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  التقرير
نة متدته ا للجا*ي ا  ع

ية الفكرية عقدت  .1 ية وا ية  نة ا تاسعة  مللكا:ورة ا من ن للج لتل  .2012 مايو 11ىل  إ7من  الفرتةيف ملع

يةو .2 تا يل ا:ول ا لمت  ل ياك، : متث نغالديش، بردوس،  سا،  يا، ا يا، أسرتا تني، أر تان، اجلزائر، األر بلجأفغا ب من ل ن ن لسـ ي من ج
يا  يات–دوX (ليفبو تعددة القو م  نا فات، بوسوا\)م يا، صكي، الربازيل، بلغار^، بور ييل، الصني، كولو ندا،  بو، بوروندي،  شـ مك

ية، جزر القمر، الك ية ا:ميقرا هورية كور^ ا ية،  هورية ا تارياك، كوت ديفوار، كو، قربص، ا طونغو، كو ب لشعسـ مجل يك تشـمجل
يا،  يو\ن،  يا، ا يا، جور يويا، فرسا، غا سلفادور، إ ية، إكوادور، مرص، ا هورية ا:و بويت، ا نا:امنرك،  ج يك يمجل ل ب ن ب ث ل غي م ن ميج

يا، إيران  ند، إندو سـالكريس الرسويل، ا نيه ية - يةمجهور(ل يا، الكويت، إ، )ماإلسال تان،  يان، اكزا يا، ا ينيرندا، إيطا سـ ل ل كل خ
يجري^،  ياكراغوا،  بال، هوندا،  يامنار،  يك، مو\كو، املغرب،  يوس، ا شقر، مالزي^، مايل، مور ننان، مد ن ل ن سـ شـ غ يب م ملك ي ل

هورية كور^ بني، الربتغال، قطر،  تان، ب�، راغواي، بريو، ا مجالرنوجي،  لفل يا، �حتاد كسـ هورية مو:وفا، روما ن،  مج
سويد،  ند، ا سودان، سواز يا، ا با يا، إ نوب أفر يا،  يا، سلو نغال، سلوفا سعودية، ا لالرويس، اململكة العرية ا يل ل ن سـ ن ك سـ ل يقب ج ي فل

ية، أوروغواي، تحدة األمر تحدة، الوال^ت ا يداد وتوغو، تونس، تريا، اململكة ا ند، توغو، تر يكسورسا، � ملن مل ك ي يل  فزنويال ي
بويفارية - مجهورية( لا يا )ل مين وزا يت \م، ا ب،  مي  ).96(لف

ية .3 تا ية ا:وية ا نظامت احلكو لشاركت ا ل ل تحدة : بصفة مراقب (IGOs) ممل ملنظمة األغذية والزراعة ألمم ا ، )الفاو(م
ية  تجارة وا تحدة  منمؤمتر األمم ا لل تاد(لتمل نظمة األفر(EU)، �حتاد األورويب )نكاألو ية الفكرية مل، ا للملكية  ، (OAPI)يق

يوية منظمة ا سـنطقة األوروية اآل ب ية (EPO)مكتب الرباءات األورويب ، )EAPO(مل نظمة الصحة العا مل،  ، (WHO)م
ية الفكرية  ية  ية األفر نظمة اإل للملكا يق مي نظمة ا:وية للفرانكوفوية )ARIPO(قلمل ن، ا ل تجارة )OIF(مل نظمة ا نوب،  ل، مركز ا مجل

ية  تعاون اإلساليم (AU)  �حتاد األفريقي، )WTO(ملالعا نظمة ا ل، و  ).OIC) (13(م
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ية .4 تا ية ا نظامت غري احلكو ثلو ا لشارك  ل مل ية الفكرية : بصفة مراقب (NGOs) ممم ية (AIPPI)مللكرابطة حامية ا مجع، 
ساتو  يو سنا ناعة يف �حتاد الرويس )IQSensato(يك تجارة وا لص، غرفة ا ية ن، كومويا، الراب)CCIRF(ل نطة ا:وية ا ملعل
ملÀ العام )COMMUNIA( ية با ناعة العلوم ا ية  بكة العا ية، ا تو ت، رشكة حقوق اإلبداع ا ن لص مل شـ ف لل ل  Croplife(يق

International( تعلمي لل، ا:وية  سة الربامج )ELSA International(بالرابطة األوروية لطالب القانون ، )EI(ل س، مؤ
ية يف أورو ناحلاسوية اÍا ناين األداء )FSF Europe (ب بريي  لف، �حتاد األمرييك الاليين اإل ية )FILAIE(يت هد ا مللك،  مع
ية  Òج� Xعالفكرية والعدا)IIPSJ( تدامة ية ا تجارة وا سـ، املركز ا:ويل  من مللل تجارة ا:وية)ICTSD(لت ل، غرفة ا ، (ICC) ل

تني  نود األمر نة ا:وية  يكا ه ل تجي األفالم ، �حتاد)INCOMINDIOS(لللج يات  ن ا:ويل  ، �حتاد (FIAPF)ممجلع
ية  يدال تحرضات ا نا:ويل لروابط صانعي ا لص ناعة الفونوغرامات (IFPMA)ملسـ ية (IFPI)لص، �حتاد ا:ويل  ب، الرابطة األد

ية  نارشين )ALAI(لفنوا ية ا:وية  لل، ا ل يديو ، )IPA(مجلع ية اإلنرتنت(IVF)للف�حتاد ا:ويل  سة (ISOC) مجع،  س، املؤ
يا املعرفة  جا:وية إليكولو ية (KEI)ل ناين األداء من أمرياك الال ن، احتاد  بات حلق املؤلف ، )Latín Artis(تيف ملكترابطة ا

)LCA(باء بال حدود نظمة أ ط،  سة مجموعة براءات األدوية  (MSF) م  ). 25(سومؤ

بت  .5 نة"نتخا ثل ا:امئ" للجا يه، ا ياد دوا سفري محمد  ملمإلجامع ا ل سـ يدة ل مترار ا سا، كام قررت ا بويت، ر سـ  ي لي سـجل ئ
با  سابقة، \ بة من ا:ورة ا ية الفكرية، ا سورسي  يدرايل ا هد ا شار قانوين يف ا ندرا غرازيويل، أقدم  ئأ ل تخ ل ت نسـ مللك للملك لف يملع مس

 .ئللريس

ند  تاح �جÒع:  من جدول األعامل1لبا  فتا

يوفري أوياما .6 يد  تح \ئب املدير العام، ا نا سـ جت ل ية املرحشني لرئاسة  و.ا:ورة، ف نة"تسمدعا الوفود إىل   ."للجا

تب:  من جدول األعامل2لبند ا تخاب أعضاء ا ملكا  ن

بويت  .7 ثل ا:امئ  يه، ا ياد دوا سفري محمد  تخاب سعادة ا ية ا يواقرتح وفد مرص مس اÍموعة األفر ملم ل سـ ل جلن يق
سا ًر  ."للجنة" ئي

ية-مجهورية(وأعرب وفد إيران  .8 ت)م اإلسال يده لالقرتاح املقدم من وفد مرص م،  يوية، عن تأ مس اÍموعة اآل ïيحد سـ ً
يه ياد دوا سفري محمد  تخاب ا لال سـ ل  .ن

سفري  .9 تخاب سعادة ا يا\ت، ويف ظل عدم وجود أي اعرتاضات، عن ا نادا إىل تÀ ا لوأعلن \ئب املدير العام، ا ن ب لس ً ت
يه ياد دوا لمحمد  ية املرحشني . سـ ملمث دعا الوفود إىل  يحات أخرى، تقرر . ئنصب \ئب الريستسم تقدم بأي تر شـونظرا لعدم ا ل ً

تخب  ية الفكرية، واليت أ سورسي  يدرايل ا هد ا شار قانوين يف ا ندرا غرازيويل، أقدم  يدة أ مترار ا تا للملك لف نملع ل ت سـ ُسـ ي مس لك ل سـ
نة  ثا ميف ا:ورة ا يد"للجنة"ل نصب \ئب الريس الو ح، يف شغل  ئ  .م

به  .10 جبوأعرب الريس عن تر حي تخابهئ نيع الوفود وشكرمه عىل ا سفري . م سابق، سعادة ا شكر أيضا للريس ا لوتوجه  ل ئل
ته  نغالديش، عىل رئا ثل ا:امئ  نان، ا بد ا سـمحمد  ب ملم حل يكو، سكرتري أول "للجنة"لع يد غارياكي اك ت، ونائيب الريس، ا يئ سـ شـل ل

شار ق ندرا غرازيويل، أقدم  يدة أ بابوي، وا ثة ا:امئة لز تا سـ سـ مسبع لك ل ية الفكريةمل سورسي  يدرايل ا هد ا للملكانوين يف ا لف يملع . ل
ية شطة جدول أعامل ا هود يف إطار أ يد جوفري أوياما، ملواصü ا به ا شكر أيضا للمدير العام و\ منكام توجه  ن ن سـ ئ لتل جل وأبرز . ل

ية  مهالريس أ نة"ئ ية الفكرية" للجا ية وا مللكوموضوع ا بت .لتمن نة"لع ومىض قائال لقد  كام . ًا حاسام يف هذا الصدددور" للجا
ية شاط جدول أعامل ا سة  نة اخلا تواكب مع ا يث أهنا  ية  ية ا:ورة احلا منأعرب عن أ ن م سـ ت ل لتمه ل ل بريا يف . ح ًمت إحراز تقدما  ك ً

شاركة الويقة واإلرشاف الفاعل ل�ول األعضاء ية بفضل ا ثيذ جدول أعامل ا مل لتمن نة"ستتعامل . تنف يا مع مثار بعض " للجا لحا
يات هذ تو تلف ا:راسات وا نظر يف  شاريع، فضال عن ا بعض ا يمي  نظر يف تقارير ا صه األعامل، ال سـ� من خالل ا ل خم ل مل ل لتقل
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رشوعات  يذ عدد من  ناجتة عن  ما نفت ية"ل تمت �جÒع ". لتمنجدول أعامل ا يع الوفود مطلو يك  تعاون و�لزتام من  ُخياكن ا مج ل
تاجئ املرجوةئوشدد الري. ببطريقة فعاX وناءة يق ا ناء توافقا يف اآلراء من خالل احلوار  نس عىل احلاجة إىل  لب لتحق ً. 

