لأل يق األهداف اإلمنا يا إىل  منو  يل ا ية  يا وحموراي من اسرتا نرصا أسا لفالفكرية  ئحتق سع تعج يج سـ ًع لً ل ت ً وأضاف . ً
تخذة يف الوقت احلايل يف بدله إل بو وأشار إىل اإلجراءات ا يا تؤيد متاما رؤية الو ئات بدله ا نقائال إن  مل ي لعل ًي ه شاء ً

تابعهتا يف ذكل اجملال شطة و يق لك األ يعىن أساسا  ية الفكرية  ممركز وطين لرصد ا نمللك سـ بتنسـ تمن الفرصة . ً غوا
يذ بعض األشطة ذات األولوية وخص ابذلكر إطالق  بديئ ومرافقة بدله يف  ها ا يق اتفا بو إىل  ّدلعوة الو ن مل ب نفي تق تط

ية والعالمات ا ياانت اجلغرا تعلق اب رشوع ا فا ب مل نظام املعلومات لمل ية والوصل  بمجلا نفاذ إىل األحباث من (ع لبرانمج ا
تاكر ية والا بأجل ا يد) لتمن نة وا يا وماكحفة القر نولو تقلونقل ا لص ج بو يف جمال . لتك يوأشاد ابدلمع اذلي تقدمه الو

يات قطا ية الفكرية يف اسرتا بحث وشدد عىل رضورة دمج ا سات ا تدريب لصاحل اجلامعات ومؤ يجا ل س تل عات مللك
يوية جديدة ئة والطاقة من أجل إمدادها بدفعة  تعلمي والصحة العامة والزراعة وا حا لبي وأعرب عن رسوره . ل

يدية والفوللكور خالل  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلمتديد والية ا ث ن ل لللج مللكملع م ل
ية وقال إن أعامل تكل ا يات املا ضدورة ا سامه دون أي شك مجلع تؤدي إىل اعامتد صك قانوين دويل  ينة  سـ للج

نصف تغالل تكل املوارد عىل حنو  نافع املربطة اب تقامس ا ية  ية ووضع آ مية املوارد ا ميف تعزيز إبراز  سـ ت مل ل ل حملل . ق
ندرج يف  يات ملموسة  توى إىل تقدمي تو ية الريعة ا يا أن تفيض الاجامتعات احلا ته  ـى  موأ ت ص سـ ل ن مللكم فمت ًهن سار م

تدامة وازدهارها شعوب ا سـية ا ل ملمن  .ت

هود ادلؤوبة  .56 سوتو إن ا تور يف  نظام اجلزايئ والقانون وشؤون ادل سان وا جلوقالت وزيرة العدل وحقوق اإل ي سـ ل لن
ناوها إىل حد  شأن القضااي املطروحة اليت مل  توصل إىل توافق يف اآلراء  يف  بعوثني إىل  يني ا للدلبلوما نت ب لل ن مل جسـ

سالم .ثناءل جديرة اباآلن تحدة  ها سفري األمم ا نال الرساةل القوية اليت  لل وأضافت الوزيرة أهنا تواقة إىل أن  مل محلت ّ
تحق من اهامتم تسـيفي وندر ما  سني اخلدمات ذلوي . ست تقدم حنو  سوتو قد أحرزت بعض ا حتوقالت إن  ل لي
برصية بحث . لاإلعاقة، وال سـامي اإلعاقة ا يحرز تقدما بفضل ا لوإن بدلها  تاكر يف اجملاالت ًسـ تطوير والا بوا ل

ية املالمئة عرب متكني ذوي اإلعاقة نولو جا رشين ما فئت . لتك متع العاملي يف القرن احلادي وا ِوأشارت إىل أن ا لع جمل
هام  يه املعارف واملعلومات بوترية أرسع العمل ورأس املال بو تجاوز  تصاد قامئ عىل املعرفة  صفتحول إىل ا ف تق ي

يني هل ميةئيسـمصدرين ر ية الفكرية اخلاصة ابإلبداع . قام  بح عامل حقوق ا مللكوقد وحد اإلنرتنت العامل وبذكل أ ص ّ
نافس والرثوة تاكر من أمه مصادر ا توالا سوتو تدرك ادلور اجلوهري للعلوم . لب ليوشددت الوزيرة عىل أن 

منو يق ا تصاد و يري الا تاكر يف  يا والا نولو لوا حتق ق ج تغتك ب سوتو مجةل م. ل بادرات لوضع اإلطار ليواختذت  ملن ا
ية ية الو سار ا تاكر أن تزدهر وتدمع  يا والا نولو يه للعلوم وا ناسب اذلي ميكن  نا من م ب طمل لت ج تك ته . لف ضعوهذا ما و

شمل أربعة تدابري  ية  يذ اسرتا يا  نولو ياسة العامة للعلوم وا ندما اقرتحت عرب ا يهنا  تسوتو نصب  يج سـ ع ع تي نفل ج تتك ل ل
ية، ويه يه : ئيسـر ية جإعادة تو بىن ا سني ا تطوير، و بحث وا يا إلدماج ا نولو متويل حنو العلوم وا تا ل حت ل لتحل ج لتك ل

سني رصد األهداف واألداء واآلاثر،  ية ووضع أنظمة  ية الكفاءات املؤ ية، و يالك املؤ ية وا رش تحا سـ من سـ ه يع لت س تس ل ل
ية سات ا تحديد الواحض ألدوار املؤ يق عرب ا سني ا نو س ل سـ ملعحت ت. لتن سات  مكومن هذه املؤ ية الفكرية ب س مللكا

سوتو يع أرجاء  ية الفكرية وحاميهتا يف  يع ا يه هممة  ندت إ ياذلي أ مج شج ل لسـ مللك ت تحدي اذلي اعرتض هذا . ُ لوا
منو  بارها أداة فعاةل  ية الفكرية اب تفادة من ا سـىن الا تاكر واإلبداع يك  شطة الا يع أ تب هو  للا ً ت سـ ت ب ن عشج مللكت تملك

ية كام حدث يف املا تصادي وا لتمنالا ية الفكرية وإنفاذهاق يل حقوق ا ندما انصب الرتكزي عىل  مللكيض  سج . تع
شات نا يوم حتداي حارضا بقوة عىل طاوةل ا توى القاعدة ا تب عىل  تعريف بعمل ا ترب ا قو مل ل سـ ل ًيع ً م وأشارت . ملك

يص الفجوة املعرية بني ا بو يف  فالوزيرة إىل أن وفد بدلها يقدر ادلور اجلوهري اذلي تضطلع به الو تقل دلول ي
ية ية الكفاءات كركن الرباءات وجدول أعامل ا بادرات  مناألعضاء بفضل عدة  تمن لت ل ومن مجةل ما أاتحه هذا . م

ية الكفاءات ية تقدمي خدماهتا يف جمال  نظر يف مدى فعا يد ا بو يك  مناجلدول فرصة للو ل ل تع وذلكل فوفد بدلها . تي
بات الالزم يع الرت بو ملزتمة ابختاذ  تيممنت ألن الو مج تاكر وإلمتام ي يا والا نولو شاء مركز  سوتو يف إ ساعدة  بة  ن ي جمل للتك ل

ية  ية إعداد خطة اسرتا يني  نظمي حلقة معل ألحصاب املصلحة ا ية الفكرية و تب ا تة يف  يجية األ بغ ن ت مت تمعل ملع ل مللك مك
ية الفكرية ية  للملكو مي. طن تب اإل رسور بدرجة الالزتام اليت أبداها ا سوتو  قلوأكدت أن وفد  ملك م يا يف لي يقي ألفر
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توبر ية الفكرية يف أ شأن ا بل  تدى الوطين ا تحضري  كا ب ن مللكل ملق ًوأبدى الوفد أيضا رضاه عن دورات تدريب . للم
ها الا بو وبران تاليت تقدهما الو سي ية الفكرية جم شأن حقوق ا مللكشاري  بدلان األقل ب تصاد العاملي لفائدة ا ليف الا ق

س تعاون مع حكومة ا لمنوا اذلي نظم اب ل تعاون اإلمنايئ ادلويلً سويدية  ساعدة الواكةل ا للويد و ل وأشادت الوزيرة . مب
بدلها يمة وادلمع املالمئ  ساعدة ا بو ملواصلهتا تقدمي ا بدلان األقل منوا يف الو لبة ا مل ي ل ّشع لق ً سوتو تدرك . ب ليوقالت إن 

تطردت قائةل إ ية وجدارة، إال أهنا ا ية عا تع بكفاءة  بو  سـأن أمانة الو ل ن مت همي تعزيز كفاءة األمانة أال يربز ت بغي  لنه  ين
سني ساواة بني ا يل ادلول األعضاء، بل أيضا ا توزيع اجلغرايف يف  تاكفؤ يف ا يف مراعاة ا تو نا مل ث ل ل ظ جلل ً وأبرزت . مت

ياجات ادلول األعضاء عىل حنو  ية ا متكن من  بو  تالوزيرة أن أكرب مزية لوجود خرباء مرموقني يه أن الو ب حي تل ست
سب  تعمل ابحلد األدىننأرسع وأ نحىن ا باع  ند ا ها  تحدايت اليت تعرت تام  تقدمي ا لمع ا ت ع لل ل مل تعزز قدرة . ّض سـومن مث 

تب ادلويل عىل دمع هجود ادلول األعضاء رشية عىل درجة . ملكا ية املوارد ا بوشددت الوزيرة عىل أن جودة  لمن ت
سوتو بران ية الفكرية يف  تب ا ية وذلكل وضع  يابلغة من األ لمه مللك ية مك تعريف حبقوق ا ية ا مللكجما موسعا  ل بغ ً ً

تاكر يع الا بالفكرية و شاركون يف الربانمج املوسع من تدريب إضايف مقدم من ادلول األعضاء . تشج تفاد ا ملوقد ا سـ
ته  تجارية من خالل أاكد ية للرباءات والعالمات ا تحدة األمر تب الوالايت ا ثل ما قدمه  بو  ييف الو ل مل ميي يك مك م

ي ية  للملكالعا تجارية مل سؤولون عن حفص العالمات ا سوتو وا ياسات العامة يف  لة الفكرية لفائدة واضعي ا مل ي لسـ ل
بدل تواصل اذلي مشل ادلول األعضاء من . لوكذكل للقضاة واملدعني العامني يف ا ها ا بو دل ملوجتدر اإلشادة ابلو معي

بو واجامتعاهتا الر شاركة يف جلان الو يهنا من ا ئأجل  ي مل بدلان األقل منوايسـية، ال سـاميمتك ً أكرثها حاجة، أي ا . ل
تطورات اليت طرأت يف هذا اجملال نت ا ية ادلوية وعا نة احلكو سوتو يف ا لوشاركت  ل للج يي م وقالت الوزيرة إن . ل

نصوص ندة إىل ا بحت اآلن مركزة و رسور ألن املفاوضات أ سوتو  لوفد  ص م مستي ها يف أن . ل ملوأعربت عن أ
تقدم وسفر عن صك دو يتواصل ا ل يع . ًيل ملزم قانواني سوتو ملزتمة متاما  تام، أكدت الوزيرة أن  شجويف ا ي بتخل ً ل

تصادي منو الا ية وا بارها أداة قوية  تفادة جمدية اب ية الفكرية ا تفادة من ا تاكر والا قالا لمللك من ت سـ سـ للتب  .ع

نة  .57 ية  ناعات احلر ئة العامة  سة ا بت ر سلطور للص ي لي فه لح ئ بو عامن ّ ية العامة للو يبريس ا مجلع ية ئ ثا ته ا نيف وال ل ي
مية نجاح يف ظل إدارة الريس ا تلكل اب ية العامة  حلكوأعربت عن ثقهتا بأن أعامل ا ئ ل سـ شكر . مجلع لوتقدمت اب

يد ومرونة وعىل هجوده  تحىل به إدارته من تر يق مبا  شامل وتقديرها ا شـاجلزيل للمدير العام عىل تقريره ا ت لعم ل
ته يع من خالل رؤ تواصل مع ا بذوةل  يا مجل لل ية واإلجراءات اليت اختذها إزاء مل تيج وبرانمج معهل وأولوايته الاسرتا

يب إىل زايرة املدير العام  تطلع بلك تر نة  ياق فإن حكومة ا سائةل، ويف هذا ا ية وا شفا حسني ا تف سلط سـ مل ل لحت ل
بة يف فرباير من العام القادم يع ا. تقاملر بديه األمانة العامة عىل  ملكام أعربت عن تقديرها ملا  مج سـتوايت من الزتام ت

ية الفكرية كأداة  ية الاتفاع اب ية إىل تعزيز فعا تعاون الفين، وأشادت بإدارهتا للربامج الرا يل ا مللكواحض يف  نم ل ل تفع
تصادية قية الا بدلان العرية يف . للتمن ميي  تب اإل يني املدير العام اجلديد  بت يف هذا اإلطار  بور لل قلتع للمك بح

نظمة، مؤكدة عىل اهامتهم تعاون مبا ملا تب العريب وتطلعت إىل تطوير وتعزيز هذا ا متزي مع ا تعاون ا متر اب لا ا ملكل مل ملسـ
يق أهدافه املرجوة يا يف تكوين . حتقيؤدي إىل  نا يواي و تاكر والاخرتاع دورا  ًوقالت إن لإلبداع والا م تح مب ً ً

ية الفك متد مدى جماراة قوانني ا تفادة مهنا و تصادية والا مللكالرثوات الا يعق بريا سـ نايم اعامتدا  يط ا هذا ا ًرية  كً ت ملحمل ل
بعد  ها مع ا تعدد األطراف و توى  هات الفاعةل عىل  ها ا نظم واملعايري اليت  يلك القواعد وا لعىل  سـ ل يفه م جل تكيتضع م

ية  سعى إىل  هم أن  تغري، بل من ا يط ا يب  ية الفكرية  منوي، وال يكفي جعل نظام ا با ي مل للمح تلتج ملسـ يمللك لت
يةاملطامح العامة وا بدلان اإلمنا ئياجات ا ل يد الوطين، سعت إىل . حت نة ُعامن، عىل ا لصعوأضافت قائةل إن  سلط

ية  يد الوطين يف إطار املعاهدات ادلوية ذات الصةل حبامية ا رشيعات القانوية عىل ا مللكتكوين قاعدة ا ل لصع ن لت
ت هم ا يه ابت من ا يهتا يف العقد األخري و لالفكرية، واليت انضمت إىل أ ملعل ية غلب نظمة يف إعداد اسرتا يجعاون مع ا تمل

نافع األنظمة واملعلومات  تفادة من  سري الا ية الفكرية والاتفاع هبا و هم ا ية عىل تعزيز  ية  مو مللك سـف ي ن ن تن ب مط
تحدايت  ية الفكرية يف مواهجة ا سامهة ا نة  بل ا ية الفكرية وحتديد أفضل ا لواخلدمات يف جمال ا مل مللكسـ ملمك لمللك

ية رشية يف جماالت وذكرت . ئاإلمنا يس القدرات ا ية وناء وتأ ياسات الو تحدايت، وضع ا بمن أبرز هذه ا ب ن سـ لل س ط ل
توسطة سات الصغرية وا ية املؤ تاكر و تطوير والا بحث وا ملا س من ب ل نة ُعامن . تل بت  ياق، ر سلطويف هذا ا حسـ ل

ي تحققه هذه ا ية ملا  نة الربانمج واملزيا شامةل للغات اليت أوصت هبا  ياسة ا سـاب سـ ن جل ل لسـ ناءة ل سامهة  باسة من  م
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نظمة سائر ادلول األعضاء يف اجامتعات ا مثرة  شاركة فعاةل و تحفز عىل  توى األقطار، كام أهنا  ملعىل  ل م سـ مسـ . م
يدية  بو من أجل حامية املعارف ا ية قصوى ابدلور اذلي تضطلع به الو نة ُعامن تويل أ تقلوقالت إن  ي مه لسلط

يث يذخر يدي،  ثقايف ا بري ا حوأشاكل ا تقل ل لتع يدية بديعة وهمارات حرية رائعة ل نون  ف املوروث العامين  تقلبف ُ
ثقافات ويه ثروة  رسا بني احلضارات وا بل و رسا بني احلارض واملايض وا نون  لوشلك تكل املعارف وا ج ج ًت تقً ملسـلف

بارها إحدى مصادر ادلخل القويم وإحدى جوانب خلق فرص العمل ال تنة لألمة اب عي شابة  مث يال ا لسـامي لأل ج
ب ثة عن معللا توسطة . حا سات الصغرية وا ية املؤ نظمة إىل  تعاون مع ا سعى اب ملويه يف هذا املضامر،  س من مل ل تت

تعلقة هبا ية الفكرية ا تدامهتا مع توفري جوانب حامية حقوق ا ملهبدف تطويرها وا نة بدأت . مللكسـ نت أن ا سلطوأ لعل
بو إلشاء جسل وطين ألشاكل ا تعاون مع الو تفكري جداي اب لا ن ي ل يدية اخلاصة ًل يدي واملعارف ا ثقايف ا تقلبري ا تقل ل لتع ل

تابعة  ية  نويه إىل أ ياق حرصت عىل ا ية، ويف هذا ا ية الو رش يذية ممكةل للحامية ا مهبا كأداة  مهنف ت سـ ن يع لت ل ط ل ت
يدية  ية واملعارف ا شاوري لدلول العرية حول املوارد الورا تقى ا يات اليت توصل هبا ا تو نظامت  تقلا ث ب ت ملل ص لل لمل ل

ية يف تونس يف وأشاك تو تعاون مع احلكومة ا بو اب ته الو ثقايف للفوللكور اذلي  بري ا سـل ا ل ل ي نظم ل نتع ن يويو من 26ل
ية واملعارف املأثورة2007عام  ث، وابألخص الاتفاق حول مجع وتويق املوارد الورا نة . ث تطردت قائةل إن  سلطوا سـ

بري هجود املفاوضات اليت تضطلع هبا ا تابع ابهامتم  كُعامن  ية الفكرية للمعارف ت ية اب ية ادلوية ا مللكنة احلكو نم ل ملعللج
نص  ندما بدأت ابلفعل املفاوضات القامئة عىل ا يدية واملوارث والفوللكور وقد سعدت يف هناية املطاف  لا ع لتقل

تاجئ الاجامتع األول لفريق العمل ما بني ادلورات واذلي عقد يف يويو من هذا العام لو نهت. بن ز توحرصت عىل أن 
شاهدة مناذج من املوروث  ندوبني املوقرين إىل حضور و سعادة وا تدعو أحصاب املعايل وا مهذه الفرصة  مل ل ل

يد الوطين األربعني  تفاالت بالدان اب يل ال توافق ا ميه ابهتاجا اب يدي يف املعرض احلريف العامين اذلي  لعا مجل ل حتقل ً نق ُ ل
ية  ية ا نظمة العا يس ا تأ مللكواذلكرى األربعني  ملس مل يد ال يهتلسـالفكرية، ودعت ا يد املدير العام  مبعلريس وا لسـ ا يف ئ

يا تاح املعرض ر ًا مس  .فت

ناعة والعمل و .58 يات بأن بدله قرر بعد نقاش لصوأبلغ وزير ا ية يف جزر القمر ا سا يف واملقاوالت ا تو مجلعا ئ ن ظ لل
نانني أن يدرج  بدعني وا ثني وا با لفوطين طويل مجع ا ملح ية الفكرية يف خططه وال ية مللكا ياته اخلاصة اب منسرتا لتيج ت

يد الوطين ية عىل ا تصادية والاجامت لصعالا ع رشاكء ابلطابع . ق هات الفاعةل وا ناع ا نقاش يف إ لوساعد هذا ا جلل ق
تصاد احلايل من  ية الفكرية من أجل حتويل الا ياسة  بة إىل جزر القمر لوضع  قالرضوري وامللح اب للملك سـ لنسـ ّ

تامث تاكرسالاعامتد عىل املوارد إىل ا بادرات من شأهنا . بر املعارف والا مويف هذا الصدد، اختذت احلكومة عدة 
بو،  يهنا الصكوك اليت ترعاها الو سة صكوك قانوية من  يع  يهنا تو هدف ومن  يق هذا ا يأن تفيض إىل  ن بمخ ق ب ل حتق َ

يدة امللكفة بإدارة  ئة الو ية الفكرية بوصفه ا تب جزر القمر  شاء  حوإ للملك يمك يةلهن  الفكرية وحق مللكحقوق ا
تحديد .  وتدبري شؤوهنااملؤلف واحلقوق اجملاورة يا برانمج لإلصالح القضايئ واإلداري واملؤسيس  لويصاغ حا ًل

رشيعات  تصادية وختضع ا ية والا ية الاجامت ية الفكرية من أجل ا ية  تالقطاعات واجملاالت الاسرتا ع من ليج ق لتللملك ت
توازن بني حامية لأيضا للمراجعة بغرض حفظ ا تخداهماً سري ا سـ احلقوق و وقد الزتمت احلكومة بوضع برانمج . تي

بار املوظفني تب، ال سـامي  كتعزيز كفاءات موظفي ا تعاون مع اجلامعة ومعاهد . ملكل للوأضاف أنه يعزتم وضع إطار 
بحث ورابطات أحصاب احلقوق بو وفريقه عىل الاهامتم اخلاص اذلي دأبو. لا ا عىل يوأشاد الوزير ابملدير العام للو

يذ هذا اإلصالح عىل أمكل  ها يف  بو  ساندة الو متد عىل  تعاون مع جزر القمر وأكد أن احلكومة  نفنحه  ل تم ي م تعلل
تدريب اليت جرت  ية واإلعالم وا تو شكر عىل وجه اخلصوص إىل املدير العام عىل محالت ا توهجا اب لوجه،  ع ل ل ً م

ت تاكر وعىل تزويد  يع اإلبداع والا مكيف بدله من أجل  ب يةتشج هزيات املعلوما ية الفكرية يف بدله اب تب ا تج . لمللك
ية الفكرية  تفادة من الاتفاقات اخلاصة اب بري عن عزم حكومة جزر القمر عىل الا ته اب مللكوخمت الوزير  سـ تع للكم

شعب تصادية والهنوض برفاه ا ية والا ية الاجامت ية ختدم ا ترب أدوات  لاليت  ع من قتع لتيق  .حق

ندوب األول لري .59 ئوأبلغ ا ياجات ادلول األعضاء مل بو يف إدماج ا تقاد حكومة بدله جناح الو نغويا اب تس وزراء  ي ع حل م
بو إىل تعزيز الرفاه  يهتا  توى  نظر عن  بدلان برصف ا نظمة وقال إن لك ا شطة ا ها يف أ تصومصا من سـ ل ل مل تن م حل

ية ية الو نا شة عرب القدرة ا توى ا سني  تصادي والاجامتعي و نالا سـ ت ي سـ طحت ف ل ملعم تدرك قا. ق ًئال إن الطاقات سـوا
تلف يف لك بدل تصادات الرائدة . ختالفكرية ومواطن القوة والضعف  بدلان ذات الا قومىض يقول إن جتربة ا ل
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تصاد قامئ عىل املعارف وإن  ية الفكرية كأداة إلرساء ا ية الاتفاع اب تت فعا يدة أ ية ا قوالظروف ا مللك نب ل جل ثشـ ملعي
نوات األخرية تدابري تريم ية الوافرةلسـبدله اختذ خالل ا ية واملعد تغالل موارده ا ن إىل ا يع تطرد قائال . لطبسـ ًوا سـ

نحو يف تكوين مزيد من الرثوات وإنه من  تامثر اإليرادات احملصةل عىل ذكل ا برية عىل ا ية  لإن بدله يعلق أ ك سمه
يا إىل إرساء  ية الفكرية وحاميهتا والاتفاع هبا  تحداث ا ية ال ئة موا ًالرضوري إجياد  سع ن سـ مللكت تصاد قامئ عىل بي قا

ية نا سـاملعارف وذي قدرة  تدعمي اإلبداع . فت ية  يمي أجوائه احلا تاج أوال إىل  يقا ذلكل، ذكر أن بدله  لو ل تقحي ًحتق ً
بل بدل يف ا ية القطاعات ذات األولوية يف ا سمح  ية الفكرية  شأن ا ياسة  ياغة  تاكر و تقوالا ملسـمللك ل من ت ب سـ ص . بتب

شأن ا ية  ية و ملوأشار إىل اسرتا ب ن طيج ياجات بدله اخلاصة وشكر ت سد ا يا و تية الفكرية جيري إعدادها حا جت حل ً لك
بو عىل تعاوهنا يف ذكل املضامر يذ الزتاماته . يالو سار سريكز عىل  ياق ذكل ا تنفواسرتسل قائال إن بدله يف  مل سـ ً

ية الفكر تصةل اب ياسات العامة ا شأن قضااي ا شات ادلوية  نا شاركة يف ا مللكادلوية وا مل سـ ب ل ق مل مل تية وبادل املعلومات لل
ية الفكرية عىل حنو  بدعني وأحصاب احلقوق حلقوق ا تغالل ا ية الفكرية مع بدلان أخرى وا تعلقة اب مللكا ململلك سـ مل

ناء . ّفعال يس ا ناخ وإن بدله  بدلان تواجه حتدايت مربطة ابالحرتار العاملي وتغري ا يع ا ثوأردف قائال إن  سـتل مل ت ل مج ً
تقاده الراخس أن تضافر هجود ادلول وشدد عىل رضور. عىل القاعدة تعاون وأعرب عن ا يع نطاق ا عة تو ل سـ

يع األمم منو يف  يق الازدهار وا بو من شأنه أن يفيض إىل  يادة الو مجاألعضاء وأعضاء  لي حتق  .ق

بت ابدلعوة  .60 ياهنا ابمس حكومهتا ور ثريا ابإلدالء  سالم إهنا خفورة  حوقالت وزيرة العدل يف بروين دار ا بب ً ك ل
سطس للمشار يهنا كوزيرة عدل يف أ نذ  توى ألول مرة  يع ا غكة يف اجلزء ر يسـ م تعف وأفادت الوزيرة أن . 2009مل

ية  سامههتا يف ا نافع و ية الفكرية وما تدره من  ية حامية حقوق ا سالم اعرتفت بأ منحكومة بروين دار ا م مه لتل م مللك
ية تصادية والاجامت عالا ية وقالت إنه ابلرمغ من انضامم بدلها إىل ال. ق شأن حامية ا مللكصكوك القانوية ادلوية  ب ل ن

ية الفكرية شأن حامية حقوق ا يد الوطين  ناسب أيضا األوضاع عىل ا مللكالفكرية، فقد اختذ قرارات  ب لصع . ًت
نح حامية  يث أن  هور  ية الفكرية ومصاحل ا هم مباكن ضامن توازن بني حقوق ماليك ا موأضافت أنه من ا ح مجل مللك مل

ية يف حني أن امحلاية اليت ال تكون واسعة بواسعة قد يعوق الا نا با عىل القدرة ا نولويج ويؤثر  سـتاكر ا ت فسل ل ً لتك
متع توى اإلبداع يف صفوف ا تاكر وقد تقلص  جملابلقدر الاكيف قد تعجز عن إاتحة احلافز الاكيف لال سـ مب وذكرت . ُ

برية للهنوض ابإلب سالم بذلت عىل ادلوام هجودا  كالوزيرة أن بروين دار ا توى احمليل ًل تاكر عىل ا سـداع والا ملب
ية ها ألغراض ا تغال ية الفكرية وا ساب حقوق ا منيل ا سـ ت لته ل مللك ك يا يف . بتس تحت  تحدثة إهنا ا ًوقالت ا خشص ت فمل

يع عىل  سالم هبدف ا ته جامعة بروين دار ا تاكر ورايدة األعامل اذلي أ تب الا ية  نة املا شجا ل سـ ب ض تسـ س لل مك
ية بني قطاع ا تطوير املموةل من القطاع العام واخلاص ودمع هذه علإقامة روابط تفا بحث وا سات ا ّناعة ومؤ ل ل س لص

يدة يف بروين دار  بحث يف اجلامعات وأشارت إىل وجود أدةل  سام القامئة عىل ا جالروابط، فضال عن األ ل ق ً
ية والسـامي نا ية الفكرية يف الهنوض ابالخرتاعات يف بعض القطاعات ا ية دور ا سالم تؤكد أ عا لص مه ناعات مللكل لص ا

يا املعلومات نولو يا و نولو يو ية، فضال عن جمايل ا ية وا يا جا تك ج تك ب نفط ئ لمي ًل ته . لك بت أ مهيوأضافت أن حق املؤلف أ ث
ية ناعات ادلعا يقى واألفالم وا بة إىل املو ئاحلامسة اب لص سـ سالم، أن . لنسـ بني يف بروين دار ا لومضت تقول إنه  ّت

ساكن األ ية  نولو للتطوير الكفاءات ا ج يف من الفقرلتك تصادي وا منو الا تخفيني عامل أسايس يف ا لق ل وذكرت . صل
ية  يهنا يف جمال ا يق قوا نذ  هامة  يق بعض اإلجنازات ا تطاع بدلها  تحدايت، ا مللكأنه ابلرمغ من ا ن م ل بحتق سـ تطل

نة  نظام احلاسويب ملعاجلة العالمات 2000سـالفكرية يف  يدوية إىل ا تحول من نظام اإلجراءات ا ل ومهنا ا ل وهو ل
تجارية يف بروين تب العالمات ا ياجات  سب ا يف  لنظام  ت مكح حمك تحدي األكرب اذلي . ّ نت الوزيرة أن ا لو بي

ية الفكرية  ية بث ثقافة ا ية الصغرية، هو  نا بدلان ا يع ا تطلب اهامتما فوراي، عىل غرار  بدل و مللكيواجه ا يف ّم ك ل ل مج ي ًل ً
ي ئة ختضع  يع عىل اإلبداع والرتوجي هل يف  لقوا بي تجربةلتشج يد العامةل واخلربة وا يل قةل ا لود شديدة من  ل وقالت . قب

ية الفكرية شأن ا هور  ية بذلت إلذاكء وعي عامة ا مللكإن هجودا جام بمجل ُع ية . ً مهوأوحضت أن حكومة بدلها أولت أ
ندوات واإلعالانت عىل نطاق  تخدمت وسائل اإلعالم وا ية الفكرية وا تصةل حبقوق ا لبرية لدلعاية ا سـ مل واسع مللكك

ية الفكرية شأن حامية حقوق ا هور  يف عامة ا ية  مللكونظمت محالت دعا مجل بثق ثلام أشارت إىل ذكل . لتئ نت  مو بي
تفادة  سـىن الا ية الفكرية عىل نطاق أوسع وبصورة أفضل،  همت ا بو اليت رشت مؤخرا،أنه لكام  سـويقة الو ت ن ي مللكث ُف ً

يق الرخاء الا هام يف  ية أكرب وأفضل لإل حتقمهنا بفعا س ثقايفل ية الفكرية . لجامتعي وا مللكوأفادت بأن إنفاذ حقوق ا
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بة حلقوق  نا يث أن احلكومة أقرت أن امحلاية ا تطورات امللحوظة يف بدلها  هد بعض ا با آخر  سـثل جا مل ل ن حمي ش
ية تصادي وا منو الا يان  نرصان أسا ية الفكرية وإنفاذها هام  منا سـ لتع ق ية يف بروين. للمللك  ملعنوقالت إن اإلدارات ا

ية  ية الفكرية وعاجلهتا ابلرتكزي عىل اجملاالت الر تعدي عىل حقوق ا متعة يف قضااي ا سالم حققت  سـدار ا ل ئيل مللك جم
نت أنه وفقا اللزتام بدلها اجلاد بإنفاذ حقوق . مثل حامية حقوق العالمات وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة ًوأ عل

شاء ف بدل، فإنه من املعزتم إ ية الفكرية يف ا نا ل ية الفكرية، يف القريب مللك مللكريق معل وطين معين بإنفاذ حقوق ا
يهنام. العاجل نايئ القامئ  تعاون ا يه و ساعدة وتو بو من  بري ملا تقدمه الو بوعربت الوزيرة عن تقدير بدلها ا ج ثلك لل م لي ّ .

ية الفكرية يف بدلها بدون  ية يف نظام ا تطورات األسا مللكوذكرت أنه مل يكن ابإلماكن إجناز ا سـ بو ل يساعدة الو م
ية  ية يف جمال ا ياساته العامة الو ياغة  ساعدة  بدل حباجة إىل مزيد من ا مللكوناء الكفاءات وقالت إن ا ن سـ لص مل ل طب

يع . الفكرية ساعدة يف جمال ا سالم يرحب بوصفه بدلا صغريا اب ياهنا ابلقول إن بروين دار ا متت الوزيرة  شجو مل ل لتب ً ً خ
منو وا تاكر وا لتعىل مزيد من الا ل  .منيةب

ية  .61 تجارب الو تلف ا سمح مبقارنة  توى اذلي  ية اجلزء الريع ا يا عىل أ نوشدد انئب وزير العدل يف ال ل خم ي سـ طمه مل ف تف
يذها ية الفكرية و نفيف جمال تدعمي حقوق ا تصاد حيظى ابهامتم خاص . تمللك تاكر والا قوقال إن موضوع الا ب

يا وإن اند ثل ال بة إىل بدل  برية اب ية  تيس أ تفو م سـيك ك ماج بدله يف الاحتاد األورويب خالل العقد املايض أوجد لنمه
يه تصاد والرفاه العام  ية الا تويني ادلاخيل واخلاريج لزايدة فرص  ية عىل ا فالظروف األسا ق من سـ تسـ وأضاف . مل

ية أن يوجد  نا مترار منو قدرته ا بل وا تدامة يف ا ته ا يا إىل ضامن  سـقائال إنه توجب عىل بدله  ت سـ ي فسع ل مل سـمن ملسـتق ت ً ً
مية املضافة  تاج ذي ا بين أساسا عىل العامةل غري املؤهةل واإل تصادي  تقاهل من منوذج ا بقة ال رشوط ا لقا ن ن سـ ًل م ق مل

تكرة تصاد قامئ عىل املعارف ا ية إىل ا تد با ن ململ ية للفرتة . ق ية الو نظر إىل اخلطة اإلمنا نولفت ا ئ  اليت 2014-2007طل
نة  متدت  سـا ية  إضافة إىل برانمج للهنوض بقدر2007ع ها  تاكر يغطي الفرتة  ية والا نا رشاكت ا بغة ا ب سـ ت نفسل ف ل

ية لتعزيز تكل املرحةل الاتقا يا من الربانجمني املذكورين. ن نرصا ر ثل  ية  نا ية ا ًوأوحض قائال إن ا سـ ع مت ع ئيلص ً مللك ً .
تعديالت إىل الربامج  سوء احلظ من الرضوري إدخال بعض ا تصادية جعلت  تدرك قائال إن األزمة الا لوا ل قسـ ً

تخدام مواردها عىل أفضل وجهغ ها وا نظر يف وظا سة إىل ا بدل ولك مؤ سـري أهنا اضطرت أيضا حكومة ا ل س ئفل ً .
شأن  شامل  ياغة القانون ا بوأردف قائال إن بدله يراجع أيضا إطاره القانوين يف أعقاب األزمة وأشار إىل إعادة  ل ص ً ً

ي هدف الرييس من ذكل تدعمي  ية وقال إن ا نا ية ا معلا ع ئلص ل يذ مللك سني  تب الرباءات و بحث يف  نفات ا تمك حت ل
ية نا ية ا نظام الطعن خبصوص ا تعلق  بدل وال سـامي فامي  عياسات ا لص ب ي ل ًواسرتسل قائال إن بدله مقارنة . مللكسـ

بحث  تامثر القطاعني العام واخلاص يف ا سجل أحد أدىن معدالت ا لسائر ادلول األعضاء يف الاحتاد األورويب  ي سب
يق  تطوير مما  يعوا تكرةل رشاكت ا ية ا بحث وحىت  يقي وسويق حصائل ا تطوير ا بحث وا بشاط ا ل من ل ت ب ل ل ملن تتط . ل

بات الرباءات وأعرب عن  ية املودعة  هات الر ية يه ا سات ا لطلومىض يقول إن اجلامعات واملؤ سـ لعلم ئيس جل
نيت  ية ارتفع بني  بات الرباءات الو ساعزتازه لإلفادة بأن عدد  ن تدرك قائال. 2010 و2007ططل ًوا تب سـ مك إن 

ناعي ابسـهتداف  ياق ا ية يف ا نا ية ا تو نظمي محالت  تصةل به يف حاجة إىل  سات ا لصالرباءات واملؤ سـ ع لص ع لل ت مل لس
توسطة بوجه خاص رشاكت الصغرية وا ملا ية الفكرية اليت نظمت يف بدله وبدلان . ل شأن ا مللكوأشار إىل املؤمترات  ب

تب نان بدله  بو وعرب عن ا ساعدة الو ملكأخرى  ت ي ممب شطة خاصة تربز ّ نظمي عدة أ بو  بوندي والو ن الرباءات ا ت ي ل لل
ية الفكرية واإلبداع يع ا مللكدور املرأة اخلاص يف  ية . تشج سقة يف جمال ا ية ا تدر مللكوأحاط علام ابألشطة ا نب ل ملن ي ً

تب األورويب للرباءات غري أنه من الرضوري اخت تعاون مع ا ملكالفكرية اليت نظمت أيضا يف اجلامعات اب ل اذ تدابري ً
تجات  تاكرات اخملرتعني إىل  ية حتويل ا توسطة بوجه خاص يف  رشاكت الصغرية وا شاركة ا تعزيز  نخاصة  ب معل مل ل م مل

ية يف ذكل اجملال. فعلية تجارب الو تلف ا شديد لالسـامتع إىل  تايل عن حامس بدله ا نوأعرب اب ل خم ل تطرد . طل سـوا
ية س ئيسـقائال إن وزارة العدل حددت ثالثة جماالت ر بةل يه وضع اإلطار القانوين ً نة ا ملقرتكز علهيا خالل ا لسـ

ية  يع الاتفاع اب ية؛ و نا ية ا تطوير ا تب الرباءات الوطين والهنوض  تدعمي قدرة  مللكاجلديد  مللك نمك شج ع لص ب تل
شاركة  تصاد؛ وا تعاون الويق مع وزارة الا توسطة اب رشاكت الصغرية وا يويم يف ا ياق العمل ا ية يف  نا ملا ث ل مل ل ل سـ ع قلص

بوا بادل أفضل املامرسات بني ادلول األعضاء يف الو يلفعاةل يف  تغالل الطاقة . ت بغي ا ته قائال إنه  ـى  سـوأ نلكم يهن ً
يع رشية لفائدة ا مجلالفكرية ا  .لب
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توى اذلي أاتح الفرصة  .62 تفاعل يف إطار اجلزء الوزاري الريع ا ناعة يف بوسواان اب تجارة وا بت وزيرة ا سـور ل ت لص ملل ف ح
تلفة للللوزراء الكرام  تحدايت ا يني وتقدير ا يا يه واإلرشاد ا تو ساعدهتم عىل تقدمي ا بو  خملتفاعل مع الو ل سـ سـ ل مب لي ج

ية الفكرية سائل ا ية  ساعدهتم عىل إدراك أ نظمة فضال عن  ها ا مللكاليت توا مهج مه م تت إىل موضوع الاجامتع . ًمل لتفوا
ية الفكرية وجتربة ادلول ا ية ودور ا منو وا تاكر وا مللكأي الا من لتب سائل ل ية وأحاطت علام بأن تكل ا ملألعضاء الو ًن ط

ياسة الرؤية  سـامب ترد يف ويقة  ية  سـها صةل مبطامح بدلها اإلمنا ث ح ئ ية اليت 2016ل ثا ن وخصت ابذلكر الركزية ا ل
بدعة تجة و متصور بدلها أمة مزدهرة و ن ها . مت تفا يمي طرق ا ية عىل  هات ا سه جيرب ا عوقالت إن املوضوع  تق نجل ن ملعنف

ية نة مللكاب تصادية إذ تقرتب من  ية الا يق ا سـ الفكرية  قمن لتتحق هات أيضا حتدي 2016ل ً وإنه يطرح عىل تكل ا جل
تصادية ية الا ها اإلمنا تجارب يف برا تخدام تكل ا ية الوافرة وا تفادة من جتارب ادلول األعضاء احلا قالا ئجم ل سـ ل . سـ

شاركة يف ذكل الاجامتع جتربة جمدية  ها أن تكون ا ملوأعربت عن أ يف مل بل  تخداهما يف ا تلطميكن ا لسـ ملسـتق
ية الفكرية سائل ا ناول  تحدايت املواهجة يف  مللكا م ت ية، ذكرت أن . ل شطة اإل شاركة بدلها يف األ ميوخبصوص  ن قلم

نظمة  يا جملس وزراء ا ية الفكرية ويرأس حا ية املربطة اب شطة اإل شاركة فعاةل يف األ شارك  ملبدلها  ل ت مي ن م ًي مللك قل
ي ية األفر يقاإل ية الفكريةقلمي تضافة اجامتعي اجمللس اإلداري وجملس . للملكة  سـومضت تقول إن بدلها جنح يف ا

نظمة يف نومفرب  تكل ا تابعني  ملالوزراء ا ل ميي 2009ل ية اعامتد صك إ قل يف غابورون وإن الاجامتعني ركزا عىل أ مه
بري الفوللكوري يدية وأشاكل ا تعمحلاية املعارف ا لتقل سودة بروتوكول واسرتسلت قائةل إنه . ل متعني عىل بدلها تقدمي 

بو  بري الفوللكوري إىل الو يدية وأشاكل ا شأن حامية املعارف ا ية الفكرية  ية  ية األفر نظمة اإل يا تع تقل ب مي لمل ل للملك يق قل
وأضافت قائةل إن بدلها ترأس املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد ذكل . 2010وإنه اضطلع بذكل يف مايو 

سطس الربوتوكول اذلي يا يف أ ند يف ان غ عقد يف سواكو ب شأن 2010ميمب ند  يع عىل بروتوكول سواكو تو ب وتوج اب مب قل
بري الفوللكوري يدية وأشاكل ا تعحامية املعارف ا لتقل ًوأردفت قائةل إن ادلول األعضاء قررت أيضا وضع قوانني . ل

ية وإرساء ب ُو يق ذكل الربوتوكول وإنفاذه وإن اعامتىنطن ية مالمئة  ب  تطت بة لحت برية اب ية  تيس أ سـد الربوتوكول  ك لنمه يك
مية  ية ما زالت  متعات األ ها ا يدية اليت  ية ألن املعارف ا ية األفر نظمة اإل قإىل ادلول األعضاء يف ا صلجمل تقل مي متلكمل ليق قل

ية والصحة تغذية واملامرسات الزرا ية وا عيف جماالت إدارة املوارد ا ل نظمة ملوأفادت بأن ادلول األعضاء يف ا. لطبيع
تغالل تكل  نافع يف ا ية تلزتم مبوجب ذكل الربوتوكول حبامية مواردها الوافرة وضامن تقامس ا ية األفر سـاإل مل يقمي قل

ية . املوارد نا يدية قد تفيض إىل متكني أحصاب تكل املعارف من ا تطردت قائةل إن حامية املعارف ا حوا ل تقل لسـ
شـهتم توى  سني  تصادية و يالا سـ معحت م مترار من ادلول ًوأحاطت علام بأ. ق ية تطلب اب ية األفر نظمة اإل سـن ا يق مي قلمل

ية  ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو بو أن تضمن متخض أعامل ا ثاألعضاء يف الو ن ل للج مللكي ملعم
ية وأشاك يدية واملوارد الورا مثرة يف جمال حامية املعارف ا تاجئ  يدية والفوللكور عن  ثواملعارف ا تقل ن لتقل بري مل لتعل ا

ساقا مع موضوع اجلزء . الفوللكوري ية الفكرية وا بدل يف جمال ا هدها ا تطورات األخرية اليت  تصل اب ًوفامي  ت ل ل مللكي ش
تطورات توى، أطلعت الوفود عىل تكل ا لالريع ا ملسـ ية . ف شأن ا مللكوقالت إن الربملان أقر قانون بوسواان  ب ت

نة  ية  نا سـا ع نح2010 يف أبريل 2010للص شمل القانون جماالت جديدة سـمي مما  ية ألحصاب احلقوق إذ  ي حامية اك ف
تاكمةل ية وتصاممي ادلوائر ا ياانت اجلغرا يدية وا ملثل حامية املعارف ا ب فتقل لم ية . ل مللكواسرتسلت قائةل إن قانون ا

يذها ألنه يعرت يذية و ته ا تكامل ال بدل بعد ا متع يف ا ية ا يا  يكون أسا ية  نا نفا تنف لت حئ سـ ل من سـ سـ ع جمللص لت تخدام ً سـف اب
يدية ها ا ية يف الاتفاع مبعار متعات ا ية ودور ا تقلاملوارد ا ن حملل ليع فب جمل بادرات أخرى يف جمال . لط باه إىل  تت الا مو ت نلف

تخدم يف إطارها هجاز أمن  هولوغرام(يسـحق املؤلف  نة عىل نطاق واسع) لا وأطلعت احلضور عىل . صملاكحفة القر
ناعات  نون وا منو املالحظ يف ا لصا لف هازل نذ اعامتد ذكل ا تلفزيوين  يقي وا تاج املو ية وال سـامي يف اإل جلاإلبدا م ل سـ ن . ع

بو تدريب موظفهيا  ية بوسواان حلق املؤلف اليت اقرتحت الو يا إلشاء  بذل حا هود اليت  يوأشارت إىل ا ت مجع ن ل ًت جل
يل بدء ا شغوأضافت قائةل إن احلكومة أاتحت مؤخرا رأس املال الالزم  لتل بو وشكرت ابمس حك. ً يومة بدلها الو

يا نولو تواصلني من خالل تدريب املوظفني واإلمداد مبعدات ا ساعدة  جعىل ما تقدمه من دمع و تك لم ًوتطلعا إىل . م
شمل  ية بوسواان حلق املؤلف مبا  ها إىل  ساعدة  تقدمي ا هدت  بو  بل، أحاطت علام بأن الو يا ت مجع مل ب سي تع نفتق ًسـ مل

ية الفكرية نة واثئق ا مللكر ية إىل الاتقال ورأت أن ر. مق يمكل هجود احلكومة الرا ية الفكرية  تب ا ننة  سـ ممق مللك مك
ية يدية . نإىل اإلدارة اإللكرتو شأن حامية املعارف ا بهتا يف اإلشارة جمددا إىل احلاجة إىل صك دويل  تقلوأبدت ر ب لغ ً
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بري الفوللكوري ناء وعن رس. لتعوأشاكل ا ها إىل إجراء حوار  ياهنا معربة عن  بوأهنت  تخالص تطلعب سـورها ال
 .ادلروس من جتارب دول أعضاء أخرى

بة  .63 نان خملا شعر ابلفخر والا ندا، إن حكومة بدله  تورية يف أو شؤون ادل طوقال وزير ادلوةل للعدل وا ت ت غ سـ مل
ية بو عىل دعوهتا. مجلعا يني يف أعامل . يوشكر الوزير أمانة الو يا شاركة الزعامء ا يب بدله  سـوعرب عن تر سـ لمب ح

بو مبا أن  ية الفكرية ملواهجة حتدايت يالو ياسات يف إطار تطوير ا تعزيز بلورة ا يح فرصا  بادرة  مللكتكل ا سـت ل لمل سـت
ية بو الاسرتا يذ خطة الو تعزز أيضا  يجالعرص و ي تسـ ية للفرتة . تنف متدت خطة و طنوقال الوزير إن حكومة بدله ا ع

تدة من  ياسة يريس أولواي2015-2014 إىل 2011-2010ملما ها إطارا  للسـ بو ية يف لك صف ية الو نت ا طمن لت
يق . قطاع تصادي  تحول الاجامتعي والا يف وإجناز ا تو تحقوأشار إىل أمه حماور اخلطة ويه منو معدل ا لق ل ظ ل
توسط، يف . الرخاء ندا إىل بدل مزدهر ذي دخل  هدف الرييس للخطة هو حتويل أو مواتبع قائال، إن ا ئ غل ً

بةل ثالثني ا نوات ا ملقا ل نة ودخل أعىل وأشار إىل أن من مض. لسـ يف  توايت تو نجاح،  سـن مؤرشات ا ظ سـ حمل م
نة يف إطار قطاع األعامل ية  نا تدربة عىل حنو أفضل وقدرة  سـللفرد الواحد وقوى عامةل  سـ حمت ف وقال الوزير إن . م

ية اليت  نا يا والقدرة ا نولو نرص األسايس يف العلوم وا ها ا ية الفكرية بو سـاخلطة عرفت حقوق ا ت فلع ل ج تك صف لمللك ّ
يةبعتمكل  ية لفائدة خطة ا بىن ا سات وا توى املؤ منها بعضا ومتكن القطاعات من تقدمي ادلمع عىل  ت ل س لتسـ تح لم ً . ض

ية تا ية ا لوبني الوزير أن اخلطة حددت األهداف الاسرتا ل تيج مية : ّ ناعات ذات ا يع عىل تطوير قطاع ا لقا لص لتشج
تا ية؛ وتعزيز إ ناعات ا ية  نا ناملضافة؛ وزايدة القدرة ا حملل للص سـ فت يع الفرعي غري الرمسي؛ وتعزيز ل لتصنية قطاع ا ج

ية وتطويرها نولو ية وا شافات ا جيق الا لتك لعلمك ت تضمن تعزيز اإلطار القانوين . تطب توقال إن األهداف األخرى 
ها، وحفز  يا و نولو ساب ا نولويج ودمعه، وا تطور ا ية الفكرية، والهنوض اب نقلاملقرتن حبقوق ا ج تك تك لمللك ك تل ل

تاكر والهنوض رشاكت الصغرية بالا يا دلمع ا نولو شاء مركز وطين حاضن  توسطة وإ رشاكت الصغرية وا ل اب ن مل جل للتك
هارات توسطة ودمع تطوير ا ملوا شأن . مل بو  بوأفاد الوزير أن حكومة بدله دمعت بقوة اعامتد جدول أعامل الو ي

ية الفكرية ل توازن وفعال  شاء نظام دويل  نظمة بإ ية ألداء رساةل ا للملكا م ن مل يع ادلول األعضاءلتمن وأعرب . مجفائدة 
بدلان  ية يف ا ياجات ا رشوعات اليت جرى بلورهتا دلمع ا تلفة وا يق للربامج ا لالوزير عن تقديره ا من ت مل خمل لتلعم ح

بدلان األقل منوا و ية وا نا ًا ل توسط اليت أعدت مل ية لفائدة خطة معل لألجل ا ساعدة ا تقدمي ا ُطالب الوزير  مل ن مل لتقب
نظر فهياُورفعت إىل األما بو ومن . لتنة  ساعدة الو منوية  شطة  ية عدة أ نة املا يوذكر الوزير أن بدله نفذ يف ا مب ن ض تسـ ل

تدريب تلفة  ية الفكرية ونظمي برامج  شأن ا ميي انحج  تدى إ نظمي  للمضهنا  خم ت ب ن مللكت قل وقال إن بدله شارك أيضا يف . م
بابوي وأن  ية يف ز تري القانون ابجلامعة األفر مجبرانمج ما مسـ يق بري يف تطوير ج شلك  كيع تكل األشطة سامهت  ب ن

ية الفكرية يف بدله تقةل قد . مللكحقوق ا ئة  ية الفكرية إىل  تب ا ية حتويل  سـوأفاد الوزير أن  ي ممعل ه مللك مك
تمكلت يف يويو  لا نة 2010سـ تجارية اجلديد يف  سن قانون العالمات ا بدل تعزز  سـ وأن اإلطار القانوين يف ا ل ب ل

سخ2010 يهن واذلي قدمت  نظر  نه لألمانة  فة  ت ها األخرية . لع حلوقال إن العديد من القوانني وصلت إىل مرا
ية با ناف ا ية وقانون حامية األ ياانت اجلغرا تومن مضهنا قانون ا ن ص لب وقال أيضا إن بدله ال يزال ياكحف من أجل . فل

يق بني مؤ ية الفكرية  ية دوية شامةل  تغلب عىل حتدي وضع اسرتا سا سـ ل يج نل للتت سات أحصاب املصاحل للملك
ية الفكرية سلطت الضوء عىل تكل األولوية نه شدد عىل أن خطة معل ا مللكاخلاصة بقطاعات حمددة و وذكر . لك

تصادية ويه  ية الا يق ا ية الفكرية يف  ندا أقرت ابلاكمل ادلور احلامس اذلي تضطلع به ا قالوزير أن أو حتق منمللك لتغ
شأن ا بو  تايل تدمع جدول أعامل الو باب ي ية ل ية اب ية ادلوية ا نة احلكو متر يف إطار ا مللكية والعمل ا نم ل للج ملعمن ملسـ لت

يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالفكرية واملوارد الورا متر ومتىن أن . لث ية دمع بدله ا تام أكد الوزير  ملسـويف ا للجمع خل
نجاح  . لتلكل مداوالهتا اب

يا الر .64 ناعة يف ان تجارة وا نأ انئب وزير ا ئو ب لص ل تامميه تخابه وأكد هل تعاون بدله ا ليس عىل ا وقال إن وضع إطار . ن
بني من  سـامب  نحه بدله األولوية  ية ويهنض هبا أمر  نا تجارية وا شطة ا رس األ ية الفكرية  تسلمي  يللملك حي مي ع لص ل ن ي

ية ية الو بدل اإلمنا نخطة ا ئ ية. طل يري وا ية إىل ا ية اجلديدة ادلا منوأردف قائال إن حتدايت األ تغ لتع ل لف  وال سـامي فامي ً
ثت  ية  ية ورش املعلومات واملعامالت اإللكرتو يا املعلومات اإللكرتو نولو يا املعلومات و نولو حتعلق  ج تك ج نتك ن ن بي

يا نولو تاكر يف مراكزه للعلوم وا شجع الا يا  نولو شأن املعلومات والاتصاالت وا جبدله عىل وضع قانون  تك ج لتك بل ي . ب
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رشاكت وا يل ا ملومىض يقول إن أنظمة  ل تصادية تسج ية الا تجزأ من ا قية الفكرية اكنت دوما جزءا ال  منلك لتي ً ً
ية  ية وادلوية  شدد عىل مدى ترابط األنظمة الو تحدايت اجلديدة املواهجة  ية وإن ا ثقا ية وا للملكوالاجامت لف ن ت ل ل طع

يد العاملي رشاكت عىل ا يل ا لصعالفكرية و ل رشيعا. تسج ية وا نا ية ا توأضاف قائال إن حقوق ا ع للص مللك ت اخلاصة ً
تامثرات املوظفة  تعرض حلد أدىن من اخملاطر وتربير الا تكرين ابخرتاق أسواق جديدة اب رشاكت مسحت  ساب ل ب للمل

رشاكت يف املقام األول تاكرات وا ته الا بحث اذلي اكنت  ليف جمال ا ب يل ًواسرتسل قائال إنه ال ميكن ألي . حصل
هام الفعا رشاكت اإل يل ا ية الفكرية و سنظام  لللملك هات اليت تسج تفع به ا تصادية ما مل تدركه و ية الا جلل يف ا ن تق لتمن

نعني وأحصاب  تجار وا ياجات ا تجابة ال نظام لال يخ ا سن تر بغي  نظام لفائدهتا وإنه ال  ملصوضع ا ل ت سـ ل سـ ح حل ين
ته  ثه و تظام لضامن حتد تعراضه اب سب بل ال بد من ا سـهتلكني  ثني ورجال األعامل وا با ياملصانع وا تلبح ي ن سـ حف مل ل

يهللطل تغرية  علبات ا ية . مل ها ا تحدايت وسخري الفرص اليت  يا إىل مواهجة بعض تكل ا مللكوأفاد بأن بدله،  تتيح ت ل ًسع
ها رشاكت ويقمي وجاههتا واحلاجة إىل تعد يل ا ية الفكرية و ته  تعرض أ يلالفكرية،  لللملك سج نظم تسـ يقا ذلكل، . ي ًو حتق

ييب يعكف يف الوقت احلايل عىل  نا مقال إن الربملان ا ية تعىن ل ئة و شاء  ية وإ نا ية ا شة قانون ا ننا ي ن ع لص طق ه مللك م
ية الفكرية وتعديهل رشاكت وا بدل اإلداري اخلاص اب تعراض نظام ا مللكاب ل ل تقدم احملرز يف . سـ لوأحاط علام اب ً

تقين  يا ا هد ان ناعة و تجارة وا بو ووزارة ا يع عىل مذكرة تفامه بني الو تو سـهتدف ا شات اليت  نا لا ب لص ل ي ل ت ق ميمل مع ق
ئة ال بدل من مضهنا  ئات يف ا نفذ إلهيا عدة  شأن الرباءات ميكن أن  تعاون  ياانت عن معاهدة ا فتضافة قاعدة  لف ت ب ل ب سـ

ناعة بحث وقطاع ا سات ا لصالطالب ومؤ ل تضافة املؤمتر ادلبلومايس . س تطرد قائال إن بدله جنح يف ا سـوا ًسـ
ية الفكرية املعين ابعامتد بر ية  ية األفر للملكنظمة اإل يق مي يدية وأشاكل قلللم شأن املعارف ا ند  تقلوتوكول سواكو ب لمب

ية الفكرية  ية اب ية ادلوية ا نة احلكو رشوع بروتوكول طرح عىل ا نظر إىل  بري الفوللكوري ولفت ا مللكا نم ل للج م ل ملعتع ل
نة املذكورة ساندة معل ا يدية والفوللكور  ية واملعارف ا للجواملوارد الورا مل تقل ل من وأشار إىل اعامتد الربوتوكو. لث

ثل  ية الفكرية اليت  ية  ية األفر نظمة اإل ية الفكرية وا ية  نظمة األفر متجانب ادلول األعضاء يف ا مي مل للملكمل يق للملك قليق
بدأ العمل يف الوقت احلايل عىل وضع صك ملزم 50أكرث من  ي ابملائة من بدلان القارة وأضاف قائال إنه يؤمل أن  ً

يدية  شأن حامية املعارف ا تقلقانوان  لب بري الفوللكوريً ية . لتعوأشاكل ا ية وا ساعدهتا املا بو عىل  نوشكر الو ل م لتقي
تواصةل يف جمال تكوين الكفاءات ومتىن  بادراهتا ا ية الفكرية وعىل  تب بدله  تة  مترار أل ملاملقدمة اب ممت للملك مك سـ

يات وبعدها مثرا خالل ا ناء و مجلعيع اجامتعا  ب ًللجم م ً ً. 

مين عن سعادت .65 تارخي، حبضارهتا اليت مجعت لوأعرب وزير ثقافة ا نذ جفر ا مين، اليت عرفت  ثل بالده ا له وهو  ممي ل
ثري من  يه اليشء ا ثقايف اذلي يعلق  نوع املوروث ا ثافة  تصادي والعمراين و منو الا لكبني اإلبداع اذلهين وا علق ل ت ّك ل

تصادي منو الا ية  شلك أحد املوارد األسا قاآلمال من أن  لل سـ تقدمي اذلي. ي تفت حنو املايض إمنا لوقال إن هذا ا يل 
مين من املعارصين  يث يكون ا تفاعل اخلالق  يق ا بل، وسوق إىل  ئةل احلارض وا لسعي إىل إاثرة أ حب ل ي سـ حتقي ملسـتق

ية الفكرية واإلبداع  تحدث يف جمال خلق عالقة ويقة بني ا ناجه اليت  يني لألفاكر اليت تطرح وا مللكا ث سـ مل تلفعل
تصادي والاجامت منو الا تاكر وا قوالا ل متعاتب ية معلت عىل تطوير . جملعي للك ا هورية ا لمينوأضاف قائال إن ا مجل

بدأ احلرية الفكرية واحلق يف احلصول  ميين عىل  تور ا رشيعات اخلاصة حبقوق املؤلف وحاميهتا، كام أكد ادل ما ل سـ لت
ت. اهبنعىل املعلومات والاتفاع  ية أن اإلبداع والا ثقا ياساته ا مين ندرك يف  بوقال إن ا ل فسـ ية ل لعملاكر هو احملفز 

شامةل ية ا تقدم اإلساين وعامل هام من عوامل ا تطور وا منو وا لا من ن ل لتل ية، . ل بادئ األسا سـوانطالقا من هذه ا مل ً
يث تزداد  بدعني يف هذا العرص،  ية احرتام حقوق ا بدل واهامتمه حبامية احلقوق الفكرية وأ حشلك الزتام ا مل مه ل يت

يات نامجة عن تطور  تحدايت ا نا ل يةتقل ثقا ناعات ا ف الاتصال وازدهار ا ل ية . لص بدل حبامية ا مللكوقال إن اهامتم ا ل
تفاعل يف  شاركة وا سب بل إنه نطمح إىل ا ند حدود حراسة وحامية هذه احلقوق  لالفكرية ال يعين الوقوف  مل حف ع

تصاداي جديدا، جتاوز يف قدراته ومثاره  بح مصدرا ا كهذا اجملال الفكري اإلبداعي اذلي أ ًص ًً ًثريا من مكوانت ق
ييك تصاد الالك سـالا شلك . ق بح  بدعه العقل اإلساين أ رشي والاتفاع مبا  تامثر ا تطرد قائال إن الا يوا ص ن ي ن ب لسـ س

تفكري يف حتديد  يد ا ية واألقل منوا يف حاجة إىل أن  نا بدلان ا تصاد العاملي، وإن ا نضب يف الا يدا ال  لر تع ل ل ي ًص مً ق
نا تامثر يف  باألولوايت وأن تعطي الا ية األولويةس تاكرية واإلبدا عء اإلسان وتطوير قدراته الا ب تعلمي . ن للوقال إن 

منوية، وبدون تطوير هذه اجملاالت  ساحات أوسع يف الربامج ا تحظى ابهامتم أكرب و بحث العلمي  ثقافة وا لتوا م سـ ل ل
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يات ا شف عن  تجاوز حدود ا تاكر لن  بدلان ابال ية فإن العالقة هذه ا معلالفكرية وا لك ت ب ل نة لعلم صلزتوير أو القر
يه لويس هذا ما تطمح إ تع . ل منو كام يطمح أن  تاكر عامال همام يف ا متوأعرب عن أمهل يف أن يكون اإلبداع والا يب ل ً ً

تحفزيمه عىل  ية  يس وحدها اك نوية  هم الفكري واإلبداعي فاحلقوق ا بدعون ابلامثر املادية  لاملؤلفون وا ملع فمل ل لعمل
تاك بدلان األقل منوا أن .رباملزيد من اإلبداع و الا ية حمددة تضمن  تو متىن أن خيرج هذا الاجامتع  ًوقال إنه  لل ص ب ي

تصادي  منو الا تاكر واإلبداع وا يق هذه العالقة الرضورية بني الا قتضع قدهما يف أول الطريق املؤدي  لتحق ب ل
يادهت. والاجامتعي ية الفكرية  ية  نظمة العا بقوأضاف قائال إن ما من شك أن ا للملك مل ية للوضع مل ية والوا نا عا ادل ميكي

يق الفجوة  ساعدة عىل  يات الالزمة  يالعاملي الراهن ميكن أن تلعب دورا همام يف توفري اخلربات الفكرية وا للم تضن لتق ً ً
مين ية واألقل منوا، ومهنا بالدان ا نا ية وادلول ا نا لبني ادلول ا ً م ل ع شكر والعرفان . لص تاما، حرص عىل تقدمي ا لو ً خ

سس نيد فرا نرصمللسـ متزية اليت بذلوها خالل العام ا هود ا بو عىل ا مل غري املدير العام، وفريق معل الو ملي  .جل

توبر  .66 بان يف أ بو وحتدث عن سقوط نظام طا نانه للو تان عن ا ناعة يف أفغا تجارة وا كوأعرب وزير ا ل ي ت سـ لص مل ن
نة 2001 نذ  هد  يني الريس حامد كرزاي الحقا وقال إن بدله  سـ و متع ش يريات2002ئ  ثورية يف اجملاالت تغ 

ثة ية حد تان يه دميقرا ية وبني أن أفغا تصادية والاجامت ية والا يا يا ط سـ ع سـ نسـ ّل وأشار الوزير إىل أن أغلب . ق
تحمك يف  سوق بعد أن اكنت ادلوةل  تصاد ا بادئ ا يت عىل أساس  ية  تصادية واملا سات بدله الا تمؤ ل ل قس م ن بق

تصاده بادئ ا. قا يط الضوء عىل إدراج  موعىل إثر  تور بدله اجلديد والقوانني اجلديدة تسل سوق يف د سـتصاد ا ل ق
تعدد يف  سامح ودميقراطي و متع  ناء  ثة  ساعي بدله ا ية فضال عن  تصادية واملا سائل الا نظم ا ماليت  ي تق ب م ل مل مت جم ل حلث ً

بع أفضل املامرسات ادلوية ومن مض لظل تعالمي اإلسالم، شدد الوزير عىل أن بدله احرتم القوانني ادلوية وا ت ل هنا ّ
ية الفكرية تصةل حبقوق ا مللكاملامرسات ا تان اجلديد اليت حتمي 47وأشار الوزير إىل املادة . مل تور أفغا سـ من د نسـ

نة  بو يف  شفني وإىل انضامم بدله إىل الو سـحقوق املؤلفني واخملرتعني وا ي وأعرب الوزير عن سعادته . 2005ملكت
تان ناعة يف أفغا تجارة وا سـلإلعالن بأن وزارة ا لص ية الفكرية وأن الوزارة نل تعلقة حبامية ا سائل ا مللك لكفت اب مل مل ُ

نة  ية الفكرية يف  سا حلقوق ا شأت  سـأ جمل مللكن وأقر الوزير أنه ابلرمغ من اعامتد بدله بعض القواعد محلاية . 2007ً
تجارية يف  يا يف أ1960لالعالمات ا ية الفكرية ال تزال جديدة  تصةل اب سائل ا ً إال أن ا ب نسمللك مل تان وقال إن مل نسـفغا

برية جدا ية الفكرية  هور حبقوق ا ًاحلاجة إىل إذاكء وعي ا ك مللك ناعة نظمت . مجل تجارة وا لصوأعلن الوزير أن وزارة ا ل
متع املدين واملدرسني اذلين تلقوا تدربا يف جمال  يني وا سؤولني احلكو تني لفائدة ا تني املا ًندوات خالل ا ي مل جملي م ضن لسـ

نة . كية الفكريةمللإذاكء الوعي حبقوق ا تجارية يف  متدت قانون العالمات ا ية ا سـوذكر الوزير أن احلكومة األفغا ل عن
ناعة2009 تجارة وا يادة وزارة ا لص  ل نة . بق سـوأشار الوزير أيضا إىل اعامتد قانون الرباءات وقانون حق املؤلف يف  ً
ية الفكرية مضن إداراهت2007 تب ا شأت  مللك وقال إن الوزارة املذكورة أ مك تب ن ملكا وأفاد بأن العمل جار دلمع ا ٍ

ياته سؤو لحىت يؤدي  رسا ملوصةل . م ياابن وسو بني إىل ا ية أرسلت طا يوأضاف الوزير أن احلكومة األفغا ل ل ن
نظمة  ندوات ا تفادوا من ا يني ا سؤولني احلكو ية الفكرية وأن العديد من ا سائل ا تقدمة يف  ملدراسات  ل سـ مل مم مللك م

نظمة القانون ادلويل . ية الفكريةمللكيف الوزارة حول حقوق ا بو و ساعدة من الو موقال الوزير إن بدله تلقى ا ي مل
هات هذه ا نانه  تحدة وعرب الوزير عن ا تابعة للوالايت ا ية ادلوية ا ثل واكةل ا جلية وهجات ماحنة  ل تم مل ل ل من ممن ّ ت لت وقال . لل

تان، فإنه ال يزال  تقدم امللحوظ اذلي أحرزته أفغا سـإنه ابلرمغ من ا ثال ابلاكمل نل ثري إلجنازه لال متأماهما ا لك
يق هذا  بدلان املاحنة  بو وا ثل الو نظامت ادلوية  ساعدة ا تحقللمعايري ادلوية وشدد عىل حاجة بدله إىل  لم ل ي ل مل م ل

ناعة  تجارة وا ية الفكرية يف وزارة ا تب ا هدف وأشار الوزير بصورة خاصة إىل رضورة تعزيز قدرات  لصا ل مللك مك ل
شاء  مكورضورة إ ثقافةن سؤولني . لتب حلق املؤلف يف وزارة اإلعالم وا سة ا ملواقرتح أن تدرب هذه املؤ س

تعلق  سائل  تب املدعي العام والقضاة عىل  ية و ية ووزارة ادلا يني األفغان وال سـامي يف وزارة املا تاحلكو م خل مكل م
ناعة حل تجارة وا ية الفكرية يف وزارة ا تب ا نظم  ية الفكرية وأن  لصاب ل مللكي مك ية هتدف إىل زايدة مللك طنقات معل و

ثة ناعة احلد ية الفكرية يف قطاعات األعامل وا ية ا يالوعي بأ لص تان . مللكمه نسـوأشار الوزير جمددا إىل قرار أفغا ً
بهتا يف تطوير  تصاد العاملي والانضامم إىل الصكوك القانوية ادلوية وأكد عىل ر تصادها يف الا غدمج ا ل ن ق ق

ية الفكرية ومم سات ا مللكمؤ يكون أمه عامل س تاكر  شريا إىل أن الا بكر  تان يف وقت  سـارساهتا يف أفغا ب م ًسـ م ن
رشين تصاد يف القرن الواحد وا لعيدفع ابجتاه توسع الا تاكر . ق ية الفكرية، فإن احلافز لال بوقال إنه بدون حامية ا مللك
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يفا ًيكون  ضع ية الف. سـ يانه ابلقول إن بدله ملزتم حبامية حقوق ا مللكوخمت الوزير  لكرية وبأفضل املامرسات ادلوية ب
سات وفقا للمعايري ادلوية ناء املؤ نه من  ية  ليف هذا اجملال غري أن موارده غري اك س ب لمتكي بو . ف يوشكر الوزير الو

بدلان  نظامت ادلوية وا ساعدات يف املايض وعقد األمل عىل أن تواصل ا ته من  بدلان املاحنة عىل ما قد لوا ل مل م مل
ساعدة أف ية الفكريةماملاحنة يف  ية حبامية ا سات ا ناء املؤ تان عىل  مللكغا ن س ب ملعسـ  .ن

بة بدله يف الانضامم إىل  .67 تعاوية والاسـهتالية يف مالزياي عن ر ئات ا ية وا تجارة ا غوأعرب انئب وزير ا ك ن ل ي حملل لهل
ية يا ومجموعة جدول أعامل ا نوب رشق آ يابة عن بدلان  يان اذلي أديل به اب منا سـ ن لتب ج ل ت. ُل اكر قد بوقال إن الا

يه عن  ميكن الوصول إ بل و تصادي يف ا نود جدول أعامل بدله اخلاص ابألداء الا ندا همام من  لأحضى  ب سـب تق ملسـق ً ً
سويق تطوير وا بحث وا تطريق تعزيز ا ل ترب 2010وأضاف أن إعالن عام . لل تاكر واإلبداع يف مالزياي  يع عاما لال ب ً

ثقاف تاكر يف ا يخ الا لحتراك من حكومة مالزياي لرت ب سـ تحلوا ابملزيد . ة املالزييةً يع املالزييني عىل أن  يا إىل  يو شج تسع ً
بدل، مما يعين زايدة األجور يف  تصاداي جديدا لزايدة ادلخل يف ا تاكر، أدرجت مالزياي منوذجا ا لمن اإلبداع والا ًب ً ق ً

توفرة بزايدة اإل تج فقط عن رؤوس األموال ا منو ال  تصاد نظرا ألن ا مليع قطاعات الا نمج يق ل ية بل وكذكل من ً جتا ن
ية الفكرية  يق بني املعايري ادلوية وحقوق ا سني ا تاكر و شطة الا يع أ هارات و تغالل ا مللكخالل ا لمل سـ حت ب ن ب نسـ لتتط

ها ثال  لوالا ية الفكرية عن طريق ح انئب الوزير بأن مالزياي آخذة يف ّورص. مت مللكتعزيز إطارها القانوين اخلاص اب
تجارية وحق املؤلف تعديل بعض األحاكم وإضافة العد ليد من األحاكم األخرى اجلديدة عىل قوانني العالمات ا

ية نا عوالرباءات والرسوم والامنذج ا يش . لص تفتوأضاف أنه قد أدخلت إصالحات عىل إجراءات وممارسات  ُ
ية الفك نات عىل األنظمة واخلدمات اخلاصة اب ية الفكرية ورد احلق اخلاص هبا، كام أدخلت  مللكا ي رية، مع حتسمللك
مثرين األجانب يع ا ية الصغرية و رشاكت ا تعزيز ا نة  تطورات واملامرسات ادلوية الرا ملستمراعاة ا شج حملل ل ل ه ل وقال . تل

تعزيز  ية،  تعاوية والاسـهتال ئات ا ية وا تجارة ا لانئب الوزير إن مالزياي تضطلع بدور أسايس من خالل ا ك ن ل ي حملل لهل
شطة ناألحاكم القانوية اخلاصة مباكحفة أ يدن نة وا تقل القر ية . لص نا يقات ا شاء وحدتني لإلنرتنت وا ئونوه إىل إ جل لتحقن ّ

ية حبق  نظامت ادلوية ا ثب مع سائر ا ها، عىل أن تعكف هااتن الوحداتن عن  نا نة من  نملاكحفة القر ل مل ك ملعص بع م
ناعة الفونوغرامات ورابطات ب ية والاحتادات ادلوية  يامن يات األرشطة ا ثل  لصاملؤلف،  ل ئ سمجع يات األعامللم . جمر

يع نطاق الرقابة الفعاةل  تضمن تو ية إىل إنفاذ تدابري صارمة  ثف هجودها الرا سـوأضاف قائال إن مالزياي ال تزال  ل م تك ً
تويني احمليل  ية الفكرية عىل ا ية همم إلنفاذ حقوق ا تعاون مع الواكالت ا تايل فإن ا سـعىل احلدود، واب ن ل ملل مللكملع

شاريع جدول وأكد انئب الوزير . وادلويل يذ  يدة  ية  ها عضوا يف مجموعة جدول أعامل ا مأن مالزياي بو سع نفمن بتصف لت ً
ية الفكرية ية وا ية اب نة ا سة  تقدم احملرز يف ادلورة اخلا ية وترحب اب مللكأعامل ا من ن للج م ل تمن لت يذ هذه . ملعل تنفوقال إن 

بدل بغي أن يعود ابلفائدة عىل ادلول األعضاء، وخص ابذلكر ا شاريع  لا بدلان منواينمل ية وأقل ا نا ًان ا ل وأضاف أن . مل
ية، وأن  شأن جدول أعامل ا تقارير  يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا ية ا منمالزياي ترحب كذكل بآ ب ل سـ لتل لتق لتن
ياسات  سائر  ية يف العمل اخلاص  يات جدول أعامل ا يق من شأنه أن يدرج تو ية ا بادئ آ سـاعامتد  ب من ص سـ لتل لتن م

ي بو ويعزز فعا لالو ية ي نا بدلان ا يابة عن ادلول األعضاء، وخص ابذلكر ا بو اب مة األشطة اليت تضطلع هبا الو ل ل ن ي لن
بدلان منوا ًوأقل ا بغي أن حتددها األمانة يف . ل يات املذكورة  تو يذ ا ية  نونوه إىل أن مالزياي توافق عىل أن  ينف ص ل تمعل ّ

ية ية احلا لإطار ويقة الربانمج واملزيا ن نح ا. ث ًألولوية لألشطة قد يكون رضوراي إن اكنت األمانة موقال إن إعادة  ن
شاريع املذكورة متويل ا ية  ملغري قادرة عىل حتديد األموال الالزم ادخارها يف الربانمج واملزيا تطرد قائال إن . لن ًوا سـ

ية  ية اب نة ا شاريع واألشطة اليت وافقت علهيا ا توي ا ية القائةل بأن  تو منمالزياي تدمع ا ن للج ن مل حت ص لتل ية الفكرية ملع مللكوا
يمي  تحرك يف هذا الصدد عىل رصد  ساعد ا تضح مصاحل ادلول األعضاء و يه،  شاريع، و هذه ا تقوصفا  ت لل ي عل سمل س ً

شأن . األداء العام للربانمج تعاون  نظام معاهدة ا متر  سني ا بادرة اخلاصة اب بوأضاف أن مالزياي تدمع ا ل ل تح ملسـمل ل
تب ادلويل در ملكالرباءات، عىل أن جيري ا سنيُ تابعة هذا ا تحاسة  تقدمي . لمل بورصح بأن مالزياي ترحب كذكل  ّ

ياانت الفعاةل بأسعار مدعومة بحث وقواعد ا نفاذ إىل نظم ا سري ا ية و نا بدلان ا ية إىل ا ساعدة ا با ل ل ي ل ل ن لمل ت متق . ل
تقوم مقام ئات اإلذاعة اليت  شأن حامية  بو  سـوسلط انئب الوزير الضوء عىل دمعه لوضع معاهدة الو ي ب هي نصة ّ مل ا

ية تركز عىل املعاهدة املذكورة من  بث القامئ عىل اإلشارات، وشدد عىل أن عقد حلقات معل إ ميئات ا ل قلي له
بة املصاحل وادلول األعضاء لفوائد هذه املعاهدة هات صا هم ا حشأنه أن يعزز  جل بو أن . ف بغي ألمانة الو يوقال إنه  ين
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شأهن ية وضع املعاهدة وأن حترز تقدما  بتقمي  ًمعل ية ادلوية . اّ نة احلكو تطور ا لوأعرب انئب الوزير عن سعادته  للج مب
ية للصك يغة الهنا يد، وأعرب عن أمهل يف وضع ا تقدم فهيا املفاوضات عىل حنو  ئاليت  لص وقال إن مالزياي . جت

يدات اخلاصة بذوي ا ناءات وا شأن الا بو  ها للمقرتح اخلاص مبعاهدة الو يد د يترغب يف إعادة تأ ب ي لتقك ث إلعاقة سـتمع
بات ومراكز احملفوظات، وخص ابذلكر اجلوانب اليت تعود ابلفائدة عىل معايق  بحث وا تعلمي وا سات ا تومبؤ ل ل ملكس

برص ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، ووافق عىل . لا نة ادلامئة ا نوأقر انئب الوزير ابلعمل اذلي تضطلع به ا ملعللج
يع القضااي مدرجة يف جدول أعام نظر فهيا يف دورهتا العاديةمجاإلبقاء عىل  نة  تل ا وشدد عىل أن مالزياي . لللج

بو بأن  نة للو بو ويه  ها الو ناء القدرات اليت  شطة  شاركة يف أ ها  ساحنة  يترحب خاصة ابلفرصة ا ت ي ب ن للم ممل نظم تل
نظمي حلقات العمل والورشات، وال ها الفرصة ليك شرتك يف  تأاتحت  ت سـامي يف جمال حق املؤلف واحلقوق  ل

ية الفكرية يف مالزياي، وخص . اورةاجمل برية يف تطوير نظام حقوق ا سامهة  هم  شطة  مللكوقال إن هذه األ كس م تن
بو ها الو ناء حلقات العمل اليت  بادل املعلومات مع سائر ادلول األعضاء أ يابذلكر  ث ته . تنظمت تمت انئب الوزير  لكموا خ

بو  تضطلع به الو يمؤكدا الزتام مالزياي ابلعمل اذلي  سـ تعاون ً ية الفكرية وحاميهتا والزتاهما اب تعزيز ا بل  ليف ا مللكل ملسـتق
نظمة يف هذا الصدد ملالويق مع ا  . ث

يا  .68 ثا نربا  ترب  توى اذلي  بو عىل اعامتد اجلزء الريع ا يا الو ناعة يف زا تجارة وا نأ انئب وزير ا ًو ل يع سـ ي ب لص ل مه م ًف مل م
تطوي شاطرة جتارهبم والارتقاء  ياسات من أجل  بلواضعي ا م توى امجلاعي والفرديلسـ ية الفكرية عىل ا ملسـر ا . مللك

بو وادلول  ها الو بذ هود اليت  متع ادلويل يف دمع ا نضم إىل ا نة، قال إن بدله  تار  يا مع املوضوع ا يو ت ي سـ خمل لشـ جل جمل لل ًمت
تل بادرات  ية الفكرية عرب  ية يف جمال ا منو وا تاكر وا تفكري للهنوض ابال شاهبة ا خماألعضاء ا من ب ل مت مللك لت ل وشكر . فةمل

يف بال وفد بدله دلى وصوهل إىل  تحضريية وا ياز األعامل ا ناألمانة عىل ا ل جت سـ ومىض يقول إن رؤية بدله يف . تقم
نة  توسط ادلخل حبلول  بح بدلا مزدهرا و سـاألمد الطويل يه أن  ميص ً يق . 2030ً تدرك قائال إنه ال ميكن  حتقوا ً سـ

تصاد العوملة احلايل القامئ عىل املعار بدل قذكل يف ا تام لقدرات ا تغالل ا لف إال من خالل الاتفاع اجلدي والا ل سـ ن
ية الرثوات الفكرية ية . تمنالفكرية و يق ذكل وإدرااك دلوره يف تطوير ا يا إىل  تطرد قائال إن بدله  مللكوا ًحتق ً سع ًسـ

ية نا ية ا ته  ية الفكرية حمور تركزي اسرتا ية جعل من ا ساحة العا عالفكرية يف ا لص من ي مل للتل تيج ً وأردف قائال إن .مللك
ية القادمة ية الو بدل اإلمنا سد أيضا يف خطة ا بادرة  نتكل ا ئ ل تج طمل تطوير جمال أسايس . ًسـ بحث وا لوشدد عىل أن ا ل

ية لك بدل سات . تمنيف إطار  سـهتان هبا يف مؤ تامثرات ال  تايل ا سواسرتسل قائال إن حكومة بدله وظفت اب ي سل ً
تطوير للهنوض بذكل اجملال اذلي بحث وا لا بايه بعدد من اجلامعات ل تاكر وإنه بإماكن بدله ا يا لال ترب أسا ت  ب سـ ليع ً

ية  بريا يف ا هاما  هم إ ية مما  تا تاكرات يف عدة قطاعات إ شارك يف تطوير الا بحث اليت  سات ا منومؤ ك ن ب ت ل لتس ً ً س س يج
ية ياه ومعاجلة. طنالو رشوابت ومعاجلة ا تاج األغذية وا شمل إ تاكرات  ملوأضاف قائال إن الا مل ن ت ب  بعض األمراض ً

ية  نا ية وا بحوث ا هد الوطين  بطه ا نازير اذلي ا متد عىل جدل ا يا والوقود ا هار عثل داء ا لص لعلم لل خل ملعسـ ن بل سـتم ملع ل
بدل بارزة يف ا بحث ا سات ا ترب إحدى مؤ لاذلي  ل ل س باط . يع شمل ا تاكرات أخرى  نظر إىل ا سـتنولفت ا ت ب ل

ية نة  بذور ذرة  بدل  ية يف ا سات زرا حملمؤ ي ل ل ع ت. جهس ها امحلاية سـوا تاكرات وغريها مل  تشملدرك قائال إن تكل الا ب ً
يا نولو ية مما يؤدي إىل انهتاك ا جالاك تك تقار إىل نظام مالمئ . لف فوأوحض قائال إن ذكل األمر يعزى أساسا إىل الا ً ً

بدل تعلمي العايل يف ا تطوير وا بحث وا سات ا ية الفكرية يف مؤ لمحلاية ا ل ل ل س تجربة إجي. مللك بوأحاط علام  هدها ً ية  شا ب
تج أساسا األسجة واملالبس واألاثث واآلالت  توسطة اليت  رشاكت الصغرى والصغرية وا نأيضا بدله يف أعامل ا مل ًل تنً

ية تاكراهتا عرب الرباءات . عالزرا يهتا مل حتم ا تجارية إال أن أ رشاكت جسلت عالماهتا ا بوذكر أن بعض تكل ا ل غلبل
بدل شن محةل ًواسرتسل قائال إن حك. بسبب عدم الوعي تب الرباءات يف ا تايل عن طريق  لومة بدله بدأت اب مكل

ية  ية الفكرية لزتمخ تطوير ا ياسة  متدت مؤخرا  ية وضع حد ذلكل العائق وا مللكثفة إلذاكء الوعي  للملك سـمك ًبغ ع
تعزيز منو ا يدا يف وضع إطار  تقطع شوطا  ياسة  يا وإن تكل ا ملالفكرية والهنوض هبا زخام إضا لف بع سـ ًسـ ً لً لكية الفكرية ً

بدل نة . لوتطويرها يف ا بدل سن يف أوائل  سـومىض يقول إن ا ية ويدير 2010ل نا ية ا به  شئ  ع قانوان  لص ت للملكن مك ي ً
تقةل قانوان سة  رشاكت يف مؤ ًأيضا قانون ا سـ س مل ية . ً يعزز فعا تقالل  بدل ألن الا لوأعرب عن تفاؤل حكومة ا سـ سـ ل

ية الفكرية سة وكفاءهتا يف الهنوض اب مللكاملؤ بدل يف منو .  وحاميهتاس سامهة ا لوأفاد بأن احلكومة ضامان ملواصةل  م ً
ية هبدف  نا ية ا شأن ا ية  رشيعات الو تعراض شامل  ية الفكرية وتطويرها رشعت يف إجراء ا عا لص ب ن ت مللكسـ طمللك لل
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شمل حام نقحة  رشوعات القوانني ا يغة األخرية  ية وأن ا بدل اإلمنا ها مع مطامح ا تحتديهثا و مل مل لص ئ ل ياانت تكييف لبية ا
ية وأشاكل  يدية واملوارد الورا تاكمةل واملعارف ا نفعة وتصاممي ادلوائر ا ية وعالمات اخلدمة ومناذج ا ثاجلغرا تقل مل لمل ف

بدل ية يف الوقت احلايل يف ا ست  بري الفوللكوري اليت  لا محم ي لتع يةل حقوق . ل بح اكمل  تشكوأعرب عن أمهل أن  تص
ية الفكرية قابةل للحامية يف ا نة مللكا بل هناية  سـبدل  نة 2011قل  2013سـ أي يف حدود املوعد األخري املرتقب يف 
يه يف اتفاق تربس نصوص  يوا عل ية . مل ية األفر نظمة اإل يقوأحاط علام بأن بدله مع دول أخرى أعضاء يف ا مي قلمل ً

بري الف يدية وأشاكل ا شأن حامية املعارف ا متد مؤخرا بروتوكوال  تعية الفكرية ا تقل لب ل ً ً ع وأعرب عن . وللكوريللملك
تقدم يف  يل ا يا حامية مواردها وساعد عىل  نقل الربوتوكول إشارة واحضة إىل عزم أفر لأمل احلكومة أن  تعج ي يقي

يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا بو احلكو تقلنة الو ث ن ل ي لجل مللكملع تاما، . م ًو خ
ساعدة ا بو عىل ا ملشكر الو مل ثاين اذلي ي توى ا تضافهتا اجلزء الوزاري الريع ا لتواصةل اليت تقدهما إىل بدله وا سـ ملسـ ف

ثل تكل الاجامتعات يف  يات وجشع األمانة عىل مواصةل عقد  ية إىل جدول أعامل ا مترب إضافة شديدة األ مجلع مه يع
تلف ادلول األعضا ياسات من  تفاعل بني واضعي ا بل هبدف تعزيز عالقات ا خما سـ لل ية ملسـتق تطوير ا سريا  مللكء  ل ًي ت

يع األمم  .جبمالفكرية والهنوض هبا من أجل الارتقاء 

شاركة يف اجلزء  .69 ية يف غابون ابمس وفد بدله عن رشفه ورسوره  ندوب دلى وزارة اخلار للموأعرب الوزير ا ت جمل
بادرات بدله وأعامهل يح هل الفرصة لعرض  ية اذلي  سةل الاجامتعات احلا توى من  يع ا مر ت يف ل سل ية ملسـ مللك يف جمال ا

نة . الفكرية نذ  متد  ية يف بدله  نا ياسة ا سـوقال إن ا ع لص مسـ ُتع هورية2009ل مجل بزمخ من ريس ا  عىل حتويل املواد ئ
بان وخص ابذلكر براءات الاخرتاع والرسوم  ية الفكرية يف ا يد احمليل وإن الزمهتا أخذ ا سـاألوية عىل ا لصع حلل مللك

تج ية وعالمات ا نا نوالامنذج ا ع بدلمللص تصادية يف ا ية الا ية ا لات واخلدمات يف إطار  من قمعل ًوأردف قائال إن . لت
ته يخ  نة لرت بدل الاك توجه مدعوم بطاقة ا يذكل ا سـ ل تمنل بدلان اجملاورة اليت تضم . م لوأضاف قائال إن غابون وا ً

ية يه بدلان تقع عىل ح هورية الكونغو ادلميقرا ية و توا يا الا طالاكمريون والكونغو و ئ مجسـ ثل غين متوض الكونغو و
يولويج بعد األمازون نوع ا يث ا ية يف العامل من  ثا ية ا بلوحدها ا ت ن ل لحملم ل ًواسرتسل قائال إن ذكل املاكن اذلي . ح

ية  يدال تحرضات ا ناعة ا بة إىل  ترب اب تغالل املوارد  تح آفاقا ال رشية من خالهل و ننفس ا لص سـ ص سـ يع سـ ملب لن ً يف لت ت
ية بوجه خاص خمزان للموارد  ًوا يق مكواد أوية مما جيعل بدله يدمع لتجميل ها ادل تغال ها وا بغي  لاليت  قسـ ل حفظ ين
ية ية املوارد الورا ية إبراز أ ثاسرتا مه مية . تيج سار احلايل إلعداد ويقة إبراز  قومىض يقول إن بدله يؤيد أيضا ا ث مل ً

تايل ها احلكومة تطمح اب ياسة اليت  يدية والفوللكور وحاميهتا وإن ا لاملعارف ا سـ تتبعتقل ل  إىل حتويل بعض املواد ل
تصاد قامئ  بل القريب هبدف الاتقال من ا يد احمليل يف ا سطحي واجلويف عىل ا توى ا قاألوية عىل ا نتق لصع ل سـ ملسـل مل
مية مضافة راخسة وإجياد  ناعي القادر لوحده عىل ضامن  تحويل ا بين عىل ا تصاد  يع املواد األوية إىل ا قعىل  لص ل ل مب ق

تعويل عىل اخلارجفرص العمل وماكحفة الفقر وال  نع . لسـامي عىل احلد من ا موذكر أن حكومة بدله اختذت تدبري 
يا إىل حتويل األقوال إىل أفعال شور  شب ا ًتصدير ا سع ن شب الغابوين عىل . ملخل تطرد قائال إن حتويل ا خلوا ًسـ

ية الفكرية وتعزيز الكفا يا ورضورة الاتفاع اب نولو نا نقل ا يد احمليل يعين  مللكا ج نتك مض للصع يجة ذلكلً . نتءات 
تاج إىل  تصاد يه موضوعات  ية الفكرية وعالقهتا ابال سائل ا تذكري بأن  ناسب ا تدرك قائال إنه من ا حتوا م ل مل قسـ مللك ً

ية الفكرية وحتفظ أرسارها ية بإدارة ا ئات ا تع هبا ا هارات وادلراية اليت  مللكا نمل ي ملعمت له تعاون . ت يانه قائال إن ا لوأمكل  ًب
يق  سمح  بتحقادلويل  بدله إىل املوافقة عىل خطة ي تحديد  نوااي إىل أفعال مما أدى اب شودة وحتويل ا باألهداف ا ل ل ملن

ية الفكرية  ية  نظمة األفر يجي الطموحة  يه الاسرتا تو للملكالعمل وا يق للمج ت ية (OAPI)ل تب ا مللك العامةل  مكك
ية يق ا ية  ية  نة و شاء  ية يف مجةل أمور إىل إ ية وادلا نا مللكا سـ ن ن جل ن ع ع نلص مع  الفكرية وتطويرها يف ادلول بتط

ية بدل . يقاألفر ية أهداف ا ية اذلي تقابل حماوره األسا شأن ا بو  لوأفاد بأن بدله يؤيد أيضا جدول أعامل الو سـ من ب لتي ً
شودة ية ا ناإلمنا تني . ملئ تني املذكورتني ودعا هاتني املؤ تا ا تحىل هبا املدير العام يف  يوية اليت  سـوأشاد اب نظم لك ي سحل مل

تآز ية الفكرية حمورها الرييسلإىل ا ية جتعل من ا ية و بدل خبطة معل إمنا ئر يف العمل عىل إمداد ا مللك ن ئ وردد . طل
تصادي وإجياد فرص معل  منو الا يق ا تاكر هو عامل حامس  ققول املدير العام اذلي أعلن األمس أن الا لتحق ل ب

بدل توى ا ية عىل  نا لأكرث جودة وأنه أسايس أيضا لضامن القدرة ا سـ سـ مت ف ل رشاكتً ناعات وا لان وا يانه . لص تمت  بوا خ
تصادي قدما من أجل  منو الا يا ودفع جعةل ا نولو تقدم يف جمال ا باع ا ًقائال إنه جيب يف الوقت احلايل ا ق ج لتك ل ل ت ً
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تقدة وأشار إىل  تدامة وإن شعةل األمل  ية ا سار ا شاركة يف  برية وا مية مضافة  تاج ذي  ماعامتد نظام إ سـ من م مل ك ملن لت ق
نداء اذلي  ثال عىل لا ترب خري  ياغة إعالن من أجل احلرية واذلي  يفي وندر يوم األمس  موهجه املغين  يعت لص س

 .ذكل

يري  .70 بة ولعل ما أفرزته من  مية و تحرض انئب وزير ثقافة العراق ما جرى عىل العراق من أحداث  تغوا ي عصسـ جسـ
بدل  تاح ا يوم يف هذا املقام وا يايس اكن من مثراته وقوفه ا ليف نظامه ا ل نفسـ يه لكمة ل متع ادلويل بلك ما  تعنعىل ا جمل

نظامت ادلوية  ته ا يع ولعل ادلمع اذلي قد توحة عىل ا يوم بواابت العراق  بحت ا تاح، كام أ لالا مل مجل ل مص مف نف
تاح عىل العامل واكنت واحدة  ياسة الا تجزأ من مثرات  يقة اكنت جزءا ال  نفوحكومات ادلول الصديقة وا سـشق ي ً ل

تطور اليت دفع ثل تطور لمن أدوات ا ية الفكرية اليت  نظومة حقوق ا بح جزءا من  متع العرايق  متت ا مللكيص م ً ل جمل
ية ية وغري احلكو سات احلكو متع واملؤ بقات وأفراد ا ثة ومصدرا همام محلاية  متعات احلد ما م س ط جملي ًجمل وأشار إىل أن . ً

تاك سرية اإلبداع والا نعت  بدلان اليت  نذ عصور موغةل ابلقدم من ا بالعراق  م ص ل ٍ شافات اليت قدهما م كتر والا
هد العقيل والفكري مبجموعة من أدوات الوعي والرؤية الفاعةل اليت اكنت  يجة هذا ا رشية اكنت  جلللحضارة ا نت لب

تالءم مع روح العرص اذلي متر به تدامئا  سه مبجموعة من . ً نفوأضاف قائال إنه وابلرمغ من أن العراق قد حصن  ّ
ية ته القضا نظو ئالقوانني وفق  م تاح جعهل يدرك احلاجة املاسة م شعور بعد الا ية الفكرية إال أن ا نف اليت ختص ا لمللك

ياسة الانغالق اليت دامت أكرث من  ية الفكرية يف العراق بعد  ية اليت حتمي ا ية واآل سـلدلمع ادلويل يف ا مللكل لكيف
ية الفكرية يعد تعلق حبامية حقوق ا نظام القانوين ا مللكأربعة عقود، رمغ أن ا مل يل ل تاكمال إال أن  ثا  تفع نظاما حد ًي م ً ً

تواصةل ومن أبرزها اهامتم  هود ا ته مجموعة من الصعوابت اليت ال ميكن جتاوزها إال بفضل ا نظام وا ملهذا ا هج جلل
بات  بديد ا شاركهتا يف  نوي ومادي و ته من دمع  ية الفكرية ابلعراق من خالل ما قد ية  نظمة العا لعقا م تللملك م مع مل مل

ية الفكرية، فاكنت اليت يعاين مهن نظومة ا ية يف  شورة الالزمة ملواهجة الظواهر ا مللكا، وتقدمي ادلمع وا م ب لسلمل
يس املركز الوطين محلاية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف  نظمة هو تأ تعاون مع هذه ا سواحدة من مثرات ا مل ل

ية ول نا تجارية وا يل دوائر براءات الاخرتاع والعالمات ا عالعراق و لص ل سجل تفع يس ا لألمه من ذكل هو تأ س
شعيب العرايق املادي وغري املادي نظمة اذلي . لالوطين للرتاث ا يق احلكويم مع هذه ا ملوأشار أيضا إىل ا لتنسـ

نظمة ولعل أبرز ما خرج  يق يشء أكرب مع هذه ا ية  هود احلكو يث تضافرت ا يا همام  با و بح وا ملأ ن تحقص م جل ح لج ً ً طً
يع عىل تو ها هو ا قبه العراق  ناد يف أيلول عام لمع تقدمي ادلمع واإل شرتك  تعاون ا ية ا سـ اتفا ل مل ل ناد مراكزه 2009ق سـ إل

بارش  ية الفكرية وبدمع  ية الفكرية وإقامة ورشات العمل وادلورات اخلاصة حبامية حقوق ا ية حبقوق ا ما مللك مللك ملعن
يقة واليت دمعهت نظمة اكنت آخرها دورة يف حقوق املؤلف يف اجلزائر ا لشقمن ا ية الفكرية مل ية  نظمة العا للملكا ا مل مل

بارش أيضا ًشلك  م شأن من . ب بح أحصاب ا يوم واقعا ملموسا وأ بح ا ية الفكرية أ لوالحظ أن واقع ا ص ل ًص ً مللك
ها يف العراق  ية الفكرية وحقو ياء ثقافة ا هم كام أن إ نهيم حامية حقو رشاكت  تكرين وأحصاب ا بدعني وا قا مللك ح ق تع ل ب ململ

نظ بحت جزءا من  مأ ً يح عرب ص ها ا ية الفكرية يف العراق أخذت طر ية والقانوية وأن ضوابط ا ثقا ته ا لصحو ن يقل مللك ف م
ية عام  تجارة العا نظمة ا با لالنضامم إىل  ية، وبعد أن قدم العراق  ملبواابت األنظمة القضا ل طل مئ  أخذ يفكر 2004ً

ته تجارة ادلوية وإعادة تريب أ تعلقة اب ته ا يا نظميا بقراراته و ل ل مل سـ سـ تمل تصاد ً تجارة والا ية اخلاصة اب رش ق ا ل يع لت
ية  تجارة العا نظمة ا ياسة  ها تامتىش أكرث مع  لو ل مسـ تعلقة  والجعل تجارية ا ية اجلوانب ا ملسـامي القضااي اخلاصة ابتفا ل ق

ية الفكرية  يام اإلطار القانوين) ياتفاق تربس(مللكحبقوق ا مية تكفل  يغ القانوية فعاةل و يهنا مما جيعل ا قوقوا سلن ّ ن  لص
سلمي ملامرسة هذه احلقوق وضامن حاميهتا تح عىل العامل وختلص من نظامه . لا تطرد قائال إن العراق بعد أن ا نفوا سـ

شلك  نانني، قد اندفع  بدعني واملفكرين والعلامء واألدابء وا تاتوري اذلي أهجز عىل العقل العرايق والحق ا بادل مل لفك
نظمة  ية الفكريةملواحض وجريء إىل ممارسة حقوقه كعضو يف ا ية  للملكالعا تعلقة هبذه مل ته ا يا يوم  مل وقد جعل ا سـ سـ ل

يس  ياسة، رمغ أن الوقت اذلي مر  نت معامل هذه ا سابقة بعد أن  نوات ا لاحلقوق أكرث الزتاما من ا سـي ل لسـ تبل ً
يه بعد سقوطه من دوام سابق وما دخل  تاتوري ا ها نظامه القمعي ادل يةل اليت  يل ولكن الرتكة ا فاب خلف لثق ك ة للقل

يوم شعب العرايق ا لاإلرهاب ادلموي األمعى اذلي يرضب ا نرب أن ما جيري يف العراق . ل ملونوه من عىل هذا ا ّ
سلمي ال ميت هل  تعايش ا سامح، وا سامح، دين احلوار وا هذا ادلين ا يوم من إجرام ابمس اإلسالم ال ميت  لا ل ت ت لل مل ل

ي ية هذا الغطاء الاكذب وما دخل  بدل  فبصةل ذلكل فإن ا حض نظام من دوامة اإلرهاب ادلموي ل له من سقوط ا
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نظمي  ية  نظامت العا سعى جاهدا مع األشقاء واألصدقاء وا نه  ية،  ئا يف إجناز همامه العا تاألمعى جعهل  مل مل ي مل لي سبط لك ً
شمل اخلطط  تقرارا وأكرث معقا و يكون أكرث ا ياسة والواقع اإلبداعي يف العراق  تهذه العالقات وهذه ا سـ سـ سسـ ً ً ل

ية الفكرية ولعل أبرزها يه القادمة  يات واملعاهدات ادلوية اخلاصة حبقوق ا مللكالانضامم إىل أغلب الاتفا لق
ية بروتوكول مدريد  ية واتفا نا يل ادلويل للامنذج ا شأن ا ية الهاي  شأن الرباءات واتفا تعاون  قمعاهدة ا عق لص سج ب ب لتل

نفات ا ية برن محلاية ا يل ادلويل للعالمات واتفا ملصشأن ا سج قب ية مع خطوات الانضامم إىل لت ية وا نألد لفب
يا بو تدر يات األخرى اليت تقع حتت مظةل الو ًالاتفا جي ي ًوأخريا، شكر ابمس حكومة العراق لك اذلين قدموا هجدا . ق ً

نظمة يد املدير العام وللك العاملني يف ا بدل خاصة ا هذا ا نادا  ملودعام وإ سـ ل لسـ ل ً ً  

يا املعلومات وا .71 نولو جوقال انئب وزير  بري عن وهجات تك نحه فرصة  رشف  هورية مودلوفا إنه  تعإلعالم يف  مب للت ي مج
رشوعاهتا بو و شطة الو ية الفكرية ودمعه أل شأن حقوق ا منظر بدله  ي ن وقال انئب الوزير إن مودلوفا تدمع . مللكب

ية الفكرية جزءا ترب أنه من الرضوري أن يكون احرتام حقوق ا ية الفكرية و ًابلاكمل قضااي ا مللك تجزأ من تعمللك ي ال 
بدل نظام األسايس للقمي يف ا لا تحقق . ل ية الفكرية سيورأى أن ذكل  يعة ا هم  يع عىل  مللكعن طريق ا بف طشج لت

تصادية يف مودلوفا ية والا سني األوضاع الاجامت قوإماكياهتا يف  ع حت نارص . ن ية الفكرية  عوقال إن أصول ا مللك
بدل تدام  بل  ناء  بة  ية اب للأسا سـ ب سـ مسـ ل مسـتقن تعلق ابحلرايت واتبع. ل ية فامي  نا تحدايت ا ي قائال إن ا ت مل مل ً

ية الفكرية تخيل عن احرتام حقوق ا بغي أن تؤدي إىل ا تصادية ال  مللكالا ن لق وأشار انئب الوزير إىل رضورة . ي
باره ذا  نظرة حول ما ميكن ا يري ا ية الفكرية و نح  يع نطاق امحلاية اليت  تجارية وتو قيري الامنذج ا ت ل تغ مت سـ ل عتغ . ميةللملك

ندان إىل  تصاد القامئ عىل املعرفة ومنوه  توأكد انئب الوزير من جديد عىل أن الهنوض ابال ية الفكرية يسق مللكا
ية الفكرية  هامة يف إطار سعهيا إىل تعزيز حامية ا مللكوأعلن أن حكومة مودلوفا حققت عددا من األهداف ا ل ً

متد يف املقام األول ا. والهنوض هبا لسـوقال إن بدله ا رشيعات الرضورية ومن مث معل عىل تأمني كون ع ّياسات وا لت
بغي ية الفكرية وحاميهتا والاتفاع هبا كام  بة لضامن حتديد أصول ا نا ية  ية املؤ بىن ا ناألسواق وا مللك يم ن سـ سـ ت سل . لتح
هود اليت بذلهتا مودلوفا يف هذا الصد مية ورضورية يف إطار ا سامهة  بو قدمت  جلورأى انئب الوزير أن الو ق م د ي

متر ها ا نظمة عىل د يق  نان بدله ا ملسـوعرب عن ا مع للم لعم مت ية . ّ تيس أ ية الفكرية موضوع  مهوأضاف قائال إن ا يك مللك ً
ناء العمل  هم أ تح و ثل يف اختاذ موقف  ها  بة إىل حكومة بدله وأشار إىل أن املقاربة اليت  ثابلغة اب مت تفسـ تف مبع م تت ي لن

سـهت ناعة وا ية وقطاع ا ملمع ادلوائر احلكو لص بريا يف مودلوفا عىل غرار ما . لكنيم ثل حتداي  نة  ًوذكر أن القر ك مت ًص
سحرتني اجلديدتني . جيري يف بدلان أخرى من العامل تني ا تا ا تاكر واإلبداع أ يوأشار إىل أن لكميت الا ل للكم بح صب

ناو. يف لك ماكن ويف أي مؤمتر دويل بغي  تغالل ذكل الوضع،  ناء عىل ذكل أنه، ألغراض ا تورأى  سـ ل مناذج ينب
تدام يف بدله تصادي والاجامتعي ا تقدم الا يق ا متكن من  تكر مبا أهنا  ية الفكرية عىل حنو  سـا ل ملب ق حتق سـمللك . م

تاكر  نرص الا بح  ية حامسة  تيس أ يات  شاركون يف ا نظر إىل أن ادلور اذلي يضطلع به ا بولفت ا ع يص مه مجلع مل لل يك
ية يف  يق ا لتمنواإلبداع احملرك اذلي يدفع ابجتاه  ته، أكد انئب الوزير ابمس حكومة بدله . مودلوفاحتق تام  لكمويف  خ

بادراهتا ها و بو وبرا رشوعات الو تام  مجمددا، دمع بدله ا جم ي مل ل ً . 