نة"وأبلغ \ئب املدير العام  .11 سس غ" للجا تور فرا نبأن املدير العام، ا: متكن من احلضور :واعي سفره، ك يري، لن 
نضم لالجÒعات فور عودته ي. سيو شكر للريس ا نهتوتوجه \ئب املدير العام  ملل نان، ملا قام به من ئ بد ا سفري  ته، ا حلة وال ع ل ي

ته  ناء رئا متزي أ سـمعل  ث تخابه، وأعرب ". للجنة"م بة ا نا نأه  يه، و ياد دوا سفري محمد  نكام رحب أيضا لريس اجلديد، ا سـ مب ه ل سـ ل ئ
نه بأن  نة"يقيعن  يادته" للجا يدة حتت  تاجئ  يق  قتواصل  ج نحتق ها  من بني الوïئق" تقرير املدير العام"اكن و. سـ ضا�طط عر

نظر فهياعىل  نة  للا تقرير حملة عامة عن و. للج يذ اليعرض ا ية  تنفسرتا ية"تيج تقدم احملرز يف "لتمنجدول أعامل ا ل، فضال عن ا
ية"إدماج  شطة " لتمنجدول أعامل ا نظمة"نيف أ يل اخلاصة بأعامل تطوير أخرى. "ملا تفا نت املرفقات مزيدا من ا صو ل كام . تضم

نظر فهيا فوردت معلومات إضا تلفة مت إعدادها  يقه، وما اكن خمططا يف وïئق معل أخرى  شأن ما حتقق وما جيري  للية  خم حتقب
بل  نة"قمن  سة للموافقة عىل و". للجا مهد هذا العام ا*كرى اخلا ية"يش ا:ول للمرة األوىل واعÒده بواسطة " لتمنجدول أعامل ا
شاطوقد مت إضفاء زمخ جديد. األعضاء ية "لن وقوة دفع  رشوعات عام " لتمنجدول أعامل ا ية ا ملمن خالل اعÒد  . 2008مهنج

نة"وقد أقرت  تلفة و" للجا خمشاريع  ية تقدمي تأثري ملموسم يذها  بغقامت  نفت ية "ب رشوعات و". لتمنجلدول أعامل ا ملبلغ عدد ا
يذها حىت اآلن حوايل رشوعا23 تنفاليت مت إجنازها أو جاري �نهتاء من  يمت خالل. م  تة تقارير سو سـ هذه ا:ورة عرض 

تلفة عىل  رشوعات  خميمي  مل نة"تق ية"للجا تني احلا تقارير خالل فرتة ا ل، ومن ا�طط عرض يق ا تقارير و. لسـنل لتعكس هذه ا
ية"صورة عن األثر ا*ي حتقق  يدة"لتمنجلدول أعامل ا ب�ان ا ساعدة ا ية يف  شاريع ا تف، وعن إماك\ت هذه ا ملسـيق ل م حلق كام . مل

ية"مج مت د ياق أعامل " لتمنجدول أعامل ا ية"سـيف  يع " نالرب\مج واملزيا ميه يف  شلك فعال و مجالعادي، وجاري دجمه أيضا  تعمب
شطة  نظمة"نجماالت أ ية يف العام القادم. "ملا متل �نهتاء من هذه ا لعملومن ا يق . حمل يق"تطبومت أيضا  يه  سـآ متكني " تنل  Xلفعا

بو"سائر  تعام" يجلان الو يات لمن ا ية مع تو ية ومؤ صل بصورة  سـ ية"سمهنج اكن هذا من أحد اإلجنازات ". لتمنجدول أعامل ا
ية دمج وتعممي  ية  لعملالر ية"ئيسـ تف. "نظمةملا"يف مصمي معل " لتمنجدول أعامل ا يجة *,، مل  َو يْك ُت جدول أعامل " بدمج ن

ية يع جل" األمانة"داخل " لتمنا ياق معل  مجفقط، بل مت دجمه أيضا يف  نظمة"ان وضع القواعد واملعايري يف سـ تمت \ئب ". ملا خوا
ته إلعراب عن أم/ يف أن تواصل  نة"لكماملدير العام  تاسعة" للجا تقدم، ومتىن خملصا للوفود جناح ا:ورة ا لا  .ل

 اعÒد جدول األعامل:  من جدول األعامل3لبند ا

تاسعة  .12 ل أشار الريس إىل أن أعامل ا:ورة ا بيل يف قد حتد" للجنة"ئ شأن العمل ا شات اليت متت  نا ناء ا ملسـتقدت أ ب ق مل ث
سابقة شات، ووفقا للامدة . لا:ورة ا نا رشوع جدول األعامل عىل أساس تÀ ا قومت إعداد  مل نظام ا:اخيل العام " من 5م لا

بو ية عقدت يف ". يللو سة إحاطة غري ر مسوخالل  بت 2012 أبريل 25جل جدول مراجعة إصدار سابق من " األمانة"طل، 
ناوين الوïئق ية تضمني  عاألعامل  ناوين يف الويقة. بغ يجة *,، أدرجت هذه ا ثو لع ُن  ويف ظل .)CDIP/9/1 Prov. 2 (ت

نة"عدم وجود اعرتاضات من  شاورات مع و. ئ، أعلن الريس اعÒد جدول األعامل"للجا سامح بإجراء  سة  يق ا ممت  لل جلل تعل
ية" ميسقي اÍموعات اإل قلن  ."م

ند  بني:  جدول األعامل من4لبا  قاعÒد املرا

 .ثإىل تقدمي الويقة" األمانة"ئدعا الريس  .13

بني"بشأن  CDIP/9/12 ثالويقة" األمانة"وعرضت  .14 ية ملÀ العام"، وذكرت أن "قاعÒد املرا نالرابطة ا:وية ا " ملعل
)Communia) (دها :ى ) نالكوموياÒبت اع نة"طلقد  نظمة املوافقة عىل هويف حاX ". للجا تحصل تÀ ا ملذا الطلب،  سـ

نة واحدة، وفقا لقواعد وإجراءات  ية عىل اعÒد خاص مؤقت ملدة  سـغري احلكو نة"م  ."للجا
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نة"ئوأعلن الريس املوافقة عىل الطلب يف ظل عدم وجود أي اعرتاضات من  .15 نثل الكومويا"ُودعي ". للجا لالنضامم " مم
ند. إىل �جÒع بوطلب الريس �تقال إىل ا لن تقارير اخلاصة :ورتني 5 ئ رشوع ا تعلق عÒد  ل من جدول األعامل ا ممل

نة  ثا سابعة وا ما ل سابعة" األمانة"مث دعا ". للجنة"ل رشوع تقرير ا:ورة ا لإىل تقدمي   .م

ند  نة :  من جدول األعامل5لبا ثا سابعة وا رشوع تقارير ا:ورة ا ماعÒد  ل ل  "للجنة"م

سابعة خالل ا:ورة ). CDIP/7/8 Prov(ثالويقة " األمانة"عرضت  .16 تقرير الهنايئ ل�ورة ا تعذر اعÒد ا لوأفادت  ل ب
بب  نة  ثا سا بم سابق ذكره إىل . تعليق أعامل تÀ ا:ورةل تقرير ا نحو، مت عرض ا لوعىل هذا ا ل نة"ل يه" للجا وقد . علللموافقة 

تقرير يف  سمرب 8لصدر ا تلق 2011ي د ية عىل ا"األمانة"ت، ومل  يقات  ل أية  خط  .تقريرتعل

سابعة  .17 تقرير ل�ورة ا رشوع ا لوأعلن الريس اعÒد  ل م إىل تقدمي " األمانة"مث دعا . ًنظرا لعدم وجود اعرتاضات" للجنة"ئ
نة أمام  ثا مرشوع تقرير ا:ورة ا ل نة"م  ."للجا

رشوع وقالت لقد ). CDIP/8/9 Prov(ثالويقة " األمانة"وعرضت  .18 نة يف مصدر  ثا متقرير ا:ورة ا  مارس 1ل
ية " األمانة"وقد تلقت . ث ومت إدراجه يف الويقة املذكورة،2012 تحدة األمر ية من وفد الوال^ت ا تعديالت ا يكبعض ا مل خلط ل

بل متت . قعىل املداخالت اليت أدىل هبا الوفد من  تقرير أمام " األمانة"ختوا نة"للكمهتا قائü بأن ا يه" للجا  .علللموافقة 

تقرير قائال .19 يا إىل ا لوأشار وفد أملا يث 150 إنه ورد يف ن نة  بحث عن معلومة  ح صفحة، واكن من الصعب ا ي معل
هرسايتضم مل تقرير  فن ا تدرك قائال . ل تطلبإسـوا يث  هرس  هم مدى صعوبة إدراج  ينه  ح ف ثري من العمليتف ومع . لك ذ, ا

يام اذ,،  ت" األمانة"ققرتح الوفد  تضمني، ولو عىل األقل، جدول أعامل يف بداية ا بل  ليف ا ب توي عىل الفقرات ملسـتق حيقرير 
بحث يف الويقة  ية ا يل  يعمل عىل  يدة و يكون ذ, من األمور ا يث  ند،  شار إلهيا حتت لك  ثذات الصü ا ل معل ه سـ سـ ب تسمل ملف ح

ندوبني  .ملمن جانب ا

مية"األمانة"وتو<ت  .20 ته ا سا يا نظري  شكر لوفد أملا لق  مه م ن يعة احلال بإعداد الويقة، وفق. ل يا?ا  نت عن  ثوأ ب بطعل ا ق
تلفة ملا نود جدول األعامل والوïئق ا تفق مع  يق  �طلب مهنا، يف  ب ي تنسـ ندما  .ُ تطردت قائü لوحظ يف بعض احلاالت  عوا سـ