رشف أن يديل خبطابه أمام  .72 رسور وا ناعة والعمل يف ساموا إنه ملن دواعي ا تجارة وا ساعد وزير ا لوقال  ل لص ل م
بلغ ية العامة، وإن ساموا دوةل جزرية  يا بو بدور همم يف 170 000 عدد ساكهنا مجلع سمة وقد اضطلعت الو ي  ن

نقدي نظام ا ناء الاتقال من نظام املقايضة إىل ا ياهتم أ لسني أسلوب  ل ن ث تصاد آخذ يف . ححت قوراح يقول إن الا
شة يف هذه اجلزيرة الصغرية آخذة يف الارتفاع توايت ا منو وإن  يا ملعسـ م ثريا من . ل يد  ًوأضاف أن ساموا  ك تسـتف

تاكرمبا شطة اإلبداع والا يع أ بو وتقدم ادلمع الاكمل ملوضوع املؤمتر وهو  بدرات الو ن شج وقال إن الوفد يعرب . تي
همة ية ا شاركة يف هذه ا يحت هل  نانه للفرصة اليت أ ملعن ابلغ ا مجلع للم ت  . مت

ية حب .73 شرتكة بني الواكالت ا نة ا ته ريس ا تارياك، و نوقال انئب وزير العدل يف كو مل للج ملعسـ ئ ية الفكرية بصف مللكامية ا
ية ياساهتا اإلمنا تلاكهتا يف  تارياك دلور  نظور كو يل بدله واحلديث عن  رشف  تارياك إنه  ئيف كو سـ مم سـ ث ت مسـ بمت وحبمك . ي

ية ألهنا  برية وا تقدمة وا بدلان ا ترصا عىل ا ترب أمرا  بغي أال  ية الفكرية  بني أن ا تارياك  نجتربة كو مل ل تع ت لغسـ لك مق ن ًمللك ً ي ّ
يه تويد عفة أمشل وأوسبص ند  تصاد املعومل اذلي اكن  ية الا تعزيز  يدة ورضورية وال غىن عهنا  ل أداة  من فل ت ق يسمف ت
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سري جين . ًالرثوة أساسا عىل املعلومات واملعارف ترص عىل حامية مثرة العمل و ية الفكرية ال  تيوأضاف أن ا تق مللك
سات سواء اكنت صغ ية املؤ نا توى  سن أيضا  سالفوائد، بل إهنا  سـ ت سـ فحت م بريةً توسطة أو  كرية أو  واألكرث من . م

ية،  ية يف جمال ا ها آاثر جا ية الفكرية وحاميهتا  تعزيز ا منذكل، اإلجراءات اليت جيب عىل أي دوةل اختاذها  لتل ب ل نمللك
يةل  باره و تعلمي اب ية ا نده ألنه اكن دامئا يدرك أ رشي  ية رأس املال ا تارياك بدل يدمع  سـوأشار إىل أن كو ت ل مه ع ب من عسـ ً ل ت

ية محلاية . تمنيةلل تاكر والقدرة املؤ بحوث والا ناعة قامئة عىل املعرفة تعد فهيا ا بدل  سـوعىل مر الزمن، أسس ا ب ل ص سل ّ
ية شطة الاسرتا ية أ نا تجارية وبراءات الاخرتاع والرسوم والامنذج ا يجالعالمات ا ن ع لص وأكد انئب الوزير أن . تل

سل يعات ا يدية جتاوزهتا  ية ا تجات الزرا لا ب تقل ع من ل ية مل مية العا تطورة ذات ا يا ا نولو لع واخلدمات املربطة اب مل لقت ج لتك
تارياك رابع أكرب دوةل مصدرة يف 45وأن  تطورة، مما جعل كو يا ا نولو سـ يف املائة من صادراهتا سلع مربطة اب مل جت لتك

ئة بدل،. لفهذه ا ية اليت يوفرها ا تارياك واملزااي ا يني يف كو ية  لوبفضل الكفاءة العا سـ ن لنسبل ً فإن عددا مزتايدا من للمه ً
ية وتطوير  بحوث ا ية إجراء ا بدل  تارياك أو حتدد رشاكء  سـهتل يف كو سات واجلامعات قررت أن  لعلماملؤ ل بغ لل سـ ت س

يذ رشااكت . مرشوعات جتارية يولويج اذلي هل ابع طويل يف  نوع ا هد الوطين  ثاال عىل ذكل ا نفوساق  ملع تم ٌ ب لت لل ً
تربات اخلاصة وا ية مع ا خملاسرتا يواانت يف تيج بااتت وا حلجلامعات من بدلان أخرى إلجراء حبوث عن ا لن

بة يقات املعارف ا تلف  تارياك ويف  سـكو ب خم تسـ تارياكًوأشار أيضا إىل تعز. ملكتط يات يف كو ناعة الرب سـيز  جم  ويه ص
يع أفق العمل يف جم. صادرات هممة يوية جدا تو تارياك ترى أنه من األمور ا سـوقال انئب الوزير إن كو حل ال ًسـ

ية يةل  ية الفكرية و ناع بأن ا ند إىل الا ياسة شامةل  يع  ية الفكرية عرب  منا سـ ت سـ للتشج مللك ت قمللك تس ذلكل جيب . ت
يدية للحامية واإلنفاذ تخيل عن الطريقة ا تقلا ثقافة . لل تعريف  تامثر يف ا بغي الا بوأضاف أنه إىل جانب ذكل،  ل س ين

يوية أي ية الفكرية وأنه من األمور ا حلاحرتام ا ية اليت تقوم علهيا مللك سني الكفاءات املؤ تامثر يف  سـضا الا سحت س
ية الفكرية من األولوايت عىل . امحلاية واإلنفاذ تارياك ألن مورد ا مللكويريم حتديد اإلجراءات إىل تعزيز دور كو سـ

ية الوطين توى ا. لتمنجدول أعامل ا سني  تاكر من أجل  سـورأى أن تويد املعارف وتطوير إماكيات الا حت ب ن حلياة مل
ها مع  هود وتوا يع تكل ا ساق  ية الفكرية لضامن ا ياسة شامةل  تيض  تصادي  نوع الا منو وا فقوا جل للملك يق مجق ت سـ لت ل

شرتك هدف ا ملا ية الفكرية جيب . ل شرتكة بني الواكالت محلاية ا نة ا مللكوأشار إىل أن احلكومة قد قررت أن ا مل للج
ية ياسة و ياغة  يا امللكفة  ئة ا نأن تكون ا سـ بص لعل طي متع ادلويل وبوجه له يق  ها هجة  ية الفكرية وبو للمج  تنسـ صف للملك

ند إىل أهداف حمددة  رشوع شامل ومامتسك  يذ  تارياك من  متكني كو ية الفكرية،  نظمة ا تخاص مع  نف مللك يسم م تسـ ل
ية لألجل . بوضوح نطق واألهداف من اخلطة الاسرتا شاطرة بالده  يجويف هذا الصدد، حتدث عن  للم تم

توسط ويه األد تاكر وساعدت أيضا عىل ملا منو القامئ عىل املعارف والا سعي إىل ا ًاة اليت جيب أن ترشد ا ب لل
ية شعب من فوائد ا تفاع ا منسني ا ل ن بحا من . لتحت يا جيب أن  نولو تام، قال انئب الوزير إن العمل وا يصويف ا جخل لتك

نحرص ياسات ادلوةل جيب أال  تصادي وإن اعامتد  تقدم الاجامتعي والا يراكئز ا سـ  يف رؤية قصرية املدى ألربع قل
بكرة من  باب يف مرحةل  ند ا ية  نولو ية وا يول ا نوات، ألنه ال بد من حتفزي ا مأو مخس أو ست  ج شـتك ع لعلم مل لسـ ل

ميي سار ا لتعلا  .مل

يق  .74 ناوب تضمن  ية  هم وامللح لوضع آ ية وذكر ابلطابع ا بدلان األفر يابة عن مجموعة ا حتقوحتدث وفد أنغوال اب مل تيق ل ل ّن ّ ل
توا شوب الزناعات يف لا تاليف  يةل  تخاب رؤساهئا كو بو وا تلف جلان الو يل اجلغرايف يف  نزن يف ا ل سـ ن ي خم لمتث

بو ابملامرسة  تذي الو ياب القواعد الواحضة يف هذا الصدد، واقرتح أن  ية نظرا  بل بني اجملموعات اإل يا حت لغ ًمي قل ملسـتق
تحدة يف هذا الصدد بعة يف األمم ا ملا تفت الوفد إىل . ملت موا يات عام ل ، وقال إن 2011مجعرشوع جدول أعامل 

ية تراها هممة يف أي وقت نود إضا شعر ابحلرية يف أن تدرج أية  ها أن  بغي  فادلول األعضاء  ل بن ت تعلق . ي يوفامي 
توسط للفرتة  ية لألجل ا ملابخلطة الاسرتا شكر إىل األمانة عىل 2015-2010تيج توجه اب ل، قال الوفد إن اجملموعة  ت

شاورات ا توسط تضمن أن تظل اخلطة ملا ية املراجعة لألجل ا ملليت أجرهتا مع ادلول األعضاء، ورصح بأن آ ل ّ
ية املالمئة تقد أن الاجتاه . تيجاملذكورة وجهية وأن تواصل حتديد الاجتاهات الاسرتا تعومىض يقول إن اجملموعة 

يات العامة، وأثىن عىل  تو سرتشد بوضع ا بغي أن  نظمة  يجي  صالاسرتا ل ي للم بعة يف ينت تاجئ ا ية القامئة عىل ا تا ن ململهنج ل
ية تقارير املر حلإعداد ا ية . ل ية وا ية اب نة ا شاريع اليت تقرتهحا ا ية  مللكوناول الوفد إجراءات وضع املزيا من ن للج للم ن لتت ملع

ية، ورصح بأن اجملموع نة الربانمج واملزيا ية اليت وافقت علهيا  يات جدول أعامل ا يذ تو ّالفكرية  ن جل من لتص يد لتنف تعة 
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نظمة ية العادية  ية من املزيا شطة جدول أعامل ا ها بأن يمت متويل أ يد مو للمتأ ن من ن لتك وقال الوفد إن اجملموعة . قف
ية  يع اللغات الر شمل  نة  ية واثئق ا توسع مدى  شأن اللغات  بو  ياسة اليت تقرتهحا الو مسترحب اب مج ت للج تغط ل ب ي لسـ ل

تحدة يف عام  ست لألمم ا ملا هات ّ، وتقر بأن ه2011ل تعانة  يد أجحام الواثئق والا تلزم تر يع  تو جبذا ا سـ شـ سـ سـ يل
تقدمي خدمات الرتمجة ية  نا بدلان ا ية من ا لخار ل مل بو عىل اإلنرتنت. ج بث اجامتعات الو يوأعرب الوفد عن دمعه  . ل

توى  بو وإحصاءاهتا و شورات الو شمل  تد خدمات الرتمجة  شدد كذكل عىل أن  حموقال إن اجملموعة  ي ن ت مت مت ل
ها  يات عام قعمو ها 2000مجععىل اإلنرتنت، مذكرة ابلقرار اذلي اختذته  شرية إىل  تخدام اللغات، و شأن ا قلق  م سـ ب

يع  ية فقط ويس  با ية واإل بات املعقودة ابإلنلكزيية والفر نا جبمإزاء إرسال األمانة لإلخطارات اخلاصة اب ن سـ سـ سـ لمل ن
ية شطة وضع القواعد واملعايري، . مساللغات الر تعلق بأ نوفامي  بدلان منوا يف ي ية وأقل ا نا بدلان ا ًشارك مجموعة ا ل ل ل مت

يات  تو يع ا يذ  تضطلع هبا يف رصد  ية الفكرية دلهيا والية هممة  ية وا ية اب نة ا صرأهيا بأن ا ل مج ل من ن نفللج تمللك لت ملع
متدة يف عام  ية وحتث ا2007ملعا يق اخلاصة جبدول أعامل ا يه فإهنا ترحب ابعامتد إجراءات ا للج، و من سـ لتعل نة لتن

بةل سادسة ا ية يف دورهتا ا ية الفكرية وا تعلقة اب شة القضااي ا نا يح اجملال  ملقعىل الوفاء بواليهتا  مللك لت من مل ق لتمل . لت
ها  بذ هود اليت  ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وقال إن اجملموعة ترحب اب نة ادلامئة ا تفت الوفد إىل ا لوا تجل ن للج ملعل

تني عىل القدر تصدي  نة  يا لل تقدمة عىل حد سواء، أال لقضللج ية وا نا بدلان ا بة إىل ا ية اب مل ذاته من األ ل ل سـ ممه لن
يا أن حتمى  نانون من أفر برصي، ألهنام جماالن يود ا سمعي وا بث اإلذاعي وحامية األداء ا ئات ا يقوهام حامية  لف ل ل ل هي

يدات والا. منتجاهتم فهيام شأن ا رشوع معاهدة  يونوه الوفد إىل أن اجملموعة قدمت  ب شطة لتقم نناءات عىل األ سـتث
ياجات ذوي اإلعاقات  ناول ا بات وخدمات احملفوظات واملعاقني، وهو  تعلقة حبق املؤلف وا ية ا تا ت مل حمي يتملك لتعل

ية األمم  تضمن الالزتامات املفروضة مبوجب اتفا ها لوضع صك قانوين دويل  يد د يد تأ برصية، وأضاف أهنا  قا يمع ك تع ل
تحدة حلقوق األشخاص ذوي اإل ناءات يه ملا يدات والا تعامل مع ا ية يف ا ية الر سـتثعاقة ويقر بأن ا ي ل سـ لتقلقض يئ

هم تفعني أ توازن كذكل فامي بني ا يق ا تفعني، و توازن بني أحصاب احلقوق وا سيق ا حتق نفحتق ن ل ن ملل ومىض الوفد . مل
بة للقضااي اليت نا تقدم حلوال  شأن حق املؤلف  سـيقول إن اجملموعة تدمع وضع قواعد دوية  ل ب مل تطورات ً ل تطرهحا ا

توازن املالمئ بني  ية اجلديدة، عىل أن حتقق هذه احللول ا نولو ية وا ثقا ية وا تصادية والاجامت لالا ل جع تك ف لق
برصية  سري نفاذ ذوي اإلعاقات ا يع أحصاب املصاحل، وأضاف أهنا تقر بدور نظام حق املؤلف يف  ياجات  لا ي مج تت ح

تطرد الوفد قائال إن امل. إىل املعلومات ًوا تقرتحات األربعة القامئة ويه ابلرتيب، املقرتح املقدم من الربازيل سـ
ية  رشوع املعاهدة األفر ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، و نة ادلامئة ا رشة  نة  ثا يقومجموعهتا يف ادلورة ا مم ن للج ع ملعل

توافق اآلراء، و متد  ية  تحدة األمر رشوع الصك املقرتح من الوالايت ا باملذكور، و مل ليعم ية يك تو صرشوع ا ل م
شرتك يؤدي إىل سن معاهدة  توصل إىل قامس  شرتكة املقدمة من الاحتاد األورويب، ميكن أن تكون أساسا  ما لل ًمل
بات، وخدمات احملفوظات، واملعاقني، كام نوقش ذكل  ية، وا برص، واألشطة ا ناول نفاذ معايق ا تشامةل  مي ن ملكل لتعل تت

نة املذكورة سابقة  للجاألمر يف ادلورة ا بث .ل ئات ا برصي و سمعي وا تعلق حبامية األداء ا ل وقال الوفد فامي  ي ل ل هي
هد الطريق العامتد صك دويل يف  شأن وضع القواعد واملعايري  نة ادلامئة  مياإلذاعي، إن اجملموعة ترى أن اتفاق ا ب للج

شأن ها يجة رسيعة  شات للوصول إىل  نا بهذا الصدد، وتعرب عن عزهما عىل امليض قدما يف ا ق نتمل تني ً لنقطتني ا
تني بدأ يف مفاوضات . ملهما نة احلكومة ادلوية وواليهتا اجلديدة  توأضاف الوفد أن اجملموعة تدمع بقوة ا ل لللج

يات عام  ية ليك تقدم نصا شامال إىل  مجعموضو ًع ثقايف 2011ً بري ا تعلق بأشاكل ا تاجئ احملرزة فامي  يد اب ل، و تع ي ن لشـ ل ت
رسيع املفا يدي واليت تريم إىل  تا بغي للفريق العامل بني لتقل ها بأنه  نة، وبقي عىل مو نوضات داخل هذه ا يقف ت للج

تطلب اهامتما أكرب يف مفاوضات  تعلق هبذه القضااي اليت قد  تقارب يف اآلراء فامي  يق ا ًادلورات أن يركز عىل  ت ي ل حتق
ناءات وا يدات والا ية وا نارص ا تعاريف، وا نة املذكورة، مبا يف ذكل ا سـتثا ي حملم لع ل نرية لتقللج بقة ا ملسـتملوافقة ا ملسـ

يارات اخلاصة للحامية تفعون ابمحلاية وا خلوا ية ادلوية . ملن نة احلكو شدد عىل أن ا لوقال الوفد إن اجملموعة  للج مت
ثالث اخلاضعة لواليهتا وأن تعقد ثالثة اجامتعات للفريق  ية من القضااي ا شاهتا عىل لك  نا لبغي أن تركز  قض ق م ين

بل  مترب قالعامل بني ادلورات  سبهر  تأخر املفاوضات 2011ش بارزة ليك ال  تاهحا حلل القضااي ا ت، وتعرب عن ا ل نف
شأن وضع صك دويل نصوص  بالقامئة عىل ا ية . ل ية وا متعات األ تطرد الوفد قائال إن اجملموعة حتث ا حمللوا صل جملسـ ً

ية ادلوية ويف مقرتحات األفرقة العامةل ب نة احلكو شاركة يف مفاوضات ا لعىل ا للج ني ادلورات، وتؤكد الزتاهما ممل
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نظام يف  هم اذلي يضطلع به هذا ا شرية إىل ادلور ا شأن الرباءات،  تعاون  لسني سري نظام معاهدة ا م ب ل ملتح ب
بغي  ناخ، وشدد عىل أن نظام الرباءات  تعلمي والصحة وتغري ا ثل ا ية  تعلقة اب ياسة العامة ا نجماالت ا يم ت مل ل من مل لتسـ ل

يا وا نولو رس نقل ا لأن  جي لتك شالك ترامك العمل . نفاذ إىل املعارفي موأضاف الوفد أن اجملموعة ترى أن حل 
تعاون بني املاكتب وادلول األعضاء  يل، وحتث عىل العمل امجلاعي وا به  يكون  بحث  لوجودة ا تح شـ سـ مسـل
بدلان  نفاذ  يض أسعار ا تب ادلويل عىل  تقارير الصادرة، وتقرتح كذكل أن يعكف ا للسني جودة ا ل ل ختفتح ملك ل

بحث يف جمال الرباءاتلا يقة من الاتفاع بربانمج ا نافع  يق  يا لضامن  بدلان منوا يف أفر ية وأقل ا لنا ن حقل م حتق يق . ًم
يني  توسط والطويل للفاحصني ا نظمي تدريب عىل األجلني ا تطرد الوفد قائال إن اجملموعة تطالب كذكل  نوا مل ملهسـ بت ً

ساعد يع نطاق ا ية وتو ية واإل مليف املاكتب الو سـ مي قلن سـىن ط يا ليك  بحث يف أفر سات ا شمل مؤ ية  تة ا ل س ت ين ل يقتق ل
توسطة رشاكت الصغرية وا تطوير ا ية اخلاصة ابملعارف ووضع برامج حمددة  مليل الرباءات األاكد ل ل مي  .تسج

ئة ّوعرب .75 يل ارياح ا ته يف  ية والاكرييب عن ر تحداث ابمس مجموعة بدلان أمرياك الال يك  ي وفد ا ت سج ب هسـ ت غ لملك ن تيم ً
سةل املذكورة ل نطقة، يف ترأس مداوالت  ثل ا ية مرموقة  سلألسلوب اذلي انهتجه الريس، وهو  مل مت خشص ئ

بو نة واألربعني لدلول األعضاء يف الو ثا يالاجامتعات ا نظمي . مل توعرب عن شكر اجملموعة لألمانة واملدير العام عىل  ّ
توى اذلي سلط الضوء عىل معل يع ا ية وال سـامي جزء ر ّالاجامتعات احلا سـ ملل ية اختاذ القراراتف هل  بو و معل الو . سي

ية وشكرها اخلاص  يات احلا ية اليت أعدت من أجل ا يب اجملموعة احلار ابلواثئق املوضو لوعرب الوفد عن تر مجلع ع ح ّ
ية والاكرييب نطقة أمرياك الال توصل إىل توافق يف اآلراء حول جوانب هتم  تعداده  نللمدير العام عىل ا تيم لل . سـ

ية يف واثئق الفرق العامةل وأوحض الوفد أنه يف با بو اللغوية، من الرضوري إدراج اللغة اإل ياسة الو ن إطار  سـ ي سـ
شاركة الفعاةل يع اجملموعة عىل مزيد من ا سب، وذكل  تلفة ويس يف واثئق اللجان  ّا مل شج حف لتخمل ويف هذا الصدد، . ل

نة الربانم جلأكد الوفد جمددا عىل موقف اجملموعة اذلي اختذته يف اجامتع  نات ً بة بإدخال  ية ابملطا حتسيج واملزيا ل ن
ية تأمني  نظمة اإللكرتوين  شورات وموقع ا تعلق ابلرتمجة الفورية وا ياسة اللغوية فامي  بغجوهرية عىل ا مل ن ي ملسـ ل

يف تاك يق وفورات يف ا ية و لاجلودة وادلقة والفعا ل ية والاكرييب ترى، . حتقل تينوقال إن مجموعة بدلان أمرياك الال
سني ية حتألغراض  ية مؤ شاورات إلرساء آ بو، رضورة إجراء ا تخاابت جلان الو ية يف ا سـ اجلوانب ا ل مل ي ن سلعمل

ئات تخاب رؤساء تكل ا يال نة . لهن شاء ا ية وإ نذ اعامتد جدول أعامل ا بو  للجوقال إن اجملموعة دمعت الو ن من لتي م
نظمة من همام ية الفكرية وذكل يف إطار ما تقوم به ا ية وا ية اب ملا من مللكن لت ها ويه ملع بعد اإلمنايئ يف اكفة أعام ل دلمج ا ل

يق األهداف  سامهة يف  تحدة هبدف ا نظومة األمم ا ئات  ئة من  ها  ها بو ية وضعت عىل عا حتقسؤو م صف ملتق مل ي ي ل هم ه
ية ية لأل لفاإلمنا يذ. ئ تعلق  سري عىل ما يرام فامي  ترب أن األمور  بتنفويف هذا الصدد، قال الوفد إن اجملموعة  ي ت  تع
ية الفكريةجدول أعامل  ية وا ية اب نة ا ية وإجناز أعامل ا مللكا من ن للج تمن لت ناك . ملعل هوقال إن اجملموعة تدرك بأنه ال يزال 

تاج إىل إرصار ادلول األعضاء والزتاهمم  ية  هود اإلضا ثل تكل ا شدد عىل أن بذل  يحما جيب معهل ولكهنا  سـت ف جل م
يع بعد اإلمنايئ يف  ساعهيا يف دمج ا بو  مجومواصةل الو ل مل هاي نظر عن . ل أعام لوأعرب الوفد عن أمل اجملموعة بغض ا

ياجات اخلاصة لدلول األعضاء ية الا رشوعات  يذ ا ية  تابعة جدول أعامل ا تذكل يف أن تكفل أعامل  ب مل حمن لتلت نف . لتم
تقارير إىل اع يمي وإعداد ا شأة مؤخرا وإجراءات الرقابة وا يق ا ية ا لوعرب عن ثقهتا يف أن تقود آ ن سـ لتقل ًمل لتن امتد ّ

نظمة يف  ها ا ية اليت توا بو وواليهتا فضال عن الضغوط املا ئات الو تصاصات  ملتدابري فعاةل وشفافة حترتم ا ل ي هجي ًخ ه
ية يذ جدول أعامل ا لتمنإطار  ية . تنف ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تعلق بعمل ا ثوفامي  ن ل للج مللكي ملعم

يدية والفوللكور،  يل لتقلواملعارف ا تقدم احملرز مؤخرا يف احملافل ادلوية من  بقال الوفد إن اجملموعة ترحب اب ل قل ً
ية الاأمانة  نظمة األغذية والزراعةبشأن قتفا يولويج و نوع ا ما ب لت بو ذاهتا)الفاو (ل توعرب الوفد عن ارياح . ي والو ّ

تقدم احملرز يف املفاوضات اجل شأن ا ية والاكرييب  لشعوب بدلان أمرياك الال ب ية ادلوية تين نة احلكو لارية داخل ا مللج
توصل إىل اتفاق  يدية والفوللكور وأكد جمددا عىل رضورة ا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب لا تقل ث ًن ل مللكملع

ية  ثقا يولويج هبدف حامية األصول ا نوع ا ية الفكرية وا سري إقامة روابط بني ا فيف جماالت من شأهنا  لمللك ب ت لي ل ت
ي تفادة مهناثوالورا يدات يف حق . سـة والا ناءات وا تعلق ابال يورأت اجملموعة عالوة عىل ذكل، فامي  لتقي سـتث

بو أن حترز تقدما جوهراي يف هذا الصدد بغي عىل الو ًاملؤلف، أنه  ً ي وقال إن العديد من أعضاء اجملموعة قدموا . ين
ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاور نة ادلامئة ا ناقرتاحات إىل ا شأن ملعللج بو  يخ معاهدة الو بة ودمعوا املفاوضات لرت ي سـ
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وأشار الوفد إىل . ًنفاذ أفضل إىل املواد املقروءة لفائدة املكفوفني واملعاقني برصاي واألشخاص ذوي اإلعاقات
يف يف العامل ابإلضافة إىل 161وجود  يون  كف  ية153مل نظمة الصحة العا سب  يون معاقا برصاي  مل  حب ممل ً واتبع . ً
بدلان يف العامل رمغ أن ًقائال إ بق إال يق ثلث ا ناءات يف حق املؤلف ال  لن الا تط ساكن 87سـتث ل ابملائة من ا

ية نا بدلان ا مشون يف ا ل ل تلف الواثئق . يعي نفاذ إىل  ية األشخاص املعاقني يف العامل ال ميكهنم ا تخلص أن غا خموا ل ب لسـ
با تاح هلم مضن إطار قانوين مالمئ من خالل ا تاليت ميكن أن  يةلت ية وا ية وا نفات األد لعلمدل ادلويل  مي ب . لتعلللمص

يرتتب عهنا من دون شك آاثر  هود لوضع معاهدة يف هذا اجملال  يف ا سـوأفاد الوفد أن اجملموعة دعت إىل  جلث تك
يطني هبم شخيص وتطور ا يق تطورمه ا يهنم من فرصة  ميي للمعاقني برصاي  توى ا ية عىل ا حملإجيا ل سـ تحقب لمتك ب لتعل . مل

ت نظمةخلويف ا يف احلوار داخل ا بو إىل  ملام دعت اجملموعة ادلول األعضاء يف الو ث ها بأن . تكي نا عوأعربت عن ا قت
ية الفكرية  سن  يخ نظام  تالفات يف اآلراء ترثي احلوار ومتكن من إجياد حلول انحجة ودامئة لرت للملكالا حمخ سـ

نظمة سوية أغل. مللفائدة ا يدة  يةل الو تاكر هو الو نت أن الا تو سـ لب حب ها ي بغي  بو  شالكت يف العامل وأن الو لب ا ين ي مل
ية سا تاهجا اإل ية اليت  يات الر ها الاتفا ئة  ها  تذى به بو ثاال  نأن تكون  ن حت سـ ي يحي ئه ق نظم صف تم ً. 

ية الفكرية يف الصني يوم األمس وذكر  .76 تب الوطين  يان اذلي أدىل به مفوض ا للملكوأشار وفد الصني إىل ا ملك لب
بدل تلف ا ليه أن الوزراء من  خم ية الفكرية يف ظل موضوع ف برية عىل حبث دور ا ية  ية  مللكان يعلقون أ ك معل مه

ناحجة  ية ا شاطرة جتارهبم الو تصادي و منو الا تاكر والهنوض اب يع الا ية يف  منو وا تاكر وا لالا ن م ب شج من طب قت ل لتل
شرتك ية عىل أساس  يق ا بل  شاف الطرق وا موا من سـ لتتك لتحق ل شديد خ. سـ الل لوقال إنه الحظ مع الاهامتم ا

ته من إجنازات هائةل يف جمال  بدلان من تقدم ملحوظ وما  يني ما أحرزته لك ا يوم املا يوم ونصف ا حققا ل ض ل ل
ئة الصادقة بارات ا ية وتوجه إلهيا  منو وا تاكر وا ية الفكرية من أجل الا نالاتفاع اب بع من ب لهتن لت ل ًوأعرب أيضا عن . مللك

يده للمدير العام لللكمة اليت ألقاها تقرير اذلي أاتحه يوم األمسيتقديره وتأ بو . ل وا تقاده أن الو يوأفصح عن ا ع
ية  سري حامية ا ية الفكرية العاملي عىل حنو سلمي و يع تطوير نظام ا هامات جديدة  مللكقادرة عىل تقدمي إ مللك يس تشج لت

تاكر يف العامل نود جدول ا. بالفكرية والا تلف  شأن  شات  نا شاركة يف ا بوأعرب عن الزتامه اب خم ب ق مل ألعامل عىل مل
شاطرة  تعاون و يد ا سامهة مع دول أعضاء أخرى يف تو تعداده  هد اب تح اكلعادة و محنو فعال وناء و ل ط للم سـ تعب منف ّ ٍ

يع  ية الفكرية يف العامل وازدهار  سني نظام ا هم يف  شرتك مما  تحدايت عىل أساس  تصدي  مجالفرص وا حت م لل مللكل يس
يهتا بصفة عامة ث. تمناألمم و نطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة ملممث أعطى اللكمة  وأحاط .  يف الصني(HKSAR)مل 

ياة يف  سارات ا يع  ية الفكرية اليت تراعي  شأن ا هور  ية ا تلف برامج تو نطقة هونغ كونغ علام  حلثل  م مج ب ع مبخ مللكمم مجل ًم
تلفة يف الع ناطق ا نة يف الوطن وا نة بعد  يد  تأ يت اب باه و نطقة واليت اسرتعت الا خملا مل سـ سـ ي ل حظ وقال إن . املنتمل

ية الفكرية  شأن ا سابقة  ية  تريت مكواد مر ته ا هزية واملواد األخرى اليت أعدهتا  مللكتب الرسوم ا خ نطق بل مل جع ل مك
ثا  رشه حد ية الفكرية أذن  يمل تلفزيوين قصري عن الهنوض اب ًنظمت يف معرض شانغاي وإنه جرى بث  ي بن مللك ف

تلفزيون  بيل حملطة ا بث ا بكة ا لعرب  ل توى ادلويل، أضاف قائال إن .  يف هونغ كونغCreation TVلكشـ ًوعىل ا ملسـ
ية الفكرية عىل أرض  هور خبصوص ا بة ا ثةل عىل خما تخدمت كأ ية ا نطقة ومواردها الرتو شطة ا مللكأ مجل طم سـ جي مل ن
تقدمي تقرير عن  ها  نطقة أيضا إىل عرض خدماهتا وبرا بو دعت ا بو اإللكرتوين وإن الو بالواقع عىل موقع الو مل ي جمي ً

هاأ" توسطة وبرا رشاكت الصغرية وا جمفضل ممارسات ا مل تخدام امللصق اإلعالين ". ل نطقة رصحت اب سـوأفاد بأن ا ّمل
سلع املزيفة"لربانمج  هد برفض ا لا ية يف ريو دي جرنو " لتع ية األمر نظم يف ا نة ا يكيف معرض ماكحفة القر نصل مل لقص

يديو  ها ا لفيف الربازيل وأن رش تري لعرضه عىل " ًشكرا"يط نة خا صاملوقع اإللكرتوين للمرصد العاملي ملاكحفة القر
بحوث اجلرمية والعداةل  ميي  تحدة األقا هد األمم ا يوسكو وأن  نظمة ا تابع  لا مل ن ل مل لل تخدام (UNICRI)مع سـ طلب ا

يد ثةل عىل أدوات برصية ملاكحفة ا يد كأ تعلقة اب بةل ا هد ا شورات ا نطقة اإلعالية يف  تقلملصقات ا تقل مل ن ن لمل مل ملق ملع . م
ية  متع خبصوص أ ية ا نوات من العزم يف تو نطقة احملققة يه ماكفأة عىل  ته قائال إن إجنازات ا ـى  مهوأ ع سـ مل جمللكم ً هن
شاطرة جتاربه مع ادلول  تمن الفرصة كعضو يف وفد الصني  ها الغري وإنه  ية الفكرية اليت  ملاحرتام حقوق ا يغ ميلك مللك

ية الفكرية ومعر بو وادلول مللكاألعضاء يف جمال الهنوض اب نظر مع الو بادل وهجات ا ياب عن تطلعه إىل مواصةل  ل ت ً
 .األعضاء
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هود األمانة  .77 يق وأعرب عن تقديره  يا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى ودول ا جلوحتدث وفد سلو بلط لن في
يق  ية وأكد الزتامه  تلف اجملموعات اإل تالف يف اآلراء بني  تغلب عىل أوجه الا بذوةل  تحقا بخ مي خم لل أهداف قلمل

شودة يات ا نا ية لألجل . ملمجلع ية إىل تزويد ادلول األعضاء ابخلطة الاسرتا تيجواعرتف بأعامل األمانة الرا م
توسط للفرتة  ية الفكرية وتطويرها يف 2015-2010ملا مللك وأفصح عن أمهل أن تدمع اخلطة وتعزز إدارة حقوق ا

بو يع. يإطار الو ثفة يف اجلزء الر شاركة ا فوقال إن ا ملك ية مل تيس أ ية الفكرية  يل عىل أن قضااي ا توى د مه ا ل تكسـ مللك مل
شاركني عىل الاخنراط يف  شجع ا يل  تصاد وإن أحدااث من ذكل ا تاكس الا هد ا ملمزتايدة حىت يف فرتة  ت ب لقن ًت ق ش

ية الفكرية شأن القضااي املربطة اب تعددة  ية  ية وغري ر شات ر مللكنا م تم ب مس مس تطور . ق تومىض يقول إنه يؤمل أن 
ية لصاحل لك ادلول األعضاءملا تاجئ إجيا ببادرة وحتقق  وأشاد ابلعمل اذلي أجنزه الفريق العامل املعين مبعاهدة . ن

تخدامه يف إطار  رس ا ته و يات متكن نظام املعاهدة من تعزيز فعا ياغة تو شأن الرباءات  تعاون  سـا ي ي ص لص ب لل
يع أحصاب املصل يجة ذلكل  مجلاملعاهدة احلايل وتوفري الفوائد  ية الفكرية نت مللكحة مبن فهيم اخملرتعون وماكتب ا

ية وادلول األعضاء يف املعاهدة ية بقانون . طنالو نة ادلامئة ا شات عرب ا نا نورحب ابالتفاق عىل مواصةل ا للج ق ملعمل
يق ادلويل لقانون الرباءات تعزيز ا سـالرباءات وأكد الزتامه  ية بقان. لتنب نة ادلامئة ا تصل بأعامل ا نوفامي  للج ون ملعي

يق إجراءات  تصةل  هود ا يف ا ية، أيد  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا سـالعالمات ا مل ث ب ع لص نل بتل جل تكف
يط تكل اإلجراءات هبدف عقد مؤمتر  تعلقة هبا و ية ا ية واإلجراءات ا نا سـيل الرسوم والامنذج ا مل شلك ع لص بسج ل تت

بل القريب ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف وأعرب عن أسفه إلخفاق. ملسـتقدبلومايس يف ا نة ادلامئة ا ن ا ملعللج
تدرك قائال إنه ال يرى أن ذكل األمر  سابقة وا تفق علهيا خالل دورهتا ا تاجات  توصل إىل أي ا ًا سـ ل مل سـتن

تعلق ابمحلاية ادلوية  تقدم فامي  ته يف أن حيرز ا نة وأبدى ر ليحول دون مواصةل العمل عىل جدول أعامل ا ي ل ب للج غسـ
بثاملل ئات ا لزمة قانوان  لهي يدان . ً موأردف قائال إن اجملموعة ترحب ابخلطوات امللحوظة اليت اختذت يف  ً

ثقت عهنا اقرتاحات جديدة ناءات عىل حق املؤلف وا يدات والا با نث سـت تلف الهنج . لتقي مبخوذكر أن اجملموعة سمل  ت
ية نفات ا برص إىل ا سري نفاذ معايق ا متدة  ية ا نظا حملما ملص ل ي لتل ملع شرتكة اقرتهحا م ية  م مبوجب حق املؤلف وتؤيد تو ص

نة ادلامئة بةل  شات خالل ادلورة ا نا مترار ا للجالاحتاد األورويب وتطلع إىل ا ق مل ملقت نجز . سـ ية العمل ا ملوأقر بأ مه ّ
يات امخلس  تو يذ ا ناء من أجل  ية الفكرية وحث عىل تعزيز العمل ا ية وا ية اب نة ا صمضن ا ل ب من ن نفللج تمللك ل لتملع

رشوعات املعلقة األخرىواألر ية وا تضمهنا جدول أعامل ا ملبعني اليت  من تقدم احملرز خالل . لتي للوأعرب عن رسوره 
يار وامحلاية اخلاصة مبراجعي  يق لال تد نة ا يات  تصل بآ ية فامي  نة الربانمج واملزيا تالاجامتع األخري  ل جل ل ي ن خللج ق

ثل يف إدماج املعا توازن ا ساابت ورأى أن احلل ا متا مل يكفل ملحل يل اجلغرايف العادل  سـيري القامئة عىل اجلدارة وا لمتث
ية نة شديد األ مهتواصل معل تكل ا ية وإحراز تقدم . للج يا تاجئ  يق  سـوأعرب عن إميان اجملموعة الراخس  سـ ن بتحق

شاطرة تكل الروح  ية األخرى وادلول األعضاء عىل  يات وحث اجملموعات اإل يجة ملداوالت ا مملحوظ  مي قلمجلع نت
ناء  .ةلبا

نأ  .78 رشية، و يا الوسطى والقوقاز وأورواب ا بدلان آ ية  يابة عن اجملموعة اإل تان اب هوحتدث وفد قريغزي ل سـ ل مي ن قسـ قل ل
يات توى األخري يف إطار ا يع ا نظمي الاجامتع ر بو عىل  تخاهبم، وشكر الو يه عىل ا ية وان مجلعريس ا سـ ت ي ن ملمجلع ف ب . ئئ

ية لطاملا دمعت هجود ا ته اإل جملوقال إن مجمو مي ية الفكرية، وإجياد قلع ية إىل زايدة تطوير نظام ا مللكمتع ادلويل الرا م
بدلان ية اليت تفصل بني ا ثغرة املعر يص ا ناخ واألمن الغذايئ وكذكل  ثل تغري ا ية  لحلول للقضااي العا ل تقل مل فمل . م

ية الفك رشيعات يف جمال ا يق ادلويل بني ا بادئ ا مللكوأعرب عن الزتام اجملموعة ادلامئ  ت سـ لمب رية، كام أشار مع لتن
نظمة واإلصالحات اجلارية فهي ية جتديد ا ملاملوافقة إىل  يادة املدير ا معل يجي  تقومي الاسرتا يا مع برانمج ا بقمتا ت ل ًشـ

سس غري يد فرا نالعام، ا توى من . لسـ يع ا ثلني يف اجلزء ر بري من ا شاركة هذا العدد ا سـومىض يقول إن  ملم ملم ف لك
يات يؤكد أن العامل بأرسه ي تاكر، األمر اذلي مجلعا ية الفكرية وألشطة الا بويل اهامتما مزتايدا لالتفاع اب ن مللكن ً ً

تصادات القامئة عىل املعارف ية الا قنعكس يف هناية املطاف عىل  تمني يفي . س يد  شاركة ا ستوراح يقول إن  سـ لم
ندوبني يع ا يدا للغاية من دون شك يف نفس  باعا  مية تركت ا ته ا ملوندر و مج نط ًلكم ج ً ته يف وأ. لعظ ثقعرب الوفد عن 

يد وندر لن تغفل ناوها ا سـأن القضااي اليت  لت هم . ل يد وندر زايرة هذا الاجامتع ا ملوأبدى تطلعه إىل أن يعاود ا لسـ
يع سعد ا يات اليت  يد وندر بإصدار املزيد من األ سمح  مجليف العام القادم، مث أعرب عن أمهل يف أن  ت ن سـ غي . لل
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بري ب لكورصح الوفد مع الارياح ا بو واألفرقة العامةل طوال العام ت تابعة للو يأن العمل اذلي أجنزته اللجان ادلامئة ا ل
بو تب ادلويل للو سق اذلي اضطلعت به أمانة ا يق وا يقد أىت بامثره من دون شك بفضل العمل ادل ملكن  .ملق

تاكوحتدث .79 شطة الا بو عىل مواصةل تعزيز أ يابة عن اجملموعة ابء وجشع الو رسا اب ب وفد سو ن ي ن يع لي مجر واإلبداع يف 
ية  تصادية والاجامت ية الا يخدم أغراض ا ية الفكرية  توازن وفعال  عأقالمي العامل ووضع نظام دويل  من قل للملك لتم

بدلان يع ا ية يف  ثقا لوا مج تب ادلويل بأهنام . فل تعاون بني ادلول األعضاء والاتصال الفعال مع ا ملكووصف ا ل
يان، وأعرب عن أمل اجملموعة ابء يف  بل سـأسا تخذة يف العديد من اللجان يف ا ية ا تدابري اإلجيا نقل ا ملسـتقأن  مل ب ل ت

شارية  نة الا ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وا نة ادلامئة ا ية بقانون الرباءات وا نة ادلامئة ا تإىل ا للج ن للج ن سللج ملع ملع
ية ابإلنفاذ ية الفكرية العا. ملعنا يد خبدمات ا مللكوأضاف قائال إن اجملموعة  تشـ ية ً مهية اليت تقدهما األمانة وتقر ابأل مل

بة إىل  تحكمي والوساطة اب ية ومركز ا نا يل الرباءات والعالمات والرسوم والامنذج ا بالغة ألنظمة  سـا ل ع لص سج نل لت
تخدمني  وقال إنه ال. أحصاب املصاحل يع ا بة إىل  سني أداء هذه األنظمة اب هم اختاذ تدابري  سـيزال من ا مج سـ ملتح ن لل مل

بلًنظرا ألن  منو يف ا يق ا تفويت فرص  ية من شأنه أن هيدد  نولو تطورات ا بة ا تقاإلخفاق يف موا حتق ج سـتك ملل ل ب ل . ك
سني اخلدمات املقدمة، نظرا ألن زهاء  ية  بو تربهن عىل أ ًوراح يقول إن زايدة الطلب عىل قدرة الو حت مه  يف 90ي

بو يأيت من اخلدمات اليت تقدهما، وال شأن الرباءاتسـامي خدمات ياملائة من دخل الو تعاون  ب معاهدة ا وأضاف . ل
بة إىل  يا اب يا ر يظل هدفا اسرتا تلكفة  يث ا شلك فعال من  سـأن تعزيز هذه اخلدمات وجودهتا  سـ يج سـ ل نب ي لت ًئ ً ً ح

بو بلغ . يأعضاء الو سابقة فائضا  تني ا ناء فرتة ا بو حققت أ يوقال إن اجملموعة ابء تالحظ مع الارياح أن الو ل ث ي ًت لسـن
رسي ملون فرنك 24.6 ية اليت تعد إشارة . يسو يجة اإلجيا تحق اإلشادة عىل هذه ا بومىض يقول إن األمانة  لنتسـ ت

يجي تقومي الاسرتا ها برانمج ا نات اليت أد تعىل ا ل خل هذا الربانمج . لتحسي تام  ها ا شدد عىل د لوقال إن اجملموعة  لمع ت
باط املايل طوال الوقت تحىل ابال نضوتطلب من األمانة أن  ية وقال إن الا. ت نة الربانمج واملزيا مثر  نجامتع ا للج مل

مترب  توسط 2010سباذلي عقد يف  ية لألجل ا ثل اخلطة الاسرتا همة  ناول العديد من املقرتحات ا مل  يج تت م مل
نة املذكورة  ية، وإن ا يا ياسة اخلاصة ابألموال الا ية وا يط للموارد املؤ رشوع نظام ا للجو ط ت سـ سـ تخط حم ل س ل

ية يات  متد ا معلأوصت بأن  مجلع ية الفكرية تع ية وا ية اب نة ا شاريع املقرتحة من ا ية املقدمة  مللك وضع املزيا من ن للج للم لتن ملع
ية  شاريع جدول أعامل ا يط ملواءمة  يح ا ية، األمر اذلي من شأنه أن  يات جدول أعامل ا منيذ تو م تخط من تص لت لل ت ينف لت

ها بو و شطة الو سائر أ ية  يات وضع املزيا تقيميمع  ي ن ل ن نة وقال الوفد إن ه. معل يد يف إكامل قرار ا للجذا احلل  سـيف
تقارير يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا يات ا شأن آ ية الفكرية  ية وا ية اب لا سـ ل ب من تقن لمللك ن لتملع وراح يقول إن . لت

بو، وسلط الضوء عىل رضورة وضع نظام فعال  اجملموعة ابء ال ية للو يات املؤ سني ا تتزال ملزتمة  ي سـ لعمل ستح ب
يار رؤساء الل نظمةختال يق وفعال  يلك تد للمجان واحلاجة إىل  ياق، ترحب اجملموعة مبقرتح . قه لسـويف هذا ا

نة اجلدد، مع ضامن احرتام  يار أعضاء ا يار الرييس ال يق، اذلي جيعل املؤهل هو ا تد نة ا للجتكوين  ت ملع ل خجل ئ ق
توزيع اجلغرايف يق فعاةل يف ا. لا نة تد ملسـويضمن هذا احلل امليض قدما يف تكوين  ّ ق بوجل يبل يف الو ت وشكر .تق

ية، وأثىن عىل مراجع  نوات املا هائل اذلي اضطلعوا به يف ا نة عىل العمل ا ضاألعضاء اخلارجني من ا سـ لللج ل
ساابت اخلاريج جلودة معهل يات هؤالء األعضاء القت دعام وأن املعلومات املقدمة من . حلا ًوقال الوفد إن تو ص

يات تدعو إ تو يذ تكل ا شأن  صاألمانة  ل ية، عن القلق . تىل الارياحتنفب هجة أقل إجيا بوأضاف أن اجملموعة تعرب،  بل
هرة وحتث األمانة  تقار إىل املوظفني ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية يف الا تد بة ا مترار  ساورها إزاء ا ملاذلي  ف ق ل شع سـي

يق  تد نة ا ساابت اخلاريج و يات مراجع ا يذ تو قعىل  لنف جل حل ص بت بو  شعلضامن أن تكون يف الو يق داخيل ي قة تد
سري عىل خري وجه قربا يورقابة إدارية  بو خلارطة .ت ثه واصفا ادلمع املقدم من أعضاء الو تطرد الوفد حد يوا ي ًسـ

هم للغاية  بل نظام املعاهدة، وقال إن من ا بة إىل  شأن الرباءات بأنه واعد اب تعاون  ملطريق معاهدة ا مسـتق سـل ب نل
ياجات ية ا متر املعاهدة يف  تضامن أن  حب تل بقاء تسـ هات األخرى، مبا ميكن املعاهدة من ا ل املودعني، واملاكتب وا ّ جل

بو ناء . ييف مصمي إطار الرباءات ادلويل ويف مصمي متويل الو بادال همام لآلراء قد جرى أ ثومىض الوفد يقول إن  ًت ً
ية وخاصة رضورة مراج شطة ا يق مع سائر أ شأن رضورة ا سابقة للفريق العامل  منادلورة ا ن سـ ب لتل شطة لتن نعة أ

شأن املعاهدة ية املقدمة  ساعدة ا با ن تخدام . لتقمل بو القدرة عىل الا هم أن تكون دلى أعضاء الو سـونظرا ألنه من ا ي مل ً
بو، يف إطار  تفاعل مع سائر أعضاء الو نظام املعاهدة، فإن اجملموعة ابء تعرب عن اهامتهما اب يوالاتفاع الفعالني  ل ب ن
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هم الا سني  تاللجان القامئة،  حتح ف يص املواردل سني  ية  ختصياجات وحتديد  حت تاحةكيف يةمل ا ساعدة ا تقدمي ا ن  مل . لتقل
ية بدلان األفر ية احملددة املقدمة من مجموعة ا ساعدة ا يقوذكر الوفد يف هذا الصدد مبقرتحات ا ل ن لتقمل تعلق . ّ يوفامي 

بالغ نظر ها ا شطة وضع القواعد واملعايري، قال الوفد إن اجملموعة تعرب عن  لبأ يه قلقن نرصم مل حيرز  فا ألن العقد ا مل ً
ناقض مع  شأن عدة جماالت، األمر اذلي  توصل إىل اتفاق  يتتقدم، وأن ادلول األعضاء مل تكن قادرة عىل ا ب ل

ئة اليت تقدم فهيا خدمات  بة عىل ا نا بارش يف أكرث من  ها تأثري  نولويج اليت اكن  تغري ا يرسعة وترية ا م م ل لبتك سـ لل
ية الفكرية بو توشدد . مللكا تعددة األطراف ادلائرة يف الو تاجئ من املفاوضات  ياجملموعة عىل رضورة اخلروج  م بن

تعددية يف حد ذاهتا لية تاليف تقويض ا ية . بغ نة ادلامئة ا ية ادلوةل وا نة احلكو نوراح الوفد يقول إن ا للج ملعللج م
ية أ ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فبقانون العالمات ا ب ع لص ًحرزات تقدما، ومن الرضوري كذكل لل

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة،  نة ادلامئة ا ية بقانون الرباءات وا نة ادلامئة ا نأن حيرز تقدم مماثل يف ا للج ن ملعللج ملع
بادل املعلومات  ية ابإلنفاذ أن تضطلع به يف  شارية ا نة الا يد اذلي ميكن  نظر عن ادلور ا تبغض ا ن ت للج ملعل س ملف

ثالبشأن قضااي يل ا مل اإلنفاذ عىل  بو . سب ثب مع سائر أعضاء الو يوقال إن اجملموعة ابء حتث عىل العمل عن  ك
بةل نوات ا شطة وضع القواعد واملعايري يف ا يع جماالت أ ية يف  تاجئ إجيا ملقإلحراز  سـ ن مج ب ية . لن تفت الوفد إىل  قضوا ل

نح ا برصي، وقال إن اجملموعة تواصل دمع  سمعي وا محامية األداء ا ل رشوع املعاهدة ل ممحلاية ادلوية عىل أساس  ل
ية حبق املؤلف  نة ا سابقة  ناء عىل الاجامتعات ا ية عن طريق ا متيض قدما هبذه ا ناملقرتح، وإهنا  للج ل ب ملعلقض ل ً سـ

شاورات بث اإلذاعي، وقال إن اجملموعة . ملواحلقوق اجملاورة وغريها من ا ئات ا لوناول الوفد موضوع حامية  ي هت
ية تدعو بقوة إىل إ يجة إجيا يق  ئات، وتلزتم  ها تكل ا يا اليت توا نولو ناول قضااي ا ببرام معاهدة  تي تحق هج ج تك نت بت لهل

ية قربا ًشأن هذه ا ي لقض يدات. ب ناءات وا لتقيوحتدث الوفد عن الا  وقال إن اجملموعة تقر  عىل حق املؤلفسـتث
برص، وشري إىل  ياجات اخلاصة ملعايق ا تابال ل توصل إىلحت لإماكية ا ويف مجةل احللول  .معليةو وقوتة محلول ن

نة قدم بعض أعضاء اجملموعة  ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ملمكا نة ادلامئة ا نيف الاجامتع املايض  ملعللج
بل القريب اقرتاحات توصل إىل حل يف ا سامه يف ا ملسـتقميكهنا أن  ل شدد عىل رضورة العمل . ت توقال إن اجملموعة 

ي يع  تقلإلجياد حل ميكن  وأضاف الوفد أن اجملموعة تدمع كذكل العمل .  بهص الفوارق والرتكزي عىل اجلوهرللجم
نصة أحصاب املصاحل ثل تكل املفروضة يف جمال . ماجلاري يف  يدات األخرى،  ناءات وا تعلق ابال موفامي  يث لتقي سـت

بات واحملفوظات، قال الوفد إن اجملموعة تقر مع الاهامتم مبقرتحات مجموعة تعلمي وا تا ية وتطلع ملكل بدلان األفر ت ا يقل
يدان، مذكرة  شات يف هذا ا نا ملإىل امليض قدما اب ق مل همةً شامةل وا بحوث وادلراسات ا ملاب ل تاحل نة ة ابلفعلمل ا للج 

يد . املذكورة ية و شأن ا بو  شدد عىل الزتاهما جبدول أعامل الو تام، قال الوفد إن اجملموعة ابء  شـويف ا من ب ي ت تخل لت
ي بو يف  حتقسامهة الو ي نح األولوية مب تحدة، وشدد عىل رضورة  ية اليت وضعهتا األمم ا ية لأل مق األهداف اإلمنا تلف مل ئ

شاريع جديدةلتنفيذ  ية وتدشني  ية جدول أعامل ا متو ل من تاليف الازدواج يف العمل وإلاتحة أكرب قدر من لتص ل 
ية الفكرية تعلقة اب شطة ا مللكاملوارد دلمع األ مل ناء ًوأضاف قائال إن اجملموعة ت. ن لبعرب عن سعادهتا بأن احلوار ا

نة املذكورة  ية من شأهنا أن متكن ا ية الفكرية قد أفىض إىل وضع آ ية وا ية اب نة ا للجاذلي دار يف ا ل من ن ّللج مللكت ل ملع
يات  يذ تو بو يف مصمي ذكل العمل لضامن  بقى أعضاء الو ية أن  شلك اكمل، وتذكر بأ صمن الوفاء بواليهتا  ي ي مه تنفب ّ

بالجدول أعامل ا نا يذا  ًية  سـ ممن ًنف ت  .ت

نغالد .80 ية فهيا تواجه مجموعة يبوقال وفد  توى ا نطقة همام اكن  يا إن معظم بدلان ا منش ابمس مجموعة بدلان آ سـ مل لتسـ م
تحدايت يف وضع أنظمة محلاية  لتلفة من ا ية الفكرية وتعزيزهاخم ها يؤكد أن .مللكا تحدايت ونطا يعة هذه ا قوإن  ل طب

يع"هنج  بغي أن تكون مصممة وفق ظروف غ" للجماحلل الواحد  ية الفكرية  يات ا نري مالمئ وإن اسرتا يمللك تيج
ية فهيا توايت ا تالف  بدلان عىل ا منا سـ لتل م ياغة . خ بدلان يف  ساعد ا يف هجودها يك  بو عىل  صوجشع الوفد الو ل ت ث تكي

ها ية الفكرية وفق ظرو ية  يات و فاسرتا للملك ن طيج توسط. ت ية لألجل ا ملورحب ابخلطة الاسرتا  2015-2010 تيج
تعراض نصف املدة للويقة  شاورات بني ادلول األعضاء واألمانة وأيد الاقرتاح القايض بإجراء ا سار ا ثو سـ مل مب

ية يف  تفق علهيا يف . 2012لاحلا ية  بت اجملموعة بوضع آ مور ية الفكريةلح ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج  من أجل ملع
ته وأعرب ية ومرا يذ جدول أعامل ا برصد  قمن لتت ية العامة عىل الاقرتاح القايض نف ها يف أن توافق ا مجلعت عن أ مل

بو ية العادية للو تعلقة ابملزيا ية يف اإلجراءات ا رشوع جدول أعامل ا يبإدراج متويل  ن مل من بت أيضا . لتم ًور ح
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ية عىل  يذ جدول أعامل ا بو اليت تضع  يات يف الو يا ياسة الا تفق علهيا فامي خيص  تعديالت ا مناب ي ط ت سـ مل لتل تنف قدم ح
ية يا بو الا تخدام أموال الو تعلق اب ية فامي  ساواة مع غريه من األهداف الاسرتا طا ت ي سـ ي يج حمل ّوعربت اجملموعة عن . ت

ية عن  ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة مل يقدم معلومات  نة ادلامئة ا شأن أعامل ا تقرير  يقها ألن ا حققلق ن للج ب ملعل
ب ئات ا نة حول حامية  شات داخل ا نا لا ي للج ق برصيةهمل ية ا لث اإلذاعي والعروض ا شات . لسمع نا قوقد اكنت ا مل

توصل إىل  ية جدا ألهنا سامهت يف ا تطورات اإلجيا يدات من ا ناءات وا شأن الا نة  لاجلارية داخل ا ب ل ي ب ًللج لتق سـتث
ية  ياسات العامة الو تخدام العام يف إطار ا ية الفكرية اخلاصة والا توازن الالزم بني حقوق ا نا سـ سـ طل ل مللك

ناسب للقواعد واملعايري يف هذا واأله شات عن إطار  نا سفر ا ها يف أن  ية وأعربت اجملموعة عن أ مداف اإلمنا قمل مل ت ئ
يدية والفوللكور . اجملال ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تعلق اب تقلوفامي  ث ن ل للج لي مللكملع م

ية للمعارف تفقد أعربت اجملموعة عن ارياهحا ألن املف توفري حامية دوية  سري اآلن حنو إمتام صكوك  فعلاوضات  ل ل ت
نة اليت  نت إحراز تقدم أكرب يف هذا الاجتاه خالل والية ا ية و ثقايف واملوارد الورا بري ا يدية وأشاكل ا للجا مت ث ل تع لتقل ل

تني شات. سـنتدوم  نا بو لوضع املعايري والقواعد من ا شطة الو يد أ قوأملت كذكل أن  مل ي ن سة اليت تسـتف ملتحم ا
نة نة الربانمج . للجدارت يف ا يات  تو بو وترحب  ياسة اللغات يف الو جلواجملموعة تعري قدرا من الاهامتم  ص ب ي لسـ ً

تكوين كفاءات ادلول األعضاء يةل هممة  بارها و شامةل للغات اب ياسة ا تام  يذ ا ية من أجل ا لواملزيا سـ ت ل سـ ل عن لل . لتنف
ياسة العامة يث احلجم للسـويه تدمع احلراك العام  تعلقة ابللغات من  يد اخلدمات ا ح لكهنا تؤكد أن تر مل شـ

ياجات ادلول األعضاء بغي أن يراعي ا تلكفة  توا حل َ بو . ين ية الو ية ملزيا بة ادلول األعضاء ا يومن شأن مرا ن لفعل ق
بو عرب إقامة عالقة ثقة  ية الو سني درجة فعا بري يف  سامه بقدر  ية أن  ية ومصدا شفا توإدارهتا  ي ل حت ك ي مب ق بادةل بني ف

ها سأةل جعز ادلول األعضاء عن . نفساألمانة وادلول األعضاء وبني ادلول األعضاء  تطرق عاجال إىل  بغي ا مو ًل ين
ية  نة الربانمج واملزيا يق الوقت يف  بة الراجع أساسا إىل جدول األعامل احلافل و ها اخلاصة ابملرا نممارسة وظا جل ض ً ق ئف

نةواقرتحت اجملموعة يف هذا الصدد زايدة  ثغرات . للجتواتر اجامتعات هذه ا رشوع يف معاجلة ا بغي أيضا ا لو ل ً ين
نة املذكورة نظام ادلاخيل دلورات ا للجاليت دامت طويال فامي خيص ا ل بؤ . ً ية  يل بوضع آ تنوال بد أيضا ا ل لتعج ً ّ

بغي  ية و يع اجملموعات اإل بو بطريقة تكفل تاكفؤ الفرص  ئات الو تلف  ينناوب رؤساء  مي مجل ي ي خم قلت ه تنظمي ل
يوية املقدم عام  بدلان اآل نادا إىل اقرتاح مجموعة ا شأن ا ية بني ادلول األعضاء يف هذا ا سـشاورات غري ر ل ل مس ًم ست

ثقة بني ادلول األعضاء .  وأي اقرتاحات أخرى تقدهما ادلول األعضاء2008 يد ا تو لوالعامل األسايس اآلخر  ط ل
يات للرقابة و ية هو وجود آ نظمة أكرث فعا لوجعل ا ل يدا وتديرها ادلول األعضاءمل يمي تعمل  جا وأعربت اجملموعة . لتق

يمي اذلايت وضامن  نظمي ا هود األمانة يف  تقعن تقديرها  لجل تاجئت بادرات لنإدارة قامئة عىل ا مل عرب تقارير أداء الربانمج وا
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا يت اذلي أعدته  قثل تقرير ا ب لم شع نت أن حتظى ه. لتث تعزيز أكرب متو بة  بذه ا لشع

بو ثالية يف الو يمي ا ية ا يهنا من أداء دورها داخل آ يف واملوارد  تو تعلق اب يفامي  ث ل ل ظ ل تقي لمتك ية . ل بت اجملموعة بآ لور ح
نة مل حيظَ ابالهامتم الاكيف يق جديدة، لكهنا قالت إن معل ا نة تد يني  للجنقل املوظفني من أجل  جل تع ومل . قت

ن لتطع ادلول األعضاء ا يات العالقة تسـ تو يق والقامئة الطويةل  تد نة ا همة الصادرة عن  يات ا تو صظر يف ا لل ل جل ص قل مل
يدة . املرسةل إىل األمانة يص وقت اكف من أجل دراسة  تدى حكويم دويل جمدي و مفوال بد من حتديد  ٍ ختص من ّ

يات ادلول األعضاء عىل أساس دامئ ومؤسيس نظر يف تو يق املذكورة وا تد نة ا صتقارير  ل ل جل  .قل

يه .81 ياك ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  فوتوجه وفد  بالغ عددها بلج شكر إىل املدير العام  دوةل27ل ا ل اب
نة  بذوةل خالل ا هود ا يع ا تاز وعىل الواثئق العديدة اليت أعدت وعىل  تحضريي ا سـواألمانة عىل العمل ا مل مج ملم لل جل

ية متد عىل أن تكون الا. ملنهتا مثرة وأنه عازم عىل إحراز تقدم يف يعوأعلن الوفد أنه  مجامتعات هادفة وجمدية و
ناوها خالل هذه ادلورة همة اليت  سائل ا لا ت سـيمل تطوير . مل ساندته  لوأكد  ية م سامه يف ا ية الفكرية اليت  منا لتت مللك

يا بىن موقفا إجيا نع بأن ادلول األعضاء  يع وقال إنه  ية  ثقا ية وا تصادية والاجامت ًالا بً ت للجم ل تع ف سـتق  إزاء أعامل هذه مق
شاركني يع ا تعم الفائدة عىل  يات و ملا مج سـ ية . مجلع ياغة خطة اسرتا هود املدير العام واألمانة  يجوأشاد الوفد  تلص جب

يع ادلول األعضاء  يق أهداف  نظمة من  يذ هذه اخلطة ا توسط وأعرب عن أمهل يف أن ميكن  مجلألجل ا مل حتقمل تنف ّ
ية ابوفامي خيص . فهيا نة ا منا ن لتللج سة واألربعني ملع يات ا تو يذ ا ية الفكرية أكد الوفد حرصه عىل  مخلية وا ص ل نف تمللك

ية شأن ا بو  منجلدول أعامل الو ب يات . لتي تاجئ احملرزة فامي خيص آ نة ، ال سـامي ا ناء  لوقد اتضح من العمل ا ن للج لب ّل
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يع ادلول األعضاء قادرة عىل تقارير أن  يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا مجا ل ّسـ لتق ية لتن توصل إىل أر ض ا ل
ية شرتكة يف جمال ابلغ األ ية وبلوغ األهداف ا مهتو ٍمل سائل املربطة حبامية ًوأعرب الوفد أيضا. فيق ت عن ارياحه ألن ا مل ت

بث اإلذاعي ظلت مدرجة عىل جدول أعامل  ئات ا برصية و ية ا لالعروض ا ي ل هسمع ية حبق ل نة ادلامئة ا نا ملعللج
ية وعىل ادلراسات والواثئق املقدمةوشكر األاملؤلف واحلقوق اجملاورة  ندوات اإل نظمي ا ميمانة عىل مواصةل  ل . قلت

شأن بعض األمور يف دورهتا  توصل إىل اتفاق  تطع ا نة مل  بيد أن الوفد أعرب عن أسفه ألن هذه ا ل سـ للج تب
تواصل األعامل يف هذا الصدد إلحراز تقدم ملموس قربا رشين ومتىن أن  ًا ي ت ناء. لع ات سـتثوفامي خيص الا

سري نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة  شرتكة تريم إىل  ية  تو يدات فقد قدم الاحتاد األورويب اقرتاحا  يوا م ص ب تي ًتق ل
ية حبق املؤلف نفات ا برصية إىل ا حملما ملص تقدم. ل ية  ترب هذا الاقرتاح فرصة  للو شطة . حقيقيع نأما فامي خيص أ

ية الفكرية واملو ية اب ية ادلوية ا نة احلكو مللكا نم ل يدية والفوللكور فقد أكد الوفد ملعللج ية واملعارف ا تقلارد الورا لث
يل فرقة معل بني ادلورات واملداوالت  شأن  يهتا وأعرب عن ارياحه لالتفاق املربم إابن دورهتا األخرية  تشكأ ب ت مه

نة اجلارية سـاليت جرت يف دورهتا األوىل يف يويو من ا شطة يف. لل يد األ نوأعرب الوفد عن أمهل يف أن   تسـتف
شطة لالحتاد األورويب شاركة ا ية من ا يدية واملوارد الورا نجمال املعارف ا مل ث لتقل ية . ل نة احلكو تفادت ا موقد ا للج سـ

شطة فرقة العمل األوىل بني  يدية والفوللكور من أ ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب نادلوية ا تقل ث ن لل مللكملع
نص املقرتح خالل هذا ادلورات وقدم خرباء من الاحتاد األورويب شأن ا ل اقرتاحات ومالحظات ملموسة  ب

سم ابملرونة والوضوح الاكيف وعدم . الاجامتع بغي أن  شرتك  متد ابتفاق  تويرى الوفد أن أي صك دويل  يم ين ُيع
نة ادلامئة. اإللزام شأن ا ية مواصةل املداوالت  يه الوفود  للجمث أعرب الوفد عن ارياحه للحل اذلي توفقت إ ب بغ ل  ّت

ية بقانون الرباءات يق مزيد . ملعنا رشة فالوفد ما زال يؤيد  نادا إىل جدول األعامل اجلديد دلورهتا الرابعة  حتقوا عت ً س
رس وضع خطة  ية بقانون الرباءات ومتىن أن  نة ادلامئة ا يد دويا حلق الرباءات يف إطار أعامل ا تو يمن ا ن للج ل يتل ملع ً ح

يق أهداف  توازنة رسيعا من أجل  حتقمعل  نةًم تاجئ ادلورة األوىل لفرقة . للجهذه ا بنوملا أعرب الوفد عن رسوره 
سني نظام  تعلقة  يات ا تو سةل من ا شأن الرباءات، ال سـامي املوافقة عىل  تعاون  تحالعمل اخلاصة مبعاهدة ا مل ص ل سل ب بل

نوان  شأن الرباءات الواردة يف دراسة  تعاون  بعمعاهدة ا ب تعاو"ل سني معل نظام معاهدة ا لرضورة  شأن حت بن 
ية إىل جعل معل نظام "الرباءات تحديد الوسائل الرا بغي لفرقة العمل أن هتمت  نع بأنه  م، أشار إىل أنه  بن يت مق

شأن الرباءات أجدى يف اإلطار القانوين املوجود ألحاكم املعاهدة دون احلد من حرية ادلول  تعاون  بمعاهدة ا ل
تحقاق الرب سـاألطراف فهيا بأن يضعوا رشوطا مادية ال يق ً سعي إىل  بقوها ودون ا رسوها أو  حتقاءات أو  ل يط يف

يد الوطين بحث والفحص عىل ا يد إجراءات ا يد يف القانون املادي للرباءات أو تو لصعتو ل ح وأكد الوفد أن . ح
تعا سني نظام معاهدة ا ية  ساند دون أي حتفظ العمل القمي اذلي أجنزته فرقة العمل  لالاحتاد األورويب  حت بغ ون ّي

نعبشأن الرب شأنمقتاءات وقال إنه  بذوةل دويا يف هذا ا هود ا يدون من ا تخدمني  يع ا ل بأن  ل مل سـ ًمج جل سيسـتف . مل
ية  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا بة إىل أعامل ا فواب ب ع لص ل ن للج لسـ ملع لن

نة للجأعرب الوفد عن ارياحه لالتفاق املربم إابن دورة ا شأن أوجه ت رشين الرايم إىل مواصةل األعامل  ثة وا ثا ب ا لع ل ل
ية وأعرب عن أمهل يف أن  نا نة يف احلق واملامرسة بني ادلول األعضاء فامي خيص الرسوم والامنذج ا عتقارب  لص ممك

تجارية والرسوم والامنذج  ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا لحتظى هذه األعامل ابألولوية يف إطار ا ن ية ملعللج نا عا لص
تني  تؤدي خالل فرتة ا ية وأهنا  ياانت اجلغرا نوا لسـف سـ يد  إىل عقد مؤمتر2013-2012لب ح دبلومايس يريم إىل تو

يط يل الرسوم والامنذجتبسـو يات واإلجراءات اخلاصة  سج ا تشلك ثريا . بل ًزايدة عىل ذكل، أعلن الوفد أنه هيمت  ك
ية ابإلنفاذ ويطلب إ شارية ا نة الا نبأعامل ا ت ملعللج شرتكة س ثف هجودها بغرض حتديد رؤية  ملهيا بإحلاح أن  ّ تك

ها يات فعاةل محلاية احلقوق و متد أعضاؤها اسرتا ية الفكرية حىت  ساس حبقوق ا يقآلاثر وعواقب ا تطبمللك يج تمل . يع
سائل املدروسة خال يع ا توازنة فامي خيص  ية و تاجئ إجيا ناعه بأنه ميكن إحراز  تاما، أعرب الوفد عن ا ملو مج ب ن مت قخ ل ً

تفاؤل خالل الاجامتعات تحىل اب يات وانشد ادلول األعضاء أن  لا ت  .مجلع

ية  .82 ية ودور ا منو وا تاكر وا ية وقال إن موضوع الا يابة عن مجموعة جدول أعامل ا مللكوحتدث وفد مرص اب من ب من تن لت لل ل
ية ية لأل شأن األهداف اإلمنا تحدة  لفالفكرية مالمئ للغاية نظرا ألن مؤمتر مقة األمم ا ئ ب مل نعقد يف الوقت الراهن يف ً م 

تاكر ونقل . نيويورك ية الا شري إىل أ توقع اعامتده يف مؤمتر القمة املذكور  رشوع الويقة ا بوأضاف أن  مه ي مل ث م
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ية ية لأل يق األهداف اإلمنا يا يف  نولو لفا حتق ج ئتك نوات األخرية . ل بو بذلت هجودها اخلاصة يف ا سـورصح بأن الو لي ّ
يق هذه األهد حتقسامهة يف  ية يف عام للم متدته ا بارز واذلي ا ية ا شأن ا بو  مجلعاف يف شلك جدول أعامل الو ل من ب عي لت

شرتك بني . 2007 تطور تلقى دفعة يف اآلونة األخرية عن طريق تدشني فريق جديد  مومىض يقول إن هذا ا ل
ية اليت سارت عىل ا بو، وهو مجموعة جدول أعامل ا تقلاألقالمي يضم ادلول األعضاء يف الو من لي ته لت خسيد اذلي ر

ية شرتك يف الرأي وها هدف واحد وهو إدراج . لتمنمجموعة أصدقاء ا لومىض يقول إن ادلول األعضاء يف اجملموعة  ت
سامهة  ية إلشاهئا  تا سة ا هر ا بو، وسامهت اجملموعة يف األ يع جماالت معل الو ية يف  مجدول أعامل ا ن ل ل مخل ي مج شمن لت

توجه حنو ا ية يف امليض قدما اب لتإجيا ل تلفة من خالل ًب بو ا توصل إىل توافق يف اآلراء يف جلان الو خملية ويف ا ي ل من
شلك شفاف وناء شاورات والعمل واحلوار  ّا ب ب ًورصح الوفد بأن اجملموعة تدمع متاما العديد من جوانب . مل ّ

ياب نغالديش اب ية ووفد  بدلان األفر يابة عن مجموعة ا ياانت اليت أدىل هبا وفد أنغوال اب نا ب ل ن لب ل بدلان يقل لة عن مجموعة ا
ية والاكرييب ووفد الصني يابة عن مجموعة أمرياك الال يك اب يوية ووفد ا تيناآل ن سـ لسـ شجعه عىل . ملك يوقال إن ما 

يذ جدول أعامل  بة  ية الفكرية ملرا ية وا ية اب نة ا ية اتفاق يف ا توصل إىل آ نفوجه اخلصوص هو ا ق تمللك من ن للج ل لتل ملع
ية يذ وأضاف أن اجملموعة ترح. لتمنا متويل املقدم  شأن إدراج ا يه  توصل إ لتنفب كذكل ابالتفاق اذلي مت ا ل ب ل ل

تخدام األموال  بو اخلاصة اب ياسة الو بو ويف  ية العادية للو ية وضع املزيا ية يف  يات جدول أعامل ا سـتو ي سـ ي ن معل من لتص
ية يا طالا تعلق ابملعايري، أعرب الوفد عن سعادة اجملموعة ألن بعد مرور عدة . حت سـوفامي  نوات دارت فهيا ي

ية ادلوية، جتري املفاوضات يف الوقت الراهن لوضع الصكوك اخلاصة ابمحلاية الفعاةل  نة احلكو شات يف ا نا لا للج ق ممل
ية، ويه تأمل يف أن تفي  يغهتا الهنا ية يف  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ئللمعارف ا ص ث تقل ل تع لتقل ل ل

نة بواليهتا وتقدم نصا تف ًا بو يف عام للج ية العامة للو يا شامال  ياو للجمع ًض تطرد قائال إن تطورات . 2011ً ًوا سـ
ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وإن مجموعة  نة ادلامئة ا شات ادلائرة يف ا نا ية للغاية قد طرأت عىل ا نإجيا للج ق مل ملعب

ميي  شات إىل وضع إطار  نا تطلع إىل أن تفيض هذه ا ية  تنظجدول أعامل ا قت مل ت من ناءات ل سـتثمالمئ يف جمال الا
بات ناسب بني احلقوق والوا توازن ا يق ا ية الفكرية، مع  يدات اخلاصة حبقوق ا جوا حتق ململلك ل وراح يقول إن . لتقي

بو لضامن  نارص ادلور اذلي تضطلع به الو نرص أسايس من  ية وناء القدرات يه  ساعدة ا شطة تقدمي ا يأ ع ع ب ن مل لتقن
يع ادلول األعضاء بوجو تفاع  مجا يا ويامتىش ن بدلان اليت حتددها ذا ياجات ا توازن يليب ا ية فكرية  ًد نظام  ت ل حت ّ م ملك

ية األوسع نطاقا ًمع األهداف اإلمنا تب ادلويل . ئ نصح إىل ا ها أن تقدم ا بغي  ملكوأضاف أن ادلول األعضاء  ل لن ي
شلك حيقق أكرب ف ية وناء القدرات  ساعدة ا شطة ا يص املوارد أل ية  بشأن  ب ن مل ن ختص تقب لك تلكفة يف يث ا ية من  لعا حل

تقومي . والوقت بهتا يامتىش مع قمي برانمج ا شطة ومرا يط هذه األ لوراح يقول إن اشرتاك ادلول األعضاء يف  ن قختط
تلفة يف أمانة  شطة اليت تضطلع هبا القطاعات ا ية هذه األ ساق وشفا يجي، وإن من الرضوري ضامن ا خملالاسرتا ن ت فت

بو ساعدة ا. يالو شطة ا ملوقال إن أ ية ن شلك عام يف ويقة الربانمج واملزيا نية وناء القدرات املذكورة وردت  ث ب ب لتقن
تظام يف  شارك ادلول األعضاء اب شأهنا وال  شلك مهنجي  تقارير  تني، وعىل الرمغ من ذكل ال ترفع ا نلفرتة ا ت ب ب ل لسـن

نظر تدعي إعادة ا شطة ومراجعهتا، وهو وضع  ليط هذه األ سـ ن تطرد الوفد قائال إن. يختط ًوا  مجموعة جدول سـ
هاما  هم إ ية يف الرقابة ميكن أن  ية واملصدا شفا ية ترى أن اإلدارة الفعاةل وحتيل ادلول األعضاء اب ًأعامل ا س س ق يف ل لتمن

ها ثقة بني األمانة وادلول األعضاء وفامي بني ادلول األعضاء  ناء ا بو، عن طريق  ية الو سني فعا نفسبريا يف  ل ب ي ل حت . ًك
تظاظ جدول وأضاف أن عدم قدرة ادلول ا شلك فعال يعزى إىل ا ية  ها الرقا كألعضاء عىل الاضطالع بوظا ب ب ئف

ية اليت جيب أن تعاجل عىل الفور يود الز ها وا منأعام لق ًوقال إن أحد اجملاالت األخرى اليت تطلب اهامتما فوراي يه . ل ً
بغي ع بو، و ئات الو تلف  تخاب وناوب املوظفني يف  ية ال ية مؤ ينرضورة وضع آ ي ي خم ت ن سـ هل شاورات بني س مقد 

شأن هذا املوضوع ثقة . بادلول األعضاء  ية األخرى اليت من شأهنا أن تعزز ا لوراح يقول إن أحد العوامل الر ئيسـ
يد وتقودها  شلك  يمي تعمل  ية رقابة و نظمة هو وجود آ ية عىل ا جبني ادلول األعضاء وتضفي املزيد من الفعا بتق ل مل ل

ي. ادلول األعضاء سري لسـوقال الوفد يف هذا ا ية إىل  هود األمانة الرا يد  ية  ياق إن مجموعة جدول أعامل ا شـ تمن م جب ت لت
تاجئ من خالل تقارير أداء الربانمج يمي اذلايت وإرساء اإلدارة القامئة عىل ا لنا ية . لتق لوأضاف أن اجملموعة ترحب بآ

سني تكوين ا يق اجلديدة، ونوه إىل أنه عىل الرمغ من بذل هجود  تد نة ا تحيني  ل جل لتع ّ ناوب فهيا ق تنة وا لللج
ها ية علهيا، فمل يول القدر الاكيف من الاهامتم ألعام ية إضفاء املزيد من الفعا يات األخرى فهيا  لواآل َ ل بغ تطرد . ل سـوا
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توسط لكن ال تزال دلهيا حتفظات  ية لألجل ا ية ترحب ابخلطة الاسرتا ملقائال إن مجموعة جدول أعامل ا يج تمن لت ً
نارصها، وخاصة يف عشأن بعض  تحدايت ب تصدي  بو يف ا لل جمال وضع القواعد واملعايري وادلور املقرتح للو ل ي

ية ية . ملالعا تحدايت العا شأن ا تدايت األخرى  شاركهتا يف املفاوضات اجلارية يف ا بو و ملوأضاف أن دور الو ل ب ن م ملي
سرتشد ابلوالية املولكة إلهيا من ادلول األع بغي أن  ناخ واألمن الغذايئ  يثل تغري ا نمل ًضاء، ونظرا ألن هذه ادلول يم

نقاشات من خالل اخلطة  بو أن حتدد دورها يف تكل ا بكر للو ناقش تكل القضااي بعد مفن ا لاألعضاء مل  ي مل ت
ية الفكرية شأن قضااي ا رش وهجة نظر ما  توسط أو أن  ية لألجل ا مللكالاسرتا ب ن مل تيج هدف . ت لونوه إىل أن ا ّ

يقه هو يةلتحقاألصيل اذلي اقرتح هذه اخلطة  تابعة الربانمج واملزيا شاركة ادلول األعضاء يف إعداد و ن زايدة  . مم
شاورات اليت دارت بني ادلول األعضاء واألمانة، وتطلع  ية ا ية ترحب  توأضاف أن مجموعة جدول أعامل ا مل بعمل لتمن

بو عىل األجل ا تفق علهيا احلكومات لرتشد العمل اذلي تقوم به الو ملإىل أن تصدر ويقة دوية  ي ت ل وقال . توسطث
بو والوصول إىل توافق يف اآلراء  يع ادلول األعضاء يف الو تقريب بني مصاحل  سعى إىل ا يالوفد إن اجملموعة  مج ل ت

يع، وأضاف أهنا حتث ادلول األعضاء عىل أن  شرتكة اليت من شأهنا أن تعود ابلفائدة عىل ا شطة ا مجلشأن األ مل ن ب
يري عىل أنه فرصة ساحنة ويس  لنظر إىل ا تغ  .ًخطرا هيددهالت

سورية ابمس اجملموعة العرية .83 هورية العرية ا بوحتدث وفد ا ل ب ية . مجل يد ريس ا مجلعوقال إن اجملموعة العرية هتئن ا سـ ئب ل
نفس  متر  نا ثقة بأن العمل سوف  يد اذلي اضطلعوا به خالل العام املايض و يه عىل العمل ا بالعامة، وان لك يسـجل ئب

بارات. الوترية هبذا العام هد اذلي بذلوه بعوتقدم  نظمة ومعاويه واألمانة عىل ا يد املدير العام اب شكر إىل ا جل ا ن مل سـ لل
هذا الاجامتع تحضري  ليف ا ية الفكرية . ل ية دور ا منو وا تاكر وا يار الا مللكوقال إن اجملموعة العرية ترحب اب من ب ت لتب ل خ

هذا العام توى  يع ا ية لدلول األعضاء موضوعا جلزء ر لواخلربات الو سـف ملن ٍط  وقال إن ذكل ألمر يدل عىل العالقة .ً
شات ال نا ية، آمال يف أن هذه ا تاكر وا ية الفكرية وقضااي الا هامة اليت تربط بني ا قا مل من لتب مللك يع  ل فسـامي يف اجلزء ر

ية وهو األمر  تاكر وا ياق هجود دمع الا ية الفكرية يف  شأن قضااي ا تفيض إىل طرح أفاكر  توي  منا ب سـ ب سـ لتسـ مللك مل
ها اذلي يدعو اجمل نولويج و تاكر واإلبداع ا شطة الا يع أ نظمة يف  يد عىل دور ا تأ ميموعة إىل إعادة ا تعمتك ل ب ن شج مل ك تل

بدلان يع ا ية  ية  تدامة و تكوين ثروات  ية  نفاذ إلهيا ألهنا مقومات ر يل ا لو مج من سـ ل سـ ل لته حقيق م ئي وقال إن جدول . ست
نا بدلان ا سني قدرات ا ية  ثل إقرارا بأ ية  مأعامل ا لم ل حت مه ًمن ّ تصاد املعرفة لت بدلان األقل منوا عىل الاشرتاك يف ا قية وا ً ل

ساعدة  ية ويكون ذكل يف جتاوز نطاق ا يقة  نه، وإنه ملن الرضوري حتويل هذه الفكرة إىل  تفادة  ملوالا معل حقسـ م
بدلان  ية يف لك بدل وساعد ا توى ا ياجات و مية مضافة تراعي ا رشوعات ذات  ية العادية إىل  لا ت من سـ ت م لتن م ح قتق ل

نا تصادي لا ها الا بان و ية الفكرية تأخذ اب تاكر وا شأن الا ية  يات و قية عىل وضع اسرتا ضع مللك سـم ب ب ن حليج ط ت
تاحة يود ا ناءات وا ملوالاجامتعي وتقوم عىل مواطن املرونة والا لق رشوعات . سـتث تطرد قائال إنه البد  ملوا سـ

ياجات ادلو يب ال ية من أن تعكس واقع احلال و ساعدة ا شطة ا توأ تج ن مل حن تسـتق ل األعضاء، وجيب أن تهنض ل
ية للعلوم  بىن ا ية وتدمع ا هود ا ية الفكرية ادلامعة  ياسات ا تاكر احمليل وتعزز من دور  تابال ل من سـ لتحب لت جل مللك

توسطة هبدف تطويرها  سات الصغرية وا ية املؤ ية، وفقا لوالايهتا مبا يف ذكل  نا بدلان ا يا يف ا نولو ملوا س من ل تل ً م ج لتك
نطقة العر تدامهتا اب ملوا تعلقة هباسـ ية الفكرية ا ملية مع توفري جوانب حامية حقوق ا ياق، تدعو . مللكب لسـويف هذا ا

يذ برانمج جدول أعامل  سار  نظمة يف هذا اجملال ويه تعرب عن ارياهحا  تنفاجملموعة العرية إىل تعزيز برامج ا مب ت مل ب
تق يق وإجراءات الرصد وا ية ا شأن آ بادئ اخلاصة  ية واعامتد ا لا سـ ل ب مل لتنمن تقارير مبا يضمن أن لت لدير وإعداد ا

بو تجزأ من معل الو ية يه جزء ال  بارات ا يا ي من لتت تلف ادلراسات . ع خملوشكر اجملموعة األمانة عىل إعدادها  ت
تلف اللجان وترحب  ند إعداد تكل ادلراسات والواثئق  ية  ية مراعاة جداول أعامل ا خملوالواثئق وتؤكد عىل أ ع من لتمه

ثةل مبوا يةملمتابخلطوة ا يات جدول أعامل ا ها بهنج مشويل يامتىش مع تو منصةل اللجان ادلامئة  لتص ومع ذكل، ترى . معل
بدلان  اجملموعة أنه ما ية يف ا ية الفكرية تامتىش مع أوجه ا يام به بضامن أن ا بغي ا ثري مما  ناك ا لزال  من لته مللك لق ن يلك

سني العمل  ناك جمال  تعزيزها وما زال  ية وأهنا تقوم  نا تحا ه ب لل ية، وذكل م نا بدلان ا ماإلمنايئ عىل حنو أفضل يف ا ل ل
ياسات  نفاذ إلهيا، وضامن أال تؤدي بعض ا يل ا يا، و نولو تاكر، وتعزيز نقل ا سـعن طريق الهنوض ابال ل ه لب س تل ج تك
تاحة أمام ادلول  ياسات العامة، واملروانت ا يق حزي ا ية، و ية الفكرية يف عرقةل هجود ا ية  ملامحلا سـ ي من لئ تض لت للملك

نا ما نظور اإلمنايئ ذات ل تواصل مع ادلول األعضاء من أجل دمج ا بو يف ا متر الو هم أن  ملية، كام أنه من ا ل ي تسـ مل
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رشوعاهتا بو و شطة الو مالصةل يف أ ي ند وضع قوانني ومعايري . ن بو  عوقال الوفد إن اجملموعة العرية تؤكد أن عىل الو ي ب
ية الفكرية أن تقوم بدور هام يف ضامن أن هذه القو ها من األخذ مللكا ية، والبد حني و ضعاعد تدمع أهداف ا لتمن

يث أن الاندماج  يود  منوية دون  ياهتا ا ية عىل وضع اسرتا نا ساعد ادلول ا بان جوانب املرونة اليت  حاب ق لتم يج ل ت تسـ حل
يهتا  يق  ياسات العامة لدلول يف سعهيا إىل  تعارض مع أهداف ا نظام ادلويل جيب أن ال  منيف ا سـ ي تل حتق ل

تصادية  يةقالا ترب . عوالاجامت ية،  منو وا ية الفكرية دورها مكصدر لإلثراء وا تعوليك نضمن أن تؤدي ا لتمن ل مللك
ية  شأن ا ياسات عامة ونظم  تاج إىل رشيع و مللكاجملموعة العرية أن من الرضوري الاعرتاف بأن لك دوةل  ب سـ ت حت ٍب

ها اخلاصة ناسب مع ظرو فالفكرية  ية الفكرية أن يدمع وأن وأوحض الوفد من جانب آخر أن عىل نظ. تت مللكام ا
ثل  ال ية  ية احلاجات األسا ياسات العامة اليت تضمن  تاح يف قضااي ا يق جمال املرونة ا ميؤدي إىل  سـ ب سـ مل تلي ل تض

ناخ ئة وتغري ا ملاألغذية والصحة وا ثل هذه . لبي بو قادرة عىل مواهجة  موقال إن اجملموعة العرية عىل ثقة من أن الو ي ب
تحدايت من خالل  ية، لا بارشة من خالل جدول أعامل ا يه ما دلهيا من هجود وأهداف  لتمنياهما بواجهبا يف تو م ج ق

ية  ية إىل املؤهالت ا نظمة وأداهئا إضا ية معل ا يد آ نكام أهنا عىل ثقة بأن الزتام املدير العام وعزمه عىل تر مل ل ملهشـ ف
نظمة يف خدمة ادلول األعضاء هود ا ملللطامق اإلداري هو دمع  تقدم وقال. جل ل الوفد إن اجملموعة العرية ترحب اب ب

ية  يدية واملوارد الورا ية الفكرية للمعارف ا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو بارز ابملفاوضات يف ا ثا تقل ن ل للج لل مللكملع م
تاجئ الاجامتع األول لفريق العمل ما  والفوللكور وال ياق  نص يف  بدء يف املفاوضات القامئة عىل ا نسـامي بعد ا سـ ل ل

يات . لورات واذلي عقد يف يويو يف هذا العامبني ادل تو يذ ا ية  صويف هذا اإلطار أوصت اجملموعة العرية بأ ل مه تنفب
بري  يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا شاوري لدلول العرية حول املوارد الورا تقى ا توصل إلهيا يف  تعاليت مت ا تقل ث ب ت مل لل ل ل

تعاون مع احل بو اب ته الو ثقايف للفوللكور اذلي  لا ي نظم ية يف ل تو سـكومة ا ، مبا يف ذكل 2007نيويو / حزيران26نل
ية املأثورة ابلفوللكور هبدف  ثقا بريات ا يدية وا ية واملعارف املأثورة ا فالاتفاق حول مجع وتويق املوارد الورا ل تع تقل ث لث ل

ية الفكرية القامئة نة ُعامن بوقال إن اجملموعة العرية ترحب وتدمع مقرتح حك. مللكحاميهتا يف إطار قوانني ا سلطومة 
تويق ذات الصةل حبامية  يل وا بو حول نظم ا تعاون مع الو بل اب سقط العام ا ية دوية يف  ثبإقامة ندوة  ل سج ي ل م ل لتن ملق ف
سجالت  بادل اخلربات، وحفص الامنذج املربطة اب ها  يمت خال ثقايف واليت  بري ا يدية وأشاكل ا لاملعارف ا ت ت ل تع لتقل س ل ل

يات  تويق كأدوات دامعة وآ موا ل ث بوأضاف قائال إن اجملموعة العرية . لساندة يف إعداد نص أو نصوص حامية دويةل
يذ  بو و شأن اللغات يف الو ياسة  بدء بوضع  بو خبصوص ا ية اليت اختذهتا الو تنفترحب أيضا ابخلطوة اإلجيا ي ب سـ ل ي ب

تلفة حبلول عام  خملنارصها ا ي. 2015ع هم أكرب لقضااي ا يح اجملال أمام  مللكاألمر اذلي  تف ة الفكرية وجتاوب فعال سـيت
ية الفكرية سائل ا شات حول العديد من  نا مللكمع ا م ق ية . مل جوأكدت اجملموعة العرية أن زايدة حصة الرتمجة اخلار ب

ية اجلودة وال هم يف  لعا ية إىل أهنا  يحقق املزيد من الوفورات إضا ية  نا سسـامي ما يرسل مهنا إىل األقالمي ا ف ستم سـ ل
يةبرفع الكفاءة وناء القدرات نا بدلان ا م يف ا ل بوأعرب األمل يف أن يمت عكس اقرتاح اجملموعة العرية خبصوص . ل

يجي  هدف الاسرتا توسطة األجل حتت ا ية ا شامةل للغات واليت وردت يف اخلطة الاسرتا ية ا تالاسرتا مل يج ل ليج ت ت
نص رصاحة عىل حتديد عام  تاسع واذلي  يا شامةل للغات،وه2015ل ياسة ا يذ هذه ا ل موعد  لسـ تفق مع لتنف يذا 

بو ياسة اللغات يف الو يادلراسة اليت وضعهتا األمانة حول  شكر للمدير . سـ ياق، توهجت اجملموعة اب لويف هذا ا لسـ
شاورات مع ادلول األعضاء، واكنت  نظمي ا توسطة األجل وعىل  ية ا ملالعام عىل تقدميه ويقة خطة الاسرتا ت مل يج تث

شاغ يع اآلراء وا ست  ملمتىن لو أن الويقة  مج عك ث بل ادلول األعضاء، ولكن تأمل أنه ت قل اليت مت اإلعراب عهنا من 
نقاط واآلراء اليت ما بل يمت األخذ هبذه ا ليف ا شأهنا ملسـتق توافق  بزالت شلك قلق دلى الوفود وأن يمت ا ل . ت

ميي لدلول العرية  تب اإل يني مدير جديد  بري  بوأخريا، أعربت اجملموعة العرية عن ارياهحا ا تع ت قلب للمك للك لاذلي نويه ً
نه من  هذا املركز ولطامقه  رشي واملادي الالزم والرضوري  ها أن يمت تقدمي ادلمع ا برية، وعن نأ ية  يأ ب ك متكمه لل ل مل

نظمة وادلول العرية يق بني ا يام بدوره عىل أكرب وجه حىت يكون مركز ا با مل لتنسـ  .لق

نوعرب وفد  .84 هويّ بدلان األقل منوا عن تقديره  تحداث ابمس ا للجبال  ًم ل به ً ها لك من املدير العام وان ية اليت بذ ئد امجلا لع
بو عامة فامي أجنزته من معل ية الفكرية وتفاين أمانة الو تطوير ا ساعديه  يو ل ل تلف . مللكم تحدث إىل  خموأشار ا مل

سني سري معل األمانة ية الفكرية و تطوير نظام ا ها  شطة اليت جرى إطال حتالربامج واأل ل مللكن وقال إنه من . ق
بدلان األقل الرضوري  يع ا ية الفكرية يف عرص املعلومات واملعارف  نصف وفعال  لوضع نظام عادل و لتشج للملك م
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شاركهتا ممنوا عىل زايدة  ية . ً ية املؤ بىن ا رشية ووضع ا سـوأضاف أنه من الرضوري أيضا توفري املوارد ا ت ل سب لتح ل ً
شعوب يف ا ية  تاكرية واإلبدا سخري اإلماكيات الا للواملادية هبدف  ع ب ن ية ت ئة  للملكبدلان األقل منوا وإرساء  بي ً ل

ية ية والر هوة املعر يص ا تصادي و منو الا ية  مقالفكرية موا تقل فت ل ق سعة واألربعني . لل بدلان األقل منوا ا توقال الوفد إن ا لل ً
تحدة و ملثل ربع أعضاء األمم ا نا12مت نني ابملائة من ا بة تقل عن ا سامه  ل ابملائة من ساكن العامل ولكهنا  ث سـ جت بنت

سلع تعادل واحد ابملائة يف حني أن حصهتا من . احمليل اإلجاميل ية يف جمال ا تجارة العا لوبني أن حصهتا من ا مل ل ّ
ية يف جمال اخلدمات تعادل  تجارة العا ملا يان .  ابملائة0.5ل ية وناء الكفاءات  ساعدة ا سـوأوحض الوفد أن ا ب ن يكتمل تقل

بدلان ية يف ا بة إىل ا يوية اب ية  لأ من سـ لتمه لن بدلان عىل ختطي . ً األقل منواح ساعدة تكل ا بو عىل  لوحث الوفد الو م ي ّ
تصادية ية الا يق ا سخري إماكياهتا  يهنا من  ية واإلدارية  تصادية واملا قالصعوابت الا تحق متك منق ن ت لتل ل وأضاف أنه . ل

ية وأن تامتىش متاما مع أولوايهتا امللحة بدلان األقل منوا بفعا ياجات ا يق ا ّبغي  ً ل ل ت ًسـ ح تن ودعا الوفد إىل نقل . ين
ياة من أجل الهنوض ابإلبداع  نولويج سلمي وقابل  بة وتعممي املعلومات إلرساء أساس  نا يا ا نولو للحا سـ تكمل ج لتك
شطة اليت تروج  ية األ بو وشدد عىل أ بكة الو تاكر وأعرب الوفد عن سعادته لإلشارة إىل برانمج  ّوالا ن مه ي شـ ب

ية الفكرية وا تعلقة اب مللكاملعلومات ا ندوات مل تدريب وا ثل تكل املعلومات مبا يف ذكل دورات ا لبادل الرمقي  ل مل لت
ميي وادلويل يد الوطين واإل قلعىل ا ندوات رضوري وأشار إىل . لصع ثل تكل ا يع نطاق  تحدث أن تو لوبني ا سـ ممل ّ

ية نظمي حامية الرثوات الو تهتا هبدف  ية الفكرية وأ نرضورة اإلرساع يف حتديث أنظمة ا ت طمت  يقول إنه ومىض. مللك
ها أيضا ية الفكرية ادلوية وقواعد معار تابعة دلوائر ا باكت املعلومات ا يع نطاق  ًبغي تو ف مللك لن ل شـ سـ ورأى الوفد أن . ي

يع  تدام وأهنا  يص الفقر وتوفري فرص العمل عىل أساس  توسطة أداة فعاةل  رشاكت الصغرية وا تطا سـ تقل مل سـل م تل
تخدام الواس برية من الا تفادة  تفادة ا سـالا ك سـ يةسـ ية الفكرية ألغراض ا نظام ا منع  لتل بدلان . مللك لوقال الوفد إن ا

يدي والفوللكور وبني  ثقايف ا بري ا ية وأشاكال  يدية وموارد ورا ّاألقل منوا متكل ثروات واسعة ومعارف  تقل ل تع ث لتقل لل ً ً
تصادية عامة ية والا ية الاجامت نظور ا قأن تكل املوارد حباجة إىل دراسة من  عم رشيعات وأكد الو. لتمن لتفد أن ا

ية لوحدها يد الوطين غري اك رشوع إال أن تدابري امحلاية عىل ا متكل غري ا ية رضورية محلايهتا من ا فالو لصع مل لن . ط
بة نا ية ا ية واملوارد املا ياب ادلراية ا سـوأوحض الوفد أنه مثة خطر من انداثر الرتاث الغين يف  مل ل ن وأشار إىل . لتقغ

باب الرزقرضورة بذل هجود جادة للهنوض اب ثقايف الغين وتوفري أ تصادية وحامية الرتاث ا سـية الا ل قمن وقال إنه . لت
يات  بادرات محلاية تكل املوارد من خالل أنظمة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة فضال عن اآل لبغي إطالق  ً م ين

بة نا سـاألخرى ا سا. مل بدلان األقل منوا و ياجات يف ا يمي الا بو عىل  موحث الوفد الو ل ت ًي ح تق عدهتا عىل وضع ّ
تكوين الرثوة وتوفري مواطن العمل ية  متعات األ نة  تخدام املوارد ا يات شامةل وا لاسرتا صل ي سـ للمجيج مث وأعرب . لت

شأن الرباءات يف  تخصصة  نفاذ إىل املعلومات ا بو اجملال  تح الو بالوفد عن سعادته  مل لل ي مترب 17بف  2010سب 
يةابالشرتاك مع أمه موردي املعلومات عن براءات الا نولو رش املعارف ا يةل هامة  جخرتاع، كو لتك نل وقال إن . سـ

ية نا بدلان ا بة إىل ا تلكفة اب يل ا بدلان األقل منوا و بة إىل ا مالربانمج جماين اب ل ل سـ ل قل ل نسـ لن وتوقع الوفد أن يكون . ًل
يا إىل األطراف اليت ال تزال يف أمس احلاجة إلهي نولو يع عىل نقل ا يةل فعاةل  جالربانمج و لتك شج ًوتوقع أيضا . اللتسـ

بادرات اليت تقوم  ية الفكرية وأعرب عن تقديره  شات اجلارية إىل وضع إطار قانوين حلقوق ا نا للمأن تقود ا ق مللكمل
ية يف هذا اجملال ساعدة ا تقدمي ا بو  نهبا الو مل ل تجزأ من . لتقي ها جزءا ال  ية الفكرية بو يوعرب عن تفاؤهل بربوز ا ً صف مللك ّ

ية وذكر أن ا لسار ا من تاكر واإلبداع املعريفلتم يوية لال ية  تيس أ ية  نولو بنفاذ إىل املعارف ا حمه يك ج وقال الوفد . لتك
تصاد القامئ عىل  سلع إىل الا يدي القامئ عىل ا تصاد ا تقل من الا يث ا متع خطا خطوات ملحوظة  قإن ا ق لح تقل لن جمل

يريات. املعرفة بريا للغاية وأحدثت  يا أحرزت تقدما  نولو تغوأضاف أن ا ًك ً ج بري لتك بت الازدهار لعدد  ك يف العامل و جل
رش تاجئ وجعل . لبمن ا ياجاهتا ومواردها إىل  تحويل ا بدلان األقل منوا حباجة إىل دمع ملموس  نوقال إن ا ت ل حل ٍ ً

بة إىل الفقراء ية انفعة اب سـا لنمن بدلان األقل منوا يف . لت ية الفكرية لفائدة ا شأن ا ًوذكر الوفد ابإلعالن الوزاري  ل مللكب ّ
تامئين 2009و ليوي ندوق ا شاركة فهيا إلشاء  ية إىل دمع هجود املدير العام دعام اتما وا س ودعا رشاكءه يف ا ص ن مل ًمن ً لت

بدلان األقل منوا ًلفائدة ا بدلان . ل تحدة الرابع املعين اب توى يف مؤمتر األمم ا يع ا يل ر لودعا الوفد أيضا إىل  مل سـ ملث فمت ً
بدلان األقل منواًاألقل منوا اذلي يعد هممة كربى يف األ تحدة خمصصة لقضااي ا ًمم ا ل تام أشار الوفد بلك . مل خلويف ا

ية  ية يف قطاع ا رشية واملؤ ناء القدرات ا بال اذلي ساعد عىل  بو و تعاون القامئ بني الو مللكارياح إىل ا سـي ب ب ي ل ست ل ن
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ية الفكر. الفكرية تحديث نظام ا يوية  ية  تيس أ بو  ساعدة الو مللكوقال الوفد إن  ح لتك مه ي ته وأعرب م متتية يف بدله وأ
بل يع نطاقه يف ا تعاون وتو ملسـتقالوفد عن تطلعه إىل تويق ا سـ ل  . ث

توى أي  .85 ية إن موضوع اجلزء الريع ا هورية ادلو ملسـوقال وفد ا ف يك ية"مينمجل منو وا تاكر وا منالا لتب ية : ل مللكدور ا
ية ساعة ألن الا" طنالفكرية وجتارب ادلول األعضاء الو لندرج يف موضوعات ا ًتاكر مكامرسة يربط ارباطا ويقا ي ثً ت ت ب

يقات جتارية انحجة تصادية لكام أفىض إىل  شعوب الا ية ا منو و باب ل تطمن ق ت رشاكت اخلاصة يف بدله . ل لومىض يقول إن ا
تاكرات جديدة وإن اجلزء  متدة يف الوطن ويف اخلارج مما يمن عن هنج ال يودل ا تاكرات ا بتركز عىل الاتفاع ابال ب ّن ملع ّ

تطوير جمال غري معروف معرفة اتمةاألكرب بحث وا يانهتا يف حني أن ا ناء املعدات و تاكر يأيت عرب ا ل من الا ل ص ت . قب
يد  تاجئ ملموسة من خالل ر يق  بعد عن  يدة لك ا توى العام، أردف قائال إن حكومة بدله  صوعىل ا ن ل بع حتقسـ ً مل

ية عىل الرمغ تدامة الو ية ا تصادي وجتاري ميكن أن يعزز ا نا سـ طمن مل لت ثقافة ق بذوةل للهنوض  ب من هجودها املعقوةل ا مل
تاكر وتطوير العلوم  ندوق الوطين لال شاء ا تاكر بإ بحوث والا يا وا نولو باملعارف عرب العلوم وا لص ن ب ل ج لتك

يا نولو جوا رشاكت ال تدرك مدى قدرة . لتك بحث وا ثل اجلامعات ومراكز ا لواسرتسل قائال إن عدة قطاعات  ل م ً
س ية الفكرية عىل  ما ثل تكل الرثوات غري مللك تجات وإدارة  تكل ا تجاهتا والهنوض  ماعدهتا عىل حامية  ن ب ملن م

تعود ابلفائدة علهيا ية . لامللموسة  تا تاكر واإل ية لال شاء بىن  سـهيا إ ية اخلاصة اليت  جوشدد عىل األ ن ب ت ن ت حتمه يك
يا نولو تاكر ورش ا بحث والا ئات ا جوتدعمي  لتك ن ب ل ئت. هي ئات عامة أ نشوأشار إىل عدة  ياق وإىل هي لسـ يف ذكل ا

ية  ثال اخلطة الو يل ا ها اكن حمدودا جدا وذكر عىل  ية إال أن و تاجئ إجيا ية وضعت وحققت  نخطط و مل ب ن طن بط سقع ً ً
تاكر للفرتة  يا والا نولو ية للعلوم وا ية واخلطة الاسرتا ية ا نا بشأن القدرة ا يج ملهنج سـ ت جب لتك ت ف وفامي . 2018-2008ل

ناك حاجة إ رشاكت، قال إن  هخيص ا هات ل تآزر بني ا بحث هبدف ضامن ا جلىل ربط الطلب الوطين ومراكز ا ل ل
ية تاكرات أكرث . ملعنالفاعةل ا تويد ا بذل هجودا معقوةل  تعني عىل بدله يف األمد الطويل أن  بوأضاف قائال إنه  ل ل ي ًي ً

يجي و تاكر بطرق شـىت وعىل حنو اسرتا بحث والا يا وا نولو يع ا رس رضورة  تيدا مما  ب ل شج جيف تك لتعق ت منسق عىل ً
توى املؤسيس نظام . ملسـا ساعدة عىل الارتقاء  يا إىل ا ية يعزتم،  نا ية ا تب الوطين  بوأفاد بأن ا مل سع ع ًلص للملك ملك

بحث  تاكر وا يع الا يا هبدف  نولو ية ونقل ا نولو شاء مركز للمعلومات ا ميه، إ تاكر الوطين وتد لالا ب شج ن تب ج تك ج لتك ل ع
تطوير ادلو بحث وا سات ا تطوير وربط مؤ ميوا ل ل س تكل ل بحث دعام  يع جوانب ا سري  سوق العمل و لية  ل مج ي ًب ت يكن

ية نولو جاملعلومات ا رشاكت . لتك توى ا تاكرية عىل  سني القدرة الا شود هو  هدف ا تطرد قائال إن ا لوا سـ ب حت ن مسـ مل ل ً
يهتا مية  تعزيز  تفعني عامة  بحث وا ية ومراكز ا سات األاكد منواملؤ ب ن ل مي تس ق رشوع، أحاط علام. مل يذ ا ًوضامان  ملً نة لتنف مق بر

رشوع ركن الرباءات  ية املقدمة عرب  بو ا ساعدة الو ملك حمفوظات الرباءات  ن ي  بغرض PATENTSCOPEلتقمب
تفعني يدة  بحث يف املعلومات عن الرباءات وتوفري خدمات  نسري ا ل للمي ج بذل قصارى . ت يوأوحض قائال إن بدله  ً

تصل هبا من  ية الفكرية وما  ية  يهجوده عرب املاكتب الو للملكن ية الفكرية يف مجةل ط سات أخرى جلعل ا مللكمؤ س
يهتا ومزاايها  ية الفكرية وتروجي أ شأن حقوق ا ية بإذاكء الوعي  تاج الو ية قطاعات اإل مهأمور أداة  ب ن ن مللكمن ط لت

شاركة . والهنوض هبا نفذ  رشوع ا ية أال وهو ا ية الو متل يف ا ية الفكرية ا ثاال آخر عىل دور ا مبوذكر  مل مل ن طمن لت حمل مللك ًم
ية ا ية هبدف إبراز العالقة بني ا نا ية ابلقدرة ا ية ا ئة الو ية وا نا ية ا مللكتب الوطين  للملك سـملك ت ن ن ي ع فلص ل ملع ط له

ية نا ية والقدرة ا نا سـا ت ع فلص تني من . ل ية و بع عالمات جام يل  رشوع أدى إىل  يومىض يقول إن ا ع سـ سج سممل تت
ثل الروم والنب والاكاكو وا تجات  تصل  شأ فامي  ليات ا مب مت ن ي ن بادرة ساعدت عدة ملسم ملبغ واحلرف وإن تكل ا ت

ية مع مراعاة معايري  تجاهتم عىل حنو أكرث فعا سويق  يديني عىل  تجني ا توسطة من ا لئات صغرية و ن ت تقل من ل مل م ف
نظر إىل اتفاقات . ناجلودة املطلوبة لالتفاع ابلعالمات املذكورة سات، لفت ا تعاون بني املؤ بة إىل ا لواب س ل لنسـ

تلفة أبرمت ية الفكرية عرب خمتعاون  تآزر يف جمال ا تطوير هبدف ضامن ا بحث وا سات ا مللك مع اجلامعات ومؤ ل ل ل س
ية واحملافل ندوات واحللقات ادلرا ثل ا شطة إذاكء الوعي  سـأ ل ية ادلوية، . من ساعدة ا تعاون وا تعلق اب لوفامي  ن مل ل لتقي

نوات امل شديد خالل ا ها ا يس ود تعاوهنا ا بو  نانه للو سـأعرب عن ا ل ل ي لت مع لنف نة م ية وال سـامي خالل  سـا  مما 2010ض
ية الفكرية وتطويره تب ا مللكساعد عىل تقوية  بو . مك تصلني جبدول أعامل الو يني  رشوعني ر يمث أشار إىل  سـ مم ئي

رشوع  يجي وطين و ية الفكرية الوطين ووضع إطار اسرتا يمي نظام ا رشوع الرائد  ية أي ا مشأن ا ت مل من مللكب لتق لت
ية  ية الو شاء األاكد للإ ن مي نظام . ملكية الفكريةطن ساعدان عىل الارتقاء  رشوعني  بوأفاد بأن بدله يرى أن ا ي سمل



A/48/26  

80  

يع ادلول  ية لفائدة  يات جدول أعامل ا يذ لك تو ية  ميه ويعزتم مواصةل  ية الفكرية الوطين وتد مجا من ص لتمعل نف تمللك ع
بو ساو. ياألعضاء يف الو ية ضامن ا شديد عىل أ ته يف ا بداي ر يانه  تمت  ملوا مه ت ب لب غ ً م بو خ ياة بني لك لغات معل الو

نظمة نجزة يف ا تخدم فامي خيص لك األعامل ا ية  با ته بأن اللغة اإل ملومعراب عن  مل سـ ن ستسـ ثق ً. 