شات إل�حة الوقت للمفاوضات، مث تعود  نا يق ا نظر يف ويقة ما،  نة صعوت يف ا قتواجه ا مل تعل ث ل نة"للج يف وقت الحق " للجا
يق . لعديد من احلاالتهذا يف اوقد حدث . ثإىل نفس الويقة تنسـوهذا، مت  بو يف تريب ل تتقارير �جÒعات اخلاصة بلجان الو ي

بة . زمين نة"غومع ذ,، ويف حاX عدم ر نظر إىل عدم وجود مالحظات أو " للجا تقارير هبذه الطريقة، و ليف تريب ا ل ت
تقارير عىل " لألمانة"تعليقات أخرى يف هذا األمر، ميكن  لبال إعداد ا نود جدول األعامل والوïئق بدال من مسـتق بأساس 

ها لإعدادها وفقا للرتيب الزمين   .ت

تقرير نظرا لعدم وجود اعرتاضات من جانب " لألمانة"ئوأعرب الريس عن شكره  .21 يح، وأعلن اعÒد ا تو ًعىل هذا ا ل ض ل
نة"  ".للجا

ند   بيا\ت عامة:  من جدول األعامل6لبا

تح ب اإلدالء  ئأعلن الريس .22 لعن  يه مع ووفقا ملا مت �. بيا\ت العامةف ، تعرض "منسقي اÍموعات"علتفاق 
يا\ت العامة بواسطة  ية"لبا ميسقي اÍموعات اإل قلن  .فقط" م

ية-مجهورية(وأعرب وفد إيران  .23 تخابه)ماإلسال بة ا نا ته للريس  يوية، عن  ب�ان اآل مس مجموعة ا ïتحد ن،  سـ مب ن سـ ئل ئ هتم ً .
يا ته يف  قكام أعرب عن  نة"م ثق ية"ختاذ خطوات هامة حنو دمج " للجا شود " لتمنجدول أعامل ا ملنعىل حنو حيقق الغرض ا

يادته يل احلث عىل "األمانة"كام أعرب الوفد أيضا عن خالص تقديره للمدير العام و. قحتت  سب نظري ما يقدمونه من <ود يف 
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تويق ثالعمل وا نه . ل يذ " قرير املدير العامت"تضموأبدى الوفد سعادته عىل حنو خاص مبا  شجعة  لتنفمن نظرة شامü و جدول "م
ية ية ". لتمنأعامل ا بل ا:ول األعضاء، فضال عن املدير العام وفريقه  هامة اليت مت اختاذها من  تقرير اخلطوات ا هر ا بغوقد أ قل ل ظ

بو توجه اإلمنايئ يف معل الو يد عىل ز^دة ا تأ يا ل ك تقدم امللموس اجل. ل تقرير ا هر ا لكام أ ل يقه حنو تعممي ظ جدول أعامل "حتقاري 
ية نه" لتمنا هدف  متعم� حيقق ا تحويل معل " املدير العام"وأثىن الوفد عىل . ل نظمة"لوفريقه إلرساء األسس الالزمة  حتويال " ملا

تجزأ من معل  يا جزءا ال  بح تلقا ية يك  بارات ا متكني إدراج ا تواصال  يهادفا و ئ تص من ًت تل ع ل بو"م ت عن ارياحه ّوعرب الوفد". يالو
 üية والربامج ذات الص ية املوضو يع األهداف اإلسرتا ية يف  ية مبا يف ذ, إدماج ا علاكفة اخلطوات اإلجيا يج مج من تب ، "للمنظمة"لت

رشوعات  ية عىل حدة، وتاكمل  هام لك بر\مج من برامج ا تعكس إ موتعزيز تقارير أداء الرب\مج  من لتل ية"س " لتمنجدول أعامل ا
شطة يف اإل بو نواأل تاجئ يف الو يدارة القامئة عىل ا بو"ن، وتطوير ورش مدونة )RMB(لن يات الو يأخال ية "ق ساعدة ا ن، وتقدمي ا لتقمل

ية الفكرية، وإدماج  ية  يات الو للملكال سـ� يف �سرتا ن طيج ية"ت ية يف " لتمنجدول أعامل ا تدر يبيف الربامج ا بو"ل ية الو يأاكد ". مي
يات اخلاصة تكام أعرب الوفد أيضا عن ارياحه  تو يذ ا ية عن موقف  تقارير املر مترار تقدمي ا صهد املدير العام  ل حل نفل تتع سـل
تظم ية عىل حنو  نجبدول أعامل ا ممن يات . لت تو يذ ا نة  يارات ا ناريوهات وا تعلقة  صورحب الوفد لويقة ا ل خل س مل نفث ملمك لتي ل

ثالث املقرتحة يف  شأن حق املؤلف واحلقوق اÍاورة"لا شة " واملÀ العامبدراسة نطاق  نا هوما رضورة  ق، عىل أن يكون  م مف
يفريين دوسولري يف مرحü الحقة سور  ية اليت أدىل هبا الربو يات ا تو سـا ف ص بيل"وقد مت إقرار . ملتبقل " ملسـتقبر\مج العمل ا

ية الفكرية"بشأن مواطن املرونة يف  يهبا لو" مللكنظام ا نت اÍموعة عن تر سابقة، وأ سة ا ثيف ا عل ل ، CDIP/9/11يقة حجلل
نارص اجلديدة املقرتح إدرا<ا يف بر\مج العمل هذا"األمانة"اليت أعدهتا  شأن ا لع  هم لرب\مج العمل . ب ملوأضاف قائال، من ا

تامة  تفادة ا يق � ياق  ب�ان يف  ها ا تحد^ت اليت توا تصدي  ية  ية ورش ساعدة  لهذا تطوير مجموعة أدوات  سـ سـ ل لل لل يع ن حتقم > ت تق
تحد^تمن أوجه املر تغلب عىل تÀ ا لونة والوسائل الالزمة  توصل . لل ته يف أن  توأعرب الوفد عن أمل مجمو نة"ع إىل " للجا

ية ية جعل بر\مج العمل أكرث فعا شأن الويقة املذكورة  لاتفاق  بغ ث ند . ب تطرد قائال لقد طلب أعضاء اÍموعة أيضا إدراج  بوا سـ
ه شأن الروابط ا لجديد مقرتح يف جدول األعامل  بü ب ية يف ا:ورة ا ية الفكرية وا ملقامة بني ا . 2012يف نومفرب " للجنة"لتمنمللك

يف ا*ي صدر إىل  نارص الواردة يف ا ثالثة  تلكولفت الوفد األنظار إىل أن من بني ا ع نة"لل بل " للجا ية العامة"قمن  يف " مجلعا
نرصين فقط2007 تضمن جدول األعامل سوى  ع، مل  نرص األول يف و. ي لعثل ا متدة، مت يات ا تو يذ ا ملعضع خطة معل  ص ل لتنف

بو *,  ية يف الو ئات ا يق مع ا نه، وا يمي واإلبالغ  شة ا نا ها و يات و تو يع ا يذ  ثاين يف رصد  يوا ن ي سـ ع ق ص ل مج ملعل ه لن لت تق م مي لنف تقيت
يف من . الغرض ثالث، عىل الرمغ من صدور ا نرص ا تصدي  تلكوبذ, مل يمت ا ل للع ية العامة"لل نرص ا*"مجلعا ي لع، وهو ا

üية ذات الص ية الفكرية وا شة قضا^ ا نا نة  يام ا منتطلب  ق مب للج لتي مللك نة"سوف تعد . ق ها يف حاX عدم " للجا معلمقرصة يف أداء 
يف  يذ ما جاء يف  تلكيا?ا  نفت ية العامة"بق ية" مجلعا ية الفكرية وا تعلقة  ية ا سأX الر ناول ا منشأن  مل سـ مل ت لتب مللك وأضاف، ميكن . ئي

شاء  بار إ نا يق"عت ية  سـآ نة"لمتكني " للتنل ية"من اإلرشاف عىل تاكمل ودمج " للجا يع جماالت معل " لتمنجدول أعامل ا مجيف 
بريا بو إجنازا  كالو سعى . ي بغي أن  تومع ذ,،  نة"ني ياريةيف جعل " للجا يق ا ية ا تآ سـ خل ية . لتن نظر إىل آ تعني أال يمت ا لكام  ل ي

نظر  شلكة، بل جيب أن  يق هذه عىل أهنا  يا م ية يف معل اللجان وتعزيز لتنسـ جإلهيا عىل أهنا حل للقضاء عىل �زدوا
يق ف� بني اللجان يذ . لتنسـا ية يف  بو ا ئات الو ية  سامهة احلا ية الويقة اليت تصف ا تجىل أ تنفويف هذا الصدد،  ن ي ي ل مل ث مه ملعت له

يات  ية"صتو نظر إىل عدم وجود توافق يف اآلر. Rً ف� خيصه" لتمنجدول أعامل ا هم لو سابقة، اكن من ا ملاء يف ا:ورة ا ل
شأن األداء العام " للجنة" توصل إىل اتفاق  بأن  يق"ت ية ا سـآل سني "لتنل تقارير و حت، مبا يف ذ, عن طرائق اإلبالغ وإعداد ا ل

شات يف  نا سري ا قجودهتا  مل نة"لتي شات ". للجا نا قسوف تكون  نة"م يكون " للجا يدا، كام  يق أكرث  ية ا سـخبصوص آ سـ ًل تعق لتن
شأن الطرائقمن تاجئ ملموسة يف حاX عدم �تفاق  ب الصعب الوصول إىل  لتيسري معل " لألمانة"وأعرب الوفد عن شكره . ن
ية اليت تقد?ا "مجموعة العمل اخلاصة" ساعدات ا ية  يام ملراجعة اخلار ن  لتقللم ج بو"للق ية" يالو تعاون من أجل ا منيف جمال ا . لتل

ية بإجر"مجموعة العمل اخلاصة"قامت  يات املراجعة اخلار شأن تو ثرية لالهÒم  يدة للغاية و شات  نا جاء  م مف صم ب ورصح الوفد . ق
يدة ملواصü مداوالت "مجموعة العمل اخلاصة"بأنه نظر يف تقرير  نة"مف إىل جانب حمارض اجÒعاهتا كأدوات  بشأن هذه " للجا