ية  .86 تصادية وعرب عن الزتامه بضامن حامية ا ية الا يق ا ية الفكرية  ية حقوق ا ند بأ مللكوأقر وفد ا ق تحق ّمللك من مه لته ل ل ّ
سب األصول ها  حالفكرية والرتوجي  نت الفرتة وذكر أ. ل ند أ علن ا تاكر2020-2011له ويف . ب عقدا خمصصا لال

ناعة ورائدي 2010فرباير  تاكر لفائدة احلكومة وقطاع ا ية لال لص، أكد الريس عىل الزتام احلكومة بوضع اسرتا ب تيج ئ
ناسب ورضو ييئ  شامل ونظام  منو ا يني، تركز عىل ا يا واألاكد نولو تخصصني يف جمال ا ماألعامل وا ب ج لتك مي لمل ري ل

ية بدل يف جمال ا يال يف املقاربة اليت يأخذ هبا ا توى األ يري عىل  منإلحداث  ل سـ لتتغ ج ًواتبع قائال إن احلكومة . م
تاكر  تحفزي الا يذها  ياغهتا و بة و نا ياسات ا يا من شأنه حتديد ا سا و هذا الغرض  شأت  بأ ل ص سـ مل سـ ن جمل نفن تل ل ط

تاكر اخلاصة بلك قطاع معني شاء جمالس الا يع عىل إ بوا ن تاكر اليت سرتكز يف املقام لتشج ب وجمالس ادلوةل لال
توسطة رشاكت الصغرية وا ملاألول عىل ا ية سري معل ماكتب حقوق . ل ند رشعت أيضا يف تعزيز فعا لوقال إن ا له

تاحة  نة ا بحث ا رسعة من خالل مرافق ا ية وتقدمي اخلدمات  شفا ية الفكرية األخرى هبدف زايدة ا ملا سـ ل ب حملل ف مللك
شفا فهور وا نحو األفضللللجم ية اختاذ القرارات فضال عن رش املوارد عىل ا لية يف  ن ية علام . معل ًوأحاط الوفد ا مجلع

تطابقا مع بروتوكول  بح  ندي حىت  تجارية ا تعديالت املدخةل عىل قانون العالمات ا مبأن الربملان وافق عىل ا يص ه ل لل
يق امل. مدريد توصل إىل  يا خريطة طريق  بوقال إن بدله يعد حا لل يقوم عىل تطل سـعايري الواردة يف الربوتوكول واليت 

ها ابختاذ اخلطوات الرضورية للميض قدما وأعرب الوفد عن سعادته لإلشارة إىل أن املفاوضات يف جمال . سأسا
يدي واملوارد  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا شأن وضع صك دويل محلاية املعارف ا تقلوضع القواعد واملعايري  ل تع تقل لب ل ل

ية  نة حامية فعاةل، قد بدأت وتثالورا سأةل ويف إطار ا مثرة حول هذه ا توصل إىل اتفاقات  للجطلع الوفد إىل ا مل مل
ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ية . ملعنادلامئة ا نا بدلان ا نقل رساةل إىل ا بو جتديد ذاهتا  بغي للو موذكر أنه  لن ل ل ي ي

ست غاية ية الفكرية  نظمة أقرت بأن ا يمفادها أن ا لمل تام لآلراء اليت .  يف حد ذاهتامللك لوعرب الوفد عن دمعه ا ّ
تعراض اخلطة  ند ا بار  بو أن تأخذها بعني الا بغي للو ترب أنه  ية وا سـعربت عهنا مجموعة جدول أعامل ا ع ت ي ع عمن ين لت ّ

توسط ية لألجل ا ملالاسرتا يا إىل . تيج نولو شغل العامل ومن مضهنا نقل ا جوأاثر الوفد بعض القضااي اليت  لتك ت
تكرلا ية وحامية مصاحل ا نولو تاكرات ا تقامس الا ية  يح آ يا  نولو ية، موحضا أن نقل ا نا ببدلان ا ب ل ل ملل ج تك ت ج تك لم . يل

سلطات العامة تدابري فورية محلاية احلقوق  لوأشار الوفد إىل أن بعض ادلول األعضاء تدافع عن فكرة اختاذ ا
يا ال نولو سأةل نقل ا شأن  جاخلاصة إال أهنا أقل حامسة  لتك م ميةب ناوها بصورة  بغي لدلول األعضاء  سليت  ل تن ورأى . ي

يا نولو يل نقل ا ياسات اليت من شأهنا  يع وضع ا تعني  جالوفد عالوة عىل ذكل، أنه  لتك هس سـ شج تي ل ويف حني يقر . ت
يق  شغاهل ا بو يف هذا الاجتاه، إال أنه أشار إىل رضورة فعل املزيد وعرب عن ا ها الو بذ هود اليت  لعمالوفد اب ن ي ّت ل جل

ية الفكرية ووضع قواعد ومعايري ب يع نطاق اإلطار احلايل  ية إىل تو بادرات ادلوية األخرية ادلا للملكشأن ا سـ ع ل مل
نظام ادلويل القامئ ُوأعرب الوفد أيضا عن انزعاجه من الطريقة اليت أدرجت هبا . لجديدة ولكن خارج ا

تجاري ية الفكرية يف الاتفاقات ا تعلقة حبقوق ا لاملفاوضات ا يةمللكمل ية واإل نا مية ا ئ قلث وأشار إىل إجراء حماوالت . ل
ية  سعي إىل حامية حقوق ا نه وهو ا يق غرض معلن  ية الفكرية  تعلقة اب مللكتعزيز القواعد واملعايري ا تحق لمللك ع مل لل

ثل تكل األشطة اليت خرجت عن نطاق الالزتامات ادلوية . يالفكرية وإنفاذها خارج اتفاق تربس لوقال إن  ن م
ية أ ساتلاحلا تعدد األطراف فضال عن املؤ سار  سحلقت رضرا ملحوظا اب ممل ً بو . ً بادرة الو تايل رحب الوفد  يواب مب ل

ية الفكرية احلايل ناء عىل نظام ا مللكرش ويقة حول مواطن املرونة  ب ث رشوع . لن شاء  موسلط الوفد الضوء عىل إ ن
يدية الرائد اذلي ختطى احلواجز اللغ ية للمعارف ا بة الر تقلا مق لت متكني فاحيص الرباءات يف أحناء ملك ية  لوية وا لشلك

ندي نظام الطب ا تعلقة  سابقة ا ية ا نا ية ا بحث عن حاةل ا هالعامل من ا ب مل ل ع لص ن لل رشوع أجنز . لتق ُوبني أن هذا ا مل
يدية يف موارد املعارف ا يف يعرف ابمس  يا املعلومات ونظام  نولو تعانة  تقلابال ن ن لسـ تص تص ج وأحاط الوفد . بتك

يا عىل احلضور علام  توي حا بة  ًبأن ا ل حت ل صفحة يف شلك طلب براءات خبمس لغات دوية 35 000 000ملكت
بة مع عدد من ماكتب الرباءات. خمتلفة نفاذ إىل ا يات ا توقال إن بدله جنح يف إبرام اتفا ملكل ًواتبع قائال إن بدله . ق

بات يف عدد من قضااي الرباءات من خال بةلجنح يف شطب وحسب وتعديل بعض املطا ند . ملكتل ا لهوقال إن ا
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يدية يف  رشوع للمعارف ا متكل غري ا شأن ا شغةل  ية ا نا بدلان ا تقامس جتربهتا مع غريها من ا تقلتعدة  مل ب ن ل ل ل لسـ لم مل م
ية . املدى الطويل ها عن مصادر حاةل ا بحث  ية قدرة ماكتب الرباءات عىل ا نوشدد الوفد عىل أ ل تقمه لنف سب

سابقة ية ا نا لا ع بة جزءا من احلد األدىن جملموعة الواثئق ورأى أنه من األ. لص ياانت ا بح قاعدة  تفضل أن  ب ملكتص
شأن الرباءات تعاون  ناء عىل معاهدة ا باملطلوبة  ل ته بأن ادلورة . ب يانه معراب عن  ثقوخمت الوفد  متكن 2010ب سـ 

بو وعرب الوفد عن تطلعه يه أعامل الو تقوم بدور إجيايب يف تو ثفة و يام مبداوالت  ّمن ا ي جسـ مك شاركة يف لق للم 
يه سامهة  فالاجامتع وا  .مل

ته أمام هذا الاجامتع الوزاري الريع  .87 نحه رشف إلقاء  نانه  فوبعد أن أعرب وفد الاحتاد الرويس عن ا لكم مل مت
ية القدمية اذلي قال سال سة ا يحة أحد املعلمني يف ا ند يف الكمه إىل  توى، ا فا لت ي نص لكنسـ س سوء : "مل تحدث  بال  ت

تحدث إذ نرصة احلق فقط حىت تعن غريك، وال  ثك  ية، بل اجعل حد نت ال تروم إال مصاحلك ا لا  ي شخص لك
ها مزنهة متاما عن أي جدال ًتكون لك لكمة  يت خالل الاجامتع الوزاري 60وشددت أكرث من ." تلفظ لق لكمة أ

تصادات الو تصاد العاملي اكنت تضفي عىل الا توى عىل أن أساس األحداث اليت جتري يف الا قالريع ا ق  طنيةملسـف
تصاد قامئ  تصاد، أي ا ئة الظروف لضامن الاتقال إىل نوع جديد من الا ية و تاكراي من خالل ا قطابعا ا ق ن ي من هتب لت ً ً

يا . عىل املعرفة نولو تصادات إىل طرق ا تقال الا يات ا تاكر أمر أسايس السرتا جوأشار الوفد إىل أن الا تك لق ن يج تب
ية فكرية ال طائ. اجلديدة تاكرات دون  ملكلكن الا وما من يشء حيفز . ل مهنا ألهنا ال هتمت إال ابملعلوماتب

تاكرات وتطويرها مع توفري فرص جللب مزااي  ها يف إبداع الا تامثر رأس ما ية للقوانني عىل ا رشاكت املرا با ع لل س
تاكر ية الفكرية وامحلاية القانوية وحامية الا ية وتعويض نفقاهتا إال اب بنا ن سـ مللكت يع . ف يوم  مجويف العامل ا احلضارات ل

بادئ جديدة إلشاء نظام عاملي نتقل إىل  م ية الفكرية تن يات ا بادئ ويقة الارباط بآ مللكوهذه ا ل ت ث وأشار الوفد إىل . مل
تصادها يا سلكت طريق حتديث ال قأن رو يا اجلديدة . سـ نولو تصاد ابجتاه ا تحويل الا ية  يغت اسرتا جو تك لق ل يج تص

ية "وبدأ العمل عىل  توفري نظام حامية وإنفاذ شامل وحم" 2010تيجاخلطة الاسرتا ية  لور هذه اخلطة قاعدة  تنظمي
رشي تاكر ا تفادة من مثار الا بوالا ب بدع فهيا . لسـ ئة ال  بح مثة  ية، أي أنه أ ية  ترص األمر عىل وضع  تومل  ص يت ن بيق حتب

رشاكت  رسيع  تغالل ا تاكرات اليت طورت ووفرت الظروف لال سوق فهيا أيضا الا للاملعارف فقط، بل  ل سـ ب ت
ية اجلودةال ية العا ناعات ا لعامةل يف ا لعلم ية يف . لص يا إىل إعطاء دفعة  ثال عىل تطلع رو منوذكر الوفد أحدث  للتسـ م

تصارها  تاكر وا نة لال رشوع إلشاء مد خهذا اجملال وهو  ب ي ن نوغراد"م ها " يإ يوم ". سكولكوفو"مسوا لوسكولكوفو ا
ية.  لكم من موسكو26قرية عىل بعد  ها بىن تيجووفق اخلطة الاسرتا نة جديدة  بح قربا جدا مد ية  ل  ي ي تص ًمن ً سـ للت

تعون  يع من  تعاون الويق بني  تاكرات يف جماالت األولوية وا تطوير الا متية جديدة وتوفر فهيا الظروف  مج ث ل ب ل يت حت
بحث العلمي ية ورأس مال وا لمبواهب إبدا ية يف جملس ادلوما ابالحتاد الرويس . ع سات برملا يا  نوجتري حا جل ل

ثةسات األخرية عىل اإلجراءات اخلاصة ابعامتد القانوللمووضع ا ثا لن الفدرايل يف القراءة ا ند دخول هذا . ل عو
يا، أي صفر يف املائة عىل األرابح  نا يازاي ا رشوع رسام ا شاركون يف هذا ا تمل ا نفاذ  ًالقانون حزي ا ئ ت مل مل سـ سـتثل ً مً سي

مية املضافة، لقوصفر يف املائة رضبة عىل ا رشوع .  ادلخل الفرديوأدىن رضبة عىل ي شاركة يف ا ملوأمه من ذكل، فا مل
يني سـاملذكور لن تكون حكرا عىل الرو شاركة يف هذا . ً بني يف ا يني الرا ميني من الرو ملوفامي خيص غري ا غ سـ ملق

يازات  يع رسوم الا هم  هجرة و تأشرية وحرية ا سطة للحصول عىل ا رشوع فقد اختذت إجراءات  تا مج ل ب ممل ت شملم سل
ب ية اذلي بدأ رساينه . لقاحملصورة من  سلطة الو بدأ اإلعفاء من احلق القضايئ  تعلق  نومثة أمر همم آخر  لل مب طي

يلحق بوضع األساس املادي ية  تقا لمبوجب القانون خالل فرتة ا ل رشوع همةل . ن شارك يف هذا ا يعطى للك  ملو م سـ
رشته أ ته أو لون  نظر عن  ميني يف الاحتاد الرويس برصف ا ساوي مع ا باب مل ل ّت ملق تهل يحفز جناح هذا . جنسيو  ّو سـ

ترص ذكل عىل أرايض الاحتاد الرويس شاهبة ورمبا لن  بكة جتمع املراكز ا شاء  يقاملركز يف معهل إ مل شـ وشدد الوفد . ن
ية الفكرية ية  يذية الفدرا سلطة ا بح ا رشوع املذكور،  للملكعىل أنه يف إطار ا لنف ل تص لتمل تب الرويس -سـ ملك أي ا

ن تهلللرباءات اذلي لن ميكن ا شار ية الفكرية دون  ئة عن ا نا شالكت ا كجاح يف حل ا م شـ ل ية -مللكمل سـ سلطة أسا
بالغة يف املرحةل األوية ية ا هام ذات األ لألداء ا ل مه بعا جواز سفر إىل أسواق . مل يوم  بحت الرباءات ا ًوقد أ ط ل ص

ية يا العا نولو ملا ج يا . لتك تطوير يف رو سؤولون عن ا بعا يف هذا الصدد، لن يواجه ا سـو ل مل بريةًط وإن . كأية صعوابت 
شأن الرباءات ألمر طويل األمد، واألدىه أنه جير  تعاون  باحلصول عىل امحلاية القانوية مبوجب معاهدة ا ل ن
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توسطة تاكر الصغرية وا برية، مما جيعهل ملكفا يف حاةل رشاكت الا ملمرصوفات  ب تب الرويس للرباءات يعمل  .ك ملكوا
سقة يف هذا الصدد بات الرباءة الواردة يف املرحةل 50 000قة أنه من أصل لكن املفار. متبصفة  طل طلب من 

ية  بت براءة دوية1 000طنالو ل مهنا فقط  سؤال. طل نا يطرح ا لو نح : "ه تحق  بات  توفر أي  مهل فعال مل  سـ طل تت
توسطة" الرباءة يف بدلان أخرى؟ رشاكت الصغرية وا بة إىل ا يف اكنت ابهظة جدا اب تاك ملالك، فا ل سـ ل ومل . لنل

تطورة1 000تطع إال تسـ يا ا نولو برية احلصول عىل جواز سفر إىل سوق ا رشاكت ا مل رشكة من ا جل تك . للك
رشوعات الرائدة  يل ويف إطار ا بات يف هذا ا يل ا تذ ملوانضمت املاكتب إىل هذا العمل  ل بل اإلجراءات "لسلعق

نح الرباءات رسيعة  ملا سامة " ل تابعة الرباءات"ملا رسيعة  ملالطرق ا ياابن والوالايت ، أبرمت م"ل لعاهدات مع ا
هورية كوراي ية و تحدة األمر مجا يك يا .مل با ندا وإ شاهبة مع  ثفة إلبرام اتفاقات  نوأجريت مفاوضات  سـ نل فم وهذا . مك

ية الفكرية يف  يط اإلجراءات من أجل طرح موضوع ا يص اآلجال و ساعد ال شك يف  نظام  مللكا سـ تقل ي تبل س
ية سوق العا ملا بغي . ل شأن الرباءاتينورأى الوفد أنه  تعاون  رس حتديث نظام معاهدة ا بللمعلومات أن  ل تل . تي حتو

بةل ية العامة ا بو الصدارة يف ا شطة الو توسط من أجل أ ية لألجل ا ملقسأةل دراسة اخلطة الاسرتا مجلع ي ن مل يج . تم
رشوع اخلطة اذلي أعد يع الاقرتاحات وا. موإجامال، أيد الوفد األفاكر الواردة يف  ملواكنت هممة  شات جتم قنا

نة ية اليت معلت علهيا اللجان واألفرقة العامةل هممة غري  تو يّواحللول ا هل ً شاركني إىل ثالثة  وأاثر. فيق باه ا ملالوفد ا نت
ها بحث عن حلول  نظمة عرب ا تحق أكرب قدر من الاهامتم والعمل من هجة ا ترب أهنا  لحتدايت ا ل مل سـ ووفق . تع

تجارة وا تحدة  لتقديرات مؤمتر األمم ا لل تاد(تمنية مل ية )نكاألو بدلان ا تصادية بني ا ية والا ن، فالفجوة الاجامت ل لغع ق
تأخر  تفحل ا ساعا أكرث و سزتداد الفجوة ا تدهور  نة يف ا مترت احلاةل الرا رسعة وإذا ا سع  لوالفقرية  سـ ت ف ل ه ب يت سـ ت

ية نا بدلان ا ماإلمنايئ يف ا ل سني ظروف. ل يفا مفن الصعب  تخداما  تاكر ا تخدم الا حتوما مل  حص سـ ب يش يف يسـ لع ا
تصادي دامئ يق منو ا بدلان و قمعظم ا حتق هذه . ل نظرة اجلديدة  هو ا ثاين اذلي يربط أيضا ابألول  تحدي ا لأما ا لف ت ل ل

ية يريات اليت حتدث يف إطار ا سارات وا منا تغ لتمل سارات اليت . ل ثالني عىل هذه ا ملويف هذا الصدد، ذكر الوفد  م
نوب  ناطق ا ية يف ا جلحتدث يف عدة بدلان ان مل ند والصنيم نوب غرية وحتديدا يف ا هرشية وا ب لجل بل . ق نة 15قو سـ 

يين  شعب ا ند ا توسط ادلخل للفرد  لصخلت فقط، اكن  ل ع بلغ.  يوان15م يوم زاد أضعاف أضعاف هذا ا ملوا . ل
ناجت اإلجاميل احمليل يا فامي خيص ا ثاين عا تل الصني املركز ا يوم  لوا مل ل حت يون خشص حاصل عىل 400ومثة . ل مل 

تج أكرث من . لمنصب مع ترص عىل سلع الاسـهتالك 50تنوالصني  تاج العاملي وهذا ال  يق يف املائة من مجموع اإل ن
تاج هذه  يات جديدة إل نولو نا و نت  تطورة واألمه من ذكل أهنا أ يا ا نولو تجات ا نالواسع، بل أيضا  هم مل جن تك تق ج ًتك ل م

تطورة يا ا نولو تجات ذات ا ملا جن لتك تقدمة و. مل بدلان ا ملوحتمل ا هذهل ية  ية واألقل منوا مبعدالت  نا كا منم تل ترب  .ً عذلا ا
ية ية ويف اخلطة الاسرتا بغي أن تراعى يف املفاوضات ويف جداول أعامل ا سارات  يجالوفد أن هذه ا من تمل لت . ين

تج عن  ها  يضاانت واجلفاف و بب اإلسان والرباكني وا ثالث ابلكوارث األكرث حدواث  تحدي ا تعلق ا نو يع لف تس مج نب ل ل ي
يش بأمان عىل نشاط ا ية وشكك يف هناية املطاف يف قدرة اإلسان عىل ا لعرش، مما خيل مبزيان القوى ا ن ي يع لطبب ل

يق األرابح ال . كوكب األرض يوم إىل  سعون ا يا اذلين  نولو ئة وخرباء ا يات تلوث ا نولو حتقوهذا ألن ا ج تك ي ج لتك ي ل لبل
ية نا. لطبيعيأهبون حلاةل مزيان القوى ا سن جتاوز  فورمبا  تسـ تح نح امحلاية ي ئة و يات امللوثة  نولو مية هذه ا ي ج للبتك ل سـ

يفة اليت تصون الكوكب يات ا نولو نظالقانوية  لن ج بدلان إىل . للتك يع ا سري نفاذ  لوأشار الوفد إىل رضورة  مج تي
ند يريات اليت طرأت يف الصني وا نهبا بوجه خاص إىل ا تقدم العلمي  هاإلجنازات احلضارية وا تغ لل ل ً زايدة عىل . م

يني وحىت لو اكن هؤالء اخلرباء ذكل، شد ها احلصول حىت عىل اخلرباء األسا سـد الوفد عىل أن عدة دول بو سع
بو ند إلهيا خطة . ييعملون يف نظام الو ياهتا اخلاصة اليت  ياغة اسرتا ترب الوفد أن هذه ادلول علهيا  تستوا يج ص تع

تحدايت املذكورة سابقا ناسب  ية العامة وهذا حل  بو الاسرتا للالو يج مي يع اخلرباء . ت تاما، أكد الوفد أن  مجو خ
ية يف العامل تقدم وا ية ملصلحة ا نا هم من أجل توفري ا تكريس معار تعدون  ية الفكرية  منالروس يف ا ل سـ ت ل لتسـ ف ل فم  .مللك

تصاد العاملي القامئ عىل  .88 ية لال تاكر واإلبداع مقومات أسا ية الفكرية والا يل عىل أن ا قوشدد وفد إرسا سـمللك ب ئ
تصادي يف العاملاملعارف يف الق منو الا ساعد عىل الهنوض اب ية الفكرية  رشين وأن ا قرن احلادي وا لمللك ت وقال إنه . لع

تطوير وثقف  بحث وا مثر يف ا ية و تاكر ومواهب شعوهبا اإلبدا بدلان الا تايل أن تعزز ا تمن األسايس اب ل ل ع ب ل تستل
ية الفكرية ية حقوق ا ها خبصوص أ مللكان تل . مهس تطوير حيومىض يقول إن بدله  لمركز الصدارة يف جمال ا
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نوات عدة نولويج واإلبداع وإنه حافظ مع الاعزتاز عىل ذكل املركز خالل  سـا ية . لتك مللكوأحاط علام بأن ا ً
يوي بو أمر  بدلان ومع الو تلف ا تعاون ادلويل بني  ية دوية وأن ا بل  ترب اآلن أكرث من ذي  حالفكرية  يق ل خم ل ل قض . تع

نة ًواسرتسل قائال إن بدله انضم برية 1996سـ يف  شأن الرباءات وإن انضاممه عاد بفوائد  تعاون  ك إىل معاهدة ا ب ل
يل ومن خارهجا بات الرباءات من إرسا ئعىل مودعي  يث عدد . طل بدلان الرائدة من  حوأفاد بأن بدله يف عداد ا ل

يب الفرد الواحد مهنا وأن ال ناء عىل تكل املعاهدة عىل أساس  نواي  بات املودعة  نصا ب سـ يا ًلطل ًعدد املرتفع  نسب
هور جبودة اخلدمات اليت يقدهما  بني ثقة ا يل للرباءات  تب إرسا ناء عىل املعاهدة دلى  مجلبات املودعة  يمك ئ ب للطل

تب تب املذكور عني يف . ملكا ملكوأردف قائال إن ا مترب 25ً بحث ادلويل وإدارة للفحص  2009سب  للإدارة 
يدي ادلويل يف ظل نظام املعاهدة وإن ب بات من لمتها بحث والفحص إىل مودعي ا يقدم خدمات ا لطلدله  ل سـ

تعاقدة حبلول هناية  مليع ادلول ا يدي . 2011مج بحث ادلويل وإدارة للفحص ا تب بوصفه إدارة  هورأى أن ا لمتلل ملك
ياز يف جماالت العالقات مع الزبون وتوفري اخلدمات  يع دون أي شك تدعمي الزتامه مبواصةل الا تادلويل  متط سيسـ

بحث ادلويلوأنه  يف عبء معل سائر إدارات ا لمتكن أيضا من  ختف ً تب كإدارة . سي يني ا تطرد قائال إن  ملكوا تع ًسـ
بحث ادلويل وتقارير الفحص  يد رش تقارير ا سن موا يدي ادلويل  بحث ادلويل والفحص ا لأخرى  ن ع يح ه سـلل لمت

تقارير ية للحامية مبوجب براءة وإن تكل ا تعلقة ابأل يدي ادلويل ا لا هل مل ند إىل املعارف لمته ية و سم جبودة عا تست  ل سـتت
تب تع هبا الفاحصون يف ا ملكواخلربات اليت  مترب . يمت  إىل بروتوكول 2010سبوذكر أن بدله انضم يف األول من 

يل العالمات ادلوية لمدريد  متدت اعامتدا اتما عىل . لتسج يةل ا ًوأحاط علام بأن بدله هو يف عداد بدلان  ً ع قل ً
بو والزابئنالاتصال اإللكرتوين تب الرباءات . ي مع الو تابع  تجارية ا سم العالمات ا ملكوسلط األضواء عىل أن  ل ل ق

متد عىل الورق ويعاجل زهاء  با ال  بح من اآلن فصاعدا  يعأ ً ت مكص نواي10 000ً يل جديد  ً طلب  سـ وأوحض . تسج
ها هجات من اخلارج% 70ًقائال إن حوايل  بات تود عمن ا ية الفكرية ًوأضاف قائال إن إنفاذ . لطل مللكحقوق ا

شمل  تويني املدين والعام وإن اإلنفاذ جيري عرب مجموعة من الوسائل  بدل عىل ا تواصةل يف ا تية راخسة و سـ ل ملمعل م
رشطة  ئات مجع الرضائب وامجلارك وا ثل  يا ابإلنفاذ يضم هجات رشيكة  شرتاك بني الوزارات و لتدى  ي ن م هن ممع ً ً م

ية غري وأشار إىل وحدة إنفاذ . ووزارة العدل يدال تحرضات ا يع ا نع  ئت مضن وزارة الصحة  نخاصة أ لص سـ ن ململ تص نش
ثل معدات  ية  تين موارد إضا ية الفكرية اليت  سائل ا تخصصة  رشطة ا ها وإىل وحدة ا رشوعة وتوز ما ف تق مللك مبيع مل ل مل

نطاق يقات واسعة ا بق إجراء  ية وقال إنه  يد عامةل إضا تعني  تقدمة و بة ا لاملرا سـ ب سـ حتقمل ف بحث وأفاد ب. تق يأن بدله 
رشوعة عىل اإلنرتنت سلع غري ا سني اإلنفاذ ملاكحفة توزيع ا بل  يا  ملحا ل حت سـ ثل يف . ًل نظر إىل حتد رييس  متولفت ا مل ئ

ية وأعرب عن تطلع بدله إىل الاطالع عىل اإلجنازات  شلكة عا تعدي عىل حق املؤلف اذلي يعد  تصدي  ملا م لل ل
بعة يف بدلان أخرى يف يب ا تاحملققة واألسا شلكةملل تكل ا تصدي  مل جمال ا ل رشيعات اخلاصة . ل تعلق اب توفامي  لي

يريات الطارئة يف املعايري  بة ا تظام هبدف موا ية الفكرية، أحاط علام بأن قوانني بدله ختضع للمراجعة اب تغاب ك لن ً مللك
سـهتلكهيا ية الفكرية و تجي ا توى  تجارية عىل  ياجات ا مادلوية والا ن سـ ل ت مللكل م نة كام أفاد بأن بدله. مح سـ يعزتم يف 

ية2011 نا رش الرباءات وحتديث قانون الرسوم والامنذج ا هرا  رش  ية  يذ قاعدة الامث ع  لص ن ع لن ًت ش توى . نف ملسـوعىل ا
ية  تصل اب بدل فامي  هدها ا شوقة جدا  مثرة و ية اكنت فرتة  هرا املا رش  مللكادلويل، ذكر أن فرتة الاثين  ش يش ل م ض ًع مً

يا شأن حق لعلالفكرية إذ أجرى أعضاء اإلدارة ا بدل ندوة  تضاف ا يل وا ية إىل إرسا بو زايرة ر ب يف الو ل سـ ئ مس ي
يدان  ية يف ا تعاون وا نظمة ا بو وانضم إىل  تظام يف جلان اخلرباء يف الو بو وشارك اب ملاملؤلف برعاية الو من ل ي ن لتي م

تصادي  بدل تويف (OECD)قالا ية الفكرية يف ا ل وأوحض قائال إن ذكل الانضامم أكد أن حامية ا مللك مبعايري تكل ً
نظمة مية اليت يضطلع هبا . ملا نه دمعه وتعاونه يف إطار األعامل ا يواصل عىل قدر ما  تاما، أكد أن بدله  لقو ميك سـخ ً

سطا  سقا و ية الفكرية يكون  ثل يف إرساء نظام  بو ا تب ادلويل للميض قدما جبدول أعامل الو ًا ً بً ن مت مي م للملك ململك
تعامل هل الا سـوفعاال و س ً. 

يابة عن مجموعة وانضم وفد اجل .89 سورية ومرص، اب هورية العرية ا ياانت اليت أدلت هبا وفود أنغوال وا نزائر إىل ا ل ب لب مجلل
توايل ية عىل ا بدلان العرية ومجموعة جدول أعامل ا ية، ومجموعة ا بدلان األفر لا من ب ل لتل يع . يق يار اجلزء ر فورصح بأن ا خت

نظر يف موضوع  توى املكرس  للا ّسـ منو و"مل تاكر وا لالا يةب ية لدلول : لتمنا ية الفكرية واخلربات الو طندور ا مللك
متد يف عام " األعضاء ية اذلي ا شأن ا ها  نظمة يف إطار جدول أعام هدته ا يد اذلي  تطور ا عيعكس ا من ب مل جل لتل ل ش
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يدا أن . 2007 ية الفكرية املعد إعدادا  نظام ا نذ ذكل احلني ادلور اذلي ميكن  يع أدرك  ًوقال إن ا جً مللك ّم ل مجل
ية والرثوةيضطل للتمنع به بوصفه مودلا  ً بالغ عددها . ّ ية ا يات جدول أعامل ا يذ تو لوأضاف أن  من لتص ية 45تنف ص تو

تقدم اذلي حيرز يف الوقت الراهن يف حتديد برانمج . ينبغي أن جيري يف ذكل اإلطار لوأشار الوفد ابهامتم إىل ا
شار يات املذكورة آنفا يف شلك  تو يذ ا مالعمل الالزم  ص ًل شطةلتنف ية وأ نيع موا وأعرب، ابإلضافة إىل ذكل، . ضيع

سابقة اليت عقدت يف أبريل  ية الفكرية يف دورهتا ا ية وا ية اب نة ا يام ا لعن سعادته  من ن مللكللج لتبق  ابعامتد 2010ملع
ية يذ جدول أعامل ا شأن  تقارير  يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا يات ا منآ ب ل سـ لتل نف تتق ل ية . لتن لوقال إن هذه اآل

نظمة شطة ا يع أ ية يف  ملبغي أن تراعي إدراج بعد ا ن مج لتمن نة املذكورة بواليهتا وفاء اكمال دعا الوفد . ين ًوليك تفي ا ً للج
ية ية الفكرية وا تعلقة اب شأن القضااي ا شات  نا بدء يف ا نة إىل ا منادلول األعضاء يف ا مل ب ق مل ل لتللج ويف هذا . مللك

سة  ناسب أن تدعى ر يالصدد، رأى أن من ا ية حلضور ئمل ية بإعامل احلق يف ا توى ا منفرقة العمل الريعة ا ن لتسـ ملع مل ف
نة بةل  للجادلورة ا نقاش . ملق يغذي ا نة املذكورة  ته تكل الفرقة إىل ا تقرير اذلي قد تطرد قائال إن ا لوا سـ للج ل مسـ ً

تعلق ابحلد من اجلو ية، وخاصة فامي  ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  شأن دور الو يادلائر  ئ ي لفب ع والفقر املدقع حتق
تعلمي ية وا نفاذ إىل اخلدمات ا ئة وا لوحامية ا لصح ل هر . لبي نظم يف  شوأشار الوفد يف هذا الصدد إىل أن بدله  سي

نوان  شرتكة بني األقالمي  بو، حلقة معل  تعاون مع الو بل، اب توبر ا بعأ م ي ل يق "ملقك ية الفكرية  تحقالاتفاع اب لمللك ن
ية شأن أوارص الصةل اليت جيب أن وراح يقول إن حلقة العمل ". لتمنا نقاش  يح الفرصة كذكل  باملذكورة  لل سـتت

شاركة يف هذه احللقة متة  ية، ووجه ادلعوة إىل ادلول األعضاء ا ية الفكرية وا للمتربط بني ا ملهمن لت ورصح الوفد . مللك
ية ادلوية من معل يف إطار واليهتا اجلديدة نة احلكو يدة مبا تضطلع به ا لبأن اجلزائر  للج . 2011-2010 للفرتة مسع

تاجئ اليت عرضهتا أفرقة اخلرباء العامةل فامي بني ادلورات من وترية املفاوضات  رسع ا نوأعرب عن أمهل يف أن  لت
يه أعرب الوفد عن تطلعه إىل أن يعد صك دويل ملزم قانوان أو أكرث من صك محلاية الفوللكور . اجلارية ًو ُ عل

ي يدية واملوارد الورا ثواملعارف ا ثقايف والعلميلتقل هذا املوروث ا رشوع  تخدام غري ا متكل والا لة من ا مل لسـ تفت . ل لوا
يدات  ناءات وا ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، ونوه إىل أن بدله هممت ابال نة ادلامئة ا يالوفد إىل ا ن لتقللج سـتث ّ ملع

ية وضع القواعد واملعايري يف هذا الصدد ب يق معلاملفروضة يف جمال حق املؤلف، ووصف  لتحقأهنا رضورية 
توازن بني مصاحل أحصاب احلقوق واملصلحة العامة شأن إن اجلزائر ال. لا سكة بإجياد حل  لوقال يف هذا ا ممتتزال 

متدهتا  ية، عىل أن يوجد هذا احلل يف إطار املقاربة العامة اليت ا نفات ا نفاذ إىل ا برص اب عسمح ملعايق ا حملم ملص ل ل ي
ثا ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةلادلول األعضاء يف ادلورة ا نة ا رشة  ننة  للج ملعع وقال إن اخلروج عن هذا . م

يؤدي إىل  برص يعد خمالفا لإلجراءات املذكورة، وإن ذكل األمر  سـاإلطار يف اعامتد صك دويل لصاحل معايق ا ًل
نظمة يدات، مما يفرض عىل ا ناءات وا شار الصكوك اخلاصة ابملوضوع ذاته، أي الا ملا ي تقت لن ية ال سـتث يف إضا ف تاك ل

ها ناءات . لداعي  يا يف الا نولو تعلمي واملعارف وا نفاذ إىل ا ثومىض يقول إن من الرضوري مراعاة ا ج سـتتك ل ل ل
يدات املفروضة يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة شكر إىل . لتقيوا لورصح الوفد بأن بدله يرغب يف تقدمي ا

ية ابملز تو بذهل من هجود  بو عىل ما  عالو لل ت متةل النضامم اجلزائر إىل بروتوكول مدريدي وأضاف يف هذا الصدد . حملااي ا
هر مارس  بو اليت زارت اجلزائر يف  ثة الو شأن  ي يد ادلاخيل، ألن الانضامم 2010بع ها أثر إجيايب عىل ا لصع اكن  ل

سلطات اجلزائرية يف تكل الغضون يد نظر أعىل ا لإىل هذا الربوتوكول اكن  زائر تؤيد ورصح الوفد بأن اجل. ق
شأن  بو  ياسة الو ية  تحديد املالمح الر شاورات قربا مع ادلول األعضاء  بمقرتح املدير العام بإجراء  ي سـ سـ ل ي لم ئي ً

ية بقا إىل ادلول . جاملاكتب اخلار بو  تابعة للو شطة هذه املاكتب ا تقارير اخلاصة بأ ًودعا األمانة إىل أن ترفع ا سـ ي ل ن مل
تو حتاألعضاء، وأن تقدم إلهيا ويقة  نظومة األمم ث بعة يف هذا الصدد يف داخل  مي عىل دراسة عن املامرسات ا ملت

تحدة يف الوقت الراهن ية اليت أجراها املدير العام يف . ملا شاورات غري الر مسوأعرب وفد اجلزائر عن سعادته اب مل
ية  نقحة للخطة الاسرتا يغة  ية مع ادلول األعضاء واليت قدمت يف أعقاهبا  هر املا يجاأل ص تض م توسط ُش مللألجل ا

نارص هذه اخلطة، وخص . 2015-2010للفرتة  تطرد قائال إن عددا من الوفود أعرب عن قلقة إزاء بعض  عوا ًسـ ً
ية، ذلا فقد أعرب الوفد  تحدايت العا تعلقة اب بو يف القضااي ا شاركة الو يعة  ملابذلكر وضع القواعد واملعايري و ل مل ي م طب

ثل يف اإلحاطة علام يده للحل ا ًعن تأ مت يقات ملي شأن ا تقرير الصادر  تعل ابلويقة املذكورة واإلشارة إلهيا يف ا ب ل لث
نظر يف اخلطة املذكورة يف . املقدمة من ادلول األعضاء تاح اإلماكية لدلول األعضاء  للوأعرب عن تطلعه يف أن  ن ت



A/48/26  

85  

ها، أي يف عام  لتصف الفرتة املقرتحة  تفاوض بني2012من ية ا ل، وتغذيهتا إن أمكن يف إطار  معل ية ل بغ احلكومات، 
ئات . املوافقة علهيا ية يف ا ناصب الاتخا تحمك توزيع ا ية  ته يف أن توضع قواعد موضو يكام أعرب عن ر ب ن مل ل ع هب لغ

ناوب اجلغرايف بدأ ا بو، وفقا  تابعة للو تا مل ي لل شاورات مع ادلول األعضاء . ً سـهتل ا ملودعا الوفد األمانة إىل أن  ت
 .بشأن هذا املوضوع

تحد قوى إىل يك ملكسـوأشار وفد ا .90 تغلب علهيا ما مل  يقة اليت يعاين مهنا العامل وال ميكن ا تصادية ا تاألزمة الا ل لعم ق
يع يفا للغاية ومل . مجلا تصادي ما زال  شجعة، مفن الواحض أن الوضع الا ًورمغ وجود بعض أمارات الاتعاش ا ضع مل قن

تعني عىل . ينحرس ظل الركود العاملي حىت اآلن تجابة يوعىل هذا األساس،  تجابة ا سـالواكالت ادلوية الا سـ ل
تصاد العاملي هدف عن . قمالمئة من أجل إعادة تدوير جعةل الا يق هذا ا بو أن تؤدي دورا هاما يف  لوميكن للو حتق ً ً ي

تصادات واملعارف واملعلومات  يا والا نولو تاكر وحتفزي نقل ا يع اإلبداع والا قطريق  ج لتك ب وال سـامي يف (تشج
ية نا بدلان ا ما ل بحا عاملني حامسني وأ). ل يا شأهنام شأن املعرفة قد أ نولو تاكر وا صيد الوفد الرأي القائل أن الا جب لتك

ية يق ا ية ودوية قادرة عىل  ياسات و متد  ية وإنه ألمر أسايس أن  تا ية واإل نا منيف ا ل ن سـ ن سـ لتت حتق طج ف وبوسع . تعل
نرب ا مية يف هذا اجملال، فضال عن كوهنا ا نصاحئ ا بو إسداء ا لالو مل ل ًي شات رصحية حول القضااي لق نا قيعي إلجراء  مب ط

يا . املطروحة نولو يص جفوة ا ساعدة الفعاةل  بو تقدمي ا سـىن للو هود حىت  يف ا جذلا، ال بد من  تك لجل ي تقلتك مل ي ت لث
يع  ية يف  تصادية والاجامت ية الا يا يف ا بدلان أو سدها متاما يف الوقت اذلي تؤثر تأثريا  ية بني ا مجوا ع من ل قمن تيق لت ًل حقً ً

يجي . اء العاملأحن تقومي الاسرتا تعلقة بربانمج ا بو ا بادرة الو يك ألنه أحاط علام  توأعرب الوفد عن ارياح ا ل مل ي مب سـ ًت ملك
توسط  ية لألجل ا ملوأيد مقرتح اخلطة الاسرتا ساب 2015-2010تيج بو ال تكون نقطة انطالق الو ت اليت  ي كسـ

تغرية ئة ادلوية ا يف مع ا ملطابع عرصي وا ل ي لبتك يك . ل ية، مما ملكسـوا يذ جدول أعامل ا هم  منترب أيضا أنه من ا لتتع نف تمل ً
ية ية لأل يق األهداف اإلمنا لفهم يف  حتق ئس ية اذلي اكن ملزتما . ي نا ية ا ييك  هد ا ًوأشار الوفد إىل ا ع لص للملكسـ ملكملع

بو يق أهداف الو يالزتاما راخسا  بتحق ً سني . ً ية  بو  هد عىل عالقات ويقة مع الو حتوقد حرص هذا ا بغ ي ث حامية ملع
ية عن طريق خطوط العمل األربعة نا ية ا عحقوق ا لص رش . مللك يات  نواكن خط العمل األول اإلعالن عن آ لل

نولويج تاكر ا لتكالا نصفة. ب سة غري ا نا ثاين ماكحفة ا ملوخط العمل ا ف مل ثالث فاكن خيص تعزيز . ل لأما خط العمل ا
تطوير مجموعة من املعلومات رشية والرابع  لية املوارد ا ب لمن ية الواردة يف واثئق الرباءاتت نولو ج ا تعاون . لتك لوساعد ا

شاركة الفعاةل يف معل  تعاون وا شطة ا يات من خالل أ يق الاسرتا بو عىل  هد املذكور والو ملبني ا ل ن يج تي حتق ملع
نظمة تعاون ادلويل تعزز الرفاه . ملا ية وإنفاذها من خالل تعزيز ا نا ية ا لوال شك أن حامية حقوق ا ع لص مللك
بدلانالاجامت تلف ا تصادي يف  لعي والا خم بات ق توازن بني احلقوق والوا جوتعزز ا تعاون . ل لوأعلن الوفد أن ا

تقين والعلمي  تعاون ا تفادة من ا بدل الا رست  ية ألهنا  ية ا ياسة اخلار ية  يةل ر لادلويل و ل سـ لل ي سـ سـ يكسـ ملكسـج للئ ي
تلف اجملاالت ويف جماالت املعرفة يف ثقايف وتقدميه يف  ميي وا خموا ل بدلان والواكالت لتعل بري من ا ل تعامهل مع عدد  ك

شامةل ألمثن مواردها، أي . لادلوية ية ا سري ا تعاون الالزمة  يات ا هد يه إجياد وتوفري آ لوقال إن أولوية ا من ي ل لتل لت ملع
رشي  DL-101 طالب ممن أمكلوا دورة 20 000ويف هذا الصدد، أشار الوفد إىل أكرث من . لبرأس املال ا

با نابللغة اإل بوسـ ية الو هد ابالشرتاك مع أاكد يية اليت أرشف علهيا ا مي تعاون ادلويل اكن . ملع هدا خاصا ألن ا لواكن  ً ً مع
تعاون: هل ثالثة أبعاد  نح وا بال وا لالا مل تعاون ادلويل من أجل . سـتق يات  هد آ ميي، وضع ا يد اإل للوعىل ا ل ملعلصع قل

تخدام نظام ا ياسات أدت إىل زايدة ا يات و سـياغة اسرتا سـ يج ناعةتص تجارة وا ية يف ا نا لصية ا ل ع لص وعىل . مللك
ية وكواب  هورية ادلو بدلان أمرياك الوسطى وا بات الرباءات  ثال، ذكر الوفد نظام دمع إدارة  يكيل ا مجل مينب ل طل مل س

يا ية الفكرية ويف . مبوكولو ية  ية األفر نظمة اإل شمل ا يدة  ثا توسع نطاق مجموعة املاكتب ا للملكوحد يق ميتف مل ت قلي ل ملسـ ً
نظام قد عاجل 2010يو ليو با واردا من تكل املاكتب396ل اكن ا  ً ً تب األورويب . طل بو وا تعاون مع الو ملكواب ي ل

تجارية باين لرباءات الاخرتاع والعالمات ا تب اإل لللرباءات وا سـ ية  ملك نا ية ا هد الوطين الفرنيس  عوا لص للملك ملع
ية  نظمة ادلول األمر يكو ييعكفم ييك  هد ا يا ا للملك حا سـملع ملكل يع نطاق تعاونه مع بدلان ً ية عىل تو نا سـة ا ع لص

ية ية، ويف . تينأمرياك الال نا ية ا تعزيز ورش ا نوية  ييك برامج  هد ا يد الوطين، اكن  ععىل ا لص ن ل سـ سـ مللكلصع ملكللمع
ياق بحوث لسـهذا ا سات العامة واخلاصة ومراكز ا لتعاون مع اجلامعات واملؤ هد 2009وعام . س ملع اضطلع هذا ا

شطة تروجي بل سطس 1 008غ عددها نبأ ناير وأ غ، وبني  وعىل مر .  حمفل من أجل الرتوجي588 نظم 2010ي
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ية  16 ياغة إجراءات مؤ ية و ساب كفاءات  ية ال ية  تطاع وضع  هد ا شاء هذا ا سـ عاما من إ ص معل ت ت سـ سن كحت ن بملع ً
توى العاملي تعزيز امحلاية الفعاةل حلقوق ا. ملسـعىل ا ها  بذ هود اليت  ملوقد متزيت تكل ا ل بجل سب ي ية وا نا تية ا ع كلص لك

ها تعاون ومقدما  يدا من برامج ا باره  هد خربة واسعة اب لمهنا ا تف ًملع ل ًت مسـ بو . ع مثني للو يوأبرز الوفد أنه بفضل ادلمع ا ل
بدل يد مهنا ا يك وحامت لن  ية الفكرية يف ا ية  لتؤسس رسيعا أاكد سـ مي تفسـ يسـللملك ً ملكً بدلان  َ نو ا لفقط بل أيضا موا ط ً

برية اليت يعريها مث أعطى ا. األخرى ية ا هد الوطين حلق املؤلف اذلي أكد األ لكتلكم اللكمة إىل املدير العام  مهللمع مل
ية ية والاجامت ثقا ية وا تصادية وا ية الا نة  يةل  ية الفكرية ألهنا و يك  عا ل لعلم من ي سـ فسـ ق للتللملك مث وأضاف أن . ملك

يع ز ية وادلوية  يك قد نفذ العديد من اإلجراءات الو شجا ل ن تسـ ط لملك ثال ّ ية الفكرية والا متايدة إنفاذ حقوق ا مللك
سؤوةل عن إدارة حقوق املؤلف سات ا تعزيز املؤ ملها، وبوجه خاص  س ل نع . ل يك فامي خيص  ياسة ا موإن  سـ ملكسـ

بدعني يف جمال  نهتك حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وتعزيز ثقافة احرتام ا سلوك غري القانوين اذلي  ملا ية يل مللكا
توجه خاصةالفكرية ية .  إىل األطفالت  ية ا تدا هد الوطين حلق املؤلف إىل أن املدارس الا يكوأشار مدير ا ملكسـملع ئ ب

نة شأن احرتام حق املؤلف وماكحفة القر سام  تعلمي املدين واألخاليق أدرجت  صوا ب ق هد الوطين حلق . ًل ملعوقد جنح ا
ثل برانمج  تحديث  يذ عدة برامج من أجل ا بريا يف  ماملؤلف جناحا  لنف تك ً ًExpress Autor ية معل اذلي بدأ 

ية عىل اإلنرتنت بكة دوية ر نفات يف يوم واحد والربانمج اذلي قدم عدد  مقيل ا ل شـ ملص يع . تسج مجوأضاف أن 
سجل  تحف افرتايض  شاء  سطت ومن املعزتم إ هد الوطين حلق املؤلف  يات يف ا لاإلجراءات وا ن ب مشلك ملع ل

تعاون لصعوعىل ا. حمفوظات الواثئق العامة حلق املؤلف هد الوطين حلق املؤلف عالقات ا ليد ادلويل، وطد ا ملع ّ
رش يف  تصادي لقطاع ا تأثري الا نظمة عن ا تضح ذكل من خالل ادلراسة اليت اضطلعت هبا ا بو و نمع الو ل مل ي لي ق

بدل ناجت احمليل اإلجاميل  ناين األداء ا شاركة  يك و للا ل م فسـ هد الوطين حلق املؤلف عىل أن . ملك ملعوعلق مدير ا ّ
ساعدة يف رش مرش بو  تازة للو يدات حلق املؤلف ال يعد فرصة  ناءات وا شأن الا نوع املعاهدة  للم ي مم ي لتقب سـتث

تعاون واحلوار وتوافق  يه ا ناخ يزيد  يع  برية من ساكن العامل فقط، بل أيضا  بة  ثقافة واملعرفة بني  لا شج ك سـ فل م ت لن ً
نظمة ية والاكرييبمجموعة بدلانوكرر ادلعوة اليت وهجهتا . ملاآلراء داخل ا بح املعاهدة تين أمرياك الال تص وطلب أن 

يدون بدورمه ميي للمكفوفني اذلين  توى ا يؤثر إجيااب عىل ا تفيقة ملموسة ألن ذكل  سيسـحق لتعل سـ ملسـ ية  ً تمنلامنهئم و
بدلان بث اإلذاعي مبا أن توفري حامي. لا ئات ا شأن حامية  يك الاكمل العامتد معاهدة  لوأكد جمددا دمع ا ي ب هسـ ملك ة ً

ساعد  يد ادلويل اكن أمر رضوري للغاية وعاجال ألن ذكل من شأنه أن  نظامت عىل ا يفعاةل حلقوق هذه ا لصع ًمل
نة بب القر برية  تصادية  سائر ا نة الرموز ومن مث تفادي  صعىل ماكحفة قر ك خ سص تام ، أعلن الوفد أن . بق خلويف ا

برصي حبمك أن اتفا سمعي ا يك تؤيد أيضا حامية األداء ا لا ل ًسـ شأن األداء 1961قية روما ملك بو  ب ومعاهدة الو ي
ثابت برصي ا سمعي ا يل الصويت مل توفرا امحلاية لألداء ا لوا ل ل  .لتسج

ته يف أن يقدم عرض .91 سعودية عن ر بوأعرب وفد اململكة العرية ا ل تجربة اململكة يف جمال حامية حقوق ًاغب ل موجزا  ً
تكون من ث تاكر  ها لإلبداع والا ية الفكرية ود يا ب مع ية يه مللك ثة اليت مشلت ئيسـالثة حماور ر تطورات احلد يا ل

يا  ية ا ية واألاكد ية خاصة ادلراسات ا ية الفكرية والهنضة ا لعلاألنظمة واألهجزة ذات العالقة حبقوق ا مي ن ملهمي لتعل مللك
تاكر يع اإلبداع والا بمث دمع و سعودية ق وعن .تشج ية الفكرية، قال إن حكومة اململكة العرية ا لحقوق ا ب امت مللك

تصف عام  يادية يف 1995منيف  ناصب  سؤولني يف  ية الفكرية بعضوية  نة ادلامئة حلقوق ا يل ا ق  م مللك مشك للج بت
ناعة  تجارة وا يذي ويكون مقرها ورئاسـهتا بوزارة ا رشيعي وا ية ذات العالقة يف جمالني ا لصاألهجزة احلكو ل نفت تم لل

هذه احلقوق يف ا نة دراسة الوضع العام  يط هبذه ا لوأ للج ن يات الالزمة ُ تطوير األنظمة واآل هود  يق ا لململكة و ل جلسـ تن
يات واملعاهدات ذات الصةل ومبا حيقق مصاحل اململكة يف دمع جعةل  تجدات ادلوية والاتفا تقاء هبا وفقا  قلال ل سـ للمل ً

تصادي تدت حىت هناية عام . قاإلصالح الا ها هذه 2005موتطرق الوفد إىل املرحةل األوىل اليت ا ل وعكفت خال
يذية وكذكل دمع وتطوير األهجزة  ية عىل حتديد األنظمة واللواحئ ا يق مع األهجزة ا تعاون وا نة اب لتنفا نت سـ ل ملعللج ن ل

ية ورفع كفاءة أداهئا ية الفكرية واألهجزة . ملعنا نة ادلامئة حلقوق ا ية اليت توالت فهيا هجود ا ثا مللكوذكر املرحةل ا للج ن ل
تطوير قدراهتا ع ية يف اململكة  لا تعاون مع ملعن هم وا يث زايدة عدد العاملني وتأ يذ هذه األنظمة من  لىل  يل ح هنف ت

سـهتلكني  ها من هجة وحامية ا هذه احلقوق حامية ملصاحل أ تعدايت والانهتااكت  ية للحد من ا هات األ ملا ل هلن ل مجل
ئة حافزة لإل نعكس علهيا من هذه الانهتااكت وإلجياد  ية اليت  بدل من اآلاثر ا تصاد ا يوا بق ت ب تاكر لسلل ببداع والا
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تامثر شجعة عىل الا سو ته من . م تامثر ما  سعى فهيا ال ثة اليت  ثا نة اآلن يه يف بداية املرحةل ا حققوقال إن ا س ت ل ل للج
توى األفراد  تاكر عىل  يع اإلبداع والا يف ذكل يف جمال  سـجناحات يف جمال حامية احلقوق وتو ب شج مظ ت

يع الا تامثرية وكذكل  رشاكت الا سات وا شجواملؤ ل لتس ئة س بحت ا يث أ ية للقدوم للمملكة  يتامثرات األ ح لبس ص جنب
هات  نة يف الاتصال اب ية الفكرية وقد بدأت ا تامثرية يف حال أفضل مع توفري امحلاية الالزمة حلقوق ا جلالا مللك للجس

يل  شودة و يق األهداف ا بل  هود وحبث أفضل ا يق ا ية واخلاصة ذات العالقة هبدف  تفعحكو ن سـ ملسـ تحقل جل لم تن
يأيت ذكرها الحقا يف هذا العرضاخلطط  ية يف هذا اجملال واليت  سـالو توجه . طن يوحرص الوفد يف هذا املقام أن 

مترة للمملكة يف اكفة هذه املراحل ها ومؤازرهتا ا ية الفكرية عىل د ية  نظمة العا شكر  ملسـاب مع للملك مل للم تعلمي . ل لوعن ا
هين، قال الوفد إن اململكة حترص عىل الاهامت منوية ملالعايل وا ها ا شلك واحض دامئا يف اكفة خطو تعلمي  لتم اب ط ً ب ل

توسطة وطويةل املدى ية مت زايدة عدد . ملالقصرية وا يةل املا نوات ا يد ادلاخيل، ذكر أن مت يف ا ضفعىل ا لقل سـ للصع
بهتا يف العام املايض  رشين جامعة بلغ تعداد  بع جامعات إىل  ية من  طلاجلامعات احلكو ع سـ با630 193(م ً طا ) ل

ناك إض هافة إىل أن  ية خاصة20 جامعات و8ً تعاث . لك  بوذكر يف اجلانب اآلخر إطالق برانمج طموح لال
ثني للخارج حىت هناية العام ادلرايس املايض  يث بلغ تعداد ا يا  ية وادلراسات ا تعاخلاريج لدلراسات اجلا لعل ملبمع ح

يهنم حوايل ) 80 000(حوايل  ت% 17بمن  بات مما أدى ابململكة ال حطا ند ل هالل املربة الرابعة بعد الصني وا لت
يوسكو عن احلراك  نظمة ا تقرير اذلي أصدرته  سب ا توى العامل  ثني عىل  نوية يف عدد ا نوكوراي ا ل ل حب سـ تع ب مجل م ملب

سعوديني 2009الطاليب حول العامل يف  ثني ا تل اململكة املربة األوىل من بني دول العامل يف عدد ا ل، كام  تع ت ملبحت
بة نسـبة إىل عدد ا يث بلغت هذه ا سـساكن  لنل هين %. 0,03ح تدريب ا تعلمي الفين وا ملوأضاف الوفد قائال إن ا ل ل

توسع  هين يف ا تقين وا تدريب ا سة العامة  مترت املؤ يث ا بريين من حكومة اململكة  لحيظى بدمع واهامتم  ل لل س ملك سـح
ية وكفا يعا ية وزايدة قدرة الا يات ا ية وا شار املعاهد ا بيف ا ن للك ن ستت تق لن ناك همل بح  يث أ هءهتا  ص يا 63حب هدا   ً همن ً مع

يا و ًنا ع هين و54ص تدريب ا هدا  مل  للمع تحقني هبا حوايل 36ً بة ا ية وبلغ إجاميل ا ية  ملل  لطل ن با 44 000تقلك ً طا ل
يص لعدد  سة ابلرت بة كام قامت املؤ خوطا س بهتا 669ل نني بلغت تعداد  هدا ومركز تدريب أهيل  طل  للب ً  48 000مع

هدا ومر376وعدد   ً بات فهيا حوايل مع نات بلغت تعداد الطا لكز تدريب  بة38 000للب يع . ل طا تشجوعن دمع و
بحث العلمي  يعي اذلي تقوم به اجلامعات يف جمال ا تاكر، قال إنه ابإلضافة إىل ادلور ا لاإلبداع والا ب لطب

ية  برتول الو ثل رشكة ا ية العمالقة  نا شآت ا تاكر وما تقوم به بعض ا نوالا ل ع لص ن طب م ورشاكت ) وارامك(مل
ية عديدة  ناك هجود حكو تجاهتا فإن  سني  تاج و يات اإل تطوير آ تعددة من حبوث  برتوكاميوايت ا ما ه ن حت ن ل ل مل مل

يل  بة  نا يات ا بل وإجياد األطر واآل يل ا تاكر وحشذ اهلمم وتذ تفعهتدف إىل ادلفع بعجةل اإلبداع والا سـ مل ل سـ ل لب ل
هود فذكر الاسرت. ذكل ثةل تلخص هذه ا جلوأعطى الوفد أ متدت يف نومفرب م ناعة اليت ا ية  ية الو عا للص ن طيج  2009ت

ية  بة احلا ناجت اإلجاميل من ا ناعي وا سامهة القطاع ا ها األسايس زايدة  لوهد سـ ل لص لنم حبلول عام % 20إىل % 11ف
تاكر يف الفرتة 2020 ية والا ية األوىل للعلوم وا ب؛ واخلطة الو ن لتقن يق 2015 إىل 2010ط لتنسـ اليت مت إعدادها اب

بلغ حوايل وا ها  ية ذات العالقة ومت اعامتدها ومتو مبتعاون مع اكفة األهجزة احلكو يلل شاء 2,2م يون دوالر؛ وإ ن  بل
ئة احملفزة لإلبداع بة واإلبداع اليت هتدف إىل إجياد ا بد العزيز ورجاهل للمو سة املكل  لبيمؤ ه ع تاما، تقدم . س ّو ً خ

ية ية  نظمة العا شكر إىل ا بارات ا للملكالوفد  مل مل ل ها املدير العام صاحب الرؤى اخلالقة عىل بع س الفكرية وعىل رأ
 .هجوده وهجود زمالئه ادلؤوبة

ية ومجموعة جدول أعامل  .92 بدلان األفر يابة عن مجموعة ا يانني الذلين أديل هبام اب يا إىل ا نوب أفر يقوانضم وفد  يق لج ن لب ُل
ية ناء ا. لتمنا تحدث أ يحت هل  نانه للفرصة اليت أ ثوأعرب عن ا لل ت ُت توى، ورحب مبوضوع هذا العام م يع ا ملسـجلزء ر ف

ساب  تدريب عىل ا تعلمي، وا تصادية من خالل ا ية الا يق ا يا يف  نوب أفر بة ألولوايت  هم اب تا ل ل من كسـ ق حتق يق ج لتمل لن
ية والعمل يف الريف واألمن واحلد من الفقر هارات وا ّا لتمن نطوي . مل ية  شأن ا بو  يوقال إن جدول أعامل الو من ب لتي

ية  ملعىل آ يق ل ية، وخص ابذلكر  نا بدلان ا منو يف ا تاكر وا بو أن تعزز هبا الا بل اليت ميكن للو شة ا حتقنا ّم ل ل ب ي سـ لق ل
ية ية لأل لفاألهداف اإلمنا يات جدول . ئ بغي أن يركز كذكل عىل إدراج تو توى  يع ا صومىض يقول إن اجلزء ر ّسـ ن يف مل

بو، مبا يف ذكل وضع القو يع جماالت معل الو ية يف  يأعامل ا مج بغي أن يركز لتمن ية، كام  ساعدة ا ّاعد واملعايري وا ين ن لتقمل
ية، وال ية لأل يق األهداف اإلمنا ساعدة ادلول األعضاء يف  لفعىل  ئحتق ية م نا بدلان ا مسـامي ا ل الوفد عىل  وشدد. ل
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تاكر  توازن يعزز الا ية فكرية  ية يف وضع نظام  ياساهتا الو بمراعاة احلاجات الفردية لدلول األعضاء و ن مسـ ملك ط
ية وا شفا يدة وا تحدة لإلدارة الر بادئ األمم ا بو يلزهما أن تدرج بوضوح  يه فإن الو فية عىل حد سواء، و لم شـ مل ي عل ٍمن لت

ية  تخصص يف شؤون ا تحدة  ها واكةل من واكالت األمم ا بو بواليهتا بو ياساهتا، وليك تضطلع الو مللكيف  تصف مل ي سـ
ناوب اإل ية واحضة  باع  قلالفكرية، مفن الرضوري ا ت معل نظمة، للت تابعة  ئات ا تلف ا يار رؤساء  للمميي يف ا ل ي خم لهت خ

بو يح ادلور اذلي تضطلع به الو يق وتو تد نة ا يات  نظر كذكل يف تو يوجيب ا ض ل جل ص ية القضااي . قل مهوأكد الوفد أ
ية ادلوية نة احلكو تفاوض يف ا ليد ا للج مل نة لوضع معاهدة أو . ق للجوقال إن العمل اذلي تضطلع به هذه ا

تطوير املوارد معاهدات ملزم تكرة  بال  يح  يا ومن شأنه أن  نوب أفر ية يف  ترب أولوية و لة قانوان  ب سـ ن ميع ً ت يق يج ط ً
نوب  بدل، ومن شأنه أيضا أن ميكن  نوعة يف ا ية وا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا جالورا ّ ً ل ت ن ل تع تقل ملث لغ ل ل

تطو سة يف هذا اجملال ومن إدخال املزيد من ا نا يا من ا لأفر ف مل ية الفكرية دلهيايق ّورحب الوفد ابلوالية . مللكير عىل ا
ها تابع  نة وأشاد ابلعمل القمي اذلي يضطلع به أول فريق عامل بني ادلورات معين ابلفوللكور وا لاجلديدة  ل . ّللج

يف املفاوضات وللوفاء ابلوالية اليت وافقت علهيا ادلول األعضاء يف  لتكثوراح الوفد يقول إن الوقت قد حان 
بةل بإعداد نص مفصل أو نصوص مفصةل من أجل حتديد اترخي لعقد 2009م عا يات ا يام ا ّ من خالل  ّ ملق مجلعق

يلوةل دون . مؤمتر دبلومايس يف هذا الصدد يا  يكون أسا يجة للمفاوضات  رسيع يف إجياد  للحوقال إن ا سـ سـ ًت نت ل
يدية وأشاك ية واملعارف ا رشوع للموارد الورا متكل غري ا مترار ا تقلا ث لمل ل يديسـ ثقايف ا بري ا تقلل ا ل لتع  .ل

نة  .93 يات  بق أن قاهل يف اجامتعات  سـوكرر وفد الربازيل ما  مجع ها مصلحة يف 2009سـ يع ادلول األعضاء  ل بأن  مج
ية  سائل ا تعلقة  بادئ ا ياغة القواعد وا تعددة األطراف  ية ا ئة الر ها ا بو بو مللكاحلفاظ عىل دور الو مبصف مل مل لص مل سـ ي يي ئه ل

ية نذ ذكل احلنيقضالفكرية وقال إن  ية  بحت ذات أ سة أ بارها مؤ بو اب م تعزيز الو مه ص س ت بو واكةل . عي يومبا أن الو
شطة من  شاركة  يهتا و هد مداوالت تزتايد شفا تحدة ويه حمفل  نتعددة األطراف من واكالت األمم ا م فمل ش يم

شموية ية واخلربة وا رش متع املدين، فإن دلهيا ا لالقطاع اخلاص وا ل ع ل شات  ويه مؤهالت ال -جمل نا يادة ا قبد مهنا  مل لق
ية القواعد ادلوية اجلديدة ية الفكرية وضامن فعا لادلوية حول تطوير نظام ا ل ثالث . مللكل لوبدون هذه املؤهالت ا

تصاد  يوي لال تصادية الكربى اليت يه اآلن املركز ا ناطق الا يق القواعد عىل ا ققد ال يكون من املمكن  حلق مل تطب
تطرد قائال إن ع. ادلويل ًوا بو يف سـ تهل الو سعي إىل احلفاظ عىل مركز الصدارة اذلي  يىل ادلول األعضاء اكفة ا حت ل

شات املعقدة  نا ية ادلوية يف ا ية الفكرية، وهذا يعين كذكل الاتفاق عىل الوالايت احلكو قمفاوضات ا مل ل م مللك
ية الفكرية والصحة العامة أو ت شأن الصةل بني ا تلفة  يا يف حمافل  مللكاجلارية حا ب خم ناخ أو األمن الغذايئًل وملا . ملغري ا

ية يف  تمد جدول أعامل ا منا لتع ية الفكرية إىل 2007ُ يع نطاق فوائد نظام ا هدف الرييس من ورائه تو مللك اكن ا ئ سـل
ية فقط نا بدلان ا نا عىل ا ترص األمر  بدلان، وخصوصا تكل اليت ال جتين بعد مثار مزاايه وال  ميع ا ليق ل ه ل وذهب . ًمج

تجارب إىل القول بأن  تعلمي القامئة عىل ا يات ا بو يدعو إىل  ية أضاف بعدا جديدا للو لجدول أعامل ا ل معل ي ًمن ً ُ لت
ته ناسب مع أ ية اليت  ية يف الرصد وإاتحة موارد املزيا باع  يذ املرن وا يوا ن مهنج مهت ت تنف يري يف . لت تغكام أفىض إىل 

تد أيضا إىل األ بغي أن  بو، اليت  ية يف الو ثقافة ا ًا مت ي مي ينل ية ادلويةلتنظ تفاوض احلكو يات ا سود  لجواء اليت  ل معل . مت
با بادل جا ثقة ا ية وانعدام ا بغي ترك املواقف ادلفا ًو ن ت ل ملع ية سد جفوة . ين لتمنوواصل تدخهل موحضا أن جدول أعامل ا ً

سن توازنه ية الفكرية ادلويل و ّبرية يف نظام ا ح ي. مللكك بو قدمت خدمات هممة ألحصاب حقوق ا مللكوقال إن الو ة ي
ترص عىل ذكل تحدة أن حتقق أهداف . يقالفكرية، غري أن دورها ال  نظومة األمم ا ملبغي ألي واكةل داخل  من في

ية، ومن شأن ذكل أن توجه  ية لأل يق األهداف اإلمنا ية وحامية حقوق اإلسان و لفأمسى، وال سـامي تعزيز ا ئحتق ن لتمن
ية اليت شلكت مؤخرا واليت تعد ّمجموعة جدول أعامل ا ُ ً ُ ها لتمن سقا  تكون  سني و ل الربازيل أحد أعضاهئا املؤ ً ن سـ مس

ًقربا هات األخرى . ي تحة حنو ا بارها مجموعة  ها اب يد  نت اجملموعة من تو هر فقط  سة أ جلويف  نف س ح متك مش ت عمخ نف
سائل هممة شأن  يق توافق يف اآلراء  تطاعت  ها وا بت ابحلوار  مور ب حتقسـ مع يع هجودها إىل جعل . ح مجوسعى يف  ت

يا ية  معا بولتمن يرا للو يري. ً بول ا تعدادا  تا طويال وا يريات و يق هذه ا تغوقد تطلب  سـ لتغ لقل ق ًحتق ً ًواتبع تدخهل قائال إن . ً
ية يف  تطورات اليت طرأت هذا العام أوحضت أن ادلول األعضاء ما شوار الزال طويال، ولكن بعض ا ضا ل ًمل

يح ية الفكري. لصحالطريق ا ية وا ية اب نة ا مللكوقال إن ا من ن لتللج ية ملع يق جدول أعامل ا ية  منة وافقت عىل آ سـ لتل لتن
ميه يهنا. تقيورصده و شأن الرباءات و تعاون  شأن تعديل معاهدة ا حتسوأحرز تقدم ملموس  ب ل ب نة . ُ للجوأضاف أن ا
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يدية  ية واملعارف ا شأن سن صك قانوين أو أكرث محلاية املوارد الورا ثف املفاوضات  ية ادلوية  تقلاحلكو ث ب لل ّ تك م
نطوي عىل هنج . والفوللكور ية الفكرية اذلي  هوم احرتام ا تدرك قائال إن ادلول األعضاء وضعت  يوا مللكسـ مف ً

يدا يف جمايل اإلنفاذ واحلقوق ًأوسع نطاقا وأكرث  تعق ثفت . ً ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة فقد  نة ا كوأما ا ن ملعللج
شأن حامية رشوع املعاهدة  شأن  ناف املفاوضات  شات حول ا نا با م ب ق برصي إضافة إىل سـتئمل سمعي ا ل األداء ا ل

يدات املفروضة عىل حق املؤلف ناءات وا شة الا ينا لتقق ث يك وإكوادور . سـتم نظر إىل أن الربازيل وا سـولفت ا ملكل
بل  ية إجياد  نوعة، إىل الاعرتاف بأ متعات ا سعى، بدمع من العديد من ادلول األعضاء ذات ا سـوابراغواي  مه ت ملت جمل

متكني معا برص من نفاذ أفضل إىل املعارفلفعاةل وملزمة  نظر إىل الاقرتاح عىل أساس . ليق ا بغي ا لوأضاف أنه  ين
ترب حلق املؤلف يعود اترخيه إىل قرن من الزمن ميي مجرب و ُمخإطار  ّ ُ وعالوة عىل ذكل، تعمل ادلول األربع . تنظ

ناءات املفروضة عىل حق املؤلف لفائدة معايق شأن الا رشوع معاهدة  سـتثاليت قدمت  ب شلك ويق مع م برص  ث ا ب ل
برص، وال سـامي الاحتاد العاملي  ها معاقو ا ية اليت يوا يو ها دراية ابلصعوابت ا ية اليت  نظامت غري احلكو لا ل هجمل م ل م

بو عىل . للمكفوفني بارا همام لقدرة الو ية من املفاوضات اليت اكنت ا يجة إجيا توقع  يوراح يقول إن الربازيل  ت ب ًت ً خ نت
تعزيز  ساعدة  لتقدمي ا يةمل ية لأل يق األهداف اإلمنا تحدة و لفقمي األمم ا ئحتق ناك حاجة إىل العمل من . مل هوأفاد أن 

سلمي  تعايش ا بادئ ا يذ  ية الفكرية وحقوق اإلسان و يقي يف اإلدارة ادلوية  لأجل بلوغ تقارب  ل ن مل نف للملك تحق
تة ناد إىل أسس اث ية مع الا شفا شموية وا بوا ل ل تل توصل إىل. سف رسعة وأن لوأعرب عن أمهل يف ا بو  ب معاهدة الو ي

ثابة  يهنم من نفاذ أكرب إىل املعارف" إعالن احلرية"مبتكون  تواصل . متكللمكفوفني عرب  تصار، فإن الربازيل  سـواب خ
ية بقانون  نة ادلامئة ا ثل ا تلفة  بو ا برية، مبفردها أو مع ادلول األخرى، يف جلان الو سامههتا ا نتقدمي  للج خمل ي ملعم م لك

نة ية العام املايضللجالرباءات وا ية ابإلنفاذ، وقد قدمت الربازيل هلام مقرتحات  شارية ا خط الا ن ملعت ويف . س
تقومي  ية كجزء من برانمج ا يذ جدول أعامل ا تصادي املعمق و يل الا تح لاألخري، رحب الوفد اب من ل لتل نف تق

يجي ت. تالاسرتا ثة الا بدلان احلد لوأضاف أن الربازيل، شأهنا يف ذكل شأن غريها من ا ي تصاد القامئ عىل ل قحاق ابال
ية ياسات ا ية الفكرية يف  يق حول دور ا تفكري ا ثري من ا يد ا مناملعارف،  سـ لعم لتل مللك لك بوناء عىل ذكل، . ستسـتف

ية  تخصصني يف ا تصاد ا بو مجع خرباء الا ته الو بكر هذا العام اجامتعا  تضافت الربازيل يف وقت  مللكا ق ملم ي نظم ًسـ
 .الفكرية

سويد عن تّوعرب .94 ياك ل وفد ا يان اذلي أدلت به  رسا ابمس اجملموعة ابء وا يان اذلي أدلت به سو تام  يده ا بلجأ ب ي ب ل لي لل
يه بالغ عددها فابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  بو يف إطار أداء .  دوةل27ل ا يوقال إن بدله دمع بقوة الو

ت ية الا يق ا تاكر واإلبداع  ية إىل الهنوض ابال قرسالهتا الرا تحق منم لتب بدلان ل يع ا ية لفائدة  ثقا ية وا لصادية والاجامت مج ل فع
ته الاكمةل يف األمانة ية الفكرية وأعرب عن  توازن  ثقمن خالل نظام دويل فعال و للملك م تطرد الوفد لإلشارة . ّ سـوا

بو فامي تقوم به من معل هام  بو ودورها وقال إنه من واجب ادلول األعضاء دمع الو ية تعزيز معل الو يإىل أ ي مه
ية الفكرية وتعزيزه يف اكمل أحناء العامل ولفائدة اللكلتطو ها اترخي . مللكير نظام ا ية الفكرية  لوقال إن حامية ا مللك

ها يف أحناء  ية الفكرية ود تلف أنظمة ا نوات يف تطوير  سويد وأن بدله شارك عىل مر ا معطويل يف ا مللك خم سـ لل ِّ
تعاون اإلمنايئ . العامل سويدية  للوقال إن الواكةل ا بو ل يل تعاوان مع الو سويدي للرباءات وا تب ا يادلويل وا سج ًل لت ملك

ية الفكرية لفائدة  تلف جوانب ا نة تغطي  ية الفكرية لك  نظمي ثالثة برامج  نوات  مللكطوال عدة  خمللملك سـ ت لسـ
ية الفكرية وتعزيزه بدلان األقل منوا ويه برامج مصممة ملضاعفة نظم ا ية وا نا بدلان ا مللكشاركني من ا ّم ً ل ل ل ا يف م

توى العاملي شاركني وعىل ا سـبدلان ا ناحج يف هذا الصدد. ململ تب ادلويل عىل تعاونه ا لوشكر الوفد ا وقال إن . ملك
تاكر  يةل هامة حلفز الا ية الفكرية وتعزيزه و نظام ادلويل  بذل من أجل تطوير ا هود ادلوية اليت  با سـ ل ت للملكل ُجل

ش شطة ومهنا أ سويد دمعت أ ية وأفاد بأن ا نوا ن ل شأن الرباءات ورحب لتمن تعاون  ّطة الفريق العامل ملعاهدة ا ب ل
متدة مؤخرا يات ا تو ًالوفد اب ملع ص تفاعةل وشفافة وانحجة عىل . ل يات  تدابري اليت تقود إىل إرساء آ مورحب الوفد اب ل ل ّ

بو ية الو يمر الزمن هبدف زايدة فعا ل ّ تعلق بربانمج . ّ تقدم احملرز فامي  يوعرب الوفد عن تقدير بدله  لل تقومي ّ لا
متر يف إطار ذكل الربانمج يجي وعن دمعه للعمل ا ملسـالاسرتا ية . ت سـوأشار الوفد مع الارياح إىل القمي األسا ت

ية  سؤو نظمة ا بو  ساءةل مع حتمل الو ية وا توجه حنو خدمة الزبون والفعا لاملصاغة اليت ركزت ابألساس عىل ا مل مك ي مل ل ل ّ
ية واإلدارية ية واألخال قالاجامت توسط اليت أاتحت ّوعرب الو. ع ية لألجل ا يب بدله ابخلطة الاسرتا ملفد عن تر تيج ح
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ية  نوات القادمة وفقا لألهداف الاسرتا يجي  توجه الاسرتا نت لألمانة مبدها اب نا و بو إطارا  يجللو سـ ت ل ي تي لل ًت مكًّ م ً
بق الاتفاق علهيا ية اب. سـاليت  نة ا ناء يف ا ية العمل ا نوقال الوفد إن بدله أقر بأ للج ب ملعمه ّل ية الفكرية ّ مللكية وا لتمن

يق يات ا شأن آ سـورحب ابالتفاق احملرز  ل ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، . لتنب نة ادلامئة ا تعلق اب نوفامي  للج ملعي
يا يف جدول األعامل وأكد  سائل املطروحة حا مترة للميض قدما اب بذهل من هجود  ّشكر الوفد األمانة عىل ما  ً لً مل مسـت

شا ملجمددا الزتامه اب بلً نة يف ا ناءة يف مداوالت ا ملسـتقركة ا للج ّب نة . ل نجزه ا هام اذلي  تصل ابلعمل ا للجوفامي  ت لي
يدي  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا تقلاحلكو ل تع تقل ث ن لل ل ل مللكملع م

توصل إىل اتفاق  بوالفوللكور، أعرب الوفد جمددا عن ارياحه  لل ت بات دلورات الفريق العامل ما بني ً تيشأن تر
شاركة يف اجامتعات أول فريق عامل نة وعرب عن سعادته  للمدورات ا ية . ّللج تعزيز  سويد ملزتمة  معلوقال إن ا ب ل

ية بقانون الرباءات نة ادلامئة ا شطة ا يد ادلويل من خالل أ نيق قوانني الرباءات عىل ا للج ن لصع ملعسـ ًواتبع قائال . تن
تجارية والامنذج والرسوم إن بدله ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا ناء اذلي أجنزته ا لعرتف أيضا ابلعمل ا ن للج ملعب ل ً

توافق املمكن يف قانون  بحث عن جماالت ا ية وأقر الاتفاق القايض بإحراز تقدم يف ا ياانت اجلغرا ية وا نا لا ل ب ع ّلص ف ل
ية واملامرسات ا نا ملالعالمات والرسوم والامنذج ا ع نة . تعلقة بهلص تربت معل ا سويد ا للجوذكر الوفد أن ا ع ل

تني  تظمة خالل فرتة ا يد  نة املذكورة يف موا ية ابإلنفاذ هاما وقال إهنا دمعت انعقاد ا شارية ا سـنالا م لس ن ع للج ن ًت ملع
بةل تجاري. ملقا سويد، أشار الوفد إىل أن قانون العالمات ا تطورات القانوية األخرية يف ا تعلق اب لوفامي  ل ن ل ة اجلديد ي

نفاذ يف  يدخل حزي ا لواحلديث  نة 2011ل يويو 1سـ يحل بذكل حمل القانون احلايل اذلي يرجع إىل  سـ   1960ل
تجارية شأن قانون العالمات ا نغافورة  نضم يف نفس الوقت إىل معاهدة  سويد  لوقال إن ا ب سـ تام، . ستل خلويف ا

ناحج مع  مترار يف تعاونه ا لعرب الوفد عن تطلع بدله إىل الا سـ ية الفكرية ّ نظام ادلويل  شأن تطوير ا بو  للملكالو ل ب ي
بدلان ية يف اكفة ا ثقا ية وا تصادية والاجامت ية الا لاذلي من شأنه الرتوجي  ل ع فمن ق  . للت

يع  .95 بو يعود ابلفائدة عىل ا يات الو شاركة يف حوار يف إطار اجامتعات  يا عن رسوره  مجلوأعرب وفد كولو ي مجع للم مب
ية تيجويعزز وضع اقرتاحات اسرتا تحدايت الر تصدي  ساعدة ادلول األعضاء عىل ا سـية حمددة تريم إىل  لل ل ئيم

ية الفكرية يدان ا مللكاملواهجة يف العامل يف  ية . م ية الرايدية ا ئة العا بو عىل أهنا ا نوقال إن بدله يعرتف ابلو مل ي ملعي له
يا ية الفكرية حافزا ر ترب ا ية الفكرية وإن حكومة بدله  ًبقضااي ا سـ ئيتع ً مللك يني مللك تاكر واإلبداع األسا سـ للهنوض ابال ب

بدل ية يف ا منو وا للضامن ا لتمن تخدام . ل تاكر وا بري عىل الا متد إىل حد  بدلان  سـواسرتسل قائال إن ازدهار ا ب ك ٍل يع ً
سلع  رشي وتطوير قطاعات ا تخصص رأس املال ا تاج مما يرتقي  تحداهثا ادلامع لإل يا وا نولو لاملعارف وا ب ب ن لسـ جل تك

توىواخلدمات ذات ا يع ا نولويج الر ملسـملضمون العلمي وا ف ياسات . لتك سـوناء عىل ذكل، أحاط علام مبا اكن  لب ً
منو  يق أهداف ا يجي يف  نوات األخرية من دور اسرتا بقة يف بدله خالل ا تاكر ا ية الفكرية والا لا حتق تمللك سـ ملط لب

ية ية الو ية الواردة يف اخلطة اإلمنا نوا ئ طمن تعلقة وأشار إىل اعامتد ثالثة حما. لت ية لربط املوضوعات ا ملور اسرتا تيج
يق  تاكر هبدف  يا والا نولو ية الفكرية والعلوم وا ية وا تا ية واإل نا ية والقدرة ا منو وا سـاب ب ن سـ ت نمن ف تل ج تك مللك لج لت ل

ية الفكرية ياسات ا نة يف تكل اخلطة مع  ياسات ا مللكا سـي ملبسـ ويف ذكل املضامر، ذكر أنه من األسايس إدخال . ل
نات فامي  ية لتحسيا توازن بني أحصاب حقوق ا تاج وا تخدام املعارف ادلامع لإل تايج وا تحويل اإل مللكتصل اب ل ن سـ ن ل ي

ية  تا ية واإل نا نصفة يف إطار القدرة ا ية  يق  يق أهداف  سمح  تفعني ابملعارف مما  جالفكرية وا م نحتق سـ ت من سـ ي فن ل ن تمل بت
ية بةل. طنالو نوات ا ية جديدة لفرتة األربع  ملقوأحاط علام خبطة إمنا سـ ئ بار ما ً عت جيري إعدادها وتأخذ يف الا

بدل ية مضن ا نا ية والقدرة ا تا هام حمركني لإل بري بو تاكر من وقع  لللمعارف والا سـ ت ن ك فب ل ج نظام . صف يف ا لوأفاد  بتكي
بو ساعدة الو ية الفكرية  يالوطين إلدارة ا مب شطة ادلوةل واألفراد . مللك يق أ شود هو  هدف ا نومىض يقول إن ا سـ تنن مل ل

توى  تعزيز ملسـعىل ا ية الفكرية والاتفاع والهنوض هبا  توى اكف من حامية حقوق ا ية ضامن  باخلاص  ن سـ مللكبغ م
توازن بني أحصاب احلقوق واملصلحة العامة  يق ا يد الوطين و ية عىل ا تا ية واإل نا ها عىل القدرة ا لو لصع ن سـ حتقت ج فقع ل

ية ية الو ثقا ية والرثوات ا سلع ا تفعني ابملعارف وا نومصاحل ا ل حملم ل طن ية اختذت .فمل ئيسـ وأطلع احلضور عىل خطوة ر
ية  ية اب شرتكة بني القطاعات وا نة اجلديدة ا ية واخلاصة يف ا ئات احلكو تلف ا ثلت يف دمج  مللكو نم مل للج ي خم ملعمت له
ية من حامية حقوق  يح درجة اك ياسات العامة اليت  نظام عىل حنو مالمئ واعامتد ا يذ ا فالفكرية لضامن  ت تنف سـ لل ت

ية الفكرية و سامهة . نالاتفاع والهنوض هبامللكا يد يف مجةل أمور من  نة  تطرد قائال إن ا موا للج تسـتفسـ  وزارات 10ً
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تاكر  يا والا نولو يط الوطين والعلوم وا سمني إداريني يف جماالت ا بو تخط جق لتك يا(ل يات اإلدارة ) لسـينسـكو مجعو
ية ية ا. عامجلا ياسات الو ية ا ملوأردف قائال إن بدله يعرتف أيضا بأ ن سـ طمه ل ً تاكر ً يا والا نولو بتصةل ابلعلوم وا ج لتك

ية عرب  تا تاكر مضن أنظمة إ سعى إىل الهنوض ابال شمل تكل اجملاالت اليت  نظام اذلي  متدة يف ظل ا جوا ن ب ت ي ل ملع
يخ  ية وتر تا تاكر يف األنظمة اإل يات تريم إىل تعزيز الا متد اسرتا ية الفكرية وإنه ا ياسات ا سـيذ  ن ب يج جسـ مللك تنف ع ت

ية  للاألسس املؤ رشية املوجه إىل سسـ تاكر وتدعمي تدريب املوارد ا يا والا نولو بنظام الوطين للعلوم وا لب جل تك
ية وتكوين الكفاءات  متع للمعارف وتركزي العمل العام عىل جماالت اسرتا يع متكل ا تاكر و بحث والا يجا شج ب تل جملت

تويد املعارف واألحباث وإدارهتا والاتفاع هبا نالالزمة  ل نرص سـيًوذكر جمددا أن . ل ية الفكرية يه  عاسة ا مللك
نصف  منو ا ية ا ها مع اسرتا سعى بدله جاهدا إىل  ية اليت  ية واإلمنا ياسة الاجامت ملأسايس من ا يج ي ئ ع لسـ ت تنسـيقل ً

نصفة ية ا ملوا ية إىل اعامتد . لتمن هود املدير العام الرا يده  موأعرب عن تأ جل توسط ي ية لألجل ا ملاخلطة الاسرتا تيج
ية ال شطة ا يه أ مللكتو نج تلفة وإدماهجا ورأى أنه من األسايس امليض قدما يف حتديث اإلطار ادلويل ل ًفكرية ا خمل

برص إىل  يغ مالمئة لضامن نفاذ معايق ا ية الفكرية غري أنه شدد عىل احلاجة إىل مواد ذات  لشأن معايري ا ص مللكب
تجابة ملطامح مال ية واملعارف ودعا إىل بذل هجود خالقة وناءة لال ثقا سـاملواد ا ب يع أحناء فل مجيني املعاقني برصاي يف  ً

متد يف . العامل عوأحاط علام بأن بدله ا سمعي 1403 القانون رمق 2010ل يويو 19ً شأن حامية أوجه األداء ا ل  ب
برصية  ية ا يالت ا نفات وا نانو األداء أجرا عىل إاتحة ا تقاىض  نص عىل أن  برصي اذلي  لا سمع سج ملص ي ي لل لت ً ف

يدا. للجمهور يانه  ـى  ًوأ مف نغافورة بهن سـ بأن بدله اختذ اخلطوات الالزمة لالنضامم إىل بروتوكول مدريد ومعاهدة 
تجارية لشأن قانون العالمات ا  .ب

ية وأكد أن  .96 منو وا تاكر وا توى عىل الا منوأعرب وفد الكريس الرسويل عن تقديره لرتكزي اجلزء الريع ا ب لتسـ ل مل ف
يارات ملموسة جديدة سح جماال  خلالارتقاء ابإلبداع  يعًيف تاج األديب . للجم  ية الفكرية يهنض اب لنوقال إن نظام ا مللك

سمح ابالعرتاف ابملؤلفني واخملرتعني  تاكري لفائدة الصاحل العام وإن امحلاية  شاط الا توالعلمي والفين وا ب لن
متع كلك يف الوقت تصادية علهيا وشجع تقدم ا نفاهتم وتضمن إىل حد ما املاكفأة الا جملكأشخاص ميلكون  ت قمص ٍ 

ية الفكرية تعرتف بكرامة 27وأشار إىل املادة . ذاته مللك من اإلعالن العاملي حلقوق اإلسان وذكر أن حامية ا ن
هم يف منو الفرد والصاحل العام تساإلسان وبأعامهل و يات عدة حتفز . ن تصاديني يقرون بآ لومىض يقول إن اخلرباء الا ّ ق
تصاد ية الا ية الفكرية بواسطهتا ا قحقوق ا يات إلقاء نظرة عامة لتمنمللك ناسب حبمك ترابط تكل اآل لية وإنه من ا مل

ية الفكرية مللكعىل احلوافز املربطة حبقوق ا تقار إىل . ت بب الا تة  نات يف ذكل اجملال  تدرك قائال إن ا فوا س بي تمف لبسـ ً
ية ملعنيمي للمفاهمي ا تعز. تق متةل  يةل  ترب و ية الفكرية  لوأردف قائال إن تدعمي حقوق ا سـ حميع مللك ية غري أنه ً لتمنيز ا

نه تصادي أو حيد  منو الا تقاده أن تدعمي نظام امحلاية قد يهنض اب مأعرب عن ا ّق ل نظام . ع لوأوحض قائال إن تدعمي ا ً
ية  سائر صا سجل  ية قد  نا بدلان ا يةل العبء وإن ا ية  يف اجامت فقد يعين يف بعض الظروف حتمل تاك م خثق ت ل ل ع ل

بق ت ية يف األمد القصري إذ  سـيف الرفا شأن ته توصل إىل اتفاق  تقارب  رس ا متل أن  نافع مما  يف امحلاية ا باك لل ل يع مل ّل حي
ية نا بدلان ا ية الفكرية يف ا مإصالح ا لمللك ية الفكرية قد . ل تدرك قائال إن اعامتد حقوق مدمعة يف جمال ا مللكوا ً سـ

ثق ناعات ا تاكر وا يا ويؤدي إىل ازدهار الا نولو لجيذب تدفقا جديدا وملحوظا  لص ب ج للتك ً يد احمليل ًً ية عىل ا لصعا ف
تقدمة بدلان ا ية وا نا بدلان ا ية بني ا نولو هوة ا يق ا يل  ملوسامه يف  ل ل ل ي تعج مي ج تك لل نافع . تض تطرد قائال إن تعزيز ا ملوا ًسـ

سب بل عىل  ية الفكرية  سني نظام ا متد عىل  ية الفكرية أمر ال  ها بدل ما من حقوق ا حفاليت  مللكحت مللك يعحيصل
نو يعاب  تكالقدرة عىل ا تجات جديدة وتطويرهاست يا و منلو ية حامسة يف . ج تيس أ مهوشدد عىل ثالث قضااي  تك

ية منياق ا نجاح أكرب . لتسـ تلكل  ية  ية  ناعة ا يا اجلديدة مع ا نولو يف ا بوذكر يف املقام األول أن  ت معل حملل لص جي لتك تك
يع توى ر ثقفة ومؤهةل عىل  رشية  توفر موارد  فيامث  م سـح ب يعاب ًواسرتسل قائال يف املقام ا. مت ستثاين إن ا ل

تطوير بحث وا ية يف جمال ا رشاكت ا متد عىل أداء ا تصاد أمر حامس  يا من اخلارج يف الا نولو لا ل حملل ل يع ق ج . لتك
يد شلك  سويق الاخرتاعات  بحث يف عدة بدلان تعجز عن  ثالث إن معاهد ا مفوأضاف قائال يف املقام ا ب ت ل ل ً .

يؤدي ناول تكل القضااي  يانه قائال إن  تأنف  سـوا ت ب ية الفكرية وعقود بني املعاهد ًسـ مللك إىل حقوق مدمعة يف جمال ا
ثني من أجل عقد رشااكت جتارية جديدة با ية وتعزز املرونة لفائدة ا رشاكت حتدد حصص ا حوا لمللك ورأى أنه . ل

يا نولو ية ا نطوي علهيا  برية اليت  ية قادرة عىل إدارة اخملاطر ا يع تطوير أسواق ما هم  جمن ا تك لك لمل من ت ل تشج وشدد . ت
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ية الفكرية من شأنه الهنوض ابلصاحل العام ومواصةل عالقات دوية أكرث  لعىل أن تطوير نظام عادل حلقوق ا مللك
تضعفني تعلق ابلفقراء وا سـإنصافا وال سـامي فامي  ملي ياق . ً نديكت اذلي أشار يف  بااب  سـوذكر ما قاهل قداسة ا ب ل

ي سؤو ية إىل أمناط ا ثقا ية املادية وا باب ا لأ مل ل من فسـ سجل فهيا حامس لت بدلان اليت  ها اليت تقع عىل عاتق ا ية  ل نفس
ية ية الفكرية وال سـامي يف جمال الرعاية ا لصحمفرط محلاية املعارف عرب اإلرصار الصارم عىل احلق يف ا تمت . مللك خوا

بدلان  ية يف بعض ا مترة تعرقل ا ية  ية وقواعد وترصفات اجامت شريا إىل وجود مناذج ثقا ليانه  من ع م تب لم سـ ف الفقرية يف ً
سه  .نفالوقت 

بو  .97 سار الو رسا ابمس اجملموعة ابء وقال إن  يان اذلي أدىل به وفد سو ية ا تحدة األمر يوساند وفد الوالايت ا م ي ب لمل يك
ية اجلديدة  ها الاسرتا ناء عىل أهدا ها  يا نظمة ومواردها و يجي أصلح برامج ا تقومي الاسرتا يجاجلاري  ب ه مل ت تلل ف لك

ية  لومكهنا من تعزيز فعا ّ تحدايت ّ تطور وا رسيع ا تصادي ا ثقايف واجلغرايف والا نولويج وا يط ا لمواهجة ا ل ل ل قحمل لتك
ها تصدي  ية الفكرية دور يف ا ية امللحة اليت قد يكون  لالعا لللملك يجي . ّمل تقومي الاسرتا توأضاف قائال إن ا ل ً

تصل بقضااي ا ها والاضطالع بدور رايدي عاملي فامي  يق أهدا بو  مللسمح للو ف يتحق ي بي كية الفكرية عرب القمي س
تاجئ واألداء تابعة ا سني  ية  ترب أسا تاجئ اليت  شأن ا ساءةل  ناجلوهرية األربع وخص ابذلكر ا تح سـ تع ن ب لمل ل وأعرب . مل

تجاوبة وفعاةل وأشاد بوجه خاص  نظمة  بو مؤخرا إلرساء  تام للعمل اذلي اضطلعت به الو يد بدله ا معن تأ م ً ي ل ي
توس ية لألجل ا ملابخلطة الاسرتا يط 2015-2010ط تيج تاجئ ونظام  بادرة إطار اإلدارة القامئة عىل ا ختط و لن م

برية ها موارد  ية أن ختصص  نة الربانمج واملزيا بادرات قررت  ية وقال إهنا  كاملوارد املؤ ن جل لسـ م ورأى أنه من . س
بو حتا تصادية أن تظل الو رشاكت يف العامل صعوابت ا ها احلكومات وا يوي يف فرتة تواجه خال يا ل قحل فظ عىل نظام ل

بو وادلول . مايل صارم وتعزز الكفاءة العامة يق اجلديدة مما ميكن الو تد نة ا شأن أعضاء  يورحب ابالتفاق  ل جل ّب ق ّ
نة تفادة من خدمات الرقابة اليت تقدهما ا للجاألعضاء فهيا من مواصةل الا متر يف . سـ سيسـومىض يقول إن بدله 

ياق تكو ها اجلوهري سـالعمل مع ادلول األعضاء واألمانة يف  سني  شمل  ية وكفاءة مبا  نظمة أكرث فعا معلين  حتم ي ل
ية املربطة  شطة ا تحدة وتعزيز أ نظومة األمم ا ية الفكرية مضن  تصل بقضااي ا ها دور الصدارة فامي  تو من ن مل لتي م مللك منح

رشية واملرصوفات ومواصةل الرتكزي  تعلقة ابملوارد ا يط املامرسات ا ية الفكرية وضامن  باب مل لسـ تب عىل احرتام مللك
ية  ية امجلاهري خبصوص ا بو وعدة دول أعضاء يف جمال تو ية الفكرية وإنه يوسع نطاق تعاونه مع الو مللكا عمللك ي

ية الفكرية . الفكرية سني نظام ا ية الفكرية وحاميهتا أمر حامس  شأن الاتفاع اب مللكورأى أن إذاكء الوعي  تحمللك ن لب
متكني  بو  سـهتدف العمل مع الو لوقال إنه  ي هات ي ية والقطاع اخلاص وا نظامت غري احلكو جلادلول األعضاء وا م مل

يق هجودها عىل وجه أفضل ية الفكرية يف بدله من  ية امجلاهري اب تو ية  سـا ع ب نن تملع وفامي خيص معل ماكتب . مللك
ية إلدارة عبء العمل سأةل أسا يد العاملي  شاطرة العمل عىل ا ترب  ية الفكرية، أفاد بأن بدله  سـا م لصع م يع  اذلي مللك

توى ممكن من اجلودة ية الفكرية عىل حنو فعال وضامن أعىل  نه ماكتب ا مسـتعاين  مللك مكتب ًوأحاط علام بأن . م
تجارية تحدة للرباءات والعالمات ا لالوالايت ا تعاون مع مل شاطرة العمل اب رشوعات  يا يف عدد من  شارك حا ل  م م ل ًي

ية أخرى وأن إطار  تجرييب للطرق طنماكتب و تعلقة ابلرباءات هو خطوة لالربانمج ا نازعات ا سوية ا رسيعة  ملا مل ت لل
تخدام األعامل املضطلع هبا يف ماكتب أخرى إىل أقىص حد سعى . سـهممة ابجتاه إعادة ا يواسرتسل قائال إن بدله  ً

تحقق من وفورات  بات واملاكتب مما  تفادة مودعي ا رشوعات هبدف ضامن ا شاركة يف تكل ا يإىل تعزيز ا لطل سـ مل مل
شاف يف الو شاركة وا بات اليت حتول دون ا يضطلع بذكل بإزاةل ا يجة ذلكل وإنه  يف  تاك تكقت وا مل سـ ل سـل لعق نت

بات شاطرة العمل واإلصغاء إىل ردود مودعي ا لطلبادرات جديدة تديرها املاكتب  مل تطرد قائال إن . م ًوا مكتب سـ
شاف ا شأ فرقة معل ال تجارية أ تحدة للرباءات والعالمات ا تكالوالايت ا ن ل ية نظام سـمل تعزيز فعا متةل  لبل ا ل حملسـ ل

بحث ادلويل  بات وإدارة  سمل ا تب  تب  شأن الرباءات مبا يف ذكل حبث دور ا تعاون  للمعاهدة ا لطل ت ب لل مكك ملك
يدي ادلويل سني إجراءات املعاهدة يف . لمتهوإدارة للفحص ا سـىن هل من خالل ذكل  حتوأعرب عن أمهل أن  يت

ية إىل الا تب وحتديد الطرق الرا ما نظام املعاهدة كلكملك ًوأضاف قائال إن بدله هيدف إىل إدماج . برتقاء 
نازعات  سوية ا رسيعة  تجرييب للطرق ا شاطرة العمل مبا يف ذكل الربانمج ا بذوةل  يع هجوده ا ملاملعاهدة يف  ت ل ل مل مل لمج

تعلقة ابلرباءات بو نظام يف ما. ملا تحدة حلق املؤلف والو تب الوالايت ا يوأحاط علام بأن  مل مك  دورة 2010رس ً
تجدة يف جمال  شأن القضااي ا تصاد احلر  تقةل إىل نظام الا بدلان ا ية وا نا بدلان ا شرتكة لفائدة ا ية  سـتدر ب ن ل ل ل ملم قمل م يب
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تصل ابألشخاص العاجزين عن القراءة وأن املوضوعات مشلت األطر ادلوية  لحق املؤلف واحلقوق اجملاورة فامي  ي
تجارية وادلراسات اإلف لوالقانوية وا نة اخلاصة بعامل العاجزين عن القراءة واقرتاح ن ناءات الرا هرادية عن الا سـتث

بو ألحصاب املصاحل تقى الو يمعاهدة الاحتاد العاملي للمكفوفني و يح برانجما . مل تب حق املؤلف  ًوأفاد بأن  ت سـيمك
نة القادمة تدريب خالل ا سـمماثال  للل نة ادلامئة اوتطرق إىل القضااي املطروحة عىل . ً ملعنية حبق املؤلف للجا

رسعة يف ذكل اجملال وأن حامية حق املؤلف تعزز اإلبداع  تقدم  بواحلقوق اجملاورة ورأى أنه من املمكن إحراز ا ل
بري ترب حمراك حلرية ا تصادية و ية الا تعوتدمع ا تع لمن ً ق نفاذ إىل املعلومات وفرص . لت سري ا لوقال إنه ملزتم بضامن  تي

يع من  تعلمي اليت متكن ا مجلا ية وادلويةّل ياسات ا ية عرب ا ثقا ياة ا شاركة يف ا تقل وا يش ا لا حملل سـ ل حل مل لسـ فمل وواصل . لع
ية  بيانه قائال إن بدله يرى أنه ال بد من وضع قواعد ومعايري قانوية جديدة يف قانون حق املؤلف ادلويل  ن لتلب ّ ً

ياجات املعاقني العاجزين عن القراءة ية األكرث إ. حتا لقضواسرتسل قائال إن ا ًحلاحا يه بوضوح توزيع مواد ذات ً
ناءات عىل حق املؤلف يف  سـتثسق خاص معدة للمعاقني العاجزين عن القراءة عرب احلدود إما يف ظل الا ن

يص اخلاصة بات الرت ياق الوطين وإما يف إطار تر خا تي سعى جاهدة أوال . لسـ بو أن  تايل للو بغي اب ًورأى أنه  ت ي ل ين
توصل إىل توافق دويل يف اآل توافق 2010نوأفاد بأن بدله اقرتح يف يويو . راء يف ذكل اجملاللإىل ا ل صاك جديدا  ً ً

سق اخلاص سخ ذات ا بادل ا ناآلراء قد يضع برصاحة قواعد ومعايري دوية جديدة  ن ت لل ل ية . ل صورأى أنه بإماكن تو
ناء يدات والا يات بداية أن تفيض إىل وضع معاهدة حتدد ا متةل تقدهما ا سـتثشرتكة  ي مجلع لتقم ية عىل حم سـات األسا

يانه قائال إن اقرتاحات الربازيل وإكوادور وابراغواي . حق املؤلف من أجل املعاقني العاجزين عن القراءة ـى  ًوأ ب هن
يةوالاحتاد األورويب و بو الصادقة يف ا شاركة الو بني  ية  بدلان األفر لقضمجموعة ا ي م ت  .يقل

ياانت اليت ألقاها لك من .98 بوداي إنه يؤيد ا بوقال وفد  يا لمك نوب رشق آ يت انم ابمس رابطة أمم  سـ انئب وزير  جي ف
بدلان األقل منوا بال ابمس ا ًووفد  ل يويةني بدلان اآل نغالديش ابمس مجموعة ا سـ ووفد  ل بوداي تدرك . ب مكوقال الوفد إن 

يع سارات ا تصادية و ية الا تاكر  ية الا نأ م من ب لتصمه ق يع . للت ناخ موات وا ئة  شجذلكل فاحلكومة تعمل عىل  تي لهت ٍ م
ية تصادية واإلمنا ساراهتا الا ئبواسطة احلوافز املالمئة يف هذا اجملال عرب أطرها و قم بوداي عن إميان بدله . ُ مكوعرب وفد  ّ

ية الفكريةبدور  بدل مللكا تصاد ا منو يف ا تاكر وا ليف حتفزي الا قب تاكمل . ل بوداي بدلا سائرا حنو ا لولقد اكنت  ًمك ً
ت برية عىل  ية  تصادي ويعلق أ سـالا ك ممه ّ تعلق بلك من األطر ق ية الفكرية فامي  يوى تطوير نظامه اخلاص اب مللك

تصادية  ية الا سامهة يف ا ية  يا بارها أدوات  تعانة هبا اب سة اليت ميكن الا قالقانوية واملؤ من للم سـ سـ ت سـ س لتن ع
بارش نيب ا تامثر األ تقطاب الا ية وا ملوالاجامت سـ جع نذ عام . س بوداي 2002مو متدت ونفذت حكومة مملكة  مك ا ع

ية وحق عد نا تجارية والرباءات والرسوم والامنذج ا ية الفكرية اكلعالمات ا عدا من القوانني اخلاصة اب لص ل مللك
يه واعامتده . املؤلف نظر  ية الامتسا  ية الو ية إىل ا ياانت اجلغرا شأن ا رشوع قانون  فومن املقرر تقدمي  للف ن مجلع ب ب ًم ط ل

رشوع يعد إجنازا هاما يف جمال ا2011عام  ً وهذا ا ً ية الفكريةمل مللكرشيعات اخلاصة اب ية . لت نة الو نوإن ا طللج
نة وفعاةل  سة  شاء مؤ يا عىل إ بة حا تجارة  يادة ريس الوزراء ووزير ا ية الفكرية  ية اب بودية ا يا س ن ل ل ن تلمك مملع ً ّ نك ئ بق ممللك

ية الفكرية وإدارهتا وحاميهتا وإنفاذها جيري وفق املعايري واملامرسات ادل تاج ا مللكيك تكفل أن إ ثل . لويةن مممث تطرق 
بو بوداي والو تعاون بني  يالوفد بعد ذكل  مك بدل طلب . لل نذ أن قدم ا بوداي  بو رشياك همام جدا  بحت الو للقد أ لمك ي مص ً ً ً

ية عام  تجارة العا نظمة ا ملالعضوية يف  ل سق مع 1994م ية الفكرية ورشيعاهتا حىت  سات ا ت عرب تطوير مؤ ت تس مللك
ب. ياتفاق تربس كوقد أحرز قدر  تحاق ُ بوداي لال ساعدة  ية  تعاون اذلي سامه يف  تقدم بفضل هذا ا لري من ا مك م معل ل ل

ية بصفهتا عضوا مبعىن اللكمة عام  تجارة العا ًنظام ا مل ل ية . 2004ب بوداي يف وضع نظام آيل  بو  للملكوساعدت الو مك ي
ية الفك ها إلشاء مركز للمعلومات اخلاصة اب مللكالفكرية وتعاونت تعاوان ويقا  نمع ًث تقد  ريةً تجارة و ته وزارة ا تعا ل حتضن

هور بصفة  نه ا يد  ترص جدواه عىل موظفي احلكومة، بل  يكون جمداي للغاية، ولن  مجلبوداي أنه  م تف سيسـتق ً سـ مك
ية الفكرية نفات ا متون ابالطالع عىل  مللكعامة، ال سـامي ا مص بو أيضا ابلعديد من حلقات العمل . مله ًواضطلعت الو ي

بوداي ساعدة  هام  مكوا مل بار ذكل جزء من برانمج تكوين الكفاءاتمل ثريا هبذه . عت اب بوداي هتمت  ًوقال الوفد إن  ك مك
تصةل بذكل ية يف اجملاالت ا هود اإلمنا رشاكة وتقدر ا ملا ئ بو . جلل تواصل اذلي تقدمه الو يويه تقدر أيضا ادلمع ا مل ً

بوداي من أجل  ية الفكرية واخلربة يف  تطوير نظام ا مكوادلول األعضاء  هارات مللكل ية ا ملتعزيز إماكياهتا، ال سـامي  من تن
تجارية والعامةل نافس يف األسواق ا ليف جمال املقاوالت وا تقدم احملرز . لت سار املفاوضات وا بوداي  نت  لوقد عا م مك ي
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يدية ية والفوللكور واملعارف ا يه محلاية املوارد الورا تفق  تقلمن أجل وضع صك  ث لعل وشاطر الوفد الرأي القائل . م
ية العامةينإنه  يع و نفعة ا سار املفاوضات  رسيع وترية  منبغي  مجل مل م وشاطر الوفد أيضا الرأي القائل إن اخلطة . للتت

تعلق  ية فامي  ها عىل حنو أكرث فعا بو من الاضطالع  متكن الو توسط هممة وإهنا  ية لألجل ا يالاسرتا ل ي مل بعمليج سـ ت
لتنيص املوارد واجلدول الزمين وجماالت األولوية يف ا وشدد الوفد عىل . فيذ وفق حاجة ادلول األعضاءبتخص

تدى الريع  بدلان األقل منوا وا يه وزراء ا ية واإلعالن اذلي صدق  شأن ا بو  تام جلدول أعامل الو يذ ا فا ننف ل عل من ب ي ملل ً ّ لت لت
بدلان األقل منوا اذل ية يف ا ية الفكرية من أجل الازدهار وا يجي  تخدام الاسرتا شأن الا توى  ًا ل من ت سـ ب لتسـ للملك ي مل

ساعدة يف تكوين . 2009لعقد يف يويو  ية من إاتحة األموال من أجل تقدمي ا بو ورشاكهئا يف ا ملوال بد للو من ل لتي
ية الفكرية يف  تعداد إلدماج ا يات اجلديدة والا نولو نفاذ إىل ا بدلان األقل منوا وا مللكالكفاءات لفائدة ا ج سـتك ل لل ً

بل يف تر تحدة الرابع ا ملقتاجئ مؤمتر األمم ا مل ية . كيا العام القادمن ترب تطوير ا بوداي  تاما، قال الوفد إن  مللكو تعخ مك ً
بغي أال ختدم مصاحل اخملرتعني وأحصاب احلقوق فقط،  ية الفكرية  تيض تعاوان دويا وإن ا نالفكرية وإنفاذها  مللك ييق ً ل ً

ية عىل ح نا تقدمة مهنا وا تالف ثراهئا أو فقرها، ا متعات عىل ا يع ا مبل أيضا  لخ مل جملمج سواءً لد ا ٍ. 