Xسأ تدرك قائال من املؤسف عدم متكن . ملا يات "ةمجموعة العمل اخلاص"سـوا تو تحديد ا تعلق  توصل إىل توافق ف�  ص من ا ل ب ي ل
سريات من جانب  تالف ا بب ا  üيات غري ذات الص تو تفاملكررة أو الزائدة عن احلاجة، أو ا ص لل خ حول " ا:ول األعضاء"بس

بو اجلارية شطة الو ياق أ باره زائدا عن احلاجة أو غري ذات صü يف  بغي ا يما  ن سـ ت ًي ع شات. ن نا قورحب الوفد  تقرير مل ب اخلاصة 
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توى  بو و ية اليت تقد?ا الو ساعدات ا ية  سـاملراجعة اخلار ي ن مبللم لتق نة"وأضاف بأنه جيب عىل ". رد اإلدارة"ج يف دورهتا " للجا
ياسات  يات ذات الصü إىل  تو ية، وترمجة ا ية بطريقة إجيا يات تقرير املراجعة اخلار يذ تو بل  شة  نا ية  سـاحلا ص ل ب ص سـ ق جل نف تم

نحى تريم ملية ا ية اليت تقد?ا معل ساعدة ا سني ا ن إىل  مل بو"لتقحت يدة للقد اكن ا". يالو ية أداة  مفتقرير اخلاص ملراجعة اخلار ج
نة"ملواصü املداوالت يف  يات اليت قد تكون ذات صü " للجا تو يال مفصال، فضال عن طرحه لعدد من ا صيث قدم  ل ًحتل ً ح

ية ساعدات ا شطة ا توى تقدمي أ سني  ياق  نيف  مل ن سـ حت لتقسـ بو" واخلدمات من جانب م وأشار الوفد إىل قرب �نهتاء ". يالو
شاريع نة . ملمن بعض ا يات  تو يذا  رس عىل أنه  رشوعا ما ال  ييد أنه شدد عىل أن إهناء  ص ل معب ً تنف يف ية"ُم ". لتمنجلدول أعامل ا

ية"ُوكام ذكر آنفا، فإن  بغي " لتمنجدول أعامل ا يذه، و نبارة عن معل طويل املدى جاري  ينف تاح ل�ول األعضاء احلرية تع يأن 
نظر فهيا  ية  شاريع جديدة أو إضا تيف اقرتاح  لم نة"ف ية . ، إذا لزم األمر"للجا تو ية ا صوكرر الوفد أ ل جدول أعامل " من 5مه

ية ها اإللكرتوين، وعلهيا أن " لتمنا ية عىل مو ساعدة ا شطة ا رش معلومات عامة حول لك أ بو  يام الو نص عىل  قعواليت  نق مل ن ي تقت لن ب
هم شاط لصا نفذ ا يني ممن  تلقني ا شطة حمددة مبوافقة ا:ول األعضاء وغريمه من ا يل عن أ حلتوفر تفا ن ي ن مل ن لص ُ ولفت الوفد . ملع

شاريع  تلف  يذ  ماألنظار إىل أن  خم ية"تنف ية العادية" لتمنجدول أعامل ا بو . نيمت من خالل املزيا سه، تضطلع الو يويف الوقت  نف
شا يذ العديد من ا ملأيضا  نفت رشوعات ب مبريع األخرى اليت تربط ارباطا ويقا  ث ت نة"ًت ومىض . من خالل موارد خارج املوازنة" للجا

شاريع املموX عن طريق املوارد خارج املوازنة مع   üتص تاجئ ا شاركة ا يد  يكون من ا مليقول  مل ن م لسـ وعىل ". ا:ول األعضاء"ملف
يص اجÒعا ïن نحو، أعرب الوفد عن سعادته  تخصهذا ا ية اجÒعات بل نة"خلفو^ عىل  بادل " للجا بوع بغرض  ناء هذا األ تأ سـ ث

شطة شأن األموال واأل ناملعلومات  نة. ب يذ أعامل ا ية يف  نب �زدوا للجيعمل هذا �جÒع عىل  جت نفسـ ًوأخريا، أعرب . تج
بغي  تقاده بأنه  ينالوفد عن ا يذ " للجنة"ع ية يف  تنفأن تفخر جنازاهتا امجلا يü " لتمنيةجدول أعامل ا"ع نوات ا لقلخالل ا لسـ

ية ناء عىل ما مت إجنازه. ضاملا تعزيز وا تطلع إىل مواصü �لزتام  بورصح بأنه  ل شاركة . لي ته يف ا مترار ب�ان مجمو هد  ملو ع سـ تع
تقدم نة ملزيد من ا تطلع إىل إحراز ا شات، و نا ناءة يف ا لبصورة  للج ي ق مل  .ب

نأ وفد .24 مس مجموعة ا:هو ïتحد بال،   ً م يده الاكمل LDCs (U(ًول األقل منوا ني تخابه وأعرب عن تأ يالريس عىل ا ن كام . ئ
متزية  يادته ا نان  سفري ا ملتقدم الوفد خبالص شكره  لق حل ية، وللمدير العام عىل تقريره املفصل يف " للجنة"لل ضخالل ا:ورات املا

ية إد. CDIP/9/2ثالويقة  كيفومىض يقول لقد وفرت الويقة حملة عامة عن  بو ث ية"يماج الو يف يق " لتمنجلدول أعامل ا
شطهتا ياجات . نأ بعض � تصدي  ب�ان األقل منوا يف ا تواصü :مع ا هوده ا شكر للمدير العام أيضا  تكام توجه الوفد  ل ل ل مل حل ً جل
ب�ان األقل منوا اكن إجنازا هاما يف تع. احملددة سل�ت املقدمة إىل ا بو  ًوقد أوحض أن اعÒد الو ل ت ية الفكرية للي ئة ا ية  مللكزيز  بي تمن

ب�ان ية الفكرية يف هذه ا ية  يالك األسا لوا سـ للملكه نظمة"كام اكن قرار . ل بتعممي بر\مج العمل هذا، وا*ي هيدف إىل " ملا
ية تحول لألفضل يف أقرب وقت، عىل نفس القدر من األ ب�ان األقل منوا من ا مهمتكني ا ل تقاده يف . ًل عوأعرب الوفد عن ا

ية الفكرية مبا يف ذ, قدرة  üتص يق األهداف يف عدد من اÍاالت ذات األولوية ا سامهة اجلوهرية  بو عىل ا مللك الو ملتحق مل لي
تاكر يا و� نولو بالعلوم وا ج تطرد قائال لقد ظل معل . لتك بو"سـوا ية عرب طائفة " يالو تا ناء القدرات اإل جحاسام سواء يف  ن ب

ثل تصدي مواسعة من اÍاالت والقطاعات  ية، أو يف ا Òرشية و�ج ية ا ية وا ية الر ل الزراعة واألمن الغذايئ وا ع من لبمن ت لت يفل
تجدة سـتحد^ت ا ساق . مللل ية � تÀ اÍاالت والقطاعات عىل حنو فعال  ياجات اخلاصة  يمي � يق يف  بغي ا تو بغ ب ت سـ حي تق لتنن

ية تام مع األولو^ت الو نا ب�ان األقل منوا بقدرة . طل بتع ا ً ل تصادي تمت منو � ها قادرة عىل تعزيز ا  üية هائ قرشية وموارد  لجتعل طبيع
ية والرخاء يق الرفا هو رشحية العمرية األقل من . حتق ب�ان األقل منوا حتت ا ساكن يف ا بة ا لتصل  ً ل ل نة إىل حوايل 25نسـ  60سـ 

ساكنملائة تفادة من إماك. ل من إجاميل عدد ا سـومن أجل �تفاع من هذه الطاقة و� نياهتا، يظل الهنوض ملعرفة ن
هامة جدا ية من األمور ا ية بدرجة اك نولو سات ا تاكر وتطوير املؤ ًو� ل ف ج لتك س ية دمع نظام . ب كيفاكن ال بد من الرتكزي عىل 

ية الفكرية عىل  شامü املرتبة عىل أنظمة ا تصادية ا ية � شأن ا شات  نا ية يف ا ية ا ية الفكرية  مللكا ق تمللك ل من ب ق مل من تلعمل لت مجيع ل
تو^ت ية الفكرية . ملسـا بغي العمل عىل توازن حقوق ا مللكو ب�ان، )IPRs(ين ية  ياجات اإلمنا بار � لل، مع األخذ يف � ئ ت حت ع

ب�ان األقل منوا ًوال سـ� ا ية . ل رشية، فضال عن ا ب�ان األقل منوا تعزيزا للموارد ا ية الفكرية يف ا نتطلب تطوير أنظمة ا بمللك ل لي بل ً ً
ية امل ية واملاديةلتحتا نولو ية وا جؤ لتك ب�ان األقل . سسـ ية لألفراد يف ا تاكرية واإلبدا تغالل اإلماكيات � ية ا هر أ لكام  ع ب ن سـ مه تظ

تفادة مهنا سـمنوا و� هرت احلاجة إىل .ً ية الفكريةظ وقال لقد  توازن  نصف و للملكيع إقامة نظام عادل و م م وأشار إىل أن . تشج
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مت شجعة هو مالحظة ا سـمن األمور ا يات مل ية"صرار تو بو يف عام " لتمنجدول أعامل ا شطة الو يه أ ييف تو ن متل . 2011ج شـوا
بادئ  ية"مهذا عىل إدماج  ية اليت تقد?ا " لتمنجدول أعامل ا ساعدة ا نيف ا بو"لتقمل ب�ان األقل " يالو ية وا نا ب�ان ا للصاحل ا ل مل

ية � يق ا ية الفكرية  يهنم من �تفاع  منمنوا  لتن تحق مللك لمتك ل متل . قتصاديةً شـولفت الوفد األنظار إىل أن تقرير املدير العام قد ا
تاجئ العمل اإلطاري ية من خالل  يدة عن حصة نفقات ا نعىل معلومات  لتمن يا. مف ته يف . باكن هذا <دا إجيا غبوأعلن عن ر