يك ابمس  .99 يان اذلي أدىل به وفد ا يده  ندوراس عن تأ سـوأعرب وفد  ب ي ملكه ية لل تينمجموعة بدلان أمرياك الال
ندوراس.والاكرييب تعلقة مبصاحل  ه وأشار الوفد إىل ثالثة جوانب  ّ ية الفكرية إحدى الوسائل األكرث  .م مللكأوال، ا ً

تجارة و تحدايت اجلديدة لفرص ا لجدوى ملواهجة ا شاباكل ها عامل يزداد  تاج اليت يفر ًاإل ت تيض سوق األفاكر . ضن يقو
ية وأهداف  يق األهداف الو سقة من أجل  ساهامت فعاةل و بو تقدمي  نوتطوره من ادلول األعضاء والو ن م طي حتق ّ م ّ

متع ادلويل توى الوعي مبزااي ا. جملا بو لرفع  ندوراس أحرزت تقدما همام بفضل دمع الو مللووفق الوفد،  سـ ي مه ً ً كية ف
ية من أجل تقدمي خدمة أفضل ندوراس ملزتمة . سسـالفكرية وتطوير الكفاءات املؤ هوأضاف الوفد أن حكومة 

تاكر واإلبداع  تعلق ابمحلاية القانوية وتعزيز الا ية الفكرية هدفه الرييس ا نظام الوطين  ببأن تكفل بلوغ ا ن مل ئل للملك
متع باكمهل نافع  يا وا نولو للمجونقل ا مل ج يا، . لتك ًاث بعض ن ندوراس أعطت األولوية  يف أن  تحدث  لذكر ا ه ك مل

بادرات ادلوية لا بادرات . مل ية لزايدة ا بغي أن تعطى دفعة إضا يفي وندر قائال إنه  بارات  ملوذكر الوفد  فبع ن يت ًس ّ
برصية ناءات حلق املؤلف لصاحل ذوي اإلعاقة ا يدات والا لشأن ا ي سـتثب ية وجود صك . لتق مهوسلط الضوء عىل أ ّ

ية الفكرية قانوين محل يدي وقال إن نظام ا ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا مللكاية املعارف ا تقل ل تع ث لتقل ل ل
ناخ وتزايد الطلب عىل الطاقة ثل تغري ا توى العاملي  تحدايت املعقدة عىل ا ملساعد أيضا عىل مواهجة ا سـ مل مل ثا، . ً ًاث ل

ية الفكرية اكن  يق نظام ا تحدث أن  مللكأكد ا ب تطمل ية ّ متعات ا ناس ابالمس واللقب، واألرس وا حمللهل تأثري عىل ا جملل
ية وادلوية ية واإل لوأثر كذكل عىل األوضاع الو مي قلن يث احتد . ط ندوراس  متع ماراكال يف  ثال يف  حوذكر الوفد  هم جم

ثلون 1 400حنو  تجني  مي من ا شأ  5 600ملن ية ا تاج النب حتت  نخشص إل سم ملن يه دي ماراكال"ت ل وبفض". فاك
يع  يدين الوطين وادلويل، يف حني اكنوا سابقا يضطرون إىل  ية عىل ا نا برية وقدرة  بذكل أحرزوا مزااي  لصع سـ ت ًك ف

تازة بأسعار ال تربز جودهتا املمزية ملمتجاهتا ا وأعلن الوفد أن هذه الاجنازات جيب أن تكون القاعدة العامة . من
بو اجلاري من خالل وسائل  يف الو هو يؤيد  موذلا  تك ساعدة يف ية ا توسط  ية لألجل ا ملثل اخلطة الاسرتا بغ مل تيج

ية ية لأل ية واألهداف اإلمنا يق أهداف جدول أعامل ا لفيف  ئحتق تام، أعلن الوفد أنه يف . لتمن مترب 27خلويف ا سب 
تطلع إىل  2010 بدل  ندوراس وأن ا تاكر يف  يا والا نولو تقدمي خدمات دمع ا بو  ييوقع اتفاقا مع الو ل ه ب ل ي جسـ لتك ً ّ

يقوم هبا املدير العام ألمرياك الوسطى يف هناية عام الزاي  .2010سـرة اليت 

ية  .100 يوية ومجموعة جدول أعامل ا بدلان اآل يابة عن مجموعة ا يان اذلي أديل به اب تان إىل ا منوانضم وفد اب سـ ل ن ب لتسـ ل ل ُك
يذ ية  توسط املعروضة عىل ا ية لألجل ا يذ اخلطة الاسرتا تطلع إىل  نفوقال إنه  تنف مجلعت مل يج توازانتي ًا  م وشدد عىل . ً

ية وأقل  نا بدلان ا ية الفكرية ميكن ا ية وسلط الضوء عىل احلاجة إىل نظام عاملي  ماهامتمه جبدول أعامل ا لللملك ل ّمن ّت ل
تقدمة بدلان ا رس أغالل الاعامتد عىل ا بدلان منوا من  ملا ل ك منو . ًل تاكر وا يق بني الا لوأضاف أن موضوع ا ب لتنسـ

ية هو صلب نظام ا ملوا نفاذ إىل املعارفلتمن تاكر وا لية الفكرية اذلي يعزز الا ب تقدم احملرز يف . لك لوأشاد الوفد اب
تخذة  بادرات ا ية ادلول األعضاء وا نا ية، وأشار إىل د يات جدول أعامل ا يذ تو سابقة جتاه  نوات ا ملا مل ي من ص ل مسـ لتنف ت ل

يع أحصاب املصاحل شغل  مجللقضاء عىل أوجه القلق اليت  تقاده. ت يذ عوأعرب عن ا لتنف أن من الرضوري 
تقين العادية اليت  تعاون ا شطة ا ية وأ تفرقة بوضوح بني برانمج جدول أعامل ا يذا فعاال، ا يات  تو لا ل ن من ل ص لتل ً ّ ً تنف
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نظمة يات . ملتضطلع هبا ا تو هم بوضوح أن ا بغي أن  يهنام لكن  تداخل  صوقال إن ال مفر من وجود قدر من ا ل يفل ن يب
بو وال يع جماالت معل الو يختص  ية اليت تكرر مج ساعدة ا شطة ا ية عىل أ تصار جدول أعامل ا بغي ا ن  مل ن لتقمن لت ق ين

ية ادلوية وأعرب عن . ابلاكد ما أجنز ابلفعل وإن اكن ذكل عىل نطاق أوسع نة احلكو تفت الوفد إىل ا لوا للج مل
نع ناء الاجامتعات ا نصوص اليت دارت أ تقدم احملرز يف املفاوضات القامئة عىل ا ملارياحه  ث ل لل قدة فامي بني ادلورات ت

ية إىل  تدابري الرا يذ ا رشوع و متكل غري ا بادئ وقواعد واحضة لضامن امحلاية من ا موأشار إىل رضورة وضع  نف لم تمل ل
ته تطلب املزيد من . حفماك نرية  بقة ا نافع واملوافقة ا شف عن األصل وبادل ا ثل ا توأضاف أن قضااي  سـ مل ت تلك ملسـم مل

سن صك ملزم قانوان يف شة  نا ًا ل ق يدامل ً إطار زمين حمدد  نظام الرباءات، قال الوفد إن من . ج تعلق  بوفامي  ي
بدلان  يف مرتفعة عىل ا تاكر وتفرض تاك شطة الا ناق عىل أ شد ا يوب اليت  لالرضوري أوال إصالح بعض ا ل ب ن خل ت لع ً

نظام تظاظ ا شلكة ا يا حل  يا اجلديدة وتطويرها، واث نولو ية للحصول عىل ا نا لا ك م ن ًل ج تك بغي ومىض يقول. لم ين إنه 
يايس تاح من أوجه مرونة وحزي  ية نظام الرباءات من دون إحلاق الرضر مبا هو  تعزيز فعا تدابري  سـاختاذ ا ل ل . مل

شات شامةل  نا ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، أعرب الوفد عن أمهل يف إجراء  نة ادلامئة ا تعلق اب قوفامي  ن للج مي ملع
ناءات و شأن الا تاجئ ملموسة  سـتثوإحراز  ب بة إىل ن بري اب شلك ابعث قلق  يدات، نظرا ألن هذا اجملال  سـا ك ي لني ًل تق

ية ية وا نفات ا نفاذ إىل ا تعلق بضامن ا تان فامي  لعلماب مي ملص ل ي لتعلسـ شأن . ك بوأعرب كذكل عن تطلعه إىل إحراز تقدم 
شورة نفات ا برص إىل ا نفاذ معايق ا تدابري امللموسة اخلاصة  نا ملص ل ب بعة وأبدى قلقه إزاء مقاربة. ملل ملت اإلنفاذ ا

يد بة . لتقواملكونة من بعد واحد وإزاء الرتكزي عىل تدابري اإلنفاذ اآلخذة يف ا سأةل املرا تفت الوفد إىل  قوا م ل
سمح لدلول األعضاء ابإلمعان يف  ية مالمئة  ية مؤ يق، ولكن طالب بوضع آ تد نة ا يات  تو تورحب  سـ ل ل جل ص لب س ق

يات تو صهذه ا بو إذا أرادت أن . ل ية الفكرية فعلهيا أن يوقال إن الو سائل اخلاصة اب تعلق اب مللكبقى وجهية فامي  مل ي ت
ساوية وحتافظ عىل  ية الفكرية فرصا  يح ا مية لضامن أن  تيد زمخ العمل عن طريق اختاذ القرارات ا متع ً مللك تت لسل تسـ

يع دون تفرقة بو حن. مجلمصاحل ا يادة الو بذوةل  هود ا يع ا تام أكد الوفد دمعه  يويف ا مل مجل لقخل يةجل تا جو املزيد من اإل  .ن

بدلان األقل منوا ومجموعة جدول  .101 بال ابمس مجموعة ا ية و بدلان األفر ياانت أنغوال ابمس مجموعة ا يويا  ًوأيد وفد إ ل ل ب ب يث نيق
بو يق أهداف الو تام  ية وأكد الزتامه ا يا ل بتحقمن منو . لت تاكر وا تأصةل بني الا يويا إميان راخس يف العالقة ا ند إ لو ب مل ب ث ع

ية يةلتمنوا تاكرية واإلبدا ية لكفت حبامية األعامل الا سة و شأت مؤ تصادية وقد أ ع الا ب ن س ُن ط ُ شئ عىل . ق نوأ ُ
بدل يف  ية بصفة عامة يف ا منو وا تاكر واإلبداع يف ا تعزيز دور الا تب وطين للرباءات  توى القطري  لا من ب ل لتسـ ل مك مل

ية ية لأل يق األهداف اإلمنا يه  لفإطار  ئتحق ية طموحة من زايدة عىل ذكل، اسـهت. لسع ثا خطة إمنا يويا حد ئلت إ ي ب ًث
بدل تصادية  ية والا ية الاجامت تعزيز ا تحول مصمت  منو وا للأجل ا ع من ل قل لت ّ يويا . ل ية إىل حتول إ بوتريم اخلطة الو ث ّن ط

نظام  يوي  هم وا توسط ادلخل وقد أدركت احلكومة ادلور ا لإىل بدل  حل مل هدفم ية الفكرية يف بلوغ هذا ا لا . مللك
ية واملعارف ويعري وفد إ ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو برية لعمل ا ية  ثيويا أ ن ل للج ك مه ب مللكث ملعم

تلف اجامتعاهتا يدية والفوللكور وقد شارك هبمة يف  خما ّتقل تع بأكرب . ل يويا من بدلان العامل اليت  متوانطالقا من أن إ ب تث ً
شات وامل نا تفادت من ا يولويج فقد ا قنوع  مل سـ ب تضن قدرا هائال من  .داوالت اليت جرت إىل حد اآلنت بدل  ًوا ً حي ل

نوعة مهنا ما يربو عن  ية ا ثقا ية وا تاملوارد الورا ل ملث تلفة واألعراف 80ف ثقافات ا برية من ا ية وطائفة  خمل لغة أ ل ك صل
يدية ية وضع أنظمة محل. لتقلوالعادات اخلاصة ابملعارف ا ية  يويا اختذت عدة تدابري إجيا بغوإن إ ب ب اية املعارف ث

ية  يةل  بارها و ية مهنا اب تفادة ا ية من أجل تعزيز الا ثقايف واملوارد الورا بري ا يدية وأشاكل ا منا سـ ت لفعل سـ ث ل تع للتتقل ع ل ِل
تصادية ية والا قالاجامت نوع . ع ية  ية و ية للصون واسرتا ية و متدة اسرتا ياسات ا توشمل ا ن يج ن يج سـ للت ط ت ط ت ملعل

نة  يولويج وخطة العمل  سـا لب ية بغو. 2004ل يدية واملوارد الورا ية محلاية املعارف ا ثية وضع أنظمة قانوية دا تقل خل لن
يني يك تكفل أكرب قدر من امحلاية يف هذا اجملال متدت احلكومة قانونني ر ئيسـا يويا . ع نت إ بعالوة عىل ذكل،  ث ّ س
ها بدلا طرفا يف الاتفا هداهتا بو يا مع  نافع متا نفاذ وتقامس ا شأن ا ًقانوان  ًً صف تع شـ مل ل ب يولويجً نوع ا تعلقة اب بية ا ت لمل ل . ق

نافع العديدة  ساو من ا نصف و سط  ية عىل  متعاته ا بدل و ملويريم هذا القانون إىل ضامن حصول ا ت ق حملل ٍل م م جم
تفادة  بدل والا يولويج يف ا نوع ا ية من أجل تعزيز صون موارد ا تفادة من املوارد الورا ئة عن الا نا سـا ل ب ت ث سـ شـ لل ل

تكون جمدية يف ظل إطار قانوين دويل شامل يوضع محلاية املوارد ويرى الوفد أن . ًمهنا دامئا ية  هود الو سـا طن جل
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توصل إىل  ية  ثقايف وأعرب عن أمهل يف إحراز تقدم يف ادلورة احلا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا للالورا ل ل تع تقل لث ل
توفري امحلاية شأن صك ملزم قانوان  لاتفاق   .ًب

ساعدته يف  .102 تنوعرض وفد برابدوس  توسط للفرتة م ية لألجل ا مليذ اخلطة الاسرتا تيج  ويف إجناز 2015-2010ف
تلف اللجان وحث ّأعامل  ياانت خم ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا ب ا ع لص ل ن لللج ملع

بدلان كعالمات جتارية بدون موافق تخدام أسامء ا نع ا ية عىل إجياد حلول فعاةل  لاجلغرا سـ مت ّ تصة يف ف سلطات ا خملة ا ل
نفات  نفاذ إىل ا سني ا بل  ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة إىل إجياد  نة ادلامئة ا بدل املعين ودعا ا ملصا ل تح سـ ن للج لل ملع

ية مبوجب حق املؤلف لفائدة املعاقني برصاي ًا ية ادلوية . حملم نة احلكو تقدم احملرز يف أعامل ا لوأثىن الوفد عىل ا للج مل
تفق والفريق العامل يدة يف أي صك قانوين دويل  نة وشدد عىل أن تعريف األطراف ا ي ما بني دورات ا ملسـتفللج

ية اليت وإن مل يكن  نا بدلان ا بدلان ومن مضهنا تكل ا تلف ا ميه، جيب أن يكون واسعا ملراعاة الظروف يف  ل ل ل خم ًعل
ية ثقا تعابري ا ية ميكن حتديدها، فإهنا متكل أشاكال من ا فدلهيا شعوب أ ل ل يدية اليت ًصل يدية واملعارف ا تقل ا لتقل ل

رشوع متكل غري ا ملتطلب امحلاية من ا شأن الرباءات، عن دمعه لألعامل . لت تعاون  تعلق مبعاهدة ا بوعرب الوفد فامي  ل ي ّ
بوةل  ية  مترة إلجياد معايري أ تب ادلويل عىل هجوده ا سني معل نظام املعاهدة وشكر ا مقاليت من شأهنا  هلملك ملسـحت

نصفا وعادالمينح عىل أس يار من تكل املعايري  يض يف الرسوم وأكد جمددا عىل رضورة أن يكون لك  ها  ًا ً م ختف معس ً .
ية الفكرية  تب الوطين  ية لزايدة تعزيز ا نة املا ساعدة املقدمة خالل ا بو عىل ا للملكوشكر الوفد الو ملك ض سـ مل لي

ية يف ية الو ساعدة يف وضع خطة بدله الاسرتا ته من  نوعىل ما قد يج طم ت ياغهتام ية الفكرية و ص جمال ا وشدد . مللك
متر تام وا بو عن دمعه ا ية الفكرية وأعرب للو ملسـالوفد عىل أنه ملزتم ابلعمل مع اكفة الواكالت محلاية حقوق ا ل ي  .مللك

ثفا للغاية نظرا إىل العدد  .103 شاطا  هدت  سابقة  ية العامة ا نذ انعقاد ا ييل إىل أن الفرتة  ًوأشار وفد  ً مكً ش نم ل مجلع شـ
بري ناقضلكا نوعة من املوضوعات وقال إن مثة  ت من الاجامتعات وناول مجموعة  ت ّت فعىل الرمغ من إحراز تقدم يف . م

توسط للفرتة  ية لألجل ا يجي ويف اخلطة الاسرتا تقومي الاسرتا ملبرانمج ا يج ت ت، اربطت أبرز 2015-2010تل
تدرك قائال إنه ال . الصعوابت املطروحة بوضع املعايري والقواعد ًوا سمة املمزية للمحفل سـ نوع هو ا لشك يف أن ا لت

ست  تالفات  شاركة، مبعىن أن الا ية ا تقر إىل  ية  تعدد األطراف، ولكن أعرب عن قلقه من أن ا يا مل ن لعمل لمل خ تف
توصل إىل توافق يف اآلراء تطرد قائال إنه البد من إجياد حل وإال فإن . لمصحوبة ابملرونة الالزمة من أجل ا ًوا سـ

تعرض  بو  نالو سـ تدى الرائد ي ها ا يهتا، وهذا قد حيول دون أن تضطلع بدورها بو نها خلطر فقدان أ ملمه صف فس
ية . للملكية الفكرية  تفع الرييس من نظام ا تقدمة اليت يه ا بدلان ا مللكولن يعود ذكل ابلفائدة سواء عىل ا ئ ن مل ملل

ي توازن  نجح يف وضع نظام  ية اليت لن  نا بدلان ا للملكالفكرية وال عىل ا م تم ل نه أن يدفع حقا بعجةل ل ميكة الفكرية 
ية إىل األمام تاكر وا منالا بو يف عام . لتب شطة الو تعلق بأ يوفامي  ن تيس 2010ي نارص اليت  تك، شدد الوفد عىل ا لع
ييل بة  ية أكرب اب شـأ سـ لمه ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة . لن نة ادلامئة ا ته ا تقدم اذلي  نوبدأ ابلقول إن ا للج ملعل حقق

ئا ًاكن  يدات يف جدول األعاملبطي ناءات وا شأن الا ند  ييل يف املقام األول إدراج  ي وقد أيدت  ب ب لتقشـ وأيد . سـتث
تعلقة  ية احلفاظ عىل املوضوعات ا برص وشدد عىل أ يفي ا ياغة معاهدة لفائدة املكفوفني و ملالوفد  مه ل ضع ص

نة بث يف جدول أعامل تكل ا ئات ا برصية و ية ا نفات ا للجاب ل ي ل سمع هملص نة وأكد عىل. ل للج العمل اذلي قامت به ا
ثقة تعادة ا يع أعضاهئا بإرساء توازن وا ية بقانون الرباءات اليت سعت إىل امليض قدما عرب طمأنة  لادلامئة ا سـ مج ًن . ملع

تقر إىل احلرية سدود، إال أهنا  نة مل تصل إىل طريق  كورمغ أن ا م توأعرب الوفد عن ارياحه للمقرتحات . تفللج
شأن الرباءات إضافة إىل ّاجلديدة وسلط الضوء  تعاون  تابع ملعاهدة ا تقدم اذلي حققه الفريق العامل ا بعىل ا ل ل ل

شرتك بني املاكتب عن الرباءات وتفادي  بحث ا تعلق اب تعاون فامي  سني ا توصل إىل تفامه من أجل  ملحماوةل  ل ي ل حت لل
بذوةل يف هذا الصدد هود ا ية ا ملازدوا جل متع قربا الفر. ج يوعقد أمهل عىل أن  بري جي لتعيق العامل املعين بأشاكل ا

ية العامة يف  يه ا ندهتا إ ية ادلوية من أجل أداء الوالية اليت أ نة احلكو تابع  يدي ا ثقايف ا مجلعا ل سـ ل للج ل تقل مل . 2009ل
ية  يق وابخلطة الاسرتا تد نة ا ية، رحب الوفد ابالتفاقات املربمة مع  نة الربانمج واملزيا تعلق  يجوفامي  ل جل ن بلج تي ق

ت نظمةمللألجل ا تؤدي إىل إدارة أكرث كفاءة  للموسط اليت اقرتهحا املدير العام وهو واثق من أهنا  وأشار أيضا . سـ
ية وأعرب عن  متدة يف إطار جدول أعامل ا رشوعات ا شأن متويل ا يه  توصل إ منإىل الاتفاق اذلي مت ا مل ب ل لتل ملع

ية  رشوعات جدول أعامل ا يذ برامج و تقدم احملرز يف  منتقديره  م لتلل يق تنف ية ا سـإضافة إىل الاتفاق عىل آ لتنل
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ية الفكرية ية وا ية اب نة ا تقارير اليت معلت علهيا ا يمي وتقدمي ا مللكوإجراءات اإلرشاف وا منتق ن للج لتل ملع بة . ل لنسـوأما اب
شلك  ية بدأ يف العمل  نا ية ا هد الوطين اجلديد  تعاون، فإن ا بو وابألشطة وا ييل ابلو بلعالقات  ع لص ل ن ي للملكشـ ملع

تاكراكمل وأ ياسة الا ببح ركزية  سـ هات . لص تخدمة وا هات ا هد من ربط صةل فعاةل بني ا جلومتكن ا جل ملسـملع
ية ئات احلكو ئات ادلوية ومراكز األحباث وا نقاابت وا يدة ويه اجلامعات وا ما يتف ل ي هل له ل نحو ذاته، فقد . سـمل لوعىل ا

تعاضة  يارية والا ية املادية وا يهتا ا هد يف حتديث  سـبدأ ا ملع لتحت ن تة بملع نظام أ يا املعلومات  نولو نصة  متعن  ب ج تك م
بو ته الو ية اذلي قد نا ية ا يا ع ملص يع . مللك يح إماكية معاجلة  يري أن  هذا ا توسط، ميكن  مجوعىل املدى ا ن تغ تمل يل ل

نوحة ية الفحص وجودهتا ومن مثة احلقوق ا ية تقربا عىل اإلنرتنت وتعزيز كفاءة  نا ية ا ملمحقوق ا معل ي ع لص ويف . مللك
شالك 2010أبريل  ناءه ا شت أ ياغو نو ية يف سا ية الفكرية يف أمرياك الال مل، ُعقد اجامتع ملديري ماكتب ا ث ق ت ن نمللك تي

نطقة تعزيز األدوات اليت طورهتا ا بادل اخلربات، مما أاتح فرصة  شرتكة وجرى  ملا ل ت تطرد قائال إن دمع . مل ًوا سـ
بو اكن حاسام يف هذا الصدد نفذ كذكل . يالو نظمة  مبوأضاف أن ا ت تعاون هيدف إىل مل رشوعا  ييل  للشاركة  م شـ

يا واملعارف كام هيدف إىل إقامة نظام إحصايئ  نولو تاكر ونقل ا ية الفكرية والا يني يف جمال ا جتدريب ا تك لمللك ب ملهن
تاكر ية الفكرية والا ياسات العامة يف ا بياس تأثري ا مللكسـ نة . للق رشيعي، قال الوفد إن  سـويف اجملال ا  2010لت

يةشهدت بدء نفاذ ثالثني املا نوات ا نظام حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف ا ية إصالح  ض أكرب  ل سـ ل ومن . لمعل
يدات يف جمال حق املؤلف، مبا يف ذكل  ناءات وا هذا اإلصالح الاعرتاف ابال لتقيبني اخلطوط العريضة  ث سـتل

تعدي عىل حق امل برص، وفرض عقوابت أكرث رصامة عىل ا يفي ا ناءات لفائدة  لالا ل ضع شاء نظام سـتث نؤلف، وإ
تخدام  بة اب ية مقديم خدمة اإلنرتنت عن الانهتااكت املر سؤو ية للحد من  سـألول مرة يف أمرياك الال ل تكم تين

بو ويه2010ويف . شـباكهتم ية الانضامم إىل ثالث معاهدات تديرها الو ييل  ـي  ي،  معل شـ ست : ستهن بمعاهدة بودا
يقة  قشأن الاعرتاف ادلويل بإيداع الاكنات ادل ئ ألغراض اإلجراءات اخلاصة ابلرباءة ومعاهدة قانون العالمات ب

ية نا توابع ا شأن توزيع اإلشارات احلامةل للربامج املرسةل عرب ا ية بروسل  تجارية واتفا عا لص ل ب ك تام، شدد  .قل ّويف ا خل
ييل بة  برية اب ية  يان بأ بني  شـالوفد عىل جا سـ ك مه حيظ لن ي. لن بو اإل تعلق مباكتب الو ميأوال، فامي  ي قلي يده ً ية، أعرب عن تأ

يق  يل د يح هو إجراء  يجي وقال إن الهنج ا تقومي الاسرتا قياسة اليت وضعت ابلزتامن مع خطة ا حتل لصح ت ل ُسـ لل
يا  متكن  يا واملعارف كامي  نولو تاكر ونقل ا بارها حمراك لال بغي أن تضطلع به هذه املاكتب اب ًلدلور اذلي  فعل ب تت ج تك لن ع ي

ية ية اإل ميمن تعزيز ا قلمن ي. لت ييل لوجود إجراءات واحضة وشفافة ناث ية اليت تولهيا  يع يدرك األ شـا، قال إن ا مه مجل ً
تلفة بو واللجان ا ئات الو تخاب رؤساء  خملوفعاةل ال ي ي بذ أيضا إجراء من . هن ية الوفود  تأكد من أن غا ًوالوفد  ً حت لب م

ندما  توترات  يا عادال وجيعل من املمكن احلد من ا يشأنه أن يضمن توازن جغرا ع ل ً ً تخاب ف نتعلق األمر اب
نظمة نقاشات داخل ا يزتمعون ا ملاألشخاص اذلين  ل ية تقدمي مقرتح . سـ شاور  ية ا رشوع يف  بغودعا إىل ا ت معل لل

ية العامة يف  مجلعمتده ا  .2011لتع

تب .104 تخابه وأعضاء ا سفري دومون، عىل ا ية الريس، سعادة ا هورية الكونغو ادلميقرا نأ وفد  ملكو ئ نمج ل ط كام أثىن . ه
تب ادلويل عىل جودة . يس إرشافه عىل األعاملئعىل الر ئة إىل املدير العام وا بارات ا ملكمث توجه أيضا  ن لهتبع ً

يات ادلول األعضاء يف  ية  نة واألربعني احلا ثا سةل الاجامتعات ا تاحة لدلول األعضاء خالل  مجلعالواثئق ا ل ل سل ممل
بو يفي وندر. يالو يد  نداء اذلي وهجه ا ستوقال إنه أصغى إىل ا سـ نضم إىل سائر ادلول لل يدا للمعوقني وإنه  سي تأ ً ي

ية نفات األ برص إىل ا رس نفاذ املكفوفني ومعايق ا سعي إىل اعامتد معاهدة  بو من أجل ا صلاألعضاء يف الو ملص ل ي ل . تي
ئات املاليني من  شلكة عدم توفر املعلومات اليت يعاين مهنا  تأين  مومىض يقول إنه ال بد من وضع حد دون ا مل ل ّ

شون يف الظالممعايق ا يبرص اذلين  سد . يعل ية  نة احلا تار  تاكر ا جيوأضاف قائال إن موضوع اإلبداع والا ل سـ خمل للب ً
همزة وصل بني  ية الفكرية  تخدام ا ثةل يف ا سس غري، ا يد فرا بو، ا كيف الواقع رؤية املدير العام للو مللك سـ مت ن سـ ملي ل

يده للمدير ية وأعرب عن تأ نا بدلان ا تقدمة وا بدلان ا يا ل ل مل بح من املألوف القول إن .  العاممل صواسرتسل قائال إنه أ ً
منو ية وا بدلان يف جمايل ا ية ا تاكر هو يف مصمي اسرتا لالا من ل يج لتب بو الغموض . ت يوأردف قائال إنه آن األوان لزتيل الو ً

ساعدة ا ية الفكرية هبدف  ية ا تعلقة ابسرتا يدة  باع ممارسات  ية الفكرية من أجل ا معن ا يج مللكت م ج لبدلان تمللك
تاكرات  مية تكل الا ها وإبراز  تاكراهتا ومعار بدلان األقل منوا عىل حامية ا ية وال سـامي ا نا با ب ل قل ف وأوحض . واملعارفًم

سب  ها  ئات اليت  رشاكت أو ا بة إىل ا نافس وغزو األسواق اب ست أداة  تاكرات  حفقائال إن الا ي ل سـ ت ي متلكب ه ن للل ل ل ً
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ترب ثروة الفكر وإرثه الذلين من األ ثرية فقدت أو تعبل  تاكرات  ناك ا ُسايس حاميهتام يف حد ذاهتام إال أن  ك ب ه
ميهتا  تحديدها وحاميهتا وإبراز  تدابري الالزمة  بب عدم اختاذ ا ية  نا بدلان ا يال يف ا تغالال  تغلت ا قا ل ل ل ل قل سـ سسـ بم ً ً ُ

ية يف الغالب يجة لعدم توفر الوسائل املا لو تاكر هو فن حتويل امل. نت تطرد قائال إن الا بوا عارف إىل ثروات مما ًسـ
متةل  شمل لك املراحل ا يد إذ  تاكر شديد ا سار الا ية وإن  نا بدلان ا بة إىل ا ية اب حملتطلب املوارد املا ي ب م ل ل سـ ل تعقي لم لن

سوق  تج وسويقه يف ا يع ا ية ووصوال إىل  بحوث األسا تداء من ا رشوعات ا نظمي ا سةل  لمن  ت ن ن سـ ل ب مل ت ملسل تص ً ً
بات تصديق واإل ثومرورا مبراحل ا ل تصادية . ً ية الا ية ا نرص أسايس من  تاكر  تأنف قائال إن الا قوا من معل ع ب لتسـ ً

رشين وإنه من  تصاد القامئ عىل املعارف يف القرن احلادي وا نافيس يف الا تدامة واحلفاظ عىل وضع  لعا ت قسـ مل
سن سري األمور يف تايل يف  هام اب تاكر واإل ية الفكرية دور همم يف ضامن الا حاملمكن أن يكون  ل سب  إطار للملك

ته تاكر بر مسار الا ب تاكر. م تاج الا ية الفكرية هو حامية  شأن ا رشيعات  بوذكر أن الغرض من ا ن ب مللكت وأوحض . ل
يح  ية لفكرية  هوةل وإن حقوق ا ها وأخذها  تة ميكن للغري  تقائال إن املعارف يه يف الواقع غري اث مللك س تسخ ب ن ب ً

ت بحث وا تامثر يف جمال ا تعزيز إيرادات الا لالفرصة  ل ساعد عىل . طويرسل ية الفكرية قد  يانه قائال إن ا توأمكل  مللكب ً
تاكر مثرين وتدمع أيضا تداول األفاكر اليت يرتكز علهيا الا ناع ا بإ ً ملست ياق . ق بو يف  ية الو تعلق بدور أاكد سـوفامي  ي مي ي

بحت ية أ ية، أشار إىل اإلصالحات اليت أجراها املدير العام وقال إن األاكد صجدول أعامل ا مي  أداة حتت لتمن
نقل املعارف يف  يةل  يهتا وو ساعدهتا عىل حتويل املعارف إىل ثروات ألغراض  لترصف ادلول األعضاء  سـ من تمل

ية الفكرية تدعمي. مللكخدمة ا تحق ا ية  لورأى أن األاكد سـ ها بدلا . تمي ية بو هورية الكونغو ادلميقرا ًوأفاد بأن  صف طمج
بدلا متي إىل ا لمير يف مرحةل ما بعد الزناع و ية ين تعزيز الكفاءات يف جماالت ا بو  مللكن األقل منوا يف حاجة إىل الو ل ي ً

ته ية الفكرية وأ تهبا الوطين  نة  تالفكرية ور متمق للملك تقرير املدير العام املقدم خالل دورة . مك بوأحاط أيضا علام  ً ً
ية2010 يان اذلي أدىل به وفد أنغوال ابمس مجموعة. ل احلا يده  تاما، أعرب عن تأ بو للي ً يان خ ية وا بدلان األفر ب ا لل يق

بدلان األقل منوا بال ابمس ا ًاذلي أدىل به وفد  ل  .ني

يان اذلي أدىل به  .105 ية وا بدلان األفر يان اذلي أدلت به أنغوال ابمس مجموعة ا تحدة ا يا ا هورية تزنا بوأيد وفد  ل ب مل لن يقل مج
بدلان األقل منوا بال ابمس ا ًوفد  ل شاورية ال. ني سارات ا تورحب الوفد اب نة لمل  2009سـيت بدأ العمل هبا يف 

تكرة بادرة  تربها  بوا مع سب إلجراء احلوار بني . م يدا وقامي  تح حمفال  شاورات اليت عقدت مل  حفوبني أن ا ت ًمل ً مف ً ّ
شأن  بارشة ومتكني ادلول األعضاء من تقدمي توجهيات  شاركة  نظمة، ولكهنا أاتحت فرصة  بادلول األعضاء وا للم ممل

بو بادل وعالوة عىل. يمعل الو بة إىل ادلول األعضاء  برية اب شاورات اكنت فرصة  ت ذكل، قال الوفد إن ا سـ ك لمل لن
نوعة ية الفكرية ا شأن قضااي ا تجارب  تأفضل ا ب ملل نظمة . مللك متدته ا يجي اذلي ا توجه الاسرتا ملورحب الوفد اب ت عل

توسط للفرتة  ية املقرتحة لألجل ا يا وأشار إىل اخلطة الاسرتا ملحا يج تل نة  2010-2015ً بل  متل عىل  ياليت  متسـ تشـ
نظمة  شاورات اجلارية مع األمانة حول أعامل ا مترار يف ا شاركة اب ها ادلول األعضاء من ا ملمتكن من خال مل سـمل لت

تقارير ادلورية ياجات ادلول األعضاء فهيا، وال . لومن مضهنا إعداد ا ية ا متكن من  نظمة  تومىض يقول إن ا ب حمل تل ست
بدل ية وا نا بدلان ا لسـامي ا ل شفافة، مل سارات ا ثل تكل ا ناسب من خالل  لان األقل منوا عىل حنو فعال و مل م م ٍ ً

بدلان ية اليت تواجه تكل ا ثقا ية وا تصادية والاجامت تحدايت الا ية الفكرية ملعاجلة ا تفادة مما تقدمه ا للال ل ع ل فسـ ق . مللك
يطة اإلضافة ا بارات  تاكر اذلي يعين  ية من همام الا منو وا ملوقال إن ا سـت بع ب بمن ل ميةل للقمترة  ّوبني أنه ال يوجد منو . سـ

ية  نرص األسايس يف ا ثل ا بدعة  يجة ملموسة لفكرة  تاكر هو بدوره  تاكر وأن الا ية من دون ا مللكو م لعت مت ب ب نمن ت
ثل املرحةل . الفكرية تاكري وأهنا  سار ا ية الفكرية قامت بدور حموري وحمفز يف أي  متوذكر الوفد أن ا ب م مللك

ية يف أي منو و مناألسا تلفة يف . يةتسـ توايت  بدلان األقل منوا اليت وصلت إىل  ية وا نا بدلان ا خموقال إن ا سـ ل ل مل ً م
ثل فريوس نقص  نة  ناخ وقةل الغذاء واألمراض املز يل الفقر املدقع وتغري ا ية وتواجه حتدايت من  مجمال ا م مل ب قمن لت

ياسات واسرت ياغة  سب واإليدز وغريها من اآلفات، حباجة إىل  ناعة ا سـا ص ت ية من شأهنا ملكمل تأ يات جادة و نا ميج ت
ية  ثقا تصادية وا ية والا ية الاجامت يةل للهنوض اب ها و تاكرية يف صفوف شعوهبا بو شطة الا فحفز األ ق لصف ع من سـ ب لتن

تحدايت ها وعدد بعض األشطة . لومعاجلة تكل ا تحدايت اليت توا شطة ملعاجلة ا يذ أ يا بصدد  نوقال إن تزنا ل ن ّن هج تنف
تقامس ا لثل إرساء حمفل  ية م نظمة غري حكو تدى فكري بوصفه  شاء  ية الفكرية بإ تعلقة اب مملعلومات ا م نمللك ن ممل

شاء املركز  يا، وإ شعب يف تزنا بري من ا ية الفكرية يف صفوف قطاع  رش ثقافة ا ية ساعدت عىل  نوغري ر ن ل ك ن مللكحب
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بو ساعدة الو ية الفكرية األول  شاري واإلعاليم  يالا مب للملكت بح نق. س بة صوقال إن املركز أ ية اب سـطة نفاذ ر نسـ لي ئ
نولويج وطالب اجلامعات واملقاولني الصغار  يدان العلمي وا ثني وغريمه من أحصاب املصاحل يف ا با تكإىل ا لح مل ل

تعلقة ابلرباءات وغريها من الواثئق اليت ترد عىل املركز  نفاذ إىل املعلومات ا بار اذلين حتصلوا عىل إماكية ا ملوا ل ن ّ لك
بة ية ا ملكتمبوجب اتفا ياق بو وتزنا ية اليت أبرمت بني الو ن الر ي رشاكت . مق لوأضاف الوفد، أن املركز ساعد أيضا ا ً

ياغة واثئق الرباءات تكرة عىل  توسطة ا صالصغرية وا ب بدلان . ململ شجع ا رشوع انحج وإن بدله  لوقال إن املركز  ي م
شاهبة دلهيا شاء مرافق  بدلان األقل منوا عىل إ ماألخرى وال سـامي ا ن ُن سعادة بدله كونه أول بدل يدرج يف وعرب ع. ًل

رشاكت  رشوع ا ية الفكرية و ية، من خالل ا شأن ا بو  يذ جدول أعامل الو ية  لاملراحل األوىل من  م من ب ي مللكمعل لتنف ت
هارات يف جمال إدارة األعامل لفائدة  توسطة، اليت هتدف إىل حفز ثقافة اإلبداع والاخرتاع وتعزيز ا ملالصغرية وا مل

رشاكت  تجاريةلأحصاب ا ية يف خطط أعامهلم ا ية الفكرية األسا نارص ا توسطة إلدراج  لالصغرية وا سـ ع وذكر . مللكمل
شاط آخر  أن دراسة يا هو  ية أو القامئة عىل حق املؤلف يف تزنا ناعات اإلبدا تصادي  هام الا نشأن اإل ن ع للص قب س

نظمي ال يات  ساعد احلكومة عىل وضع اسرتا ها، أن  تكام ند ا تمن شأهنا،  يج ت سـ لع ت . قطاع وتوفري فرص العملل
توبر  هر أ يا يف  توسـمي سزتور تزنا بو يف جمال ا ثة خرباء الو كوأعلن الوفد أن  ن ل ي بدل 2010شبع ساعدة ا ل هبدف  م

توسـمي لفائدة مواردها الفريدة يات ا ياغة اسرتا لعىل  يج ية وموارد من . تص طبيعوأوحض الوفد أن بدله يذخر مبوارد 
ت تخدم ألغراض ا رش قد  لنع ا سـ ب تص بدل يف األسواق ل تجات ا ية  نا لوسـمي وساعد عىل تعزيز القدرة ا ن سـ ت ملت ف ل

ية ية والعا ملاإل شاركة يف املؤمتر . قلمي بو  ساعدة اليت قدمهتا الو ميي اب توى اإل للمورحب الوفد عىل ا ي مل قلسـ مل
ث بري ا يدية وأشاكل ا شأن حامية املعارف ا لادلبلومايس املعين ابعامتد بروتوكول األربو  تع تقل ب لي يدي ل لتقلقايف ا

يا ًوالفوللكور اذلي يعد إجنازا اتر خي ية اثنوية إال أنه يؤمن إمياان . ً باب  ًوقال الوفد إن بدله مل يوقع عىل الصك أل ن فسـ
يدية  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو هم ا تقلراخسا بأن الصك  ث ن ل لللج مللكملع م سـُيل ً

تام  ها بإعداد صك دويل ملزم أو عدة صكوك محلاية تكل املواردختوالفوللكور ال بو عىل ما . لأعام يوشكر الوفد الو
بة مترار هذه العالقة ا ته من دمع لاكفة األشطة اجلارية وعقد األمل عىل ا يقد لطن سـ نظمة . م ملوشكر الوفد أيضا ا ً

يات شاركة وفده يف ا سري  مجلععىل  م  .تي

ناخ موات وقال وفد ابراغواي إن بدله سعى دوم .106 ية الفكرية هبدف إرساء  ية حلقوق ا ما إلاتحة امحلاية ا مللك لفعل ً
تامثر يف قطاع األعامل نص . سلال ية الفكرية يف إطار مواطن املرونة اليت  توذكر أن الاحرتام املطلق حلقوق ا مللك

تاكر بعلهيا الاتفاقات ادلوية هو أحد أسس الا بو اجلديد اذلي ب. ل رز مع اعامتد جدول يومىض يقول إن حمور الو
نة  ية يف  سـأعامل ا ية عىل وجه اخلصوص2007لتمن نا بدلان ا يري ملحوظ لفائدة ا يل واحض عىل حدوث  م، د ل ل تغ . ل

يا  ية أضفى بعدا إجيا يق ا ساعدة ادلول عىل  نظمة  شطة ا يه أ نظور القامئ عىل تو ًورأى الوفد أن ا ب من مل مل ن ًمل لت حتق ج
بو ية وأشار إىل أن بدله . يعىل ماكنة الو ية اب نة ا سار ويدمع بلك قوة معل ا منشعر ابالنامتء إىل ذكل ا ن للج مل لتي ملع

ية يات الواردة يف جدول أعامل ا تو يذ الفعيل  ية الفكرية هبدف ضامن ا منوا ص لتلل نف ّوسلط الوفد الضوء عىل . لتمللك
يق الفعاةل فضال عن إجراءات الرصد و بة وا يات املرا ًالرضورة امللحة العامتد آ سـ لتنل ق تقاريرّ يمي وإعداد ا لا . لتق

شأن نفاذ  بو  رشوع معاهدة الو يك  بوأضاف الوفد بأن بدله يدمع ابالشرتاك مع الربازيل وإكوادور وا ي م ملكسـ
ية  نة ادلامئة ا نسن لفائدة املكفوفني واملعاقني برصاي وغريمه من العاجزين عن القراءة يف إطار اجامتعات ا للج ملعحم ً

ية وقال إن الغرض من ذكل حبق املؤلف واحلقوق اجملاور يات الواردة يف جدول أعامل ا تو منة عىل أساس ا ص لتل
ثل حال سلامي لألشخاص العاجزين عن القراءة وإن اكنت توجد بعض املواقف املعارضة ًادلمع مربر متاما و ًً وقال . مي

ية الفكرية وامل ية اب ية ادلوية ا نة احلكو مللكالوفد إن املفاوضات يف إطار ا نم ل يدية ملعللج ية واملعارف ا تقلوارد الورا لث
نني يف  شطة العديد من املوا تخذة يف ذكل اجملال قد تؤثر عىل أ ية إذ أن القرارات ا طوالفوللكور أسا ن مل سـ

نة . ابراغواي نة املذكورة يف  ية العامة  نحهتا ا سـومىض يقول، إن الوالية اليت  للج مجلع يس 2009م يدة للغاية  ل،  مف
بدلان ا سب بل  للبدله  حف ية للمعارف ل لفعلألخرى أيضا اليت رأت رضورة وضع صك قانوين دويل يضمن امحلاية ا ً

يدي ثقايف ا بري ا ية وأشاكل ا يدية واملوارد الورا تقلا ل تع ث لتقل ل توافق اآلراء اذلي . ل بويف هذا الصدد، رحب الوفد 
نة بات دلورات األفرقة العامةل ما بني دورات ا للجحتقق حول تر نظر إىل متكن ّوبني عالوة عىل. تي ل ذكل، أنه اب

هات الفاعةل أن تكون قادرة  يع ا تاكر، فإنه جيب عىل  يق منو حمرتم عىل أساس الا ية من  نا بدلان ا جلا حتق مجم ب ل ل



A/48/26  

100  

يا نولو تعاون ونقل ا جعىل الاعامتد عىل ا لتك بدلان . ل بغي  تالفات يف املواقف، فإنه  نظر إىل وجود ا للواب نل يخ
بري بو بذل هجود  ية والو نا كا ي يةمل ناول اكفة القطاعات ا نة  ملعت وأشار الوفد إىل الرضورة امللحة جلعل تكل . ل

يق اكفة  توصل إىل  ية الفكرية هبدف ا ياساهتا يف جمال ا شأن  حتقاألطراف الفاعةل تعمل مع ادلول  لمللك سـ ب
نجاح  .باألهداف 

تاكر و .107 يع الا هذه ادلورة وهو  شعار املرفوع  سودان اب هورية ا بوأشاد وفد  شج ل تل ل يعا عىل أنه مج نني  ًاإلبداع مؤ مج م
تصادية إىل األمام ية الا ية اليت تدفع بعجةل ا بحت من احلقوق اآل ية الفكرية أ بول أن ا يا  ققد مت عا مللك منق ل ص لتمل ً .

ناع القرارات  ية إلبالغ  ثا توى وللمرة ا يعة ا نظمي اجامتعات ر يه  ّوشكر املدير العام عن تقريره الوايف و ص ن ل سـ ت ملسع فل
ية احل ية الفكريةمهبأ ية ا مللكفاظ عىل عا نذ قدمي . مل ية الفكرية  سودان من ادلول اليت عرفت ا موقال إن ا مللك ل

نذ عام  يع 1898مالزمان وذكل  يه  تقرت  بدأ ا ست عىل  ية قدمية تأ ية اتر مج فدليه قاعدة قضا عل سـ س خي مئ
يه الفك بدع وهذا األمر  تكل ما  ساموية أال وهو أن اإلسان  رشيعات ا تضا ي مي ن ل تقت مية وقواعد العداةل ل لسلرة ا

يا يا أو ذ سام هد سواء اكن  يعة هذا ا نظر عن  تاج هجده بغض ا هو  ًواإلنصاف  نً ن ج ب ل هن جلط سودان . ف لوقال إن اب
نة  ية الفكرية ويه قانون العالمات  لسـتوجد ست قوانني خاصة اب نة 1969مللك  1971لسـ وقانون الرباءات 

نة  ية  نا سـوقانون الامنذج ا ع نة  وقانون1974للص نفات 1996لسـ حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  ملص وقانون ا
نة  ية  ية وا سـاألد ن لب نة 2001لف تاكر  رشوعة والا سة غري ا نا نع ا سـ وقانون  مل ف لمل ح ، إىل جانب ذكل يذخر 2009م

تطوير واملعرفة  بحث وا ية الفكرية واليت تركز عىل ا سودان ابلعديد من القوانني ذات الصةل لقوانني ا لا ل ّل مللك
يةتو تامثرية واملعامالت اإللكرتو تجارية، الا ية، ا ية، الزرا نا يات ا نيل ا ل ع ع لص لعمل سه ناك . س هواجلدير ابذلكر أن 

يدية والفوللكور لعام  ية واملعارف ا شورات ا تقلرشوع قانون محلاية ا ب ن لم لشع تصة 2010مل هات ا خمل قدم  للج ُ
يات ادلوية يف سودان عضو يف العديد من الاتفا لالعامتده، وا يل العالمات قل ية  ية الفكرية وا سج جمال ا تن بملع مللك

تجارية  نذ ) اتفاق مدريد(لا شاء 1984موبراءات الاخرتاع ومعاهدة ابريس  ية إ ته يف اتفا ن إىل جانب عضو قي
نذ عام  نظمة  ما ية هو انضاممه لربوتوكول مدريد لعام . 2002 ومعاهدة برن يف عام 1974مل قونوه بأن أحدث اتفا ّ

نفاذ يف  وقد دخ2009 نذ 2010 فرباير 16لل حزي ا ية  بات ا تلقى ا تب  م، وبدأ ا لفعلملك لطل سطس 24ي غ أ
ية . 2010 سجل عام ا سودان ويه  ية الفكرية يف ا يات محلاية حقوق ا ناك عدة آ مللكوقال الوفد إن  ممللك ل ل ه

ية حتت رعاية ومظةل وزا نفات األد بالفكرية وكام ذكرت حتت مظةل وزارة العدل، وجملس ا ثقافة،كذكل ملص لرة ا
ية الفكرية تخصصة  ناك حممكة  ية الفكرية، و تخصصة  يابة  ناك  للملكناك امجلارك، و م للملك هم ن ه وأضاف قائال . ه

تجارية وبراءات الاخرتاع والامنذج  يل العالمات ا ية الفكرية يعمل عىل  سجل عام ا تب  لإن  سج تم مللك مك
سام ية من خالل ثالثة أ نا قا ع سم العالم. لص ية اليت قوذكر أوال  يل العالمات ا تجارية اذلي يقوم  حمللات ا سج بتل

بة للعالمات هو نظام شلكي وموضوعي43 178بلغت حىت اترخيه  . لنسـ عالمة جتارية؛ ونظام الفحص اب
ية مدريد يل ادلويل وفقا التفا بات ا سم يقوم بدراسة  قوأضاف قائال إن ا سج طل يل ادلويل مل . لتلق لتسجوقال إن ا

نذ عام 2007ية حىت عام مسيفعل بإجراءات ر بات الواردة  يف ا يث مت  م  لطلح  وإعداد 2006 إىل 2002تصن
نذ عام  نة، أما تكل الواردة  نفصةل للك  مجسالت  يا من مث إصدار 2007سـم ها موضو يمت  ع وحىت اترخيه  حفص ف

نظمة يف حاةل الرفض يف الفرتة احملددة بول أو الرفض وإخطار ا يث ا شأهنا من  ملالقرار  لقب ال إنه حلداثة وق. ح
بح  ثف والالزم للاكدر اذلي يقوم هبذا العمل  تدريب ا يل ادلويل فإن احلاجة  سم ا تجربة يف  تصا لل سج ق ملكل لت

نفاذ يف  بة . 2010 فرباير 16لملحة وبصورة أكرب يف الفرتة القادمة، خاصة بعد دخول الربتوكول حزي ا كوملوا
ساحة ادلو هرت عىل ا تجدات اليت  تطورات وا لا ل سـ ظل رشوع قانون مل سودة  مية، قال الوفد إنه مت إعداد  م

رشيعي وتوقع إجازته يف  هاز ا تظار عرضه عىل ا ية ويف ا تجارية اجلديد، وهو اآلن يف مراحهل الهنا نللعالمات ا ت ن ئ لل جل
يع ملفاهتا يف . القريب العاجل بة  ية حو ية الفكرية تعمل يف الوقت احلايل إلكامل  مجوأعلن أن إدارة ا سـ معل مللك

تخدمني يف ذكل نظام قأ ية وعالمات جتارية،  نا تلفة من براءات ومناذج  سـساهما ا ع ص بل ) IPAS(مخمل قاملعد من 
بو توي عىل المك . يالو يث أنه  سم العالمات  ها يف  تحدي األكرب يف هذا اجملال هو العمل عىل إكام حيوقال إن ا ق حل ل

سم بة سواء يف ا تاج إىل حو لقاألكرب من عدد امللفات اليت  سـ ية .  احمليل أو ادلويلحت نا سم الامنذج ا يا،  عواث لص ق ن
ية  تب أيضا ابمحلاية اإل شودة، ويقوم ا نح حامية ا تايل  يل واب بول الطلب وا مياذلي يعمل عىل  ن ل قلسج ملك م ملق لت
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ية، والصادرة من  ية اإل نا يل الرباءات والامنذج ا ية مبوجب برتوكول هراري اخلاص  نا ميللامنذج ا ع لص سج ع قللص بت
نظمة  ية الفكرية ملا ية  للملكاألفر يف ادلويل للامنذج ). يأربو(يق نف وفق ا ية  نا نوبني أن الامنذج ا تص ع لتصلص ّ

ية  نا عا ية يف الفرتة من ). تصنيف لواكرنو(لص نا يات الامنذج ا عوعن إحصا لص مترب 2000ئ ، قال الوفد 2010سب إىل 
با، و845: إهنا كام ييل هادة، 485طل  يني، و86ش  سودا با غري ا ن  ل ية، و10طل بات أ سـبق   مناذج مت فهيا 3طل

ية للكوا. تنازل نا يف الامنذج ا يل و تدريب يف جمال  تطلع ملزيد من ا سم  عوقال الوفد إن ا لص ن سج ل ي تصلق  درت
ساعدة غري القانوية نا ناء عىل قانون الرباءات اذلي يقوم عىل الفصح . مل سم براءات الاخرتاع اذلي يعمل  ثا،  بواث ق ل

شلكي للرباءة، وقال  نذ لا شأن الرباءات  تعاون  سودان عضو يف معاهدة ا مإن ا ب ل  ويف بروتوكول هراري 1984ل
ية يل الرباءات اإل مياخلاص  قلسج ية اخلاصة برباءات الاخرتاع، قال الوفد إهنا كام ييل. بت تعلق ابإلحصا ئوفامي  : ي

ها 2 756 نحت من أ ية  بات الرباءات ا جل من  م حملل هادة، و1 780طل بات الرب452ش  لاءات ادلوية طل من 
ها  جلنحت من أ هادة374م بو يف تدريب العاملني ابإلدارة. ش  بري الو يونوه الوفد بعمل  خ ورغب الوفد يف أن . ّ

رشطة يابة وعن احملمكة وعن ا لتحدث عن ا ن رشطة يه امجلارك مراد هبا ماكحفة اجلرامئ والوقاية من . لي لوقال إن ا
ية الفكرية  تداء عىل حقوق ا مللكجرامئ الا هات األخرى ذات الصةلع تعاون مع ا جلوذكل ا شاء وحدة . ل نونوه بإ

ية الفكرية مضن إدارة امجلارك يف عام  ية نصوص 2008مللكخاصة اب يامتىش مع اتفا ق كام مت تعديل قانون امجلارك  ل
ية  تجارة العا ملا ست عام ). يتربس(ل ية الفكرية أ يابة ا سوقال إن  ُن تحري يف ا2004مللك نظر وا تص اب ل  ل خملالفات خت

ية لعام  نا ها وفقا لقانون اإلجراءات ا تصا ية الفكرية وتؤدي ا نصوص علهيا يف القوانني ا ئا جل ًمل ص خ يث 91مللك ح من 
يش واحلجم بط وا لتفتا ست عام . لض ية الفكرية تأ سوقال إن حممكة ا تفردة هبذا 2002مللك ترب من احملامك ا مل، يه  تع

ث تصاص يف العامل العريب واإلفريقي و متالا نوعي والمكيخ سمل القضايئ ا بريا يف ا لل تطورا  ل ًك هد . ً ئت  كجوقد أ نش ُ
ية الفكرية ية  نظمة العا ية وا سودا ية ا ئة القضا للملكتضامين بني ا مل مل ن ل ئ ويف جمال حقوق املؤلف واحلقوق . لهي

ية  يه أمر حامية حقوق ا ية املولك إ ية وا نفات األد مللكاجملاورة، قال إن اجمللس القويم  ل ن ب بذل لفللمص يالفكرية 
يث فرضت  سموعات واملريات،  بوعات وا رشوع يف جمال ا سخ غري ا بارة وذكل ملاكحفة ا حهجودا  ئج مل ملط مل لن ً

تص بأمر  يق مع هجات عديدة  يات اجلديدة واقعا جديدا عىل حامية حقوق املؤلف وقد تطلب ذكل ا ختا سـ تنن لل ّ ً ً تق
ب ية، اليت  نا باحث ا تتاإلنفاذ من رشطة امجلارك وا ئ جل ية وغريها من مل ية وا نفات األد ها رشطة خاصة اب نع  ب لفملص ل

شلك خطرا عىل  بري ابت  شلك  رشوع  سخ غري ا رشت ظاهرة ا ًاألهجزة املولك إلهيا أمر اإلنفاذ بعد ما ا ي ك ب مل ن لت ن
ثقايف والفكري تاج ا تامثرات يف جمال اإل تصادي وهيدد الا ثقايف والا لاألمن ا ن سل سعى لعقد . ق يوقال إن اجمللس 

ثغرات يف قانون اتف ئصال هذا اخلطر، وسد ا ية ال سودان حدود جغرا ها اب ية مع ادلول اليت تر يات ثقا لا ل تل ف بط ف سق
ية  نفات األد نظم محلاية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة مت تعديل قانون حق املؤلف ومت تعديل لقانون حق ا با ملص مل

سودان عام  هورية ا تور الاتقايل  ليامتىش مع ادل ن سـ تصة  2005مجلل هات ا شاريع للقوانني اآلن أمام ا خملوهذه ا جلمل
ية  ية ا نفات العديد من العوائق اليت تعرتض سري األداء مهنا إعداد ا تإلجازهتا، ويواجه اجمللس القويم  لتحللمص لبن

ساعد عىل حاميهتا  شلك  ييضطلع اجمللس بدوره يف حامية حقوق أهل الفكر واإلبداع وحفظ اإلبداعات الفكرية  ب ل
ترب ذاكرة األمةحفو يث  تعها  ح تب  .ظ ساعهيا عرب ا ية الفكرية و ية  نظمة العا ملكوقال إنه بفضل هجود ا مللملك مل مل

يام العديد من  تعدادا  يقى ا نني وانرشي املو ية للمؤلفني وا سودا ية ا يام ا نظمة مت  لقالعريب اب ًق سـ سـ مللح ن ل مجلع مل
يني وغريهام تاب وا يات اخلاصة وا يلا لتشكمجلع ّ رسعة وأعلن عن. لك ية الفكرية  هاز القضايئ حممكة ا شاء ا ل إ مللكن جل

يابة  شاء ا تعديل أمر إ بدعني كام أصدرت وزارة العدل أمرا  تعدي عىل حقوق ا تعلقة اب بت يف القضااي ا نا ن ب مل ل مل لل
ية ية وا نفات األد تعلقة بقانون ا نظر يف اخملالفات ا يضاف إلهيا ا تجارية  نا ب ملص مل ل ل  وأضاف قائال إن اجمللس. لفل

ية  يهتا وإرشادها محلاية ورعاية املصاحل األد ية والعمل عىل تو ية وا نفات األد نظاميت مؤلفي ا بتعاون مع  ع ن ب ملص ت لفي
ئة الصاحلة هلم لإلبداع  ئة ا بدعني و هورية حبامية ورعاية حقوق ا ثةل يف ريس ا ية، كام هتمت ادلوةل  يوا مجل لبئ ي مل مم هتن لف

ئة الصاحلة  تاكر وذكل بإجياد ا لبيوالا تخدمة ألعامهلم ب هات ا هم وا يق العالقة  تاج الفكري و سـهلم لإل سـ ملن جلن مع ت
تغالل ومدته واملقابل املادي ية الا سـبعقود واحضة حتدد   .كيف

يادة  .108 نة وقال إن ا نظمة عىل مدى ا ية اليت حققهتا ا تاجئ اإلجيا بو عىل ا يا املدير العام والو نأ وفد أسرتا لقو سـ مل ب ن ي ل له ل
شجعة نظمة  ماليت توجه ا ية . مل منو وا تاكر وا سري الا ية الفكرية رضورية  تقاده أن ا منوأعرب عن ا ب ي لتع ل لت مللك
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تاكر الوطين  تصادية وذكر ما أجنزه برانمج الا بالا بحث " تقوية األفاكر"ق ليف الهنوض بقدرة بدله يف جمايل ا
يدين احمليل وادلويل تعاون عىل ا تاكر وتعزيز ا لصعوالا ل انمج عرب اإلصالحات اليت ًوأحاط علام بدمع ذكل الرب. ب

ثني  با تاكر يف صفوف ا يق الا بات اليت  ية الفكرية يف بدله واليت من شأهنا احلد من ا ها نظام ا حخضع  لعق مللك لل ب تع
يد رسعة وشديد العقوابت املفروضة عىل ممارسات ا سوية مطالب الرباءات  تقلواخملرتعني وسمح  ت ب ت لت وأضاف . ب

تعزز أ سـقائال إن تكل اإلصالحات  ية الفكرية وختفض ً سط إدارة ا ية ادلوية و نا بدل ا مللكيضا قدرة ا ب ل سـ ت تل ف ل ً
ية العامةل يف اخلارج رشاكت األسرتا بدها ا يف اليت  تاك لا ل ل بو . تتكل سودة خطة الو يد ادلويل، قال إن  يوعىل ا م لصع

بو وادلول  تحدايت املطروحة أمام الو تاحة وا بني الفرص ا توسط  ية لألجل ا يالاسرتا ل مل ت مل األعضاء فهيا وسمل تيج
ية الفكرية وواكةل لوضع القواعد واملعايري  ئة مقدمة خلدمات ا ها  بو بو توازن بني همام الو مللكبرضورة ضامن ا يصف ي هل

بو شاط الو هم يف  بعد اإلمنايئ ا بة  ناية الوا يبإيالء ا ن لل مللع وأكد وهجة نظره اليت مفادها أن وضع اخلطة . ج
ت توسط وا ية لألجل ا لالاسرتا مل يحان توجهيا تيج سعة أمران  ية ا بع يف ظل األهداف الاسرتا ًوجه العام ا يت ت يج لت ت مل
بل نظام يف ا تطوير ا ملسـتقراخسا  ل ل بع يف وضع . ً شامل ا شفاف وا شاري ا توأعرب عن تقديره للهنج الا ل ل ملت س

توازن بني آراء ادلول  ية حتقق ا ية املذكورة وأوحض قائال إن الويقة الهنا لاخلطة الاسرتا ئ ث ًيج تطلع ت ياألعضاء وإنه 
ية يات العامة احلا لإىل حبهثا خالل ا ية الفكرية . مجلع ية وأحاط علام بأن نظام ا ية العا مللكوتطرق إىل األزمة املا ً مل ل ّ

بو سواي لضامن  يوي أن تعمل لك ادلول األعضاء يف الو تغري وأنه من ا تصاد عاملي  نا إزاء ا يس  ًادلويل  ي حل محمص ق ًل
ية ال تصادية مللكمتكني نظام ا ية والا نولو ناجتة عن الظروف ا تحدايت ا قفكرية من توفري احللول ملواهجة ا ج لتك ل ل

نه نظام احلايل و يمي ا يح فرصة  تحدايت اليت  تغري أي ا ية رسيعة ا يوالاجامت تق ست حتت ل ل ل ية . لع تطرد قائال إن ا مللكوا ً سـ
ياسة العامة ا يق أهداف ا ست غاية يف حد ذاهتا بل أداة  سـالفكرية  لي لتحق ية الفكرية ل شمل دور ا مللكليت  ت

تصاد العاملي القامئ عىل املعارف وأشار إىل ما  منو عرب لك ادلول األعضاء يف الا تاكر وا قاحملوري يف الهنوض ابال ل ب
ية متل كأداة  للتمنية الفكرية من دور همم  حم ية وإدماجه يف مصمي . للملك يذ جدول أعامل ا لتمنمث شدد عىل الزتامه  بتنف

ن شطة ا ملأ ناسب وعىل حنو فعالن ٍظمة يف الوقت ا شأن الرباءات . مل تعاون  بوأردف قائال إن إصالح معاهدة ا ل ً
يف  شديد  يده ا تفعني وماكتب الرباءات وأعرب عن تأ ياجات ا ية ا مترار املعاهدة يف  ثيكفل ا ل ي ن ت ب تكسـ لح مل تل سـ

ية نظام املعاهدة تعزيز فعا هود مضن الفريق العامل املعين ابملعاهدة  لا ل تعلق . جل تقدم احملرز فامي  يوأضاف قائال إن ا ل ً
يات سزتيد  تو ته بأن ا شجع وأعرب عن  ية خالل الاجامتع األخري للفريق العامل املذكور  سائل ا صاب ل م ن ثقمل لتق

تعاقدة يع ادلول ا تفعني يف  بات والغري من ا نظام لفائدة املاكتب ومودعي ا ملفرص الارتقاء اب مج ن لطل وأفاد بأن . ملل
تعدد ببدله يعمل  هم يف اعامتد هنج  بادرة مجموعة فانكوفر اليت  ندا يف إطار  تحدة و ناء مع اململكة ا مشلك  س ستم ك مل ب

تغالل الرباءات  بادرة مجموعة فانكوفر ال شاركة فعاةل يف  شاطرة العمل وأنه شارك  ية  سـاألطراف أكرث فعا م مل مل
ية الفكرية يف امل تيب ا شريا إىل رشاكة بدله مع  بادل  مللكا مك ً م بو واسرتسل قائال إن ملت ندا ومع الو تحدة و ًملكة ا ي ك مل

يا املعلومات والاتصاالت عىل حنو مرن ميكن  نولو ية يف جمال  بو ا ية الو يل  بادرة تدمع املعاهدة  جا تك تن ي تفع تحمل لب ب
ية شاركة الطو شمل ماكتب أخرى عىل أساس ا عأن  مل ية . ي ية ادلوية ا نة احلكو تقدم احملرز يف ا نورحب اب ل للج ملعل م

يدية والفوللكور وأحاط علام بأن الاجامتع األول للفريق العامل ما  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ًاب تقل لث مللك
هدها  ية يؤمل أن  سن ا تاجئ وقامئة عىل  يق ا ناءة وموهجة حنو  شات  نا شبني ادلورات انطوى عىل  حتق تم ن ح ن ب لق ل

تاجئ ذكل الاجامت بو وأن  يع جلان الو ناجامتعات  ي ع تعد نقطة انطالق لالضطالع بأعامل جوهرية يف الاجامتعات مج
نة املذكورة يع جوانب واليهتا أي املوارد . للجالقادمة  تصل  هم ا ها ا نة  جبموشدد عىل رضورة أن تواصل ا مل ملللج معل

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلالورا ل تع تقل لث ل نام الف. ل بة أمهل لعدم ا توأعرب عن  غي رصة اليت خ
نة  ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة للميض قدما بربانمج معل ا نة ادلامئة ا يحت خالل آخر دورة  للجأ ن للج ًت ملع
ية للمعاقني برصاي مبا فهيا صك  بكرة و يق فوائد  نة من أجل  شديد لعمل تكل ا يده ا هم وعن تأ ًا معل للج ل مي حتق مل

متل ش. حمدويل  نا تقدم يف ا ية إحراز ا قوأكد أ مل ل تفاظ مه ساعد عىل الا يدات أخرى  ناءات و شأن ا حات  تث ي تقب سـت
نة ادلامئة وخص ابذلكر  نود املدرجة يف جدول أعامل ا توازنة يف جمال حق املؤلف وسائر ا للجمبعايري دوية  ب لل م

تلفة اليت  بث غري أنه حذر من إرساء روابط زائفة بني القضااي ا ئات ا برصي و سمعي ا خملحامية أوجه األداء ا ل ي ل هل
يهي سامهة  تقدم بدال من ا يعرقل عىل األرحج ا نة ألن ذكل األمر  فناوها جدول أعامل ا ل ملت ل سـ يانه مؤكدا . ًللج ـى  ًوأ ب هن
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ته أيضا من جتديد الزتام ادلول األعضاء ابالرتقاء  متد فعا بو  بارش يف الو ًرأيه اذلي مفاده أن العمل ا ي ي لمل سيسـ
ية عن طريق إرساء إجراءا نظمة املؤ سـسارات ا مل بو وأعرب عن سمب يار رؤساء أهجزة الو يت واحضة وشفافة ال خت

نام الفرص يف  تحدايت وا يع ادلول األعضاء هبدف مواهجة ا يف معهل مع املدير العام واألمانة و تتطلعه إىل  ل مج غث تك
بل  .ملسـتقا

يان املقدم ابمس الاحتاد األورويب وادلول .109 يان املقدم ابمس اجملموعة ابء وا سا ا بوأيد وفد ا ب لمن ل يهل وقال . ف األعضاء 
ثل الصحة  ياسة العامة  ية  شأن القضااي الر شات اجلارية  نا ية الفكرية تؤدي دورا همام يف ا مإن ا سـمللك سـ ب ق للمل ئي ً ً

تدى للحوار  شطهتا من أجل توفري  بو وأ ناخ واألمن الغذايئ وأضاف أن بدله يقدر هجود الو نالعامة وتغري ا ن ي ممل
شامةل و تاكر، ومن مثة لاملعمق حول هذه القضااي ا ية الفكرية عىل حفز اإلبداع والا بتعزيز قدرة نظام ا مللك

ية سامهة يف ا منا تعاون مع وجش. لتمل تعلق اب ها وخاصة فامي  يع نطا شطة بل وتو نظمة عىل مواصةل األ لع ا ي سـ ن قمل
تلف أحصاب املصلحة ية و نظامت ادلوية األخرى ا خما ن ل تقو. ملعمل تقدم احملرز يف برانمج ا لورحب اب ل يجي ّ تمي الاسرتا

ية الفكرية  يل وحفظ ملفات ا ية  سني أداء األنظمة العا بذوةل  هود ا ية واب يذ جدول أعامل ا مللكو جل سجنف مل تح مل تمن لل لت ت
تب ادلويل يق أهداف . ملكاليت يديرها ا يا إىل  متر  سا ا بو عىل دمع ا حتقوأكد الوفد لدلول األعضاء والو ً سع من ملسـي ل

ية بو العا ملالو تعاون الويق مع وأوحض أن بدل. ي نوي تطويرها اب توسط و ية لألجل ا ثه يرحب ابخلطة الاسرتا ل ي مل تيج
ية . ادلول األعضاء توسط توازان عادال بني األهداف الاسرتا ية لألجل ا يجوتوقع أن تريس اخلطة الاسرتا مل تيج ًت ً

يا ملواهج بدأ تو يجي و تحديد الاجتاه الاسرتا بعة املذكورة وأن تكون أساسا  ًا جهيً ت ل ًسـ م تحدايت حىت عام ل لة ا
يات . 2015 يذ تو شة  نا شأن  ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا تقدم اذلي أحرزته ا صكام رحب اب ق ب من ن للج نفل م تمللك لت ملع ّ

نة هذه ا بل  ية يف الاجامتع ا شات بروح إجيا نا تطلع إىل مواصةل ا ية وقال إنه  للججدول أعامل ا ب ق مل ي لمن ملق وفامي . لت
ية ادل نة احلكو متعلق بعمل ا للج سة ي نة يف دورتهيا اخلا موية، أوحض أن الاتفاقات اليت توصلت إلهيا هذه ا للج ل

يا قامي فامي  ية ووفر الاجامتع األول للفريق العامل بني ادلورات زخام إضا رشة اكنت إجيا سادسة  ًرشة وا ً ف ً ب ع ل ع
يدي ثقايف ا بري ا تقلخيص أشاكل ا ل لتع نة احل. ل يوضع يف إطار والية ا للجوشأن الصك اذلي  سـ ية ادلوية، ب لكو م

ية  تلفة  يارات  يار شلك أو أشاكل امحلاية من بني  توىخ املرونة يف ا ببغي لدلول األعضاء أن  خم ت لتلت خ خن ي
نوعة ياجاهتا ا تا ملت سا وضع صك أو صكوك مرنة وغري ملزمة. ح نعة . لمنوذلا تفضل ا سا  تواسرتسل قائال إن ا مقمن ل ً

يكو بقاء  سق وقابل  سـبأن وضع نظام براءات  لل تفعون من يع أحصاب املصلحة، أي ادلول األعضاء وا يدا  نن  ملمجل ً مف
شة  نا ند  ية بقانون الرباءات  نة ادلامئة ا رشة  ية اليت سادت ادلورة الرابعة  قوترحب ابلروح اإلجيا ع ن للج ع مب ملع

بادلراسات األوية املقدمة من األمانة وند  بل"ل شريا إىل أن بدله يأ". ملقالعمل ا ته  ًوواصل الوفد  م مل يف أن لكم
نة  متكن ا سات الالحقة  يني يف ا ية للخرباء اخلار مترة للواثئق املقدمة ولدلراسات اإلضا شات ا نا للجا جلل ق سـمل جسـ ف مل

توازن يف وقت قريب ثل يف حتديد برانمج معل  هم ا شأن املوضوع ا تاجات  توصل إىل ا ممن ا مل متن ب ملل ويف هذا . سـت
نجاح اذلي حقق بو  للالصدد، أثىن الوفد عىل الو نعقد ي ياسات العامة ا ية الفكرية وقضااي ا مله املؤمتر حول ا لسـ مللك

ية وأاتح 2009يف  ية الر تحدايت العا ية الفكرية وا سـ واذلي ركز عىل الصالت والعالقات املرتابطة بني ا مل ئيل مللك
تازة للحوار ي. ممفرصة  نة ادلامئة ا ية للمداوالت اليت جرت يف إطار ا تاجئ اإلجيا نورحب اب للج ب ملعن ة بقانون ل

يد امليض قدما ابلعمل  تأ تعلق  ية، وال سـامي فامي  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ًالعالمات ا ي ب ي ب ع لص فل ل
ية واملامرسة القامئة نا متةل بني قانون الرسوم والامنذج ا عالرايم إىل إجياد أوجه تقارب  لص وأعرب الوفد عن أمهل . حم

تحقق تقدم اكف إلعاد ٍيف أن  هم بوضع صك ي سأةل عقد مؤمتر دبلومايس لالنهتاء من هذا العمل ا نظر يف  ملة ا م ل
بو، أطرى الوفد عىل . دويل ية الفكرية اليت تديرها الو يل وحفظ ملفات ا ية  يوفامي خيص األنظمة العا سج مللكمل لت

نصوص علهيا  تدرجيي لإلجراءات ا سني ا تاجئ اليت حتققت يف إطار ا تب ادلويل  ملا ل تح لن لل ية، ملك ملعنيف املعاهدات ا
ية تفعني واملاكتب ا ية أكرب دلى ا نح هذه األنظمة جاذ نمما  ن ب ملعمي بحث . مل للومىض الوفد يقول إن بدله بوصفه إدارة 

شط يف مداوالت  شأن الرباءات، اضطلع بدور  تعاون  يدي ادلويل يف إطار معاهدة ا نادلويل والفحص ا ب ل لمته
تع تابع ملعاهدة ا لالفريق العامل ا نظام ل ها عىل ا تعديالت املقرتح إدخا يدا اكمال ا شأن الرباءات ويؤيد تأ لاون  ل ي لب ً ً

تحديث املعلومايت ألنظمة دمع . األسايس للمعاهدة يذ برانمج ا تقرير حول  ية عن ا لوأفاد أنه أخذ فكرة إجيا ل تنفب
ية احتاد يا املعلومات يف نظام مدريد اذلي اسـهتل عىل إثر صدور موافقة  مجعنولو ُ ج مترب تك سب مدريد ابإلجامع يف 
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يع إجراءات العمل . 2007 ية وتو ية ادلا تا تعزيز اإل شطة  ثل هذه األ مترار  تايل، فإنه يؤيد ا سـواب خل ن ل ن جل م سـ
ثلهيم يالت ادلوية و ية مع املاكتب وأحصاب ا مماإللكرتو ل سج ية عن املعلومات املقدمة . لتن بوذلا فقد أخذ فكرة إجيا

يذ املرحةل األ تعلق  بتنففامي  يةي ثا يذ املرحةل ا نوىل واجلدول الزمين اجلديد املقرتح  ل  .لتنف

يع القضااي الواردة  .110 شأن  تطلع إىل إحراز تقدم  شاركة يف الاجامتع وقال إنه  ندا عن سعادته  مجوأعرب وفد  ب ي للم ك
شا. يف جدول األعامل ها من  ية وما  ثل هذا الوقت من العام املايض طرحت األزمة املا موذكر أنه يف  بعل لك تم

ية الفكرية رشاكت واخملرتعني وماكتب ا ية حتدايت هائةل أمام ا تصادية عا مللكا لق تصاد . مل ثقة يف الا قوجتىل انعدام ا ل
ندا ويف ادلول األخرى عىل حد سواء ية الفكرية يف  نازيل يف األعامل اجلديدة  ٍيف بروز اجتاه  ك وشدد . للملكت

شرتك املطروح هو مواصةل تحدي ا ملالوفد عىل أن ا ية من أي وقت مىض ل نا ئة أكرث  سـ العمل والازدهار يف  فت بي
نة . تتسم بزتايد العوملة بدء يف إصالح 2010سـويف  يد احمليل من خالل ا تحدي عىل ا ندا هذا ا ل، رفعت  لصع ل ك

شأن . كبري لقوانني حق املؤلف بو  نصوص علهيا يف معاهدات الو نفذ احلقوق وامحلاية ا بوذكل اإلصالح اذلي  ي مل ي
شاء دوةل أكرث اإلنرتن تصاد الرمقي العاملي ويعزز إ تالل ماكنة رائدة يف الا ندا عىل ا ساعد  نت من شأنه أن  ك قي ح

سة نا فازدهارا وقدرة عىل ا مل ية زخام وقوة . ً يع األطراف ا بة  ناك مزية خاصة للعوملة شلك اب ًوأكد أن  ن مجل سـ ت ملعه لن
يري اجلاري لتغيق هذا ا يه وكام قال املدير العام، فإن . لتحق تاكر مل يكن واحض املعامل مقارنة مبا اكن  علهد الا ب مش

يل من الزمن جبل  تغرية ال بد من امليض قدما يف وضع . ق شطة وا ئة ا يف مع هذه ا ًومن أجل ا مل لن يل لبتك
تاحة بكفاءة أعىل تخدام املوارد ا ية أكرب وا تقدمي اخلدمات بفعا يات  ملالاسرتا سـ ل ل ته قائال إنه . تيج ًوواصل الوفد  لكم

تاجئ هتدف إىل ل شطة قامئة عىل ا ية الفكرية ادلويل من خالل أ تعزيز إطار نظام ا ندا  بب الزتمت  نهذا ا ن ب لك مللك لس
تعاون ادلويل ذكر الوفد معل بدله يف إطار . زايدة الكفاءة ها عرب ا ندا يف  لومن بني األمور اليت جنحت  حتقيقك

بحث وتقارير الفحص ا ية  بة ر شاء  للرشوع رائد إل مق ت ن ندية يف مكم بو ومع فرعي مجموعة فانكوفر ا لكدلويل مع الو ي
يا تحدة وأسرتا لاململكة ا تب . مل متكني  ية  نا ية وا ند لألحباث ا ندا مؤخرا اتفاقا مع جملس ا مككام وقعت  ل ع لص لعلم ه لك ً ً

بح يدية اليت اكنت أداة قوية  ية اخلاصة ابملعارف ا ته الر نفاذ إىل  ية الفكرية  للندا  تقل مق ب لل لك مكت ث عن للملك
ية كذكل . الرباءات وألغراض الفحص هات ا ية الفكرية دفعت ا ملعنوأوحض الوفد أن الطابع العاملي ألعامل ا جل مللك

تكرار وإزاةل احلواجز متزي ادلوية من خالل القضاء عىل ا لإىل الارتقاء إىل معايري ا ل ومىض الوفد يقول إن بدله . ل
بدلان األخرى إلدخال  حتسيماض يف العمل مع ا ل شأن الرباءات ٍ تعاون  نظام معاهدة ا ية تعزيز الاتفاع  بنات  ل ب ن بغ

سام العمل يا ال باره خمططا عا تاب مل قت ً ً نازعات . ع سوية ا رسيعة  ملوابإلضافة إىل ذكل، فإن اتفاقات الطرق ا ت لل
متكن أ بدل مع نظرائه تعزز اإلرساع يف إجراءات حفص الرباءات كامي  تعلقة ابلرباءات اليت أبرهما ا يا ل حصاب مل

بات من احلصول عىل الرباءة يف وقت أقل وبكفاءة أكرب تعلقة . لطلا نازعات ا سوية ا رسيعة  يجة للطرق ا ملو مل ت لل نت
تغرق ما بني  هر بعمل قد  يام يف غضون ثالثة أ ية الفكرية من ا ندا  تب  سـابلرباءات متكن  يك ش لق للملك مك  33 و18ّ

سوي رسيعة  تعامل هذه الطرق ا تهرا يف حاةل عدم ا ل لسـ ً نازعاتش ناء عىل . ملة ا ته قائال إنه  بواسرتسل الوفد  ًلكم
ية الفكرية األخرى عىل اتفاقات مماثةل  يع مع ماكتب ا تو بحث عن فرص  نجاح فإن بدله يواصل ا مللكهذا ا ق لل ل ل

تعلقة ابلرباءاتال نازعات ا سوية ا رسيعة  ملتفاقات الطرق ا مل ت سدت أيضا يف . لل تعاون  جتوشدد عىل أن روح ا ل
ند بدلان األقل منوا من أجل تعزيز معارهم كمعل  ية وا نا بدلان ا ية الفكرية يف ا سؤولني عن ا فا مع ا م ًمللك ل ل ل مل
بحر الاكرييب إضافة . وهماراهتم نطقة ا ية الفكرية يف  ندا  تب  يا نظمه  يدا يا  لومشل ذكل برانجما تدر ك من للملك مك م ًب ً يً

يات اإلد شأن  بو  شرتكة مع الو نظمي حلقات معل  نإىل  ب ي م ية الفكرية مؤخرا مذكرة . ارةتقت ندا  تب  ًووقع  للملك كمك
يخ الاتفاق عىل تقدمي هذا  بو وتر ية للو ية العا بو إلضفاء طابع رمسي عىل الزتامه جتاه األاكد سـتفامه مع الو ي مل مي ي

تدريب شمل أيضا إجيا. لا تغري  يا مع العامل ا بقى مامت ية فكرية دويل  ًوشدد الوفد عىل أن ضامن نظام  يً مل شـ ي د ملك
يه ها مصلحة  هات اليت  يق أهدافه وخدمة ا فطرق خالقة  ل جل بو يف هجودها . لتحق ندا الو بب، تدمع  يوهذا ا ك س لل

ية واحضة تامتىش ومصاحل  ية الفكرية عن طريق وضع رؤية اسرتا ية إىل تعزيز دورها العاملي يف جمال ا تيجالرا مللك م
شريا إىل أن اخلطة . ادلول األعضاء ًوواصل الوفد الكمه  يدا م توسط قدمت إطارا  ية لألجل ا ًالاسرتا مفً مل تيج

تابعهتام ية و شاركة ادلول األعضاء يف إعداد الربانمج واملزيا ية لزايدة  ية ر مللعمل واكن معلمة ابرزة وآ ن م سـ ئيل َ ْ .
توصل إىل اتفاق  سري إىل األمام وأن ادلول األعضاء تواصل العمل حنو ا بادرة  هم أن هذه ا لوأضاف أنه من ا ت مل مل
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يةل ليذ هذه اآل ية واملامرسات اإلدارية . تنف ية املا شفا يد عىل ا تأ تواصل ا ندا  لوشدد الوفد أيضا عىل أن  ل ك ل سـ فك ً
بو سقة يف الو يا نفقات . ملت تغريات يف ا سامح لرصد ا ية  ية وضع مؤرشات ر تقدير أ لوقال إنه يقدر أشد ا ل لل سـ مه ئيل

تخ بو ويواصل دمعه للخطوات ا ملللك برانمج من برامج الو يةي تعلق ابلربانمج واملزيا ية فامي  شفا سني ا نذة  ي ل فتح . ل
نرية تدابري عىل ضامن اختاذ ادلول األعضاء لقرارات  مسـتوقد ساعدت هذه ا وأعرب الوفد كذكل عن تقديره . ل

يق اإلجراءات  ية، مبا يف ذكل حتديد جماالت  نة املا ناء اجلاري يف بعض اللجان عىل مدى ا سـللحوار ا ض سـ نب ل تل ّ
تعلقة  تجارية ملا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا يل يف إطار ا بات ا ية و نا لابلرسوم والامنذج ا ن للج سج تطل ع ملعلص لت م

ية ياانت اجلغرا ية وا نا فوالرسوم والامنذج ا ب ع ية . للص ية اب نة ا تقدم اذلي أحرزته ا منوأشار أيضا إىل ا ن للج لتل ملع ً
يق يات ا شأن آ ية الفكرية من خالل الاتفاق  سـوا ل لتنب تقاريرمللك يمي وتقدمي ا ل وإجراءات الرصد وا واكن من . لتق

ية إلشاء األفرقة العامةل فامي بني ادلورات اليت  ندا أن ادلول األعضاء وافقت عىل األحاكم املر ندواعي رسور  جع ك
ي ية واملعارف ا ية ابملوارد الورا نة ا ية مركزة دلمع ا شات  نا تقلمن شأهنا أن توفر فرصة إجراء  ث ن للج ن لق ملع تق دية م

تقدم . والفوللكور تظر ا ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، أوحض الوفد أنه اكن  نة ادلامئة ا لوفامي خيص ا ن ينللج ملع
يل نفاذ  يةل  شأن و نة  تقدم احملرز يف تكل ا ها وأشار عىل حنو خاص إىل ا نة يف  ته ا هاذلي  سـ ب سـ ل لتسللج ل ٍ معل حقق

تعذر علهيم قراءة ا بادرة هممة ياألشخاص املكفوفني أو اذلين  ية حبق املؤلف، وهذه  مبوعات إىل املواد ا حملم ملط
متر يف امليض قدما بغي أن  ًرأى الوفد أنه  تسـ سري عىل هذا ادلرب . ين توصل إىل توافق يف اآلراء وا لوأضاف أن ا ل

ية الفكرية يكون أكرث قوة وكفاءة يل إىل إرساء نظام دويل  للملكهو ا يع ادلول . لسب ندا  ناشد  مجوذلكل،  ك ت
ية  نظر إىل ماكتب ا ناء املداوالت كامي ال  هود لضامن إحراز تقدم ملموس أ مللكاألعضاء إىل بذل املزيد من ا يجل ث

ها مناذج هل تاكر، ولكن بو رسة لال ئات  يد العاملي عىل أهنا جمرد  صفالفكرية عىل ا ب ي ي ِّلصع َ م  .ه

يان اذلي أديل به ابمس الاحتاد األ .111 ية ا هورية ا ُوأيد وفد ا لب يك يان اذلي أدىل لتشـمجل يه وا لبورويب وادلول األعضاء  ف
توان وفعال  تطوير نظام دويل  يق وعرب عن دمعه  يا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى وا مبه وفد سلو ل بلط ّن ل في

تقدم احملرز يف . للملكية الفكرية يجي ورحب اب تقومي الاسرتا يذ برانمج ا بو عىل مواصةل  لوجشع الوفد أمانة الو ت ل تنفي
ية حذرة . لصددهذا ا مترار يف ضامن إدارة ما نظمة عىل الا ية، جشع الوفد ا تصادية العا لونظرا لألزمة الا مل سـمل ق ً

ها بقدر اإلماكن يق و تد يات ا ية وآ بة ادلا يفوتعزيز املرا ق تكثق ل ل يح اخلطة . خل تتوعقد الوفد األمل عىل أن 
توسط للفرتة  ية لألجل ا ملالاسرتا ي2015-2010تيج تيج توهجا اسرتا بوً تعلق بأولوايت الو توازان فامي  يا  ي ً م وأعرب . ً

ته عىل تقرير أداء الربانمج للفرتة  بو 2009-2008فقالوفد عىل موا سني خدمات الو ي وأكد جمددا دمعه ملواصةل  حت ً
شأن الرباءات وأنظمة مدريد  تعاون  ها ألحصاب املصاحل يف إطار معاهدة ا ية الفكرية اليت  ية  بالعا ل يحمل تتللملك

تحكمي والوساطةوالها بو  بونة ومركز الو للي و ي ية بقانون . لشـ نة ادلامئة ا بالغة لعمل ا ية ا نوأقر الوفد ابأل للج ل ملعمه ّ
ية بقانون الرباءات والفريق  نة ادلامئة ا ية وا ياانت اجلغرا تجارية وا تجارية والرسوم والامنذج ا نالعالمات ا للج ب ل ملعل فل

شأن الرباءات وا تعاون  بالعامل ملعاهدة ا ئات وعرب عن ل بونة وغريها من ا تطوير نظام  يلفريق العامل املعين  شـ هب لل
ية بقانون  نة ادلامئة ا ها يف إطار ا ية و يل ا يد إجراءات ا شأن تو ندمعه للحوار املطول  للج شلك سج ملعب ل يطت بسـح تل

تجارية نة ادلامئة . لالعالمات ا توازن  شأن برانمج معل  توصل إىل اتفاق  ته يف ا للجوأعرب عن  ب مل ية بقانون ثق ملعنا
ية حبق املؤلف واحلقوق . الرباءات يف وقت قريب نة ادلامئة ا نوتأسف الوفد لعدم جناح ادلورة األخرية  ملعللج ّ

ية يف وقت  تفق علهيا وعقد األمل عىل إجياد حلول توا تاجات ا ية لال يغة الهنا توصل إىل ا فقاجملاورة يف ا ملن ئ لص سـتل
تعلق ابمحلاية ادلوية  لهقريب فامي  ل برصيي سمعي ا بث وأوجه األداء ا لئات ا ل ل ية الفريق العامل . ي لورحب الوفد بآ

يدية  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو متدهتا ا تقلما بني ادلورات اليت ا ث ن ل لللج مللكملع م ع
ييك وخرباء آخرين . والفوللكور يف إطار واليهتا اجملددة بري ا شـوقال إن ا من بدلان الاحتاد األورويب، شاركوا لتخل

ثف والفعال للفريق العامل األول ما بني ادلورات اذلي ركز عىل الفوللكور وأعرب  ملكشاركة فعاةل يف العمل ا م
يق املفاوضات  توصل إلهيا األفرقة العامةل ما بني ادلورات عىل  تاجئ اليت  ساعد ا تعمالوفد عىل أمهل يف أن  ت ن لت

سريها يف إ ية ادلوية املذكورةطار اتيو لنة احلكو ية . مللج ية اب نة ا تقدم اذلي أحرزته ا منورحب الوفد اب ن للج لتل ملع
ية  يات جدول أعامل ا يذ تو يق من أجل رصد  ية ا ته عىل اعامتد آ ية الفكرية وأعرب عن موا منوا ص سـ لتل نف فق تمللك لتن

شأنه ميه وإعداد تقارير  بو ية الفكري. تقي تعلق بإنفاذ حقوق ا مللكوفامي  تعاون ي ته بأن تعزيز ا نا لة، عرب الوفد عن  ع ق



A/48/26  

106  

تايل  يد عىل حنو فعال وعرب اب نة وا ميي والوطين يف هذا اجملال رضوري ملاكحفة القر يد ادلويل واإل لعىل ا تقل ص للصع قل
بادل املعلومات  مترار يف  ية ابإلنفاذ بطرق عدة، مهنا الا شارية ا نة الا سني معل ا تعن دمعه  ن ت للج سـتح ملع سل

تجارب و ية واختاذ إجراءات لوا سلطات ا بة والرقابة بواسطة ا شأن اإلنفاذ وأنظمة املرا نأفضل املامرسات  ل ملعب ق
هور سادس . مجلتريم إىل الوقاية وإذاكء وعي ا يجي ا هدف الاسرتا بو يف إطار ا شطة الو لورحب الوفد بأ ت ي لن

ية الفكرية تعاون ادلويل عىل إذاكء الاحرتام  تعلق اب للملكا ل تام. مل بو وال سـامي خلويف ا ييك الو ي، شكر الوفد ا لتشـ
ية من  هورية ا تاز اذلي مكن ا تعاون اجلاري ا يا عىل ا بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا يكبة ا لتشـمجل ّ ملم ل سـ ل ل شع

يني  شاركني  ية لفائدة  نا ية ا ميي يف جمال ا يد الوطين واإل نوعة عىل ا مية و حملنظمي ندوات  م ع لص لصع ت مللكت قل مق
 .وأجانب

تاكر واإلبداع وتعزيز وقال وفد  .112 ية إىل حتفزي الا هود الرا بو وبذل ا ية للو بادلامنرك إن وضع األهداف الاسرتا ي ميج جل ت
ية نظرا  تيس املزيد من األ بح  شلك فعال يف شـىت أرجاء العامل، أ ية الفكرية وحاميهتا  ًالاتفاع اب مه ص ب يكن مللك

رشاكت حول ال ها ا ية اليت توا تصادية واملا لللصعوابت الا هجل ية الفكرية . عامل يف الوقت الراهنق مللكوأضاف أن ا
هود للحفاظ  بغي بذل ا بدلان و يع ا ية يف  ثقا ية وا تصادية والاجامت ية الا نارص ا نرص همم من  جليه  ن ف يق ل مج ل ع من ع لتع

ية لألجل . عىل هذا الرتكزي حىت يف أوقات األزمات بو الاسرتا يده خلطة الو يجوأعرب الوفد كذكل عن تأ ي تي
توسط لل ية، مادامت هذه اخلطة حتقق أكرب 2015-2010فرتة ملا تيج اليت وضعت يف إطار األهداف الاسرتا

ية الفكرية ئة حقوق ا ية يف إطار  مللكقدر ممكن من ا بي ندا يف . لتمن تعاون بني ادلامنرك والرنوجي وأ سلورصح بأن ا يل
ية يف عام  تاجئ مر شامل قد حقق  بدلان ا هد الرباءات  ضإطار  ن ل ل شلك أكرب يف عام ن وتا2008مع ية  بجئ مر ض

هود . 2009 ية اجلودة، كام بذلت ا ية عا بري إلعداد تقارير  نجز وقد أويل اهامتم  جلوقال إن العمل ال يزال  ل ث ك حبي
شاركة بدلان ا بعة بني ا مليق املامرسات ا ل ت ملسـ هد يف . لتن تعزز الاتفاع اب ملعوأعرب الوفد عن أمهل يف أن  ن ي

تحدث بذكل أفض بل،  لتُسـا يةسـتقمل تفعون العاملون يف األسواق العا يد هبا ا نة  نصة  ملل  ملن تف ممك وقال إنه . ليسـم
نة اذلي أصدرته حكومة ادلامنرك يد والقر تقرير اخلاص اب سابقة إىل ا نوات ا صأشار يف ا تقل ل ل لسـ ورصح بأن . ل

يد بكة تعمل  ئت  تقرير وقد أ يه ذكل ا يجة ملا خلص إ ية ملموسة قد اختذت  جتدابري رش ش شـت ل ل يع نت تكون ن لا  ً
رشاكت  سـهتلكني وا سلطات عىل تقدمي املعلومات واإلرشادات  يه العديد من ا تعاون تعكف  لتدى دامئا  للم ل لل فن ً م

سلطات ية . لوسائر ا تجارة ادلوية وحقوق ا مية عىل ا يد هلام عواقب و نة وا تطرد قائال إن القر مللكوا ل ل تقل ص خسـ ل ً
با هم مواصةل الرتكزي عىل ا ملالفكرية، ذلكل من ا ية يف مل نارص الر سـدرات اليت ميكهنا ماكحفهتام، وإن أحد ا ئيلع
ية الفكرية سأةل إنفاذ حقوق ا مللكماكحفهتام هو  شارية . م نة الا شاركة فعاةل يف ا شارك  توأشار الوفد إىل أنه  للج م سي

ن سأةل وأن  بو عىل هذه ا هم جدا أن تعكف الو بو، ورأى أن من ا تابعة للو ية ابإلنفاذ ا متا مل ي ي ل ًن مل هذا ملع لح األولوية 
ية . العمل ية اب نة ا ساعدة ا ية و يذ جدول أعامل ا ها األمانة  بذ هود اليت  منورحب الوفد اب ن للج م من تت لت ملعل نف ل لتجل

ية يات جدول أعامل ا ناول تو شاريع ملموسة  ية الفكرية ووضع  منوا ص لتم ت بو أماهما دور همم . تمللك يوقال إن الو
باه أحصاب املص يه ا تتضطلع به يف تو نج سات دوية وهجات ماحنة أخرى ل ية من حكومات ومؤ لاحل يف أعامل ا س لتمن

ية الفكرية سأةل ا مللكإىل  شاريع . م نوات عديدة يف ادلامنرك يف  شارك عىل مدى  مورصح الوفد بأنه أخذ  سـ ي
سعو ية يف بدلان الاحتاد األورويب اجملاورة عىل وجه اخلصوص، بل وأيضا يف اململكة العرية ا لدوية  ب من ًل دية للت

بىن  يد ا ية الفكرية و يدة للغاية يف إذاكء الوعي اب شاريع  يت انم والصني، ورأى أن تكل ا ند و لوا مل ي يه مللك تشمف ف ل
يدة بدلان ا ية والكفاءات اخلاصة هبا دلى ا ملسـتفا ل بذوةل . لتحت هود ا بة إىل ا ملوقال إن هذا العمل رضوري اب جلسـ لن

تاكر يف شـىت أرجاء العامل منو والا بتعزيز ا يد املزيد من ادلول األعضاء . لل يسـتفوأعرب الوفد عن أمهل يف أن 
سأةل شأن تكل ا بو  تعاون مع أمانة الو تجربة ا ملتجربة ادلامنرك وأن تعزز هذه ا ب ي ل ل ثري . ب ناك ا لكورأى أنه ال يزال  ه

تطوير جمال الرباءات تطويرا أكرب يام به  بغي ا ًمما  ل لق ي. ين نح الرباءات يف  معلوأضاف أنه لضامن  ة فعاةل عىل م
تاجئ املرجوة يق ا برية  توى ادلويل جيب بذل هجود  نا ك لسـ بو اضطلعت بدور همم يف . لتحقمل تطرد قائال إن الو يوا ًسـ

توصل إىل حلول يف أشاكل أخرى تحا أمام إماكية ا بقى  لهذا الصدد، وعىل الوفد أن  ن ًي ته . منف تمت الوفد  لكموا خ
ساحنة لال شدة ابلفرصة ا لقائال إنه يرحب  ل ب تويي املديرين واخلرباء عىل حد سواء، وإنه ً مسـتقاء ابلزمالء عىل 
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يد  ية وادلوية  ناء بني املاكتب الو تعاون ا تقد أن ا تحداث األفاكر، و يدة ال مفيرى هذه الاجامتعات  لمف ن ب ل يع طسـ ل
توى العاملي ية الفكرية عىل ا ملسـئة ا مللك  .لبي

ية إن العا .113 ية ادلميقرا هورية كوراي ا طوقال وفد  لشعب ية واألمراض  مل ما زال يواجهمج لطبيعحتدايت اكلكوارث ا
ية  شالك ا بو يف حل ا تعزيز دور الو تحدايت تؤكد احلاجة املاسة  لعلموقضااي األمن الغذايئ وإن هذه ا مل ي ل ل
ئة والصحة العامة والزراعة تعلقة اب تصادية ا ية والا ية الاجامت ية يف اجملاالت املؤثرة يف ا نولو يوا ق ج لبتك مل ع لتمن أشاد و. ل

شطهتا يف جمال  سني أ بو  هود الو نالوفد  تح لي ثةجب تجدات احلد يا مع ا ية الفكرية وتطويرها متا يا سـ ملشـ ً ويف عام . مللك
ية الفكرية وعىل تكوين كفاءات ادلول األعضاء، ال سـامي 2010 هور حبامية ا بو عىل زايدة اهامتم ا مللك ركزت الو مجل ي

ي تو ية ألشطة ا ساعدهتا ا ععرب تقدمي  ل ن ن ية . العامة ةلتقم ية  شاء جامعة منوذ للملكبواسطة وسائل اإلعالم وإ ج ن
يق . الفكرية تحدة  ية هجود األمم ا يات الواردة يف جدول أعامل ا تو يذ ا بو يف  تحقوقد واكب تقدم الو لنف ملت من ص ل لتي

ية، مما سامه يف تعزيز قدرات ادلول األعضاء يف جمال  ية لأل لفاألهداف اإلمنا ية الفكريةئ ًشاد الوفد أيضا وأ. مللكا
يات  نذ  بو  مجعبعمل الو ها وفق2009مي نظمة أدخلت إصالحات عىل أعام ل ورأى أن ا تغريةمل يات ا مل ا . ملقتض

بو يف تعديل حوايل  ساعدة الو يوأشار الوفد بوجه خاص إىل  يات ادلوية اخلاصة 20م ل من القوانني والاتفا ق
تب  شاء  ية الفكرية ويف إطالق شعار جديد وإ لاب مك ية داخل األمانةنمللك يذ جدول أعامل ا ية  منيق  معل لتسـ تنف . تن

شطهتا بو أن تضعه يف مصمي أ بل اكن ال بد للو يذ هذا اجلدول هدف ا بار  نواب ي تقت سـنف ملت يات . ع تو يذ ا ند  صو ل تنفع
ية ا ناديق الائامت ية جديدة مهنا ا بغي توفري موارد ما ية و نا بدلان ا ياجات ا بغي مراعاة ا ناملذكورة  لص ل ل ل نت م ين خلاصة حي

تربعات ناديق ا لو بحوث يف . ص سات العلوم وا ية بني مؤ تعاون وبادل املعلومات ا شطة ا يع أ بغي  لو س ن ت ل ن لتقشج ت ين
ية نا بدلان ا تطوير يف ا بحث وا تقدمة ومعاهد ا بدلان ا ما ل ل ل ل مل بو أيضا أن تزيد من تعزيزها دلورها العام . ل ًوعىل الو ي

ية  ية ومهنا احللول ا نيف األشطة اإلمنا ئ شغل لتقن ئة والطاقة واألمن الغذايئ وغريها من اجملاالت اليت  تيف جماالت ا لبي
توى ادلويل بال عىل ا سـا يوسكو . ملل ثل ا ية  نظامت ادلوية ا تعاون مع ا نظمة أن تواصل تعزيز ا بغي  نو ل ن ل مل ل مللم ملعن ي