يام  مترار  قا بو"سـ ب�ان األقل منوا لوضع ا" يالو ية وا نا ب�ان ا ساعدة إىل ا ًتقدمي ا ل ل ل مل ية :مع مب ياسات و يات و نسرتا سـ طيج ت
يا نولو تاكر واإلبداع ونقل ا يع � ية الفكرية  تواز\  ية، مبا يف ذ, إعداد إطارا  ياجاهتا اإلمنا جا تك للملك لم بح شج ئ لتت ً يع . ً تسـتطكام 

يام  ب�ان األقل منوا أن تؤكد  قمجموعة ا ً بو"ل نظم" يالو تحدة األخرى و تعاون الويق مع واكالت األمم ا م مل ث ية ف� ل تجارة العا ملة ا ل
ياجات يمي � يا و نولو ناخ، والصحة العامة، ونقل ا تدامة، وتغري ا ية ا ثل ا ية  تتعلق لقضا^ الر مل سـ من سـ حي تقل ج تك ملم لتي تعد هذه . ئ

ب�ان األقل منوا يوية  ية ا ًاÍاالت من اÍاالت ذات األ لل حل مترار . مه بو"سـوشدد الوفد عىل ا تعاون مع سائر" يالو  واكالت ليف ا
ية ية ا يا وا نولو ية العلوم وا ب�ان األقل منوا يف  ناء قدرات ا توجه اإلمنايئ  ية ذات ا تحدة الر تاألمم ا ب من ل ب ل سـ تحمل ل ل لي ن ج لتك ت ً وأكد . ئ

يات  يذ تو ية إىل  شاريع الرا ية ز^دة ا صالوفد عىل أ مل نفمه ية"تم يث العدد أو احلجم أو املوارد " لتمنجدول أعامل ا حسواء من 
ب�ان األقل منواوال سـ� ية الفكرية يف ا ية  ية األسا تعزيز ا تعلق  ً ف�  ل سـ ب ب للملكي ن هود يف معاجلة . ل هم هذه ا جلميكن أن  تس

ب�ان األقل منوا ها ا ية اليت توا تحد^ت ا ًا ل يلك <ل يه يف ا:ورة . له توصل إ لومن اإلجنازات اجلديرة *كر، �تفاق ا*ي مت ا ل
نة  ثا ما رشو" للجنة"ل تعاون"ع تعزيز مخبصوص  ية " لا نا ب�ان ا ية ف� بني ا ية الفكرية وا شأن ا نوب  نوب وا مبني ا لمللك ل من ب جل لتجل

üرشوع بصورة اكم يذ هذا ا تطلع الوفد إىل  ب�ان األقل منوا، و ملوا نفت ي ب�ان األقل منوا علام لويقة . ًل ثوقد أحاطت مجموعة ا ًل
CDIP/8/INF/1ي تقرير املراجعة اخلار ج اخلاصة  ية اليت تقد?ا ب ساعدة ا نة  بو"لتقللم نحو الوارد " رد اإلدارة"و" يالو لعىل ا

رشوعات . CDIP/9/14ثيف الويقة  يذ  ية و ية ا�صصة لألشطة اإلمنا يع الوفد أن يزمع بأن املزيا مو نفت ئ ن ن نة"يسـتط آخذة " للجا
شطة يذ هذه األ يط و شارك يف  بو  يع قطاعات الو نيف �زد^د، وأن  ختط ت ي تعلق و. تنفمج يمع ذ,، أعرب الوفد عن قلقه ف� 

تاجئ اليت توصل إلهيا فريق املراجعة نبعض ا ياس ورصد . لب تاجئ عىل أوجه قصور جوهرية يف حتديد و متلت هذه ا قفقد ا لن شـ
تعاون اإلمنايئ شطة ا ية لصاحل أ لتوزيع نفقات املزيا ن يات. ن تو بعض ا بو إىل إيالء �هÒم الواجب  صتاج الو ل ل ي متلت كام . حت شـا

شرتك  يط ا ية، وا ساعدة ا تقدمي ا ية  تجارة العا نظمة ا تعاون مع  سني ا يات أيضا عىل وجوب  تو ملتÀ ا تخط ن مل ل مل ل ل حت ص لل لتق م
ب�ان األقل منوا ياجات  يمي � تعاون يف  ًوا لل ت حل ساعدة . تق ية عن طريق ا ملوشدد الوفد عىل وجوب احلد من الفجوة املعر ف

ية اليت تقد?ا  بو"لتقنا ب�ان األقل منوا يف ،"يالو ية وا نا ب�ان ا ساعدة ا ية، و ً وذ, وفقا ملا جاء يف تقرير املراجعة اخلار ل ل ل مم ج
تصاد القامئ عىل املعرفة ية اليت تقد?ا . قجين فوائد � رش ساعدة ا تفت الوفد إىل ا يعوا مل بو"لتل بغي أن يكون " يالو ينقائال 

ية هو خدمة األهداف ا رش ساعدة ا هدف من ا يعا لتمل يدةل ب�ان ا ية  ملسـتفإلمنا لل شات . ئ نا بدء يف  قوأعرب عن رأيه بوجوب ا مل
ية يف إطار  ية الفكرية وا منشأن ا لتب نة"مللك يف الصادر "للجا ية العامة يف عام " للجنة"لتلك، كام هو وارد يف ا بل ا مجلعمن  ق

يق الرثوة. 2007 نولو[ رضورة خللق املعرفة و تقدم ا تطرد قائال يعد ا حتقوا لتك ل هرت احلاجة إىل مجموعة جديدة من . سـ ظلقد 
ها عىل اإلطالق تصور وقو بل  ئة اليت مل يكن أحد من  نا شالك ا عاألدوات الالزمة ملعاجلة ا يق شـ ل نقل . مل لودعا الوفد إىل ا

تاكر واإلب مترار للهنوض ال يا سل� وقابال لال نولو شاء أساسا  يا، ورش املعلومات هبدف إ نولو ناسب  با ن سـمل ً ج تك ج ًتك ن داع لل
متع تصاد ومن مث  تقدم لال للمجيحقق ا ق ل شكر إىل . ل تام، توجه الوفد  لويف ا سري معل " األمانة"خل تيإلعدادها وïئق العمل و

نة" مثرة يف إطار ". للجا شات  نا ب�ان األقل منوا إىل إجراء  تطلع ا يانه قائال  ـى  موأ ق ل ت مب نة"ًهن  ".للجا

مس �حتاد األ .25 ïتحد نأ وفد ا:امنرك،  ًو م تخابه وشكر ه يه، الريس عىل ا نورويب وا:ول األعضاء  ئ  عىل "األمانة"ف
يع األطراف. الوïئق ثف ومرونة من جانب  تاج إىل معل  تخم ألعامل، و ناك جدول أعامل  مجوقال أن  حي مكه ورصح بأن . م

سني أداء  بيل  يه :هيا بعض املقرتحات للعمل ا لتح�حتاد األورويب وا:ول األعضاء  تق نة"ملسـف وقد جاءوا إىل ". للجا
ناءة وتعاوية ن�جÒع ملزتمني الزتاما �ما مبواصü العمل بطريقة  يه إىل إجياد . ب فتطلع �حتاد األورويب وا:ول األعضاء  ي

توازنة تدامة و محلوال  مسـ يه . ً تو ثقة يف قدرات الريس  ثق لك ا جو لئ ل نة"ي شات اخلاصة . لتحقيق تÀ األهداف" للجا نا قتعد ا مل
"ية ساعدة ا ية  نملراجعة اخلار لتقللم ية" ج تحد^ت اليت تواجه ا:ورة احلا ية من بني ا تعاون ألغراض ا ليف جمال ا ل من وقد . لتل

شات  نا ناءة يف  شاركة  قشارك �حتاد األوريب  ب شة تقرير " مجموعة العمل اخلاصة"مم نا سة األخرية  قاليت مت تكويهنا يف ا مل جلل
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ية" شرتكني من مرص . CDIP/8/INF/1ثيف الويقة الوارد " جاملراجعة اخلار شكر إىل لك الرؤساء ا ملوتوجه الوفد  ل
شاق، هذا فضال عن  هم ا تان  يا و شرتكني من كولو ياك، واملقررين ا لو سـ ب مل لعملبلج ك عىل " رد اإلدارة"نظري إعداد " األمانة"م

سا" مجموعة العمل اخلاصة"أïرت . CDIP/9/14ثما ورد يف الويقة  سائل . ئل احملددةملبعض ا تداخل تÀ ا ملبغي أال  ت ني
شاريع  هامة اخلاصة جبدول األعامل، وال سـ� مقرتحات ا ية ا شأن الوïئق ا شات ا:ائرة  نا بذوX وا هود ا مليا مع ا ن ب ق مل مل لب لفجل سل

سني معل . اجلديدة نة  شة الطرق ا نا تعداد  تحوأعلن الوفد أن �حتاد األورويب عىل ا ق مل لسـ نة"ملمك  ".للجا

نأ  .26 تخابه وتطلع إىل عقد هو يق، الريس عىل ا مس مجموعة ب�ان أورو الوسطى ودول ا ïتحد نغار^،  نوفد  بلط ئه لم ً
مثرة شكر أيضا إىل . ماجÒعات  بري من العمل أمام . عىل إعداد الوïئق" األمانة" لكام توجه الوفد  ناك قدر  كوأفاد بأن  ه

نة" ت"للجا بة � ته عىل أ سـ، وأن مجمو ه توازنةع مثرة و تاجئ  توصل إىل  ناءة لضامن ا معداد للعمل بروح  م ن ل وقال لقد تضمن . ب
تقارير بوع عدة نقاط هامة وعدد من ا لجدول األعامل خالل األ تقرير " لألمانة"وأعرب الوفد عن شكره . سـ للواملدير العام 

يذ  ية"بتنفاخلاص  مية ووفرة املعلومات" لتمنجدول أعامل ا هود اليت بذلت مؤخرا من ك. لقوا*ي متزي  ُام رحب الوفد أيضا  جل
نظمة"قبل  ية بكفاءة" ملا توى ا ب� و ياجات ا نادا إىل ا ية ا ية املو<ة حنو ا ساعدة ا منلضامن تقدمي ا سـ ل ت س من ن تمل لت مل ح ًتق ت وأعرب . ل

ية الواردة يف الوي ساعدة ا شطة ا ية حول أ شة موضو نا ته إلجراء  تعداد مجمو ثالوفد عن ا ن مل ن ع ق ع لتقسـ وشكر . CDIP/8/1قة م
شاركني يف  ياك ومرص، " مجموعة العمل اخلاصة"ملا نة من  ية، وخص *كر رؤساء ا بلجنظر يف تقرير املراجعة اخلار للج جلل

هم اجلاد يف هذا األمر تان  يا و لعملواملقررين من كولو سـ كب " رد اإلدارة" أيضا إلعداد "لألمانة"كام أعرب الوفد عن تقديره . م
يات. CDIP/9/14ثلويقة الوارد يف ا تو يق ا تد يدا للغاية  يف  تطرد قائال، لقد اكن ا صوا ل ل ن قسـ ًمف كام وجد الوفد أيضا أن . لتص

شامü اليت قدمهتا  سريات ا لا ناء اجÒعات "األمانة"لتف وعىل الرمغ من املعلومات . مفيدة للغاية" مجموعة العمل اخلاصة"ث أ
نا توصل إىل " مجموعة العمل اخلاصة "قشة، إال أنه يعرب عن أسفه لعدم متكن ملالوفرية اليت حصل علهيا الوفد خالل ا لمن ا

üيات ذات الص تو شأن ا صتوافق يف اآلراء  ل با خالل . ب تلفة جا سريات ا تالفات اخلاصة  نوأعرب عن أم/ يف طرح � � لتف خ
نة"هذه ا:ورة إل�حة الفرصة أمام  سا" للجا سني ا يات  تو ملللرتكزي عىل ا تح ص بولل ية اليت تقد?ا الو يعدة ا ته . لتقن ـى  لكموأ هن

يادته يق تقدم جوهري حتت  نة، وأنه عىل ثقة يف  ته الاكمل لريس ا قإلعالن عن دمع مجمو حتق للجئ  .ع

بحر الاكرييب  .27 ية وا مس مجموعة أمرياك الال ïتحد نأ وفد راغواي،  لو ي نه تم ً)GRULAC(نه ي، الريس عىل  كام . تعيئ
شكر أيضا  يل معل عىل " لألمانة"لتوجه  نة"لتسهإعداد الوïئق  ، مبا يف ذ, جدول األعامل املعدل ا*ي يعكس "للجا

وكرر الوفد . عىل إ�حة هذه الوïئق يف أقرب وقت ممكن" األمانة"وحث الوفد . �قرتاحات اليت قد?ا هو ووفود أخرى
ي تعاون مع الوفود األخرى من أجل  ته يف مواصü ا تنفجمددا ر ل يات غب ية"صذ تو نظر يف . "لتمنجدول أعامل ا بغي ا لوقال  ني

شطة  يات وأ تو نتدعمي وتقوية تÀ ا ص نظمة"ل نة من " ملا سني جماالت  ية و ساعدة ا ناء القدرات وتقدمي ا ية إىل  يالرا حت ن مل معب لتق م
ياسات املو<ة حنو ا بادرات أخرى، لضامن اإلدماج الاكمل  ية الفكرية، من بني  مننظام ا لتسـ لل م كام أشار الوفد إىل . يةمللك

نصوص علهيا يف  بادئ ا هار ا ية القصوى إل ملاأل مل ية"ظمه ها" لتمنجدول أعامل ا نطقة اليت  شطة املضطلع هبا يف ا ميثليف األ مل . ن
تعاون بني  رشوع تعزيز ا نطقة، لألشطة املقرتحة يف  تضافة الربازيل، من مضن ب�ان أخرى يف ا لوأعرب عن رسوره  ن مل مسـ

نوب وا جلا ب�ان األقل منواجل ية وا نا ب�ان ا ية بني ا ية الفكرية وا تعلق  ًنوب ف�  ل ل ل من مي رشوع . لتمللك ية ا ملوأبرز الوفد أيضا أ مه
ية نا ب�ان ا ية الفكرية يف ا تعلقة  تعزيز القدرات ورش املعرفة ا ية الفكرية كأداة  ية جديدة  يات و شاء أاكد مإل مللك لللملك ل مل ل ن مي نن . ط

يق نظر إىل  حقو ناك آخرون يأملون يف ل رشوع، و يذ ا تقدمة من  نطقة يف مراحل  ناك عدة ب�ان يف ا هة أن  مل مله نفت م
رشوع مترار ا يده القوي ال بل القريب، أعلن الوفد تأ رشوع يف ا تفادة من هذا ا مل� سـ سـمل ي تقسـ كام أعرب الوفد عن أم/ يف . مل

ية ل�ول األعضاء ال ساعدة ا ية وا نإ�حة املوارد املا مل يع املراحللتقل بادرات يف  مجيت أبدت اهÒما هبذه ا نانه . مل متوأبدى الوفد ا
يذ  شأن  تنفتقرير املدير العام  ب ية"ل تقرير إجراءات "لتمنجدول أعامل ا نظمة"ل، فقد خلص ا يات " ملا صيذ تو جدول أعامل "لتنف

ية ي. "لتمنا تقرير أكرث اكÒال، اقرتح الوفد بأنه قد يكون من ا ملفوليك يكون ا يل ل تفا ية ملزيد من ا تقارير ا صد تضمني ا ل بل ملسـتقل
يذ  شطة ذات الصü يف  سامهة األ ي�  شطة، مبا يف ذ,  نفحول اإلجراءات واأل تتق ن مل ية"ن يكون من ". لتمنجدول أعامل ا سـكام 

ثل تعاون  سائل  تقارير خبصوص بعض ا يل يف ا تفا ثري لالهÒم تضمني املزيد من ا ما مل ل ص ل نظمة"مل تحدة مع واك" ملا ملالت األمم ا
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يات  ية درج تو نظامت ا:وية األخرى، و صوا ل ية"كيفمل تلفة" لتمنجدول أعامل ا ئاهتا ا ية العادية  يو شطة ا �يف األعامل واأل ي ل لهن . م
يذ  شأن  هر تقرير املدير العام  نفوقد أ تظ ية"ب يط " لتمنجدول أعامل ا ب�ان اكن U األولوية يف ا ياغة خطط ا تخطبوضوح أن  ل لص

تعاوننأل يذها بواسطة . لشطة ا يمت  نة  شطة ا شاريع واأل تحديد بعض ا ب�ان قامت  تقرير أن خطط ا تنفوذكر ا ل ي ن مل ب ل بو"ملعل " يالو
توقعة سلفا سل�ت ا تاجئ وا�رجات وا ب� املعين عىل مدى فرتة حمددة من الزمن، مع حتديد ا ملوا ت ن لل ياق، . ل لسـويف هذا ا

تقاده بوجوب اإلرس تعلق عأعرب الوفد عن ا تأخري يف إصدار القرار ف�  يث يؤدي ا ية املوافقة عىل اخلطط،  ياع يف  ل حمعل
شطة املقرتحة إىل إهدار ال لزوم U للوقت يق توازن عادل . نلعديد من األ سعى اخلطط القطرية أيضا إىل  بغي أن  حتقكام  تن ي

ية الفكرية وحاX لك ب� عىل حدة، طاملا اكنت ه ب�انمللكبني حامية حقوق ا ية يف هذه ا لذه اخلطط هتدف إىل دمع ا . لتمن
تاكر بو إىل تعزيز قدرات اإلبداع و� ية اليت تقد?ا الو ساعدة ا بغي أن تؤدي ا بو ي ن مل لتقي ته ودمعه . ن فقكام رصح الوفد أيضا مبوا

نطاق اخلاصة حبق املؤلف واحلقوق اÍاورة واملÀ العام" ية وقد أقر الوفد العمل". ل:راسة حتديد ا مي ا*ي تضطلع به أاكد
يات  بو :مج وتعممي تو صالو ية"ي ية" لتمنجدول أعامل ا تدر ها ا بيف برا يجم شطة . ل يف الربامج واأل بغي  تطرد قائال  نوا ث ي تكسـ ن

يدين مهنا يع جمال ا ية وتو ملسـتفا سـ شموية . لتعلمي تحقق ا بار يك  تحدة يف � ية لألمم ا يع اللغات الر لكام جيب أخذ  ل ت ت مل مس عمج
 Àشطةلت تاكر . نالربامج واأل يا و� نولو شاء مراكز دمع ا سه إل بوأعرب الوفد أيضا عن  ن جحتم ، وأعرب عن )TISCs(لتك

ية وجين الفوائد عىل املدى القصري يق األهداف املرجوة مهنا بفعا لأم/ يف  تلف . حتق ية  تقارير املراجعة اخلار به  �وأبدى تر ب جي ح
ها  نا شاريع اليت سوف  قشا ت نة"مل ية ".للجا رشوط املر شة ا نا يد ل�ول األعضاء  يكون من ا جع ومىض يقول بأنه  ق لسـ م ملف

يهتا بغي  ية اليت  تصاصات واجلوانب األسا تغطو� ي نسـ تعلق . خ شلكت " مبجموعة العمل اخلاصة"يوأفاد الوفد، ف�  تاليت 
ية اليت تقد?ا  ساعدة ا ية  نشأن املراجعة اخلار للم لتقب بو"ج تعاون أل" يالو ية، بأنه قد شارك يف اجÒعات ليف جمال ا لتمنغراض ا

تابة إىل تÀ اÍموعة. تÀ اÍموعة ًوقد قدم تقريرا مبوقفه  نظر إىل تقرير . ك بغي عدم ا لو تقادا لعمل " رواك/ديري"ني ًعىل أنه ا ن
ية اليت تقد?ا  ساعدة ا شطة ا سني أ نظر U عىل أنه فرصة  بغي ا بو، بل  نالو مل ن تح ل ي لتقي ل نظمة"ن ب�"ملا يةلل  نا مان ا بغي أال . ل ينكام 