ية نظمة الصحة العا ئة و تحدة  ملوبرانمج األمم ا ممل تؤدي همم. للبي بو  سـورأى الوفد أن الو تعزيز حامية ي نجاح  لهتا  ب
ية الفكرية سابقة مللكا ها ا ليف العامل لكه كام جنحت يف هما مية للجرنال. ِم يادة ا حلكويف ظل ا سعى  كمي جونغ إيللق ست 

نة  تصادية خالل ا ية الا يل اب يش جذراي وا توى ا سني  ية  ية ادلميقرا سـهورية كوراي ا من تعج سـ تح ط لب ل م ل قشع لع لتمج ً ل
بةل هورية هجودها عىل تعزيز حامية لوهذا الغرض، سرت. ملقا ية الفكرية وتطويرهامجلكز ا وقد واصلت تدعمي . مللكا

ية  ها ومهنا القوانني الو تكام ية وا ية ا رشيعات واللواحئ ادلا ية الفكرية عرب تعديل ا ناإلطار القانوين  سـ ن خل طت لملع لللملك
تجارية ية . لاخلاصة ابالخرتاع والعالمات ا نوتعزيز دور املاكتب الو تجارية طل تب العالمات ا لية الفكرية و مك للملك

شأت واكةل  ية من أجل إدارة اجلودة أ ية يف ظل اإلدارة احلكو ياانت اجلغرا ية وا نا نوالرسوم والامنذج ا ب ع ملص ف ل
تب الاخرتاعات وغريه من . 2010مسـتقةل يف مارس  بو اضطلع  ية للو يق الو نة ا مكوبإرشاف  ي ن سـ طجل لتن

ية بأعامل محلا ئات ا نا ملعي بوله تعاون الويق مع الو يات واملعايري ادلوية واب ية الفكرية وفق ا يية ا ث ل ل ملقتض وأعرب . مللك
ية الفكرية وحاميهتا تاج ا يات جنحت يف جماالت إ بلغ أن هذه اآل مللكالوفد عن سعادته وهو  ن ل نني . ي لسـويف ا

تجت وقدمت عرضا  ية وأ نا هورية أحدث أنواع األمقار ا ناألخرية أطلقت ا ن ع فلص ً نوان مجل بعيا  اكنت حتفة " أريرانغ"ً
ية حبق املؤلف ية ا تحف اإلبدا حملممن ا ع بالد يف اكنت و. ل تطورات امللموسة يف ا يال عىل ا لهذه اإلجنازات د ل ًل

تاكر واإلبداع ية حول نظام مدريد عقدت يف يويو . بجماالت الا نواكنت ندوة و يونغ اينغ فرصة 2010طن ب يف 
توصل إىل حلول ان شة وا لنا ق تجارية وحاميهتاللم يل العالمات ا تعلقة  ية ا سائل ا لحجة لعدد من ا سج مل ن بتمل وقد . تقل

يات اجلديدة نولو رش لالخرتاعات وا ججذب املعرض الوطين احلادي  لتك سطس  ع يونغ اينغ يف أ غاذلي نظم يف  ب
ناء بدل مزدهر2010 سرية  بدعني يف  يني واخملرتعني وغريمه من ا ب اهامتم العلامء وا م مل بق أكرث من و. لتقن يطقربا  سـي ً
سامه 1100 يا جديدة وغريها من األهجزة املعروضة يف املعرض عىل أرض الواقع، ومن مث  نولو ت اخرتاع و ج تك

تصادية كربى شة وناء قوة ا توايت ا سني  يا و نولو ية يف تطوير العلوم وا قبفعا ج بتك ي سـ حت ملعل هورية . مل مجلوتلزتم ا
ية الفكرية وال ها دوةل من ادلول األعضاءمللكمبواصةل تطوير نظام ا ياهتا بو سؤو صفوفاء  ل  .مب

ية والاكرييب .114 يابة عن مجموعة بدلان أمرياك الال يك اب يان اذلي أدىل به وفد ا سلفادور ا تينوأيد وفد ا ن سـ ب لل ملك . ل
شامةل اليت اسـهتلت ابعامتد برانمج شفافة وا ية ا تعلق اب ها املدير العام فامي  بذ هود اليت  لوأثىن عىل ا ل لعمل ي لي  جل
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يجي تقومي الاسرتا تا ية . ل ية اب ية ا ية ادلوية الر ئة احلكو بو ا بادرة جتعل من الو مللكوقال إن هذه ا نم سـ ل ي ي ملعمل ي ئه ل
ية يا املعلومات احلا نولو ئة  ية يف  ساعدها عىل الوفاء بواليهتا مبزيد من الفعا لالفكرية، مما  ل جي تك وأكد الوفد يف . بي

يدة ألهنا تهذا الصدد ارياحه ملضمون اخلطة الاسرتا توسط، ووصف ويقة هذه اخلطة بأهنا  مفية لألجل ا ث مل تيج
ية  شمل األدوار الر ية الفكرية وألهنا  ية اخلاصة اب تغريات الطارئة عىل ا يف مع ا مترار و سـتطور اب ت لعمل ل ئيت مللك تتك سـ

ية يذ جدول أعامل ا مننظمة، أال ويه تقدمي اخلدمات و لتللم ةل اليت تقدهما وجتدر اإلشارة إىل اخلدمات الفعا. تنف
تعلق ابملعاهدات اليت تديرها، وال نظمة فامي  يا شأن الرباءات مل تعاون  بسـامي معاهدة ا تحكمي . ل لكام يقدم مركز ا

ية بو خدمات عىل نفس القدر من الفعا تابع للو لوالوساطة ا ي ية . ل ئة  ها  نظمة بو تفت الوفد إىل دور ا نوا ي مل معل ه صف
ية، وأشاد ابلزتام املد لتمنيق ا ية بتحق يات جدول أعامل ا يذ تو ية  منير العام وفريق اإلدارة اذلي يرأسه  ص لتبعمل تنف

بالغ عددها  ية، مما 45لا بو ادلا يالك الو ية يف  مترار يف رصدها، وأشاد كذكل بإدراج بعد ا ية والا خل تو ي ه من لتص سـ
ي نا بدلان ا ياجات ا شعرون اب بري من املوظفني اذلين  نظمة تعمل بعدد  محوها إىل  م لل ل ت ي بدلان منواحك ًة وأقل ا . ل

توايل ية عىل ا ثا نة ا توى  يع ا شطة املضطلع هبا ومهنا عقد اجلزء ر ية األ لورحب الوفد بأ ن ل سـ سـ ن للمه مل ورصح بأن . ف
ية تاكر وا ية هو الا يه ادلول األعضاء يف اجملموعات اإل منموضوع هذا العام اذلي وافقت  ب مي تعل وأشار إىل . لقل

ئشاط رييس آخر وهو عقد ندوة ال ية الفكريةن ية اب سلطات ا ية  ثا ية ا بو العا مللكو ن لل ن ل مل شاء . ملعي بو عىل إ نأ الو نو ي ه
بو القانوية  ياانت مجموعة الو نقاعدة  ي بو تواصل )WIPO LEX(ب بادرات يؤكد أن الو ي، مث قال إن تدشني هذه ا مل

ية  يل واملعلومات اخلاصة اب تحا بح مرجعا يف عامل ا ية إىل أن  مللكهجودها الرا لم ل وحتدث الوفد عن . الفكريةًتص
يدات املفروضة يف جمال حق املؤلف عىل  ناءات وا لتقيالعمل اذلي تضطلع به اللجان وأكد أن موضع الا سـتث

ية  يع ادلول األعضاء، وحث هذه ادلول عىل مواصةل هجودها ا بات واملعاقني، هيم  تعلمي وا نأغراض ا مج ت تقل لملك
توصل إىل يدان، عن طريق توافق اآلراءللوإدراج بعد اجامتعي أكرب فهيا  توناول . مل صك دويل يف هذا ا

ند مدرجا يف جدول أعامل  بث اإلذاعي، وأيد إبقاء هذا ا ئات ا برصي و سمعي وا ًموضوعي حامية األداء ا ب ل ي ل لل ه
توصل إىل توافق يف ا ية فور ا ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وعقد املؤمترات ادلبلوما نة ادلامئة ا لا سـ ن آلراء ملعللج

ية بقانون الرباءات، أكد الوفد اهامتمه . بشأن لك مهنام نة ادلامئة ا نجز يف إطار ا تعلق ابلعمل ا نوفامي  للج مل ملعي
يدات،  ناءات وا ثل الا يادين  بة إىل  ية مباكن، خاصة اب نة وقال إهنا من األ يجبدول أعامل هذه ا سـ مه لتقللج ثل م سـتم ن

شف ية، وا لكورشوط امحلاية، واملعايري ا ية يف إطار لتقن رسية ا تصاص ا ن اخلاص ابلرباءات، فضال عن ا ملهل خ ً
ية ادلوية اذلي . العالقة بني الزبون واحملايم نة احلكو نجز يف ا سلفادور تقر ابلعمل ا لومىض الوفد يقول إن ا للج مل مل

يد ثقايف ا بري ا تقليضمن مجةل أمور مهنا، عقد الاجامتع األول لفريق اخلرباء املعين بأشاكل ا ل لتع وحث ادلول . يل
شأن هذه األصول غري  يه  تفق  باألعضاء يف هذا الصدد عىل أن تواصل هجودها وبدأ يف إعداد صك دويل  عل ت ت

هود اليت . املادية به مبواصةل ا شأن الرباءات، وطا تعاون  تفت الوفد إىل الفريق العامل املعين مبعاهدة ا جلوا ل ب ل ل
يا من خالل  ناء يف هذا اجملال تدر ًتحق ا جي ث لسـ شاورات وعقد ت ملية تقودها ادلول األعضاء، واقرتح زايدة ا معل

ية يمي إدراج اللغة . طنندوات للماكتب الو شأن اللغات أن من الرضوري  بو  ياسة الو تعلق  تقوأضاف فامي  ب ي سـ بي
ية لكغة معل للفريق العامل املذكور با ناإل تعزيز نظام . سـ ياسة  بذل هجودا لوضع  تصاد  لورصح بأن وزارة الا سـ ًت ق

ية وإدارهتا واحرتاهماا تظام لضامن حامية حقوق ا تدابري الرضورية اب مللكية الفكرية الوطين عن طريق اختاذ ا نمللك . ل
هادة  يل الوطين قد حصل عىل  ية الفكرية وهو مركز ا تب الوطين  شونوه إىل أن ا للملك . ISO 9000لتسجملك

تعلقة اب شطهتا ا يع نطاق أ ئة تواصل تو لوقال إن هذه ا مل ن سـ ية الفكرية عن طريق مجةل لهي مللكشف وتعزيز نظام ا ك
هر يويو  تدريب يف الفرتة ما بني  ية الفكرية، وقد قدم ا ثال إىل ا نأمور مهنا برانمج تدريب القضاة عىل الا ل شت مللك م

هر يويو 2009 ن و بدل2 200 إىل زهاء 2010ش تلف اجلامعات يف ا ل طالب من  يل . خم لتسجوأضاف أن مركز ا
رشاكت، واليزا الوطين ال سؤوةل عن دمع قطاع ا سات اخلاصة ا لل تربطه صالت ويقة ابملؤ مل س رشاكت  ث لسـامي ا

توسطة وابلغة الصغر، كام اكنت هذه يه حاةل برانمج  تاكريFUSADESملالصغرية وا وحتدث الوفد عن . ب الا
ية تا شطة ا ية، وذكر مهنا األ سات احلكو شطة سائر املؤ لأ ل ن س ية تنظمي املؤمتر ادلويل ا: من تاكر وا شأن الا منلرابع  ب لتب

يا، ويه فرع  نولو تعاون مع مديرية اجلودة وا تاسعة للمخرتعني اليت نظمت اب ية ا سابقة الو ية وا نولو جا تك ج لتك لل ل ن طمل
ية ئة . لمن فروع وزارة املا تعاون مع  يل الوطين عكف، اب يوقال الوفد إن مركز ا ل هسج ، CONAMYPEلت
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تدريب إىل  ثل اإلجراءات اخلاصة ابلعالمات والرباءات  رشكة1 363لعىل تقدمي ا يع  م صغرية عىل موا ض
ها يح اتصاال . تسجيلو سةل من احملارضات  تلفة، مبا فهيا  بو نظمت األشطة ا ًوراح يقول إن بدمع من الو لتت سلُ خمل ن ي

سةل من احملارضات وحلقات العمل يطلق علهيا امس  سلطات وأساتذة اجلامعات؛ و سلأويا بني ا ل أسس "ًل
شأن " متكعال رشاكت؛ وحلقة معل  مية مضافة عىل ا ية الفكرية يف إضفاء  بوتريم إىل اإلقرار بدور أصول ا ل ق مللك

ية  نا ية ا يك  هد ا ية اذلي وقعه  نا ية ا شأن ا تعاون  عالرباءات نظمت يف إطار اتفاق ا لص سـ ع لص ب للملكل مع ملكمللك ُ
يل الوطين سني. لتسجومركز ا ية إىل  هود الرا حتوحتدث الوفد عن ا م ها، ورصح جل يع نطا ق خدمات املركز وتو سـ

ناء الفصل الرابع من عام  متكن أ يع ماكتب إدارات املركز املذكور  ثبأن  بات 2010ستمج تعامل مع ا لطل من ا ل
نفات حق املؤلف، وكام رصح بأن نطاق اخلدمات اليت  يل العالمات والرباءات ومع إيداع  مصاملودعة  لتسج

يوس هاسـيقدهما املركز عىل اإلنرتنت   .قع نطا

ية الفكرية  .115 ية الفكرية وأيد الرأي القائل إن ا برية عىل امحلاية الفعاةل  ية  يا إن بدله يعلق أ مللكوقال وفد أملا ّللملك ك مه ن
تدام وتويد الرثوة منو ا يق ا لأداة هامة  ملسـ ل بة إىل . لتحق ية اب سأةل ها ية الفكرية من  تقلت ا سـولقد ا شـ م نن لم مللك

ية ر ية عا بح  ياسة  ملا قض تص لسـ ية العامةل يا ساحة ا سـية دخلت ا سـ ل لسـ ية الفكرية . ئي مللكوعىل الرمغ من فوائد ا
ياق  ثال يف  يل ا متع، عىل  تلف رشاحئ ا ناسب بني أحصاب احلقوق و توازن ا شأن ا نة، مثة قلق  سـالاك مل خم مل ل بب سم جمل ّ

ئة ية وا لبيالرعاية ا يح بني املصاحل. لصح توازن ا يق ا تحدي هو  بو تدرك بأن ا لصحوالو ل ل تضاربةحتقي ورأى . مل ا
يع ادلول األعضاء سني أداهئا لصاحل  نظمة و يوي يف تعزيز ا نرص  يجي  تقومي الاسرتا مجالوفد أن برانمج ا حت مل ع ت . حل

يل ادلويل  ثل ا ية الفكرية،  نظمة لدلول األعضاء يف جمال ا ية األوىل اليت تقدهما ا سجواخلدمات العا مل لتمل م مللك
تجارية والرسوم والامنذ ية، تقع يف مصمي هممهتالللعالمات ا نا عج ا وساعدت الرسوم احملصةل يف هذه اجملاالت . لص

بو شطة الو يع أ تدام  يعىل توفري ادلمع املايل ا ن مجل ناجت أن . ملسـ تطاع ادلخل ا يهتا ا لولكام زاد عدد اخلدمات ونو سـ ع
بدلان نانني، وال سـامي يف ا شاريع الصغرية واخملرتعني وا لساعد عىل متكني أحصاب ا مل ية، من بدء أعامل لفي نا م ا ل

ية سوق العا ملجتارية جديدة يف ا ها . ل رس حر ية الفكرية، مما  تخديم نظام ا يا واحدة من أكرب  صواكنت أملا يفمللك سـ من
شديد عىل إدارة نظم امحلاية يان املايل لفرتة . لا يات اكنت 2009-2008لبوعىل الرمغ من أن ا يا هر أن الا ط أ حت ظ
ثري من احلد األدىن  ية اليت أجرهتا األمانة أشارت إىل أهنا ميكن أن بكأعىل  ساابت املا يه، مفراجعة ا تفق  لا حل عل مل

بذل قصارى هجدها دلر الفوائض . ترتاجع يف الواقع إىل أقل من احلد األدىن املطلوب بو أن  بغي للو ّوذلكل  ت ي ين
شأن الرب تعاون  ياهتا، وال سـامي عن طريق نظام معاهدة ا يا بالالزمة لزايدة ا ل ط يا حت باره موردا ر ًاءات اب سـ يت ئع ً
نظمة شطة ا يع أ سه خفض نفقات  مللدلخل، حىت أنه أكرث إغراء ويف الوقت  ن مج بالغة يف . نف موميكن أن حتدث 

نظام الرباءات  شأن الرباءات اليت اكنت العمود الفقري  تعاون  يع وتعزيز معاهدة ا بو يف  لتقدير دور الو ب ل شج تي
سري معل ماكتب الرباء العاملي يةتيو تعديالت اليت اقرتهحا الفريق العامل اخلاص . طنات الو يا اب بت أملا لور ن ح

بغي أن يواصل تركزيه  نظام األسايس للمعاهدة ورأى أن الفريق العامل  شأن الرباءات عىل ا تعاون  ينمبعاهدة ا ل ب ل
تقين ميي وا شأن الرباءات من اجلانب ا تعاون  لعىل أداء معاهدة ا ب متع قامئ عىل. لتنظل ته جمويف  نا ع املعرفة و ص

ية الفكرية  رشيعات اخلاصة اب ية  بارها را ية اب بو تؤدي دورا مزتايد األ تطوير، فالو بحث وا ها ا مللكحير تك ع ت مه ي ل للل ً ع ً
يد املامرسات ية وتو حالعا تفق علهيا دويا وتواكب . مل ية قانوية واحضة و ية  تعاون جمداي إال بوجود  ًولن يكون ا ل ن ت مل حتن ب ً

نولويج و تقدم ا لتكا يد املفاهمي واألحاكم القانوية ل تو بذوةل  هود ا بغي أن تظل ا سوق من مث  نتطورات ا ل مل حل جل ين
يات امخلس . دلى ادلول األعضاء مدرجة عىل جدول األعامل تو يذ ا تقدم احملرز يف  صورحب الوفد اب ل تنفل ّ

ته يف أن احلراك ية وأعرب عن  تفق علهيا والواردة يف جدول أعامل ا ثقواألربعني ا من يظل موجودالتمل ً احلايل  . سـ
بث اإلذاعي اليت من  ئات ا شأن حامية  توصل إىل معاهدة دوية  لوقال إنه يؤيد مواصةل العمل من أجل ا ي ب ل هل

ئة نا ية وا ية احلا نولو سائل ا شـشأهنا معاجلة ا ل ل جمل وأثىن عىل أعامل الاجامتع األخري للفريق العامل بني . لتك
ية نة احلكو هلت معل ا مادلورات اليت  يدية للجس ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب تقل ادلوية ا ث ن لل مللكملع

يدي ثقايف ا بري ا تعلق بأشاكل ا تقلوالفوللكور، وال سـامي فامي  ل تع لي وعىل غرار الاحتاد األورويب، أيد الوفد تطوير . ل
يدي ثقايف ا بري ا توفري امحلاية القانوية ألشاكل ا تقلمناذج دوية فريدة  ل تع ن ل لل ورحب ابلواثئق اليت أعدهتا األمانة . ل

ية ثالث حملفل األطراف ا تقرير املرحيل ا ناءات حق املؤلف، فضال عن ا نشأن ا ل ل ملعب ً وأيد الوفد اقرتاح . سـتث
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ية حبق املؤلف للعاجزين عن القراءة نفات ا شأن احلصول عىل ا شرتكة  ية  تو حملمالاحتاد األورويب  ملص ب م ص وقال . ل
تطلع إىل وضع صك د بغي أال يكون ملزما من يإنه  نه قال إنه  ية  يدية واملوارد الورا ًويل محلاية املعارف ا ن يلك ث لتقل

يقا يف. أجل احلفاظ عىل مواطن مرونة مالمئة ية تفكريا  تجارة الالكرتو سأةل ا تيض  ًو مع ن ل ًم أوساط اإلنرتنت  تق
تعلق ابآلاثر القانوية املربطة هبا تكلك، وال سـامي فامي  ن شطةترحب نيا أملا ورصح بأن. ي بو  نبأ تعلقة ابقرتاح يالو ملا

توى ية ا سـإدراج حقول عامة جديدة عا ئة اإلنرتنت . ملل ية ضامن عدم تأثري أي إجراء تضعه  يوشدد عىل أ همه
ية ابألسامء واألرقام  نة يف هذا الصدد عىل مصاحل أحصاب احلقوق) اإلياكن(ملعنا شرتكة . ملعيا هود ا ملواكنت ا جل

يع أهجزة اإلياكن برضورة اليت بذلهتا احلكوم ية  تو يدة  ية  شارية احلكو بو يف إطار اجملموعة الا مجات والو ع ل ت مفي م س
تجارية عىل حنو فعال ية الفكرية وحامية العالمات ا ّاحرتام ا ٍ ل شاركة يف . مللك بو عىل مواصةل ا ملوحث الوفد الو ي

ية بو ذكر ال. لعملهذه ا يا والو مثر بني أملا تعاون ا ثال عىل ا يو ن ل بات ملمك  الواردة مبوجب معاهدة 147 640لطلوفد ا
تجارية عام  تب األملاين للرباءات والعالمات ا شأن الرباءات يف املرحةل ادلوية إىل ا تعاون  لا ل ب ، فضال 2009ملكل

تب3 645 عن ية يف ا ملك طلب دويل دخل املرحةل الو تعاون مع ماكتب . طن تب أن يواصل هجود ا لوميكن  للمك
ية الفكرية األ ية الفكريةمللكا نظامت املربطة اب مللكخرى وا ت تب األملاين قد أطلق ثالثة برامج رائدة يف . مل ملكواكن ا

بادةل هبا  تعانة ا تاجئ أعامل املاكتب األخرى والا سري تقامس  تابعة الرباءات من أجل  رسيعة  تإطار الطرق ا سـ ن ي مل ملل ت
رشوع رائد متعزيز حفص كفاءة براءات الاخرتاع واجلودة، ومثة  تابعة الرباءات ل رسيعة  مل آخر يف إطار الطرق ا ل

تب رابع لرباءات الاخرتاع شأنه مع  تفاوض  مكيد ا بق متديد. ل تني قابةل  ية  مترت لك فرتة جتر للوا نسـ سـب وقد وضع . ي
نوات األخرية يوية يف ا تعاون الويق مع سلطات الرباءة اآل تب أيضا اب سـا سـ ث لل ً رشاكة . ملك لويعزتم مواصةل اتفاق ا

تب يين مكمع  تب ا ية مع ا نا يد العالقات ا ية وتو هورية الصني ا ية الفكرية  لص احلكومة  ئ ث ط ملكب مجل لللملك لشع
تجارية تجارة لللعالمات ا ناعة وا ية  ية ا لوادلائرة احلكو للص ن تعاون مع . لصيم رشوع ا توقع قربا جتديد  لومن ا م ي ًمل

ية نا ية ا هد الوطين الربازييل  عا لص للملك تب يواكن من املفرتض أن . ملع ناحج  نايئ ا بادل ا للمكشمل برانمج ا ل ث لت ل
تجارية ية للرباءات والعالمات ا سؤولني عن حفص براءات الواكةل الرو لادلويل من أجل ا سـ نوات . مل لسـوكام يف ا

تب  بو قدم ا ية للخرباء األجانب وناء عىل طلب الو ية ودورات تدر تب حلقات درا سابقة، نظم ا ملكا ب يملك ب سـ يل
تني عىل تجارية لفائدة يبيدورتني تدر بوعني عن براءات الاخرتاع والعالمات ا ل مدى أ تلف 12سـ شاراك من  خم  ًم

بدلان ية 2009نويف يويو . لا يويخ حلقة درا تب األورويب للرباءات يف  بو وا سـ، نظمت ابالشرتاك مع الو ن مي ملك
ية نا ية ا شأن ا بوعا واحدا  شرتكة دامت أ ية  عإ لص ب سـ م مللكمي ً ً سؤولني عن ا. قل تة  موتلقى  تلف سـ خملفحص من 

يا ودربوا عىل العمل بدلان معلومات عن إجراءات حفص الرباءات يف أملا نا  .ل

يا  .116 ية –غينورصح وفد  بدلان األفر يابة عن مجموعة ا يانني الذلين أدىل هبام وفد أنغوال اب ساو ابنضاممه إىل ا يق  ل ن ب لي ل ب
بدلان منوا يابة عن أقل ا نغالديش اب ًووفد  ل ن نذ أن توىل وأثىن عىل كفاءة امل. لب نظمة  مدير العام الفائقة يف إدارة ا مل

يات بذهل من هجود لعقد هذه ا شكر إىل األمانة عىل ما  ته، وتقدم اب مجلعهمام و ت ل يا . ظيف  –غينوقال الوفد إن 
ية الفكرية،  ية إىل تطوير نظم ا ساعدة الرا بو بعدد من برامج ا نذ أن انضمت إىل الو تفادت  مللكساو قد ا م ملم ي سـ بي

ية وادلوية والاجامتعات ومن ب ية الفكرية يف العديد من احملافل اإل ياديني يف جمال ا لني هذه الربامج تويل ا قلمي مللك لق
ندوات  ية (لوحلقات العمل وا نظمة األفر يني يف ادلول األعضاء يف ا ندوة اخلاصة ابلقضاة وا يقوخاصة ا مللصحف ل

توايل(للملكية الفكرية  يل عىل ا ليف ايوندي وبرازا ناف ، )ف ية الفكرية محلاية األ تفاع اب تدى اخلاص ابال صوا ن مللكن مل
يق اتفاق ابنغي  ندوة اخلاصة بإنفاذ و ية، وا با با ل ت تطن شأن دور )دوالا(ل يا  ميي بني الربازيل وأفر ب، والاجامتع األقا يق ل

تصادية  ية الا ية الفكرية يف ا قا بو اب)الربازيل(لتمنمللك ية اليت عقدهتا الو ندوة اإل ي، وا مي ية قلل نظمة األفر يقتعاون مع ا مل ل
ية  يذ جدول أعامل ا شأن  منية الفكرية  لتب نف بو مشلت )). ايوندي(تللملك ساعدة املقدمة من الو يوأضاف الوفد أن ا مل

ية نا ية ا تب ا تحديث  هزيات احلاسوية اليت مسحت  عكذكل توفري ا لص ب مللكب مك ية اليت . لتج يا سـوقال إن األزمة ا لسـ
نع احلكو بدل مل  متهزت ا يةل نا ية ا شطة تعزيز ا يل دمع أ هود يف  عمة من بذل ا لص مللكن ب ئوأضاف أن ريس . سجل

هر مارس  تح يف  شالوزراء ا ية 2010فت ية  نظمة األفر يدته ا ية الفكرية اذلي  تويق اخلاص اب للملك مركز ا يق ململلك شـ ث ل
تخدام جماالت  ية العامة اب ية الفكرية وتو نظام وطين  تالفكرية، هبدف الهنوض  سـللملك ع يا املعلومات ب جنولو ك

يدا تغالال ر ية الفكرية ورشاكهئا ا ية  نظمة األفر ياانت ا تغالل قواعد  ًاجلديدة وا شـ سـ مل ب ًسـ للملك وراح يقول إن . يق
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ية الاتفاع ابملعلومات  توسطة بأ رشاكت الصغرية وا ثني واخملرتعني واملعلمني وا با ية ا نهذا املركز يريم إىل تو مه مل ل ل حع
ية الوارد ية وا نا هر مايو . ة يف واثئق الرباءاتلتقلعلم ية قامت يف  نا ية ا شوقال إن اإلدارة العامة  عللملك  2009لص

تاكر واإلبداع تعزيز الا ية  ية ا بدعني إلشاء ا تكرين وا يلك الوطين لالتصال وا تعاون مع ا باب ل مجلع ن مل ب ه لغينل مل وأعرب . ل
يا  بو يف إطار –غينعن دمع  ها الو توهجات اليت  يع ا ساو  ي  ل مجل تتبعي ية الفكرية يف العاملب تمت . مللكحامية وإدارة ا خوا

ية  ثا سخة ا ية يف ا نا ية ا تب ا ياديي  شاركة أحد  بو عىل متويل  ته شاكرا املدير العام للو نالوفد  ل ن ع لص م ي للكم مللك مك ق ً
يا"دلورة  بونة يف بداية عام " لعلادلراسات ا ية وإدارهتا اليت عقدت يف  نا ية ا تصاد ا شـيف جمال ا ع للص مللك  2010ق

ية ناطقة ابلربتغا بدلان ا ية من أرسة ا نا ية ا تخصصني يف جمال ا لومجعت ا ل ل ع لص  .مللكمل

ية اليت  .117 تحدايت الر شأن ا بادل األفاكر  بة  نا ها الفرصة ا يح  ية العامة  يا إن هذه ا سـورأى وفد إيطا ل ب ت سـ مل مجلع يل ئل ل تت
ية الفكرية ها يف جمال ا مللكتوا ئة. هج ئة  بو أداة حامسة  بيورأى أن الو ي بحث العلمي لهتي تامثر يف ا نة لال ل آ س م

تاكرية تجات واخلدمات الا ناعي وتعزيز ا بوا ن ل ناء . مللص ية الفكرية اخنفضت أ بات اخلاصة اب ثوقال إن ا مللكلطل
منو يف الاتفاع  بات ا بني  نة، وعىل الرمغ من ذكل فإن الزنعة عىل األمد الطويل  تصادية الرا ناألزمة الا ث ت له ق

ية الفكرية، نظرا ًاب تقدم الاجامتعيمللك تصادي وا منو الا تعلمي يقعان يف مصمي ا ل ألن املعارف وا قل وأعرب الوفد . ل
سقة  بو برؤية  توسط ألهنا متد الو ية لألجل ا ية العامة يف اعامتد اخلطة الاسرتا تعن دمعه الاكمل  ي مل يج مللجمع ت

ياس اإلجناز ية  ية عن طريق حتديد أهداف ومؤرشات اسرتا لقلألشطة ا يج بل تن وأضاف أن هذه اخلطة . اتملسـتق
ية الاضطالع ابلعمل نظمة . كيفتقدم اإلرشاد الرضوري عن  يد  موأعرب عن دمعه للمدير العام واألمانة يف  تشي

يجي تقومي الاسرتا تاكر من خالل برانمج ا تعلقة ابال تجاوب والكفاءة، ويف رايدة القضااي ا تتحىل اب ل ب مل ل وأبدى . ت
نظمة بح ا ملالوفد تطلعه إىل أن  متع تص جمل أكرث توهجا إىل الزبون، وأن تكون قادرة عىل تقدمي خدمات وجهية  ً

ية يف العمل ية واألخال شفا تحىل مبزيد من ا تاجئ ملموسة وأن  قاألعامل وأن حتقق  ف ل ت نوأقر بأن زايدة الاتفاع . ن
متدة يف جد شاريع ا يه فإنه يدمع ا ية، و يق ا ية الفكرية حامس  ملعالفعال اب مل عل لتمن تحق يةلمللك وقال الوفد . لتمنول أعامل ا

ية، وخص ابذلكر أقل  نا تصادي يف ادلول ا منو الا يق ا ساعد عىل  شاريع  مإن لكه ثقة يف أن هذه ا ق لحتق ت لمل س
ميي  ية الفكرية من خالل وضع إطار  تاكر وحامية ا هم فوائد الا تعزز يف الوقت ذاته  بدلان منوا، و تنظا مللك بف سـ ًل

بالغ عددها ذلكل، . مناسب يف العامل بأرسه يات ا تو نفذ ا لأعرب الوفد عن أمهل يف أن  ص ل ية ابلاكمل 45ت ص تو
سني روح  شاركة يف  تعاون بني ادلول األعضاء، كام أعرب عن تطلعه إىل ا حتوأن يفيض ذكل إىل جتديد ا مل ل

ي ية الفكرية  ية ويف وضع إطار دويل جديد  شاريع ا سائدة، إلحراز تقدم رسيع يف  توافق ا لا من م ل للملكل عكس لت
تغريات اليت طرأت بفعل العوملة تصاد القامئ عىل املعارف وا لالا ورأى الوفد أن من الرضوري إبرام اتفاقات . ق

ثل إنفاذ قانون الرباءات  ية  تلكل هذه املفاوضات الطوية يف اجملاالت الر توازنة  مجديدة و سـم مبا يف ذكل (ئيل
يدات ناءات وا لتقيالا بث اإلذاعي؛ ؛ وحق املؤلف، واملقصود هو أش)سـتث برصي وا سمعي وا لاكل األداء ا ل ل

ية ثقافة واملوارد الورا بري عن ا يدية وأشاكل ا ثواملعارف ا ل تع لتقل يوم الرمقي، . ل لوأكد أن من الرضوري، يف عامل ا
تاكر واإلبداع يف شـىت أحناء العامل تعزيز الا بو يف هذه اجملاالت، وهو أمر حامس  بحتديث معاهدات الو ل وأعرب . ي

ثقايف واملوارد الوفد  بري ا يدية وأشاكل ا شأن املعارف ا لعن أمهل يف أن حيرز تقدم يف املفاوضات ادلائرة  تع تقل لب ل
ناءة أكرث يني بروح  يع ا تحىل  نا إال بأن  ية، وقال إن ذكل لن يكون  بالورا ن مج ي ملعث ً ته يف . ممك غبوأعرب عن ر

توصل إىل اتفاق شامل يغطي القضااي اليت ال تزال عالقة رشاكت الصغرية و. لا ية خاصة  للأضاف أنه يويل أ مه
يا، بل ويف العامل بأرسه، وأعرب عن شعوره بأن هذا  تصاد يف إيطا تربها العمود الفقري لال توسطة اليت  لوا يع قمل

بو وادلول األعضاء مزيدا من الاهامتم تحق أن تويه الو ًاجلانب  ي ل وقال الوفد إن بدله يرغب يف أن تلزتم . يسـ
بو الزتام يةيالو ياانت اجلغرا تعدد األطراف يف جمال ا تعاون  يع عىل ا فا أقوى اب بم ل لشج لت ً عاما 50ًوأضاف قائال إن . ً

ته ما يقل عن  شأ، وهو يضم يف عضو يات ا شأن  بونة  يقد مضت عىل إبرام اتفاق  ن سم ب ملشـ ت تعاقدا، 30ل ً طرفا  م ً
نظرة جديدة  سابق  شات اليت دارت يف ا نا نظر يف ا بومن الرضوري ا ل ق مل يع ل تو بحث عن توافق معقول  سـوا ل ل

تصادية مضافة يلزم اإلقرار هبا مية ا ية؛ ويه  ية أو و تجات اليت تعرب عن ثقافات  قنطاق حامية هذه ا ق ن حمل طن . مل
نظمة العمل ادلوية يف  تابع  تدريب ا تعاون مع مركز ا ته شاكرا املدير العام واألمانة عىل ا تمت الوفد  لوا مل ل ل ل ًلكم خ

نو عىل تدشني  شتور ية الفكرية يف عام ي تري يف ا مللكهادة املا بادرة انحجة للغاية، وتامتىش 2010جسـ تربها  م، وا ع
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يع أحناء العامل، والعديد  يني والطالب من  يني واألاكد ية اليت جتمع ا تدر بو ا ياسات الو يا اتما مع  مجمتا مي ن ل ي سـ ملهشـ يب ً ً
بدلان منوا ية وأقل ا نا ًمهنم من ادلول ا ل  .مل

يه املواهب وقال وفد جاماياك إ .118 تعدد  بدعا  ها بدلا  بة إىل جاماياك بو ية الفكرية هممة للغاية اب فن ا م صف تمللك ًسـ ً لن
يه يا وهمارة خالصة دلى راي هورة عا تجات خمصصة  يقي و بري املو يويقدم للعامل أشاكال فريدة من ا مل ن سـ ضتع ًل مش م ً .

ية الفكرية يف جاماياك اذلي أسس بدمع تقين من تب ا مللكومىض يقول إن  هود اليت مك يعة ا بو اكن يف  جل الو طل ي
متع ادلويل يف جماالت العالمات وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة داخل حدودها ها جاماياك حلفظ حقوق ا جملبذ ل . ت

يذية اتبعة للحكومة يف جاماياك، وهو يعمل هبذه الصفة يف رشاكة مع األقالمي  تب هو واكةل  نفوراح يقول إن ا تملك
يقة جلاماياك يف تعون ابدلراية والقدرة عىل تقدمي لشقا بو اذلين  نطقة الاكرييب، وكذكل مع موظفي أمانة الو مت  يي م

ساعدة ثا ووصف هذه . ملا يدة حد تقدمي ادلمع الاكمل لوحدة الاكرييب ا ًوأشار إىل أن حكومة جاماياك تلزتم  ي شـ ملب
ي شواغل واملصاحل والا ناول ا مثن  تكون أداة ال تقدر  تالوحدة بأهنا  ل ت حسـ ل تصادات اإلقلمي ب قاجات احملددة ال

شرتكة إلقلمي الاكرييب وشعوبه يق األهداف والرؤى ا شة، ولضامن  لالصغرية وا مل حتقه وراح يقول إن من . ل
بني وأن حتصل عىل املوارد الرضورية للوفاء بواليهتا نا سـالرضوري أن تظل هذه الوحدة مزودة ابملوظفني ا . مل

بت تزال  ّورصح الوفد بأن جاماياك ال بريا عىل جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وأهنا  طلتركز تركزيا  ًك ً
ياانته، وأهنا تقر برضورة  يل الطوعي حلق املؤلف وقاعدة  يذ نظام  بو  ساعدة من الو ّاحلصول عىل  ب سج ي للتم تنفل

يل مبزيد  يات ا بة  ية أكرث رصامة ملرا يذ لواحئ حكو تحصتعزيز اإلطار القانوين دلهيا و لمجع ق م ية ولضامن تنف لمن الفعا
ياهتا ية يف  شفا ساءلهتا وزايدة ا معلزايدة إماكية  ل م نظام الوطين لإلدارة . فن شاء ا لوأضاف قائال إن يف أعقاب إ ن ً

ية،  يل جديدة ملؤلفي األعامل األد يات  شاء ثالث  بو، جنحت جاماياك كذكل يف إ ية بدمع من الو بامجلا حتص مجع ن ي ع
ية وانرشهي يالت الصويةسـيقوملحين األعامل املو تجي ا ية  شأت  تا، ويف جمال احلقوق اجملاورة أ سج ن مجع تن وذكر . لمل

بوعة وقد  برص واألشخاص غري القادرين عىل قراءة األعامل ا نفاذ ملعايق ا ملطالوفد أن احلكومة ملزتمة بضامن ا ل ل
ي" إعالن احلرية"اختذت تدابري صارمة ابلفعل ليك تصدر  سعي إىل  تنفاخلاص هبا عن طريق ا ذ تعديالت ل

ية حبق  رس نفاذ هؤالء األشخاص إىل األعامل ا ناءات عىل حق املؤلف  رشيع ا تضمني ا ية  حملمرش ي ت ب يع تت لل سـتث
تطرد قائال إن جاماياك ال. املؤلف ًوا متر  سـ تغالل ا شالك اليت يطرهحا الا ملسـتزال ملزتمة كذكل بإجياد حلول  سـ للم

ب" عالمة جاماياك"المس ومسعة  نح امحلاية الفعاةل لدلول األعضاء من أن لمما يلحق الرضر اب متدل وبضامن أن 
ية وضع . تسـتخدم أسامءها من دون إذن يع ادلول األعضاء عىل اإلقرار بأ مهوأضاف الوفد أن جاماياك حتث  مج

يان اذلي أعدته . لقواعد دوية يف هذا اجملال تضمن الردود عىل الا تظرة اليت  سـتبووصف الويقة اجملمعة ا ت ن ملث
ية بقانون العالمات عىل حتديد مواقف األمان نة ادلامئة ا ساعد ا نة بأهنا خطوة أوىل وهممة من شأهنا أن  للج ملعت

تعلق حبامية أسامء ادلول ياساهتا القانوية فامي  يادلول األعضاء و ن تدرك الوفد قائال إن هجود جاماياك تركزت . سـ ًوا سـ
سني كفاءة اخلدمات العامة اليت يقد يهنا من خالل حتكذكل عىل مواصةل  حتسهما جسل العالمات، مبا يف ذكل 

ية الفكرية نظام إدارة ا مللكالاتفاع الاكمل  ب ثب . ن ية الفكرية يف جاماياك يعكف عن  تب ا كوأشار إىل أن  مللك مك
ية الفكرية  نظام ا تفاع  هم ابال ية  سات ا تكرين يف املؤ شاريع وا نظمي ا باب من  مللكمع ا يف بم ن مي س ب مل لتثقشـ لتعل مل ل

بو ملواصةل ذكل العمل اذلي البوصفه أ ساعدة من الو ية، وطلب ا سد هجودمه اإلبدا يداة  مل ع يزال يعد رشاين  جت
ية الفكرية بة إىل نظام ا هم اب ياة ا مللكا سـمل ساعدة . لنحل ية الفكرية قدم ا رسي  سو يدرايل ا هد ا ملوقال إن ا ي للملكل لف ملع

ية  ياانت اجلغرا شأت نظاما  ية جلاماياك فأ سجا ب ن تن للل فل ً تجات تق يع مقدموا هذه ا ية، ليك  تجاهتا ا نيل  تط ملن يسـ حلقيق م
تجات  تاج هذه ا رشوابت الروم يف جاماياك أن حيققوا أعىل قدر من الرحب ويواصلوا إ ثل  هورة يف العامل  نا ن ملم م ملش

رسا يف تقدمي  سو تد  يه فإهنا حتث سائر ادلول األعضاء عىل أن  ياليت حتظى بأرفع درجات اجلودة، و ب تع عل
سا يةملا ية الفكرية ألغراض ا تعزيز الاتفاع اب منوية الرضورية  منعدة ا ن تل لل مللك يدية . ت تفت الوفد إىل املعارف ا تقلوا لل

ية ادلوية  نة احلكو ية وقال إن انعقاد أول فريق عامل بني ادلورات اتبع  ثقايف واملوارد الورا بري ا لوأشاكل ا للج ث ل متع ل
بغي2010ليف يويو  ين قد الىق جناحا، وإنه  بةل للفريقً ياغة يف ادلورة ا يذ مقاربة فريق ا ملق  لصنف غري أنه رصح بأن . ت

شاركني فقط، وأن هذا  يل من ا ياغة قد احنرص عىل عدد  ملجاماياك تالحظ مع القلق أن عددا من أفرقة ا قل لص ً
توحة وشا بغي أن تكون  ية  ياغة غري الر يع أفرقة ا بغي أن يكون هل وجود وأن  مفاحلرص ال  ن ين مسي لص سمح مج لتمةل 
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ية يع نطاق توافق اآلراء وا سامهة يف العمل وتو مللكللخرباء اب سـ ب وأعرب الوفد عن أمهل يف أن يصدر عن . مل
يدية  رشوع ويقة إلبرام معاهدة ملزمة قانوان محلاية املعارف ا يني  تا تقلاجامتعي الفريقني العاملني بني ادلورات ا ث م ل لل ً

ثقايف واملوارد الورا بري ا لوأشاكل ا تام، قال الوفد إن جاماياك ال. ثيةلتع ية  خلويف ا تعزيز حقوق ا مللكتزال ملزتمة  ب
بو تابعة للو ية ادلوية ا ئات احلكو تلف ا يذ برانمج العمل اإلجيايب  شلك فعال و يالفكرية وحاميهتا  ل ل ي خمل مب لهنف  .بت

نة  .119 ياابن إن  سـوقال وفد ا رشين بعد املائة إلشاء نظ2010ل سة وا هد اذلكرى اخلا ن  لع م ية يف تش نا ية ا عام ا لص مللك
نقاط تطرق إىل بعض ا ياق يف ا ته يف ذكل ا بدل وأبدى ر لا ل سـ ب لل تصادية . غ ية الا قوأردف قائال إن بدله حقق ا لتمن ً

يا يف الغرب يف  نولو ية عن ا يااب يا ا نولو ية الفكرية وأشار إىل ختلف ا نظام ا جعرب الاتفاع الفعال  تك ج تك لمللك نل ل ب ّن
رش و تاسع  عأواخر القرن ا ية من اخلارج حىت ل يا وادلراية ا نولو تامثرات وا تذاب الا ياج بدله إىل ا لعملا جت تك س لج ح

ييت . يلتحق بركب الغرب ية الفكرية وانضم الحقا إىل اتفا يا  تايل نظاما و متد اب قومىض يقول إن بدله ا ًللملك ً نً طل ع
ي. ابريس وبرن نظام ا تفعوا اب يني اذلين ا لوأفاد بربوز رواد األعامل ا ل ن ية الفكرية محلاية اخرتاعاهتم حملل للملكاابين 

بت  تامثرات وا ية وتعزيزها إذ حصلت الا نولو ية ا يع نطاق ا هم يف تو نظام ا سوالارتقاء هبا وبدور ا س ج تك تمل كل ّ ُ من سـ لتل
ية هارات ا ية وا نولو لعملاملعارف ا مل ج تواصةل . لتك يد هجود حكومة بدله ا ناك إجامعا يف تأ ملواسرتسل قائال إن  ي ًه ً

سة لتنفي نة اذلكرى اخلا نظر خالل  بدل  ية الفكرية وإن ا متد عىل ا بدل وجعهل أمة  ية ا مذ اسرتا سـ ي ل ل مللكيج تع ت
بان يف الوقت  ية الفكرية بأخذ الوضع الراهن يف ا تعلقة اب ته ا يا بل  رشين بعد املائة يف  سـوا مل سـ سـ حللع مللك مسـتق

بل ياسة يف ا ملسـتقذاته وجيري دراسة عن تطوير تكل ا نظر. لسـ سائل الهنوض حبقوق الرباءات لولفت ا م إىل 
يجي  توسع الاسرتا ية الفكرية وا نظام ا يق ادلويل  يص وا تعامل نظام الرت رس ا ها وتعزيز  تغال توا ل ل سـ سـ ي مللكسـ خ لتنل

توى  تعلقة ابلرباءات وتدريب املوظفني الرايم إىل رفع  نازعات ا سوية ا رسيعة  تجرييب للطرق ا سـللربانمج ا مل مل ت ل مل ل
ية  بىن ا للما ت ثل لتحل نة  تواصةل ملاكحفة القر ئة واختاذ تدابري  نا بدلان ا يوية وا بدلان اآل مية الفكرية يف ا م صلك شـ ل ل سـ ل

رشاكت  تفعة مبا فهيا ا هات ا برية من ا رس الاتفاع لصاحل مجموعة  يا املعلومات وتعزيز  نولو لدمع اعامتد  ن ك ن ملي جل ج تك
ية ا تعلقة اب توسطة ودمع األشطة ادلوية ا مللكالصغرية وا مل ل ن رشاكت وادلمع من اخلرباء يف وضع مل تكل ا للفكرية  ل

تاكرية الرائدة يا الا نولو ية الفكرية يف جمال ا يات ا باسرتا جيج تك لمللك تخذة فامي . ت ملونظرا إىل جتارب بدله وتدابريه ا ً
ية الفكرية  ياسات ا بحث واضعو  نوات، ذكر أنه من األسايس أن  ية الفكرية عىل مدى ا مللكتصل اب سـمللك ي سـ لي

يع ية الفكرية فر تعلقة اب يات ا ياسات والاسرتا ية ا نا بدلان ا بدلان مبا فهيا ا تلف ا توى من  مللكو ا ملم يج سـ ل ل ل خم تسـ ل مل
ية الفكرية تصادية عرب نظام ا ية الا يق ا شرتاك  هوما  مللكوشاطروا  ق تحق منمف م لتي ل ً ياابين . ً تب ا لوأحاط علام بأن ا ملك ً

بو ر نظمي ندوة الو بو شاراك يف  يللرباءات والو ت ية الفكرية من أجل ي ية  ية العا ية ا شأن ا توى  للملكيعة ا ن ملف ت ب تحسـ لمل لب
تاكر يف طويو يف مارس  كالهنوض ابال ية2010ب يااب ية ا تامئ ناديق الا رشوع ا ن كجزء من  ل ن لص ًوأضاف قائال إن . سم

تقدم ا يجة للعوملة وا ية مزتايدة  تيس أ بحت  ها أ تغال ية الفكرية وا تسأةل حامية ا ت تك ل لمللك ل مه ص سـ رسيعنم لنولويج ا . ك
شات  نا بدلان شاركوا يف العروض وا تلف ا ندوة من  توى يف ا يعي ا شاركني ر تطرد قائال إن ا قوا مل ل خم ل سـ مل ملسـ ف ً

يا املعلومات واتفقوا عىل  نولو ية و ية وا يالك املؤ رشية وا جشأن األنظمة القانوية واإلدارية واملوارد ا تك مي سـ ه ب ن لتنظب س ل ل
تاكر عن طريق ا لبأن الهنوض ابال يدين ب تصاد عىل ا ية الا يوي  ية الفكرية أمر  ية  ية العا لصعية ا من مل قت ح للملك لتن لتح

شاركني رأوا  ناء وأفاد بأن العديد من ا تفاعل ا ندوة أاتحت الفرصة  تقاده أن ا ميي والعاملي وأعرب عن ا ملاإل ب لل ل ّع ل قل
ية الفكرية يف بدلاهنم سني أنظمة ا يدة جدا  مللكأن املعلومات احملصةل  لتحمف توسع .ً ل وأطلع احلضور عىل ا

ية الفكرية يف  بات الرباءات املودعة دلى ماكتب ا يل ارتفاع رسيع يف عدد  تصادي العاملي و مللكالا طلق تسج
توى ادلويل ية عىل ا نا بدلان ا تقدمة وا بدلان ا سـا ل ل مل ملل شاطرة العمل للحد من عبء . م تايل  موقال إن بدله جشع اب ل

ية نايم يف ماكتب ا مللكالعمل ا تعلقة ملت نازعات ا سوية ا رسيعة  تجرييب للطرق ا مل الفكرية وإن الربانمج ا مل ت ل لل
تذاب عدد  نوحة اب يص عبء معل فاحيص الرباءات وتعزيز جودة الرباءات ا يةل  يح و جابلرباءات  ملمت تقل لسـ ي

شاركة بدلان ا ملمزتايد من ا ش. ل تعاون  تصل مبعاهدة ا تجرييب ا بوأحاط علام ابسـهتالل الربانمج ا ل مل ل أن الرباءات ً
(PCT-PPH) ناء بات املودعة  تصل اب يدي ادلويل فامي  توب أو تقرير الفحص ا بين عىل الرأي ا ب ا لطل ي ه لمتمل ملك

ناير  شاطرة 2010يعىل املعاهدة يف  يفة  نظام يمكل متاما و ثاليث وأوحض قائال إن ا تعاون ا م دلى ماكتب ا ظ ل ل ًل ً
نطوي عىل دور همم  تهيالعمل يف ظل نظام املعاهدة و يق اكمل طا قيف متكني نظام املعاهدة من  ثاال . حتق ًوذكر  م
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تب األورويب  نفاذ إىل امللفات اذلي ميكن فاحيص الرباءات يف ا شاطرة العمل عرب نظام ا ملكآخر عىل  ّ ل م
ياابين من  تب الرباءات ا تحدة للرباءات و تب الوالايت ا ية الفكرية و تب الكوري  لللرباءات وا مكمل مك للملك ملك

تخدام ثقة عن ماكتب أخرىسـا تاجئ الفحص ا ملنب  تقدمة . ن ية ا نا ية ا بكة ا شأ  ملومىض يقول إن بدله أ ع لص شـ مللكن
(AIPN) بحث والفحص يف تعلقة اب ياابين ا تب الرباءات ا تاجئ  ل إلاتحة  مل ل تلفا وإنه من 37مكن ً بدلا وإقلامي  خمً ً

يا املعلومات املذكورة نولو جاملزمع الارتقاء بأنظمة  تخدم عدة بدلان تكل واسرتسل ق. تك تسـائال إنه يؤمل أن  ً
نظام  يق ادلويل  شة موضوع ا نا تقدم يف  بو وادلول األعضاء فهيا ا هم أن حترز الو بكة وإنه من ا لا سـ ق ل ي نشـ لتل م مل

ها يف لك بدل بات و تصل اب يف عبء العمل ا ية الفكرية هبدف  حفصا ختف لطلمللك نة . مل يانه قائال إن  تأنف  سـوا ب ًسـ
هد اذلكرى ا2010 سني تش  ثف هجوده  ياابن وإن بدله  يذ يف ا تحلعارشة دلخول بروتوكول مدريد حزي ا ّ لل يك سـنف لت

تعاون لزايدة عدد  شأن تطوير نظام مدريد القانوين ويواصل ا شات  نا تفعني وشارك يف ا نظام لفائدة ا لا ب ق مل ي ن ملل
ية يااب ية ا تامئ ناديق الا يد من ا شطة  يا عرب أ نطقة آ ناألعضاء يف  ل ن لص ن سسـ تف ية و. تسـم ية وا تعلق اب مللكفامي  من لتي

ميهتا  ناهز  بو  ية يف الو ساهامت بدله الطو قالفكرية، أفاد بأن  ت ي ع رسي وسـهتدف متويل 2.4م يون فرنك سو ت  ي مل
هادئ يط ا يا وا رشوعات يف ادلول األعضاء يف آ لا حمل سـ ية الفكرية . مل سامه أيضا يف إرساء نظام ا مللكوذكر أن بدله  ً ي

ية من خ نا بدلان ا ميف ا ل تضافة أكرث من ل شأن 1000سـالل توفري اخلرباء وا تدرب ونظمي مؤمترات وندوات  ب  ت م
نة  شأ خالل  ية الفكرية وأنه أ سـا ن ُ بلغا قدره حوايل 2008مللك يه  يا خصص  تامئ ندوقا ا  ً ً مً ف نس يون فرنك 1.1ص مل 

بدلان األقل منوا ية وا بدلان األفر رسي  ًسو ل لل شأن. يقي ية  ندوة اإل بوأشار إىل عقد ا مي يا القامئ عىل قلل نولو ج نقل ا لتك
ية الفكرية يف املغرب يف أبريل  يجي اب مللكالاتفاع الاسرتا ت نطقة 25 اليت شارك فهيا 2010ن نظمة من ا مل بدلا أو  م ً

نة  يا يف  نوب أفر ندوة املعقودة يف  سـوتلت ا يقل شئ . 2009ج ياابن اذلي أ بو يف ا تب الو شطة  تفت إىل أ نوا ل ي ن مكل
مترب  ياانت  وشدد عىل2006سبيف  تب املذكور IP Advantageلب دمعه لقاعدة ا تعاون مع ا يت اب ملك اليت أر لس

مترب هر  سبيف  ياانت . ش بادرة قاعدة ا نظام يرتكز عىل اقرتاح  بوأوحض قائال إن ا لل م ًWIPO E-SPEED اذلي 
مترب  يات ادلول األعضاء يف  سبقدمه بدله خالل اجامتعات  ية 2008مجع نة ا يه ا ن ووافقت  للج ية ملععل ية وا مللكاب لتمن

ية . 2009الفكرية يف نومفرب  نجاح يف ربط ا بني أفضل املامرسات  ياانت املذكورة  مللكوأردف قائال إن قاعدة ا لل ت ّب ل ً
بدلان  تصادية يف ا ية الا هم يف ا شاطرة تكل املامرسات أمر  شطة قطاع األعامل وإنه ريئ أن  لالفكرية وأ من م قن لتس ي

ية نا ما بو. ل تب الو يورأى أن  نظام يف مك ية الفكرية وتعممي ا شأن نظام ا يف  سب مركز  ياابن هو أ ل يف ا ب ن مللكل للتثق
هادئ يط ا يا وا لنطقة آ حملم ناين . سـ ية موهجة إىل  هزية الوا سابقة للرسوم ا تب نظم مؤخرا  فوذكر أن ا ل قعملك ل م ً

تجات املقدلة و هور خبصوص ا تحداث مواد تعزز وعي ا ية ال يااب هزية ا نالرسوم ا سـ ن ل ملل مجل نأنه من املزمع رش رسوم ل
يع أحناء العامل ها يف  مجالفائز بأكرث من ست لغات وتوز ها . يع تع مباكنة فريدة من نو تب  تطرد قائال إن ا عوا متملك يسـ ً

ناء عىل نظام معاهدة  بات ادلوية املودعة  بري من ا بول عدد  بدل يف  تفادة عىل وجه اتم من جتربة ا بلال ل لطل ك ل قسـ
شأن الرباءات و تعاون  با بذل ل ياابين  تب الرباءات ا نظامني املذكورين وإن  يبروتوكول مدريد والاتفاع من ا سمك ل ل ن

تعاون تب مبا يلزمه من أشاكل ا لما يف وسعه من هجود إلمداد ذكل ا بذوةل يف إطار . ملك بو ا هود الو ملورحب  ي جب
شاورات بني ادلول األعضاء واألمانة توسط وا ية لألجل ا ملإعداد اخلطة الاسرتا مل سارتيج ية ا مل مما يعزز شفا . ف

تعدادها يف الوقت  بل نظرا إىل ا نظمة يف ا يه ا تو سب  سودة يه أكرث توازان وأ يانه قائال إن ا سـوأمكل  مل ل ن مل ًب تق ملسـج ً ً
ية ية احملددة يف اخلطة الاسرتا يق األهداف الاسرتا يذ الربامج هبدف  يجاحلايل  تيج ت حتق باه إىل . لتنف نتولفت الا

بات ا يني عىل الرمغ من لطلارتفاع عدد ا شأن الرباءات من جانب مودعني اياب تعاون  ناء عىل معاهدة ا نملودعة  ب ل ب
تصادي تاجئ الفحص احمليل. قالوضع الا ته والاتفاع الفعال  هم تعزيز جودة نظام املعاهدة وفعا نورأى أنه من ا بمل ن . لي

نظام شامةل إلصالح ا بادرة ا لورحب اب ل تعاو. مل لوأضاف قائال إن معاهدة ا ية ً يا  بحت حا شأن الرباءات أ بنن  ً ل ص ب
يون وأحصاب  تفعون احلا تعني به ا رشوع عاملي  ية إلدارة  تعاقدة وأداة أسا لية لألطراف ا ن سـ م سـ مل ملت ي حت

تاكرات توسطةبالا رشاكت الصغرية وا ية وا نا بدلان ا مل، مبا يف ذكل ا ل ل شديد يف إطار . مل لوأعرب عن أمل بدله ا
تعزيز امحلاس  تواصةل  لهجوده ا تعلقة بإصالح نظام املعاهدة إىل اختاذ مل شات ا نا تاكر أن تؤدي ا ملشأن الا ق مل ب ب

ية وناءة بتدابري  شأن . معل نظر يف معاهدة  ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  نة ادلامئة ا بوأحاط علام بأن ا ت ن ملعللج ً
برصي وأن الغرض من  سمعي ا شأن أوجه األداء ا بو  بث ومعاهدة للو ئات ا لحامية  ل ب ي ل هاتني املعاهدتني هو هي
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شأن  بو  شأن حق املؤلف ومعاهدة الو بو  نص علهيا معاهدة الو يع نطاق امحلاية مبوجب حق املؤلف اليت  بتو ي ب ي ت سـ
يل الصويت يح نطاق . لتسجاألداء وا هم تو ناءات ورأى أنه من ا يدات والا ضوتطرق إىل موضوع ا ملي سـتث لتق

تعزيز نفاذ األشخاص العاجزين عن الق شات  نا لا ق سامهة الفعاةل يف . راءة إىل املعارفمل ملوأفاد بأن بدله يعزتم أيضا ا ً
ناسب بني امحلاية والاتفاع توازن ا ية ضامن ا ية  شأن لك  شات  نا نا مل ل بغ قض ب ق نظم مؤمتر .مل ياابن إذ  ت وقال إن ا ل

تعلقة ابملوا ناول بعض القضااي ا يولويج العارش اذلي  نوع ا شأن ا ية  ملاألطراف يف الاتفا ب ت تب يق ل ية ول أو /ثرد الورا
نجاح ها يف أن يلكل هذا املؤمتر اب ـي تعرب عن ابلغ أ يدية،  لاملعارف ا ملتقل فه بو . ل يوأطلع احلضور عىل معل الو

تقدة اليت جرت وال سـامي يف إطار  شات ا نا ية الفكرية مضن جلاهنا وعىل ا برية من قضااي ا ملعىل طائفة  ق مل مللكك
ية اب ية ادلوية ا نة احلكو ملا نم ل يدية والفوللكورملعللج ية واملعارف ا تقلية الفكرية واملوارد الورا لث تطرد قائال . لك ًوا سـ

باع هنج تدرجيي يوي ا ناك قضااي هممة مطروحة وإنه من ا تإن  حل ها واكةل األمم . ه بو بو بغي للو صفورأى أنه  ين ي
شأن قضااي شات  نا يد من خربهتا وتدير ا ية الفكرية أن  ية اب تحدة ا با ق مل ن تفمل تسـمللك تعاون يف ملع ية الفكرية اب ل ا مللك

نظامت دوية أخرى لالوقت ذاته مع  ية . م ية الفكرية يه أداة شديدة األ تقاد بدله أن ا تاما، أعرب عن ا مهو مللكع ًخ
تصاد العاملي  ية الا هام يف  يد العاملي لإل تايل الاتفاع هبا عىل حنو فعال عىل ا بغي اب تصادية  قية الا س ن منق لصع ن ل تمن يت لل

ية وقال إنه من  نا بدلان ا ساعدة إىل ا ية الفكرية وتقدمي ا يق أنظمة ا ثل  شطة  ية أ ماجليل أن تزداد أ مللك لم ل مل سـ ن تنمه
بو شطة الو شاركة الفعاةل يف أ يواصل ا تعاون يف جمال الفحص وإن بدله  بدلان األقل منوا وا يوا ن مل سـ ل  .ًل

توى لعام ورحب وفد مالوي  .120 يع ا ملسـمبوضوع اجلزء ر ية2010ف ية مللك، وقال إن ا ها صةل ويقة اب من الفكرية تر لتث بط
تاع ابألعامل  نولويج والا تقدم ا ياة من خالل أوجه ا سن جودة ا يث أهنا  تصادية،  ية والا متالاجامت ل حل حت حب سـع تك لق

ية ية وا ناألد منو . لفب يق ا تاكر فعاةل و شطة ا لوقال إن احلكومة تقر بأن مالوي ال ميكهنا إحراز تقدم وإقامة أ حتق ب ن ّ
ية من ية الفكريةلتمنوا وأضاف أن مالوي تعكف عىل أن يكون . للملك دون أن يكون دلهيا نظام شامل وواحض 

تصادي  منو الا يق ا يا، كام تعكف عىل احلد من الفقر من خالل  نولو توسط ادلخل مدفوعا اب تصادها  قا حتق ج تك م لق ّ ل ً
ية ية ا تدام وتطوير ا تا تحسـ لمل نو. لبن تكوراح يقول إن احلكومة تقر كذكل بأن  يا املعلومات والاتصاالت ّ جلو

تصادية، وأن من الرضوري أن توىل  ية والا ية الاجامت يق ا ها أمور حامسة  يا  نولو قوالعلوم وا تحق لك ج عتك لتمن ل ل
تصاد مالوي ية يف ا ية القطاعات الر ية الفكرية نظرا ألهنا شلك القاعدة اليت تقوم علهيا  قاألولوية إىل ا سـمللك من ئيت ت ً .

تطرد قائال إن ح ًوا يع سـ ناء وتو بارة عن إعادة  تاكر وهمارة القوى العامةل هام  سـكومة مالوي ترى أن الا ب ع ب
ية الفكرية وما يربط هبا من أسواق تجات وخدمات ا تنطاق طائفة من  ن مللكل تاكر فعاال يف . م ًوليك يكون الا ب

ثل مالوي، من الرضوري أن ت بدلان منوا  تصادية يف بدل من أقل ا ية الا ميق ا ق ًحتق ل ية لتمن بدل ا لبنكون دلى ا ل
ية الفكرية ية املالمئة  للملكا يد . لتحت ساعدة جارية يف  بو من  نان بدله ملا تقدمه الو تشيوأعرب الوفد عن ا م ي مت

ية ية ا لتحتا ية . لبن شأن ا ياسة  رشوع  بو وضعت مالوي  ساعدة وادلمع املقدمني من الو مللكوقال إن اب ب سـ م ي مل
تظر الاعامتد  رشوع  ينالفكرية وهذا ا تجارية املدونة يدواي . الرمسيمل يع جسالت العالمات ا نة  ًورصح بأن ر ل مج مق ّ

تة  ية من نظام أ تا يدخل يف املرحةل ا تب جاهز  يا، وأن ا متل حا بدل قد ا ية الفكرية يف ا تب ا متيف  ل ل ل ل ملكل مللك ًمك ك
ية الفكرية تعلقة اب. مللكا يع القوانني ا تطرد قائال إن مالوي تقوم اآلن مبراجعة  ملوا مج مللكية الفكرية دلهيا وترحب ًسـ

ية ته الهنا نقح يف  تجارية ا بو لوضع قانون العالمات ا ية من الو ية واملا ساعدة ا ئتلقي ا يغ مل ل ي ل ن مل صب ّ وقال إن . لتق
يعا من  توى ر بلغ  شعب مالوي ليك  ية  نح درا مترارها يف تقدمي  بو عىل ا شكر الو ًاحلكومة تود أن  ف ًم سـ ي ل سـ ي مت ِ سـ

ي تدريب عىل شؤون ا مللكا يدية . ة الفكريةل تقلوأضاف أن مالوي لطاملا رأت أن مثة صةل ويقة بني املعارف ا لث
ية  نة احلكو تطورات اليت حتققت يف ا يدة اب يه، فإهنا  ية، و بري عن الفوللكور واملوارد الورا موأشاكل ا للج ل سع عل ث لتع

تقدم يف وضع صك دويل م بو، وتطلع إىل إحراز املزيد من ا تابعة للو لادلوية ا ت ي ل ية ل نظم جمال ا مللكلزم قانوان  لي ً
يابة . الفكرية يان اذلي أدىل به وفد أنغوال اب نضم انضامما اكمال إىل ا نوقال الوفد يف هذا الصدد إن مالوي  ب لت ل ً ً

ية بدلان األفر يقعن مجموعة ا ية . ل ية  ية األفر نظمة اإل ها دوةل عضوا يف ا للملكوأضاف أن مالوي بو يق ميصف قلمل ً
سطس الفكرية، شاركت يف هر أ غ املؤمتر ادلبلومايس اذلي عقد يف  شأن 2010ش نظمة  ب العامتد بروتوكول ا مل

ها  بري عن الفوللكور، وقد أاتح هذا املؤمتر الفرصة ملالوي ليك تعمق  يدية وأشاكل ا فهمحامية املعارف ا تع لتقل ل
ياساهتا ال بهتا يف سن  تفع ابخلربة اليت ا نقاش وليك  سـللقضااي اليت خضعت  ّلل س كتن ثقافةت شأن ا ية العامة  لو ب . طن
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ية يف نومفرب  ية الو تو شأن ا نونوه الوفد إىل أن مالوي تعزتم عقد حلقة معل  ع ل طب بل الانضامم إىل 2010ّ ق 
تقين من . الربوتوكول املذكور متس احلصول عىل املزيد من ادلمع املايل وا بو وا متر للو لوشدد عىل دمعه ا لي ملسـ

متكن مالوي من حتديث  نظمة  تا ية الفكرية اليت لتمل يذ برامج ا نجح يف  ية الفكرية و ها اخلاص اب مللكرش نف مللك تيع لت
ية منو وا تاكر وا منوضعهتا من أجل الا لتب  .ل

سه يف  .121 تأ ية  ثا نوية ا تفل ابذلكرى ا بل األسود ا ية الفكرية يف ا تب ا بل األسود أن  يوأفاد وفد ا ل ن ل سـ جل سجل ل ح مللك مك
رشف عظمي أن يعر. 2010 مايو 28 نة لوقال إنه  ية العامة  نذ ا نجزة  سـض األشطة ا مجلع مل لن  وأشار إىل 2009م

ية العامة يف  يه اجامتعات ا تارخي اذلي انهتت  مجلعأن ا تحدث ابمس الوفد 2009فل يه ا تارخي اذلي عني  مل اكن ا فل ِّ ُ
ية الفكرية تب ا مللكمديرا جديدا  ملك ً ب. ً ية الفكرية يف ا بعة األوىل جلريدة ا جلومىض يقول إن ا ل األسود مللكلط

يه يف املادة 2010 فرباير 10صدرت يوم  نصوص  بدل اباللزتام ا عل، وبذكل فقد أوىف ا مل ية ابريس12ل . ق من اتفا
ية يف  ثا بعة ا نوصدرت ا ل ثة يف 2010ن يويو 10لط ثا بعة ا ل ومن املقرر أن تصدر ا ل توبر 10لط وأعلن . 2010ك أ

تصديق عىل اتفاق نفاذ يف األول من مارس لالوفد أن الربملان صادق عىل قانون ا متديد ودخل حزي ا ل ا ّ ، 2010ل
ها  ية يف أورواب، مبا يف ذكل الرباءات اليت  تارخي متديد نطاق حامية الرباءات ا تداء من ذكل ا مينحوميكن ا حملم ل ًب

بل األسود يه، إىل ا تب األورويب لدلول األعضاء  جلا ف يفاء رشوط . ملك سه، جرى ا ستويف الوقت  مدة "نف
ية يق الاكملقو" حصال نة من القانون الوطين للرباءات، مما جيعل هذا القانون قابال  باعد  تطي للمع تعلق . ً يوفامي 

يكون جاهزا ابلاكمل حبلول هناية  ية  نا ية ا رشيعي  بل األسود، قال الوفد إن اإلطار ا ًرشيعات ا سـ ع لص ت جل للملكت ل ب
تجارية خي. 2010عام  شأن العالمات ا لوأضاف أن القانون املقرتح  تعراض يف الربملانب ية ا سـضع  وخالل . لعمل

نعقد يف  مترب 9ملالاجامتع ا شأن قانون امحلاية القانوية للرسوم والامنذج 2010سب  ن، صادقت احلكومة عىل اقرتاح  ب
ية نا عا يا ومن . لص ية فامي خيص القانون املعمول به حا يريات يف غاية األ شأن قانون العالمات  ًوأدخل اقرتاح  ل مه تغ ب
يحل حمل الفحص املوضوعيأمه هذه  يريات إدخال نظام املعارضة  لا ثات عىل اقرتاح قانون . لتغ يكام أدخلت حتد

رشيعات األوروية تفق واملعايري ادلوية وا ية وحددت احللول بطريقة  نا بامحلاية القانوية للرسوم والامنذج ا ت ل ت ع لص لن ّ ُ .
شأ اجل ياانت ا نومبا أن القانون الوطين للرباءات وقانون  بل يف ملب تمدا من  قغرايف ا ُ يمت الانهتاء من 2008ع فس، 

ية حبلول هناية عام  نا ية ا عاإلطار القانوين  لص سخة معل من قانون . 2010للملك نوأفاد الوفد كذكل أنه أعدت  ُ
ها ها و تصة بصدد الانهتاء من تعد سلطات ا يفحق املؤلف واحلقوق اجملاورة وأن ا تكييل خمل رشوع . ل ندما يصاغ  مو ُع

هور املعينالقانون بريا دلى ا ست اهامتما  سأةل معقدة ا نظم نقاش عام نظرا ألهنا  مجل،  ًي كً ت ًم ك وراح الوفد يقول إن . س
باره اقرتاحا يف الربع األخري من عام  توقع وضع هذا القانون اب ًخطة معل احلكومة  ت وأشار إىل مواءمة . 2010عت

ليع القوانني املذكورة أعاله مع املعايري ادلوية واأل ية الفكريةمج نظمة  للملكوروية ا مل وأبرز مدى تقديره لدلمع املقدم . ب
بل األسود متي إلهيا ا يا اليت  بدلان يف أورواب وآ بة بعض ا بل  بل األسود من  جلإىل ا سـ ل شع ينجل هذا ادلمع . ق لواكن 

يكون هل تأثري يف تطوره  ية و سة  بارها مؤ ية الفكرية اب تب ا بة  ية خاصة اب سـأ مف سـل ت س ت سـ عمه مللكن ًبالملك . تق
بو اكنت خطوة ابرزة يف جمال  بل األسود إىل الو توى من ا يع ا يوأوحض الوفد أن الزايرة اليت قام هبا وفد ر جل ملسـ ف

يد غري يف  ناء مع املدير العام ا ها اجامتعا  نظمة، وقد عقد الوفد خال بل األسود وا تعاون بني ا سـا ب مل جل لل ً ً ناير 25ل ي 
بات الفعاةل اليت قامت وأكد الوفد أهنا اكنت زايرة شا. 2010 بري للرت يدة اإلعداد وأعرب عن تقديره ا يمةل و لك تج

يا بدلان يف أورواب وآ بة بعض ا سـهبا  ل ية إىل . شع ناء املقدم يف شلك زايرة درا سـكام أشار الوفد إىل ادلمع ا لب
ية حول معاهدة  ندوة الو بة، وا ية نظمهتا ا هورية ا ية يف ا نا ية ا نتب ا ل شع ع طلص ل يك مجل مللك شأن لتشـمك تعاون  با ل

بل األسود ية الفكرية يف ا تب ا تعاون مع  بو اب شا واليت نظمهتا الو جلالرباءات اليت عقدت يف بودغور ل ي مللكت مك . ي
ية  ية ابالسرتا ثة  نظمي  بل مجةل أمور مهنا  بو يف ا تقدمه الو يجوشمل أيضا إطار ادلمع اذلي  ن بع ت ي سـ تي مع ملسـتق ً

شا ية الفكرية يف بودغور ية  تالو ين للملك هم مباكن احملافظة عىل و. ط شريا إىل أنه من ا ملواصل الوفد تدخهل  ً م
بل  ية الفكرية يف ا سني حامية حقوق ا هم يف مواصةل  يدها مبا  بو وتو جلالعالقات القامئة بني بدله والو حت ط مللكي يس

تحقق عىل الوجه املطلوب. األسود تقاده بأن األهداف احملددة  ُوأعرب عن ا سـ  اليت وأبرز األولوية القصوى. ع
ية إىل الانضامم إىل الاحتاد األورويب وأضاف أن تطوير رشيعات  هودها الرا بل األسود  تتولهيا حكومة ا مجل جل

ية الفكرية مبا يامتىش ومعايري الاحتاد األورويب يه خطوة هممة عىل هذا ادلرب تب . مللكا مكوأوحض أن موظفي 
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بريا  بل األسود تلقوا دعام  ية الفكرية يف ا ًا ك ًجل ميي مللك رشيع وتكوين الكفاءات من خالل الربانمج اإل قليف جمايل ا لت
بلقان وتريا ية لغرب ا نا ية الفكرية وا شأن حقوق ا نارشين  كلالحتاد ادلويل  ل ع لص ب شريا . مللكلل تمت الوفد تدخهل  ًوا م خ

نطقة ية الفكرية يف بدلان ا تب بدله وماكتب ا ميي بني  تعاون اإل ملإىل ا مللكل مك أبرم اتفاقات وأضاف أن بدله . قل
بدل  ساعي ا يا وذكل يف إطار  يا ورص يا وكروا رشيكة، أي مع ماكتب سلو ية ا لتعاون مع املاكتب الو م ب ت ن ل ين فط

ية الفكرية  سني حامية حقوق ا ية الفكرية و تعاون يف جمال حقوق ا يد عالقات ا يع تو ية إىل  مللكالرا مللك حتم ل ط تشج
بل األسود  .جليف ا

يان اذل .122 يق ا بوأيد وفد موزا لب ية م ية وقال إنه هممت أشد الاهامتم ابدلورة احلا لي أدىل به أنغوال ابمس اجملموعة األفر يق
ية تاكر وا يع الا ية الفكرية يف  بب تركزيها عىل دور ا منيات  ب شج لتللجمع ت مللك يق تويل اهامتما . بس ًوقال إن موزا مب

يا  نولو شأت وزارة العلوم وا نولويج وأ تطوير العلمي وا مخاصا  ج تك لتك نل لل نواتً رش  سـنذ أكرث من  ومىض يقول . ع
يق  ية الفكرية، مما يعكس رؤية موزا ية  تاكر واسرتا ية لال متدت أيضا اسرتا بإن حكومة بدله ا يج ب ميج للملك ت ت ً ع

تكرين . بشأن هذه القضااي ية الفكرية يف أوساط ا رش ا شطة  تطرد قائال إن احلكومة قامت بأ بوا ن ن ملسـ مللك ل ً
تخدام تكل يع ا سـواخملرتعني و ية محلاية إبداعاهتمتشج ساعدة . ل اآل تكرين  يق دلمع ا ملكام وضعت برانمج موزا ب ملب م

ياغة الرباءات يل وتوفري ادلمع  يني عىل احلصول عىل براءاهتم وتقدمي حوافز  تكرين ا لصا سج حملل تب وأشار إىل . للمل
نت م ياغة الرباءات  شأن  بو  تعاون مع األربو والو ية هممة اب مكنظمي دورة تدر صب ب ي ي ل يني من يت تة  نن تدريب  تقسـ

يق تخصصني. مبموزا تواصل هذه ادلورة حىت يمت تدريب عدد أكرب من ا ملوأعرب عن أمهل يف أن  وواصل . ت
ية نولو نفاذ إىل املعلومات ا سأةل ا بريا  شريا إىل أن بدله يويل كذكل اهامتما  ثه  جحد لتك ل مل ك م ًي وأضاف أن . ًً

تا يف فرباير  بو و يق والو قعموزا ي ّب شأ مبوجهبا  اتف2010م يق و ية الفكرية يف موزا تطوير ا شأن خطة  ناقا  ب ل ُيب سـم مللك ً
يا نولو تاكر وا جمركز دلمع الا لتك يون عن ارياهحم . ب شاركون ا بو ُعقد يف مابوتو، أعرب ا تويف اجامتع مع الو حملل مل ي

رسعة شاء املركز  بادرة ودعوا إىل رضورة إ بهذه ا ن مل يق يف أن يدخل املكون. ل  اآلخر خلطة تطوير مبكام تأمل موزا
ية تجات ا مية ا ته يف الرفع من  نفاذ نظرا أل ية حزي ا ياانت اجلغرا ثل يف ا ية الفكرية وا حمللا ن ي ل ب ملمت مه قل ً ّ ف واسرتسل . ململلك

بةل، ورأى أن هذه  نة ا بدل يف ا بو إىل ا يا للو شوق زايرة اإلدارة ا تظر أيضا  يق  ملقيقول إن موزا سـن ل ي لعل ب لب ً ت م
توطد عالقات بدل سـالزايرة  بو  ية اليت تقدهما الو ساعدة ا يق وتعزز ا بو وموزا تعاون القامئة بني الو لل ا ي ن مل ب ي تقل لم

ناك ية الفكرية  هوتزيد من شأن ا يا . مللك نولو رشوعات حتفز نقل ا يق ترغب يف إقامة  جوأضاف أن موزا لتك مم ب
تلفة ية الفكرية ا يص حلقوق ا خملوالرت مللك بادرات مي. خ ثل هذه ا ملورأى الوفد أن  تطوير م رسع من وترية ا لكهنا أن  ّت

بدل تصاد ا ية ال نا سني القدرة ا نولويج، ومن مثة  لا سـ ت قحت فتك ل تحديث الوسائل . ل يق  لويف إطار هجود موزا مب
يا املعلومات يف  نولو شمل  يه  سا يواصل  ية الفكرية، أوحض الوفد أن بدله  هد ا ية  نولو جا تك مللك ملع ج تتك ع م لسـ ل

ية الفك يل حقوق ا مللكإجراءات  يق كفاءة أكربتسج يل اإللكرتوين من أجل  حتقرية هبدف إدخال ا وأضاف . لتسج
بري تقدير  يحظى  بو يف هذا الصدد  كأن دمع الو ب سـ نرص حامس يف . ي ية الفكرية  يق ترى أن ا عوبني أن موزا مللكب م ّ

شلك أكرب وأفضل تخداهما  تواصل العمل من أجل ا بدل وأهنا  ية يف ا ية ا باسرتا سـ سـ ل من لتيج تام. ت ، أعرب خلويف ا
يق ية الفكرية يف موزا تطوير نظام ا بو  بالوفد عن تقديره لدلمع اذلي تقدمه الو ل مي  .مللك

بة  .123 سني قدرة ادلول األعضاء عىل مرا ية  بات عىل أ نا قوقال وفد الرنوجي أن بدله شدد يف العديد من ا حت مه سـ مل
سامح لدلول األعضاء  نجز  ناء ا بو ورحب ابلعمل ا ية للو شؤون املا للا مل ب ي ل ّل بة وال سـامي من ل يفة املرا قبأداء و ظ

ية ادلوية للقطاع العام يذ املعايري احملا لخالل  ب سنف شأن . ت بو  تعلق ابلعمل اجلاري حول جدول أعامل الو بوفامي  ي ي
ية الفكرية ية وا ية اب نة ا تقدم احملرز يف أعامل ا ية، أشار الوفد إىل ا مللكا من ن للج ل تمن لت سلمي . ملعل يذ ا لورأى أن ا لتنف

ي صتو ية لل نا بدلان ا بو فضال عن تعزيز قدرات ا تعاون بني ادلول األعضاء والو تفق علهيا من شأنه تعزيز ا مات ا ل ل ي ل ًمل
ية الفكرية تفادة اتمة من ا تفادة ا بدلان األقل منوا عىل الا مللكوا سـ سـ ية إحراز تقدم يف . ًل مهوأكد وفد الرنوجي أ

ية بقانون الرباءات وامليض نة ادلامئة ا نأعامل ا سائل قدما بطريقة ملموسةملعللج ً اب يق قانون . مل تنسـورأى الوفد أن 
يق ذكل الغرض سامهة يف  يد للغاية وأعرب عن دمع بدله لألعامل ا حتقالرباءات املوضوعي  وشكر الوفد . ملمف

شأن الرباءات وأثىن عىل الفريق ال تعاون  ثة للفريق العامل ملعاهدة ا ثا تب ادلويل عىل تقرير ادلورة ا با ل ل ل عامل ملك
ية توجهيات األسا يذية وا نات عىل اللواحئ ا سـتقدميه اقرتاحات إلدخال  ل نف لتي ّوعرب الوفد عن سعادة بدله . حتس
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يدية  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو سق العمل يف ا تقلسارع  ث ن ل للج ن لت مللكملع م ب
شات احلا نا قوالفوللكور وأعرب عن إميانه بأن ا سائل متيض قدمامل تجعل ا نصوص  ًية القامئة عىل ا مل سـ ل وقال . ل

بث وإبرام  ئات ا تعلق حبقوق  ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ا نة ادلامئة ا لالوفد إنه يواصل دمع معل ا ي مل ن هللج ملع
برصي سمعي ا لمعاهدة محلاية األداء ا تفق علهيا. ل تح القضااي ا ترب الوفد أنه ال حاجة إىل إعادة  ملوا نة فع سـ يف 

سأةل، عاقدا 2000 شأ حول هذه ا ته يف عدم الاعرتاض عىل أي توافق يف اآلراء قد  نه عرب عن ر ً و مل ن يب غ ّ لك
ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة نة ادلامئة ا تحقق تقدم يف الاجامتعات القادمة  ناألمل عىل أن  للج وأعرب . ملعي

نة املذكورة يف يب بدله أيضا بعمل ا للجالوفد عن تر ً يدات وأعرب عن تطلعه ح ناءات وا لتقي جمال الا سـتث
نفات لفائدة املكفوفني واملعاقني برصاي نفاذ إىل ا شات املركزة عىل ا نا مترار ا ًال ملص ل ق مل ورأى الوفد أن . سـ

نة الصارم تلفة املقدمة أبرزت الزتام أعضاء ا للجالاقرتاحات ا نرب أحصاب املصاحل. خمل موقال الوفد إنه يدمع أيضا  ً .
تجارية اجلديد دخل حزي وأشا توى الوطين إىل أن قانون العالمات ا تطورات عىل ا تعلق ابألشطة وا لر فامي  سـ ل ن ملي

نفاذ يف  يف التفاق الهاي يف 2010ل يويو 1لا ن وأن الرنوجي انضمت إىل ويقة  ّوسلط الوفد . 2010ن يويو 17جث
شامل بوصفه إدارة بدلان ا تب الرباءات  شطة  لالضوء عىل جناح أ ل شأن الرباءات مكن تعاون  ية مبعاهدة ا ب  ل معن

تب ملكمالحظا زايدة مضطردة يف الاتفاع خبدمات ا ن ية . ً تب الرنوجيي  شريا إىل أن ا ته  للملكواتبع  ملك ً م لكم
مترب  تضاف يف  بو، ا ية للو ية العا تعاون مع األاكد ية، اب نا سبا سـ ي مل مي ل ع يال من 12 مجموعة مكونة من 2010لص ً ز م

تلفة يف ية  خمبدلان ان تجاريةم بوع يف جمال قانون العالمات ا ية ملدة أ ل إطار دورة تدر سـ تب . يب ملكوقال إن ا
ية نا بدلان ا ية يف ا نا ية ا ية اب تلفة  ية من ماكتب  تضاف أيضا زايرات لوفود أ ما لمللك ل ع لص ن خم ب معسـ جن ويف األخري، . ً

يات ال ناءة يف جناح ا ية وا سامهة اإلجيا مجلعشدد الوفد عىل الزتامه اب ب ب ّمل ل  . عامةّ

ياك ابمس الاحتاد  .124 يق ويان  يا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى وا يان سلو يا  بلجوأيد وفد روما ب بلط ن ب لن في
يه بالغ عددها فاألورويب وادلول األعضاء  يد دوةل27ل ا تأ ي متام ا وأعرب عن تقديره للعمل الرائع اذلي اضطلعت . ل

سار اإلصالح املؤسيس بو ورحب  مببه الو تد به وأكد أنه وأشاد أيض. ي ها اذلي  ساعدهتا ود يعا ابألمانة عىل  معم
مثرة ية و سامهة إجيا بو  شطة الو سامهة يف أ معازم عىل ا ب م ي ن يمة يف . مل ية الفكرية أن تفيض إىل حلول  ّوميكن  ق للملك

ية بري من األ شأن عىل جانب  بو يف هذا ا سامهة الو ية وإن  تصادية والاجامت سائل الا مها ك ل ي م ع  ورحب الوفد. قمل
توصل إىل  ية الفكرية وا تحدايت اليت تعرتض ا تحديد ا يغت  توسط اليت  ية لألجل ا لابخلطة الاسرتا ل ل ص مل مللكيج ت

تقدمة. سـبل مواهجهتا يا مرحةل  ية الفكرية يف روما ية  ية و ياغة اسرتا موقد وصلت  نللملك ن يج طص ند . ت يستو
ية اليت اكنت أساس ية إىل األهداف الاسرتا يجرشوع هذه الاسرتا يج تم سابقة وأدرجت ت ية ا ل الاسرتا تيج

ية . 2015-2010أهداف جديدة لفرتة  نة ادلامئة ا يا اهامتما ابلغا بعمل ا متت روما نويف جمال حق املؤلف ا للج ملعن ً ً ه
ها كحامية العروض  سائل اليت طال نقا شاركة هبمة يف تقدم ا تطلع إىل ا شحبق املؤلف واحلقوق اجملاورة واكنت  مل مل ّت

برصية  ية ا لا بث اإلذاعيلسمع شأن . لوحامية العاملني يف ا شرتكة  ية ا تو يدات فإن اقرتاح ا تعلق اب بوفامي  مل ص ل ي لتقي
ية حبق املؤلف اذلي قدمه الاحتاد األورويب وادلول  نفات ا حملمنفاذ األشخاص العاجزين عن القراءة إىل ا ملص

سابقة اكن فرصة ساحنة إلح نة ا يه يف دورة ا رشين األعضاء  بع وا لا للج لع فسـ أما . راز تقدم ملموس يف هذا اجملالل
يدية والفوللكور  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو بة إىل ا تقلاب ث ن ل للج لسـ ملع مللكن م ل

يدية ثقايف ا بري ا تقلفأشاكل ا ل لتع يا اليت ترى أن وضع صك غري ملزم أمر /ل نة يف روما مية  ها  نأشاكل الفوللكور  مثي ق ل
يدةممكن و شطة يف أول فريق عامل بني ادلورات . مفأداة  شاركهتا ا يا عىل  نعالوة عىل ذكل، شددت روما م لن

نة يف إحراز تقدم يف هذا  تقين اذلي قدمه الفريق إىل ا يل القانوين وا تح سامه ا ها يف أن  للجوأعربت عن أ ل ل ل ي مل
ية ابإل. اجملال شارية ا بو الا نة الو يا بإجنازات  بت روما نور ت ي جل ملعن س سابقة وساندت هجود ح لنفاذ خالل ادلورة ا

بو  يع ادلول األعضاء يف الو سـىن  ية الفكرية يك  هم اآلاثر وعواقب أشاكل انهتاك حقوق ا يق  نة  يا مجل ت تعم يللج مللك ف ل
يات إنفاذ فعاةل وانحجة تيجيذ اسرتا نظمي . تنف تاز يف  ها اجلوهري وعىل تعاوهنا ا بو عىل د توشكر الوفد الو ملم معي

بات نا سـا ية مل ندوة الو ثل ا نطقة  ية الفكرية يف ا نة يف تعزيز حقوق ا سامهة  شرتكة اليت سامهت  ن ا ل مل ي م طمل ممث مللك
ية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة اليت نظمت يف يويو  شأن اإلدارة امجلا ية  ثا نا ع ب ل يا2010مل ويف جمال . ن يف روما

تب احلكويم لالخرتاعات والعالما ية، تعاون ا نا ية ا ملكا عمللك تجارية مع غريه من الوزارات والواكالت لص لت ا
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توسطة والصغرية رشاكت ا ية قطاع ا ية  ية حكو ياغة اسرتا ية من أجل  ملا ل من يج ص لتن م ت ، وذكل 2013-2009لفرتة  ملع
تجارة واألعامل تصاد وا لبإرشاف وزارة الا بو واصل . ق يات ادلول األعضاء يف الو سابقة  نذ ادلورات ا يو مجلع ل م

تب احلكويم امل ية لالحتاد األورويب ملكا ية مع القواعد ا ته الو تامة أل ميذكور العمل عىل املواءمة ا ن نظم لتنظل ط
يعدل ويمكل القانون رمق 2010ويف أبريل . ولواحئه نفاذ وقد أىت  ّ، دخل قانون جديد حزي ا ل شأن 84/98ل ب 

يغت ية اليت  يذ القواعد ا ية و ياانت اجلغرا تجارية وا صالعالمات ا مي ب لتنظل نف تف رشوع و. ل سه، معم  مخالل العام  نف
ية شأن اخرتاعات املوظفني الامتسا ملوافقة الوزارات ا نقانون جديد  نظمي جمال اخرتاعات . ملعب هدف من  تواكن ا ل

نادا إىل عقد العمل  هم ا تاكر يف أداء  تحيل ابال يع املوظفني عىل ا تاملوظفني هو تعزيز أوساط األعامل و سمعل ب ل تشج
يةوظل إنفاذ حقوق. الفردي ية الفكرية من أمسى أولوايت احلكومة الروما ن ا تب احلكويم . مللك ملكووطد ا ّ

يقات  ها املعلومات الالزمة إلجناز ا تجارية تعاونه مع واكالت إنفاذ القوانني مقدما  تحقلالخرتاعات والعالمات ا لل ل
رشوع اإلن. اجلارية ية الفكرية و ية األوروية حلقوق ا مويف إطار إدراك املفو ب رشاكت مللكض لفاذ املوجه أساسا إىل ا

يفة يف مارس  ناعات ا رشاكت العامةل يف ا هذه ا توسطة والصغرية، نظمت ندوة  خلفا لصل ل .  يف بوخارست2010مل
توسطة والصغرية  رشاكت ا تلف ا ية دلى  تو تب احلكويم بعدة همام من أجل ا ملواضطلع خرباء هذا ا ل خم ع ل ملك

نة يف جمال ا يمي قدراهتا الاك ملوكذكل  م بحوث اجلرمية والعداةل . لكية الفكريةلتق ميي  تحدة األقا هد األمم ا لوعقد  لمل مع
يد تعلقة مباكحفة ا شأن األمور ا ية  سلطات الروما تقلاجامتعا مع ا مل ب ن شطة هادفة أخرى بدمع من . لل نووضعت أ

تب امجلاعة األورو ية و سوق ادلا يق يف ا تب ا تب األورويب للرباءات و بو وا بالو خل ل سـ مكي مك ناف لتنملك صية لأل
تعاون ية اجلديدة يف إطار برامج واتفاقات ا با نفات ا ية والاحتاد ادلويل محلاية ا با لا ت ن ملص ت لن ودأب اخلرباء . ل

بو ومهنا الفريق  تلف جلان اخلرباء أو اللجان ادلامئة واألفرقة العامةل يف الو يل بدلمه يف  يون عىل  يالروما خم ث متن
بونة مب تطوير نظام  شـالعامل املعين  شأ لب يات ا شأن حامية  بونة  يا تعزتم الانضامم إىل اتفاق  نا أن روما سم ب شـ ملن ت ل

ها دويا لو يا يف . تسجيل نولو ناحج  يص ا يا والرت نولو شأن نقل ا ية  بو دون اإل جوعقدت حلقة معل الو تك خ ج للتك لل ب مي قلي
ن2010سـيبيو يف مايو  هورية مودلوفا و شاركني من  شد غفري من ا بري  ه حرضها ابهامتم  مل ح هورية مجك مجغاراي و

يا سابقة وروما ية ا يوغوسال نمقدويا ا ل ل سطس . فن بو يف أ غزايدة عىل ذكل، نظمت الو تعاون 2010ي يا واب ل بروما ن
توى  ية  تب الروماين حلق املؤلف ندوة دون إ تجارية وا تب احلكويم لالخرتاعات والعالمات ا سـمع ا مي مبل قل ملك ملك

يات احلاسوية شأن حامية الرب سه  نجاح  با جم ب نف ياانتل شاركون من  .لب وقواعد ا ندوة  موحرض هذه ا ً بدلا من 14ل
نطقة ية املوهجة أيضا إىل املدارس واجلامعات يف . ملا تو شطة ا تدريب املوظفني وأ تا  يا اهامتما اث ًوهتمت روما ً عً ل ن ب ب ن

ئني نا رشوع إجنازات ا شـإطار  ل يني اجلديدي. م بلغ بأن املركزين اإل سعده أن  ميوقال الوفد إنه  ي قلي تعزيز حامية ّ لن 
رش املوجودة أصال يو إضافة إىل املراكز األربعة  تا لكوج و نهتام جا ية قد ا نا ية ا ًا ع مع تض ع بلص سـيمللك  .ح

تواصل اذلي تقدمه إىل بدله يف  .125 بو لدلمع ا نان الصادقة إىل الو شكر والا بارات ا يل  ملوتوجه وفد  ي ت ل بع مشـ سي
ساعد تعددة يف جمال حق املؤلف ومن خالل  ثات  مشلك  تدريب يف مبع ية الفكرية وا به  تة  لته عىل أ ت للملكمت مك

ياغة الرباءات متده جملس . صجمال  تجمعات اذلي  بو سامهت يف املراجعة املقرتحة لقانون ا سـيعوأشار إىل أن الو ل ي
بدل قربا ًنواب ا ي يق. ل تو مثرة ومتىن للمدير العام ومعاويه ا فوأعرب عن تطلعه إىل إجراء مداوالت  ل ن  .م

نغ .126 تصادية، سـوقال وفد  ية والا ية الاجامت ية الفكرية دلمع ا بو يف الالزتام ابلهنوض اب شارك الو قافورة إنه  عمللك من ي لتي
تفامه لعام  ناء القدرات قد اضطلع هبا يف إطار مذكرة ا شطة  لوإن طائفة عريضة من أ ب تدريب 2006ن ل عن ا

ئة يف جمال ال نا شأن القضااي ا يايس  متل احلوار ا شرتك، كام ا شـا ل ب سـ لمل نجاح يف يويو ك تجارية  لعالمات ا ب . 2010ل
تطلع إىل العكوف مع  هر نومفرب من هذا العام تدفع الوفد إىل ا بات األخرى املزمع عقدها يف  نا لوقال إن ا سـ شمل

تفامه املذكورة توى يف إطار مذكرة ا تقدمة يف ا تخصصة وا شاريع ا يذ املزيد من ا بو عىل  لالو سـ مل مل مل ملي وقال الوفد . تنف
نغافو بو يف سـإن  تب الو هادئ، وإن  يط ا يا وا ناء القدرات املضطلع هبا يف إقلمي آ بادرات  يرة تدمع  حمل سـ مكب ل م

ية الفكرية ية لإلقلمي يف جمال ا ساعدة ا تقدمي ا يدة  نصة  مللكنغافورة هو  مف نم مل ل نغافورة . لتقسـ سـومىض يقول إن 
ناء ال ثري يف  مثرت ا يدا اتما وقد ا ية تأ بادرات ا بتؤيد  ي لكمن ستم ً ً ية الفكرية يف لت مللكوعي والقدرات يف جمال ا

ية ألكرث من . القطاعني اخلاص والعام عىل حد سواء ثالث املا نوات ا متويل خالل ا ضوأضاف أهنا قدمت ا ل لسـ ل
هد عام 200 تطوير القدرات يف القطاع اخلاص، و رشوع  ش  ل ساعدة دوائر 2009م مل تدشني برانمج مصمم 
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ية عىل اخلروج إىل ا ية الفكرية حمللاألعامل ا شؤون الوجهية اخلاصة اب يع ا يد ادلويل مع إبقاء  مللكلعمل عىل ا ل مج لصع
سري  ية الفكرية يف القطاع العام  ئت أرسة للمامرسات تضم مديري ا تييف األذهان، ويف القطاع العام، أ لن مللك ش

ية الفكرية مللكبادل أفضل املامرسات واملعارف يف جمال ا تطرد الوفد قائال إن . ت سـوا تمن الفرص ًسـ تغنغافورة 
يه  ية  ية الفكرية دلهيا وإلضفاء املزيد من الفا تعلق اب يل ا نفاذ إىل نظام ا مترار لزايدة ا ها اب تاحة  علا عل مل سج ل مللكمل لتل سـ

يا  نولو ية إلجراءات األعامل وأنظمة  تا يع املراحل ا شمل إعادة تصممي  يا  بذوةل حا هود ا جوقال إن ا تك م خلجل مج ت ل ًمل
رشاكء وأشار . املعلومات شات مع ا نا سحت اجملال إلجراء  ية اآلخذة يف الزايدة أ لإىل أن القضااي الاتقا ق ف ل من

ية الفكرية بات ادلوية يف جمال ا سري إيداع ا بل  تطالع  يني ال مللكاألجانب الر ل لطل ي سـ سـ تسـ ورحب الوفد . ئي
شأن قانون العالمات، وأشار نغافورة  تعلق مبعاهدة  تقدم اإلجيايب احملرز فامي  باب سـ ي توصل إىل توافق ل ل إىل أنه مت ا

نة ادلامئة  يدية اليت وافقت علهيا ا ناف العالمات غري ا يذية للمعاهدة مع أ للجيف اآلراء ملواءمة الالحئة ا تقل لص لتنف
يذية تعديالت يف الالحئة ا متد هذه ا ية املعاهدة  ية  ية بقانون العالمات وصدرت تو لتنفا ل مجلع ص لتعن متد . ملع تعوما إن 

تعدي يةلهذه ا منوذ تايل بإدخال تعديالت عىل الاسـامترات ادلوية ا تقوم األمانة اب جالت  ل ل ل باه . سـ نتووجه الوفد ا
تعلمي العامة تركز  ية  ية الفكرية من خالل اسرتا تعزيز احرتام ا نغافورة  ها  بذ هود اليت  لاحلضور إىل ا يج ل سـ تت مللك ل جل

باب وعىل تعزيز وسائل اإلعالم عىل اإلنرتنت لكام أم يام به يف . كنلشـعىل ا بغي ا ثري مما  ناك ا لقورأى أن  ن يلك ه
هود  يق ا بو يف  ية دور الو ية الفكرية ادلويل عىل حد سواء، وشدد عىل زايدة أ متع ا جلنغافورة ويف  سـمللك ي مه تنسـ جم

يوم املرتابط ية الفكرية يف عامل ا تصدي لقضااي ا ية إىل ا لادلوية الرا ل مللكل تحا. م لفها لوأعرب الوفد عن شكره لألمانة 
ية ادلوية، وانشدها مبواصةل الالزتام ابمليض قدما هبذه  تو نغافورة يف بذل هجود ا مثن مع  ًاذلي ال يقدر  ل ع ل سـ ب

بو ها ابلو تح آفاق جديدة للعالقة اليت تر تطلع إىل  نغافورة  هود، وقال إن  يا ت بطسـ ف  .جل

يابة عن مجم .127 يا اب يان اذلي أدىل به وفد سلو يا إىل ا نوانضم وفد سلوفا ن ب لك ي يان فل يق وا بوعة أورواب الوسطى وا لبلط ل
يه يابة عن الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  ياك اب فاذلي أدىل به وفد  ن بالغ عددها لبلج وتقدم .  دوةل27ل ا

توسط اليت يراها  ية لألجل ا هود اليت بذلهتا يف إعداد اخلطة الاسرتا بو ورحب اب شكر إىل أمانة الو ملاب يج ي تل جل
س ملتوازنة وجاهزة  بوم يع أعضاء الو شرتكة بني  يق األهداف ا سري  نظمة عىل  ياعدة ا مج مل ي حتقمل وأشاد الوفد . ت

يات  تعلقة ابالتفاق عىل آ تاجئ ا ية الفكرية، وخص ابذلكر ا ية وا ية اب نة ا تقدم اذلي أحرزته ا لاب مل ن من ن للج لل مللكملع لت
ميه وإعداد ية و يات جدول أعامل ا يذ تو يق اخلاصة برصد  تقيا من ص لتسـ تنف شأنهلتن تقارير  ب ا وقال إنه يدرك ادلور . ل

تدى،  شامةل اليت تدور يف هذا ا شات ا نا ية ا ية ادلوية، وشدد عىل أ نة احلكو ناذلي تضطلع به ا ل ق مل مه ل ملللج م
نة، وأعرب عن ارياحه لالتفاق اخلاص ابألفرقة العامة بني  ية  تقدم احملرز يف ادلورة املا تورحب اب للج ض ل

ية بقانون الرباءات، وأبدى رسوره ابلر. ادلورات نة ادلامئة ا شات يف ا نا ية اليت سادت ا نوح اإلجيا للج ق مل ملعب
بو واإلقرار ابدلور الرييس . وأعرب عن تطلعه إىل مواصةل العمل يف هذا الاجتاه تعاون مع الو ية ا ئونوه إىل أ ي ل مه

ي تب سلوفا تواصلني إىل  ساعدة  ته من دمع و كاذلي تضطلع به، وشكرها عىل ما قد مكم م ية الفكرية طوال م للملكا 
ية يا، وأشاد . ضالفرتة املا يدت مؤخرا يف سلوفا بو لإليداع اليت  بات الو ية وفائدة  شدد عىل أ كوراح  شـ ي ت مه ًي مك

يا بو وبعض بدلان أورواب وآ تعاون يف الو بة ا تعاون والاتصال الفعال بني  سـإشادة ابلغة اب ي ل شع وأضاف أن . ل
ناء القدرات لزايدة الاتفاع حبقوق مبادرات وضع الربامج اليت اختذهتا ا بات  ناسب  نبة املذكورة مؤخرا  ب تطل ت مشع ً ل

نطقة يا وسائر بدلان ا تصادية يف سلوفا ية والا ية الاجامت يق ا ية  ية الفكرية  ملا ك ع من قبغ حتق تفت الوفد إىل . لتمللك لوا
مترار إلزاكء الوعي ا ها اب بذ هود اليت  يا، وشدد عىل ا تطورات يف سلوفا سـآخر ا ل تجل ك يهتا ل ية الفكرية وبأ مهلعام اب مللك

تصاد يجي يف منو األعامل والا ية ودورها الاسرتا قا تيق ية اليت تضطلع هبا . حلق رش يعوذكر من بني األشطة ا ت لن
هر نومفرب  نفاذ يف  ية اذلي دخل حزي ا ياانت اجلغرا شأ وا يات ا يا تعديل قانون  شسلوفا لف ب ن سم لك وقال إن . 2009ملت

هر  نت يف  يا  يسلوفا شك نغافورة 2010ناير ّس تجارية، وأضاف أن معاهدة  شأن العالمات ا سـ قانوان جديدا  ل ب ً ً
هر مارس  بحت سارية يف  تجارية أ شأن قانون العالمات ا شاجلديدة  ص ل وأبدى رسوره ابإلفادة بأن . 2009ب

بحت عضوا فهيا يف  يا صدقت املعاهدة املذكورة وأ ًسلوفا ص تام، أعرب الوفد . 2010 مايو 16ك عن تطلعه خلويف ا
يات يع القضااي خالل هذه ا شأن  توازنة  ية و تاجئ إجيا يق  مجلعإىل  مج ب ب من  .حتق
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ية الفكرية  .128 يهنا يف جمال ا ياغة بعض قوا بدل  ساعدة  ته من  بو عىل ما قد ند الو مللكوشكر وفد سواز ن لصم لل م ي يل
توقع وال يا و يه الربملان حا نظر  يُسـامي قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة اذلي  ل ًي نة ف متد يف هناية  سـ أن  . 2010ُيع

نفعة  تعلق ابلرباءات ومناذج ا ملوقال إنه من املعزتم طرح قوانني أخرى عىل الربملان إلدخال تعديالت عىل قوانني  ت
تجارية، يف القريب العاجل ية والعالمات ا نا لوالرسوم والامنذج ا ع تمدت، . لص ُوبني أن تكل القوانني مىت ما ا ع ّ

ية الفكريةسـتكون جحر األساس ا يه نظام قوي محلاية ا مللكذلي يرتكز إ وقال الوفد إن بدله يركز اآلن اهامتمه . ل
ساعدة يف  يطلب ا ية وأنه  ياانت اجلغرا ية وا يدية واملوارد الورا ية ابملعارف ا ياغة القوانني ا ملعىل  سـ ب ث تقل ن فص ل ل ملع

ية الفكرية ية  ته الو يا ياغة  للملكالقريب العاجل  ن سـ سـ بدلان وأيد الوفد . طلص يان اذلي أديل به ابمس مجموعة ا لا ُب ل
ية واملعارف  ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو متكن ا ية وأعرب عن تفاؤهل بأن  ثاألفر ن ل مللكللج م ملعيق ت
يق تقدم إجيايب حنو وضع صك دويل ملزم  يدية والفوللكور، يف إطار واليهتا املجددة، من امليض قدما و حتقا ً ُ لتقل

ية والفوللكور يدية واملوارد الورا ثقانوان محلاية املعارف ا لتقل ية . ً ية األفر نظمة اإل يقوقال إن ادلول األعضاء يف ا مي قلمل
يدية وأشاكل  شأن حامية املعارف ا ية ابعامتد بروتوكول سواكومبوند  تقلية الفكرية أرست األسس ا لب يق حلقللملك

تطلع إىل بري الفوللكوري وقال إن بدله  يا ها يف إطار اجلدول لتع ية ادلوية املذكورة أعام نة احلكو تمت ا ل أن  لم للج خت
ية متعاهتم ا يدية و حمللالزمين احملدد لفائدة أحصاب املعارف ا جمتقل نة . ل تام ألعامل ا يد بدله ا للجوعرب الوفد عن تأ ل ي ّ

يات جدول  تو يذ الاكمل  يده  ية الفكرية فضال عن تأ ية وا ية اب صا ل ي من نفن للتمللك ً لت يةملع شأن ا بو  منأعامل الو ب . لتي
تدى الوطين  تعلق اب ية فامي  ية و ساعدة ما ته من  بو عىل ما قد ند للو نان سواز نوأعرب الوفد عن ا ي ن ل م ي يل ملت تق مم

توبر  يعقد يف أ ية الفكرية اذلي  كحول ا سـ تدى الفرصة ألحصاب . 2010مللك يح ا ملنوعقد الوفد األمل عىل أن  يت
ية الفك يني اب مللكاملصاحل ا تكوين الرثوة ملعن ية الفكرية كأداة فعاةل  بل الاتفاع اب شاف  لرية يف بدله، ال ن سـ مللكتك سـ

بدل تصادية يف ا ية الا يق ا بة الفقر و يص  لو من سـ قتقل لتحتق ية إىل ضامن . ن بو الرا بادرات الو موأكد الوفد دمعه لاكفة  يم
يود أو بد تخدم األخري بفرض حد أدىن من ا تفاع لك من صاحب احلقوق وا لقا سـ ية ملن يع ا يود هبدف  منون  لتشج ت ق

تصادية  . قالا

توى يف إطار وفد وشكر  .129 يع ا شاركة يف اجلزء ر بو واملدير العام عىل دعوته  يادة الو تان  سـطا للم ي ملسـ فيك ق ج
بو ومن مث أكد أن ية واألربعني لدلول األعضاء يف الو يسةل الاجامتعات الامث ن سل
تان دوةل  جيكسـهورية طا مج

فتية  
يادة ختطو خطوا تجاريةسـذات  تطوير ادلميقراطي وإرساء العالقات ا لهتا األوىل عىل درب ا وقال إن تطوير . ل

ية  ية الفكرية ميكن من  تصادية وأشار إىل أن تطوير ا ياسـهتا الا تيس أولوية يف  ية الفكرية  منا تسـ ّ مللك ق يك مللك
ية يف بدله رشية ويه إحدى األولوايت الو ناإلماكيات ا ب طن همة وأوحض أن إىل جانب اإلص. ل ية ا ملالحات ادلا خل

ية خدماهتا وكفاءهتا، فقد  سني فعا ية إىل  بادرات الرا سةل من ا ها مبوجب  بو عىل إدخا لاليت تعمل الو حت مل سل مي ل
نظمة بو ودوها األعضاء يف ا ناسب للعمل بني شعب الو ملجرى كذكل إرساء توازن  لي ومىض يقول إنه بفضل . ُم

رش املعارف بو ارتفع  نتعاون بدله مع الو ية الفكرية ويف جمال وضع القوانني ي مللك بصورة ملحوظة يف جمال حامية ا
ية الفكرية وأشار إىل أن  شأن موضوعات ا متدت احلكومة عددا من القوانني اجلديدة  يجة ذلكل ا مللكأيضا و بت ً ع كن

توفدومىض ال. ًالعمل يف هذا املضامر ال يزال جاراي يع نطاق ا ل يقول إن حكومة بدله ترغب يف تو مثر مع سـ ملعاون ا
شأن  يارية معارصة  ية  ية الفكرية ووضع قوانني دوية وو شأن قضااي ا سأةل رش املعارف  بو ألن  بالو مع ن ل ب ن م طي مللك
يدان، ال  ته جتارب العديد من ادلول يف هذا ا ية، كام  ية الفكرية والانضامم إىل الصكوك ادلوية الر ملا سـ نل بيّمللك ئي

تعلقة مب سب، بل ملتضمن حامية حقوق املؤلف ا يع نطاق األساس القانوين احلايل  ية الفكرية وتو حفوضوعات ا سـ مللك
يد بدل  يس فقط عىل  تصاد  تدامة لال ية ا يق ا يح فرصة  تصاد احمليل مما  ية الا صعتزيد من جاذ سـ من لب ق حتق ت ملق لت ي

نطقة بأرسها يد ا ملواحد بل عىل  يا الوسطى متكل إماكيات هائةل يف جمال ا. صع نطقة آ لوأكد أن  ن سـ تمنية م
برية ية  تيس أ نطقة  بو يف هذه ا نطاق معل الو يعا أكرب  تايل فإن تو تصادية واب كالا مه مل ي ل سـ يكل بادرة . ًق مبوأعلن أنه 

سني  تحدة األخرى، جيري اآلن  نظامت األمم ا بو و تعاون مع الو تجارة واب تصادية وا ية الا حتمن وزارة ا مل ي ل ل ممن ق لت
ية ها يف جمال ا ية و مللكالقوانني احلا تنسـيق يق مع شعب . ي الفكرية معال بأحاكم اتفاق تربسل ُوأعلن أنه جيري ا لتنسـ

تان، وأن بدله، يف  ية يف طا توى ا ية الفكرية تراعي  ية يف جمال ا ية لوضع اسرتا بو ا سـالو من سـ يج ن يكي م ت جملع لت مللك
نظمة رشوع الويقة اوفدوقال ال .ملهذا الصدد، يأمل يف احلصول عىل ادلمع الاكيف من ا ن، إن  ث ُية أعدت ملعم
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بادرة من وزارة  يل ادلويل للعالمات  شأن ا تان إىل بروتوكول مدريد  هورية طا مبشأن انضامم  سج ب سـ تب ليك ج مج
بدل تصادية يف ا ية الا يق ا برية  تجارة مما أاتح إماكيات  تصادية وا ية الا لا من ك ن ل قمن تحق تق لت توقع أن . لل ملوقال إنه من ا

نة ينضم بدله إىل الربوتوكول املذكور يف هناية سأةل الانضامم وفدوأفاد ال. 2010سـ  يا دراسة  م أيضا بأنه جيري حا ًل
بو ية اليت تديرها الو يإىل الصكوك األخرى الر بو . ئيسـ تعاون مع الو نظر إىل ا تان  تطرد قائال إن طا يوا ل ت سـ جيكسـ ً

هل  تعاون  يث إن ذكل ا تعددة األطراف عىل حنو إجيايب،  ية وا نا يع القضااي ا حتقشأن  س يح ل مل ئ ث مج ية لب لتمنيق ا
بدل تصادية يف ا لالا يل بلوغ وفدويف األخري، أعرب ال. ق ناء يف  نجاح وإرساء حوار  يع اب ياته  سب عن  ّ ب ل للجم متن

نة  .ملعلاألهداف ا

ثل جامعة  .130 مموشدد  ية ولقد ادلول ّ تصادية والاجامت ية الا يق ا ية الفكرية يف  ية نظام ا عالعرية عىل أ من مه قب حتق لتمللك
ت بو يف عام لاكن إلبرام مذكرة ا يفامه بني اجلامعة العرية والو يق 2000ب شاور وا سـ بداية مرحةل جديدة  لتنت لل

ية الفكرية يف  نوية لرؤساء ماكتب ا شاورية ا تني، أخذت صورا مهنا الجامتعات ا تعاون بني ا مللكوا سـ ت نظم لل لمل ً
شاور وا ية  ية مؤ تظام يرىق إىل آ بحت منطا  نطقة العرية اليت أ سـا ت سـ ل ن ص ب نمل لتس لل ًم يق العريب بدمع من اخلرباء ً

ية الفكرية يف ظل نظام  تالحقة يف جمال ا تطورات ا ية الفكرية إزاء ا ية  نظمة العا مللكادلويني وا ملللملك ل مل مل ل
تصادي عاملي يقوم عىل املعرفة بحت يف أمس احلاجة إىل تطويرها وفق . قا تفامه هذه أ صوقال إن مذكرة ا ل

تطو. مقتضيات العرص هذا ا لوإدرااك  ل ية اليت ُعقدت ً تصادية والاجامت ية الا عر، قال إن القمة العرية األوىل  من قب للت
ناير  نطقة 2009ييف الكويت يف  تاكر والاخرتاع يف ا ية دلمع الا ية موا ياسات و مل أوصت برضورة اعامتد  ب ت ن طسـ

ية  ية الفكرية من أجل حتفزي ا تعاون العريب يف جمال ا يق وا منالعرية، وزايدة ا ل سـ لتب مللك نطقةلتن تصادية يف ا ملالا . ق
ناير  ها مرص يف  ية اليت  ثا تدئ يف الكويت فإن القمة العرية ا تكامال ملا ا تطرد قائال إنه ا يوا ن ل ب ب سـ ستسـتضيفسـ ً

ناء عىل قرارات مقة الكويت2011 تقوم اب ب  ية الفكرية يف العامل العريب يدفع  وقال إنه ال. لسـ مللكشك أن وضع ا
ب لجامعة ادلول العرية إىل مطا ية الفكرية يف ادلول العرية ب ته إعداد دراسة عن حقوق ا بو بدمع قوي بدا بة الو ي مللكي

نطقة العرية ودراسة توفر  تاحة  ية ا نولو ية يف ضوء القدرات ا تصادية والاجامت ية الا ها اب بواربا للم مل ع من جت تك ق لط لت
يا نولو ية لدلول العرية وإدارة ا ياانت واملعلومات ووضع رؤية اسرتا جا لتك ب يج تب ميي . ل نطلق ادلور اإل قلومن  م

نوية  نوب، فإن جامعة ادلول العرية دخلت يف رشاكة حوار وتعاون مع دول أمرياك ا تعاون بني دول ا بوا جل ب جل ل
تني يا يف عقد  مقثلت مؤ سـ ًمت نوية يف مايو . س بوحتدث عن عقد القمة األوىل لدلول العرية ودول أمرياك ا جل  2005ب

ية يف ادلوح ثا يا وا نيف براز ل ية الفكرية 2009ة يف مارس يل تعاون يف جمال ا ياهنا امليض قدما يف ا مللك واليت تضمن  ل ًب ُ ُ ّ
تعقد يف لامي يف فرباير القادم  ثة اليت  ثا نوية، ويمت اآلن اإلعداد للقمة ا سـبني ادلول العرية ودول أمرياك ا ل ل ب جل ب

بكة. 2011 توى القمة بل تضمن  ترص عىل  شاور مل  شـوأشار إىل أن ا سـ ّت م يق  من اللقاءات والاجامتعات ألهجزة ل
نوية ياسات يف ادلول العرية ودول أمرياك ا نفذي ا باختاذ القرار و جل ب لسـ ّ توبر . م هر القادم أ كوقال إن ا  2010لش

سكون، فقد اكنت القمة األوىل عام  نني من ا ية بعد  ثا ية يه ا لهد عقد مقة عرية أفر سـ ن ل يقب ، القمة 1977يش
ية يف  ثل نقل نو عالقادمة  شاركة يف رمس مت رشوع جدول أعامل هذه القمة ا تضمن  تعاون العريب اإلفريقي إذ  ملا م ي ل

تجارب دلمع اإلبداع والاخرتاع يف ادلول  ية الفكرية وبادل اخلربات وا ية يف جمال ا يات و يذ اسرتا لو ت ن مللكيج طنف ت ت
ية، ومن مث ف تني العرية واإلفر شرتكة جملمو ية ورمس مواقف  يقالعرية واإلفر بيق ع م بإن جامعة ادلول العرية ذكل ب

ساحة ادلوية يف مارس  هر عىل ا ميي اذلي  نظمي اإل لا ل ظت قل هر متد ذراع 1945ل تة أ تحدة  يام األمم ا بل  ش  ق سـق بمل
تحق  ية و يه بإجيا نظر إ نوية وهو أمر  يا وأمرياك ا ية الفكرية إىل إفر تعاون يف موضوعات ا سـاحلوار وا ب ل ي ب جل يل يق مللك

ن شاركة من ا ملادلمع وا ية الفكريةمل ية  للملكظمة العا تطرد قائال إن أعامل هذه ادلورة حافةل ابملوضوعات . مل سـوا
يق املوجز ها اب ناول  ثرية ورغب يف أن  لتعلا بعض ت تواصل يف . يلك ثل ابلعمل ا ية، رحب ا ندة ا ملوعن أ ملم ّمن لت ج

يات تو يذ ا ية  رشوعات  ية الفكرية إلعداد  ية وا ية اب نة ا صا ل ن م من ن نفللج تمللك لف لت ، 2007 اليت مت اعامتدها يف عام ملع
ها مقة  يس  تواصةل،  ية  يا ية  نفذ، يه  رشوع  ـي  ترص عىل اقرتاح أو  ية ال  نا نرى أن ا لوإن  ل م ح نهت تتق معل ي مب من تك لت

سان ياة اإل يت  ية ابق ما  ندها، حفق اإلسان يف ا ننصعد إلهيا أو نقطة هناية نقف  من ن حع بق ية . لت ثوعن املوارد الورا
يدي تفوق وثراء ومن مث فإنه يلح لتقلواملعارف ا نطقة العرية  ّة والفوللكور، قال الوفد إن هذه أمور حتظى فهيا ا ب ب مل

ية نة ا تفاوض يف ا ية ا يل بإجناز  نعىل رضورة ا للج ل معل ملعتعج ثل جامعة . ل ية، قال  سأةل املاكتب اخلار مموعن  جم
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يل  يس جمرد إقامة  ية  سا ية و تع بأ ثادلول العرية إنه أمر  سـ ح مه مت متب ل ية ي نارص ا ية  سب، و مللكخاريج بل  ع من تح
ميي توى الوطين واإل قلالفكرية عىل ا تدبر لوضع تصور حول همام ودور هذه . ملسـ لومن مث تغدو احلاجة إىل ا

نظمي يلك وا يار املوقع وا شورة يف ا هام ابلرأي وا يقني أن ادلول العرية مؤهةل لإل تاملاكتب مع ا ه ت مل ب لل ل خ وعن . س
يعود بموضوع اللغة العرية،  ندات وواثئق،  بو، اجامتعات و ساح اجملال للغة العرية يف أعامل الو سـقال إن إ ي ب مستف

بادةل عىل ادلول العرية وعددها  نافع ا باب ت نظام العاملي 22ململ للم دوةل وا ية لل رش ثقافة ا مللكية الفكرية ويدفع إىل  نك
نظام وا تخديم ا تخذي القرار و توايت،  ملسـالفكرية عىل اكفة ا ل سـ مسـ شاركة عرية يف ممل رش  نه، مما  بيدين  مب يب م تف

ية الفكرية بني الاكفة، عدد ساكن ادلول العرية يزيد  رش ثقافة ا ية الفكرية، نريد  باحلوار ادلويل حول ا مللكن مللك
تقدم350عىل  نا إىل الرىق وا تاكر والاخرتاع وهو و تعلق ابال سمة، األمر  يون  ل  ت ب ي ن وعن موضوع . سـيلمل

تابعة من جانب املوظفني العرب مضن  ية الفكرية، قال إنه أمر حمل اهامتم و ماملوظفني واخلرباء ادلويني يف ا مللك ل
ثقافات يقا للحوار بني ا للك ادلول األعضاء مبا فهيم ادلول العرية  ًب توى . حتق مسـوقال إن اجلامعة إذ تعرف أن 

يفة ادلوي بات أوىل ابلرعااي يف الو لاملقدرة والكفاءة والزناهة يه  ظ سه حريصة عىل متطل نفة ، فإهنا يف الوقت 
ناء العامل العريب من مه مؤهلون وفقا للمعايري ادلوية  ليق عادل للقواعد واألنظمة، وتؤمن متاما بأن من بني أ ب ًب ً تط

تقدير تحقون عن جدارة ادلمع وا بو و لللعمل يف الو سـ ثل جامعة ادلول العرية عن تقديرها . يي تام، أعرب  بويف ا مم خل
نظمة حنو أداء أفضلللمدير الع سرية ا تعزيز  هوده  تصل  ها ا ملام ود م ل جلمل  .مع

توى مبا يربهن عىل  .131 ثةل يف أعىل  ية ا متزية للقارة األفر شاركة ا ثةل الاحتاد األفريقي عن سعادهتا  سـوعربت  ملم للم ممم يق مل ّ
ية يق ا ية الفكرية احملرك حنو  منالاهامتم اخلاص اليت تويه  لتل حتق ثةل اب. للملك بت ا ملمور لوزراء املوقرين اذلين قدموا ح

ية بدلان األفر يان اذلي أدلت به أنغوال ابمس مجموعة ا يقمن القارة وأيدت ا ل ثةل الفرصة دلعوة ادلول . لب ملموانهتزت ا
بو فضال ًاألعضاء يف الو هاي شالك األفارقة املطروحة وإجياد حلول ملموسة  ل عن األمانة إليالء اهامتم خاص  . مل

ية الفكرية أكرث إنصافا وعدال يف اكفة وقالت إن من شأن د ساعدة عىل تطوير نظام  يل ا ًمع من ذكل ا ً للملك مل لقب
بدلان يار موضوع. لا ية: "ختوذكرت أن ا منو وا تاكر وا منالا لتب ية الفكرية وجتارب ادلول األعضاء: ل يف " مللكدور ا

يا عىل إثر و تعاشا تدر هد ا ًحمهل متاما ويامتىش مع الفرتة اليت  ً جيً ن ية اليت أثرت يف تش تصادية واملا لقوع األزمة الا ق
ية بدلان األفر يقا ية واملامرسات املوىص . ل تجارب اإلجيا تفادة من ا نان من الا تفكري  بورأت أن احلوار وا ل سـ سـميكّل

بة نب األخطاء املر تكهبا و سامه . جت توى،  يع ا يومضت تقول إن احلوار الرثي اجلاري يف إطار اجلزء ر سسـ مل ف
نوب عىل حد سواءمسامهة ملحوظ نوب وا نوب وبني ا شامل وا تعاون بني ا ٍة يف إقامة ا جل جل جل ل ِوقالت إن العرب . ل

يه القرارات املعزتم اختاذها يف اكفة أحناء العامل يف جمال  تخلصة من هذا احلوار من شأهنا من دون شك تو جا ملسـ
ية الفكرية ثةل بأن الاحتاد األفريقي يدرك أ. مللكتطوير ا يق ملموأفادت ا تاكر واإلبداع  لتحقية دور لك من الا ب مه

ية منو وا لتمنا نظمة . ل سات األخرية جلعل ا نظمة تعمل يف هذا الصدد عىل وضع ا ملوأحاطت احلضور علام بأن ا للم مل ً
ية الفكرية قادرة عىل العمل ية  للملكاألفر ًوذكرت أن مؤمتر رؤساء دول وحكومات الاحتاد األفريقي اختذ قرارا . يق

تاكر 2009يف  يا والا نولو شاء مرصد للعلوم وا بشأن إ ن جب  2010لوأضافت أن املؤمتر ذاته قرر يف يويو . لتك
يا يا يف أفر نولو رشية العلوم وا يقإطالق  ج لتك يات حتصلن عىل جائزة يف . ع نت أن مخس عاملات أفر ّوأ يق  9عل

بري من . 2010سبمترب  يارهن من بني عدد  كوقالت إن العاملات املكرمات مت ا خت العلامء من أجل ما أجنزنه من ّ
تاكر يا والا نولو ية وا ياة والعلوم األسا بأعامل يف جماالت علوم األرض وا سـ جحل بادرات ممكةل . لتك نت أن تكل ا ّو مل بي

نة  يكرمون يف  يار األشخاص اذلين  سـجلائزة الاحتاد األفريقي للعلوم وأن الاحتاد رشع يف ا سـ نأت . 2010خت هو
بو  ثةل األمانة والو يا متربملم متدهتا ادلول األعضاء يف  توسط اليت ا ية لألجل ا بعىل اخلطة الاسرتا سع مل ورأت . تيج

توهجات  سار حتديد ا شاركة يف  ية وا يو ها ا تجاوز شوا بو بأن  سمح للو لأن هذه اخلطة اليت  م مل ل ت ي مت غل س
ية الفكرية يف اكمل أحناء العا تقود إىل تطور ا بةل،  ست ا نوات ا ية  مللكالاسرتا سـملق ل سـ لليج توازنت شلك  ممل  . ب

ية الفكرية وعربت عن سعادهتا  ية وا ية اب نة ا برية ألعامل ا ية  ّوأفادت بأن الاحتاد األفريقي يويل أ مللك من ن للج ك لتمه ملع
متدة يات ا تو يذ ا سجل يف  نجاح ا ملعاب ص ل مل يق وإجراءات . تنفل ية  سـورأت أن متكن ادلول األعضاء من وضع آ تنل

تقارير اخلاصة  يمي ووضع ا نا بتتق ل شجعل ية هو أمر  يات جدول أعامل ا ميذ تو من لتص وقالت إن الاحتاد األفريقي . ف
يذ  شلك دامئ هبدف  بة  نا رشية واملادية ا ية وا شد املوارد املا بو عىل  تنفحيث ادلول األعضاء يف الو بل سـ مل ب ل ح ي
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ية ية بصورة  شأن ا بو  يات الواردة يف جدول أعامل الو تو فعلا من ب ي ص يب. لتل ثةل عن تر حوأعربت ا  الاحتاد ملم
ية واملعارف  ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقدم احملرز يف أعامل ا ثاألفريقي أيضا اب ن ل للج مللكل ملعم ً

يدية والفوللكور نوال هبدف . لتقلا مترار عىل هذا ا بو الا ملوأفادت بأن الاحتاد طلب إىل ادلول األعضاء يف الو سـي
يدة أيضا عىل  تاجئ  ميق  ً ج يق نحتق ية، عىل إثر  يدية واملوارد الورا ية ابملعارف ا حتقتوى مجموعات العمل ا ث تقل ن لسـ ملع

يدي أو الفوللكور ثقايف ا بري ا شأن أشاكل ا مثرة  تاجئ  نة  تقلالفريق العامل ما بني دورات ا ل تع ب ن لللج ل ثةل . م تت  ممو لف
ي نة ادلامئة ا نظر إىل أن تقدم أعامل ا ية الاحتاد األفريقي ا نمفو للج ل شغل ملعض ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة 

يع أن  ية أنه من مصلحة ا نا بدلان ا بري من ا ية وعدد  بدلان األفر ثريا إذ يرى عىل غرار مجموعة ا مجلالاحتاد  ل ل ك ل مك يق ً
يدات  ناءات وا تعلق ابال شات حنو حل إجيايب سواء فامي  نا بال ووسائل للميض قدما اب يات  يجتد ا ي ق مل سـ لتقمجلع سـتث ً ً

برصيعىل حق امل سمعي ا بث اإلذاعي وكذكل حامية األداء ا ئات ا لؤلف أو حامية  ل ل بدلان . هي لوقالت إن مجموعة ا
يدات عىل حق املؤلف بصورة خاصة، برضورة مواهجة  ناءات وا سأةل الا تعلق  ية تقر فامي  ياألفر مب لتقي ث سـتيق

ن شأن الا ية  توى القانون ادلويل لوضع مقاربة عا تحدي الرييس عىل  ثا سـتئ ب مل سـ يداتمل وقالت إن . لتقياءات وا
ثقافة واملعلومات واإلعالم حق أسايس تعلمي وا ساواة يف احلصول عىل ا ترب أن ا لاجملموعة  ل مل وأشارت إىل أن . تع

شأن  بو  رشوع معاهدة للو نة،  رشين  ناء ادلورة ا ية عرضت يف هذا الصدد أ بدلان األفر بمجموعة ا ي م للج لع ث يقل
يدات لفائدة األ ناءات وا لتقيالا بات ومراكز سـتث بحث وا تعلمي وا سات ا تشخاص ذوي اإلعاقات ومؤ ل ل ملكس

تويق ثا يا من مواطن املرونة الواجب إدراهجا يف . ل نارص ادل توي عىل ا نومضت تقول إن الاقرتاح املذكور  لع حي
سات  سامح لألشخاص ذوي اإلعاقات واملعاقني برصاي ومؤ تعلقة حبق املؤلف هبدف ا ية ا رشيعات الو سا ل مل ن ًت ط ل

يةلا نفات ا نفاذ إىل ا تويق من ا بات ومراكز ا بحث وا حملمتعلمي وا ملص ل ث ل ت ية الاحتاد األفريقي . ملكل ثةل مفو ضورأت  مم
يع ادلول األعضاء يف  ياجات  ية ا يدة، من شأنه  ئات ا يع ا مجأن الاقرتاح اذلي راعى شواغل  ت ب حمج تلسـ تف مللف

تحق بو وحتدثت عن رضورة دمعه وإيالءه الاهامتم اذلي  سـالو يع يي تاجئ تريض تطلعات  يق  مجه هبدف  ن حتق
ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة . األطراف نة ادلامئة ا ها بأن مفاوضات ا نا ية عن ا ثةل املفو نوأعربت  للج ت ض ملعمم ع ق

ية الاحتاد األفريقي  ية القوية وذكرت أن مفو ية وا تحىل اب نة اذلي  نجاح بفضل ريس ا ضتلكل اب شخص ن ي للج ل لسـ مله ئ
نت جناح املداوالتستتابع ابهامتم ية و يات احلا بري أشغال ا مت  ل مجلع  .ك

ية الفكرية  .132 ية  نظمة األفر ثل ا للملكوأحاط  يق مل نظمة ) OAPI(مم تعدد األوجه بني ا تعاون  يد ا ملعلام بزايدة تو ل مط ً
ية ية  ية الفكرية أداة  بو هبدف جعل ا ية والو مناألفر فعل للتي مللك يحت للوزراء ا. يق ملوأشار إىل الفرصة اليت أ عنيني ت

يني ابألشطة املربطة حبق املؤلف يف دااكر يف نومفرب  ية والوزراء ا نا ية ا تبقطاع ا ن ن ع ملعلص يمي تقارب 2008مللك لتق 
هد عىل ذكل  سـامب  ية  ية الفكرية يف ا سامهة ا تعلق  تني والهنوض هبا وال سـامي فامي  شاآلراء بني ا يمللك ح من مب ي لتنظم مل

هام يل وأطلع احلضور عىل . معلتاكمل خطط  بو دون أي شك عقب صدور د ية مع الو نظمة األفر لتعاون ا ي يقمل
بو وهجات رشيكة أخرى هبدف  يني ومجموعة أحاكم القضاء بدمع تقين ومايل من الو ساعدين القضا يالقضاة وا ئ مل

تة واإليدا ية الفكرية وإصالح نظام املعلومات وما يالزمه واأل شأن ا ية  تو ثل ا رشوعات أخرى  متيذ  ب ع ل مللكم م ع تنف
نصوص امللحقة ودراسة وضع حق املؤلف يف  ية ومراجعة اتفاق ابنغي وا نا ية ا ندات ا لاإللكرتوين  ع لص مللكسـ ل

ية وجتديد املوقع اإللكرتوين  شأن حامية املوارد الورا ياغة قانون منوذيج  ية و نظمة األفر ثادلول األعضاء يف ا ب ص يقمل
ية يقنظمة األفر نظر إىل إ. للم ية لويف ذكل املضامر، لفت ا نظمة اإللكرتوين اجلديد بصورة ر مسطالق موقع ا مل

تفل به يف  ية الفكرية اذلي ا يا وا نولو يوم األفريقي  بة ا حنا مللك ج للتك ل سـ مترب يف كوتونو 13مب ًوأضاف قائال ). بنن(سب 
ناء عىل اتفاق ثال توبر  هر أ ية الفكرية يف  تري يف قانون ا هادة ما بإنه من املزمع اسـهتالل برانمج  ك شسـ مللك يث جش

ية  ثا ية وجامعة ايوندي ا نظمة األفر بو وا نبني الو ل مل تدرك قائال إنه اتضح حامت أن األهداف ). الاكمريون(يقي ًوا ً سـ
ية الفكرية نظرا إىل عدم  هور  متكل ا نوات  بذوةل طوال عدة  هود ا ًاحملددة مل حتقق عىل الرمغ من ا للملك مجل لجل سـ مل

ها ا ية وشوا نا بدلان ا ياجات ا لفعأخذ ا ل ل غلت م يانح بار كام جيب يف بعض األ حية يف عني الا ت ومىض يقول إنه . عل
ناد إىل مناذج  باط هنج جديد ابال ية الفكرية يف الوقت احلايل ا ية بإدارة ا ئات ا تتعني عىل ا ن سمللك سـت ن ي ملعي له

يري يف ذكل اجملال بدلان اليت جنحت يف إحداث  تغا هوم. ل شديد عىل  سن ا مفواسرتسل قائال إنه من ا ت لتح ملسـ ً 
بغي الرد علهيا عرب برامج العمل وخطط  ئةل اليت  ية وطرح عدد من األ سار ا يا يف مصمي  نولو ننقل ا ج يتك سـ من لتم ل
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ها إىل أفعال سـىن حتو ية اليت أعدت لفائدة ادلول وناء عىل طلهبا حىت  يلالعمل ادلامعة  ت ب يمن ورأى أنه من . للت
تفاء أ ية اب نا بدلان ا بو دمع ا قالرضوري أن تواصل الو م ل ل بغي ي ئة من أجل خوض معارك جديدة  نا بدلان ا ينثر ا شـ ل ل

نة  تاجئ أعامل ا يةل ملاكحفة الفقر أو  ية الفكرية كو ثل الاتفاع اب تجىل يف عدد من املوضوعات  للجأن  ن سـ ن مللكت م
يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا تقلاحلكو ث ن لل مللكملع  بإماكن ًوأردف قائال إن. م

تغلب عىل  ها  ية أن توا نا بدلان ا بغي  تحدايت اليت  بدلان ا بو أن تضطلع بذكل إذا أدركت لك ا للالو ل لل ل ل هجي م ين
شامل وبدلان  هوة بني بدلان ا يق ا ساندة وإذا حتقق  بادرات ابدلمع وا يت تكل ا بؤس والفقر وإذا  لا ي مل مل حظ لل تض

شلك ملحوظ نوب القامئة عىل املصاحل اخلاصة  با يع وا. جل نصت  نظمة أن تظل أيضا  مجلتطرد قائال إن عىل ا ت مل ًسـ ً
شد اقرتاحاهتا واقرتاح حلول خاصة بلك بدل وأن  ها و شوا ناية  ية بإيالء ا متعات ا حادلول األعضاء وا ل لع غلحملل جمل

رشهحا وتربيرها إن أمكن األمر نظمة  بتعرض علهيا أهداف ا يا. مل ية  توصل ادلورة احلا تاما، متىن أن  للجمعو ل ت ً ت خ
بو تدامة يف إطار معل الو ية ا سار ا ندرج يف  ية  يإىل حلول ملموسة ووا سـ من م ت ملقع  .لت

ية الفكرية  .133 ية  ية األفر نظمة اإل ثل ا للملكوأعرب  يق مي مل ية ) ياألربو(قلمم تيجعن أمهل يف أن تعزز اخلطة الاسرتا
ية الفكرية وتوسعه مبا يعود  هد ا توسط اليت قدهما املدير العام  مللكلألجل ا مش تصادية، مل ية الا قابلفائدة عىل ا لتمن

ها األربو يا اليت  بدلان األقل منوا يف أفر ية وا نا بدلان ا يوالسـامي يف ا ل ل ثلل يق متم يان اذلي أدىل . ً بوأبدى دمع األربو  للي
ت همة اليت حتققت يف إطار اتفاق ا ية وقال أيضا إنه يود إبراز اإلجنازات ا لبه وفد أنغوال ابمس اجملموعة األفر مل عاون ًيق

شطهتا خالل فرتة  نفذ األربو برانمج أ برية اليت قدمهتا هذه األخرية يك  سامهة ا بو واإلشادة اب ناملربم مع الو ي ت مل ّي لك
تني  نذ . 2010-2009لسـنا نجزة  يط الضوء عىل بعض األشطة ا ثل قائال إنه من الرضوري  تطرد ا موا مل ن سل ملم تسـ ً

ية وأشار إىل أنه أط نة املا يات ا ُانعقاد  ض سـ يل درجة لمجع نة واحدة  نوات برانمج مدته  نذ ثالث  نلق  سـ لسـ م
بو تعاون مع الو بابوي اب يا يف ز ية الفكرية يف جامعة أفر تري يف ا ياملا ل مسـ يق مللك تان من . ج عولغاية اآلن، أمكلت مجمو

تعمل عن بعد لمسجلني لوبلغ العدد اإلجاميل . لاخلرجيني الربانمج عن طريق املزج بني ادلراسة يف احلرم اجلامعي وا
با من 48 ً طا يا وخترج مهنم 15ل يق بدلا أفر با من 40ً ً طا نة 14ل سـ بدلا يف  سجلني هذه . 2010ً ملويصل عدد ا

نة إىل  با من 29لسـا ً طا يا18ل ً بدلا أفر يق يا . ً بو قام بأول زايرة هل إىل جامعة أفر يقوقال إن انئب املدير العام للو ي
ية الفكرية وا شأن ا مللكيث ألقى حمارضة  با يف األوساط بح يت تر تصادية واكنت حمارضة حمفزة  ًية الا ي حمن لق ّق لت

ية ية. معاجلا ساعدة ا تكوين الكفاءات وا بو  يل عىل الزتام الو نوزايرة انئب املدير العام خري د مل ب ي وجاء برانمج . لتقل
ساعد  نظمة و ته ا يمكل برانمج تدريب املدربني اذلي و ية الفكرية  تري يف ا ياملا مل ضع ل لسـ ّ مللك بري ج كعىل تكوين عدد 

يا ية الفكرية يف أفر يقمن خرباء ا شاف . مللك ية عىل ا يا ادلول األفر ساعدون حا تكوهؤالء اخلرجيون  ل سـي يق ً
تصادية وتكوين الرثوة ية والا ية الاجامت يق ا ية الفكرية من أجل  قاإلماكانت الاكمةل ألصوها من ا حتق مللك عل . لتمن

بو و ته قائال إن الو ثل  يوواصل ا لكم يةًملم نة احلا ية لألربو عىل مدار ا تدر لاصلت دمع األشطة ا سـ ي ل لن ومشلت . يب
تاجئ األحباث  تعلقة ابلرباءات وسويق  بو حلقة عن فائدة املعلومات ا نحلقات العمل اليت نظمت بدمع من الو ت مل ي ُ

بو واألر ية الفكرية بني الو تصةل اب ساعة ا تديرة حول قضااي ا نظمي مائدة  يإضافة إىل  ي مل ل سـ مللكت يد . بوم لصعوعىل ا
ية الفكرية شأن ا ندوات  ية وا ثل أن األربو شاركت يف عدد من احللقات ادلرا مللكالوطين، أوحض ا ب ل سـ ي وإذ . ملم

ية الفكرية يف  ية  ية القانوية واملؤ بىن ا ثةل يف وضع ا همة الضخمة ا يقة أن ا للملكتدرك األربو  مل سـحق ن ت ل مت سي لتح مل
يا من دون دمع دويل يه هممة يصعب بو إرساء يقأفر تعاون مع الو يام هبا مبفردها، فقد واصلت اب ي علهيا ا ل لق

يةل ها ا نظامت اليت ترغب يف دمع أهدا ية مع ادلول وا برشااكت اسرتا لنف مل بو، . تيج ثل األربو يقول إن الو يومىض  ي مم
يا  يا بني الربازيل وأفر ية الفكرية، نظمت اجامتعا أقا هد الربازيل  تعاون مع  يقاب للملك ًمع ميً ية الفكرية لل مللكحول دور ا

تصادية ية الا قيف ا تب الرويس للرباءات . لتمن تربم األربو اتفاقات تعاون مع ا بو  يات الو ملكوعىل هامش  ي سـ ي مجع
ية الفكرية تب الكوري  للملكوا ييك . ملك هد ا تعاون مع ا تجدد أيضا اتفاق ا نظمة  سـوأشار إىل أن ا ل سـ ملكمل ملع ً

ية نا عية ا لص توقع هذه الات. للملك شاهد رشفسـو بو  كفاقات حبضور املدير العام للو ثه . ي ثل األربو حد يوواصل  ي مم
تطوير دمع أعضاء األربو وبعض ادلول  ية وا ية ا ية اب بهتا ا بو تواصل عن طريق  يقائال إن الو ل ت ن شع تحي لملع لبن ً

متةل تلفة ويه. حملاألعضاء ا ساعدة أخذت أشاكال  خموأوحض أن هذه ا يا: ًمل يمي الا شاركة و تا حمل تدريب تق لجات وا
ية  سني إدارة ا يا املعلومات والاتصاالت  نولو ية القدرات من خالل توفري معدات  ية و ية ا مللكوا ج تك تحن من لت تتح ل لب
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نظمة يا املعلومات والاتصاالت لألربو . ملالفكرية وتدبريها يف ادلول األعضاء يف ا نولو ية  ية ا يوتعزيز ا جت تك لن لتح لب
ية الفكرية بكفاءةوادلول األعضاء فهيا من شأنه أن ي تقدمي خدمات نظام ا نصة  مللكوفر  ويف هذا الصدد، . لم

يثل األربو أعرب  يهنا وذكل مم نظمة ودلوها األعضاء و ية  ية ا تطوير ا بادرات  سعن أمهل يف اختاذ  ل ن حتم للم ت لتحل لب
نفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية ونظام اإلدارة  ثل خدمات ا ها  تخدام أدوات جديدة و لاب مسـ ية تكييف نالالكرتو

بحث والفحصWIPOScanوالربانمج احلاسويب للواثئق  نفاذ املركزي إىل ا ل وا ية اجلارية . ل لعملويف إطار ا
ئات من براءات الاخرتاع  ية العامة أن ا ثل عن سعادته بإبالغ ا بات األربو، أعرب ا ملسح الضويئ  مجلع ملم ي لطل للم

سحت ضويا وخزنت يف حاسوب األربو م نوحة  يا ئ م ُملم ً رشوع ُ ية . WIPOScanمن خالل  لعملوهذه ا
سخة اجلديدة من برانمج  رش ا نسن ما أن  ن لتح ت ُت نفاذ إىل املعلومات، . ي يف األربوWIPOScanس لومتكني ا ل

تاكر ية والا شأن الوصول إىل األحباث من أجل ا بو واألربو اتفاقا  بوقعت الو من ب ي لتي ً ثل الكمه قائال . ّ ًواسرتسل ا ملم
تطلع  تإن األربو  بل يف ادلول األعضاء لألربو ألهنا تواصل اعامتد وسخري  IPAS Javaنإىل رش نظامي تالعام ا ي ملق

ثة واملرنة واملوسعة يات احلد نولو َّهذه األدوات وا ي ج شاء ربط . لتك ية إىل إ ية الرا بادرات احلا نويف إطار ا ل ممل
تة  بة األ يا  نفذ حا متإلكرتوين بني األربو وادلول األعضاء فهيا،  شع ل ت رشوعا رائدا لضامن إقامة ربط ُي بو  ًيف الو ً م ي

ية نا ية ا يين  هد ا عاب لص للملك لك هد 2010ويف مايو . ملع يا املعلومات والاتصاالت من ا نولو بري يف  ملع، أعري  ج تك خ ُ
يا املعلومات  نولو يات نظام  تعريف  بو إىل األربو وقام اب ية بدمع من الو نا ية ا يين  جا تك للملك بعمللك ل ي ي ع لص

بابويوالاتصاالت يف  ماألربو يف هراري بز بو . ي شرتك مع الو رشوع  ثل أن األربو بدأت مؤخرا يف  يوذكر ا م م ي ًملم
يا املعلومات  نولو ية  ية ا هورية كوراي هيدف إىل تطوير ا ناعة يف  ية للهنوض اب جوالواكةل الو تك ن لمج ت لص تحن لط لب

يهنا حتسوالاتصاالت لألربو و رشوع ب. ي بو والواكةل ملوأضاف أنه يأمل يف أن حيظى هذا ا يدمع اكمل من الو
تعامل  تعامل الورق إىل ا متكني األربو وادلول األعضاء فهيا من الاتقال من ا ناعة  ية للهنوض اب سـالو سـ ن ي لص لن ط

ية نظمة وادلول األعضاء . مقالوسائل الر ته من دمع  بو ملا قد نان للو نة أشد الا ثل إن األربو  للموقال ا ي ت ت ي مملم م مم
بري الفوللكوري يف فهيا من أجل اعامتد برو يدية وأشاكل ا تارخيي محلاية املعارف ا تعتوكول سواكومبوند ا تقل لل ل

سطس من هذا العام يا يف أ نا غسواكومبوند  ب سع دول أعضاء وقعت عىل الربوتوكول. ميب توأعرب عن ارياحه بأن  . ت
ثق نفاذ األعضاء من صون نظم املعارف وا ندما يدخل حزي ا ميكن هذا الربوتوكول  لو ل ع ّ نوعة سـ ية ا ملتافات األفر يق

تدامة يف القارة ية ا يق ا سـوحامية الاتفاع هبا من أجل  من ملن لت رشوع . حتق متكل غري ا ملوجاء الربوتوكول ملواهجة ا ل
يدي للقارة ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تخدام املعارف ا تقلوسوء ا ل تع تقل لسـ ل يه امس . ل علوأوحض أن الربوتوكول أطلق 

يث مت اعامتدهيسواكومبوند وهو امس مد يا  ية يف ان ّنة سا ح ب ند دخوهل حزي . ميحل يح الربتوكول  تظر أن  عومن ا يتن مل
ية  ثقا شعب الفكرية ا هود ا مية مضافة  يا بصفة عامة إلعطاء  نفاذ فرصا لدلول األعضاء بصفة خاصة وأفر فا جل ليق ل قل ً

يدية ية وا متعات ا ية اليت تقوم عىل ا تقلوا حملل لن جمل ثل. لف تام، خص  ممويف ا ته خل شكر املدير العام عىل رؤ ي األربو اب ل ي
تاجئ من أجل الاتفاع الفعال  يات قامئة عىل ا ية الفكرية وعىل وضع  منو وتطوير نظام ا ناليت تربط بني ا ن لمهنج مللك ل

تصادية ية الا ية الفكرية ألغراض ا قبأدوات ا بو يف . لتمنمللك تعاون بني األربو والو يد عالقات ا توقع تو يوقال إنه  ي ل ط ي
ية الفكريةلا هد ا ية تطوير  يا  متكني األربو من الاضطالع بدور رائد يف أفر بةل  مللكنوات ا ش يق مملق بغ ي  .لسـ

يوية للرباءات  .134 نظمة األوروية اآل ثل ا سـورصح  ب مل مم ّ)EAPO ( هد مرور 2010بأن عام يس 15يش  س عاما عىل تأ ً
ها وتطورها يف هذه الفرتة ا نظمة اليت قطعت دراب طويال يف تأ سيسا ً ً يةمل تار خيلوجزية بلك املعايري ا وأضاف أن . ل

تلقى يف الوقت الراهن ما يزيد عىل  نظمة  تا  طلب حصول عىل براءات اخرتاع يف لك عام؛ وأهنا تقوم 3 000مل
نطقة سع دول من ا سارية يف أرايض  نظمة املوثوقة وا ها براءات ا ملها و ت ل مل نح ومىض يقول إن األزمة . مبفحص

ية اليت تصادية العا ملالا بدلان يف عام ق نظمة، 2009ل هزت العديد من ا ها كذكل عىل معل ا مل قد ألقت بظال ل
بة  يل تراجع  نظمة إىل  سـفللمرة األوىل اضطرت ا سج نمل بات املودعة8.6بت غري أن عام . لطل يف املائة يف عدد ا

سابقة لألزم2010 نوات ا هدت ا يعي، وقد  هر ابلفعل أن األوضاع تعود إىل نصاهبا ا ل أ سـ لب شلط بة ظ بنسـة منوا  ً20 
بات املودعة تطاع ابلرمغ . لطليف املائة يف عدد ا يوي للرباءات ا تب األورويب اآل ثل يقول إن ا سـومىض ا سـ ملكملم

تطوير،  يق املزيد من ا نجاح يف  تعلق اب هام اليت يولهيا األولوية فامي  ية ا نفذ غا نة، أن  لمن الصعوابت الرا ل ي ب ي حتقه مل ل
تطاع الوفاء ابلزتامات شاركة يف نظام الرباءات األورويب سـكام ا بدلان ا ية يف ا مله حنو ماكتب الرباءات الو ل طن
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يوي ساعدة ماكتب . سـاآل تعاون بني ادلول األعضاء فهيا و تربت تعزيز ا نظمة لطاملا ا ثل إن ا موقال ا ل ع مل ملم
نظمة وتع نارص العمل اذلي تضطلع به، ومع تطور ا ية يف هذه ادلول من أمه  ملالرباءات الو ع ية، طن لزز قدرهتا املا

ساعدهتا آخذان يف الزايدة شمل كذكل يف الوقت الراهن تقدمي . مفإن جحم ونطاق  تومىض يقول إن هذه الزايدة 
تعاون  نطقة، و ية الفكرية يف دول ا تخصيص ا ية، و ساعدة إلعادة تدريب موظفي ماكتب الرباءات الو للا مل ن مللكمل م ط

يد ح يا، و نولو يدان العلوم وا ييف  ج تك تشم تقةل برمهتا، وتقدمي ل نطقة أرسة ادلول ا شمل  لزي واحد للمعلومات  سـ ملي م
ية اخلاصة ابلرباءات عرب اإلنرتنت، مبا يف  نفاذ إىل مجموعات الواثئق العا ية عىل ا ساعدة ملاكتب الرباءات الو ملا ل ن طمل

نظمة  شأته ا بحث عن الواثئق اخلاصة ابلرباءات اذلي أ نفاذ إلهيا عرب نظام ا ملذكل ا ن ل يع ادلول األعضاء ل مجلصاحل 
توي يف الوقت الراهن عىل ما يفوق  ية 36حيفهيا واذلي  يا واحللول ا نولو يون ويقة، وأخريا نقل ا ن  ث تقمل لل ج تك ً

ية عىل  يص نفقات ماكتب الرباءات الو ية  يوي للرباءات،  تب األورويب اآل بقة يف ا ناملطورة وا تقل بغ سـ طملط ملك
ها ثل يقول إن. نفستطوير  تطويرها، اخملصص ملمومىض ا ثاين  يذ الربانمج ا سـهتل يف الوقت الراهن  نظمة  ل ا ل ت تنفمل

تطوير 2014 إىل عام 2010للفرتة من عام  بل  تهبا يف ا نظمة و توجه األسايس لعمل ا ل، واذلي حيدد ا مل تقل ملسـمك
ية يف الربانمج املذكور إىل نظمة األ يوي، وقد أولت ا مهوتعزيز نظام الرباءات األورويب اآل مل تعلق سـ سائل  ت  م

بحار ية وماكتب الرباءات فامي وراء ا نظامت ادلوية واإل تاكتف مع ادلول األعضاء فهيا وا تعاون وا لتعزيز ا مي ل مل ل ل . قلب
سعى إىل تعزيز وتطوير أوارص صلهتا بزمالهئا عرب  ية  ها عضوا يف أرسة الرباءات العا نظمة بو توأضاف أن ا مل ًمل صف

هم تاكتف  بحار وا معا ل توسع وسزيداد ملوأشار ا. ل بو آخذ يف ا نظمة والو تاكتف بني ا لثل مع الارياح إىل أن ا ي مل ل ت م
تني ناء بني ا تعاون ا بادل واب تفامه ا توى ا نظمقوة خالل هذا العام، وأشاد إشادة كربى  ب ل ت ل ملسـ ل مل وأعرب عن . مب

تخصيص الو بادرات ودمع  سس غري، عىل دمع ا يد فرا بو، ا نانه للمدير العام للو يا مل ن سـ ي مت ل شاركهتم م مبو يف 
يني، كام شكر  ية إىل إعادة تدريب املوظفني الو يوية للرباءات الرا نظمة األوروية اآل نالفعاةل يف برامج ا سـ ب طمل م

تعاون  نظمة يف إطار معاهدة ا تقين مع ا تعاون ا يع نطاق ا تو ية اليت اختذهتا  تدابري ا بو عىل إرادهتا وا لالو مل ل ل سـ ل لعمل ل ي
بادل  ية  تشأن الرباءات،  بغ يا املعلوماتب نولو تاكتف يف جمال  جاملعلومات وتعزيز ا تك ثل مع الارياح . ل توأشار ا ملم

رس برانمج  ته يف أن  ياهتا، وأعرب عن  ية  بو مؤخرا لزايدة فعا يل اذلي اضطلعت به الو يإىل العمل ا معل ل ي يجلل ثق ً
نظمة وادلور اذلي تضطلع به يف زايدة تطوير يجي زايدة تعزيز ا تقومي الاسرتا ملا ت  نظام الرباءات العاملي، ودمع ل

تصادي يف ادلول األعضاء منو الا تاكر وا قالا ل هرت أن نظام 15وراح يقول إن . ب نظمة أ ظ عاما من العمل يف ا مل ً
نظمة، أداة ميكن  يح حزيا واحدا للرباءات يف أرايض ادلول األعضاء يف ا يوي اذلي  ملالرباءات األورويب اآل ًسـ ً يت

يق  تصاديحتقالاعامتد علهيا يف  تاكمل الا قا  .ل

ية حل .135 ية ا ية الو ثةل ا ملكسـيكوذكرت  ن مجلع ية  (ANDI)فناين األداء قوق طمم ية احلا شاركة يف ا لأهنا قدمت  مجلع للم
يق تقدم حنو حتديد  بار و برصي بعني الا سمعي ا بو عىل أمل أخذ موضوع األداء ا حتقلدلول األعضاء يف الو ت ل ل عي

ئةل . الرضورياترخي هنايئ لعقد املؤمتر ادلبلومايس  ئا وطرحت األ تقدم  سـوقالت إنه من املؤسف أن يكون ا ي ًل بط
ية تا لا بدعني وحتمهيا بغض : ل نفات ا تين  ئة اليت  بو يه ا ية الفكرية؟ هل الو نظمة فعال اب ملهل هتمت ا مبص تع ي ي لهمل مللك ً

نظر عن اكفة املصاحل األخرى؟ وهل أن تعريف نان األداء غري اكف لضامن لا ية روما  لفاتفا نفه ق مص حامية 
نفات يف شلك  يالت صوية ابمحلاية اليت ال تغطي ا تة يف  يس غربا أن حتظى أوجه األداء ا بت؟ أ ملصا ت سج تي ب ل ملثث ً ّ ملُ

شعرون يف بدلاهنم ابلفخر ولكهنم غري قادرين يف  بة أشخاص  تاج هجد مضن ومو يمسعي برصي واليت جاءت  ه ن
ي بو عىل الوصول إىل اتفاق حول مادة  تتإطار الو نفاهتم؟ وأشارت ي تجاري  تغالل ا ملصح إماكية توقع الا ل سـ ن

تاح للوصول  ندما اقرتب موعد إعداد املعاهدة املذكورة واعامتدها، أثريت شكوك حول الوقت ا تحدثة إىل أنه  ملا ع ُمل
سامع آراء ووهجات. إىل اتفاق متني  ية رمبا اكنوا غري  يني احلارضين يف ا ندوبني الو تربت أن ا بوا مجلع ن مل همع  نظر ط

سك برؤيهتم األحادية األمر اذلي حرم احللقة  يث إهنم يفضلون ا تلف بدلاهنم،  ناين األداء يف  ياجات  ُوا مت خم لت ح ف ح
سةل من امحلاية يفة يف تكل ا سلا ناين األداء اذلين . للضع ثقافة و تحدثة ماذا بقي من الالزتام بدمع ا فوساءلت ا ل مل ت

يف  سائةل  هور؟ وأضافت  تاحة  كجعلوها  مت للجم مترار بدون اتفاقات بعد مرور أكرث من م نة 15سـميكن الا سـ 
نة  ثاين للمؤمتر ادلبلومايس يف  شل ا سـوا ل ياة 2000لف تع  نوا من ا نانني اذلين مل  حب؟ وساءلت عن عدد ا مت لت متك يلف

نولويج مسح بأشاكل عديدة من  تقدم ا تحدثة إىل أن ا توصل إىل أي اتفاق؟ وأشارت ا بب عدم ا تككرمية  لس لب مل ل
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نف هوم لا ية، وساءلت ماذا حدث  نفات ومهنا عدة أشاكل جما ملفاذ إىل ا ت ن ؟ وقالت إن الوضع "املاكفأة العادةل"ملص
برصية  ية ا نفات ا يالت وا تجي ا بث و ئات ا يث إن  نه من الصعب رشحه  همه و لميكن  سمع ملص سج ن ل لي ت له م ح لك ف

ن سةل اإلبداع الفكري وأهنم من دون شك  نوات عديدة جزءا من  جظلوا  سل ًسـ تاج ل برية من إ نوا فوائد جتارية  ك
نه شف  عمضمون ذكل اإلبداع وا يع . لك يف ميكن الوصول إىل اتفاق لفائدة  هم  تطردت قائةل إهنا ال  مجوا ك تفسـ

تغةل تخدمة و نفات  سـناين األداء اذلين يعملون  سـ ممبص م بدلان . ف لوأشارت إىل أن أموالا طائةل تدفع يف بعض ا ً
يل م تلف قلبواسطة عقود معل إىل عدد  ثل قاعدة عامة وأن الوضع  يفة أن ذكل ال  بار  ناين األداء ا خين  مي مض لك ف

يان لعقود باكفة بيّو. من ماكن إىل آخر تغل يف بعض األ نان األداء قد  تحدثة أن العمل اإلبداعي  حنت ا سـلف يمل
يةل هر قصرية  بخر يف أ نة ولكن الراتب األول  قلاألشاكل ا ش ت تحدثة إن احلق اذل. يملمك ناضل من ملوقالت ا تي 

بغي أن يكون حمل نقاش وعقدت األمل عىل أن يدفع طلهبا احملرتم وامللح  ية ال  نظامت غري احلكو ّأجهل ا ن يم مل
هم ناين األداء يف بدلاهنم هبدف حتديد أوضا ندوبني احلارضين إىل إقامة حوار مع  عا ف تام، أشارت . مل خلويف ا

هد يف مواهجة هذه  تحدثة إىل رضورة مضاعفة ا جلا يق العداةلمل بت  بتحقاحلاجة امللحة وطا ل ّ. 

ند    من جدول األعامل6لبا

بني قبول املرا  ق

شات إىل الويقة  .136 نا ندت ا ثا ق مل  .A/48/2 Revست

ية  نظامت ادلوية غري احلكو مبول ا لق   مراقببصفةمل

نظامت ادلوية غري  .137 نح وضع املراقب إىل ا نه،  بو، لك فامي  يات ادلول األعضاء يف الو لقررت  مل يع ي ية ممجع ماحلكو
ية تا لامخلس ا ية : ل يا الزرا نولو ية  سة األفر عاملؤ جس تك ية)AATF(لليق رشوع أورواب الر مق،  ، (DigitalEurop) م

ية اإلنرتنت )UIA(لرابطة احملامني ادلوية  ية )ISOC(مجع،  ناين األداء من أمرياك الال ن، احتاد   Latín(تيف

Artis( ية يامن ية قطاع األفالم ا ئ،  نظم)MPA(لسمجع رشاكت يف قطاع م،  يات وا ية  لة أمرياك الال للجمع تين
ساء اخملرتعات واملقاوالت يف العامل (TEPAL)الاتصاالت  ية ا ن،   .)WWIEA(لمجع

ية  ية غري احلكو نظامت الو مبول ا نق   مراقببصفةطمل

نظامت  .138 نح وضع املراقب إىل ا نه،  بو، لك فامي  يات ادلول األعضاء يف الو ملقررت  يع ي ية ممجع ية غري اطنالو محلكو
ية تا لامخلس ا متع : ل يا الاحتادية )CIS(جملمركز اإلنرتنت وا ناعة لرو تجارة وا سـ، غرفة ا لص تحالف ) CCI RF(ل لا

ثقافة  نفاذ القانوين إىل ا لمن أجل ا ية كوراي للهنوض ابالخرتاع (CALC)ل سة برما ،  هد األورويب ملؤ مجع، ا س ملع
)KIPA( ساء اخملرتعات ية كوراي  ن،   ).KWIA(للمجع

ند    من جدول األعامل7لبا

 املوافقة عىل الاتفاقات املربمة

يق  .139 نة ا تقرير الصادر عن دورة  سـانظر ا جل  ).WO/CC/63/8ثالويقة (لتنل

ند    من جدول األعامل8لبا

بو   العادية2011مرشوعات جداول أعامل دورات  يية العامة للو  للجمع

ية بو و مجعومؤمتر الو ية احتاد برن ي  مجعاحتاد ابريس و

شات إىل الويقة سا .140 نا ثندت ا ق مل  .A/48/23ت
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يدية، عىل أن  .141 نود ا ية، وقال إن اجملموعة تؤيد اعامتد هذه ا هوحتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل ا ب لمتمن ل لت
نود و توحة إلضافة  تظل  رشوعات جلداول األعامل  هوم أن هذه ا بيكون من ا سـ مفمل أو إدخال تعديالت من /ملف

نةعىل قبل ادلول األعضاء   .لسـمدار ا

ثالث،  .142 يذية الحتاد ابريس املرفق ا نة ا متدت ا ثاين، وا يق املرفقني األول وا بو  نة الو متدت  لوا للج ل سـ ي لتنفجل عت نع لل
يذية الحتاد برن املرفق الرابع من الويقة  نة ا متدت ا ثوا لتنفللج  . A/48/23ع

ند    من جدول األعامل9لبا

توسط ية لألجل ا ملاخلطة الاسرتا  تيج

ن .143 ندت ا ملا تني ست شات إىل الو ثيقا  .A/48/24 وA/48/3ق

ند  .144 تصل ابخلطة 9لبوقدم املدير العام ا ثق عن القرار اذلي 7مل ا توسط وذكر بأن اخلطة  ية لألجل ا تنبالاسرتا مل تيج
نة  شاركة ادلول األعضاء يف إعداد ويقة الربانمج 2006سـاختذته ادلول األعضاء  تعزيز  ية جديدة  ث العامتد آ م ل ل

ت ية و مواملزيا تحدةن نظومة األمم ا يدة املعرتف هبا يف  ملابعهتا وتامتىش مع املامرسة ا وقال إن الغرض من اخلطة هو . مجل
يط ويقة الربانمج  ساعدة عىل  ية ا توى  يع ا شرتك ور ـي  ثتزويد ادلول األعضاء واألمانة بإطار تو سـ مل بغ سـ بم تمل ف جهي

ند تني وإن اخلطة  تني ا ية وإعدادها لفرتيت ا تواملزيا بل ملقن نسـ ساءةل يف ل ية إىل تعزيز ا هود الرا ملرج أيضا يف ا م جل ً
نحو تاجئ عىل ذكل ا نظمة لإلدارة القامئة عىل ا نظمة وإىل تدعمي إطار ا توى األمانة وا تاجئ عىل  ليق ا ن مل مل سـ لن م ل  .حتق

ية .145 تا نارص ا شمل عامة ا ية  يجي الوارد يف اخلطة الاسرتا لوأحاط علام بأن اإلطار الاسرتا ل لع ي يج تت  عرض موجز: ً
سعة اليت  ية ا نظمة؛ واألهداف الاسرتا تغريات يف معل ا ية تأثري تكل ا يط اخلاريج و ية تغري ا تعن  يج مل ل لحمل ك تك يف يف

تان عىل  تان اسرتا ية واحدة أو  يجة اسرتا متدة؛ و يهتا ا نظمة ومزيا ييه جزء من ويقة برانمج ا يج يج مل يجث تت نت ت نن ملع
تصل بلك هدف من األهداف الاسرت يع فامي  يتوى ر فسـ ية إىل متكني م ية املذكورة؛ وعدد من املؤرشات الرا ما تيج

تاجئ يات املقرتحة للحصول عىل تكل ا تاجئ؛ وعدد من الاسرتا يق تكل ا يمي مدى  نادلول األعضاء من  يج لن ت ل حتق  .تق

ها .146 شاور اليت وضعت اخلطة من خال ية ا لوذكر  ت ية بدأت يف . لبعمل ندما قدم 2010 مايو 27لعملوقال إن تكل ا ع 
يا عقدوا املدي يف وإن أعضاء فريق اإلدارة ا ثلني ادلامئني يف  سفراء وا سودة أوىل للخطة إىل ا لعلر العام  ن ملم ل جم

توى اخلرباء يضة مع ادلول األعضاء عىل  شاورات  يع الالحقة اجامتعني جرت خالهلام  سـيف األسا م مب . مسـتف
ية وا يقات ا سةل من ا خلومىض يقول إن ادلول األعضاء قدمت  ه تعل لشفسل يقات . طيةل تالم  تعلوأشار إىل ا سـ

ية و بدلان العرية ومجموعة جدول أعامل ا ية ومجموعة ا بدلان األفر منية من مجموعة ا ب ل ل لتخط يا وبرابدوس وفود يق لأسرتا
تحدة مث من فرسا يك وموانكو واململكة ا ياابن وا نوالصني وا مل سـ يقات . ملكل ية لك تكل ا تعلواسرتسل قائال إن أ لب غل ً

رشت يف اليت قدمهتا لك نقحة للخطة  سودة  ن ادلول األعضاء أو اجملموعات جتلت يف  وأفاد . 2010ل يويو 29مم
سفراء يف  يا مع ا لبأنه عقد بعد ذكل اجامتعا اث ًن نقحة وأن تكل 19ً سودة ا شأن ا سطس لالسـامتع إىل آراهئم  مل أ مل ب غ

نقحة للخطة مؤرخ يف ية  سودة هنا ية أدرجت يف اقرتاح  يقات اإلضا ما ئف م سطس 19 لتعل وأضاف . 2010غ أ
ثقائال إن تكل الويقة  ً(WO/PBC/15/19) ها ية اليت عقدت اجامت نة الربانمج واملزيا ثت بدورها مضن  ع  ن جل حب

مترب 3 إىل 1من  شاورات مع 2010سب  ها إىل إجراء املزيد من ا نة دلعوة ر مل وإنه اختذ قرار خالل اجامتع ا ئيسللج
يد دغلس غريفث، إىل إخطار ًوأردف قائال إن الو. ادلول األعضاء نة، ا سـفود اقرتحت دعوة ريس ا لللج ئ

شاورات يجة تكل ا يات  ملا  .بنتمجلع

مثرة وقامئة عىل  .147 ية اكنت  شأن اخلطة الاسرتا ية  شاورات غري الر ية بأن ا نة الربانمج واملزيا موأفاد ريس  يج ب مس مل ن تجل ئ
تايل ذك تعاون وأن ادلول األعضاء توصلت إىل اختاذ القرارات ا لا توافق اآلراءل  :برها 

ية  "1" نة الربانمج واملزيا سـامب ترد يف ويقة  توسط  ية لألجل ا نبغي تقدمي اخلطة الاسرتا جل ث ح مل تيج ين
WO/PBC/15/10نص؛  إىل ية العامة دون إدخال أي تعديالت أخرى إىل ا لا  مجلع
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بغــي تعــديل الفقــرة  "2" تــا4ينو نحــو ا ــواردة يف الــصفحة األوىل مــن الويقــة عــىل ا ل ال ل يــات ادلول  :يلث مجعإن 
يه؛ يق  بو مدعوة إىل اإلحاطة علام مبضمون الويقة وا علاألعضاء يف الو تعل ث لي ً 

تـايل "3" نحـو ا يـات عـىل ا تقرير العام  ياغة فقرة القرار يف ا بغي  لو ل للجمع ل ص يـات ادلول األعـضاء يف  :ين مجعإن 
يط علام مبضمون الويقة  بو  ثالو حت يقات ادلول األعضاء A/48/3ًي ب و يغة الـواردة يف هـذا تعل للـصشأن الويقـة وفقـا  ًث

تقرير  تقرير واقرتاحاهتا الواردة يف املرفق األول من ا لا  .)A/48/26ثالويقة (ل

ية العامة إىل الاتفاق اآلنف اذلكر اذلي  .148 ية العامة أشار جمددا خالل اجامتع ا مجلعوقال إن انئب ريس ا ًمجلع ئ
يه الوفود ي. لتوصلت إ تقرير العام لتعلوأكد أن اآلراء وا تدرج يف ا يات  لقات اليت طرحهتا الوفود خالل ا سـ مجلع

تقرير  يقات سرتفق اب يا وإن تكل ا يقات  يع تقدمي ا ليات وأضاف قائال إن ادلول األعضاء  تعل خط تعل تط لللجمع ل ًسـ ت ً
ية مسالعام يف شلك مرفق ويقة ر ية من أجل إد. ث يقات ا تقدمي ا خلطوأبلغ الوفود بأن املوعد األخري  تعل راهجا يف لل
مترب 27ثاملرفق هو يوم الانني الواقع يف   .2010سب 

شمول  .149 ية وا شفا سمت اب ية ا نانه للعمل اذلي أجنزه املدير العام اذلي أجرى  سلفادور عن ا لوأعرب وفد ا ل ت معل ت فل م
ية نة احلا هر مايو من ا لنذ  لسـ ش نة . م نذ  ية جارية يف الواقع  سـوعالوة عىل ذكل، أحاط علام بأن تكل ا ملعمل ً

ية2008 متدها للميض قدما اب نصب املدير العام وعرب عن تقديره للطريقة اليت ا يد غري  ندما تقدل ا لعمل  سـ ًع ع م . ل
بو  ية حتدد ماكنة الو نظمة بأهداف اسرتا نظر إىل برانمج املدير العام اذلي يريم إىل تزويد ا يولفت ا يج مل تل

ي يدان ا ية يف  ية ادلوية الر ئة احلكو ها ا مللكبو م م سـصف ل يي ئه ية يف ل ها تؤدي هممهتا بدرجة أكرب من الفعا لة الفكرية و جعل
ياق احلايل ية اليت طرهحا املدير العام عىل . لسـا يجويف ذكل املضامر، أكد جمددا ارياحه ملضمون اخلطة الاسرتا تت ً

مترب هر  شاورات تواصلت حىت  سبادلول األعضاء عرب  ش نظمة مع ظروف . م يف ا ملوقال إن للخطة فضل  تكي
ية تواصلنيمللكا تاكرها ا ية الفكرية وا شريا إىل تطور ا تغرية  مل الفكرية ا ب م مللكمل تطرد قائال إن اخلطة تغطي همام . ً ًوا سـ

ية الفكرية تطوير ا ية  تخصصة  ية مبا فهيا توفري اخلدمات ودورها كواكةل  بو الر مللكالو بم ن سـ معي وسلط األضواء . ئي
بو يف إدارة امل ية خدمات الو ية ضامن فعا يعىل أ ل شأن الرباءات واخلدمات اليت مه تعاون  بعاهدات مبا فهيا معاهدة ا ل

تحكمي والوساطة بديه املدير . ليقدهما مركز ا باط مبا  ية وأحاط علام مع الا بو كواكةل إمنا يوتطرق إىل دور الو ت ئ غي ً
رشوعات املقرت ية مبا يف ذكل رصد ا يذ جدول أعامل ا ية  ملالعام وفريقه من الزتام خشيص  من لتبعمل حة من جانب تنف

بو . ادلول األعضاء ية جبعل الو نظمة ادلا يالك ا بعد اإلمنايئ اذلي أدمج يف  يكام أحاط علام مع الارياح اب خل مل ه ل ت ً
بدلان األقل منوا  ثل بدله وا ية  نا بدلان ا ياجات ا ًنظمة تركز تركزيا شديدا عىل العمل اإلساين وتراعي ا ً لً ل ل ت من م حم

 .من ادلول األعضاء

نو .150 يةجوأحاط وفد  تقدير ابخلطة الاسرتا يا علام مع ا يجب أفر تل ً شاورات اليت ساعدت . يق ملوشكر األمانة عىل ا
نوات  بو خالل ا يد الويقة للرؤية العامة لدلول األعضاء وأمانة الو سـعىل إرشاك ادلول األعضاء مبا يكفل  ي ث لسـ جت

بةل توازن بني حامية . ملقامخلس ا ية ا لوأشار جمددا إىل أ مه ية الفكً هوررية مللكا تفاع ا مجلوا وحث عىل مواصةل .  هبان
يانه بوضوح يف اخلطة بغي  ية مما  شأن ا بو  ية وجدول أعامل الو بنح األولوية  من ب ي نمن يم ت لت يات جدول . لل صوذكر أن تو

ها يف  يخ د تايل تر بغي اب بو و شطة الو يع أ توازن يف إطار  ية العامتد هنج إمنايئ  ترب أسا ية  جمأعامل ا ن سـم ل ي ن مج سـ تع يمن لت
يةهم يو نظمة ا مام ا ل نقل . مل تصةل  بو ا توازن وموضوعي يف برامج الو باع هنج  بوقال إن بدله يظل حيث عىل ا مل ي مت

ية  ياجات اإلمنا بار الا ية الفكرية ووضع القواعد واملعايري آخذا يف الا تاكر واحرتام ا يا والا نولو ئا ت ت حب عل ً مللك ج تك
ية نا بدلان ا تحدايت املواهجة يف ا موا ل ل يا. ل تمت  بوا بو يف خ تايل أن توجه خطة معل الو بغي اب ينه قائال إنه  ل ين ً

توازان بل توجهيا  ًا م ًتق  .ملسـ

ية .151 يديل به وفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل ا يان اذلي  يده  منوأعرب وفد اجلزائر عن تأ سـ ب لتي وشكر املدير . لل
شأن اخل ية اليت أجريت مع ادلول األعضاء  شاورات غري الر سةل ا بالعام عىل  مس مل ية عىل مدى سل تيجطة الاسرتا

ية يةل املا هر ا ضاأل لقل تصل مهنا . ش نارص وخاصة ما  ها خبصوص بعض ا يوقال إن بعض الوفود أعربت عن  لع قلق
ثل يف اإلحاطة  تايل احلل ا ية وإنه يؤيد اب تحدايت العا بو يف إطار ا يعة دور الو متبوضع القواعد واملعايري و ل مل ل ي ملب ط

تعلعلام ابلويقة وإدراج أي  ث تقريرً تمن . ليقات تقدهما ادلول األعضاء عن ذكل املوضوع يف ا تغوأعرب عن أمهل أن 
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نة  توسط يف  ية لألجل ا تعراض اخلطة الاسرتا سـادلول األعضاء الفرصة ال مل يج  واعامتدها يف تكل 2012تسـ
بة إن أمكن األمر نا سـا  .مل

يجي األول  .152 هدف الاسرتا بة إىل ا تواب لسـ توازن لوضع القواعد (لن متطور  ية الفكريةّ شأن ا مللكواملعايري ادلوية  ب ، )ل
بو وفد اجلزائر أبدى  ية يف جمال وضع القواعد واملعايري يف الو رش املا نوات ا تقدم احملرز خالل ا يارياحه  ض لع سـ لل لت

ية  بغي الاسرتشاد هبا يف إطار  ية اليت  تو بادئ ا بني ا ية اذلي  معلوخص ابذلكر اعامتد جدول أعامل ا جهي ل مل ي ينمن لت
نظمةوضع ا ية . مللقواعد واملعايري يف ا نة احلكو ية األخرية الطارئة يف ا تطورات اإلجيا تطرد قائال إن ا موا للج ب ل ًسـ

ية حبق  نة ادلامئة ا يدية والفوللكور ويف ا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب نادلوية ا للج تقل ث ن ملعل ل مللكملع
ناءات و ية وضع القواعد سـتثاملؤلف واحلقوق اجملاورة خبصوص الا شجعة من  يدات يه أيضا جوانب  معلا م ًي لتق

بو ثاين . يواملعايري يف الو يجي ا هدف الاسرتا لويف ظل ا ت ية الفكرية من الطراز (ل ية يف جمال ا مللكتقدمي خدمات عا مل
بونة غري أنه أحاط علام بأن)األول ناء عىل نظام  يني  يل اإللكرتو ية اإلخطار وا ً، رحب ابسرتا شـ ب ن سج ليج ت  ذكل لت

ياراي  ية ويكون ا بغي أن يقرتن ابإلجراءات الور ية بل  يا عىل الوسائل اإللكرتو متد  بغي أن  ًاإلجراء ال  ت ن خلك ق ن ين ًي يع
ية احتاد  متدهتا  بونة اليت ا سني نظام  تاجات ادلورة األوىل للفريق العامل املعين  مجعسـامب يرد يف ا شـ تح عح ل ب سـتن

مترب  سببونة يف  نظا. 2009لشـ تعلق  بوفامي  م مدريد، شدد عىل أنه من شأن ادلول األعضاء أن تقرر ما إذا اكن ي
ترص عىل إطالع ادلول  بغي أن  يقأو مل يكن من مصلحهتا الانضامم إىل بروتوكول مدريد وأن دور األمانة  ين

متةل سابع . حماألعضاء عىل ما لالنضامم إىل الربوتوكول من مزااي  يجي ا هدف الاسرتا لوخبصوص ا ت ية ال(ل فكرية مللكا
ية ياسات العامة العا ملوقضااي ا تصة )لسـ تحدة الرايدية ا ها واكةل األمم ا بو بو تع هبا الو خمل، سمل ابملاكنة اليت  مل ي صفمت ت

ية الفكرية مللكبحث ا سأةل شامةل . ب ية يه  تحدايت العا ية الفكرية وا شرتكة بني ا مومىض يقول إن الواهجة ا مل ل مللكمل
ية الفكريةينبغي يف رأيه إدراهجا يف جدول أ ية وا ية اب نة ا ية وحتديدها يف إطار ا مللكعامل ا من ن للج تمن لت تفت . ملعل لوا
تاسع  يجي ا هدف الاسرتا لإىل ا ت ها(ل يذ برا بو من  متكني الو جمية دمع إداري ومايل فعاةل  نف تن ي ل وأعرب عن تقديره ) ب

شوراهتا وواثئ شمل  ية اللغوية  يع نطاق ا تو بذوةل  نهود األمانة ا ي تغط سـ ل ممل ل ل بوجل وأيد اقرتاح . يق معل أهجزة الو
ية مؤخرا وأعرب عن أمهل أن توجد حلول فعاةل للرد عىل  نة الربانمج واملزيا ثهتا  ياسة اللغات اليت  ًاعامتد  ن جل حب سـ

ية وادلول األعضاء من شواغل يف ذكل الصدد  .قلميما أبدته عدة مجموعات إ

ية وأعرب  .153 ية يف لتمنوحتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل ا نة الربانمج واملزيا نعن تقديره لكفاءة ريس  جل ئ
توصل إىل توافق  نت ادلول األعضاء من ا مثرة اليت  شاورات ا نة و رشة  سة  لإدارة أعامل ادلورة اخلا للم للج ع مكم مل

نظمة بة إىل ا همة اب ية املطروحة ا شأن ا مليف اآلراء  سـ لقض لنب بادرة املدير العام ا. مل ملوقال إن اجملموعة ترحب  متثةل مب
بةل نوات امخلس ا بو يف ا ية توجه معل الو ملقيف تقدمي خطة اسرتا سـ ي ليج ًوأشار إىل إحاطة ادلول األعضاء علام . ت

نارص اخلطة وخص  شأن بعض  تدرك قائال إن ادلول األعضاء يف اجملموعة ما زالت دلهيا حتفظات  عابلويقة وا ب سـ ًث
تصل مهنا مبجاالت وضع القواعد واملعايري يةيابذلكر ما  تحدايت العا بو املقرتح يف إطار ا مل ودور الو ل وأضاف . ي

تقدمي اخلطة، اقرتحت أساسا  يان اذلي أدىل به  ية، وفقا ملا ذكره املدير العام يف ا ًقائال إن اخلطة الاسرتا لً ب ليج ت ً
نة  ية جديدة يف  سـكآ تابع2006ل ية و شاركة ادلول األعضاء يف إعداد ويقة الربانمج واملزيا تعزيز  م  ن ث م وعىل . هتال

متكن ادلول  شاورات بني ادلول األعضاء واألمانة وتأمل أن  ية ا تذكل األساس، أفاد بأن اجملموعة ترحب  مل بعمل
ية  تكون أداة  توى احلكويم ادلويل  تفق علهيا عىل ا توصل إىل ويقة  بةل من ا يقاألعضاء يف الفرتة ا م حقملق ل سـ ث ملل

توسط بو يف األجل ا يه معل الو تو ملوفعاةل  ي نظمة وادلول األعضاء فهيا و. جل ناع اجملموعة بأن ا ملأعرب عن ا قت
سد  توى احلكويم ادلويل و تفق علهيا عىل ا جتمتد فوائد أكرب من اخلطة إذا أتت اخلطة يف شلك ويقة  سـ ي ملث ستسـ

مي تكون حمدودة ا تقادها أن الويقة  بو وعن ا يع ادلول األعضاء يف الو شرتكة بني  لقرؤية توافق اآلراء ا سـ ث ع ي مج ة مل
ناك مجموعة من  ية ادلوية ألن  يق تكل املوافقة احلكو بل يف حال عدم  بو يف ا ية لعمل الو هكخطة تو ل ي مجهي حتق ملسـتق

نارص شأن بعض ا ها  بدي  بدلان ما زالت  لعا ب ت ية واردة يف . قلقل لتمنوأحاط علام بأن شواغل مجموعة جدول أعامل ا ً
ية قدمت يف  خطيقات  مترب 2 و1ل يويو ويف 12تعل ية2010سب  نة الربانمج واملزيا ن خالل انعقاد  وعىل وجه . جل

ندها إلهيا  ية ادلوية اليت  هام احلكو بو أن سرتشد اب بغي للو سـاخلصوص، مىض يقول إن اجملموعة ترى أنه  ل ت تي م مل ين
ية  تحدايت العا تصةل اب تواصةل يف حمافل أخرى  شاركهتا يف املفاوضات ا ملادلول األعضاء يف إطار دورها و ل مل مم
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ناكلمثل  ناخ والصحة واألمن الغذايئ وما إىل  هتغري ا بحث بعد . مل بو مل  توأردف قائال إن ادلول األعضاء يف الو ي ً
ية أو  شات عرب اخلطة الاسرتا نا ها يف تكل ا بو دورا  سابق ألوانه أن حتدد الو يجتكل القضااي وإنه من ا ق مل ي تل لنفس ً

ية الفكرية شأن قضااي ا نة  مللكرش وهجة نظر  ب ي معن تصف املدة وأ. ت تعراض  يح ا نعرب عن أمل اجملموعة أن  مسـ يت
يه معل  ية تو توافق اآلراء من أجل زايدة فعا تفق علهيا  توصل إىل ويقة  جاملقرر للخطة فرصة لدلول األعضاء  ل ب ي ث لل

بل بو يف ا ملسـتقالو ي. ي تقرير العام  يا إلدراهجا يف مرفق ا يقاهتا املفصةل  تقدم  للجمعوأكد أن اجملموعة  ل خط تعل ات ًسـ
ند تصل هبذا ا با  .لمل

يط  .154 نظمة  توى  يع ا يجي ر بارة عن إطار اسرتا ية يه  تخطوأحاط وفد كواب علام بأن اخلطة الاسرتا للم سـ ت ع ليج مل فت ً
ية  بو وادلول 2015-2014 و2013-2012 لفرتتنيلنالربانمج واملزيا ية للو نطوي عىل رؤية اسرتا ي وأهنا  يج تت

نوات القادمة ية .سـاألعضاء فهيا لفرتة امخلس  بعد اإلمنايئ وال سـامي جدول أعامل ا يد ا ية  من وشدد عىل أ ل سـ لتمه جت
ية لك دوةل عضو  توى  ية الواردة يف اخلطة وعىل احلاجة إىل مراعاة  منعىل وجه اتم يف األهداف الاسرتا سـ تيج م ت

نظمة شطة ا يذ أ ملوأولوايهتا يف إطار  ن ي. تنف يان املدىل به ابمس مجموعة جدول أعامل ا منوأيد ا لتب  .ةل

ية  .155 ية وعىل  بذوةل يف إطار اخلطة الاسرتا بارة ا هود ا يا املدير العام واألمانة عىل ا معلوشكر وفد أسرتا يج مل جل تل جل
ناء إعداد اخلطة ية أ شفا سمت اب شاور اليت ا ثا ل ت فت ها واكةل . ل بو بو بني عىل حنو مالمئ همام الو صفورأى أن اخلطة  ي ت

ية الفكرية وتضع القواعد و بعد اإلمنايئ مللكتقدم خدمات ا بة  ناية الوا شأهنا وأهنا تويل يف الوقت ذاته ا للاملعايري  لع جب
بو هم ألعامل الو يا تلف اآلراء اليت عربت عهنا . مل يقا بني  تقاده أن ويقة اخلطة حتقق توازان د ّوأعرب عن ا خم ث ًع ق ً

ي. ادلول األعضاء نا من شأنه أن  يح توهجا  يفوأبدى رأيه الراخس يف أن اخلطة  ًت متيً نظمة ويدمع ت يه معل ا ملد يف تو ج
بل ية الفكرية يف ا تقتطوير نظام ا  .ملسـمللك

ية .156 نة الربانمج واملزيا شاورات مع ريس  ناء ا يه أ توصل إ يده للقرار اذلي مت ا ند عن تأ نوأعرب وفد ا جل مل ث ل ل ي ئه وقال . ل
ية يان اذلي أدىل به وفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل ا منإن بدله يدمع ابلاكمل ا لتب  وعرب عن تقديره لدلور ل

يل توافقي للميض قدما بحث عن  نة املذكورة يف إطار ا ناء اذلي اضطلع به ريس ا ثايل وا با سئ ل للج ب وأعرب . لمل
يب  بو الوفد حالوفد عن تر يه معل الو تو توسط  ية لألجل ا يبادرة املدير العام بعرض اخلطة الاسرتا ل مل يج جمب ت

بةل وعرب أيضا ع نوات امخلس ا ملقخالل ا شاورات اجلارية بني ادلول األعضاء لسـ سار ا يق  ملن تقديره ا مل لعم
توصل . واألمانة ية وعقد األمل عىل أن  يان املدىل به ابمس مجموعة جدول أعامل ا توأكد الوفد جمددا عىل ا من لتب ل

يقي وفعا يل  ثابة د تفق علهيا بني احلكومات تكون  بةل إىل ويقة  بدلان األعضاء يف الفرتة ا حقا م لملق مب ث يح إطارا ل تتل و
نارص الواردة يف  شعر ابلقلق إزاء بعض ا توسط؛ وأشار الوفد إىل أن بدله ال يزال  بو يف األجل ا لعلعمل الو ي مل ي

ية يف  توبة اليت قدمهتا مجموعة جدول أعامل ا يقات ا بدو يف ا ثلام  توسط،  ية لألجل ا مناخلطة الاسرتا تعل ي مل لتيج ملك لم ت
مترب 2 و1ل يويو و12 ند احلايل من جدول األعامل واليت2010سب  ها يف إطار ا يعاد تقد ب  لسـ وقال الوفد جمددا . مي

بو لالضطالع بدور يف  تعلق يف املقام األول مبجاالت وضع القواعد واملعايري واقرتاح الو يإن شواغل بدله  ت
ية ادلوية اليت ها أن سرتشد ابلوالية احلكو بغي  بو  شريا إىل أن الو ية  تحدايت العا لا ت ي م مل مل ل نحهتا إايها ادلول ين م 

ثل تغري  ية  ية ابلقضااي العا شاركة يف املفاوضات يف احملافل األخرى ا تعلق بأداء دورها وا ماألعضاء فامي  مل ن مل ملعي
ناخ والصحة واألمن الغذايئ وغريها من القضااي تصف وأعرب الوفد جمددا عن أمهل. ملا تعراض  يح ا ن يف أن  مسـ يت

ية لألجل توافق اآلراء من أجل تيجاملدة للخطة الاسرتا توسط فرصة لدلول األعضاء للوصول إىل وضع ويقة  ب ا ث مل
ية أكرث بل بفعا بو يف ا يه معل الو لتو تقي  .ملسـج

يهنا وأثىن  .157 توسط و ية لألجل ا ياابن عىل معل املدير العام واألمانة يف إعداد اخلطة الاسرتا حتسوأثىن وفد ا مل يج تل
شاورات بني ادلول األعضاء ع سفراء واخلرباءملأيضا عىل ا توى ا لىل  وقال إن بدله الحظ أن تكل . مسـ

بريا سار وقال إنه يقدر ذكل الهنج تقديرا  ية عىل ا شفا شات أضفت ا نا كا مل ل ق ّمل يجة . ف نتوأشار الوفد إىل أنه 
تاز وقمي يوجه  تخداهما كإطار  بة ال نا بحت  توازنة وأ شات، تطورت ويقة اخلطة إىل ويقة  ممنا سـ سـ ص ث ث ق مللم م

نظمة يف بةلملا نوات ا ملق ا يق األهداف . لسـ يذ الربامج الرضورية هبدف  ثل يف  بةل  حتقوقال إن املرحةل ا نف تملق تمت
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ية تاجئ املفصةل يف اخلطة الاسرتا ية وا يجالاسرتا ن تيج ل ية لألجل . ت تام للخطة الاسرتا يجوأكد الوفد دمع بدله ا تل
توسط  .ملا

ية لأل .158 سار وضع اخلطة الاسرتا ندا عىل  يجوأثىن وفد  م يةتك شفا توسط اذلي حتىل ابلعدل وا فجل ا ل وأشار الوفد . مل
ية بو خطت خطوهتا األوىل ويه خطوة إجيا بإىل أن الو ية أداة هامة . ي ترب اخلطة الاسرتا يجوقال إن بدله  تيع

شارك يف  سامهة يف جعل ادلول األعضاء  يث ا بو مبا من  تلإلدارة لفائدة ادلول األعضاء فضال عن مديري الو مل حي
هاحتضامن  بو ألهدا فيق الو توسط فضال . يق ية واحضة لألجل ا ندا لوضع أهداف اسرتا ملوعرب الوفد عن دمع  يج تك

يس األداء واملؤرشات توقعة ومقا تاجئ ا يعن قامئة حمددة اب مل ية . لن ترب اخلطة الاسرتا يجوقال الوفد إن بدله  تيع
تاجئ ية ابجتاه نظام اإلدارة القامئة عىل ا نخطوة ر لسـ توبة إلدراهجا وأشار أيض. ئي يقات  بة بدله يف تقدمي  مكا إىل ر تعل غ

 .يف املرفق

شفاف اذلي  .159 سار ا هامة للغاية وعىل ا شأن الويقة ا نجز  لوشكر وفد الرنوجي األمانة واملدير العام عىل العمل ا مل ث ب لمل
يات توسط اآلن أمام ا ية لألجل ا مجلعأدى إىل وضع ويقة اخلطة الاسرتا مل يج ية إىل العرض بوأشار الوفد بإجيا. تث

ساءةل األمانة عىل  ية  تخدم كويقة مر ملاذلي قدمه املدير العام حول اخلطة املذكورة يف املقدمة اليت  جع ث ستسـ
شأن أداهئا ها  بأسا تعدد األوجه. س بو وقال إنه  موحتدث الوفد عن دور الو ابإلضافة إىل احملافظة عىل اخلدمات : ي

ها الزاب ية وتطويرها مقابل رسوم يد فعالعا ية الفكرية ومعايريها مل بو بدور مركزي يف تطوير قواعد ا مللكئن، تقوم الو ي
ية ساعدة ا توى العامل وإاتحة ا نعىل  مل لتقسـ ها . م ية بو يات جدول أعامل ا يذ تو شطة  تخلل لك تكل األ صفو مننف ص ن لتي ت

ية فقسأةل أ تاكر من خالل ا. م بو العامة يه الهنوض ابال بواسرتسل الوفد قائال إن هممة الو مللكية الفكرية إال أن ي
سطة ية  ها أمام حتد لوضع خطة اسرتا نظمة وهماهما، و بتعدد أدوار ا يج ممل ت ترب أن . ضع يعوقال الوفد إن بدله 

ية توهجات الاسرتا ية أاتحت مؤرشا سلامي  ية للخطة الاسرتا يجالويقة الهنا لل يج ئ تث ثوبني الوفد أن الويقة معدة . ت
نحوتة يف الصخرلألجل الطويل وتقدم توجهيات ولكهن ست  ما  ثريا ما يوحض أهداف . لي سار  كوقال الوفد إن ا مل

نه رضوري سريا و سارا  ها وقد يكون  لكنظمة ما و خطط عم بو واملدير العام . م يوأعرب عن إميان بدله بأن الو
هدف مثرة للغاية وموهجة حنو ا ليان قدما بطريقة  م  .ميض

ية تغطي عدوفد الرنوجي وقال  .160 بلتيجإن اخلطة الاسرتا وأعرب عن الزتام بدله . ملسـتقة جماالت من العمل يف ا
ية بوضع القواعد واملعايري تاجئ يف اللجان ا يق ا نالقوي  ملعن ل ية ته وعرب عن سعاد. بتحق تيجلكون اخلطة الاسرتا

بة إىل بدله ترب حتداي أيضا اب توسطة، األمر اذلي  رشاكت الصغرية وا بة ا ية خما سـسلطت الضوء عىل أ يع مل ل ط . لنمه
تعاون و سني جودة معل إدارات معاهدة ا بو يف  سامهة الو بري عىل  متر بقدر  لأشار الوفد إىل الرتكزي ا حت ي م ك ملسـ

ية يف العمل يص الازدوا جشأن الرباءات هبدف  تقل يعهتا، . ب ية معدة، حبمك  ترب الوفد اخلطة الاسرتا بو يج طيع ت
نظمة وما تريده ادلول األعضاء أن  ملتقدمي نظرة عامة عن وضع ا نوات ل نظمة يف غضون مخس  يه ا سـتؤول إ مل ل

يق ذكل بل  شأن  نقاط  حتقوبعض ا سـ ب تعلقة . ل ملوأضاف أن اخلطة غري معدة لعرض خطط مفصةل عن األشطة ا ن
بل خطط  تقدم يف ا يط الربامج  سارات  يات احملددة وأعرب عن ثقة بدله يف أن  ملسـتقيع الاسرتا سـ ختط م يج تجبم

متكن نوي وتقارير األداءستمعل مفصةل وأن ادلول األعضاء  تقدم احملرز بفضل الربانمج ا يمي ا سـ من  لل وقال إن . تق
نظمة هبذا احلجم شاركة اإلدارة يف  توايت  يق توازن سلمي بني  ية  مبدله يويل أ متحق سـ ممه جيب أن تظل : ل

يات أن  بغي  تفعني؛ و يه األعضاء وموهجة حنو ا بو قامئة عىل تو سارات اجلارية داخل الو للجمعا ن ي نمل يج تعطي مل
ية إلدا هافلألمانة فرصة اك بةل من وأعرب الوفد عن تطلعه . لرة أعام ست ا نوات ا نجز خالل ا ملقإىل ما  لي لسـ س

شرتكة ية ا يق األهداف الاسرتا ملمعل مركز ابجتاه  تيج  .حتق

بادرة املدير العام يف عرض اخلطة  .161 هادئ  يط ا يا وا تحداث ابمس مجموعة بدلان آ نغالديش  مبورحب وفد  حمل سـ لب م
شاورات الا بةل وأعرب عن تقديره  نوات امخلس ا بو خالل ا يه معل الو تو توسط  ية لألجل ا للمسرتا سـ ي ل مل ملقيج لج ت

توافق اآلراء، األمر اذلي تدمعه اجملموعة ية للوصول إىل قرار  نة الربانمج واملزيا باليت أجراها ريس  ن جل وقال . ئ
تالوفد إن ادلول األعضاء أحاطت علام بويقة اخلطة الاسرتا ث شاورات ً سار ا يب اجملموعة  ملية وعرب عن تر مب حيج

ناء إعداد اخلطة يط األمانة علام . ثاجلارية بني ادلول األعضاء واألمانة أ حتوقال إن اجملموعة تعقد األمل عىل أن 
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توبة يقات أخرى  يات فضال عن أية  شات اجلارية يف ا نا مكيقات ادلول األعضاء يف إطار ا تعل مجلع ق مل وقال . بتعل
ية يف الوفد  نصفي للويقة احلا تعراض ا شأن الا هادئ تدمع أيضا الاقرتاح  يط ا يا وا لإن مجموعة بدلان آ ث ل سـ ب حمل ًسـ ل

نة  ناسب من  سـوقت   .2012م

ية وعرب عن  .162 يات جدول أعامل ا يذ تو ية اليت يولهيا  ية، األ ته الو تحداث  نغالديش  منوأكد وفد  ص مه ن لتب نف بصف لتم ط ّ
نظمةتقديره للعمل اجلاري يف دمج األبعاد ية يف معل ا مل اإلمنا ناعة يف . ئ يان اذلي أدىل به وزير ا لصويف ضوء ا لب

يات يركز  تواب إلدراجه يف مرفق تقرير ا يقا  توى، أراد الوفد أن يقدم  يع ا ناء اجلزء ر مجلعنغالديش أ تعل سـ ث ًب مك ًف مل
ية بدلان األقل منوا كام هو مقرر يف اخلطة الاسرتا ساعدة إىل ا يجعىل تقدمي ا ل تمل تكامل و. ً سـقال إن بدله يقرتح ا

بدلان  ساعدة املقدمة إىل ا تعديل اخلدمات وا ية  يات الواردة يف اخلطة ابقرتاحات إضا لالعديد من الاسرتا مل ل فيج ت
ية الفكرية وإدارهتا تعلق حبامية ا ياجاهتا اخلاصة فامي  ية ال مللكاألقل منوا،  ي ت حب تل وعرب عن تقدير بدله اخلاص للرتكزي . ً

يا عىل اخل ية الفكرية ومراعاة لحا نصف  توازن و ية إىل بلورة إطار قانوين دويل  ية الرا للملكطة الاسرتا م م م تيج
تصادية فهيا ية الا توايت ا تالف  ها عىل ا قمصاحل ادلول األعضاء وشوا خ منغل لتسـ وأكد الوفد أيضا عىل رضورة . م

يه ا تو ية  تح ية وا بو يف تقدمي ادلمع ابدلراسات ا مترار الو لا ل يل ل لعلم جي ل تدرجة يف سـ يات  مبدلان حنو وضع اسرتا تيج
تاكر ية الفكرية والا بجمال ا  . مللك

ساعدة عىل امليض قدما ابلعمل يف  .163 ية يف ا نة الربانمج واملزيا سامهة ريس  يا عن تقديره  با ملوعرب وفد إ ن جل مل ن ئسـ ّ
نة وإشاعة روح إجي بةلللجا شأن األعامل ا ية  ملقا ب ثف اذلي وفد  وأقر. ب يا ابلعمل ا با ملكإ ن أجنزته األمانة يف إعداد سـ

توسط ية لألجل ا ملاخلطة الاسرتا توبة  وأعرب. ث، ويه ويقة شامةل للغايةتيج يقات  تفاظه حبق تقدمي  مكعن ا تعلح
نه نظمةلكو ياسة اللغوية يف ا تعلق اب نرص من اخلطة  مل أخذت اللكمة للرتكزي عىل  سـ ي وقال الوفد إن بدله يدمع . لع

يةتعليقات مجموعة بدلان أمرياك ا با تعامل مع اللغة اإل شأن ا ياهنا العام  ية والاكرييب الواردة يف  نلال سـ ل ب ب ّوذكر بأن . تين
شأن تعدد اللغات الوارد يف الويقة  تحدة  ثقرار األمم ا ب تحدة يف A/RES/63/606مل ية العامة لألمم ا مل وقرار ا مجلع

مترب 30 ي2009سب  ثال التفا تحدة عىل الا ثا اكفة واكالت األمم ا ق  تح شأن تعدد ممل تحدة  ية العامة لألمم ا بات ا مل مجلع
يزي  تحدة بدون  ية يف األمم ا يع اللغات الر تدابري الرضورية لضامن الاعرتاف  ية ابعامتد ا تو متاللغات مع ا مل مس جبم ل ص ل

تاح الواثئق وفقا ذلكل تيهنا وأن  نة . ب يق تعدد اللغات  نه ويقة  بدأ ذاته عربت  سـومىض يقول إن ا ب ث ع لمل  2003تط
هدف ). 85)(ب(3قرة الف( شأن احلواجز اللغوية يف إطار ا تفق مع الفقرة الواردة يف اخلطة  لوقال إن بدله  ب ي

ية املقرتحة يف إطار الفقرة  تاسع ويدمع الاسرتا يجي ا يجالاسرتا ل ياسة لغوية أكرث " من أجل " 11"تت سـوضع 
ياجاهتا شاور مع ادلول األعضاء، تليب ا ية ومشوية، من خالل ا تفعا ت ل حل  وتغطي الاجامتعات والرتمجة الفورية ل

بو اإللكرتوين شورات وموقع الو يوا ساعة وال سـامي فامي ". ملن شعر بإجناز أي تقدم إىل حد ا لوقال إن بدله ال  ي
ثتعلق ابقرتاح األمانة الوارد يف الويقة  مترب 14 املؤرخة يف .A/48/11 Addي ت وساءل عن مدى 2010سب 

ي يذ  ية  يا سـوجود إرادة  سـ نواايلتنفسـ بري عن ا يان  لاسة تعدد اللغات يف مقابل جمرد  تع تعد . للب مسـوقال إن بدله 
سني الوضع وحث الوفد األمانة عىل اختاذ اخلطوات األوىل حنو  نظمة حملاوةل  حتللعمل مع أي دوةل عضو يف ا مل

تعدإجناز هذا شريا إىل أنه  يجي  هدف الاسرتا سـ ا م مت سني الل تعاون مع األمانة حملاوةل  حت  ياسة لل ية اب سـويقة ا ن لث ملع
متد عىل . اللغوية تقدمي اخلدمات ابألساس وأهنا  نظمة موهجة  بو يه  تعوبني أن بدله أحاط علام بأن الو ل مي

نهيا من تكل اخلدمات نفاذ إىل الواثئق وأن . جتاإليرادات اليت  يوي يف ضامن ا نرص  لوقال الوفد إن اللغات  حع
ية  سامهة بفعا ياسة ا لمن شأن تكل ا مل نظمةلسـ ية  يق األهداف الاسرتا للميف  تيج  .حتق

يان اذلي أدىل  .164 هادئ وا يط ا يا وا نغالديش ابمس مجموعة بدلان آ يان اذلي أدىل به وفد  بوأيد وفد مالزياي ا حمل سـ ب لب لل
يةبه وفد مرص ابمس  شأن الاشرتاك توعرب وفد مالزياي عن ارياحه. لتمنمجموعة جدول أعامل ا نظور املدير العام  ب  مل

نظمة يف إرس يجي  توجه الاسرتا يح لدلول األعضاء الفرصة لالتفاق حول ا ية مبا  للماء اخلطة الاسرتا ت ل يتيج ت
بةل ملقنوات امخلس ا شاورية العديدة اليت أجراها املدير العام حول مضمون اخلطة . للسـ لتوقال إن اجلوالت ا

نات علهيا توسط أدت إىل إدخال عدة  ية لألجل ا حتسيالاسرتا مل لوفد بأن ادلول األعضاء أحاطت وأفاد ا. تيج
ثري القلق تعلام ابلويقة إال أنه ال تزال مثة جماالت  وأكد وفد مالزياي أنه جيب عىل ادلول األعضاء ضامن كون . ث



A/48/26  

135  

منوي وال  بعد ا يع ادلول األعضاء؛ وضامن دمج ا توازنة تعرب عن وهجات نظر  ية ويقة  لتاخلطة الاسرتا ل مج ث ميج ت
ية ية الواردة يف اخلطة املذكورة؛ لتمنسـامي جدول أعامل ا بو من خالل األهداف الاسرتا يج يف برانمج معل الو تي

ناخ  ثل تغري ا نح والايت جديدة يف جماالت  نحهتا ادلول األعضاء ويس  نري اخلطة ابلوالية اليت  ملوأن  ممب ل م تسـت
ية دوية يف والصحة واألمن الغذايئ اليت مل تكن حمل نقاش أو مل توافق علهيا ادلول األعضاء يف ئة حكو ل  مي ه

بو ية . يالو ية ومفاده أن اخلطة الاسرتا يان مجموعة جدول أعامل ا نه  يجوأكد الوفد جمددا الرأي اذلي عرب  من ب تع لت
تفق علهيا تعرب عن توافق الرؤى دلى ادلول األعضاء نظمة وادلول األعضاء فهيا وأهنا ويقة  متدر فوائد عىل ا ث مل . سـ

توافق اآلراء وعرب الوفد عن تطلعه إىل م توصل إىل ويقة  متكني ادلول األعضاء من ا ناءة  شاركة ا بزيد من ا ث ل ب لمل ل
نصفي للخطة املقرر تعراض ا لخالل الا  .سـ

سورية وشكر وفد  .165 هورية العرية ا لا ب ية لألجل مجل بدلان العرية املدير العام عىل اخلطة الاسرتا يجابمس مجموعة ا ب تل
شاورات مع ادلول األع توسط وعىل ا ملا بدلان العرية ترحب ابلويقة ولكهنا اكنت ترغب . ضاءمل ثوقال إن مجموعة ا ب ل

يع ادلول األعضاء حىت تكون ويقة شامةل وقامئة عىل توافق اآلراء يقات الصادرة عن  توي اكفة ا ثأن  مج تعل . لحت
بل للويقة تعراض ا بار خالل الا نظر بعني الا يع وهجات ا ثوأعرب عن أمل اجملموعة يف أخذ  سـ ت ل ملقمج وقال إن . ع

تاسع يف حني أنه مت  يجي ا هدف الاسرتا ياسة اللغوية يف إطار ا شأن ا لاجملموعة قدمت وهجات نظر مل تدرج  ت سـ لب ل
نة  ياسة لغوية جديدة2015سـحتديد  يذ  هةل أخرية  سـ  نف بغي . لتمك ينوأكد جمددا وهجة نظر اجملموعة ومفادها أنه 

هذا املوضوع، وهو موقف أيدته ال ية لإيالء األولوية  لتمنعديد من الوفود ومن مضهنا مجموعة جدول أعامل ا
يا با نوإ تفظ حبق . سـ يل وقال إنه  حيوأعرب الوفد عن أمل اجملموعة يف أن تدرس األمانة تكل الاقرتاحات اب لتفص

 .تقدمي تكل الاقرتاحات من جديد يف مرحةل الحقة

ية–مجهورية (وأيد وفد إيران  .166 يان اذلي أدلت به مجم) م اإلسال يةلبا يب . لتمنوعة جدول أعامل ا حوأعرب عن تر
نظمة  توسط، اليت قدمت رؤية وتوهجا جديدين  ية لألجل ا بادرة املدير العام لعرض اخلطة الاسرتا للمبدله  مل يج ًمب ت

توى تقدم توجهيات يف إعداد واثئق الربانمج  يع ا يا ر تكون إطارا اسرتا نوات ومصمت  سـلفرتة مخس  يج ل ملسـ فت ً ً ُ
ية اب سـواملزيا بةللنن نوات ا ملقبة إىل فرتة األربع  ية . سـ تحدايت والفرص الر سـوقال إن اخلطة سعت إىل حتديد ا ئيل

تصورة للك  ية ا تاجئ الاسرتا ية وا بو وحددت األهداف الاسرتا ية الفكرية ومعل الو تعلقة اب ملا يج ن يج ي تمل ل ت مللك
ية–مجهورية (وأثىن وفد إيران . هدف بادرة وعرب عن و) م اإلسال هجة نظر مفادها أن إدخال ملعىل هذه ا

يق األهداف اليت تقوم علهيا  نظمة كلك من شأهنام ضامن  شرتكة  ية الرؤية ا حتقنات عىل الويقة و للمي مل تغط ث حتس
هامة بادرة ا لهذه ا توازنة تعرب عن رؤية ادلول . مل ية ويقة  موعرب عن إميان بدله برضورة جعل اخلطة الاسرتا ث تيج

توافق علهيا ية الفكريةوقال . ملاألعضاء ا ية يف نظام ا نا بدلان ا شاركة ا مللكإن اخلطة هتدف إىل زايدة  م ل ل ومىض . م
ية  توايت ا تالف  بدلان عىل ا ياجات ا يب ال يق ذكل إذا اكنت اخلطة  منيقول إنه ابإلماكن  سـ ل ت لتتج م خسـ ححتق ت

توايت ناسب  ية الفكرية اليت  ية لوضع قوانني ا نا بدلان ا سـفهيا وإذا همدت الطريق  ت ل ملل مللك ويف هذا . لتمنية فهيا ام
ية–مجهورية (إيران الصدد، أكد وفد  شأن ) م اإلسال بو  ية وال سـامي جدول أعامل الو ية دمج بعد ا بعىل أ ي من لتمه

ية للخطة تاجئ الاسرتا بو من خالل األهداف وا ية يف برانمج معل الو يجا ن ي تمن ل  –مجهورية (وأيد وفد إيران . لت
ية ية إذ قالالكم املدير العام يف ) ماإلسال يذ جدول أعامل ا شأن  منتقريره  لتب يذ جدول أعامل : "تنف تنفنطوي  ي

تجزأ  ية كجزء ال  نظمة، ويضمن األخذ بقضااي ا سعى إىل حتويل طريقة معل ا يد املدى  هود  ية عىل  يا من مل ي بع تمن لت جمل
نظمة يق ذكل الزتام ومعل األمانة وادلول. ملعن اكفة األعامل اليت تضطلع هبا ا تطلب  حتقو  األعضاء عىل حد ي

هم يا تلف أ فسواء، وكذا دمع أحصاب املصلحة اآلخرين عىل  ط ية–مجهورية (وعرب وفد إيران ". خم عن ) م اإلسال
نظمة  يه يف إطار أهداف ا تطرق إ تايل ا بغي اب ية  يذ جدول أعامل ا سار عام وأن  ية  ملإميان بدله بأن ا ل ل ل من م نمن ينف ت لت تل

تلفة شعر بأن . خملا ية يوقال الوفد إنه  يث اربطت ا منذكل مل يذكر ابلقدر الاكيف من الوضوح يف ويقة اخلطة  ت لتث ح ُ
ثالث  يجي ا هدف الاسرتا لاب ت ية(ل ية الفكرية ألجل ا منسري الاتفاع اب ن لتي مللك ية ) ت نطاق األوسع  مناذلي مل يغطِ ا للتل

ية–مجهورية ( إيران وطالب وفد. ال وضع القواعد واملعايريوال سـامي يف جم بإضافة فقرة جديدة  )م اإلسال
ية تلفة بفعا نظمة ا شطة ا ية يف أ ناول اخلصائص العامة  لتقةل إىل ويقة اخلطة  خمل مل ن من ث للتسـ تت وأفاد الوفد أيضا بأن . م

تعددة األطراف يف جمال  ية الفكرية وأوصت بوضع قواعد جديدة  نظام ادلويل محلاية ا ماخلطة ركزت عىل ا مللك ل
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باروضع القواعد واملعايري اذلي مل  ية بعني الا ية اإل بادئ األسا تيأخذ ا مي سـ عمل  –مجهورية (ّوذكر وفد إيران . قل
ية يان ) ماإلسال يات وعرب جمددا عن الرأي الوارد يف  توى من ا يع ا بيانه العام املدىل به يف اجلزء ر مجلع ملسـ ف بب

شاركهتا يف املفاوضات اجلارية  بو و ية ومفاده أن دور الو بمجموعة جدول أعامل ا م ي ية يف لتمن تحدايت العا ملشأن ا ل
ها ادلول األعضاء وأن يكوان حمل توافق  ية ادلوية اليت  سرتشدا ابلوالية احلكو بغي أن  نحاحملافل األخرى  م متن ل ي ي