ثرية للجدل شات إىل مزيد من اخلالف وإىل تفامق قضا^  نا متؤدي ا ق وأعرب أيضا عن عدم رضاه عن عدم توفر الرتمجة . مل
تحريرية والفورية يف اجÒعات  ها للغة اإلنلكزيية وفقا ملا اكن ". مجموعة العمل اخلاصة"لا لومىض يقول، لقد أهنت اÍموعة أعام

بد  نة"تتكمفروضا حىت ال  ية" للجا يف الصادر . فنفقات إضا تمربط " Íموعة العمل اخلاصة"لتلكوقال لقد اكن موضوع ا
يف الصادر من  نظر إىل ا ية، و تلكارباطا ويقا  ل من ث لت ية العامة"لت يص " مجلعا ية  نة الرب\مج وا يام  يقة عدم  تخصو من بجل لت ق حق

ن بغي ا ية للغات، فال  لنفقات إضا ني يف ا*ي صدر ف ثل ا يف اخلاص،  تلكظر إىل ا لتلك عىل أنه " Íموعة العمل اخلاصة"مل
ناء يه يف . سـتثا تعارض مع ما مت �تفاق  يف خاص أن  عليث ال ميكن ألي  ي تلك وحث وفد ". مجعيات ا:ول األعضاء"ح
نظمة"اÍموعة  ية ال" ملا شأن مواطن املرونة يف نظام ا يذ دراسات   üمللكعىل مواص بنف ساعدة ت تحداث أدوات  للمفكرية ال سـ

تامة من أوجه املرونة تفادة ا ب�ان يف جمال � ها ا تحد^ت اليت توا تصدي  ية  رش ية وا لا سـ ل لل لل يع <ن ت لتق وأعرب الوفد أيضا . ل
ب�ا ية بني ا هم يف احلد من الفجوة املعر يث  يا\ت،  نفاذ إىل قواعد  ية إل�حة ا يام بدراسات إضا نانه  لعن ا ب ل فت س ح ف تللق ن م

ية نا تقدمة وا ما ل تاجئ ملموسة يف . مل يق  تعاون من أجل  هد مبواصü ا نجاح للريس يف مع/، و نومتىن الوفد لك ا ل حتقل تع ئ
شات نا قا بü مل  .ملقا

تخابه، وأعرب عن شكره للمدير العام و .28 ية الريس عىل ا نأ وفد مرص مس اÍموعة األفر نو ئه  عىل وïئق "األمانة"يق
ي. العمل ية"انه قائال، إن اعÒد بواسـهتل الوفد  بو يف عام " لتمنجدول أعامل ا ية العامة للو يخالل ا  اكن خطوة رزة 2007مجلع

ية الفكرية نظور ا:ويل املعين  يا يف ا مللكأو حتوال نو مل ية الفكرية كغاية يف حد ذاهتا إىل . ع نظر إىل ا ثل حتوال من ا مللكهو  لف ًمي
يü خلدمة األهداف العامة بارها و سـا يةعت ثقا تصادية وا ية و� Òية �ج ف األكرب  لق ع شاء . للتمن نثل إ ية"مي " لتمنجدول أعامل ا

يات  يذ تو ية الفكرية وتعممي ودرج و نظور العاملي  توازن  صوإعادة ا للم نفل ية"تللملك بريا" لتمنجدول أعامل ا وليك يكون . كحتد^ 
تا يادة إ ية، و تلزم األمر توفر هنج  يذ \حجا،  نا من قسـ للتنف ي شاركة، ورقابة وإرشاف من جانب لت مية، والزتام دامئ، وتعاون، و ج

تدام داخل  متع املدين"األمانة"مسـا:ول األعضاء، وتغري ثقايف  نظامت ا شاركة مع  Í، و م تحد^ت اليت . م لومع �عرتاف 
بعد اإلمنايئ ته بقوة إدماج ا ية، يؤيد الوفد ومجمو هادف جلدول أعامل ا يذ ا لتواجه ا ع لتمن ل بو نظرا لتنف يع جماالت معل الو ً يف  ي مج

ية  ية"مهأل ها "لتمنجدول أعامل ا ب�ان اليت  تÀ ا ية ولكن أيضا  نا ب�ان ا يع ا يس فقط  ية  ث/ من فرصة �ر ل، وما  م لل ل ل ل مجل خي مي
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ية الفكرية ا:ويل تفادة الاكمü من نظام ا يق � مللكالقدرة عىل  تصد. سـحتق بغي ا سائل هامة  نة  لاكن أمام ا ي م ها يف نللج لي 
üب شات ا نا ملقا ق يذ وتعممي . مل شأن  ناءة حول تقرير املدير العام  شات  نا تطلع إىل إجراء  ته  نفوأضاف أن مجمو تم ب ب ق ت جدول "ع

ية يذ املالمئ . "لتمنأعامل ا تعلق  تحد^ت اليت ما تزال موجودة ف�  تطلع اÍموعة أيضا إىل املعاجلة واحلل امجلاعي  لتنفكام  ي لل ت
يف 2007يف عام " عية العامةمجلا"لقرار  يف ثاليث األبعاد ا*ي مت  شأن ا تلك،  تلك نة"لب به، فضال عن قرارها يف " للجا

شأن تعممي 2009 عام ية"ب  بو" لتمنجدول أعامل ا ئات وجلان الو يع  يق  ية ا يق آ يو ي مجل سـ ل هب ن كام أعرب الوفد أيضا عن . لتتط
رشوع املقرتح من  ته الاكمل  للمدمع مجمو نا فاع نوان صوكيبور برصي يف "بع،  سمعي ا ية القطاع ا لتعزيز و ل نا فاصوتمن  كيبور

ية ب�ان األفر يقوبعض ا نة"و\شد الوفد ". ل يه إلجامع" للجا رشوع واملوافقة  هذا ا ها الاكمل  عليف أن تعلن د مل ل وأعلن عن . مع
ساعدة ا ية  تعلقة ملراجعة اخلار يات ا تو شأن ا شات  نا لتطلعه إىل إجراء  للم مل ص ل ب جق تعاون م بو يف جمال ا لية اليت تقد?ا الو ي تقن

ية شرتكة . لتمنألغراض ا رشفه لرئاسة ا ملوأعلن الوفد عن  شة تقرير ". Íموعة العمل اخلاصة"ت نا تطرد قائال، لقد مت  قوا مسـ
ياته و ية وتو صاملراجعة اخلار هذا الغرض" رد اإلدارة"ج ها  سة اجÒعات مت  يضة خالل  شة  نا ليه  يص تف ختصم مخسـ ق وقد حان . معل

يذها يات وامليض قدما يف  تو بادرة يف حتديد ا تنفالوقت ل�ول األعضاء ألخذ زمام ا ص ل تطلع إىل . مل ته  تورصح الوفد بأن مجمو ع
يذ  بو يف  سامهة الو شأن  شات  نا تنفمواصü ا ي م ب ق ية"مل ية لأل تحدة اإلمنا لفأهداف األمم ا ئ ثري من ). MDGs" (مل لكسم ا تÀ تت

تعلمي والصحةاألهداف بأهنا ذات اه تعلق لفقر وا ية، ال سـ� ف�  بارش ل�ول األفر لÒم  ي يق ته . م عومىض الوفد قائال، إن مجمو
ية  تو يذ الاكمل  صتطلع إىل ا لل ية" من 2لتنفت بارة، " لتمنجدول أعامل ا نت ا لعاليت  ية "تضم مترار يف إيالء أولوية عا لمع � سـ

يا من خالل موارد م شطة يف أفر يقمتويل األ ن ية ل تغالل ا توى ا ية أو من خار<ا للرتوجي و�رتقاء  مللكن داخل املزيا سـ سـ مبن
تصادية ية و� ثقا تجارية وا يهنا اÍاالت القانوية وا تلفة، من  ب�ان يف جماالت  قالفكرية يف تÀ ا ف لب ل ن خم يانه ". ل تمت الوفد  بوا خ

شارك فهيا اكفة  مثرة،  ناءة و تطلع إىل دورة  ته  يبقوU، إن مجمو ب ت  .الوفود من أجل جناjامع

مس  .29 ïتحد ية،  تحدة األمر نأ وفد الوال^ت ا ًو م يك مل تخابه"اÍموعة ء"ه ن، الريس عىل ا ته واثقة . ئ عورصح بأن مجمو
يادته خالل هذه ا:ورة نة عىل إحراز تقدما يف ظل  قمن قدرة ا ً شكر إىل . للج متزي يف إ�حة " األمانة"لكام توجه  ها ا ملعىل  معل

ناسبالوïئ نة"وأضاف بأن . ملق ل�ورة يف الوقت ا ها 25ستنظر يف حوايل " للجا بعض ويقة، ومطلوب مهنا املوافقة عىل  ث
يذها بدء يف  سـىن ا تنفحىت  لي سعى . ت نة"تو*,، جيب أن  ية " للجا تحرك من خالل جدول األعامل بطريقة  مهنجحنو ا ل

توازنة شة  نا يدا مع ضامن إجراء  نظ�  منظمة  م ج قم نا فاصورب الوفد عن تقديره لالقرتاح املقدم من وأع. ًت نوان كيبور بع، 
برصي يف " سمعي ا ية القطاع ا لتعزيز و ل نا فاصوتمن يةكيبور ب�ان األفر يق وبعض ا ثريا . "ل رشوع �قرتاح اكن  موأضاف بأن  م

بوع يدة عىل مدى األ شة  نا تطلع الوفد إىل إجراء  سـلالهÒم، و ق جي شة. م نا قوتوقع الوفد إجراء  تقرير م يوية  ل  املراجعة "ح
بو ية اليت تقد?ا الو ساعدة ا ية  ياخلار ن لتقللم ية، وأيضا " ج تعاون ألغراض ا منيف جمال ا وعىل الرمغ . املصاحب U" لرد اإلدارة"لتل