نظمة نقاش عىل ادلول األعضاء إىل حد . ملآراء ادلول األعضاء يف ا ثل تكل القضااي مل تطرح  للويرى الوفد أن  م
بك ترب أنه من ا ساعة وا ملا ع نة يف ل شاء  نظر ادلول األعضاء يف إماكية إ شأن ذكل واقرتح أن  جلر اختاذ قرار  ن ن ت ب

ية تحدايت العا ية الفكرية وا شة ا نا بو  ملالو ل ق مل هم مباكن مراجعة الويقة وتعديل مواطن . مللكي ترب الوفد أنه من ا ثوا ملع
هادفة إىل الهن بو لوضع القواعد واملعايري ا شطة الو لاخللل حىت ال تضع أ ي يل أمام ن ية الفكرية، العرا قوض حبقوق ا مللك

ية لتمنيق ا بغي أن تكون مرنة وتامتىش مع الكفاءات القانوية . حتق سارات  ثل تكل ا نوعرب عن إميان بدله بأن  نمل يم
توازن  بغي أن تصاغ عىل حنو  ية وخمت قائال إن ويقة اخلطة  نا بدلان ا بدلان ومن مضهنا ا ية يف اكفة ا موا ن يم ث ل ل ل لتقن

يةوتراعي نا بدلان ا بدلان ومن مضهنا ا ية يف اكفة ا م اإلطار القانوين واخلصائص الو ل ل ل يد . طن وفد يوأعرب عن تأ
ية–مجهورية (إيران  توافق حوها اآلراء ) م اإلسال توصل إىل ويقة  نصفي  تعراض ا لملراجعة الويقة خالل الا ت ث لل ل سـ ث

ية نوات القادمة بفعا نظمة يف ا شطة ا يه مجمل أ لتو سـ مل ن لل  .ج

يةوأي .167 يان اذلي أديل به ابمس مجموعة جدول ا مند وفد الربازيل ا لتب  الربازيل من جديد ابخلطة  وفدورحب. ل
توسط ية لألجل ا ملالاسرتا ية . تيج ية بأن اخلطة الاسرتا تا ته الا يان املدير العام يف  يجوأشار الوفد إىل  ت لكم تب ح ف

هود ا تقامسة وا ية ا بغي أن تربز ا توسط  مللألجل ا مل جلمل مللك َن تفامه ي لشرتكة بني األمانة وادلول األعضاء عىل أساس ا
نجاح يذها  بوالالزتام املوحد لضامن  ترب الوفد  .تنف بو عوا شرتكة خلطة طويةل ومفصةل تطور إجيايب للو يازة ا يأن ا مل حل

توسط سابقة لألجل ا ملفامي مقارنة ابخلطط ا يجي. ل توجه الاسرتا تفق عىل ا تواكنت فرصة لدلول األعضاء يك  ل  ت
نوات امخلس القادمة سـنظمة عىل مدى ا سني . لللم شاورات اليت أجراها املدير العام يف  حتوقد جنحت جوةل ا مل

بعث عىل القلق مترار وجود بعض اجملاالت اليت  برية رمغ ا توسط بدرجة  ية لألجل ا تاخلطة الاسرتا ك مل سـيج وقال . ت
بغي أنوفد توسط  ية لألجل ا ين الربازيل إن اخلطة الاسرتا مل ية تيج لتمن تقر إقرارا رصحيا ابملوافقة عىل جدول ا

بو ية يف اترخي الو ية أسا باره معلمة  ياب سـ ن تقت ند همام جديدة يف . ع بغي أال  ية  سـوقالت إن هذه الاسرتا تيج ينت
بو تابعة للو ية ادلوية ا ئات احلكو تفق علهيا ادلول األعضاء يف ا ناقش إىل حد اآلن أو مل  يجماالت مل  ل ل ي ت مت وأشار . له

يةال تحدايت العا سأةل ا شأن العالقة بني حق املؤلف واإلنرتنت و شات  نا ملوفد يف هذا الصدد إىل ا ل م ب ق وفامي . مل
ية يف إطار تحدايت العا ملخيص ا تربل سابع ا يجي ا هدف الاسرتا ع ا ل ت بو يريم أساسا إىل وفد  ل ًالربازيل أن دور الو ي

ية الفكرية يف ا يات القامئة عىل ا شة آاثر اآل مللكنا لم ية وأن اخلطة ق ياسات العا سائل ا شأن  ملنقاش  سـ م ب لل
نرب رائد  بو عىل أهنا  بغي الاعرتاف ابلو سب مقام يك نقرر إذا اكن  ست أ توسط  ية لألجل ا مالاسرتا ين ن ي مل ييج ل ت
ية اليت درست يف حمافل  ياسة العا سائل ا ية الفكرية و تطرق إىل العالقة بني ا تحدة  نابر األمم ا ملمن  سـ م لل لمل مللك م

توافقي اذلي حتقق وأعرب الربازيلورحب وفد. تعددة األطرافمأخرى  شاركة ل ابحلل ا تعداده  للم عن ا سـ
تصف املدة تعراض  ناءة يف ا نشاركة  سـ ب  .مم

ية .168 بدلان األفر يان أنغوال ابمس مجموعة ا يجرياي  يقوأيد وفد  ل ب شدة ابملدير العام عىل  وفدوأشاد. ن يجرياي  ب  ن
شأن اخلطة  شاورات  با يةمل توسطتيجالاسرتا يع جماالت ورأى. مل لألجل ا ية غطت  مج أن هذه الاسرتا تيج

نظمة همة  سائل ا ية وا يذ القرارات الر للماألولوية الالزمة إلرشاد املدير العام واألمانة يف  مل ملسـ ئينف وشكر وفد . ت
توصل إىل اتفاق سقة  ية عىل هجوده ادلؤوبة وا نة الربانمج واملزيا لليجرياي ريس  ت ن جل ملن د مرة أخرى وشدد الوف. ئ

توسط إىل هعىل دمع ية لألجل ا شاورات اذلي اضطلع به املدير العام لالرتقاء ابخلطة الاسرتا سار ا تام  مل ا يج مل مل تل
يةراض همسـتواها احلايل وأكد أن نارص . تيج متام الرضا عىل هذه الاسرتا يد أي تعديالت أو  عوال ميكن للوفد تأ ي

يات ا تيجمن شأهنا أن تغري معىن الاسرتا تام من معظم ادلول األعضاءّ يد ا تأ لليت انلت سلفا ا ي سع . ل  الوفديوال 
يةيأن  يه بصفة غري ر تفق  يريات عىل الفقرة اخلاصة ابلقرار ا مسبل أي  عل مل تغ يات . ق يكون مرفق تقرير ا مجلعو سـ

يان آلراء بعض ادلول األعضاء تعرا. بجمرد  بال يف إطار ا نة  شات ا نا سـوأشار الوفد إىل ا ق تقمل تصف مسـملمك منض 
يس  ية املطروحة ورأى أنه  يد الاقرتاحات اإلضا يع تأ شريا إىل أنه ما من يشء يضمن أن الوفد  لاملدة  ف ي تط يسـم
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شأن اخلطة  شواغل املطروحة أي واحد من شأنه أن يقوض الاتفاقات املوضوعة إىل حد اآلن  بمن بني ا ل
توسطالا ية لألجل ا ملسرتا توسط وجشعالامتاما اعامتد اخلطة الوفد  وأيد. تيج ية لألجل ا ملسرتا يع ادلول تيج مج 

 .األعضاء عىل الالزتام ابالتفاق غري الرمسي القامئ

توسط  .169 ية لألجل ا ياغة اخلطة الاسرتا هود املدير العام واألمانة  بري  ملوأعرب وفد الصني عن تقديره ا يج تلص جل لك
شاورات  شات وا نا سار ا شاركة ادلول األعضاء يف  ملوتقديره أيضا  ق مل م رأى وفد الصني أن . وما أبدته من مرونةمل

بغي أن تواصل أداء دورها  ية الفكرية  سؤوةل عن ا تحدة  نظومة األمم ا تخصصة يف  ها واكةل  بو بو نالو مللك م م يصف م مل ي
تعلق هبذا اجملال توسط اليت وضعت اإلطار . يالرايدي يف لك ما  ية لألجل ا ملورحب الوفد ابخلطة الاسرتا تيج

نو ـي للخمس  تو سـا ية حتققجهيل سعة أهداف اسرتا ية وصاغت  ياغة الربانمج واملزيا بةل يف  يجات ا ت ن تص  ملق
بة تاجئ املر تقبواسطهتا ا تاكر يف ورأى وفد. لن يعزز اإلبداع والا ية الفكرية  توازن  ب الصني أن وجود نظام  سـ للملك م

توسط أن تراعي مهوم ادلو ية لألجل ا بغي للخطة الاسرتا ملالعامل بأرسه، ومن مث  تيج ية ونظر يف ين نا تل ا مل
يه سن تو بو أ شطة الو شاركني يك توجه أ يع ا جاهامتمات  ح ي ن مل ية الفكرية أن تدافع عن . مج للملكوهبذه الطريقة ميكن 

بدلان يع ا يق توازن يف  هور كلك وميكهنا  لمصاحل أحصاب احلقوق وا مج حتق  .مجل

بهل وأش .170 يع الوفود األخرى اليت قد حتدثت  ياانت  رسا  قوأيد وفد سو مج ب ية ي يد للخطة الاسرتا يجارت إىل تأ تي
نة شاورات خالل هذه ا سار ا سـلألجل وأعرب عن تقديره  مل ياغة نص . لمل شاورات أمكن  صوبفضل هذه ا مل

شاورات يقات اليت أعربت عهنا ادلول األعضاء خالل هذه ا تلف ا توازن  مليراعي  تعل خم وأسفر ذكل عن حل . لب
ية  شأن الرؤية الاسرتا توازن  يقي  لتو يج تب م نظمة خالل . لمنظمةف توجه معل ا رسا إىل أن الويقة  ملوأشارت سو سـ ث ي

تعزز نظام إدارهت بةل و يةل ا نوات ا سـا لقل ملقسـ رسا هبا وأيدل تاجئ اليت رحب وفد سو يا القامئة عىل ا ويود وفد . هالن
يات ية إلدراهجا يف مرفق تقرير ا ية إضا يقات  رسا تقدمي  مجلعسو خط تعل  .في

تويف معايري اجلودة واملضمون وأشار وفد بوروندي إىل أن  .171 توسط ويقة هممة  ية لألجل ا سـاخلطة الاسرتا ث مل تيج ت
يغت إلرضاء ادلول األعضاء متاما ًوقد  تقدمة . ص بدلان ا تالف يف اآلراء بني ا هور ا ملوالحظ وفد بوروندي  ل خ ظ

يعة الاتفاق احملقق يحا للوضع القانوين للويقة و ية وطلب تو نا بدلان ا بوبعض ا ث ض ل طل ءل وفد بوروندي إذا توسا. م
يد املواقف يا إىل تو ية  شاورات إضا حاكن جمداي عقد  سعف نده. م يس  عوقال إن   أي اعرتاضات عىل اخلطة ل

توسط وأقر ية لألجل ا ملالاسرتا تازةتيج مم بأن الويقة  هر خالل هذه ادلورة إماكية وفد  ىنومت. ث نبوروندي أن  تظ
يث املضمون يان ابالتفاق إن مل يكن من  حصدور  شلك حىت ال تظل ادلول ب يث ا يكن عىل األقل من  ل  حفل

تقدم خطوة إىل األمام وترتاجع خطوتني إىل اخللف يع الوفود . تاألعضاء  ته بأن  مجوأبدى وفد بوروندي عن  ثق
تقدم وأال تظل جامدة يف ماكهنا إىل األبد نظمة وادلول األعضاء يه إحراز ا بة ا لتفق عىل أن ر مل غ  .ست

يحا .172 ضوقدم الريس تو يه ادلول األعضاءئ يد (ومل تقدم األمانة . لت عن الاتفاق غري الرمسي اذلي توصلت إ لسـا
يض ) كواكوا نقاش  هذه الويقة، لكهنا أكدت أن املوضوع حظي  يعة القانوية  يقات أخرى عىل ا تفأي  مسـل ب ث ن ب لطتعل

ية نة الربانمج واملزيا نيف إطار  توسط و. جل ية لألجل ا ثوقد اكنت اخلطة الاسرتا مل شأهنا تيج تداول  ية  بيقة تو ت جهي
ية العامة يا ا مجلعحا  .ًل

شاورات اليت دعا إلهيا ريس .173 يقات اليت أدىل هبا خالل ا يا ا ئوكرر وفد كولو مل تعل لب ية، وأيدم نة الربانمج واملزيا ن   جل
بري ألن  ها املدير العام وأعرب عن تقديره ا توسط اليت صا ية لألجل ا لكبوجه خاص ويقة اخلطة الاسرتا غ مل يج تث

يضةثهذه الويقة شاورات  مسـتف اكنت حمور  بالورأى. م تواصل  بغي أن  ً أن هذه املامرسة  تق مسـن ت  .ي

يا وأعرب عن تقديره لألمانة عىل  .174 ية ومجموعة بدلان آ يانني ابمس مجموعة جدول ا يا ا سـوأيد وفد إندو من ب لتسـ ل ني
ت ية لألجل ا رشوع اخلطة الاسرتا بذوةل يف إعداد  ملبادرهتا وهجودها ا يج م تمل نظم يع ادلول توسط يك  يه  مجر  ف

ترب وفد توجه عاألعضاء وا تحدد ا ية ألهنا  توسط ويقة يف غاية األ ية لألجل ا يا اخلطة الاسرتا ل إندو سـ مه ث مل يج تسـ ني
نذ توزيع الويقة  شاورات اليت جرت  نوات امخلس القادمة وذكر بعدد ا نظمة عىل مدى ا يجي  ثالاسرتا مل سـ للم مت ّ ل

ية يف تقدمي سواءالوفد  وقد سامه. يف مايو يا ومجموعة جدول ا من بصفة فردية أو من خالل مجموعة بدلان آ لتسـ



A/48/26  

138  

نارص الويقة تلف  شأن  ثاقرتاحات  ع خم بار يف . ب يا يقر ويقدر عدد اقرتاحاته اليت أخذت يف الا تووفد إندو عسـ ّي ن
نقحة ملالويقة ا شطة وضع القواعد. ث تعلق بأ شواغل اليت أعرب عهنا فامي  نومع ذكل فقد أكد ا ي  واملعايري وحق ل

ياسات ية املربطة اب تحدايت العا سـاملؤلف وا ت مل توصل إىل حلول شامةل وأشار. لل بو يف ا سامهة الو ل إىل أن  ي م
ية  تخدام ا يع ا بغي أال تكون من خالل  ناخ واألمن الغذايئ والصحة العامة  ثل تغري ا مللكتحدايت  ن سـم شج مل تل ي

بدل ياجات ا بغي أن تراعي ا سب، بل  لالفكرية  ت ححف سائل املربطة ين ية الفكرية وا ية فامي خيص ا نا تان ا مل مللكل م
نوع من  هذا ا شع اآلاثر  تعاين من أ ية واألقل منوا  نا بدلان ا ية، ال سـامي ألن ا ياسة العامة العا لاب ب سـ ل ل مل لسـ م ل

ية شالكت العا ملا نظمة وأكد وفد. مل تحدة و نظومة األمم ا تخصصة يف  بو واكةل  يا أنه بوصف الو م إندو م ملم ي نيسـ
شاء ي هدف إ ية مع الوفاء  ها الاسرتا ية يف  تجه حنو ا توازان وأن  متد هنجا  نديرها أعضاؤها علهيا أن  يج من لت خطط تم لت تع

بدلان يع ا ية يف  ثقا تصادية وا ية والا ية الاجامت يع ا ية الفكرية من أجل  توازن  لنظام عاملي  مج ل ع من فشج ق للملك لتم  .ت

تحدة إىل أن أي خطة اسرتا .175 ية هممة يف أي ملوأشار وفد اململكة ا ترب ويقة تو توسط ويقة  جهيية لألجل ا ث تع ث مل تيج
بومنظمة، ال سـامي يف ثل الو نظمة معقدة  ي  م شاوري للحوار اذلي عن تقديره وأعرب. م شفاف وا سار ا ت  ل لللم

توسط وأشار إىل توافق اآلراء احملرز يف  ية لألجل ا ياغة اخلطة الاسرتا جلأسفر عن  مل يج يةتص  .ننة الربانمج واملزيا
ترب يع األقالمي وادلول األعضاء الوفد  عوا توازنة راعت معظم شواغل  نصفة و ية ويقة  مجهذه الاسرتا ث ميج م ت

توسطيالوفد ذلا، ف. وأحصاب املصاحل ية لألجل ا ملساند متاما اخلطة الاسرتا  .تيج

تقارير اليت قدمت خالل هذه .176 بري وعىل ا شكر للمدير العام عىل هجده ا لوتوجه وفد الكويت اب  ادلورة، ال سـامي لكل
توسطاخلطة الا ية لألجل ا ملسرتا يع ووصف. تيج ية بأهنا حدث اترخيي وغاية يف حد ذاهتا  مجل هذه الاسرتا تيج

ناول الرتابط بني ادلول األعضاء . ادلول األعضاء ثامن اذلي  يجي ا هدف الاسرتا ية ا توأكد وفد الكويت أ يل ل ت مه
نوات األخرية زاد. ملنظمةوا ية الفكرية الوفد من لسـويف ا بو يف جمال الوفد تاج حيو. مللكاهامتمه اب ساعدة الو يإىل  م

تب العريب من أجل توفري ية واخلربةملكالرباءات وإىل دمع أكرب من خالل ا يع وأيد وفد. لتقن الربامج ا مج الكويت 
نظمة تدابري الفعاةل اليت اختذهتا ا ناءة وا ملاألفاكر ا ل  .لب

ته يف أ .177 يا عن ر بوأعرب وفد زا غب توهجا أكرث حنو تكوين م توسط  ية لألجل ا يذ اخلطة الاسرتا من يكون  ملنف تيج ت
ية الفكرية ية الفكرية بدل حامية ا مللكالكفاءات يف إبداع أصول ا وأحاط الوفد علام ابإلشارات الواردة يف . مللك

بدلان األقل منوا يف نظام مدريد واقرت شاركة ا توسط خلفض  ية لألجل ا ًاخلطة الاسرتا ل م مل ح أنه ميكن أال يرى تيج
توى القدرة عىل إبداع  شاركة يف نظام مدريد ألن  يا  ية واألقل منوا دا نا بدلان ا سـمعظم اخملرتعني يف ا للم ع ل مل ً ً م

يا جدا تد ية الفكرية ما زال  ًأصول ا ً ن م توجه حنو . مللك توسط أن  ية لألجل ا يذ اخلطة الاسرتا بغي  يذلا،  مل تيج نف لتن ي
ية الفكرية، سـىن للمخرتعني الوقوف عىل رضومللكإبداع أصول ا ية واألقل منوا يك  نا بدلان ا ت ال سـامي يف ا ل يل رة م

شاركة يف نظام مدريد ية يف هذا الصددوأكد وفد. ملا تو ية تعزيز ا يا كذكل أ ع زا ل مه  .مب

بويفارية–مجهورية (وأيد وفد فزنويال  .178 ل ا ية أعاملبيان مجموعة جدول) ل  عن أمهل أن تكون هذه وأعرب. لتمن ا
يالاخل ية د ًطة الاسرتا ل نه أشارتيج شـهتا وعىل غرار أي واكةل لك،  نا بغي  سائل  ق إىل أنه ما زال مثة عدد من ا ممل ين

تحدة فاأل توافق اآلراءملمن واكالت األمم ا تعلق  بمر ال  ية لألجل وفدالوشدد . ي تيج عىل أن اخلطة الاسرتا
ست نصا قانويا توسط  ًا نً ي يللمل توازن وأيد. ل، بل جمرد د ية بعد ل ا نة الربانمج واملزيا ناذلي حققه ريس  جل ئ

شات طويةل قنا نارص قد . م يال رمغ وجود عدة  بارها د توسط اب ية لألجل ا عوأيد الوفد اخلطة الاسرتا ل ت مل عيج ت
سابع يجي ا هدف الاسرتا ية وا تعلق جبدول أعامل ا ليصعب اعامتدها، حتديدا فامي  ت من لي وكام قال سفري أوروغواي، . لت

ية الف ية من الصحة أو مللكا ية الفكرية أكرث أ بار ا ست غاية يف حد ذاهتا وميكن ا يةل و مهكرية ابألحرى و ت ي مللكسـ ع ل
ثال ناخ  ًاألمن الغذايئ أو تغري ا م بويفارية–مجهورية  (فزنويالوفد  وتوجه. مل ل ا شكر إىل املدير العام عىل )ل ل اب

 .صياغة هذه اخلطة وإطالع ادلول األعضاء علهيا

هم مجوأشاد وفد  .179 متلت عىل  ياغة ا بارها خطة حممكة ا توسط اب ية لألجل ا فهورية كوراي ابخلطة الاسرتا شـ لص ت مل عيج ت
تحدايت  تغريات وا يات ملواهجة هذه ا ية الفكرية وسع مجموعات من الاسرتا يطة اب تغريات ا لواحض  ل يج ت حمل تلل مللك

يات يذ تكل الاسرتا ناء  يجوالفرص أ تث توسط تعاملت مع وأشار الوفد إىل أن اخلطة الاس. تنف ية لألجل ا ملرتا تيج
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يد غري ولألمانة عىل  يات الفردية وأعرب عن تقديره للمدير العام ا نظور أوسع من الاسرتا سـالقضااي من  ليج ت م
يل . إعداد اخلطة شأن تفا ية  شات إضا نا رشوع يف  بذ ا سن وال  هورية كوراي إنه ال  صوقال وفد  ب ق ل حي فتح م يسـمج

ية لألجل ا ملاخلطة الاسرتا يعة . توسطتيج يات ر ية املذكورة إىل وضع اسرتا فوتريم هذه اخلطة الاسرتا يج تيج ت
يل عن  يط األولوايت، ويس إىل طرح تفا نوات امخلس القادمة و نظمة خالل ا توى من أجل ا صا ختط سـ مل لسـ ل مل

تابعة يف األهداف مية  يدهوذلكل، أعرب . كيف هورية كوراي عن تأ يوفد  يةمج هذه اخلطة الاسرتا تام  يج ا تل  .ل

تاكر  .180 توسط يه تعزيز الا ية لألجل ا ية إن هممة اخلطة الاسرتا بدلان األفر بوقال وفد أنغوال ابمس مجموعة ا مل يج تل يق
ية  بدلان بواسطة نظام دويل فعال  يع ا ية يف  ثقا ية وا تصادية والاجامت ية الا للملكواإلبداع من أجل ا ف لق مج ل ع لتمن

شكر إىل األمانة عىل هجو. الفكرية شاورة ادلول األعضاءلوتوجه الوفد اب تربت اجملموعة أن اشـامتل . مدها يف  عوا
نة  تصف املدة  تعراض  ية ا توسط عىل آ ية لألجل ا سـاخلطة الاسرتا ن سـ ل مل ليج ساعد عىل أن حتافظ 2012مت سي 

يجي مالمئ ية عىل وجاههتا وأن تواصل ادلول األعضاء وضع توجه اسرتا تهذه اخلطة الاسرتا تربت . تيج عوا
يات الواردة اجملموعة أن هذا تو سرتشد اب بغي أن  نظمة كام حددته ادلول األعضاء  يجي  توجه الاسرتا ص ا ل ي للم ت ينل

ية توسط عىل . لتمنيف جدول أعامل ا ية لألجل ا ملوأعربت اجملموعة أيضا عن تقديرها الشـامتل اخلطة الاسرتا تيج
ية دورية تاجئ وتقدمي تقارير مر حلية لإلدارة القامئة عىل ا ن سق اجملموعة ابالتفاق اذلي أحرز بفضل منوذكر . لمهنج
يه ية وأكد موافقة اجملموعة  نة الربانمج واملزيا علشاورات  ن جل  .م

تحيل  .181 ثيل الوفود اذلين أخذوا اللكمة وعلق بأنه شعر بوجود قدر وافر من احلصافة وعزما عىل ا لوشكر الريس  مم ئ
تاح واملرونة نظمة حبا. نفابال تفق عىل أن ا يع  ملوالحظ أن ا توسطممجل ية لألجل ا ملجة خلطة اسرتا مفا من حل . تيج

تقرير العام. أفضل يقاهتا يف مرفق يلحق اب ها إدراج  نات أكرث وبو لولعل بعض الوفود تفضل إدخال  تعل سع . حتسي
نني  ـي يوم اإل يا  تا ساهامت املقدمة  ثوذكرت األمانة بأن األجل احملدد  ب ك سـينهتللم مترب27ً ياغة . سب  صوأكد الريس  ئ

 :ملتفق علهيا كام ييلالقرار ا

يط علام مبضمون الويقة  .182 بو  يات ادلول األعضاء يف الو ثإن  حت ي يقات A/48/3ًمجع يط علام أيضا  تعل و بحت
ساهامت واردة يف املرفق األول من هذا  تقرير وا يغهتا الواردة يف هذا ا شأن الويقة  ملادلول األعضاء  ل بص ث ب

تقرير   .A/48/26لا

ن   من جدول األعامل10د لبا

تعراض املايل لعام وضع ية وحتديث الا يا تخدام األموال الا سـ ا ط ت  2010حسـ

تني  .183 شات إىل الو نا ندت ا يقا ثت ق مل  .A/48/24 وA/48/4س

توايت الويقة كام ييل. ّ قد أعدت للعمل فقطA/48/4ثوقالت األمانة إن الويقة  .184 ثوفصلت  حم تعراض " 1: "ّ سـا
تام الفرتة  ياطي عقب ا تتوى الا ت خسـ ح تعراض الاعامتدات اخملصصة من األموال و" 2"؛ 2009-2008م سـا

ية اليت وافقت علهيا ادلول األعضاء؛  يا طالا ية ادلوية للقطاع العام " 3"حت يق املعايري احملا لوتقدير وقع  سبب تط
(IPSAS) ياطي؛ توى الا ت عىل  حسـ نظام " 4"م ها  نظمة  تعراض لالعامتدات اليت اقرتحت ا لوا مل ختصيصسـ

ية؛  سـيط املوارد املؤ توىف للفرتة "5"سختط ية اليت . 2011-2010مسـ وعرض مايل  تو صورشحت األمانة ا ل
ها يف الويقة  يات، الوارد  شأن إىل ا ية يف هذا ا نة الربانمج واملزيا رشة  سة  ثتقدمت هبا ادلورة اخلا مجلع ل ن للج ع نصم

A/48/24 يات إىل اإلحاطة علام مبضمون الويقة ث، وقالت إهنا تدعو ا ها  واليت نقWO/PBC/15/16مجلع نصل 
  .A/48/4ثيف الويقة 

تخدام اليت متت املوافقة علهيا  .185 ية ابملعلومات املوجزة عن أوجه الا تحدة األمر سـورحب وفد الوالايت ا يكمل ّ
ية يا تعلق ابألموال الا طواملقرتحة فامي  ت ية وإماكية . حي يا سـهتان هبا من األموال الا بالغ ال  نوقال إن وجود  ط ت حي م

رشوعا متويل ا تخداهما  ملا نظمة يف لسـ رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة، جيعل ا ناء اجلديد أو  رشوع ا ثل  ملت  م ب لم م
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نظامت ادلوية نايئ فعال ابملقارنة مع سائر ا لوضع ا مل متىش . سـتث ية  يا تخدام األموال الا يوالحظ أن ا ط ت حسـ
بق أن نظرت فهيا ادلو ية اليت  يا شأن األموال الا ياسة العامة  بادئ اإلرشادية وا سـوا ط ت ب سـ حمل ل األعضاء وال ل

متويل  تكررة ويس  ية وغري ا نا نفقات الا ية ا ية إال  يا تخدم األموال الا بدأ القايض بأال  لسـامي ا ل ملث ئ ل تغط ط ت سـ سـتمل ل حت
ية العادية ندرج مضن املزيا ناألشطة اجلارية اليت  ت تقرير اليت تدل عىل . ن لوالحظ أيضا أن املعلومات الواردة يف ا

توى الرسوم عن األساس احملدد للمقارنة أن عبء العمل اذلي يقل عن اإلس مسـقاطات قد يؤدي إىل تدين 
ية الفرتة  يه يف وضع مزيا ند إ نواذلي ا ل تالم معلومات أحدث عن . 2011-2010ستُ تطلع إىل ا سـوقال الوفد إنه  ي

تاحة  .معبء العمل وإيرادات الرسوم ملا تكون تكل املعلومات 

ثوقرأ الريس فقرة القرار الواردة يف الو .186  .ثيقة ودعا ادلول األعضاء إىل اإلحاطة علام مبضمون الويقةئ

يه، علام مبضمون  .187 بو، لك فامي  بو والاحتادات اليت تديرها الو يات ادلول األعضاء يف الو نوأحاطت  ي ي يعمجع
 .A/48/4ثالويقة 

ند    من جدول األعامل11لبا

رشوعات اليت تقرتهحا  بقة عىل ا ية ا ية وضع املزيا تعراض  ملا ملط ن معل ية الفكريةسـ ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج  ملع

يةألغراض يات جدول أعامل ا يذ تو من  لتص  تنف

تني  .188 شات إىل الو نا ندت ا يقا ثت ق مل  .A/48/24 و.A/48/5 Revس

ثوقدمت األمانة للويقة  .189 ّA/48/5 Rev.)  ية برمق نة الربانمج واملزيا ناليت قدمت سلفا إىل  جل ِّ
WO/PBC/15/6 Rev. (ن للجوذكرت أعضاء ا يقات ّ يهنا ا تعلة بأن الويقة خضعت للمراجعة من أجل  تضم لث

ية نة الربانمج واملزيا ناملقدمة خالل ادلورة األخرية  يق . للج شأن  تعراض  توي عىل ا بوقالت إن الويقة  ب سـ حت تطث
يذ  ية الفكرية من أجل  ية وا ية اب نة ا رشوعات املقرتحة من ا ية عىل ا نفإجراء إعداد املزيا تمللك من ن للج مل لتن يات ملع صتو

بو يف دورة  يات الو تجابة اللامتس من  ية، وإهنا أعدت ا يجدول أعامل ا مجع سـ تعراض إجراء إعداد 2009لتمن سـ اب
ية  نة الربانمج واملزيا بةل  يات إىل ادلورة العادية ا تو ية هبدف تقدمي ا ناملزيا للج ص ل نعقدة (ملقن رشة ا سة  ملادلورة اخلا ع م

مترب 3 إىل 1من  بو احلايل يف .A/48/5 Revيقة ثوقالت إن الو). 2010سب  يح نظرة عامة عن إجراء الو ي  تت
ية  رشوعات جدول أعامل ا نظر يف  ية ا تاجئ و ية مضن إطارها لإلدارة القامئة عىل ا يط وإعداد املزيا منا م ل معل ن ن لتتخط ل ل

ها ته واملوافقة علهيا ومتو يلوأ ية . نشط ية إعداد مزيا تعراض قائةل إن اقرتاح آ ندت إىل الا موا ن ل سـ رشوعات ست
ية حىت عام  تقا بدأ مبرحةل ا تدرج  ته قامئ عىل مهنج  ية وأ لجدول أعامل ا ن ي شط ممن ن تقل إىل مرحةل 2011لت ين مث 

تاكمل يف الفرتة  شامل وا يذ ا ملا ل يات . 2013-2012لتنف ية أوصت إىل  نة الربانمج واملزيا مجعوأشارت إىل أن  ن جل
بو ابملوافقة عىل الاقرتاحات ث من الويقة 18 إىل 13 الواردة يف الفقرات من يادلول األعضاء يف الو

WO/PBC/15/6 Rev.)  اليت صدرت من جديد برمقA/48/5 Rev. .( متد ُيعوأكدت أن اإلجراء اذلي  ّ
ية يف دورة  نة الربانمج واملزيا بل  تعراض من  يخضع ال نوفقا ذلكل  جل سـ ية . 2013قسـ تو صوذكرت بأن هذه ا ل ّ

يات الصادرة ع تو صيدة يف ملخص ا ل ّ رشة مق سة  ية يف دورهتا اخلا نة الربامج واملزيا عن  م ن  ).A/48/24ثالويقة (جل

بو  .190 يجي للو توجه الاسرتا ية اب ية، واصفا جدول أعامل ا يوحتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل ا ت ل من تمن لت ل
نظمة بدلان األقل منوا األعضاء يف ا ية وا نا بدلان ا ملو ل ل يات امخل. ملل تو يذ ا صوطالب مع بداية  ل س واألربعني تنف
ية العادية يف لك األوقات متويل الاكيف من املزيا نتوفري ا شجعة . لب تذكر دامئا لكامته ا ملونوه ابملدير العام وقال إنه  سي ّ

ية يات جدول أعامل ا يذ تو تاح ألغراض  متويل الاكيف  ندما أكد لدلول األعضاء أن ا ته  منيف بداية وال ص ع لتي نف تي س ل ّ .
بو العادية وأعرب الوفد من جديد عن  ية الو بغي أن ميول من مزيا ية  يذ جدول أعامل ا تقاده بأن  يا ن من ّع ن ينف لت ت

ية  يات احلا يري يف املزيا يص أو  ية، وأال يؤدي إىل إعادة  بات من خارج املزيا لويس من خالل تر ن تغ ختص ن ي تل
ية تعلقة اب مناخملصصة لألشطة ا مل تاحة ّوشدد عىل أن ادلول األعضاء سوف تقاوم أية حماوةل. لتن مل خلفض األموال ا
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ية نات يف الفعا لذلكل الغرض حتت أي غطاء اكن، مبا يف ذكل أية  شطة . حتسي نوأعرب الوفد عن القلق إزاء األ
نني هام الربانمج  يني ا ية يف برانجمني ر ثاإلمنا سـ ية (8ئيئ منيق جدول أعامل ا لتسـ بدلان  (9والربامج ) تن يا وا لأفر يق

يط  يا وا حملالعرية وبدلان آ سـ بدلان األقل منواب ية والاكرييب وا هادئ وأمرياك الال لا ن يضا يف اعامتدات ) تيل ختفمالحظا 
ييت الربانجمني بني الفرتة  ية الربانمج . 2011-2010 والفرتة 2009-2008نمزيا يضا يف مزيا نوالحظ أيضا   3ختف

ناعات للفرتة ذاهتا، علام بأن الربانمج قد رشع مؤخرا ) حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( تعلقة اب لصيف أعامهل ا مل
ية ند اإلعداد لويقة . عاإلبدا يعمل عىل عكس ذكل الاجتاه  توجه املقلق مؤكدا أنه  ثووصف الوفد ذكل اب ع سـ ل

ية للفرتة  ثري قلق . 2013-2012نالربانمج واملزيا سائل اليت  تعريف الواحض هو أيضا من بني ا توقال إن انعدام ا مل ل
شطة جدول أعامل العديد من الوفود ويه حتاول ية لفائدة أ توى الاعامتدات اخملصصة يف املزيا تحقق من  ن ا ن سـ مل

ية شطة احملددة . لتمنا ية األ يا صورة واحضة عن ما ية ال تعطي حا بو للربانمج واملزيا نوالحظ أن ويقة الو ه ل ن ي ث
ية وال عن املوارد املرصوفة يف تكل اجملاالت شطة إمنا يذها كأ ئاجلاري  ن ية وأعلن أن مجم. تنف لتمنوعة جدول أعامل ا

ية.A/48/5 Revثتوافق عىل الاقرتاح الوارد يف الويقة  نة الربامج واملزيا ته  ن كام عد جل ل تفاظ بأية . ّ حواقرتح الا
ها  ية، وتر يذ جدول أعامل ا متويل  ية اخملصصة  ية بعد توزيع اعامتدات املزيا ية يف هناية دورة املزيا كبالغ  نف بق منم ن لتن ت لت م

يةمتاحة ألغراض تعراض يف عام . لتمن جدول أعامل ا يكون موضع ا سـوأشار إىل أن الاقرتاح   مما 2013سـ
ية يذ جدول أعامل ا ية  يمي اإلجراء وتعديهل ألغراض إعداد املزيا منميكن ادلول األعضاء من  لتن نف لتتق  .سـ

ية .191 ية عن ارياحه القرتاح األمانة اذلي شدد عىل أ تحدة األمر مهوأعرب وفد الوالايت ا ت ّمل رشوعات يك م إدماج 
تاجئ ته مضن إطار اإلدارة القامئة عىل ا ية وأ نجدول أعامل ا شط لمن ن رشوعات . لت ملوقال إنه يدمع اإلدماج الاكمل 

ها  ها ابلربامج احملددة اليت تد تاجئ، ور بو لإلدارة القامئة عىل ا ته مضن إطار الو ية وأ معجدول أعامل ا بط ن ي شط لمن ن لت
شطة رشوعات واأل نا سائر ووافق الوف. مل بارات ذاهتا  بادئ والا ية  كد عىل إخضاع معل جدول أعامل ا ت للم عمن لت

بو  .يبرامج معل الو

بغي أن  .192 ية اليت  رشوعات جدول أعامل ا نظمة متويال  ية ا ينوشدد وفد كواب عىل احلاجة إىل تضمني مزيا من مل مل لتن ّ
نظمة ية ا يط لوضع مزيا يا مضن إجراء ا ملتكون مدجمة  ن تخط ي. للك مهوأكد عىل أ تفامه حول احلاجة إىل توفري ّ لة ا

ية رشوعات وبرامج يف إطار جدول أعامل ا متويل  يامث اكنت رضورية  ية  مناملوارد اإلضا لتم ل ح وأعرب الوفد عن . ف
ية يان اذلي أدىل به وفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل ا يده  منتأ ب لتي  .لل

ية جدول  .193 ند األمانة عىل إدماج إجراء إعداد مزيا نوشكر وفد ا ية العادية له ية مضن إجراء وضع املزيا نأعامل ا لتمن
ند هوللمنظمة مذكرا بأن  ية ي طالب اذللهوفد ا نة الربانمج واملزيا تني  سا ن بذكل أصال يف ادلورتني ا للج بقل

ية الفكرية ية وا ية اب نة ا مللكوا من ن لتللج يأخذ شلك . ملع تجابة اللامتسه هذا إذ تطور  لوأعرب الوفد عن تقديره لال سـ
يع ادلول األعضاءمتقرح توافق لآلراء فامي بني  مج حيظى اآلن  وشكر الوفد املدير العام واألمانة عىل الضامانت . ب

ية يات جدول أعامل ا يذ تو سابقة إزاء توفري املوارد الالزمة  مناملقدمة يف ادلورات ا ص لتل بدأ . لتنف مبورحب الوفد  ّ
بات يف عام  تعراض الرت تيا يح الفرصة 2013سـ لت ألنه  تىض األمر ذكلسـيت قيح اإلجراء إذا ا وأعرب الوفد عن . نق

ية يان اذلي أدىل به وفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل ا يده  منتأ ب لتي  .لل

ية .194 يان اذلي أدىل به وفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل ا منوقال وفد الربازيل إنه يؤيد ا لتب ووصف املوافقة عىل . ل
همة جدا  بوملاإلجراء املقرتح ابخلطوة ا شطة الو ية عىل أ ييف تعممي جدول أعامل ا ن ية إدماج . لتمن مهوأشار إىل أ

ية العادية مع احلفاظ عىل جوانب املرونة الالزمة  ية الفكرية مضن املزيا ية وا ية اب نة ا نرشوعات ا من ن للج مللكم لت ملع
رشوعات تكل ا نظر إىل الطابع اخلاص  ملاب ل شأ. ل نظور يرحب ابلقرار  بوقال إنه من ذكل ا تعراض اإلجراء ّمل سـن ا

بو عن املوارد . 2013يف عام  ية اليت نفذهتا الو شطة جدول أعامل ا ية الاطالع بوضوح عىل أ يوأكد عىل أ من ن لتمه ّ
ها ها  لاملرتقب  بل قادرة عىل تقدير املوارد . ختصيص ملسـتقوأعرب عن أمهل يف أن تكون ادلول األعضاء يف ا

يذ جدول أعامل ية و تنفاخملصصة ألشطة ا من ية بوضوح، إىل جانب العمل اذلي أجنزته األمانة حىت اآلن يف لتن لتمن ا
 .هذا املضامر
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تكل  .195 تعلق  ية فامي  نة الربانمج واملزيا ية اليت تقدمت هبا  تو بودعا الريس ادلول األعضاء إىل املوافقة عىل ا ي ن جل ص ل ئ
 .ثالويقة

بو والاحتادات اليت تديرها الو .196 يات ادلول األعضاء يف الو يووافقت  يه، عىل مجع نبو، لك فامي  يعي
يخضع اإلجراء كام .  .A/48/5 Revث من الويقة 18 إىل 13الاقرتاحات الواردة يف الفقرات من  سـو

ية يف عام  نة الربانمج واملزيا تعراض يف دورة  تمد إىل ا نا جل سـ  .2013ُع

ند    من جدول األعامل12لبا

 2009-2008تقرير أداء الربانمج للفرتة 

شات إ .197 نا ندت ا قا مل  .A/48/24 وA/48/21 وA/48/6ىل الواثئق ست

ند من جدول األعامل يه تقرير أداء الربانمج للفرتة  .198 لبوأوحضت األمانة أن الواثئق املعروضة يف إطار هذا ا
شأن تقرير أداء ) A/48/6ثالويقة  (2008-2009 يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا يت  بوتقرير ا ل قشع لب لتث

ية يف هذا الصدد ). A/48/21ثويقة ال (2009-2008الربانمج  نة الربانمج واملزيا يات اليت قدمهتا  تو نوترد ا جل ص ل
رشة  سة  ية يف دورهتا اخلا نة الربانمج واملزيا يات الصادرة عن  تو عيف ملخص ا م ن جل ص   )A/48/24ثالويقة (ل

باره أ .199 تقرير أداء الربانمج اب ية ورحب  توحتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل ا ب عمن يمي اذلايتلت يدة  تقداة   للمف
بو يد معل الو سامه يف تر ياذلي ميكن أن  شـ سني تقرير أداء الربانمج، . ي ها األمانة  بذ هود اليت  تحكام رحب اب لت ل جل

ية يذ جدول أعامل ا شأن  ند جديد حتت لك برانمج  منورحب عىل وجه اخلصوص بإدراج  ب لتب ومع ذكل، . تنف
يات الحظ الوفد أن املعلومات الواردة يف هذ نفذ هبا تو ية اليت  شلك حمدد ا نود عامة جدا وال توحض  صه ا ت ب ّب ُ لكيف ً ل

شطة الربانمج ية من خالل أ نجدول أعامل ا يذ . لتمن نود اخلاصة  سني ا بتنفوناء عىل ذكل، طلب الوفد  ب حت لب
بل توقعة ومؤرشات األداء يف ا تاجئ ا يات يف ا تو ية وإدراج ا يات جدول أعامل ا ملسـتقتو مل ن ص ل من لص شاد الوفد وأ. لت

ها يف  يق خالل اجامت تد بو  نة الو عكذكل ابملالحظات اليت أبدهتا  ق لل ي ثالويقة  (2010ل يويو 17جل
WO/AC/17/2 نة أن ) 50، الفقرة للجيث الحظت ا تقرير أداء الربانمج غين ابملعلومات عن اإلجنازات "ح

يل تح تقر إىل ا توى الربانمج، ولكن  تاجئ عىل  لوا ل سـ يفن م يق وال يقدم صورة. ل تقدم احملرز عىل درب  حتق شامةل  لل
نظمة كلك ية  للماألهداف الاسرتا بت بأن يكون تقرير أداء الربانمج أكرث ". تيج نة اليت طا ية ا لوأيد الوفد تو للج ص

يث  ياس كفاءة األداء من  تقدم احملرز، وذكل  نفقات اب ية تربط ا ياانت ما تضمن  يل وأن  تح حاعامتدا عىل ا لق ل ل ل ب ي ل ل ً
يف تاك لا ية (8ًتطرد الوفد قائال إن مؤرشات األداء يف إطار الربانمج سـوا. ل منيق جدول أعامل ا لتسـ تبدو ) تن

ية يف ضعيفة وحمدودة وال  يث الفعا شات من  نا يه تكل ا بري املوضوعي عن احلد اذلي وصلت إ لسمح اب ق مل ل تع حت ل
ية نوعي وأكرث وذلكل اقرتح الوفد حتديد مؤرشات أداء أقوى . لتمنتعممي جدول أعامل ا ياس الوقع ا لحتديدا  لق

ية واألخذ هبا  لرشوعات جدول أعامل ا من يات جدول أعامل من لمتكني لتمل يذ تو تاجئ  صإجراء تقدير أمشل  تنفن ل
يات تو ية ومدى تعممي ا صا ل شأن . لتمن يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا يت  تقرير ا بكام رحب الوفد  ل شع قب لب لتث

يد2009-2008تقرير أداء الربانمج  يات الواردة يف . مف وقال إنه تقرير  تو تاجات وا صوتلقى الوفد ابرياح الا ل سـتنت
ية عىل  بل أهداف وتاجئ وأهداف مر يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية وطلب أن حتدد يف ا تد بة ا حلتقرير  ن ل تقشع ملسـق ّ ُ

ية الواردة يف. حنو أكرب من الصعوبة والطموح تا يات ا تو لوأيد الوفد بصورة خاصة ا ل ص يتل الرصد ) أ: (لتثب تقرير ا
تقدم احملرز يف إطار الربامج تظم  للا هريملن ية ) ب(؛ ش عىل أساس  تظم عرب آ يمي عىل أساس  لالرصد وا من تقل

ية؛  تقارير ا لفصلا يا ليك ) ج(ل توى فريق اإلدارة ا تظمة عىل  شطة و ميه بصورة  تقدم احملرز و لعلرصد ا سـ ن ن مل م تقي
يةل بوضوح أكرب بدال من ًتعكس ا حلص شطةُ تاجئ واأل ن ا  .لن

ندا األمانة عىل إعداد تقرير أداء الربانمج .200 بة . كوشكر وفد  برية اب مية  ها  سـورأى الوفد أن املعلومات املقدمة  لنك ق ل
نظمة تعرض إجنازات ا ندما  بة لدلول األعضاء أيضا  ها واب بو  ملللو سـ ع سـ تي ًن ل وقال إنه يؤيد هنج اإلدارة القامئ . نفس

تاجئ وجشع األمانة توى أفضل من لنعىل ا سامه يف ضامن  سـ عىل مواصةل تعزيز األدوات اليت من شأهنا أن  مت
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بو ساءةل يف الو ياإلدارة وا يق . مل تد بة ا شأن تقرير أداء الربانمج اذلي أعدته  يت  قوكام جاء يف تقرير ا لب شع ب لتث
نات وأن جودة تقر ير أداء الربانمج حتسيادلاخيل والرقابة اإلدارية، فإن الوفد رأى أنه من املمكن إدخال 

شلك  ية  تاجئ واملؤرشات الواردة يف الربانمج واملزيا بار املديرين وغريمه األهداف وا تخدم  بسن ما أن  ن ن ك سـ لتح ي ست
ية والرصد خلتظم ألغراض اإلدارة ادلا نات. من ثل هذه ا تطلع إىل إجراء  يوقال إنه  لتحسم  .ي

يقات ادلول األعضاء، أكدت األمانة أهنا ت .201 ّوردا عىل  تعل شأن تقرير أداء الربانمج ً يت  تقرير ا برحب  -2008لتثبب
بار 2009 تؤخذ بعني الا تقرير واليت  ناءة للغاية الواردة يف هذا ا يات ا تو ت، وترحب عىل حنو خاص اب سـ ل ب ص عل ّل ٍ

بو تاجئ يف الو تعزيز إطار اإلدارة القامئة عىل ا تواصةل  هود اجلارية وا ييف ا ن ل لمل  .جل

يات إىل امل .202 مجلعودعا الريس ا يت 2009-2008وافقة عىل تقرير أداء الربانمج للفرتة ئ تقرير ا لتثب واإلحاطة علام  ب ً
 .بشأن تقرير أداء الربانمج

يه، عىل تقرير  .203 بو، لك يف ما  بو والاحتادات اليت تديرها الو يات ادلول األعضاء يف الو نووافقت  ي ي يعمجع ٌ
ثلام مبضمون الويقة وأحاطت ع) A/48/6ثالويقة  (2009-2008أداء الربانمج للفرتة  ًA/48/21. 

ند    من جدول األعامل13لبا

ية للفرتة   2009-2008لتقرير اإلدارة املا

شات إىل الواثئق  .204 نا ندت ا قا مل  .A/48/24 وA/48/8 وA/48/7ست

ند من جدول األعامل وقالت إن الويقة  .205 ثوعرضت األمانة واثئق هذا ا ية A/48/7لب توي عىل تقرير اإلدارة املا ل  حت
تأخرة يف 2009-2008للفرتة  نة الربانمج 2010ن يويو 30مل والاشرتااكت ا جل، ويه الويقة اليت قدمت إىل  ث

ية برمق  شأن A/48/8ثوأضافت قائةل إن الويقة . WO/PBC/15/2نواملزيا توي عىل حتديث للمعلومات  ب  حت
تأخرة لرؤوس األموال العامةل حىت  تأخرة واملدفوعات ا ملالاشرتااكت ا مترب 17مل ّوذكرت األمانة بأن . 2010سب 

يد يف الويقة  ية، وكام هو  ثنة الربامج واملزيا ن ّجل نة الربانمج  (A/48/24مق يات الصادرة عن  تو جلملخص ا ص ل
رشة سة  ية يف دورهتا اخلا عواملزيا م ية للفرتة ) ن يات ابملوافقة عىل تقرير اإلدارة املا لقد أوصت إىل ا -2008مجلع

 .الاشرتااكت وابإلحاطة علام بوضع دفع 2009

ية ورحب عىل وجه اخلصوص ابلرأي  .206 ياانت املا ساابت ا ية مبراجعة  تحدة األمر ّورحب وفد الوالايت ا لّ ب ح لمل يك
ساابت اخلاريج يات . حلاإلجيايب اذلي أصدره مراجع ا يفاء تو هود األمانة من أجل ا صوأعرب عن تقديره  ت سجل

ساابت اخلاريج  .حلمراجع ا

يةوحتدث وفد مرص ابمس مجموعة ج .207 ية للفرتة . لتمندول أعامل ا تقرير اإلدارة املا لورحب  ب وقال إن . 2008-2009ّ
ناسب  يني يف الوقت ا ساابت اخلار تقرير مل يقدم بلك أجزائه ملراجعي ا ملا حل ية مراجعة [جل معلنذ بداية  م

ساابت ساابت لعام ]حلا تقرير املفصل ملراجع ا حل، كام هو موىص به يف ا تطع م2009ل راجعو يسـ، وذلكل مل 
ية املراجعة نذ بداية  تقرير  ساابت إجراء مراجعة اكمةل  معلا لل هّد األمانة عىل توفري الواثئق . محل بتعورحب الوفد  ّ

بل ساابت يف موعدها يف ا ملسـتقاليت طلهبا مراجعو ا ّوحث األمانة أيضا عىل اعامتد مهنج أكرث تاكمال يف . حل
ية وتقرير اإلد ياانت املا لعرض الواثئق، أي ا ية لب ياانت املا ساابت اخلاريج عن ا ية وتقرير مراجع ا لارة املا ب حل لل

تقارير  يات إعداد ا يت تقرير أداء الربانمج، وفقا  لوتقرير أداء الربانمج وتقرير  ملقتض نة (تثب جلكام أشارت إىل ذكل 
يق تد بو  قالو لل  ).ي

ش .208 نا شاغل وفد مرص قد مت األخذ هبا عقب  قوأوحضت األمانة األمر قائةل إن  نة مم سأةل خالل دورة  جلة ا مل
ية يت مالمئ . نالربانمج واملزيا شة أفضل تو نا يق يف  تد نة ا شارك مع ريس  قوأكدت األمانة لألعضاء أهنا  م ق قئ ل جل ت ّ

نة  ها إىل  بل تقد يق من إجراء مراجعة اكمةل للواثئق  تد نة ا ية متكني  جللالجامتعات وإصدار الواثئق  ل جل ميبغ ق ق
ية  .نالربانمج واملزيا
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يه،مجوإن  .209 بو، لك فامي  بو والاحتادات اليت تديرها الو نيات ادلول األعضاء يف الو ي ي وافقت عىل تقرير  يعع
ية للفرتة  وأحاطت علام بوضع دفع الاشرتااكت  ،)FMR/2008-2009ثالويقة  (2009-2008لاإلدارة املا

مترب 17حىت   .2010سب 

ند    من جدول األعامل14لبا

ساابت اخلاريج  حلتقارير مراجع ا

ية العامة  .210 تقرير الصادر عن دورة ا مجلعانظر ا  ).WO/GA/39/14ثالويقة (ل

ند    من جدول األعامل15لبا

ية يا شأن األموال الا ياسة العامة  طا ت ب حسـ  ل

تني  .211 شات إىل الو نا ندت ا يقا ثت ق مل  .A/48/24 و.A/48/9 Revس

ند وقالت إن الويقة  .212 تني يف إطار هذا ا ثوعرضت األمانة الو لب ها األصيل خضعت  يف.A/48/9 Revثيق شلك 
ند طلب ادلول األعضاء يريات نزوال  ية من أجل إضافة عدد من ا نة الربانمج واملزيا عتعديل يف  تغ ن جل ّوذكرت . لل

نة الربانمج  يات الصادرة عن  تو شأن تكل الويقة واردة يف ملخص ا ية  نة الربانمج واملزيا ية  جلبأن تو ص ل ث ب ن جل ص
رشة  سة  ية يف دورهتا اخلا عواملزيا م شأن ). A/48/24ثلويقة ا(ن ياسة العامة املقرتحة  بوقالت األمانة إن ا لسـ

ية يف عام  نة الربانمج واملزيا ناء عىل طلب  ية قد أعدت  يا ناألموال الا جل ب ط ّت  حني الزتمت األمانة بإعداد 2009ح
شأن ياطي وعن. لاقرتاح يف هذا ا شأن الا ياسة العامة  توقالت إن الويقة تعطي نظرة عامة عن ا ب سـ حث ية ل ل آ

ياطي تخدام الا بادئ اليت حتمك ا ية وا تاملوافقة الر سـ مل حسـ نة . ئي شات  نا جلوذكرت األمانة أيضا بأنه عقب  ق م ّ
رشوعات  يد إماكية تقدمي اقرتاح من املدير العام وادلول األعضاء من أجل متويل  ية، مت تأ مالربانمج واملزيا ن ك ن

ية يا طحمددة من األموال الا حت ن. ّ يات ادلول األعضاء جلوأضافت قائةل إن  ست من  ية ا مجعة الربامج واملزيا مت لن
بني يف الفقرات من  ية كام هو  يا تخدام األموال الا ية ال ّاملوافقة عىل آ م ط ت سـ ث من الويقة 23 إىل 20حل

WO/PBC/15/7 Rev.)  ثمقدمة كويقة برمق ّA/48/9 Rev..( 

ية اليت  .213 ثالثة واآل بادئ ا يده  ياابن عن تأ توأعرب وفد ا ل ل للم ي ياطيسـل تخدام الا تبق عىل ا سـ حط بادئ . ّ ملوذكر ا
ثالثة ويه  ياسة " 1"لا ته  سـهتدف اذلي ا توى ا ية إال إذا جتاوزت ا يا تخدم األموال الا سـال  تض مل سـ ط ت قسـ ملح ت

بو العامة؛  تكررة؛ " 2"يالو نفقات غري العادية وغري ا ية ا ية إال  يا تخدم األموال الا ملوال  ل تغط ط ت لسـ وميكن " 3"حت
تخدا تعلق ا سـأن  نظمة؛ وقال إهنا ي ية  تجاوز إطار الفرتة املا شاريع واألشطة اليت  ية اب يا للمم األموال الا ل ت ن مل ط حت

ها يف الويقة. مبادئ معقوةل ية الوارد و بل ابملوافقة عىل اآل ثوقال الوفد إنه  صفل نظمة، ذكر . يق ياطي ا ملوعن ا حت
ها ا بو تأتهيا من الرسوم اليت يد فعالوفد بأن معظم إيرادات الو ثل نظام ي يل ادلوية  متفعون بأنظمة ا ل سج تن لمل

شأن الرباءات ونظام مدريد ونظام الهاي تعاون  بمعاهدة ا سط األكرب من األموال . ل لقوقال إن ذكل يعين أن ا
نفع عىل  ياطي مبا يعود اب تخدام ذكل الا تايل أنه من املمكن ا ترب الوفد اب تفعني، وا ية يأيت من ا يا لالا ت سـ ل ع ن ط حت ملح

تخدم،  يض الرسومملسـا  .ختفمبا يف ذكل 

ية .214 شأن األموال . لتمنوحتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل ا ثالثة  بادئ ا يده العامتد ا بوأعرب عن تأ ل مل ي
نة يف الفقرات من  ياطي كام يه  تخدام الا بقة عىل ا بادئ ا ية وا يا يّالا ت سـ ملط مل ط مبت ح ث من الويقة 22 إىل 20ح

A/48/9 Rev.  .بادئ ياطي مع احملافظة ملوقال إن تكل ا تخدام الا شأن ا ية  تو بادئ ا ثالثة حتدد ا ت ا سـ ب جهي ل مل حل ّ
تاحا  ية واحدة ويظل  تخدامه يف أكرث من فرتة ما يح مصدر متويل ميكن ا معىل املرونة الالزمة، خاصة وأهنا  لت سـ ت
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سب موافقة ادلول األعضاء بادرة،  يةل مدة ا نفقات  حية ا مل ط ل ش. لتغط تخدام بوقال إنه يؤيد الاقرتاحات  سـأن ا
ية تربها ذات أولوية عا شأن القضااي اليت  ية ملقرتحات ادلول األعضاء  يا لاألموال الا تع ب ط  .حت

ية .215 يان اذلي أدىل به وفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل ا يده  ند عن تأ منوأعرب وفد ا ب ي لته لل وقال إنه يؤيد . ل
ية  نة الربانمج واملزيا بادئ اليت وافقت علهيا  بويرحب اب ن جل مل يةّ يا تخدام األموال الا طشأن ا ت وأعرب الوفد . حسـ

يذ جدول أعامل  بو، مبا فهيا  ية للو يع األهداف الاسرتا بق عىل  بادئ  تنفعن ارياحه اخلاص إذ أن ا ي يج مج تط مل تت ّ
ثالث  يجي ا هدف الاسرتا ية يف إطار ا لا ت لمن ية(لت ية الفكرية ألغراض ا منيل الاتفاع اب ن لته مللك  ).تس

شأن ئوقال الريس إن األما .216 يات  تو متدت ا يقات، فقد ا ياب أية  ياانت املقدمة، ويف  بنة أحاطت علام اب ص ل تعل غ عب ل
ية يا تخدام األموال الا تعلق اب ية املوافقة املقرتحة فامي  بادئ وآ طا ت سـ ي ل  .حمل

يه، أحاطت علام  .217 بو، لك فامي  بو والاحتادات اليت تديرها الو يات ادلول األعضاء يف الو نوإن  ي ي يعمجع
ب يياسة الو ية بسـ بادئ وآ شأن ا يات املقرتحة  تو متدت ا ية، وا يا شأن األموال الا لو العامة  مل ب ص ل ط ت عب ح

ها يف الفقرات من  ية الوارد و يا تخدام األموال الا بقة عىل ا يق ا صفا ط ت سـ ملط حسـ  من 23 إىل 20لتن
 . .A/48/9 Revثالويقة 

ند    من جدول األعامل16لبا

تامثرات شأن الا ياسة العامة  سا ب  لسـ

ن .218 ندت ا ملا تني ست شات إىل الو ثيقا  .A/48/24 وA/48/10ق

ية قد نظرت يف مضمون الويقة  .219 نة الربانمج واملزيا ثوذكر الريس بأن  ن جل ئ ّWO/PBC/15/8)  الصادرة أيضا ابمس
A/48/10 ( ية يف ذكل نة يف دورة الحقة، مرا ست من األمانة أن تقدم اقرتاحا معدال إىل ا عوا للج ّمت ّ ل

يقات اليت أد نة مدونة يف . لت هبا ادلول األعضاءلتعلاملالحظات وا ية الصادرة عن ا تو للجوقال إن تكل ا ص ل
رشة  سة  نة يف دورهتا اخلا يات ا عملخص تو م للج نظر إىل تكل ). A/48/24ثالويقة (ص لوأعلن الريس أنه اب ئ

ند من جدول األعامل يات يف ظل هذا ا تخذ ا ية ما من قرار  تو با مجلع ت ص  .لل

يقات أغلق اب .220 ياب أية  ُويف  تعل ندغ  .لبب هذه ا

ند    من جدول األعامل17لبا

بو شأن اللغات يف الو ياسة العامة  يا ب  لسـ

شات إىل الواثئق  .221 نا ندت ا قا مل  . A/48/24 وA/48/11Add وA/48/11ست

نص الويقة ( A/48/11ثوأشارت األمانة إىل الويقة  .222 نة  ثا ل ياسة اللغات يف ) WO/PBC/15/9ملتضم سـو
بو،  نةA/48/24يالو يات  جل، موجز تو رشة والويقة ص سة  ية يف دورهتا اخلا ث الربانمج واملزيا ع م ن

A/48/11 Add ية اللغوية عرب مراحل عىل مدى متديد ا لتغط، وأكدت لدلول األعضاء من جديد أهنا ملزتمة  ب
توسط من  ية لألجل ا ملفرتة اخلطة الاسرتا سامهة A/48/11ثواكنت الويقة . 2015 إىل هناية 2010تيج م أول 

ياسة شامةل تخدام .  للغاتسـحنو  ناول جماالت أخرى من ا تعد األمانة الحقا مزيدا من ادلراسات  سـو تتسـ ً ً
بو عىل اإلنرتنت بوعات والرتمجة الفورية وموقع الو ياللغات، ال سـامي ا  .ملط

رشة .223 سة  ية اخلا نة الربانمج واملزيا عوذكرت األمانة ابالفرتاضني املقدمني إىل دورة  م ن جل " ألف"الافرتاض األول . ّ
نة يش نة مقارنة  سـري إىل جحم اثبت لواثئق ا متكن من متديد 2009بللج ية  لل، ويف هذه احلاةل اكنت املوارد غري اك ف

ية تني احلا ست خالل فرتة ا شمل اللغات ا ية اللغوية  لا ل ت سـنتغط لل ية املذكور إىل . ل يل متديد ا بغي تأ لتغطواكن  ج ين
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تني  ياجات ا2013-2012لسـنفرتة ا يل الا ت مع إدراج  تني ححتل ية فرتة ا رشوع مزيا لسـنتعلقة ابملوارد يف  ن م مل
ثاين، أي الافرتاض . املذكورة يد "ابء"لوالافرتاض ا تدابري لرت شري إىل اتفاق ادلول األعضاء عىل عدد من ا شـ،  ل ي

يع  ست من أجل  شمل اللغات ا ية اللغوية  يذ متديد ا بطه، ويف هذه احلاةل اكن ميكن  مججحم الواثئق و ل ي تغط لض لت نف
يع تدابري .  دون أي حاجة إىل زايدة املوارد2011ن حبلول اللجا ية مل تؤيد  نة الربانمج واملزيا مجونظرا ألن  ن جل ً

تعاضة عهنا ابحملارض احلرية، فقد  ترصة لال ها فقط، ال سـامي رفض اعامتد احملارض ا يد املقرتحة وإمنا  فالرت سـبعض خمل شـ
ند  ويف إطار هذا الاقرتاح . A/48/11/Addثمن الويقة " 7"لبلكفت األمانة بإعداد اقرتاح معدل عرض يف ا

ية لدلراسات وواثئق ادلمع،  تصار عىل ترمجة امللخصات ا يص طول واثئق العمل والا لعملوألن الاتفاق  قتقل ب
ية اللغوية حبلول  لتغطمتكن األمانة من متديد ا ية حبق املؤلف واحلقوق 2011فست نة ادلامئة ا شمل ا ن  للج ملعت ل

تجاريةللجاجملاورة وا ية بقانون العالمات ا لنة ادلامئة ا يار عىل هذه اللجان عىل أساس عدد . ملعن ختوقد وقع الا
نامج  ياطي حلجم الواثئق ا يض الا تاحة اب نواي، مما يوافق املوارد ا لالصفحات املرتقب الوارد مهنا للرتمجة  ت مل حسـ تخفل ً

تفق علهيا يد ا ملعن تدابري الرت ية، فامل. شـ يدرج يف إطار ملتبقأما اللجان ا ية اللغوية  متديد ا سـوارد الالزمة  فتغط ل ل
ية  نويقة الربانمج واملزيا  .2013-2012ث

ية اللغوية، لكن ما زالت  .224 بدأ متديد ا يع اتفقوا عىل  بدأ ألن ا سأةل  يس  ناقش  تغطوقال املدير العام إن ما  مجل م لي م م ل
ناقش بغي أن  ية  تبعض القرارات ا ترب أنه ال بد من تويخ. ينلعمل ية وعرب عوا شفا يع اللغات  ف اإلنصاف حبق  ب مج

ندما ختصص املوارد عادة. مراحل تني  تصف فرتة ا تقدم يف  ية ا عوتعلق األمر  ن نل سـيف لم وأمام ادلول األعضاء . بك
بذ  ية ال  نة الربانمج واملزيا تعاضة عن احملارض احلرية، رمغ أن  تحديد الا تلفة مهنا عىل وجه ا حتإماكيات  ن جل سـ ل خم فن

ميكن ّذكل،  بةلسـ نة ا يع اللجان يف ا يع اللغات من أجل  شمل  ية  ملق األمانة من متديد ا سـ مج مج ي لتغط ًغري أنه نظرا . لل
نة فقد أحرز تقدم جزيئ فقط يع اجامتعات ا تقارير احلرية من أجل  تفاظ اب بة يف الا للجللر مج ل فغ ًوعوضا عن . ح

بث  يع الاجامتعات  ية  يالت إلكرتو تقدم  ياحملارض احلرية  سـف مجل ن سج ية عىل تسـ يالت اإللكرتو نحمرض هذه ا لتسج
ية باره حمفوظات ر يه اب مقموقع اإلنرتنت لالطالع  ت تاح . ععل توب و يعد تقرير موجز  يزايدة عىل ذكل،  سمك سـ

يقات عىل الصور للتعلأيضا حمرض  ية . ً نة ادلامئة ا سمع يف ا يقات من أجل ضعاف ا نوقد أدرجت هذه ا للج ل ملعتعل ل
توبة إىل حد ما حرية . ة وميكن أن تعمم عىل ابيق الاجامتعاتحبق املؤلف واحلقوق اجملاور تعد حمارض  فو مك سـ

ية عن الاجامتعات  . مسلكن غري ر

يا األمانة عىل ادلراسة الواردة يف  .225 با نوشكر وفد إ ندة إلهيا من A/48/11سـ همة ا سقة مع ا سـ وأقر بأهنا  ملت مل م
ية يات املا ضا بو بو. مجلع صفوشدد الوفد عىل أنه ال بد للو ية ي تحدة أن تفي ابلزتامات ا ئة اتبعة لألمم ا تغطها  مل لي ه

نة  تحدة  ية العامة لألمم ا يا مع قرار ا نظمة و ية  تعلق ابخلطة الاسرتا تعددة للغات فامي  سـا مل مجلع شـ للم يج ي لمل مت  2009ًت
تة وفود أخرى يف . بشأن تعدد اللغات ياب الاقرتاحات اليت أدىل هبا مع  شأن  جلوأبدى الوفد مالحظة  سـ غ نة ب

يد فامي خيص إعداد الواثئق ويوافق عىل  تفق مع تدابري الرت ية وأكد اقرتاحاته وحتديدا أنه  شـالربانمج واملزيا ي ًن
تخداما أسمل ملوارد الرتمجة" ابء"الافرتاض  يح ا تعدد اللغوي و يفيض إىل ا ًاملقرتح من األمانة اذلي  سـ ل لكن . يتسـ

ي نة ا شمل  بغي أن  ها  بادرة  سـهذه ا جل ت لتنمل ن يس يع األفرقة العامةل الواردة يف اجلدول نف ث من الويقة وبذكل 1مجق و
تحدة نظامت األمم ا نظمة مع الواقع يف غريها من  تعدد اللغوي يف ا ملمواءمة ا مل بلغ . مل  630 000مبوبفضل وفورات 

يذ الافرتاض  نامج عن  رسي ا تنففرنك سو ل ية الربانمج " ابء"ي تخدام الاكمل ملزيا نوالا توفر امل27سـ وارد ست 
يذ هذه الاقرتاحات ية  نفالاك بقى حنو . لتف ية  تني املا تويف الواقع، خالل فرتة ا ض رسي مل 2.4لسـن يون فرنك سو ي  مل

بالغ األخرى . 27تنفق يف إطار الربانمج  تلط اب نفصةل وأال  بلغ اخملصص للرتمجة بصفة  ملوطلب الوفد أن يرد ا خي ممل
ي ثل اجلزء الر شطة  فاخملصصة لغري ذكل من األ م توى يف إطار الربانمجن وفامي خيص تطوير اخلدمات، . ملسـع ا

نرصا  ترب اللغة  ياق  تفعني هبا ويف هذا ا ها  ثل وجه ليك  تغل إيراداهتا عىل أ نظمة أن  ًبغي  ع تع سـ ن سـ لللم للم يحت م تن تي
سني الويقة. ًهمام ثوتطلع الوفد إىل احلوار اجلاري مع األمانة وادلول األعضاء من أجل  حت ّ. 
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ية واتفق وفد سل .226 متس من األمانة مواصةل  توسط وا ية لألجل ا شأن اخلطة الاسرتا يقات  معلفادور مع ا مل يج ب لتعل ت ل
تعاون  نظام معاهدة ا تابعة  بارها من لغات األفرقة العامةل ا ية اب با ياسة اللغات وإدراج اللغة اإل ليمي  ل ل ت ن سـ عسـ تق

نة جاهزة ية جدا  للجشأن الرباءات حتديدا ومن مث إعداد واثئق  ن ًب تب الوطينتقً ناول ا توضع يف  ملك  ت  .مل

ية يف األمم  .227 ست الر تام لرتمجة الواثئق إىل اللغات ا ياسة اللغات ودمعه ا ية  ياابن إدراكه أل مسوأكد وفد ا ل ل سـ مه ل
ية يااب تحدة رمغ أن ا نا ل ست واحدة مهنامل يل اإللكرتوين وإعداد احملارض . لي  ندما أعرب الوفد عن تقديره  سجو للتع

يقات املصا تقارير احلرية لتعلوا مية ا ميهتا وشدد أيضا عىل  تقارير و فبة للصور شدد عىل جدوى واثئق العمل وا لح قل ًق
تازة ها موارد  ممبو شاتل صف نا ية وجسل مرجعي عن ا شات وتوفري معلومات أسا نا قهم ا مل سـ ق مل  .ف

ية .228 بدلان العرية ومجموعة جدول أعامل ا ياين مجموعة ا يده  منوأعرب وفد اجلزائر عن تأ ب ل ب لتي تدابري . ل لوأقر اب ّ
تقدمي  ية  نا بدلان ا ية يف ا هات خار تعانة  ية اللغوية، واقرتح الا ية إىل متديد ا لواملقرتحات الرا ل ل سـ متغط ج جب لم

ية اللغوية يصه لزايدة ا يق فائض يعاد  توفري األموال و يةل  تغطخدمات الرتمجة كو ختص ل لسـ يص . حتق تلخوأضاف أن 
شاركة يالواثئق من شأنه أن يوفر األموال وأن  ندوبني من ا تقدمي الواثئق يف وقهتا مما ميكن ا ملسمح كذكل  مل ّب

ية يف الاجامتعات تطلب تعديل نظاهما . علبفا شمل اللجان  ية اللغوية  سيوأشار الوفد إىل أن متديد ا ت لتغط ل
ية بقانون الرباءات عوضا. ادلاخيل نة ادلامئة ا شمل ا ية اللغوية  تد ا ًوطالب كذكل بأن  ن للج ت تغط ملعمت نة لل للج عن ا

تجارية ية ابلعالمات ا لادلامئة ا  .ملعن

نقطة  .229 يوية واقرتح إدراج نص حمدد يف ا بدلان اآل يابة عن مجموعة ا نغالديش اب لوحتدث وفد  سـ ل ن من فقرة يف " 2"لب
بح كام ييلA/48/11 Addثالقرار الوارد يف الويقة  ية : "لتص،  ست من األمانة أن تزيد حصة الرتمجة اخلار جا لمت

تعزيز جودة تكل الرتمجة واحلفاظ علهيا وأن وال سـامي بة  نا تدابري ا تخذ ا ية وأن  نا ل ما يرسل مهنا إىل األقالمي ا سـ مل ل ت مل
ية ها بفضل زايدة الرتمجة اخلار بةل معلومات عن الوفورات اليت ميكن  نة يف دورهتا ا جترفع إىل ا يق حتقملق  ."للج

بدلان األف .230 يابة عن مجموعة ا لوحتدث وفد أنغوال اب ياسة اللغات، وأقر لن شأن  ية ورحب ابملقرتحات املقدمة  ّر سـ ب يق
ية يف  هات خار تعانة  يد جحم الواثئق والا تأىت من خالل اختاذ تدابري لرت يق تكل املقرتحات  جبأن  جب ي سـحتق شـ س

تقدمي خدمات الرتمجة ية  نا بدلان ا لا ل بو عىل اإلنرتنت. مل تضمن . يوأيد الوفد كذكل بث اجامتعات الو توطالب بأن 
ها عىل اإلنرتنت توى مو بو ودراساهتا وإحصاءاهتا و شورات الو ياسة املذكورة ترمجة  تابعة ا قعمرحةل  حمم ي ن مسـ . ل

تخذ يف عام  بو ابلقرار ا ية العامة للو ملوذكر ا ي مجلع تاح 2000ّ ية، وطالب بأن  تخدام اللغة الربتغا شأن ا ت  ل سـ ب
ية نظمة الر يع لغات ا رشات ادلورية  مساإلخطارات وا مل جبم  .لن

ية يف اجامتعات األفرقة العامةل واللجان يف أرسع وقت ممكن، وخص  .231 با تخدام اللغة اإل نوطالب وفد كواب اب سـ سـ
شأن الرباءات تعاون  بابذلكر الفريق العامل املعين مبعاهدة ا غري أنه طالب بأال يلحق ذكل الرضر جبودة واثئق . ل

 .العمل

يان العام اذلي أدىل به .232 يك إىل ا بوأشار وفد ا لسـ ية والاكرييب حتت ملك يابة عن مجموعة بدلان أمرياك الال تين اب لن
ند  ية يف اجامتعات األفرقة 5لبا با تخدم اللغة اإل ياسة اللغات، وطلب أن  تعلق  ن من جدول األعامل فامي  سـ سـ سـ تي ب

بو عىل اإلنرتنت ناسب عىل موقع الو شلك ا تخدم اب يالعامةل واللجان، وأن  مل ل  .تسـ

ياسة اللغات، وأعرب عن أمهل يف وأعرب وفد الصني عن دمعه ل .233 شأن ادلراسة اخلاصة  سـلمقرتحات املقدمة  بب
يع لغات األمم  تخدام  نظمة، وطالب اب شاركة ادلول األعضاء يف اجامتعات ا سن هذه املقرتحات  مجأن  سـ مل م حت

ها ساوي يف اجامتعات األفرقة العامةل  ست اب تحدة ا لكا ت ل تدابري املقرت. لمل يذ ا لوأبدى تطلعه إىل  رسعة، مبا تنف بحة 
ية اجلودة ية اخملصصة للرتمجة وعدد املرتمجني لضامن احلصول عىل خدمة عا نظر يف زايدة املزيا ليف ذكل ا ن  .ل

هورية العرية اوحتدث وفد  .234 لا ب ته يف اإلبقاء عىل جحم مجل بدلان العرية وأعرب عن ر يابة عن مجموعة ا بسورية اب ب ل غن ل
ية والرجو شفا فاحملارض احلرية لضامن ا بللف نقطة . ملسـتقع إلهيا يف ا لواقرتح الوفد كذكل تعديال عىل ا من " 2"ً

بح كام ييل تصرشوع القرار  ية وال سـامي ما يرسل مهنا إىل : " لم ست من األمانة أن تزيد حصة الرتمجة اخلار جا لمت
تدابري الرضورية لضامن جودة تكل الرتمجة تخذ ا ية وأن  نا بدلان ا لا ت ل نص امل..." مل بع ذكل ا لو  .وجوديت
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بو يف  .235 سام اللغوي اذلي ساد الو ية وقال إن الا يابة عن مجموعة جدول أعامل ا يوحتدث وفد مرص اب نق من لتن ل
ية لألمم  ست الر تاح ابللغات ا نوات األخرية اكن ابعث قلق نظرا ألن قدرا حمدودا من الرتمجة اكن  مسا ل ي ًسـ ً ً ل

نفاذ بو من ا بريا من أعضاء الو تحدة، مما حرم جزءا  لا ي ك ًمل ية أو ً تطورات ا سن إملاهما اب ن إىل الواثئق  ل لتقتح ل
يذ  نظمة عىل  شلك هائل قدرة ا شطة وضع القواعد واملعايري، وقود  تطورات الطارئة عىل أ ية أو ا تنفا مل ب ن ل ّمي لتنظ

ية وناء القدرات ساعدة ا بشاريع ا ن مل بو وشدد عىل . لتقم ياسة اخلاصة ابللغات يف الو رشوع ا يورحب الوفد  سـ لمب
ية  تأ ياسة الاكمةل للغات مبوعد أقصاه عام مه لسـيذ هذه ا هام . 2015نف تاراتن  تان ا لتشملواقرتح أن تكون ا خمل للجن

ية بقانون  نة ادلامئة ا ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وا نة ادلامئة ا ست هام ا نية اللغات ا للج ن للج ل ملعتغط ملع
بة إىل أعضاء ية قضااي الرباءات اب سـالرباءات، نظرا أل لنمه بوً متديد . ي الو نادي  يده للصوت ا بوأعرب عن تأ مل ي
نظمة همة يف ا شمل األفرقة العامةل ا ملنطاق هذه الرتمجة  ملت ية إىل القرارات . ل تا لواقرتح الوفد أن تضاف الفقرة ا ل

نقطة : "ًاملذكورة آنفا ية اللغوية يف اللجان احملددة يف ا لمتديد ا يا يف األنظمة" 7"لتغط بني تلقا ًأعاله  ئ ية سـُي خل ادلا
ية الرتمجة الفورية " لتكل اللجان تد  بق كذكل عىل الرتمجة الفورية مفرتضا أن  تغطوقال إن هذه الفقرة  مت ًنط ت

تحريرية ية الرتمجة ا توازي مع  ست اب لشمل اللغات ا تغط ل ل بو عىل . لت شجع أمانة الو يورصح الوفد بأن اجملموعة  ت ّ
نا ية يف األقالمي ا لزايدة حصة الرتمجة اخلار توفر أموالا ج تلكفة  يث ا ية خدمات الرتمجة من  يث أن فعا ًية  سـ ل حل ح م

ياسة اكمةل للغات يذ  رسيع  سـثرية، مما يضمن  ت بث الاجامتعات عىل اإلنرتنت . تنفك بونوه إىل أن اجملموعة ترحب  ّ
نفاذ إلهيا يف شـىت أحناء العامل و رس ا بو، مما  يع اجامتعات الو شمل  ته  لوجشع عىل متديد  ي ي مج ي يي ل جبميع لغات تغط

ية وادلقة . الرتمجة الفورية شفا ية نظرا ألهنا تضمن ا تقاده برضورة اإلبقاء عىل احملارض احلر فوأعرب الوفد عن ا لف ًع
يل املداوالت  .تسجيف 

ية واجلزائر  .236 بدلان األفر بدلان العرية ومجموعة ا ياانت مجموعة ا يده  يقوحتدث وفد مرص ابمس بدله وأعرب عن تأ ل ب ل ب لي
يا، و با نوإ شأن اللغات، ويهسـ بو  ياسة الو بغي أن حتمك  بادئ  سة  بذكر  ي سـ نمخ تحدة : يم ملاحرتام قرارات األمم ا

ياجات امللحة ملاكتب  تحدة؛ ومراعاة الا تخصصة اتبعة لألمم ا بو واكةل  ياهتا يف هذا الصدد نظرا ألن الو ّوتو ت مل ي حص م ً
يق مصلحهتا عن طريق ترمجة الواثئق ية و ية الفكرية الو حتقا ية؛ والرتكزي عىل املوارد طنمللك ملعن إىل اللغات ا

ية؛ وترمجة  ية احلا ياسة املذكورة، ويس الاعامتد عىل الوفورات املدخرة يف املزيا يذ ا ية املضمونة  لاإلضا ن ّسـ ل نف لف لت
نظر نافذ إلهيا؛ وإعادة ا يع ا رس عىل ا شورة عىل اإلنرتنت، مما  ثل الواثئق ا لواثئق خبالف واثئق العمل،  ل مجل ي ين مل  م

رشات ادلورية اخلاصة ابالجامتعات عىل لغات ثالث ٍيف حرص اإلخطارات وا وطلب الوفد احلصول عىل . لن
نظمة حتمكه أية رشوط سة  يات املؤ نصوص والاتفا يحات من األمانة عام إذا اكن تعديل ا للمتو س ل  .قض

بو يف  .237 يع لغات الو تخدام  يا إىل ا ية موقفه دا هورية ادلو يوأكد وفد ا مج سـ ًع يك ياانت وفد مينمجل بلك اللجان وأيد 
يا ووفد إكوادور ووفد كواب با نإ  .سـ

يك املدىل به ابمس  .238 يان ا شأن اللغات وأيد  ياسة العامة  يا األمانة عىل الواثئق عن ا ُوشكر وفد كولو سـ ب ب سـ ملكب ل م
يا با ية والاكرييب ويان إ نمجموعة بدلان أمرياك الال سـ ب  .تين

يق ذكل عرب  يف الاجامتعاتلتغطية اللغويةديد ارايم إىل متلانوساند وفد فرسا هنج األمانة  .239 بغي  حتق ورأى أنه  ين
يد أجحام الواثئق تدابري. شـتر ته عىل ا لوأعرب عن موا ً اليت شلك حال وسطافق ً ثذكرها يف الويقة ويرد  ت
A/48/11 Add. سأةل بريةم غري أنه شدد عىل  بل الاجامتعات بفرتة  كإاتحة الواثئق املرتمجة   .ق

نقطة وقال وفد تونس .240 ها عىل ا تعديالت املقرتح إدخا بول ا ية  بد باب  تعداد أل يس عىل ا ل إنه  ل ئ سـ لسـ لق م من " 2"ل
رسعة دون  بغي تعديهل  ثا معمقا وإنه ال  نص  ثت ذكل ا ية  نة الربانمج واملزيا بالقرار وأوحض قائال إن  حب ل حب ن ينجل ً ً ً

تفكري الواجب يف ذكل  .لا

يان اذلي أدىل به وفد أ .241 يجرياي ا بوأيد وفد  ية لن ناك حاجة  ية وأحاط علام بأن  بدلان األفر فعلنغوال ابمس مجموعة ا ه ًل يق
يهتا يف  نصوص املرتمجة تفقد أ يد يف الوقت ذاته ألن ا سأةل املوا ية اللغوية وناول  يع نطاق ا مهإىل تو ل ع م ت تغط لسـ

يد سلمي تعديل اتفاقات . عحال عدم احرتام املوا يس من ا لوساند أيضا وفد تونس إذ رأى أنه  ل توصل إلهيا ً لمت ا
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ية نة الربانمج واملزيا نبعد مفاوضات جرت مضن  سأةل . جل موأشار إىل رضورة تويخ ادلقة واحلذر يف تدبري 
ها رشوعات أخرى  ية املوهجة إىل  يص املزيا لاللغات وعدم  م ن  .ختص

يد .242 شأن اللغات وتدابري الرت ياسة العامة  رسا بويقة ا شـورحب وفد سو ب سـ ث بة إىل الرتمجة. لي ية، لنسـواب ج اخلار
سب ماكتب الرتمجة تحديد أ ناقصات عامة  نظمي  نظر يف  نأشار إىل فوائد ا ل ت  .مل

يجرياي .243 يان اذلي أدىل به وفد  يد و شأن اللغات وتدابري الرت بو  يده القرتاحات الو يا عن تأ نوأعرب وفد  ب شـ ب ي للي . غين
يدة يف ا نطقة الو نوب الصحراء الكربى يه ا يا  نطقة أفر حوأشار إىل أن  ج يق تخدام لغاهتا ملم سـلعامل اليت ال ميكن ا

بو ية يف الو يالو  .طن

ية  .244 يع نطاق ا نقاط املطروحة وأحاطت علام ابالتفاق العام عىل رضورة تو تلف ا تغطوردت األمانة عىل  سـ ل لخم ً
ية بقانون . اللغوية وشددت عىل الزتاهما ابجلودة نة ادلامئة ا يار اللجان سواء أاكنت ا نوقالت إن ا للج ملعت خ

تعلق العالما ية بقانون الرباءات  نة ادلامئة ا ية أو ا ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا يت ا ن للج ب ع لص ملعل فل
نة  يذ الفوري يف  سـابلقدرة عىل ا ية من 2011لتنف ن واملوارد الالزمة ذلكل مع إدراهجا الحقا يف الربانمج واملزيا

نة  ية الاكمةل حبلول  سـأجل ا ية، ذكرت أهنا موفامي خيص . 2015لتغط ناد الرتمجة إىل رشاكت خار جسأةل إ سـ
ية مما اضطر األمانة إىل  نعة ألن جودة الرتمجة مل تكن مر تاجئ مل تكن  ناقصة إال أن ا ضوهجت دعوة إىل ا ن مقمل ل

بارشة وإنه ميكهنا . إعادة مراجعهتا ناد الرتمجة إىل األفراد  بعة يه إذا إ ية ا مومضت تقول إن املامرسة احلا سـ ت ًل أن مل
متة بدلان ا يع ا يار أفراد من  ملهسن معايريها إلجياد وا ل مج ت شرتايت من . خحت شأن ا ناك قواعد  ملوأضافت قائةل إن  ب ه

شأن الرباءات تعاون  ناقصات يف ظل نظام معاهدة ا نظمي ا ناقصات ادلوية وأشارت إىل جناح  بأجل ا ل مل ت ل . مل
بة إىل األفرقة العامةل، أوحضت قائةل إن الويقة  ثواب شأن اللغات املطروحة عىل لنسـ ياسة العامة  بعن ا لسـ

شأن األفرقة  ياسة العامة  ناء عىل طلب ادلول األعضاء وإنه من املزمع حبث ا ناول إال اللجان  يات ال  با سـ ب لمجلع تت
بلغ قدره . ثالعامةل يف ويقة الحقة سأةل توفري  تعلق  موفامي  مب رسي اليت أشار إلهيا وفد 630 000ي ي فرنك سو

يا، ق با نإ يةسـ توقف عن إعداد احملارض احلر بلغ إال يف حال ا فالت إنه ال ميكن توفري ذكل ا ل وأردفت قائةل إن تكل . مل
ية نة الربانمج واملزيا يد ذكل الاقرتاح يف  نالوفورات لن حتقق نظرا إىل عدم تأ جل ي نظام . ً تعديل ا تصل  لوفامي  ب ي

نة دلهيا ن نة، أحاطت علام بأن لك  جلادلاخيل اخلاص بلك  تصةل ًجل ثه يف ضوء أي فقرة قرار  تعني  مظاهما اذلي  حب ي
شأن اللغات ياسة العامة  باب سب . لسـ بو  ية الو تعديل عىل اتفا ترص ا توجب يف الهناية أال  حفوأفادت بأنه  ي قل يق سي

ياسة العامة  بت ادلول األعضاء يف ا بقة، ولكن يف الوقت احلايل  شمل أيضا بعض املعاهدات ا سـبل أن  نط لي ّمل سـت ً
شلك رمسيبشأن ال بقة إىل حني أن تعدل تكل األحاكم  بلغات كام يه عىل أن حتل حمل األحاكم ا ملنط ّ. 

بارة  .245 يح  تو ته األمانة  عوردا عىل طلب و ض ل هج بدلان "تعزيز جودة الرتمجة"ً نغالديش أن مضن مجموعة ا ل، ذكر وفد  ب
ي بريا من ادلول األعضاء اليت ترى أنه من املمكن  ناك عددا  يوية  سعاآل ك ه ًسـ ًا إىل عدم اإلخالل ابجلودة دلى ً

رشاكء  بو وا تعاون بني الو ية إرساء نوع من عالقات ا نا ناطق ا ناد الرتمجة إىل اخلارج وال سـامي إىل ا لإ ي ل ل مل مسـ
توى خدمات الرتمجة املقدمة سني  شاري هبدف  يني يف شلك خدمات دمع ا سـاخلار حت مت س  .ج

يا جمددا إىل رأيه اذلي مفاده أن  .246 با ًوأشار وفد إ ن هامش سـ ية اللغوية أمر ممكن نظرا إىل ا يع نطاق ا لزايدة تو ً تغط لسـ
شمل  نطاق  يع ا ياملايل وطلب إدراج تو ل  .يف نص القرار" األفرقة العامةل"لسـ

نة  .247 يات  شأن اللغات يف جدول أعامل ا بو العامة  ياسة الو تابعة  ند عن  سـواقرتح وفد مرص إدراج  مجلع ب ي سـ لب م
2011. 

نقطة .248 لورد الريس قائال إن ا ئ ند ّ ندرج مضن ا ند يف جدول األعامل  شأن  ب اليت أشار إلهيا وفد مرص  ت ب  من 8لب
ناوها يق  نة ا لجدول األعامل وإن  لتت سـ  .لتنجل

متدت ادلول  .249 ها، ا ية وانئب ر نة الربانمج واملزيا ية اليت أرشف علهيا ريس  شاورات غري الر عوعقب ا س ئيئ ن جل مس مل
تايل  :لاألعضاء القرار ا



A/48/26  

150  

ية العامة .250  :مجلعإن ا

تقدير ابملعلومات الواردة يف الويقة  "1" ثقد أحاطت علام مع ا بارها خطوة WO/PBC/15/9ل عت اب
بو؛ شأن اللغات يف الو ياسة  ية حنو وضع  يإجيا ب سـ  ب

ية وال "2" ست من األمانة أن تزيد حصة الرتمجة اخلار جوا بدلان /سـامي ما يرسل مهنا إىل األقالمي لمت لا
شرتايت،  ية، وفقا لقواعد ا نا ملا ية يه عىل مل ية الرتمجة اخلار يد أن نو تأ تدابري الرضورية  تخذ ا جوأن  ع ك ل ل ت

بةل معلومات عن الوفورات اليت ميكن  ية يف دورهتا ا نة الربانمج واملزيا توى، وأن ترفع إىل  ملقا ن جل ملسـ
ية؛ جها بفضل زايدة الرتمجة اخلار  حتقيق

ي "3" تعلق  ست من األمانة أن تضع معايري صارمة فامي  خبوا ي ية؛لمت  جارات الرتمجة اخلار

يل اإللكرتوين حملارض املؤمترات  "4" يق ا بادرات اليت اختذهتا األمانة هبدف  بت اب سجور ب تمل لتط ح
ست من األمانة أن تعمم ذكل  بو اإللكرتوين، وا يا عىل بهثا عرب اإلنرتنت من عىل موقع الو ّوالعمل تدر مت ي لجي

ية؛ بو الر يع اجامتعات الو مسعىل  ي  مج

هّل املداوالت، وافقت عىل اقرتاح وإذ أق "5" يص جحم واثئق العمل من شأنه أن  يسرت بأن  تقل
هوم مع ذكل أن ذكل  توسط طول واثئق العمل، عىل أن يكون من ا ملفاألمانة الرايم إىل احلد أكرث من  م

بق عىل الواثئق اليت  سرتشد به، وأنه ال  بدأ  يا بل  سلماحلد اإلضايف لن يكون رشطا إلزا م تتم نط يي ها ً
 األمانة من ادلول األعضاء، مع احلرص عىل ضامن جودة املعلومات؛

متدت اقرتاح األمانة الوارد يف الفقرتني  "6" أي أن  (WO/PBC/15/9ث من الويقة 41 و40عوا
تاد أو ادلامعة  ملعتاح الواثئق األكرب من ا تقصاءات(ت يف من بعض ) سـادلراسات والا بتلكاليت تعد 

ي ستصلاللجان بلغاهتا األ يص تعده األمانة ابللغات ا لة فقط مع  هوم مع ذكل ) تلخ ملفعىل أن يكون من ا
نص الاكمل بإحدى اللغات األخرى إذا ما أبدت دوةل أو مجموعة من ادلول  تعد ترمجة  للأن األمانة  سـ

 اهامتهما ابحلصول عىل ترمجة إىل تكل اللغة؛

يذ "7" تقدير بأن األمانة، بفضل ا لتنفوأحاطت علام مع ا ندين ل أعاله، " 6"و" 5"للب الفوري 
ية  ست الر تحدة ا يع لغات األمم ا شمل  ية اللغوية  مسيع متديد ا ل مل مج ت تغط ّتط ل ل ية واإلنلكزيية (ستسـ با ناإل سـ

ية ية والعرية والفر ية وا سـوالرو ب نسـ ية حبق املؤلف واحلقوق ) لصين نة ادلامئة ا بة إىل واثئق ا ناب للج ملعسـ لن
نة ادلامئة ااجملاورة  ملعوا يةللج ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فية ابلعالمات ا ب ع لص ل بارا لن عت ا

بو األخرى، كام . 2011يناير عام  1من  شمل جلان الو ست  ية ابللغات ا هوم أن متديد ا يومن ا ت ل لتغط ّ ل ملف
ثيه معرفة يف الويقة  ّWO/PBC/15/9بارا من عا يذه، يف مرحةل أوىل، ا بدأ  ت، يقرتح أن  عي تنف م ُ

سوبة يف . 2012 سوايت  تكون هذه ا سوايت يف املوارد،  ياسة اجلديدة  يق ا تىض  حموإذا ا ت سـ ت سـ لب ف ل تط ق
ية للفرتة نرشوع الربانمج واملزيا  .2013- 2012 م

بارا من عام  "8" بدء، ا سوايت املوارد  سأةل  توأحاطت علام بأن  لل ت ية 2012عم متديد  يذ ا للتغط،  ل بتنف
بو ند  كام يهياللغوية إىل جلان الو لب معرفة يف ا ، فضال عن WO/PBC/15/9ثأعاله والويقة " 7"ّ

ية للفرتة األفرقة العامةل،  سار اإلعداد للربانمج واملزيا نناقش يف  م شات . 2013-2012ست نا يال  قو للم تسه
يا يف الربانمج  توفرة حا سار، تقدم األمانة، يف خطوة أوىل، معلومات مفصةل عن املوارد ا ليف ذكل ا مل ّمل

به، مضن ذكل . 2010 نومفرب 25موعد أقصاه ، يف 27 ية أو ان نة الربانمج واملزيا ئويدعو ريس  ن جل ئ
نة الربانمج  ية  نا ية عىل هامش ادلورة الا شاورات غري ر يص نصف يوم  سار، إىل  للجا ئ مس مل ختص سـتثمل

ناير  ية يف  يواملزيا ياسة اجلديدة م2011ن يق ا يه  هم واحض ملا يؤدي إ سـ هبدف الوصول إىل  ب لل تط ن ف
يف تاك لعواقب عىل ا ية . ل شأن متديد ا تخذ قرار  ية اليت تقدهما األمانة،  تغطوناء عىل املعلومات املا ب ي ل لب ُ ّ

ية عام  نة الربانمج واملزيا بةل  ية ا ناللغوية إىل األفرقة العامةل، يف ادلورة الر للج  ؛2011ملقمس



A/48/26  

151  

ياسة اجلديدة "9" يذ ا تقدم احملرز يف  سـوقررت أن يكون ا لل تابتنف يات ادلول األعضاء م، و مجععة قرار 
بو لعام  يه يف الفقرة  (2000ييف الو شار إ لا نقاش يف )WO/PBC/15/9ث من الويقة 14مل ل، حمل ا

ية عام  نة الربانمج واملزيا بةل  ية ا نادلورة الر للج ية 2011ملقمس شأن إىل ا يات يف هذا ا مجلع، هبدف رفع تو ل ص
مترب  نعقدة يف  بو ا سبالعامة للو مل  ؛2011ي

بني يف اجلزء اخملصص للغات من  "10" بو  ية اللغوية يف جلان الو ّوأحاطت علام بأن متديد ا سـي ي لتغط
ية بو ا ية للجان الو ناألنظمة ادلا ي  .ملعخل

ند    من جدول األعامل18لبا

ية بو اخلار شأن ماكتب الو ياسة العامة  جا ي ب  لسـ

شات إىل الويقة  .251 نا ندت ا ثا ق مل  ..A/48/12 Revست

ية وقال املدير العام إن .252 شفا يا  ند أدرج تو شأنه وإمنا هو  تخذ ادلول األعضاء قرارا  تلزم أن  ند ال  ف هذا ا للخ ب ب ت سـ ًب ُ ً ي ل
ية هرا املا رش  هدهتا الاثين  تطورات اليت  ضيف ضوء بعض ا ع ًل ش يا أربعة ماكتب . ش ها حا بو  ًوأشري إىل أن الو ل لي ُ

نغافورة وطويو وريو دي جانريو يويورك و ية توجد يف لك من  كخار سـ ن هرا و. ج رش  ًرصح أنه خالل الاثين  ش ع ّ
ية تضافة ماكتب خار ته يف ا بري من ادلول األعضاء األمانة بر ية أبلغ عدد  جاملا سـ ب ك ّورحب املدير العام هبذه . غض

شأن  ياسة واحضة  بو مل تضع  شاركة ادلول األعضاء اليت أبرزت رمغ ذكل أن الو يال عىل  تربها د بادرة وا با سـ ي م ل ع ًمل
شاء ماكتب جديدة شاء املاكتب اختذت عىل أساس خمصص. نإ سابقة بإ ّومىض يقول إن القرارات ا ُ ن واقرتح . ل

ية أو  بادئ تو شاور لوضع  ية  بةل يف  هرا ا رش  نظمة، يف غضون الاثين  بدأ ا جهياملدير العام أن  ت معل ع مل مت ملق ًش
ية امليض قدما يف هذا املضامر شأن  ًياسة عامة  كيف ب ثوأشري إىل الويقة . سـ ُA/48/12تضمن اقرتاحات  اليت ت 

ياانت  شأهنا بعض ا بت األمانة أن تقدم  بار واليت ر تاج إىل أن تؤخذ يف الا بشأن بعض القضااي اليت  ب غ ت حت لب ع ُ
نظر فهيا ادلول األعضاء ية ليك  تجر تا يل. يبل سائل من  شمل ذكل  بغي أن  بو م قي ياجات اليت " 1: "ين حتما يه الا

ية وما يه األ بهيا املاكتب اخلار جميكن أن  ها؛ تل بغي أن " 2"حتققهداف اليت ميكن أن  ينما يه الوظائف اليت 
ية مقابل أداهئا يف املقر " 3"تؤدهيا؛  يف وفوائد أداء هذه الوظائف يف املاكتب اخلار يجة مقارنة تاك جما يه  لت ن

ساق ت" 4"ئالرييس؛  ية من أجل ضامن ا تيف ميكن أن تكون العالقة بني املقر الرييس واملاكتب اخلار جك قدمي ئ
بارات حتديد املاكن" 5"األمانة للخدمات؛  ية وما يه ا ية إضا شاء ماكتب خار بغي إ تأين  عن ف ج تمت املدير . ين خوا

تعاقدية املربمة مع ادلول األعضاء اليت توجد هبا  بات ا شاورات لن تؤثر يف الرت شريا إىل أن هذه ا لالعام تدخهل  مل تيم ً
بو ية للو ياملاكتب اخلار  .ج

نغافو .253 نأ وفد  سـو تخابهه نرة الريس عىل ا يا يف . ئ نغافورة تأسس ر بو يف  تب الو ًوذكر أن  مس سـ ي نذ 2005مك م وأنه 
شطة يف  ته ا شار هادئ من  يط ا يا وا نطقة آ نغافورة وغريها من ادلول األعضاء يف  تفادت  شائه ا نإ ك م حمل سـ سـ سـ لن ل م

شارية يف بدلان هام الا يذ ا ية و ساعدة ا تإرساء عالقات أوثق وتقدمي ا ن سمل ت مللف هادئنف يط ا يا وا نطقة آ ل  حملم ويف . سـ
نطقة ياجات ا ية ا ته وأعامهل موهجة حنو  نغافورة، فإن أ تب موجود يف  بىن ا ملحني أن  ت ب شط حسـ تل ن ملك وأعطى . م

تكوين الكفاءات  ية  بو اإل تضافة ورشة معل الو ثل ا نطقة  تب يف ا شطة ا ثةل عىل أ لالوفد بعض األ مي ي سـ مل قلن م ملك م
هادئ يف جم يط ا يا وا ليف آ حمل يذها يف عام سـ ية الفكرية و ياغة خطط ا نفال  تمللك ية 2008ص قلمي وورشة معل إ

تعلقة ابلرباءات يف عام  ملشأن املعلومات ا تربوا أن ورشـيت العمل . 2009ب شاركني ا عوأضاف الوفد أن ا مل
هام تا أهدا تعاون وأهنام  بةل وإرساء عالقات ا بكة لالجامتعات ا شاء  فيداتن يف إ حقق ملق لمف شـ ، نظم 2010م ويف عا. ن

تجارية، ويه تظاهرة موهجة  ئة يف جمال العالمات ا نا شأن القضااي ا ياسة العامة  تب حوارا حول ا لا شـ ل ب لسـ ً ملك
يط  يا وا نطقة آ تجارية يف  ية الفكرية والعالمات ا تجارية يف ماكتب ا سؤولني عن العالمات ا حملبار ا سـ ل ل ممل مللك لك

ياسة العامة أ شة قضااي ا نا هادئ من أجل  سـا لق م تجارية وبادل ل ئة يف جمال العالمات ا نا يذية ا تو القضااي ا ل شـ ل لتنف
ية . لاآلراء حوها شأن متويل ا ية  ندوة اإل ناك ا بةل  شطة األخرى ا مللكومىض الوفد يقول إن من بني األ بملق مي ل ه قلن
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تعلمي وإذاكء الوعي  نظمي محالت ا يات الفعاةل  شأن الاسرتا ية  لالفكرية وورشة العمل اإل ت يج ب لمي ت هور يف قل مجلدلى ا
ية الفكرية نغافورة كخرباء يف عدد من . مللكجمال ا بو يف  تب الو سؤولون من  سـوبوجه أمع، شارك أيضا ا ي مكمل ً

هادئ يط ا يا وا نطقة آ تظاهرات يف  لا حملم سـ تب حوايل . ل ية، درب ا نوات امخلس املا ملكوعىل مدى ا ّ ض  500لسـ
نطقة ملسؤول يف ا تدرك الوفد قائال إنه بدون . م موا ً ثري من هذه سـ نغافورة ما اكن  بو يف  لكتب الو سـك ي

ية جدا تلكفة عا نظم  نظم أو قد  تدايت  ًالورشات أو ا ل ب ت ت ُن ل بارشة . مل ناة  تب وضع  موأشار الوفد أيضا إىل أن ا ق ملك ً
بو  تقريب الو بو، مما مسح  هادئ من اخلربات واملعارف اليت تقدهما الو يط ا يا وا نطقة آ تفادة بدلان  يال ب ي حمل سـ لسـ م

يةمن د لوها األعضاء بفعا ها . ل تحدايت اليت توا ياجات وا هم أفضل لال بو من تكوين  هجومكن هذا القرب الو لف ت حي ّ
يفة ّادلول األعضاء، ومن مثة توفري حلول ذات أهداف حمددة و تب . مك هده مؤخرا  توسع اليت  مكومع ا ًش ل

نط هور يف ا يخاطب عددا أكرب من ا تب  ملنغافورة، رأى الوفد أن ا سـ مجلسـ تقدمي ًملك يا  بح بذكل مركزا إ لقة  مي ًيص قل ً ل
هادئ يط ا يا وا بو أقرب من بدلان آ لاخلدمات، ومن مث جعل خدمات الو حمل سـ بو . ي تصار، فإن ماكتب الو يواب خ

نظمة وادلول  تواصل بني ا يجي اذلي هيدف إىل تعزيز ا تقومي الاسرتا تجزأ من برانمج ا ية يه جزء ال  ملاخلار ل ت ل ي ج
ساعدة يةملاألعضاء فهيا وا بو بكفاءة وفعا ل عىل ضامن تقدمي خدمات الو ساعد . ي يوأعرب الوفد عن أمهل يف أن 

ية  بو اخلار يط الضوء عىل أدوار ماكتب الو نغافورة عىل  بو يف  تب الو يد اذلي قام به  جالعمل ا يمك سل سـ ي تجل
بةل شاورات ا بل يف إطار ا ياهتا يف ا سؤو ملقو ملتق ل ي. ملسـم يب بآ تمت الوفد تدخهل ابلرت لوا ح تربا أن خ شاور  ًة ا مع لت

ية  بو اخلار مية إلشاء ماكتب الو ياسة  جإرشاك أحصاب املصلحة عىل نطاق واسع من شأنه أن يكفل وضع  ي ن سلسـ
بل  .ملسـتقيف ا

ته عىل اقرتاح املدير العام إجراء A/48/12ثوشكر وفد اجلزائر األمانة عىل إعداد الويقة  .254 فق وأعرب عن موا
ية مع ادلول األ مسشاورات غري ر بو م ياسة الو بةل من أجل حتديد  هرا ا رش  يعضاء عىل مدى الاثين  سـ ملقع ًش

ية شاء ماكتب خار جشأن إ ن يح لدلول األعضاء تقريرا عن األشطة . ب شاور، دعا الوفد األمانة إىل أن  نولغرض ا ًت تت ل
شأن ممارسات أرس ية  يا إضافة إىل ويقة  بيلخص العمل اذلي تقوم به املاكتب املوجودة حا يل ث حتلل تحدة ً ملة األمم ا

ية شاء املاكتب اخلار جشأن إ ن تفظ. ب يقات عىل ويقة األمانة نبإماكية اإلدالءالوفد  حوا ث مبزيد من ا عقب لتعل
سخة اإلجنلزيية .  العامصة اجلزائردراسـهتا يف ياغة فقرة القرار يف ا يف بني  تالف  نظر أيضا إىل ا نولفت ا ص لل طف خ ً

ية وطلب من األمانة إجر سخة الفر سـوا نن تصويب الالزمل  .لاء ا

ية الواردة يف الويقة  .255 شأن املاكتب اخلار بو  ياسة الو يده  يانه العام وأعرب عن تأ ييل  ثوذكر وفد  ب ي سـ ي جشـ لب ب ّ
A/48/12 . ياسة ية هو تويخ  ياسة للماكتب اخلار بة للميض قدما يف وضع  نا سـورأى الوفد أن الطريقة ا سـ سـ جمل ً

يق لدلور اذلي قتحة وشفافة من أجل حتديد د ثل هذا ادلور يف نقل منف بغي أن تضطلع به هذه املاكتب و يمت  ين
يد  ية عىل ا تاكر وذكل كامي تكون هذه املاكتب حمراك  بار ذكل مصدرا لال يا واملعارف اب نولو لصعا من ب للتت ً ً ع ج لتك

ميي بة وقال إنه يؤيد. قلاإل نا تكون  نحو املقرتح يف ويقة األمانة  شاور عىل ا ية ا سـوذكر الوفد أن  سـ ث ل ت ممعل . هال
سأةل شأن هذه ا يق توافق يف اآلراء  ية من أجل  شطة يف ا شاركة ا هّد الوفد اب ملو ب لعمل ن حتقمل  .لتع

ية .256 ياسة إلشاء ماكتب خار بادرة هممة لوضع  تقرير األمانة وقال إهنا  ند  جورحب وفد ا نم سـ ب له ورأى الوفد أن . ّ
ند حتديد املاكن، ياهتا بوضوح، و سؤو عرضورة حتديد دور هذه املاكتب و ل ناء عىل توافر م بغي اختاذ القرار  ب  ين

نطقة وامليض قدما ابدلور اإلمنايئ  بغي أن تكون قدر اإلماكن قادرة عىل خدمة ا ية اليت  رشية ا ًاملوارد ا مل حملل ينب ل
ية بو أكرث فأكرث كجزء من جدول أعامل ا مناذلي جيب أن تضطلع به الو تطلع إىل إجراء . لتي يوأوحض الوفد أنه 

شأن ور بوبمداوالت  تعدها الو ياسة العامة اليت  يقة ا سـ  .لسـ

تطلع أيضا إىل  .257 يقاته وأشار إىل أنه  ية وشكر املدير العام عىل  ًوحتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل ا ي تعل لتمن
تلف األقالمي بل يف  بو املقرتح يف ا هم من معل الو شأن هذا اجلانب ا شاور  خمية ا ي ب ت تقمعل سـمل وأبرز الوفد . ملل

ئيسـتني ر بةلقضي نة ا شاورات خالل ا سري إجراء  ملقتني من شأهنام  سـي م لي ية األوىل يه بدء هذه . ت لقضوا
ية تعلق ابملاكتب اخلار بو فامي  يا يف الو يد وواحض إىل املامرسة القامئة حا شلك  ناد  شات ابال نا جا ج يت ي ل ب ق ًمل وأما . س

سان بعض الوفود، وال سـامي وفد اجلزائر ـي ما جاء عىل  ية  ثا ية ا لا ن ل تحدة يف فهلقض مل ابالعامتد عىل ممارسة األمم ا
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تخصصة تحدة وواكالهتا ا نظومة األمم ا تلف ماكتب  تعلق  ملالوقت الراهن فامي  مل مبخ ًوأشار الوفد أيضا إىل أنه . مي
نظمة، البد من مراعاة عامل أو  ية  ياسة املاكتب اخلار سأةل  شأن  توصل إىل قرار  سعي إىل ا للمند ا سـ م ب ل ل جع

ًيار همم جدا وه يةمع بو اخلار تلف ماكتب الو شاء  ميي يف أماكن إ جو احلاجة إىل ضامن توازن إ ي خم ن وقال إنه . قل
نظر فهيا  تح هل فرصة دراسـهتا أو ا ندما صدرت هذه الويقة مل  شاورات وأشار إىل أنه  لتطلع إىل إجراء ا ت ث ع مل ي

بةل شاورات ا تعداد مبا يكفي  شاور مع العامصة من أجل الا ملقوالبد من ا للم سـ  .لت

شكر املدير العام .258 تظرها وخص اب سلفادور ابلويقة اليت أعدهتا األمانة واليت اكن  لوأشاد وفد ا ث وأشار الوفد إىل . ينل
ية العامة فامي خيص أفضل طريقة للميض قدما  سابقة  سة ا نظر بني ادلول األعضاء يف ا ًبادل وهجات ا للجمع ل جلل ل ت

يده ية وأعرب بوجه خاص عن تأ شاء ماكتب خار ييف إ تب خاريج يف الربازيلجن متر إلشاء  مك ا ن كام الحظ . ملسـ
ها با بغي ا توي عىل اإلجراءات احملددة اليت  يدة جدا و عأن ويقة األمانة اكنت  ن تمف حت يث شاور اليت . ً ية ا توأيد  لمعل

ئةل املطروحة حبلول  تلف املواقف ويرد عىل األ سبرشع فهيا املدير العام معراب عن أمهل يف أن تعرف  سـ خم ّي ُ ُ ً مترب س
بغي . 2011 يد أنه  شات،  نا بة  نا يدة وشلك نقطة انطالق  نقاط املطروحة  نورأى كذكل أن لك ا م يج ب ق للم سـ ت ل

ته عىل  تح قادرا عىل أداء و تب خاريج  تاحة مبا يضمن أن يكون أي  رشية ا ية وا يفمراعاة املوارد املا يف ظمك ًل ُ مل ب ل
سن وجه  .حأ

يجرياي بويقة األمانة وأطرى عىل امل .259 ثورحب وفد  توصل ن ية هتدف إىل ا لدير العام لكونه رصحيا ورشوعه يف  معل ل ً
سأةل تعامل مع هذه ا ية ا ملإىل توافق يف اآلراء والقرتاحه أفاكرا خبصوص  ل كيف ية . ً جورأى الوفد أن املاكتب اخلار

ية خاصة ألف تكون ذات أ يا واملعارف أقرب إىل األقالمي ومن مثة  نولو ية الفكرية وا مهتجعل ا سـ جسـ تك يا لمللك يقر
ية نا بدلان ا موغريها من ا ل ية. ل رشوعات جدول أعامل ا يذ  هل  ية  منكام أن املاكتب اخلار لتم نف س تج وقال إنه . ست

يذ بارشة وقابةل  يطة و سأةل  سأةل يه أصال  بالغة يف تضخمي  هم أيضا عدم ا نفتقد أنه من ا م للتمل سـ م م مل بيع ً تطرد . ً سـوا
ناك أية ممارسة يس  هموحضا أنه إىل غاية اآلن  ل ئة ً ية ألن لك  شأن املاكتب اخلار تحدة  ي موحدة لألمم ا ب همل ج

ها بادرات تامتىش مع  تخذ قرارات أو  ية دوية  ميحكو م تنظم ت ية . ل شاء املاكتب اخلار ند إ تا  نرص اذلي ظل اث جوا ن ع ب ًلع َّ
ميي توازن اإل قلهو ا ياسة . ل سامه يف ضامن وضع  ية وقال إنه  يدا اكمال هذه ا بوأيد الوفد تأ سـ ي لعمل سي ً شأن املاكتب ً

ية يف أقرب وقت ممكن  .جاخلار

تقرير املدير العام .260 شاط عىل لك . لوأعرب وفد الاحتاد الرويس عن دمعه وتقديره  تعد للعمل  نوقال إن بدله  بسـ م
شاركة يف أي نوع من  يدا  يكون  ية وأشار إىل أنه  شأن املاكتب اخلار بو  ياسة الو تعلق  للمما  سع سـ ب ي سـ ًي ج ب

شاورات يدورأى أن هذه . ملا شلك  ها  بغي  مية و يدة و بدأ، ممارسة  يث ا جاملامرسة، من  مي ن ج بح تنظمل ي وهذا . سل
ها  بو واحدة مهنا،  تحدة تقربا، والو نظومة األمم ا تابعة  تخصصة ا يع الواكالت ا شلك خاص ألن  ليح  ي ي مل مل ل مل مج ب ًحص

شاور جتارب هذه املاكتب ية ا بغي أن تراعي  بدلان و تلف ا تماكتب يف  معل ل لخم  .ين

ته األمانة وأعرب  .261 ية اذلي قد بو اخلار شاء ماكتب الو ياسة إ تعلق  موفد الصني عن تقديره لالقرتاح ا ج ي ن سـ بمل
يع أحناء العامل. واملدير العام ية الفكرية يف  يد إىل تعزيز تطوير ا تأ تؤدي اب بادرة  ثل هذه ا مجوقال إن  ك ل سـ مللكمل . م

ية إىل  هود املدير العام واألمانة الرا يده  موأعرب عن تأ جل شاط يف ي شارك  ية وقال إنه  نإقامة ماكتب خار بي س ج
شاورات  .ملا

بو علام ابلويقة  .262 يات ادلول األعضاء يف الو ثوأحاطت  ي يدها القرتاح  .A/48/12 Revًمجع يوأعربت عن تأ
ياسة  بةل وذكل هبدف الاتفاق عىل  هرا ا رش  شاور بني ادلول األعضاء يف الاثين  ية ا سـبدء  ع ت ملقمعل ًش ل

يإلشاء ماكتب الو يةن  .جبو اخلار
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ند    من جدول األعامل19لبا

بادرات رشوعات وا ية عن ا تقارير املر يجي وا تقومي الاسرتا ملبرانمج ا حل ل ت  ملل

ند  .263 لبقدم الريس ا ئ بدأ ا وقال إن برانمج 19ّ بـادرات  رشوعات وا ية عن ا تقارير املر يجي وا سـتتقومي الاسرتا مل مل حل ل ت ل
ته ناول الربانمج بر شاشة  مبعرض عىل ا يت  .ل

ند من جدول أعـامل وأوحض .264 يجي(لبت األمانة الوضع قائةل إن هذا ا تقـومي الاسـرتا تبـرانمج ا يـث يقـدم ) ل َّنظم  حب مـ
نـود مـن  متعـون ا ناول ا تقدم احملرز يف إطاره، مث  بعرض عام للربانمج وا لل جمل تلـف " 8"إىل " 1"يت تعلـق  مبخالـيت  ت

ناء انعقا ندرج يف ظل الربانمج أ رشوعات اليت  بادرات وا ثا ت مل يق يـوم الانـني الواقـع يف مل نة ا ثد  سـ مترب 27لتنجل سـب 
توبر . 2010 يجي يف أ تقومي الاسرتا كوقالت األمانة إن املدير العام قد أطلق برانمج ا ت تجابة لألوضـاع 2008ل سـ ا

يـة ية الفكرية العا تغرية يف أوساط ا ياجات ا نظمة ولال تغرية اليت من املرتقب أن تعمل فهيا ا ملا مل ت مل مللكمل ت وأضـاف. ح
يهتا وقــدرهتا عــىل  سؤو تجابة و يهتــا وقــدرهتا عــىل الا نظمــة مــن أن تزيــد فعا هــدف األول هــو متكــني ا لإن ا مــ ســـ ل مل ل
نظمـة واعـامتد ممارسـات  سعى إىل الوقوف عىل خري طريقة تعمل هبا ا ساءةل، وإن الربانمج املذكور  ثال  ملالا ي للم مت

ية ها الاسرتا يق أهدا متكن من  تكرة  ثة  يجحد ب تي ف حتق لت سعى ومض. م يـريات الـيت  يـت قائةل إن الربانمج طموح اب لتغ
يا ملزتمان بإجناحه تظـام عـىل مـا . لعلإلهيا وإن املدير العام وفريق اإلدارة ا يق اب تـد نـة ا نوأشارت إىل أهنا تطلع  ل قجل

تواصل تزويد ادلول األعضاء دوراي شورهتا و سامههتا و ها  ًجيري وتقدر  سـ م م ل تطورات ّ  ل مبعلومات عن آخر ا

سن واكن  .265 يجي و تقـومي الاسـرتا ية الـيت مشلـت مـضمون بـرانمج ا سائل الر متحورا حول ا حـعرض األمانة  ت ل سـ ئيمل ً م
س ية و تاجئ واإلجنازات الر مـاإلدارة وإطار العمل القامئ عىل ا سـ ين يـغ واخلطـوات الالحقـةأةلئل وذكـرت األمانـة . لتبل ا

يجي عام  تقومي الاسرتا تبأن املدير قد أطلق برانمج ا هر وأشا. 2008ل تقدم قد أحـرز يف األ شـرت إىل أن بعض ا ل
تلف  يلقى صدا أفضل دلى  يلكة الربانمج  رش األوىل فرأت إن من الرضوري إعادة  رش إىل الامثين  خماألنىث  ل ه ع ًع

ها املوظفون واملديرون ية، مبا فهيا و هات ا بلا قجل يـة . ملعن هـود الرا تـاد ا مومضت األمانة قائةل إن املـدير العـام قـد ا جل ق ً
متحـور حـول 2010ياغة خارطة طريق شامةل يف أبريل صإىل  يجي ا تقومي الاسرتا ية لربانمج ا مل مسحت بإجياد  ت ل بن

ية يه يـة : سـأربع قمي أسا ية ا سؤو تـاجئ وا سائةل عـىل ا توجه حنو تقـدمي اخلـدمات والعمـل يـدا واحـدة وا لبيئا ل ملـ ن ملـ لل ً
ية واإلدارية يج. عوالاجامت تقـومي الاسـرتا نت أن بـرانمج ا توأ ل يات الـواردة يف تقريـر عل تو صـي يقـف عـىل معظـم ا ل

يذه، بل إهنا مـضت يف العمـل إىل مـا بعـد نطـاق  شامل اكنت ادلول األعضاء قد أوعزت إىل األمانة  يمي ا نفا بتتق ل ل
يات تو صتكل ا رشة اجملموعـة حتـت رايـة . ل سع  رشوعاته ا بادراتـه و يري طمـوح  عـورأت األمانة أن برانمج ا تـ مـ مب لتغ ل
يةالقمي األربع األ يـة . سـسا بـادرة الرا ثـل ا ية،  تلف القـمي األسا تخذة يف ظل  بادرات ا ثةل عن ا موذكرت أ م ملم ســ خم مل مل

نظمة وادلول األعضاء والزابئن يف القطاع اخلاص وسـائر أحصـاب املـصاحل مـن  سني اخلربة والعالقة بني ا ملإىل  حت
بـادرة ثـال آخـر ا ثـة واعـامتد أفـضل املامرسـات، و ياغة أدوات حد ملخالل  ي يـذ نظـام مص تكامل  يـة إىل ا نف الرا تم ســ

يـت مبوافقـة ادلول األعـضاء ية إذا مـا  يط للمـوارد املؤ حظا سـ سـتخط بـادرة . ل ملورصحـت األمانـة قـائةل إن هـذه ا
سؤولني واملوظفني ابملعلومات ومتكن من إدارة املـوارد  شاء إجراءات وأنظمة وأدوات تزود ا تعلق بإ ية  ملاألسا ن ت سـ

يـة وابلـربط تـاجئلمبزيـد مـن الفعا يـق ا لن بــني املـوارد و يط . حتق يـة اإلداريـة لـربانمج  تعرضـت األمانــة ا ختطــمث ا لبنسـ
نظمـة نـاه لك موظـف يف ا يري آخر، هو أن  تحدايت، كأي برانمج  يجي وشددت عىل أن أكرب ا ملالاسرتا تغ ل يتبت ّ .

بقـى فريـق اإلدارة ا شعر لك موظف بأنه جزء من الـربانمج وأن  لعلورأت أن من الرضوري أن  ي يـا عـىل الـزتام ي
بادرات تلف ا يذ  ملصارم  خم سؤول . بتنف ية إداريـة واحضـة املعـامل حتـدد ا يقه بفضل  ملـوقالت إن ذكل قد أمكن  ن بحتق

يذ واإلدارة عىل أساس يـويم يط وا ية ا سؤو ندرج مضن الربانمج لالضطالع  بادرة  ية للك  سؤو نفوا لتم تخط ل مب ت ل . لمل
يـة تطردت األمانة قائةل إهنـا قـد وضـعت آ لوا بـادرات ًسـ بـين امجلـاعي  تعـاون وا مل جملموعـات القـمي األربـع ضـامان  لتلل

يق يف ظـل  يـذ وا يل ا هر عـىل  رشوعات  تب إلدارة ا شأت  يجي وأ تقومي الاسرتا سـبرانمج ا ه ملـ ن ت تنـل ل لتـ نف س تمك س يـ
يق عــىل . الــربامج تــد نــة ا تقــدم احملــرز يف الــربانمج، قالــت األمانــة إهنــا تطلــع  يــغ عــن ا تعلــق اب قوفــامي  ل جل ل بل لك لتي

يـات يـة وا نـة الـربانمج واملزيا متر يف إطالع ادلول األعضاء من خـالل  تظام و تجدات اب مجلعا ن جل ن ستسـسـ وقالـت . مل
يق وال تد نة ا تفاعل مع  قإهنا ترحب اب ل جل ثابـت عـىل خمـاطر الـربانمج ل نـة ا لســامي تـركزي ا ًورصحـت قـائةل أن . للج
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ساعد األمانة يف مراجعة ا ياهتا  يق وتو تد نة ا ئةل  تأ ص ل جل نهقسـ حتسييط للربانمج و تقدم احملرز . لتخط تقلت إىل ا لمث ا ن
ية تعمل عىل خري مـا يـرام ية إدارية قامئة عىل القمي األربع وإن تكل ا شأت  نحىت اترخيه وقالت إهنا أ بن لب نـت . ن علوأ

يط وحتديـد املواصـفات وا تفاوتـة مـن ا تلفة قد بلغت مراحـل  رشة ا سع  بادرات ا ناألمانة أن ا تم لل تخطـ خمل ع ت . فيـذلمل
نجـاح واإلجنـاز وإهنـا قـد حـددت ذلكل الغـرض مـؤرشات يـاس ا برية عـىل  ية  لوعلقت أ ك وذكـرت مـن مضـن . قمه

تقـدم احملـرز يف نظـام إدارة  توح وا بو ا بو اجلديد وجناح يوم الو لالاجنازات احملققة حىت اترخيه صدور شعار الو ي ملفي
يذ ا رشية اذلي دخل مرحةل ا لاألداء وتطوير املوارد ا تنفب نـةلل يات ا تب ألخال شاء  ية وإ هثا ن ملن ق تـت األمانـة . مك لتفوا

يةل القـمي كـلك بادرة فضال عن  حـصإىل أهنا تعمل عىل حتديد املؤرشات للك  ً تكون . م ســوقالـت إن املـؤرشات 
تمكل بهناية  تاجئ  ياانت أداء موثوقة وإطار معل قامئ عىل ا ند إىل  سـيطة ولكهنا  ن ب يسـ ل وذكـرت األمانـة . 2010تستب

ها أي برانمج يكون معقد وطموح يف تغرياته دلى أن خماط به اخملاطر اليت يوا يجي  تقومي الاسرتا هجر برانمج ا شـ ت تل
بـادرات  تلـف ا يدات  سم به من  سؤولني وما  تاحة وابلزتام املوظفني وا نا ابملوارد ا نظمة ويكون ر ملأية  خم ت مل مل تعقه تم ً

ندرجة يف ظهل رشوعات يعمل . ملا تب إدارة ا نت أن  ملوأ يـا مكعل ثب مع املدير العام وفريق اإلدارة ا يا عن  لعلحا ك ًل
يات للحد مهنا يمي اخملاطر ورمس اسرتا تيجواملوظفني  ست . لتق لمتـوذكرت األمانة بأن عدد من ادلول األعـضاء قـد ا ّ

يـة  نـة الـربانمج واملزيا شات  نا نـاء  يجي أ تقـومي الاسـرتا شأن املوارد الرضورية ألغـراض بـرانمج ا يحا  نتو جل قـ ث ت ل ب مض
تمكل . حول هذا املوضوع بـادرات و تلـف ا سـوأجابت قائةل إن األمانة بصدد مجـع لك مـا يلـزم مـن مـوارد  مل ستـخمل ً
ساابت بهنايــة  يق وادلول األعــضاء2010حلــا تــد نــة ا بلغ املعلومــات إىل  ق مث  لت جل ّ وقالــت إن املــوارد الــرضورية . ســ

يـة  ئات عامة يه املـوارد املدرجـة يف مزيا نندرج يف ثالث   واملـوارد الـيت قـد تـدرج يف اقرتاحـات 2011-2010فت
ية  ياطي2013-2012نمزيا تخصص من الا ت واملوارد اليت  تقـدم احملـرز . حسـ يغ عـن ا لوقالت األمانة إهنا تعزتم ا لتبل

يجي  تقـومي الاسـرتا يمي داخيل فصيل وحتديث املوقع الالكرتوين اخملصص لربانمج ا نوي وإعداد  تعىل أساس  ل تقسـ
ــت واإل بــادرات عــىل الانرتن يــع ا ــد مواصــفات  مترار، وســرتكز يف خطواهتــا الالحقــة عــىل حتدي ــت اب ي ملنرتا مج ســـ ن

يذ حبلول العام اجلاري ها والاتقال هبا إىل مرحةل ا يط  نفوا لتل ن  . لتخط

ية  .266 نود الفر عوشددت األمانة عىل أن ا بـادرات " 5"و" 4"و" 3"لب يع ا ها إىل  ند  ملوإن وردت حتت هذا ا مج لضمب ل
ندرجة يف ظل  نـدين ملا نظر إىل جانـب ا يد ا تكون  يجي،  تقومي الاسرتا ببرانمج ا ل سـ ت لل نـة 37 و36ق جل يف اجـامتع 

يق يوم الانني ثا  .لتنسـ

ند   من جدول األعامل" 1"19لبا

بو ية يف الو يط للموارد املؤ يذ نظام ا شأن  ياقرتاح  سـ تخط سب ل  تنف

تني  .267 شات إىل الو نا ندت ا يقا ثت ق مل  . A/48/24 وA/48/4س

يط للموارد وقالت األمانة إن  .268 نظام ا تعلقة  ند من جدول األعامل يه الويقة ا تخطالويقة اخلاصة هبذا ا ب مل ث ب لث ل
ية  ية(ERP)سسـاملؤ يط للموارد املؤ تاكمل  يذ نظام شامل و سـ، ويه اقرتاح يريم إىل  ستخط لل م وقالت إن . تنف

يط بعد موافقة ادلول األعضاء يف الفرتة  يذ نظام ا بو قد بدأت يف  تخطالو لي شاء نظام اإلدارة 2003-2002تنف ن بإ
تاكمةل  ية(AIMS)ملا ية واملزيا تقارير املا تعمل يف إعداد ا ن ا ل ل تني . ملسـ يذ الوحدتني ا خملصصوذكرت أيضا  تنف

نظام املايل  يات ا يفاء الاكمل  نظام بأمكهل مما يضمن الا تني تعززان ا لشرتايت وإدارة األصول وا تض ل لل ملقللم ست
ية ادل بو الزتمت مبهنج . لوية للقطاع العام، بعد موافقة ادلول األعضاءسباجلديد واملعايري احملا يوأكدت األمانة أن الو ّ

تكامل  تايل ا تطاعت اب رشوعات ذات جحم معقول، وا تعامل مع  تني، مما مكن من ا سـحذر وعىل مر ل سـ م ل حل
ية احملددة رشوع يف املوعد املقرر ويف حدود املزيا نمرحليت ا ية وأشارت مع ذكل إىل عدد من. مل فق الوظائف األ

تلف القطاعات ويه وظائف ال حتصل عىل ادلمع الاكيف أوال حتصل عىل أي دمع  تداخل فامي بني  خماحلامسة اليت  ت
بو ية للو ية احلا يمن األنظمة املعلوما ل بقا . ت يط ال حيقق لك مزاايه إال إذا اكن  مطوأكدت األمانة عىل أن نظام ا لتخط ّ

تاكمل عىل ا سق و ملعىل حنو  مت ّ هام يح مجموعة من ورشحت األمانة  .مكلنظمة بأ يط قائةل إنه  يتنظام ا لتخط
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يجي الرايم إىل  تقومي الاسرتا ناحج لربانمج ا يذ ا ية مركزية يف ا تيس أ تاملعلومات اإلدارية واألدوات اليت  ل ل نفمه لتتك
توى اخلدمات املقدمة إىل ادلول األعضاء وسائر أحصاب املصاحل والزابئن، وإرسا سـسني  تاكمل محت مء قطاع 

سني  با لعرصه وقامئا عىل أفضل املامرسات؛ وإىل  تدبري املوهجني حنو تقدمي اخلدمات، يكون موا حتلإلدارة وا ك ل
تاجئ ساءةل، وتعزيز اإلدارة القامئة عىل ا نا با مزيدا . لمل طلوأشارت األمانة إىل مداخليت وفدي مرص والربازيل الذلين  ِ

تعلق تقارير املفصةل فامي  يمن ا ية ل ية، فأوحضت ذكل قائةل إهنا ال متكل الصال تصةل جبدول أعامل ا ح ابلقضااي ا من لتمل
ية نة الربانمج واملزيا بقت اإلشارة إىل ذكل يف  يل، كام  نوال األنظمة الالزمة لزتويدمه بذكل القدر من ا جل سـ . لتفص

يذ نظام  يع فعل ذكل ال أقل وال أكرث من خالل  تنفوتوقعت األمانة أهنا  ستسـتط يطّ ّوأكدت األمانة لدلول . لتخطا
هارات الالزمة واملوارد املؤهةل  يا وا يادة اإلدارة ا نة و سن اإلدارة ا نفذ  رشوع  ملاألعضاء أن ا ق ي لعلي حب تمل ملس ّ

نظومة  تخلصهتا سائر واكالت  ية والعرب اليت ا ثا تني األويل وا تخلصة من املر تفادة من العرب ا موابال سـ ن ل حل سـ ملسـ
تحدة، وقد ا سـاألمم ا يةمل يط للموارد املؤ يذ نظام  سـتمكلت عدة واكالت مهنا  ستخط لل وقالت إن الاقرتاح . تنف

يات يه املوافقة عىل  ية إىل ا نة الربانمج واملزيا تقدم هبا  ية اليت  تو مجلعاملطروح عىل ادلول األعضاء وا ن جل ت ص ل
يط  يذ نظام ا لتخطاقرتاح  بني يف مرفق الويقة (ERP)تنف ث كام هو  ّ املوافقة عىل  وWO/PBC/15/17م
بلغ إجاميل قدره  ميص  تخداهما 25ختص ية وإاتحة ا يا هذا الغرض من األموال الا رسي  يون فرنك سو سـ  ط ت ي حمل ل

بني يف الفقرة  يذ، كام هو  توقعة ملرحةل ا يةل املدة ا رشوعات و تقدم احملرز يف مجموعة ا ّوفقا للخطة العامة وا م لتنف مل ط مل ل
 . WO/PBC/15/17ث من مرفق الويقة 24 والفقرة WO/PBC/15/17ث من الويقة 15

شامل اذلي تقدمت به األمانة .269 ية ابالقرتاح ا تحدة األمر لورحب وفد الوالايت ا يكمل والحظ أن الاقرتاح يأخذ . ّ
يف واحلرص عىل أن حتقق  تاك تواء ا يف من احامتل اخلطر وا لبعدد من أفضل املامرسات اليت من شأهنا ا ل ح لتخف

يجة املرغوب فهي بو ا لنتالو ية، ي يط للموارد املؤ نظام حديث  ية  تعاضة عن األنظمة احلا سـا أال ويه الا تخط ب ل سسـ لل
ية واألداء املؤسيس سني الفعا نظام اجلديد إىل  لوأن يؤدي ا حت تغالل . ل شمل ا سـوقال إن أفضل املامرسات  ت

نصة احلاسوية  ثل ا تت جدارهتا  يا اليت أ نولو با مل م ب ج ثتك د عىل مركز األمم لرشكة أورالك، والاعامت" بيبلسوفت"ل
ية  يف الربانمج احلاسويب، والاعامتد عىل  يل من  تضافة اخلدمات، وا ية ا ساب اآليل  تحدة  بنا ي تقل سـ بغ للح تكمل ل

رشوع يه ا تو نة  ملإدارية  ل جي نظام . مت يذ هذا ا بل عىل أن  تقارير اليت تؤكد يف ا تالم ا لوتطلع الوفد إىل ا ل نفسـ تتق ملسـ ّ ّ
يط قد أدى إىل مزيد  بوللتخطاجلديد  تدبري يف الو سني يف أداء وظائف اإلدارة وا ية وا يمن الفعا ل تح وأعرب . لل

بني يف الواثئق، عىل  توي تقارير األمانة، كام هو  متس أن  رشوع وا ية  تلكفة اإلجام ّالوفد عن قلقه إزاء ا م حت للم ل لل
رشوع يف ا تواء تاك تخذها األمانة ال ملوصف للخطوات احملددة اليت  ل تح. حت ديد إىل جانب لفت لوأشار الوفد اب

رشوع  رشية يف ا يصه للموارد ا بلغ املقرتح  ية وهو ا تلكفة اإلجام تعلق اب باهه بصورة خاصة فامي  ملا ب ختص مل ل ل لي نت
يه شاركة  ية ا هة اخلار فو ج تلكفة تقدر حبوايل . ملللج ّوالحظ أن تكل ا هة 10ل رسي لفائدة ا يون فرنك سو جل  ي مل

بلغ  رشوع و شاركة يف ا ية ا مباخلار مل مل بلغ 5,6ج رشوع و رشية اخلاصة اب رسي للموارد ا يون فرنك سو مب  مل ب ي  2,7لمل
رشوع، وقال إن ذكل  بو امللكفون ابلعمل عىل ا ية الفراغ اذلي يرتكه موظفو الو رسي  مليون فرنك سو ي تغط ي لمل

رشوع ية  تلكفة اإلجام ثل ثالثة أرابع ا للموحده  ل ل ناء الربانمج احلاسويب وخدمات ا. مي لصيانة قتوالحظ أن تلكفة ا
يل عن  ثل حوايل  4بقلتقل  بلغ  رسي وهو  مييون فرنك سو ي ية16ممل تلكفة اإلجام ل يف املائة من ا وأشار إىل أن . ل

بو إرشاك  تطع الو ثري إذا مل  تكون أعىل  بني يف الاقرتاح،  رشوع، كام هو  رشية  يتلكفة املوارد ا سـ سـ للم تب بك ّم ل
شارك ية ا هة اخلار ملالعدد الاكيف من املوظفني وا ج رشيةجل توفري املوارد ا يذه والالزمة  بة يف  لل ونظرا إىل تلكفة . نفت

تقارير املذكورة يف الواثئق املقدمة وصفا للخطوات اليت  توي ا تطلع إىل أن  رشوع املرتفعة، قال الوفد إنه  لا حت ي مل
ها رشوع أو  يضتخذها األمانة للحد من تلكفة ا ختفت تطلع أيضا إىل أن تعلن األمانة. ملس بل أهنا يوقال إنه  ملسـتق يف ا

ية  يذ الوحدات املعلوما تعلق  ية، كام فعلت فامي  تقديرات األ توى ا يف دون  تاك تطاعت إبقاء ا تا ي صل ل سـ ل ل بتنفسـ م
ية ادلوية للقطاع العام يق املعايري احملا تعلقة  لا ب سبمل  .بتط

يه، و .270 بو، لك فامي  بو والاحتادات اليت تديرها الو يات ادلول األعضاء يف الو نوإن  ي ي ية يعمجع تو صوفقا  ل
ية الواردة يف الويقة  ثنة الربامج واملزيا ن يط للموارد ، A/48/24جل رشوع ا يذ  تخطوافقت عىل اقرتاح  لم تنف

ية  بني يف مرفق الويقة (ERP)سسـاملؤ ث كام هو  ّ يص ما ، WO/GA/39/17م ختصووافقت عىل 
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تخداهما  25مجموعه  ميكن ا يات  يا رسي ذلكل الغرض من الا سـيون فرنك سو ط ت ي لمل ًوفقا خلطة مجموعة ح
بني يف الفقرة  يذ كام هو  يذها خالل فرتة ا تقدم احملرز يف  سب ا رشوعات و ما نف تنف لت ل ح ث من الويقة 15مل

WO/PBC/15/17 ث من مرفق الويقة 24 ويف الفقرةWO/PBC/15/17. 

ند   من جدول األعامل" 2"19لبا

ياانت امل ية ادلوية للقطاع العام وتقدمي ا باملعايري احملا لل يةسب   2009-2008للفرتة  لا

ية ادلوية هذه املعايري احملا لوفقا  ب  سل

شات إىل الواثئق  .271 نا ندت ا قا مل  .A/48/24 وA/48/25 وA/48/15ست

ية  .272 نورشحت األمانة الوضع قائةل إن الويقة ا يـة A/48/15ملعث يـذ بـرامج املعلوما توي عىل تقرير مرحيل عن  ت  تنفحت
نظام املايل اجلديد وال ثال  للضامان لال ية ادلوية للقطاع العام مت لته واملعايري احملا نة الـربانمج ) IPSAS(سبحئ جلوإن 

يات الصادرة عـن  تو تقرير، كام جاء يف ملخص ا يط علام بذكل ا بو أن  يات الو ست من  ية قد ا صواملزيا ل ل حت ي مجع مت لن
رشة  سة  نة يف دورهتا اخلا عا م  ).A/48/24ثالويقة (للج

تحدة األمر .273 يكورحب وفد الوالايت ا تكامل مل تقـدم امللمـوس احملـرز حنـو ا نأ األمانة عـىل ا تقرير املفصل و ســية اب ل ه ل
ية ادلويـة ثـال للمعـايري احملا لالعمل الـالزم لال سـبت نجـز يف أنظمـة . م شديد للعمـل ا ملوأعـرب الوفـد عـن تقـديره ا لـ

يـة وأ تة ورأى أن العمل جار عىل قدم وساق من غري اخلروج عـن املزيا ية املؤ نظمة املا نا مت ل بلـغ املرصـود لـن مل ملن ا
يط للمـوارد . يسـتخدم ابلاكمل رشوع نظام ا يذ  تذى به  ثاال  تخطـوعقد الوفد األمل عىل أن يكون ذكل  م لحي نف لتم

رشوع يف ا يق وفورات مماثةل يف تاك رشوع  رشية ابلاكمل وأن ميكن  ملا ل للم حتقب  .ل

يــات إىل اإلحاطــة علــام مبــ .274 يقــات أخــرى، دعــا الــريس ا يــاب أيــة  مجلعويف  تعل تني ئغ  A/48/15ثيقضمون الــو
 .A/48/25و

يه، علام  .275 بو، لك يف ما  بو والاحتادات اليت تديرها الو يات ادلول األعضاء يف الو نوأحاطت  ي ي يعمجع
تني  ية الواردة يف الويقة A/48/25 وA/48/15ثيقمبضمون الو نة الربانمج واملزيا ية  ث وتو ن جل ص ب

A/48/24. 

ند   من جدول األعامل" 3"19لبا

بو والحئة موظفهياتقرير مرحيل  ي عن مراجعة نظام موظفي الو

يق  .276 نة ا تقرير الصادر عن دورة  سـانظر ا جل  )..WO/CC/63/8ثالويقة (لتنل

ند   من جدول األعامل" 4"19لبا

يذ برانمج إهناء اخلدمة الطوعي  تنفتقرير عن 

يق  .277 نة ا تقرير الصادر عن دورة  سـانظر ا جل  )..WO/CC/63/8ثالويقة (لتنل
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ند   ن جدول األعاملم" 5"19لبا

 تقرير مرحيل عن نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني

يق  .278 نة ا تقرير الصادر عن دورة  سـانظر ا جل  )..WO/CC/63/8ثالويقة (لتنل

ند   من جدول األعامل" 6"19لبا

يد الكربون رشوع  حتيقرير مرحيل عن   م

شات إىل الويقة  .279 نا ندت ا ثا ق مل  .A/48/16ست

يات ادلول األعضاء  .280 يه، علام مجعوأحاطت  بو، لك يف ما  بو والاحتادات اليت تديرها الو نيف الو ي يعي
تقرير املرحيل الوارد يف الويقة  ثاب  .A/48/16ل

ند   من جدول األعامل" 7"19لبا

بو نفاذ إىل مجمع الو يتقرير مرحيل عن إماكيات ا ل  َّن

شات إىل الويقة  .281 نا ندت ا ثا ق مل  .A/48/17ست

يات ادلول األعضاء يف الو .282 يوأحاطت  يه، علام مجع بو، لك يف ما  نبو والاحتادات اليت تديرها الو يعي
تقرير املرحيل الوارد يف الويقة  ثاب  .A/48/17ل

ند   من جدول األعامل" 8"19لبا

يولويج نوع ا بالعام ادلويل  لت بو: لل يولويج يف مجمع الو نوع ا يا ب َّت ل  ل

شات إىل الويقة  .283 نا ندت ا ثا ق مل  .A/48/18ست

يات ادلول األعضا .284 يه، علام مجعوأحاطت  بو، لك يف ما  بو والاحتادات اليت تديرها الو نء يف الو ي يعي
تقرير املرحيل الوارد يف الويقة  ثاب  .A/48/18ل

ند   من جدول األعامل 20لبا

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة ناء اجلديد؛ و ما  لب

شات إىل الواثئق  .285 نا ندت ا قا مل  .A/48/24 وA/48/22 وA/48/19ست

نة  .286 جلوذكر الريس بأن  ئ ناء اجلديد ّ رشوع ا يني عن  تقريرين املر ية قد أحاطت علام اب بالربانمج واملزيا م حل ل لن
رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة  تني (مو سة يف دورهتا ) WO/PBC/15/20 وWO/PBC/15/19ثيقالو ماخلا

نعقدة من  ملرشة ا مترب 3 إىل 1ع يد يف الويقة 2010سب  ث، كام هو  ّ  . A/48/24مق

تقدم احملرز يف .287 بل هناية لوعن ا رشوع يف موعده  تكامل ا توقع ا ناء اجلديد، أكدت األمانة أنه من ا رشوع ا ق  مل سـ مل ب ّم ل
تأجرة كام اكن  باين ا رشوع يف نقل موظفهيا من ا نظمة اب سمح  متدة، مما  ية ا نة ويف حدود املزيا سـا مل ل للم ي ن ملسـ ملعل

بارا من بداية  هزيات األخرية اليت 2011عتمقررا ا تكامل ا سـ، بعد ا سمرب لتجسـ . 2010يتدوم حىت هناية د
بارا من بداية  تاحة ا تكون  يارات وفود ادلول األعضاء  توأكدت األمانة أيضا أن األماكن احملجوزة لوقف  سـ عسـ م ّ
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ناسب2011 يل واإلجراءات اخلاصة بذكل يف الوقت ا تفا تعمم علهيا ا مل، و ص ل سمر . سـ ستوأوحضت األمانة أهنا 
تخد بة ا رشوع يف مرا سـحىت إمتام ا نفقات قمل متدة  ية من خمصصات الطوارئ ا ية ا يا للام األموال الا ط ملعت تبق ملح

شأن  ساابت اخلاريج يف هذا ا ية مراجع ا يا وتو توقعة،  لالطارئة وغري ا حل ص شـ  ).WO/GA/39/3ثالويقة (متمل

رشوع ا .288 يه أن  بني  ية عن تقديره للحصول عىل تقرير من األمانة  تحدة األمر لوأعرب وفد الوالايت ا م ت فمل بناء ّيك
نذ . اجلديد أرشف عىل الانهتاء نذ تقدمي الاقرتاح األصيل  ثري  ناء قد زادت  تلكفة املقدرة  موالحظ أن ا م بك ب للل

بدو يا عىل ما  يكون اك رشوع  هذا ا متويل  بلغ ا يد إذ أن  نه  نوات،  يعدة  سـ مل سع فسـ ل م ترب أن من املعقول . للك عوا
شة نا توقع كام متت  رشوع ا تكامل ا قمتديد اترخي ا مل مل رشوع مسـ يريات املدخةل عىل ا نظر إىل ا مل ذكل، خاصة اب تغ لل

 .واليت متت املوافقة علهيا سلفا

يوية .289 بدلان اآل نغالديش ابمس مجموعة ا سـوحتدث وفد  ل ته. ب ّوذكر . موشكر األمانة عىل العرض اذلي قد
بات نا ناء اليت قدمهتا األمانة يف عدة  رشوع ا تجدات حول تقدم  سـاب ب م مسـ ّ ل  علام بآخر وقال إنه أحاط. مل

تطورات سأةل واحدة . لا ية خاصة عىل  يوية تعلق أ بدلان اآل موقال إن مجموعة ا مه سـ شت مع –ّل بق وأن نو ق  سـ
بات أخرى  نا سـاألمانة يف  يارات للوفود–م يارات . سـ ويه تأمني موافق  للسـوقال إنه يرحب بإاتحة مواقف  ّ

بارا من بداية  تذكري ابالجامتعات ا2011عتا نه حرص عىل ا مل  بو للك هر القادة يف مقر الو تعقد يف األ يهمة اليت  شسـ
يارات مالمئة للوفود يظل من الصعب إجياد مواقف  سـو تة . سـ بو حلوال مؤ قوأعرب الوفد عن أمهل يف أن جتد الو ي

باين حىت ذكل احلني نفاذ إىل ا مليل ا ل  .لتسه

نت أهن .290 ناء اجلديد و رشوع ا شأن  بيّوأحاطت األمانة علام مبالحظات الوفود  ب م نظر يف إماكية إجياد لب نا  ست
يارات الوفود حىت ذكل احلني تة ملواقف  سـحلول مؤ  .ق

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة .291 تقدم احملرز يف  موقدمت األمانة عرضا عن ا ل نذ اترخي إصدار الويقة . ّ نت أنه  ثوأ معل
A/48/22 ناء يف يويو بو عىل رخصة ا ن فقد حصلت الو ب ية، وأن 2010لي سلطات ا حملل من ا تواصل ل رشوع  ما مل

يار رشاكت لعقد املقاول العام قد متت يف مارس . عىل ذكل األساس تحضريية ال ية ا توذكرت بأن ا ل خلعمل ّ2010 
ناقصة جارية ية ا ملوأن  ثلني عن ادلول األعضاء، سوف . معل تألف من  ئة احملمكني اليت  مموأكدت األمانة أن  ت هي ّ

سمرب  ية يف د يمتع اث ن سري قدما2010جت ية ا ل  يار املقاول العامبغ ية ا ت يف  توقع إبرام العقد . خمعل توقالت األمانة إهنا 
تاء 2011مع املقاول العام اجلديد يف بداية  يد بعد  تح ورشة ا شـ، وأن  ي تني تقربا2011لتشتف ي وملدة  وقالت . سـن

يد تراعي فهيا رشوط العقد مع املقاول العام ا يا ملرحةل ا يا تقر تعد جدوال ز يإهنا  شب لتي ن مسـ يار ّ يه الا يقع  تذلي  عل خسـ
بةل ية ا تقارير املر توزعه عىل ادلول األعضاء يف ا ملقو حل ل ثا للمعلومات املقدمة يف . ّسـ يوقدمت األمانة أيضا حتد ّ
تعديل عقد القرض املرصيف تعلق  تقرير املرحيل فامي  با ي يع . ل توقع إبرام العقد املعدل يف األسا بوقالت إن من ا ّمل

يار املق بل ا ختالقادمة  ية جزء من ق تعديل قائةل إنه يريم إىل  هدف من ذكل ا تغطاول العام اجلديد، ورشحت ا ل ل
ناء اجلديد رشوع ا بقة عىل القرض املرصيف  رشوط ذاهتا ا نكني ذاهتام واب رشوع مع ا بمتويل هذا ا مل ملط ل ب لمل  .ل

تقدم األويل احملرز يف احلصول عىل رخص .292 ية خبرب ا تحدة األمر لورحب وفد الوالايت ا يكمل ناقصة ّ ناء وطرح ا مل ا لب
يد القاعة ثل . تشيملرحةل  ناء اجلديد،  رشوع ا تخلصة من  يق أفضل املامرسات واألخذ ابلعرب ا موقال إن  ب م سـ لب مل تط

رشوع،  يادة ا ية اليت تقدهما  تفادة من اخلربات اإلدارية اخلار ملالا قسـ يف من اخلطر ج ساعد عىل ا لتخفسوف  ي
بري ثاين ا رشوع ا لكاملربط هبذا ا ل مل رشوع وحث .ت ية  تلكفة اإلجام ّ وقال الوفد إنه رمغ ذكل قلق جدا من ا للم ل ل

يد رشوع مرحةل ا ند دخول ا يف أو احلد مهنا  تاك تواء ا بل ال ياألمانة عىل إجياد  لتشح مل ع ل ل والحظ أن جزءا . سـ
ميول بقرض مرص ية اجملمعة، لكن اجلزء األكرب مهنا  يا تلكفة متول من األموال الا ّبريا من ا سـّ ّ ط ت ل تعني حك ّيف  سي

بةل نوات ا ية العادية يف ا ملقسديده من املزيا سـ ن رشوع قاعة . لت ناء اجلديد و رشوع ا موقال إن القرض اإلجاميل  ب لمل
بلغ  ساب الفوائد150ياملؤمترات اجلديدة  رسي دون  يون فرنك سو ح  ي سدد . مل تايل أن  بو اب توقال إن عىل الو ل ي

نوات، عىل أقل تقدير بري من ا سـالقرضني لعدد  رشوع . لك سن إدارة ا ساعد  ملوأعرب الوفد عن أمهل يف أن  ح ي
توى ممكن يف تكل القروض إىل أدىن  يض تاك يذه عىل  ناء  سـوالوفورات احملققة أ ل مث ختف  .تنف
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يه، علام مبضمون  .293 بو، لك فامي  بو والاحتادات اليت تديرها الو يات ادلول األعضاء يف الو نوأحاطت  ي ي يعمجع
تني  ية كام يه واردة يف الويقة ، A/48/22 وA/48/19ثيقالو نة الربانمج واملزيا يات  ثوتو ن جل ص ب

A/48/24تجدات اليت أتت هبا األمانة  .ملسـ، وبآخر ا

ند    من جدول األعامل21لبا
ية باين احلا سالمة واألمن يف ا تحديث ا بو  لرشوع الو مل ل ل ي  م

شات إىل الويق .294 نا ندت ا ثا ق مل  .A/48/20 ةست

نة  .295 جلوذكرت األمانة بأن  ية الربانمج وّ سني معايري ناملزيا رشوع  تقدم احملرز يف  تقرير عن ا حتقد أحاطت علام اب م ل ل
ية  بو احلا باين الو سالمة واألمن يف  لا ي رشة اليت انعقدت ) WO/PBC/15/21ثالويقة (مل سة  عيف دورهتا اخلا م

مترب 3 إىل 1من   .A/48/24ث، كام جاء يف الويقة 2010سب 

ي .296 تحدة األمر يكوأعرب وفد الوالايت ا سني األمن مل تقرير األمانة وقال إن العمل الرايم إىل  حتة عن تقديره  ل
بو جار عىل قدم وساق سالمة يف مرافق الو يوا تعلق . ل سائل  سوية أية  توعقد األمل مع ذكل عىل أن ميكن  م ت

يفه رشوع وال سـامي تاك برية يف نطاق ا يريات  رسية من غري  سو سلطات ا ترصحيات مع ا لاب مل ك تغ ي ل ل أن وأمل أيضا . ل
يط واألمن ادلاخيل شأن تدابري ا رشوع  ثة من ا ثا حملبدأ قربا املرحةل ا ب مل ل ل ي  .ت

يه، علام  .297 بو، لك يف ما  بو والاحتادات اليت تديرها الو يات ادلول األعضاء يف الو نوأحاطت  ي ي يعمجع
ية كام جاءت يف الويقة A/48/21ثمبضمون الويقة  نة الربانمج واملزيا ية  ث وتو ن جل ص  ..A/48/24ب

ن   من جدول األعامل22د لبا
يق تد نة ا تعلقة  سائل ا قتقرير الفريق العامل املعين اب ل بلج مل  مل

ية العامة  .298 تقرير الصادر عن دورة ا مجلعانظر ا  ).WO/GA/39/14ثالويقة (ل

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

ية العامة .299 تقرير الصادر عن دورة ا مجلعانظر ا  ).WO/GA/39/14ثالويقة  (ل

ند    من جدول األعامل24لبا
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا نوي موجز ملدير  قتقرير  ل شع  سـ

ية العامة  .300 تقرير الصادر عن دورة ا مجلعانظر ا  ).WO/GA/39/14ثالويقة (ل

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

تقرير الصادر عن دور .301 ية العامة لانظر ا  ).WO/GA/39/14ثالويقة (مجلعة ا
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ند    من جدول األعامل26لبا
ية الفكرية ية وا ية اب نة ا مللكتقرير ا من ن لتللج  ملع

ية العامة  .302 تقرير الصادر عن دورة ا مجلعانظر ا  ).WO/GA/39/14ثالويقة (ل

ند    من جدول األعامل27لبا
ية حبق املؤلف واحلقو نة ادلامئة ا نتقرير عن معل ا  ق اجملاورةملعللج

ية العامة  .303 تقرير الصادر عن دورة ا مجلعانظر ا  ).WO/GA/39/14ثالويقة (ل

ند   من جدول األعامل" 1 "28لبا
يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلا ث ن ل لللج مللكملع  م

ية العامة  .304 تقرير الصادر عن دورة ا مجلعانظر ا  ).WO/GA/39/14ثالويقة (ل

ند   من جدول األعامل" 2 "28لبا
نة  ية بقانون الرباءاتللجا  ملعنادلامئة ا

ية العامة  .305 تقرير الصادر عن دورة ا مجلعانظر ا  )..WO/GA/39/14ثالويقة (ل

ند   من جدول األعامل" 3 "28لبا
تجارية والرسوم والامن ية ابلعالمات ا نة ادلامئة ا لا ن ياانت املعللج ية وا نا بذج ا ع يةللص  فجلغرا

ية العامة  .306 تقرير الصادر عن دورة ا مجلعانظر ا  )..WO/GA/39/14ثالويقة (ل

ند   ألعاملمن جدول ا" 4 "28لبا
بو ية مبعايري الو نة ا يا ن  ملعللج

ية العامة  .307 تقرير الصادر عن دورة ا مجلعانظر ا  ).WO/GA/39/14ثالويقة (ل

ند   من جدول األعامل" 5 "28لبا
ية للا شارية ا ننة الا ت ملعج  ابإلنفاذس

ية العامة  .308 تقرير الصادر عن دورة ا مجلعانظر ا  ).WO/GA/39/14ثالويقة (ل
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ند    من جدول األعامل29لبا

متدة ية ا ية وا متعات األ تربعات لصاحل ا بو  ملعندوق الو حمللجمل صل لل ي  ص

ية العامة  .309 تقرير الصادر عن دورة ا مجلعانظر ا  ).WO/GA/39/14ثالويقة (ل

ند    من جدول األعامل30لبا

شأن الرباءاتن تعاون  بظام معاهدة ا  ل

تقرير الصادر عن دورة  .310 شأن الرباءاتلانظر ا تعاون  بية احتاد معاهدة ا ل  ).PCT/A/41/4ثالويقة  (مجع

ند    من جدول األعامل31لبا

 نظام مدريد

ية احتاد مدريد  .311 تقرير الصادر عن دورة  مجعانظر ا  ).MM/A/43/3ثالويقة (ل

ند    من جدول األعامل32لبا

  الهاينظام

ية احتاد الهاي  .312 تقرير الصادر عن دورة  مجعانظر ا  ).H/A/29/2ثالويقة (ل

ند    من جدول األعامل33لبا

 أسامء حقول اإلنرتنت

ية العامة  .313 تقرير الصادر عن دورة ا مجلعانظر ا  ).WO/GA/39/14ثالويقة (ل

ند    من جدول األعامل34لبا

 مجعية معاهدة قانون الرباءات

تقرير الصادر .314 ية معاهدة قانون الرباءات لانظر ا  ).PLT/A/8/2ثالويقة (مجع عن 

ند    من جدول األعامل35لبا

شأن قانون العالمات نغافورة  بية معاهدة  سـ  مجع

شأن قانون العالما .315 نغافورة  ية معاهدة  تقرير الصادر عن  بانظر ا سـ مجع  ).STLT/A/2/2ثالويقة (ت ل
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ند    من جدول األعامل36لبا

 طويةلون العاملون لفرتة تقاملؤ

يق  .316 نة ا تقرير الصادر عن  سـانظر ا جل  ).WO/CC/63/8ثالويقة (لتنل

ند    من جدول األعامل37لبا

تعلق ابملوظفني  تشؤون أخرى 

يق  .317 نة ا تقرير الصادر عن  سـانظر ا جل  )..WO/CC/63/8ثالويقة (لتنل

ند    من جدول األعامل38لبا

ية ئة رئا تقارير الفردية للك  تقرير العام وا سـاعامتد ا ي ل  هل

تقاريرّجس .318 ية  يغ الهنا تلف الوفود بغرض إدراهجا يف ا يقات  لللت األمانة  ئ لص خم  .تعل

تقرير العام  .319 يه، هذا ا ية، لك فامي  ئات الرئا بو وسائر ا يات ادلول األعضاء يف الو متدت  لوا ن سـ ي ي يعمجع له ع
مترب 29ابإلجامع يف   .2010سب 

ية لدلول  .320 ئات الرئا يات وسائر ا متدت لك واحدة من ا سـوا ي لهمجلع يه، ع بو، لك فامي  ناألعضاء يف الو يعي
تقرير الفردي اخلاص بدورهتا ابإلجامع يف  مترب 29لا  .2010سب 

ند    من جدول األعامل39لبا

تام ادلورات  ختا

يات اسـهتلت عىل وقع أ .321 مجلعخذ املدير العام اللكمة بدعوة من الريس وقال إن ا يفي وندر ئ يد  ستنغامت أغاين ا لسـ
ئت تطرب  بالغ عددمه . عياتمجلجو افتاليت ما  يع الوزراء ا لوأعرب عن شكره  ً وزيرا اذلين حرضوا اجلزء 70مجل

نظمة  ية الريعة يف موضوع معل ا يا شاركة ا شاركهتم يه إشارة عىل ا توى وقال إن  يع ا ملر سـ سـ مل م فسـ لف الاهامتم ومل
شكر إىل الوفود وادلول األعضاء عىل . به ها الوتقدم املدير العام كذكل بلكامت ا لمو ّنقف ياتب ناء ا مجلعاء للغاية أ . ث

يات، وال نظمي ا شاركني يف  يع الزمالء ا مجلعوشكر  ت مل يات، وأثىن عىل  مج يد انريش براساد، أمني ا مجلعسـامي ا لسـ
شاق اذلي اضطلع به املرتمجون تحريريونلوجه اخلصوص عىل العمل ا تام. ل ا ئ شكر املدير العام الريس ،خلويف ا

يه دفة ا ته يف تو مجلعىل  ج ساعدة حنك ميات وعىل ما قدمه من نصاحئ و يةطوالع نة املا ض ا  .لسـ

يه عىل الطريقة اليت  .322 شكر إىل الريس وان ية، بأرىق لكامت ا بدلان األفر يابة عن مجموعة ا بوتقدم وفد أنغوال، اب ئ ئيق ل ل لن
نة واألربعني ثا يات ا سةل اجامتعات ا مقادوا هبا أعامل  ل مجلع تا. سل يان الا توكام أكد الوفد يف ا فب يح اذلي ألقاه ل

شديد عىل  ية، فإنه أعاد ا بدلان األفر يابة عن مجموعة ا تاب ل لن يق سـهيال يعة امللحة اليت  ية وا تاأل ب يكمه يذ نظام لط تنف 
ناوب اجلغرايف نة لتا رشة  ثة  ثا ته بعض الوفود يف ادلورة ا نحو اذلي اقرت بو عىل ا ئات الو للج ملوظفي  ع ل ل ل ي حي ه

ية، نظرا لعدم وج ًالربانمج واملزيا بغي أن . ود قواعد سارية عىل هذا املوضوعن ية  ينومىض يقول إن هذه اآل ل
بو واحدة مهنا تحدة والو تابعة لألمم ا نظامت ادلوية ا يع ا يتخدم يف  مل ل ل مل مج وشكر الوفد كذكل املدير العام . تسـ

ية عىل وجه اخلصوص تعلق جبدول أعامل ا يه فامي  منوجشعه عىل مواصةل  ي مي. لتسع ه عىل تصمورحب بإقدامه و
يه يف ذكل بو، وأثىن  علإجراء إصالحات يف الو يةورصح بأن لك من املصلحني واإلجراءات . ي  يواجه حاإلصال

تاد عوائق طوال الطريق تقاداته . ملعاك يه ادلؤوب وراء ا عوسلط الوفد الضوء عىل حمكة املدير العام و سع
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توا ية  بدلان األفر يح مربرات اإلصالح، وأكد أن مجموعة ا سـتو ل ض تواصل يقب يعه يف هذا اجملال، و سـصل  تشج
ية  ياسات اخلاصة ابملاكتب اخلار تب ادلويل، ومهنا ا تلفة اليت قدهما ا بادرات والاقرتاحات ا جيع ا سـملك خمل مل لشج  وأت

ية  يات جدول أعامل ا تو نفذة  شاريع ا يات  منوضع املزيا ص ل مل للم ية أو لتن يا تعلقة ابألموال الا ياسة ا طأو ا ت مل حسـ ل
تامثر أموال ا توازن . ملنظمةسا ية لضامن ا ياسة  يه رمس  لوشدد الوفد كذكل عىل الطابع امللح اذلي  بل سـ سـتقسـ ميك ت

بو يف إطار اإلصالحات بو، وأكد .  املذكورةياجلغرايف يف الو يد املعايري يف الو تفت إىل إطار تو يوا تقصري أن حل لا
نوات  بري لعدة  سـيف إحراز تقدم  ية ولإلبقاء يعزى ك يا باب  سـأل سـ ية املواقف  بعضعىلسـ بد ئا ي وألن الربة دبت مل

باب شـىت ية أل سـبني اجملموعات اإل سةل . قلمي هائل احملرز يف أعامل وضع األطر يف  تقدم ا سلورحب الوفد اب لل
نة  ية اليت انعقدت يف  يات املا سـا ض شأن 2009مجلع تفاوض  متدهتا ادلول األعضاء  ب، ومن هذه األعامل والية ا لل ع

ثقايفلتصك قانوين دويل ألشاكل ا لبري ا شكر إىل . ع ندوبلوتقدم الوفد بأحر لكامت ا بقه، وهو ملا سـ اذلي 
يةمندوب بدلان األفر سق مجموعة ا ته  تكل املفاوضات  نغال، اذلي اضطلع  يق ا لبصف ن ب مسـ يه وعىل بدله .ل عل وأثىن 

نقل أ نغال أن  ية، وطلب من وفد ا سريته ادلبلوما ية  نجاح يف  يوأرسته ومتىن أن حيالفه ا سـ سـ م لل يات بق نيب أ مط
نة هل عىل ادلوام تكون  يه وأن خيربه بأن اجملموعة  ية إ بدلان األفر تمجموعة ا سـ ل ممل توأعرب الوفد عن ارياحه . يق

ية  نة ا ية الصادرة عن ا تقارير ا يق  يات ا ية يف اعامتد آ يةل املا هر ا تقدم يف األ نملواصةل ا للج مي لل سـ ل ض لقل ملعل لتقين لت ش
ية الفكرية والاجامت ية وا مللكاب رسع وترية املفاوضات يف لتمن نعقدة فامي بني ادلورات اليت من شأهنا أن  تعات ا مل

ية ادلوية نة احلكو لا هد حتدايت . مللج بةل،  يات ا يةل القادمة، حىت انعقاد ا هر ا شورصح الوفد بأن األ ملق ستش مجلع لقل
شأنه، كام بة  نا ية  شات صادقة إلجياد آ نا تعلق حبق املؤلف اذلي اسـهتلت  بفامي  سـ ل ق مي شات اسـهتلت م قنا شأن م ب 

بة إىل  برصي ويه قضااي هممة جدا اب سمعي وا بث ا بث اإلذاعي وا ثل حامية ا ية  سـسائل أخرى موضو ل ل ل ل ع لنم ً م
يا نة . يقأفر تابعني  تعلق ابجامتعي الفريقني العاملني ما بني ادلورات ا يه وهو  نظر  تعني ا للجومثة جمال آخر  ل ي ل في

ية ادلوية الذلين  لاحلكو نة  يفسـيعقدانم بةل2011سـ  يات ا متدها ا يعداهنا  تقدمي الواثئق اليت  ملق  مجلع سـ وأثىن . لتعل
سقة اجملموعة ابء  ية واليهتامنالوفد عىل  بري يف ملنهتا ها اذلين ساعدا عىل إحراز تقدم  ك وأطرى عىل إقداهما و تصممي

نظمة يابة عن مجموعة بدلان أمر. ملا سلفادور اذلي حتدث اب نوأثىن كذكل عىل وفد ا ية والاكرييب ووفد لل تينياك الال
يا ونغالديش الذلين  يوية، كام أثىن عىل سفريي  بدلان اآل يابة عن مجموعة ا بنغالديش اذلي حتدث اب سـ ل ن كينب ل

تلف اللجان بعمل مكن من الوصول إىل هذه املرحةل من اإلجنازات ّاضطلعا يف  تام، . خم  الوفد تقدمخلويف ا
شكر إىل  يات  شاركوا يفنالوزراء اذليلاب توى من ا يع ا مجلع اجلزء ر ملسـ هم، ف ندوبني اذلين أتوا من عوا مصوإىل ا مل

هم من جديد ية، وأبدوا د بدلان األفر معوخاصة من مجموعة ا يق يواصل ادلفاع عن مصاحل . ل سـوأكد هلم أن الوفد 
نظمة يا يف ا ملأفر  .يق

يابة عن مجموعة بدلان أورواب الوسطى ودول ا .323 يا اب بلوحتدث وفد سلو ن لن ل يه عىل في بيق، وشكر الريس وان ئئ ط
ثامن واألربعني يات ا سة الجامتع ا نظمة عىل خري وجه وا ية وا ليادهتم ا مجلع سل مل لملهنج نجز يف . ق ملوقال إن العمل ا

سعي  تضافر القوى، ا يع الوفود ميكهنا،  يل عىل أن  ية هو خري د رش املا نوات ا لا ب مج ل ض لع يق أهداف إىللسـ حتق 
شكيساورهابعيدة دون أن  نجاحل ا بو عىل ادلمع املقدم . ل يف ا يوأعرب الوفد عن شكره للمدير العام وألمانة الو

نجاح هم اب يل هذا الاجامتع ا بذوةل  هود ا ليف إعداد الواثئق وعىل سائر ا تلك ململ ناول اجملموعة ألن  ونظرا. لجل يف تتمل 
يني الرؤساء يف ال ية  شأن وضع آ بادرات اجلديدة  تايح ا تعياهنا الا ل ب مل ت لب بو، فأكدف  أنه يرحب بقوة هبذا  الوفديو

ية شاورية غري الر ية ا ناءة يف ا شاركة  شارك  تطلع إىل أن  مسالاقرتاح وأنه  ت لعمل ب م ي ته . لي عومىض يقول إن مجمو
بري  ناءة وصادقة إلحراز تقدم  بو بطريقة  ية وادلول األعضاء يف الو كتواصل العمل مع سائر اجملموعات اإل ب ي مي قلسـ

سةل سلبل انعقاد  تاسعة واألربعني بعد عامق يات ا ل اجامتعات ا يدة . مجلع شكر إىل ا تام، تقدم الوفد اب سـويف ا ل لخل
ندرا غرازيويل ناء واليهتا، لكسـأ يد أ ية للمجموعة ابء، عىل لك ما اضطلعت به من معل  سقة اإل ث، ا مي جن قل مل

بل ها يف ا ياته  يب أ تقوأعرب عن أ سـل ملم ن  . ط

يابة عن اجمل .324 رسا اب نوحتدث وفد سو ية العامة وسائر الرؤساء ونواب الرؤساء اذلين لي نأ ريس ا مجلعموعة ابء و ئه ّ
بوا عىل الرئاسة تاجئقتعا يات عىل  ن يف هذه ا مثرمجلع هم ا مل  بل، إىل . معل قوأشارت اجملموعة كذكل، كام قالت من 

يات ناء هذه ا نامغ أ مجلعسعادهتا ابلعمل يف  ث تاجئ .ت ط وهذا اجلو من العمل اذلي اكنت هل  يبه هو مثرة معل أجنز ن
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تلفة ية ا مثرة بني اجملموعات اإل شات ا نا يد وا تفامه ا يع اللجان طوال العام، وهو مثرة ا خمليف  مي ق مل جل ل قلمج وشكر . مل
سابقني،  يني وا يني، احلا سقني اإل يع ا لالوفد  ل مي ن قلمج هم ومع مل مجيع الوفود معوقال إن من دواعي سعادته العمل 

ها اجملموع شت  نا معاليت  ق يع األعضاء يف اجملموعة ابءت يدة دلفني . مجة ومع  ياته  يب  سـوأعرب الوفد عن أ ن للط مت
نصباليت تولت) نفرسا(ليدا  يث منسقة  م  يد دارين  مساجملموعة، و تمت . ئ، انئب ريس اجملموعة)كندا(للسـ خوا

شكر األمانة عىل  ته  بالوفد  شأن الكم ته  بادلمع اذلي قد ية م عسائل املوضو تعدادهمل ئةل سـوعىل ا سـا للرد عىل أ
سقني تعددة  عن ملنا يع  مموا وأثىن عىل العمل اذلي اضطلعت به األمانة للخروج من . وعىل ادلمع القمي املقدمض

بة وشكر موظفي خدمة املؤمترات وفريق املرتمجني الفوريني عىل وجه اخلصوص تاجئ  يات  يهذه ا طمجلع  .بن

بدلان ا .325 يابة عن مجموعة ا نغالديش اب لوحتدث وفد  ن نجاحلب يات  يادة أعامل ا يوية وشكر الريس عىل  بآل مجلع قسـ . ئ
يادة الريس من إجناز هممهتا الق متكن  يات  تايح عن ثقهتا يف أن ا ياهنا الا ئوقد أعربت اجملموعة يف  بق ست مجلع ت ية رصفب

يدة . يف الوقت احملدد ئة للريس عسعوقال إن اجملموعة  تقدم بأرىق لكامت ا ئبوت أهنا عىل حق ويه  ن ت لهتث ىل هذا ل
شلك سلمي. اإلجناز يادهتا  تقال األعامل و شكر إىل انئيب الريس عىل ضامن ا بكام تقدم الوفد اب ن قل ورصح بأنه . ئ

يه مهنم تفاد من اإلرشاد اذلي حصل  توى وأنه ا يع ا شاركة الوزراء املوقرين يف اجلزء ر عليقدر  سـ سـ ملم وراح . ف
يوية تقر ابدلور الفري بدلان اآل سـيقول إن مجموعة ا نظمة د ل يادة دفة العمل يف ا ملاذلي اضطلع به املدير العام يف  ق

نكة يف هيجوتو تقرير اذلي رفعهالعام املايضحبها  نظمة، مبن يوشكر الوفد لك موظف. ل، وهو ما انعكس يف ا مل ا
ي تفاين وادلأب يف العمللعلفهيم فريق اإلدارة ا ناءلا، عىل ا تحق ا ث وهو ما  لسـ دلور وسلط الوفد الضوء عىل ا. ي

تحريريوناذلي اضطلع به املرتمجون سري معل الوفودل ا يع . تي واملرتمجون الفوريون يف  مجوأخريا شكر الوفد  ً
تالف ولكهن ناءة يف الاجامتع اليت مرت بلحظات من الا شاركهتم ا ندوبني عىل  خا ب م بة المل تت يف الهناية أن ا لغل أ ثب

تعددية للدامئا  تدرك قائال إن اجملموعة سلط. ً ًوا ية اليت سـ تايح عىل أغلب القضااي املوضو ياهنا الا عت الضوء يف  ت فب
ياهنا بذكر ثالث قضااي عىل وجه اخلصوص، ويهاألتولهيا  تمت  بية، ويه تريد أن  خت أوال، أن اجملموعة تقدر : مه

توسط،  ية لألجل ا ناء وضع اخلطة الاسرتا ية اليت دشـهنا املدير العام أ شاورات غري الر ملا يج ث مس  أن تمتىنوتمل
بل توجه يف ا ملسـتقمتر هذا ا ل ية ويف يوما . يسـ يذ جدول أعامل ا تقدم احملرز يف  منشجع اجملموعة كذكل هو ا لتل تنف

نظمة ية معوما يف معل ا ملإدراج ا ًمن تقدم كذكل أعامل وضع القواعد واملعايري . لت شمل هذا ا لوتأمل اجملموعة يف أن  ي
بل يا. ملسـتقيف ا يان،نواث نا يف ا ب وكام أو ية لحض ها يف اسـهتالل  شدد جمددا عىل أ تايح، فإن اجملموعة  معل الا ت ملت ف

بو وناوهبم عىل الرئاسة، وقد كرر ذكل بعض  ئات الو تلف  يني رؤساء  شأن  ية  تشاورات غري ر ي ي خم تع ب مس هم
بل ندوبني اآلخرين اذلين حتدثوا من  قا وقدمت بعض الاقرتاحات يف هذا الصدد، ومهنا اقرتاح من مجموعة . مل

بدل يادة الريسلا ية حتت  بق للميض قدما هبذه ا سعد إن  يوية اليت  ئان اآل ق لعمل ط ت ثا، فإن اجملموعة تؤكد . سسـ لواث
سابقة بات ا نا نحو املذكور يف عدد من ا ية لغات شامةل عىل ا يا ية إىل رمس  لأهنا تويل األ سـ مل ل سـ سـ وشكر الوفد . مه

ياسة شامةل وأع توصل إىل سـاألمانة عىل اختاذ أوىل اخلطوات جتاه رمس  شاورات  للرب عن تطلعه إلجراء  م
هذه  ية  يجة ا لا نطق ملت سأةللن  .ملا

ية اليت قاد هبا  .326 ثا ية والاكرييب وأثىن عىل الطريقة ا يابة عن مجموعة بدلان أمرياك الال يك اب لوحتدث وفد ا مل ن تينسـ ل ملك
شات نا يه عىل طريقة إجراء هذه ا يات وشكره هو وان قالريس هذه ا مل بمجلع لوفد املدير العام عىل كام شكر ا. ئئ

نظمة  ية إىل األمامملمعهل ادلؤوب مع ا يه دلفعه جبدول أعامل ا منوأطرى  ية . لتعل ته اإل يد مجمو ميوأعرب عن تأ ع قلي
يامث لزم يري  ية وإلحراز تقدم يف إجراء  سائل املوضو حللميض قدما يف ا تغ ع نانه . مل تام، أعرب الوفد عن ا تويف ا مخل

تحريرينيللمرتمجني سري هذه  اذلل ا تيين لوالمه ملا اكن من املمكن عقد هذه الاجامتعات، كام شكر األمانة عىل 
شات نا قا  .مل

يات  .327 تاجئ من هذه ا نأ وفد الصني الريس عىل قدرته عىل إاتحة إماكية اخلروج  مجلعو ن نه بئ نودوّ يع ا نظر يف  با مج . لل
ته من هجود لضامن جناح هذه الاجامتعا ّوذكر وفد الصني بأنه أخذ يعمل . تلوشكر األمانة كذكل عىل ما بذ

ّشلك إجيايب ون ب يع الوفود األخرى ب يات، وأنه سامه مع  نذ بداية ا نود جدول األعامل  يع  شة  نا مجاء يف  مجلع ب مج مق م
نود جدول األعامل يع  شات  نا بيف تعزيز  مج ق ية . م شأن اخلطة الاسرتا يجورحب الوفد ابقرتاح املدير العام  تب



A/48/26  

166  

توسط ُتوافق اذلي حقق يف هذه ادلورة ورحب اب،مللألجل ا ية . ل ته يف مواصةل العمل بإجيا بوأعرب عن ر غب
نود جدول األعامل يع  بتعزيز  مج تام، شكر الوفد املدير العام واألمانة عىل هجودهام وتفانهيام وروح . ل خلويف ا

شات نا ناء ا ثت فهيام أ تعاون اليت ا قا مل ث بع  .نل

يابة عن الاحتاد األ .328 ياك اب نوحتدث وفد  بالغ عددها لبلج يه ا لورويب وادلول األعضاء  نأ الريس 27ف ئ دوةل، و ّ ه
يات ناء ا يادمه أ تاز اذلي اضطلعوا به وعىل  يه عىل العمل ا مجلعوان ث حملم يع ادلول . ئب شكر إىل  مجكام توجه اب ل

توصل إىل احللول ا نود جدول األعامل واب يع  نظر يف  ية اليت مسحت اب ها اإلجيا لاألعضاء عىل موا ب مج ل ب لوسط قف
يدة . الرضورية ندرا غرازيويللسـوشدد الوفد جمددا عىل شكر ا سقة بصفهتاما قامت به من معل عىل  لكسـأ من 

تام، شكر الوفد املدير العام واألمانة. اجملموعة ابء  .خلويف ا

ية وهممة .329 تاجئ  شات اليت أمثرت عن  نا ناء ا يادته أ يجر وشكر الريس عىل  حوحتدث وفد ا ق نئ ق مل ث  وشكر الوفد. لن
مي تب ادلويل عىل العمل ا يع موظفي ا لتنظكذكل املدير العام و ملك تاز اذلي اضطلعوا به، وأعرب عن يمج ملم ا

بادل وهجات نظرمه نانه عىل وجه اخلصوص للمرتمجني الفوريني اذلين أاتحوا للوفود إماكية  تا ن يط . مت حيوالوفد إذ 
ثاين اكن إطارا همام جدا  توى ا يع ا لعلام بأن اجلزء ر ملسـ ساعدة صانعيإلذاكء الوعي مبجاف ية الفكرية و مل ا  مللك

بل متر يف ا هذا اجلزء وعن أمهل يف أن  يده  يه، فقد أعرب عن تأ تقالقرارات  ل ملسـف يسـ تام، كرر الوفد . ي خلويف ا
نظمة وتعزيزها من خالل برامج اإلصالح عىل  تحديث كفاءة ا بادرات اليت اختذها املدير العام  يده الصارم  ملتأ ل للم ي

تحديدوج  .له ا

يادته  .330 نأ الريس عىل  ية و بدلان األفر يان اذلي أدىل به وفد أنغوال ابمس مجموعة ا يق إىل ا قوانضم وفد موزا ئ ّيق ه ل ب لب م
يات مية ألعامل ا مجلعا تاجئ قال إن و. حلك ناء بإرشاد من الريس هو ا يل عىل ما أجنز من معل جدير اب نأوحض د ث لل ئل

ية اليت حتققت سري العمل وشكر الوفد ك. باإلجيا بات الرائعة اليت اختذهتا  لتيذكل األمانة عىل الرت  جودة ولضامنتي
يق تقديره . الواثئق املقدمة بدله وأعرب عن  مترة اليت يضمهنا  ساعدة ا معوشكر املدير العام عىل ا ل التفاق لملسـمل

تاكعىل املربم  يا والا نولو يه مركز دمع ا شئ  يوم ذاته اذلي أ بتوى اخلدمة يف ا ن ل جسـ تك لف يقم وأعرب . مبر يف موزا
ندوق الوطين ألحباث  بو وا ساعدة من الو بادرة، املطورة  متر هذه ا لصالوفد عن أمهل الصادق يف أن  ي مب مل تسـ

به يف  يق الفائدة  ية،  شعا لمن لتحق بةلاألعواملت  .ملق ا

تاز يف .331 ية ملا اضطلعوا به من معل  نة ا يه وعىل ا مموأثىن وفد الكونغو عىل الريس وان مي لتنظللج ب نظمي واثئق ئئ ت 
نة واألربعني واجامتعاهتا ثا يات ا مسةل ا ل مجلع يقدمه إىل ادلول ما فئت وأطرى عىل املدير العام لدلمع اذلي . سل

ية الفكرية يف لك بدل ية  ية الو يذ خطط ا للملكاألعضاء يف  ننف طمن لت ثوجشعه عىل مواصةل تويق عرى الصالت مع . ت
ها تعاون  نظمة وا معادلول األعضاء يف ا ل ية ادلامئة مل يع هذه ادلول من دوهنا أن حتقق ا من، ويه أمور لن  لتتط تسـ

تدامة  .ملسـوا

يات .332 ناء ا مجلعوشكر وفد اجلزائر الريس عىل العمل اذلي أجنزه أ ث يد براسادكام شكر املدير العام . ئ  وفريق لسـوا
يات  نظمي  ته ملا بذلوه من هجود  بو بر مجعالو ت لي نظمي ا. 2010سـنة م مجلوأشار إىل أن   عيات يف املركز ادلويلت

شاركة فهيا ندوبني اب بري من ا يف أمر إجيايب ألن ذكل مسح لعدد  ملللمؤمترات  مل ك  الواثئق  أنوشدد عىل. جبن
ناسب و يحت لدلول األعضاء يف الوقت ا ملأ شكر إىل املرتمجني الفوريني ُأقد ت لسن إعدادها، وتوجه اب ح

يع ا بارز وعمجواملوظفني العاملني يف خدمة املؤمترات و هم ا لملوظفني اآلخرين عىل  ساعدة الكربى اليت معل ملىل ا
 .لوفودقدموها إىل ا

يات .333 ته من هجود جديرة ابإلشادة لضامن جناح ا شكر إىل األمانة عىل ما بذ مجلعوتقدم وفد غاان بلكامت ا ل وأعرب . ل
نجاح يات إىل بر ا يادهتم القديرة ألعامل ا يه عىل  نانه للريس وان لعن ا مجلع قت ب ئئ يان اذلي أدىل ضوان. م لبم الوفد إىل ا

يابة  وفدبه بدل ملا يضطلع به من معل اب هذا ا ية وأعرب عن ابلغ تقديره  بدلان األفر يابة عن مجموعة ا ن أنغوال اب ل ل لن لل يق
شت، وال. عن هذه اجملموعة ية اليت نو يا بادرات ا بعض ا قوأحاط الوفد علام مع الاهامتم  سـ سـ مل شأن  لب بسـامي 

ناللغات واملاك شاركة يف حوار  ية، وأعرب عن تطلعه إىل ا ّتب اخلار ب مل شاورات اجلارية إلشاء ج شأن ا ناء  مل ب
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ية شاء تكل املاكتب . جماكتب خار يف سينقلنورأى الوفد أن إ بو يف  يد اذلي تضطلع به الو ن العمل ا ي  إىلججل
تاب نظمة و.  ادلول األعضاءعأ يجي  تقومي الاسرتا للمورصح بأنه راض معوما عىل ا ت تاجئ املداوالت ل يد  بنأنه  سع

نظمة  توسط اليت يؤمل يف أن تقوم مقام اإلطار اذلي ميكن  ية لألجل ا شأن اخلطة الاسرتا للماليت جرت  مل يج تب
شطهتا  يه بوالايهتا وأ نأن تضطلع  ساءةل أمام ادلول ف تفق علهيا وأن تظل قابةل  ية ا للممبوجب األهداف الاسرتا مل تيج

تعداده دلمع املدير العام واألمانة وأعرب الوفد عن إمي. األعضاء يح وعن ا سري يف الاجتاه ا نظمة  سـانه بأن ا لصح ت مل
ية ابلوالية اليت خولهتا إايمه ادلول األعضاء  .ليف الاضطالع بفعا

تاجئ .334 يب وعىل ما حققوه من  يه عىل ما أجنزوه من معل  نوشكر وفد كوت ديفوار الريس وان ط ب كام توجه . ئئ
شكر إىل املدير الع ية الفكرية لاب تعلق اب ية فامي  نا بو أكرث د يجعل الو مللكام عىل اإلصالحات اليت أجراها  يم ي ي ل

ية  يجعل ا ية  ها يف القارة األفر هود اليت بذ مللكوعىل ا يق ل ساعدة عىل الفكريةلجل ية و يو ياهتا ا للم جزءا همام يف  مل ح
ية يف هذه القارة لتمنيق ا يات وشكر . حتق نظمي ا تفت الوفد إىل  مجلعوا ت تحريريني املدير العام واملرتمجني ل واألمانة لا

بعث عىل الرضا شلك  تاجئ  توصل إىل  يات وا يعا إجناز أعامل ا ياذلين أاتحوا  ب ن ل مجلع  .مج

يع من ساعده وسانده يف  .335 يات وشكر  يادة أعامل ا ته القديرة يف  مجوشكر وفد الكويت الريس عىل طر مجلع ق يق ئ
يات وضامن جناهحاكام شكر املدير العام و. هذه الاجامتعات نظمي هذه ا تواصةل  مجلعلك من بذل هجودا  لت وشكر . م

نجاح يف همامه اجلديدة  تب العريب ومتىن هل وافر ا بد الغفار مديرا  يد  يني ا لالوفد املدير العام عىل  ع سـ للمكتع ل
تب العريب اذلين ساعد يع العاملني يف ا ملكو شكر خاص إىل ا. وا الوفد سابقامجل  لتحريريني املرتمجنيبوتوجه 

هم ما يقالواملرتمجني الفوريني اذلين اضطلعوا بعمل مذهل  سامهة ابرزة يف متكني الوفود من  فوسامهوا   .م

يات .336 ناء ا تطاعوا تويل الرئاسة أ سؤولني اذلين ا يع ا تحدة الريس و مجلعوشكر وفد اململكة ا ث سـ مل مج وشكر كذكل . ئمل
ندرا غرازيويل يدة أ ية ا ته اإل سة مجمو سـر سـ مي ع لكي ل قل يابة عن اجملموعة وعىل ئ ها اب بذ ئت  هود اليت ما  ن عىل ا ت لت ل فجل

شفافة اليت انهتجهتا يف العمل . وقال إهنا معلت ابلزتام ونزاهة وذكل ما جيعل الوفد يقدرها تقديرا ابلغا. لالطريقة ا
بو عىل  تجابةيوشكر الوفد كذكل أمانة الو بو مل سـالا يثأجدى يطالب ادلول األعضاء جبعل دورات الو  حمن 

ية هو ومىض. لبيئةلوأكرث مراعاة الوقت  يات من دون عقد اجامتعات  تكامل اجلدول الزمين  يل يقول إن ا للجمع لسـ
بري وأعرب عن تطلعه كسن  بو إىلحت يع اجامتعات الو تواصل ذكل الهنج يف  ي أن  مج وأشار الوفد إىل أن إدارة . ي

ية اإلصالح اليت اسـهتلهتا و يذ  بو آخذة يف  معلالو سني التنفي تلزم ا ناك جماالت  تحيزال  سـ له وأعرب عن أمهل . ت
توقعات أعضاهئا بو من الوفاء  متكن الو ية ليك  شأن القضااي املوضو يات  يع تقدمي تو بيف أن  ي ع ب ص تتط وأقر بأن . يسـ

نظمة ما وأوىصيبدوطريق اإلصالح قد  نجز هذا اإلصالح  بأنم حمفوفا ابملصاعب أمام من يعملون يف  ي 
سؤوةل، إال أنه شدد عىل أن ادلول األعضاء علهيا أن تضمن بطريقة عادةل  نظمة عن مو تأخر ا ملأال  العامل ركب ت

بدعة وأن تقدم اخلدمات تغري وأن تكون  مرسيع ا وأكد الوفد أن عىل ادلول األعضاء أن تضطلع بدورها يف . ل
ساعدها عىل ذ يجي  ميي والاسرتا ية وأن اإلصالح ا تصدي للقضااي العا يا ت مل سل يات أحاطت . كللتنظ مجلعوأقر بأن ا

توسط وأن هذه اخلطةعلام ابخلطة  ية لألجل ا ملالاسرتا يد الاكمل تيج تأ يدا قواي، ومتىن لو القت ا ي القت تأ ل ليك ي
مية بدأ يويه الوفد  ساءةل وهو  ية  يال همام وآ قتضحى د ل للم ل ية عىلوأعرب كذكل عن رضاه . مل معل الاتفاق عىل 

يار  يق اليت تضطلع بعمل قمي، تعضاء وناألختجديدة ال تد نة ا ّاوهبم يف  ق ل يق ادلاخيل اعامتد وعىلجل تد ثاق ا ق  ل مي
نقح ّا يق، مل تد نة ا ساابت اخلاريج و يات مراجع ا ق ومراعاة تو ل جل حل بدأي ص مإذ أبقي عىل  يةاجلدارة ُ وقال . قواملصدا

يار جوهري من معايري يق سواي هو  تد ية اب ثالث ا ئات ا معإن تعاون هذه ا ل ن ل قي ملع تقدم .  اإلدارةله لوأشار إىل ا
ية يف  ية حبق املؤلف العام املايضعاحملرز يف العديد من القضااي املوضو شأن املواد ا تقدم احملرز  حملم، مبا يف ذكل ا ب ل

برصي وصدور قانون  سمعي وا ئات اإلذاعة والعكوف عىل أشاكل األداء ا برص وامحلاية القانوية  لملعايق ا ل ي ن لهل
ية ادلوية فامي بني ادلورات وما إىل ذكلواالرسوم والامنذج  نة احلكو للعمل اذلي تضطلع به ا ناك  وال. مللج هيزال 

ناسب تاجئ ملموسة يف الوقت ا يام به إلحراز  بغي ا ثري مما  ملا ن لق ن يزال حريصا عىل العمل  ورصح بأنه ال. يلك
ناء يف  بشلك  بلب يملقالعام ا تقدمي خدمات ا شديد عىل الزتامه  مللك وعىل ا ب يع ادلول األعضاءلت  .مجة الفكرية لصاحل 
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ية .337 بدلان األفر يابة عن مجموعة ا يان اذلي أدىل به وفد أنغوال اب شقر ا يقوأيد وفد مد ل ن ب لغ ئوشكر الريس عىل . ل
بو واملدير حتليه هبذا القدر من يريات اليت جترهيا أمانة الو يع ا يات، وأعرب عن دمعه  يادة ا ثقة يف  ي ا تغ مجل مجلع لل ق

سني نظمةلتحالعام  ية . مل إدارة ا يع األشطة املضطلع هبا للهنوض اب بو عىل  شكر الو ته  تمت الوفد  مللكوا نخ مج ي ب لكم
بل ته يف ا تقوى شو بو  تعاون بني بدله والو شقر وأعرب عن إميانه بأن ا ملسـتقالفكرية يف مد ك سـ ي ل  .غ

بو مما أاتح الا .338 يات الو مية  يادة ا يوشكر وفد الاحتاد الرويس الريس عىل  مجلع حلك ق مثر وفعال عىل ئ مضطالع بعمل 
بري تاز وعىل . لكالرمغ من جحم جدول األعامل ا نظم وا يا عىل العمل ا بو واملدير العام  ملموشكر أمانة الو مل خشص ي

ناسب وأثىن الوفد عىل معل املرتمجني الفوريني وموظفي خدمة املؤمترات اذلي أاتح . ملتقدمي الواثئق يف الوقت ا
شات، مع مرا نا قإجراء ا بو بل يف امل يات مل تعقد يف املقر الرييس للو يعاة أن ا ملركز ادلويل للمؤمترات يف ئمجلع

 .جنيف

بو اذلي  .339 سؤولني، وخاصة املدير العام للو يع ا يوشكر وفد توغو الريس و مل مج تقدمي أخذ يئ لعمل دون لكل 
ساعدة إىل ادلول األعضاء تازة اليت قدمهتا. ملا يان ك. ملموشكر األمانة عىل الواثئق ا لبام شكر وفد أنغوال عىل ا

ية بدلان األفر يابة عن مجموعة ا يقاذلي ألقاه اب ل  . لن

يات .340 يادته القديرة ألعامل ا نغال الريس عىل  نأ وفد ا مجلعو سـ قه ئ ل شكر كذكل إىل املدير العام وتقدم بأرىق . ّ للكامت ا
ية عىل وجه اخلصوص بدلان األفر سق مجموعة ا يقوسائر الوفود و ل ية العمل اذلي اضطلع وشدد الوفد. من مه عىل أ

تفادة من هذا العمل ورأى أن هذا الزمخ اجلديد وهذا الهنج الفعال . سـبه املدير العام وقال إن بدله بدأ يف الا
نافع  بل أكرث إرشاقا ويف تقامس  بة يف  شون يف ظروف  مبعث األمل يف نفوس املاليني اذلين  تق سـي ميع صع ي س

ية الفكرية يح وأعرب عن أمهل يف أال تقلل بعض القضااي وأشار إىل أن امل. مللكا سري عىل الطريق ا لصحدير العام  ي
نظر يف اختاذ قرارات هممة جدا  نع ادلول األعضاء من ا تحدايت الكربى املطروحة و همة للغاية من ا ية ا لادلا مت ل ملخل

يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلشأن املوارد الورا ث  .لب

شجاعة الكربى وأشار وفد تونس إىل أن أعام .341 مثرة للغاية وقد اختذت قرارات حتلت اب يات اكنت  لل ا  –ممجلع
ية  يت :  ويه–خيقرارات اتر ياسة اللغات و توسط و ية لألجل ا تثباخلطة الاسرتا سـ مل تني تيج قاملوظفني املؤ

تخذ لوال إرصار . العاملني لفرتات طويةل وما إىل ذكل مجوأشار الوفد إىل أن تكل القرارات ما اكنت  يني لت ملعنيع ا
ية والازدهار  نا تحىل ابدل تحدة  نظمة اتبعة لألمم ا نظمة  بو واإلبقاء عىل صورة ا معىل امليض قدما بعمل الو ي ت مل مك مل ي

ية والقانوية اليت حتدث يف العاملوتواكب نولو تصادية وا ية والا تغريات الاجامت ن ا ع جل تك وأعرب الوفد عن أمهل يف . لق
ية كذكل يف تاجئ إجيا بأن حترز  سمح ابحلصول عىل تذكرة يمما ب قضااي ونود أخرى مطروحة عىل جدول األعامل، ن

يفي وندر ية للحفةل اليت وعد هبا  ستجما تفامه عن تطلعه إىل وأعرب . ن لمواصةل العمل بإخالص ونامغ وبروح ا ت
تاح ذاهتا بادل والا نفا ندوبهالوفود وئوشكر الوفد الريس . ملت نصب انئب  اذلي شغلماألخرى عىل ثقهتم يف  م 

يها يلت  ناء اليت  فلريس وعىل لكامت ا ق ية والصدق اليت معل هبا. لثئ شفا بادئ اإلنصاف وا تفت إىل  فوا لم هذا  ل
ندوب بادئ وأن تكون ادلول اقرتب يف معهل أكرب قدر ممكنقد  يف أن يكون، وأعرب عن أمهل ملا مل من تكل ا

همة اليت اضطلع هبا ية عىل ا ملاألعضاء را تمت الو. ض يهنم خوا ته شاكرا املدير العام وفريقه، وخص من  بفد  لكم
بلوا الوفود يف لك  سؤولني عن خدمة املؤمترات اذلين ا تحريريني والزمالء ا سـتقاملرتمجني الفوريني واملرتمجني ا مل ل

رسية سو ساعة ا ها بكفاءة ا نوها من مواصةل أعام يه إىل قاعة املؤمترات و ييوم سارت  ل ل ل مك هاف  .نفس 

ب .342 تحريرية سـوأيد وفد إ شكر إىل الريس واألمانة، وخص ابذلكر خدمات الرتمجة ا يا سائر الوفود يف تقدمي ا لا ل ئن
ها .  ادلقة واإلحاكما القدروالفورية، عىل ما أجنز من معل شاق ومعقد هبذ نانه لألمانة ملو قفوأعرب عن ا مت

ي تحةباإلجيا ياسة اللغاتةملنف وا ية  تعلق  سـ فامي  بقض نه اكن وأشار إىل أن احلوا. ي يان و لكر انقطع يف بعض األ ح
يا طوال الوقت وأدى إىل يقبإجيا بلحتق  نال من  بة ا ية اليت اكنت  شفا ق ا ملف صع ته من . ل سـوشكر األمانة عىل ما كر

ناصهبم توى مع اإلشارة إىل  يع ا شاركني يف اجلزء ر هذا املوضوع، وطلب مهنا أن تعد قامئة موحدة اب موقت  ف سـل  .ململ
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نة كتريا إ وفد وأشار .343 يات  يوم األخري من  سـىل أن ا مجع نصب انئب 2010ل ندوته  يه  شغل  م هو آخر يوم  م بف ت
نانه وأعرب. ئلريسا ية العامةمتعن ا ها لرتأس ا يادته وعىل الفرصة اليت أاتهحا  مجلع للريس عىل  ل ق ويف هذا . ئ

ندوته  ، شكرالصدد يح  لالوفد أعضاء اجملموعة ابء عىل تر بم هشـ هم  نصب وعىل د لهذا ا مع تني مل يات ا لسـنا يف  مجع
تني يادهتا للمجموعة ابءجهوتو. ضياملا ها و رسا عىل د ندرا غرازيويل من سو يدة أ شكر خاص إىل ا ق  مع ي سـ سـ لكب . ل

بندوتهقول إنه لفخر ورشف ي ومىض نصب انئب أن مل مشغل  يات، ت مجلع ريس ا إذ عالوة عىل ذكل،  ،وإهنائ
تجربة تونوب بدلها متثل  بو، فإهنا  عنه دلى الو ل ي هع تاح  تعاون ادلويل أن  تعددية وا شخص يؤمن اب لمية  ت ل ل ل  اظ

تعددة األطراف وإرشادها يادة مفاوضات  مالفرصة  تجربة، ورصح الوفدلق ثري من تكل ا ل بأهنا تعلمت ا وشكر . لك
هد ما يلزم من . تفانهيم وكدمه يف العملاملدير العام وفريقه عىل  تفكري شومىض يقول إنه  تعداد ومعق ا لالا سـ

تف يات  يف اينلوا مجلعنظمي ا نأويف . خدمة ادلول األعضاءوت تام،  ّا ه يع ادلول خل تب ادلويل و مج املدير العام وا ملك
يات تام أعامل ا مجلعاألعضاء عىل جناح ا  .خت

يا إىل سائر األعضاء يف شكر  .344 يادهتم لوانضم وفد أسرتا يه عىل  لالريس وان ق ب لجمعيات، ويف شكر املدير العام ئئ
ياتمتاز اذليملعمل اواألمانة عىل ال سري أعامل ا مجلع أجنزاه  وأيد الوفد خاصة اإلصالح املؤسيس اجلاري يف . لتي

نظمة بة إىل ا ية اب ية أسا توسط ويه ويقة اسرتا ية لألجل ا نظمة ورحب ابخلطة الاسرتا ملا سـ سـ يج ث مل يج نمل ت . لت
يات طوال  يفوأعرب الوفد عن أمهل نامغ اليت سادت ا مجلع أن تظل روح ا  القادم وأعرب عن تطلعه إىل العاملت

نا شلك  ّلعمل  ب يةب يارية واملؤ تني ا تصدي إىل القضااي املطروحة عىل ا يع األعضاء  سـاء ومرن مع  ملع جلهب لل . سمج
يات، مبا يف ذكل  ية يف هذه ا شاركة بفعا لعملوأعرب عن أمهل يف ا ل ية مع الرؤساءيف مل . مساملفاوضات غري الر

نانه  تاما، أعرب الوفد عن ا متو يابة عن اجملموعات، خ يني لدلور اخلاص اذلي اضطلعوا به اب نسقني اإل مي لن قل للم
تفان وكد وود  ندرا غرازيويل اليت معلت  يدة أ سقة اخلارجة للمجموعة ابء، ا بوخص ابذلكر ا سـ سـ لكن ل من دون مل

يه  .شبحدود أو 

نأ الريس عىل الصفات انيبال   وفدوحتدث .345 بدلان األقل منوا و يابة عن ا لقاب ئ ّ ه ل ناءلن بارزة اليت حتىل هبا أ ثيادية ا  ل
نأ انئيب الريس يات، كام  ئدوريت ا ّ ه ناء الاجامتعاتمجلع تب ادلويل . ث عىل دورهام الفعال أ ملكوأثىن كذكل عىل ا

لللرتيب  ناسب للمداوالت، وشكر ت يدة يف الوقت ا نظم، مبا يف ذكل إعداد الواثئق ا شلك فعال و مليات  جل ب ملجمع
تازاملرتمجني الفوريني و هم ا تحريريني عىل  ملماملرتمجني ا يق . معلل تقدم احملرز يف  حتقوأحاط الوفد علام مع الارياح اب ل ت

تابعة األخرى ية وملموسة يف العديد من مداوالت ا ملتاجئ إجيا ب ية . ن لعملوأعرب عن سعادته لكونه جزءا من هذه ا
ناحجة ية،لا نا يادته ادل م وأطرى عىل املدير العام  تظمة اليت أجراها وأعرب عن ت. يلق شاورات ا نقديره اخلاص  ملللم

تقارير  ية املذكورة، كام أعرب عن تقديره  ية ا نت مشول وشفا تلفة واليت  للمع ادلول األعضاء يف أشاكل  لعمل مض فخم
ئة  نظمة  ياليت جعلت من ا بدلان األقل منوا تعي متاما تفاين املدير العام يف روأشا. أكرث مشوالهمل ل الوفد إىل أن ا

ها لا نظمي عدد .  يف ذكلويه واثقةتشغلتصدي لقضااي  بو وشكرها عىل  نانه للو تويف هذا الصدد، أعرب عن ا ي مت
ية، وخص  نولو تكوين الكفاءات وتكوين الكفاءات ا تعلقة  ياسة العامة ا شأن قضااي ا تدايت  جمن ا لتك ب مل سـ ب لن مل

تاكر وبران ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا رشوعي ا بابذلكر  من ل شأن لتم تخصصة  نفاذ إىل املعلومات ا بمج ا مل ل
مترب 2009لالرباءات الذلين وضعا يف يويو  بدلان األقل منوا جماان إىل 2010سب و نفذ أ توايل، ليك  ل عىل ا ت ل

ية يق ا ية من أجل  ية وا مناملعلومات ا ن لتلعلم حتق ية يف هذا . لتق بادرات  خشصوشكر الوفد املدير العام عىل اختاذ  م
يوية كام شكر . الصدد نظمة دوية مفحمة اب بو إىل  سامهة وحتويل الو سقني وادلول األعضاء عىل ا حليع ا ل ي مل ن ممج مل
شأن . بلك يشءمعنية  يعقد  باه إىل املؤمتر اذلي  يه الا تو نام الفرصة  ته يف ا بوأعرب الوفد عن ر سـ ل ت تب نج غ غ

بدلان  نة الا بول برتيا يف  سـألقل منوا يف إ ك بدلا. 2011سطن ذا ن األقل منوا أن جتعل من هلكام ترغب مجموعة ا
بدلان من املؤمتر حداث ابرزا، نظرا ألن شال تكل ا ية وفعاةل ال بغي أن جيد طريقة  ل هذا الاجامتع  ت نمعل  براثنين

ية  نقص يف ا منا يةلتل رشااكت الويقة مع رشاكهئا يف ا منعن طريق ا ث ية . لتل مللكويف هذا الصدد، رأى الوفد أن ا
بدلان األقل منوا يلزهما تؤدي دورا همام سـالفكرية  ية وأن ا لللغاية يف العقد القادم من ا د عىل يتشدلأن تزيد التمن

ية الفكرية وعىل وضع نظام سلمي  تفع لها مللكتطوير ا تصادية بدورها تنليك  ية الا قاآلخذ يف الزايدة يف ا لتمن
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ية ية والاجامت عوا بدلان األقل من. لنفسـ شلك وا ترى لوأشار الوفد إىل أن مجموعة ا سامهة  متكن من ا بو  بأن الو مل ستي
ية لعملبري يف هذه ا  .ك

يان اذلي أدىل بهوأيد .346 يه لب وفد املغرب ا ية وشكر الريس وان بدلان األفر يابة عن مجموعة ا ب وفد أنغوال اب ئ ئيق ل لن
نأ عىل وجه اخلصوص الفريق اذلي معل طوال عطةل هناية . واملدير العام واألمانة واملرتمجني الفوريني ّو بوع ه سـاأل

ها عىل  نظم معر يحت للمغرب ليك  يع املرافق اليت أ ضيعد معرض املغرب وشكره، كام شكر املدير العام عىل  ت ت مج ُل
يات يات . مجلعهامش ا سامههتم يف إحراز تقدم يف ا سابقني عىل هجودمه و سقني ا تاما، شكر الوفد ا مجلعو م ل ملن خ

بل نجاح يف ا ملسـتقومتىن هلم وافر ا  .ل

ي .347 نأ وفد  غينو ّ نة واألربعني–ا ه ثا بو ا يات الو يادته الرائعة دلورة  ساو الريس عىل  م  ق لئ ي مجع وأعرب كذكل عن . بي
بارزة به ولكفاءته ا نذ أن توىل همام  نظمة  يده للمدير العام يف إدارته  لتأ نص للم مي يع . م تام شكر الوفد  مجويف ا خل

بو، مبن فهيم املرتمجون الفوريون  .يموظفي الو

يجرياي إ .348 ئة اليت نوأشار وفد  قىل العديد من لكامت ا عن تقديره هل ئيلت للريس وأعرب إضافة إىل ذكل لهتن
بارز لسلطا الضوء عىل أدائه ا يات، مبا فهيا كذكل عىل املدير العام لوأثىن . م تازة اليت اختذها  بات ا للجمعلرت ملم تي

ية عىل تح تقارير ا يل وجه اخلصوص ا ل يع لل مية عن  مجالواحضة اليت أعطت فكرة  القضااي اليت نظرت فهيا عظ
يات نجاح يف هذه ادلورة إمنا تربهن عىل ثقة ادلول . مجلعا تخذة  تاجئ احملققة والقرارات ا بومىض يقول إن ا مل لن

شلك يدعو إىل الاحرتام، وسلط الضوء عىل أن األعضاء يف املدير العام وفريقه اإلداري ب، وقد ترصف الكهام 
سابقة اليت حرضهااملدير العام مكث مع الوفود خاصة أ يات ا هده الوفد يف ا يات، وهو أمر مل  لناء ا مجلع مجلع . يشث

بريا توى القت جناحا  يع ا نظمي جزء ر بادرة املدير العام  تدرك قائال إن  كوا سـ ملسـ ف ت وقد أبدى املدير العام اهامتما . بم
يةل، حىت وإن أ ُوحمكة أ ياص يه  به أو  مترد عىل  خشصبدي ا عل مكت تاجئ ورصح الوفد بأنه را. ل لنض لك الرضا عىل ا

ية لألجل  يات والقرارات اليت اختذت فهيا، مبا يف ذكل عىل وجه اخلصوص اخلطة الاسرتا يجاليت حققهتا ا تمجلع
ت توسط اليت  سـا ها دعام اكمالدمعمل ية الضوء وسلط الوفد . معل والية األمانة و شفا ية وا فعىل الكفاءة والفعا ل ل

شاريع ساءةل اليت أدت إىل وضع  موا يع أفاكر ادلول مل يذ العميل  ية وإىل ا يذ جدول أعامل ا ية  مجل يف املزيا من نفن تنف لت لتل
يةلتحقيقاألعضاء  به، وخاصة . لتمن ا نذ أن توىل  يجرياي  ثري  نصوأشار الوفد إىل أن املدير العام قد فعل ا من م للك

ية اذلي  نا ية ا عيف جمال ا لص ته أعامل املدير العام دفعة هائةلمللك تقديره لرتكزي املدير العام عىل ن ع، وأعرب عطأ
تدريب ت. لا سعادة وزير ا لوأضاف أن صاحب ا يجرياي يكن للمدير العام ل ناعة يف  نجارة وا تقديرا خاصا، ويرى لص

يةهأن هذه ا نظمة  يأ ا من قد  مل لته ياسات . ل بو يف مصمي رمس ا يات الو بقى  سـوقال الوفد إن من الرضوري أن  ي مجع لت
ن نامغ وأن ملواختاذ القرارات يف ا نظمة ليك يعملوا يف  تظمة وإن عىل ادلول األعضاء أن تدمع موظفي اإلدارة يف ا مل

بة هلم يع الفوائد الوا يدوا من  جحتمي حقوق العاملني ليك  مجتف ومع ذكل، شدد الوفد جمددا عىل ما قاهل من . يسـ
تعل سائل ا يع ا بة يف  باع اإلجراءات الوا ملبل بأن عىل املوظفني كذكل ا مل مج جت  هذا الصدد قال إن ويف. قة ابإلدارةق

ية وإب ثل نقابة العامل ال بد أن حيرتم اإلدارة وا مجلعيان  سائل مم ية أن تركز وتواصل الرتكزي عىل  من عىل ا مجلع
ياسة  بو أبداوال تركزلسـا ية للو يو سائل اإلدارة ا ي عىل  ل بارز اذلي . مم تام، أثىن الوفد عىل الريس للعمل ا لويف ا ئخل

نظمةاضطلع به يف ناء يف الارتقاء اب تامة يف أداء املدير العام اجلدير اب ته ا يات وأعرب عن  مل هذه ا ث ل لمجلع وأكد . ثق
نجاحه  .بدمعه للمدير العام والزتامه 

يات .349 سةل اجامتعات ا ية قائال إنه ملن دواعي رشفه العظمي أن رأس  تا مجلعوألقى الريس املالحظات ا سل مخل وشكر . ئ
ن سقني عىل ما كرسوه من وقت يف العمل للميض قدما لثالوفود عىل لكامت ا يه، وشكر ا مية اليت قالهتا  ملناء ا ف لعظ

رش يات يف األايم ا لعبأعامل ا نرصمةةمجلع مثرة للغاية وقال إهنا اختذت قرارات هممة من . مل ا يات بأهنا  مووصف ا مجلع
شلك واملضمون عىل حد سواء وإهنا أاتحت الفرصة للوفود ليث ا يضاح وهجات نظرمه يف  والوزراء إلح

توى يع ا ياسة العامة يف اجلزء ر سـا ملسـ بغي . فل هام اليت  هم جدا أخذ فكرة عامة عن ا نومىض يقول إن ا مل يمل
بل ية . ملسـتقالاضطالع هبا يف ا ها قوبلت اخلطة الاسرتا شاورات وقال إن  تفت الريس إىل ا يجوا مل تل بفضل ئ

ية للغاية توسط مقابةل إجيا بلألجل ا ية جدا دبت يف أعامل هذه  عددوكام قال. مل ب من الوفود إن روحا إجيا
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يات تكرر. مجلعا بغي أن  يدة  تاح ادلورة اكنت فكرة  يفي وندر يف ا شاركة  توأوحض أن  ت نم ج يت وراح يقول إن . فس
تظرونه وستيفي وندر دق انق يعة ما  ية تصورمه هل و بو و يويم للو تذكرة مبا يراه األفراد يف العمل ا نص ا ييف ببك ي ل طل

يفي وندر دعا.ن هذا العملم ت وذكر الريس بأن  سئ توصل ّ لل الوفود إىل اعامتد قرارات وحهثم عىل مواصةل العمل 
ية ياة ا شالك ا لفعلإىل توافق يف اآلراء للخروج حبلول ملموسة  حل وشكر املدير العام عىل تعاونه يف هذه . مل

يع الزمالء  نجاح العمل األمانة اذلين اكن تعاوهنيفمجاملرحةل، كام شكر  سؤولني . لم جوهراي  يع ا ملكام شكر  مج
سابقني–والرؤساء  يني وا يات احلا ل أي رؤساء ا ل يقات اليت أديل هبا . مجلع ياانت وا تعلوأشار الوفد إىل ا لب ل

بو  ئات الو يار رؤساء  ية ا يون والوفود خبصوص  ثلون اإل يا ي ت معل مي هملم خ يام قل يدة  تكون فكرة  للقورأى أهنا  ج سـ
شاورات يف بلملاب يع الوفود . ملسـتق ا سأةل مع  ية عن هذه ا شاورات ر مجورصح الريس بأنه يود أن جيري  مل مس م ئ

بو ئات الو تلف  ناوب يف  يذ نظام ا يح  نصفة  يلريى إن أمكن اخلروج بإجراءات شفافة و ي خم هت ل نف ت تم تمت . ت خوا
يع الوف مجته شاكرا  به عىل تعاوهنا معهلكم ياتقلد من أعامق   .مجلع يف هذه ا

سةل الاجامتعات متتخاو .350 بو  ية العامة للو سل ريس ا ي مجلع نةئ ثا ما ئات ادلول األعضاء ل يات وسائر  ي واألربعني  هللجمع
بو  .ييف الو
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