يق  ها "مجموعة العمل اخلاصة"حتقمن عدم  نا يات اليت  تو يث خفض عدد ا ها الوفد، من  تو تاجئ اليت اكن  ش  ت ح ققع س ص ل ي للن
ن" بذل <دا جديرا الهÒم"ةللجا تقد أهنا قامت  ب، إال أنه  شاركة، . يع للموأعرب عن شكره للزمالء من اÍموعات األخرى 

هود تان ملا بذلوه من ا يا و ياك، ومقرري اÍموعة من كولو شرتكني من مرص و سني ا جلال سـ� الر سـ ب بلج مل كي م ومع ذ,، رأي . ئ
شات ملزيد م نا قالوفد وجوب إجراء أي  يات داخل م تو صن ا نة"ل تعويل ". للجا تام، أكد الوفد للريس عىل إماكنه ا لويف ا ئخل

ناء دورة �نعقاد هذه ناءة وعىل ا:مع املقدم من الوفود أ ثعىل الروح ا  . لب

يادته  .30 توقعة من �جÒع حتت  يق األهداف ا ته  نا نه، وأعرب عن  نأ وفد الصني الريس عىل  قو تحق ق ي ملئ ع ي به تع
يدة نذ اعÒد . عىل الوïئق" األمانة"شكر أيضا كام . شـالر نوات  تطرد قائال، لقد مرت مخس  موا سـ ية"سـ " لتمنجدول أعامل ا
نظمة"وخالل ذ, الوقت، بذلت . 2007يف عام  يق " ملا ها، وجنحت يف  ية يف صلب  تعممي ودمج ا  üحتق<ودا هائ معل من لتل ً

مثرة متاجئ  يات 29رشوعا ملعاجلة م 23وحىت اآلن، وافقت ا:ول األعضاء عىل . ن ية من تو ص تو ية"ص . "لتمنجدول أعامل ا
متزي ا*ي تقوم به  نظمة"ملوأثىن الوفد عىل العمل ا وأشار الوفد إىل أنه لكام زادت . وشكر أيضا املدير العام عىل تقريره". ملا

شات معقا، زاد ثراء  نا قا ية"مل يمي املوضوعي ". لتمنجدول أعامل ا لوعىل الرمغ من أن ا شالك، إال أن لتق مليذ قد حدد بعض ا لتنف
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نظمة" يذ "ملا شأن  ساعدة من ا:ول األعضاء، قادرة عىل تطوير العمل  تنف، و ب ية"مب مترة" لتمنجدول أعامل ا وأعرب . مسـبصورة 
يدة للريس يادة الر يع ا:ول األعضاء األخرى حتت ا بü مع  شات ا نا ية يف ا شاركة بفا تعداده  ئعن ا لق شـملق مج ق مل عل للم  .سـ

ئة ح وفد اجلزائر، ورص .31 ته يق الوفود األخرى يف  شار ية عن  مس مجموعة جدول أعامل ا ïتحد نوفد اجلزائر،  ك م هتمن لت ً م
يادته ل�ورة ته يف  تخابه، وأعرب عن  قالريس عىل ا ثق سابق، . نئ نانه للريس ا لكام أعرب الوفد أيضا عن ا ئت سفري "م

يادة "بنغالديش متزي يف  ق، عىل مع/ ا نة"مل يني" للجا ته . ضخالل العامني املا شار شكر إىل املدير العام عىل  كوتوجه الوفد  م ل
ية يف تعممي  ية"فالوا شطة " لتمنجدول أعامل ا يع أ نيف  نظمة"مج يد "ملا جل، ويف هذا الصدد، أعرب الوفد عن تقديره للعمل ا
تابع" األمانة"ا*ي تضطلع به  يا ا يادة املدير العام وفريق اإلدارة ا لحتت  لعل ية.  Uق تطورات اإلجيا بوأعرب عن سعادته امجلة  . ل

يا يف معل  ها تلقا ية املطلوب د شطة ا يه من أ نظر  ثري مما جيب ا ناك ا تدرك قائال، ال يزال  ًوا ئل من ن ل ه جمسـ ف نظمة"تلك كام ". ملا
يع ا:ول األعضاء نة اهÒما من  ية ذات الصü بعمل ا سائل املؤ مجتطلب ا للج سـ مل تعني حل هذه الق. ست متكن ا:ول يو تضا^ يك 

يذ  يمي الصادق ملدى  نفاألعضاء من ا تتق ية"ل بعض املالحظات يف هذا الصدد. ً"لتمنجدول أعامل ا يد . بوأدىل الوفد  صععىل 
يق" ية ا سـآ يذ " لتنل يمي  نفلرصد و ية"تتق بغي احلصول عىل موافقة "لتمنجدول أعامل ا نة"ين،  بو اليت " للجا ئات الو يعىل  هي

يات " ية العامةمجلعا"سـتخضع إىل  يذ تو سامههتا يف  صخالل  ية"تنفم ندا ". لتمنجدول أعامل ا تضمني  ًوكرر الوفد اقرتاحه  ب ب
نوان،  بعجديدا  ية"ً ية الفكرية وا لتمنا يف " مللك ثالث الواردة يف  يذ الاكمل للراكئز ا نة، لضامن ا تلكإىل جدول أعامل ا ل لتنفللج

نة الصادر من  ية العامة"للجا تطرد ". مجلعا هامة بني سـوا شأن الروابط ا شات  نا سمح هذا �قرتاح بإجراء  ليقول، سوف  بم ق ي
نفذها  ية اليت  سü احللقات ا:را شات حول  نا ية، مبا يف ذ,، ومن بني مضن أمور أخرى،  ية الفكرية وا تا سـ سل ق ممن لتمللك

ية ل بو يف األهداف اإلمنا سامهة الو ية الفكرية، فضال عن  تصاد^ت ا بو عن ا ئالو ي م مللكي يةق وأشار الوفد إىل تقرير املدير . لفأل
يذ  ية"تنفالعام عن  يمي لكي للعمل ا*ي CDIP/9/2ثالوارد يف الويقة " لتمنجدول أعامل ا تقرير سعى إىل توفري  تق، وقال أن ا ل

نظمة"تضطلع به  يات ". ملا يذ تو ته يف  شار شخيص و شكر إىل املدير العام عىل الزتامه ا صوتوجه الوفد  ك م ل ل أعامل جدو"تنفل
ية ية إىل إدماج ". لتمنا هود الرا يجة ا ية  تطورات اإلجيا موأشار الوفد إىل ا جل نت ب ية"ل ية" لتمنجدول أعامل ا ومع . نيف الرب\مج واملزيا

سني إدماج  ناك جمال  تحذ,، ال يزال  ية"له ية" لتمنجدول أعامل ا سار إجراءات الرب\مج واملزيا نيف  أبدى الوفد سعادته . م
تقدم ا* شات يف عدد من القضا^ يف ا:ورة األخرية ل نا قي أحرزته ا ناحج ملعظم ". للجنة"مل تقدم ا لكام أشار أيضا إىل ا ل

شاريع اجلارية ية. ملا يذ جدول أعامل ا سامهة ملموسة  شاريع  شلك هذه ا منومىض يقول،  م مل لتت ومع ذ,، أكد الوفد جمددا . لتنف
ية"أن  ياق هذا عبارة عن معل طويل" لتمنجدول أعامل ا ية يف  ناك حتد^ت جوهرية  يذه وما يزال  سـ األجل جاري  قه تنف

يذ ب�ان. لتنفا يع ا ية الفكرية يك يعكس مصاحل  تفكري يف نظام ا ناك حاجة إىل إعادة ا لال تزال  مج ل بغي أن يكون . مللكه ينو
نفاذ إىل املعارف تاكر وا شجع � تواز\، وجيب أن  نظام  لا ب ي يذ . مل توقف  تنفو يةجدول أ"ي عىل الزتام ا:ول " لتمنعامل ا

يري ثقايف يف هنج  نظمة"تغاألعضاء وعىل إحداث  ها" ملا ياق تأدية  معليف  سامهة يف تعزيز . سـ هد  ملو ية"تع " لتمنجدول أعامل ا
ميه يف معل  نظمة"تعمودرجه و ند . "ملا يات "  من جدول األعامل، 8لبوخبصوص ا تو يذ ا نظر يف بر\مج العمل  صا ل لتنفل

مت شكر إىل "دةملعا ولفت األنظار إىل أن . لعملها يف هذا الصدد" األمانة"ل، أعرب الوفد عن سعادته جبودة الوïئق وتوجه 
ـي جديرة هÒم  ند األعامل هذا  لهالقضا^ اليت اقرتحت عىل  نة"ب ساعدة "للجا ية  تعلق ملراجعة اخلار للم، وخاصة ما  جي

بو يف جمال ا ية اليت تقد?ا الو لا ي تقل لتقن يمي اخلار[ ا ية، وا:راسة حول أوجه املرونة، وتقرير ا سـتعاون ألغراض ا ملمن لتق لت
ية الفكرية واملÀ العام، فضال عن املؤمتر املعين  مللكرشوع املعين  ية"للم منئة املوارد  للتب املراجعة "خبصوص تقرير ". بتع

بو ية اليت تقد?ا الو ساعدة ا ية  ياخلار ن لتقللم يق تقدم ختصوقال جيب ". ج ية  ناية  تقرير  شة ا نا حتقيص الوقت الاكيف  بغ بع ل ق مل
يات اليت ُعرضت يف هذا الصدد تو صشأن ا ل يث قررت . ب سابقة  حوأشار إىل ا:ورة ا نة"ل تكوين مجموعة معل ذات " للجا

ية يات تقرير املراجعة اخلار جغرض حمدد ملراجعة تو متعت . ص تات ما" مجموعة العمل اخلاصة"جوا تو يهذه يف ا  بني دورات قل
نة"انعقاد  يات، فضال عن " للجا تو شأن ا بادل اآلراء  يضة و شات  نا بات عديدة إلجراء  نا صيف  ل ب ت ق لسـ تف م يف " رد األمانة"مسـم
تقرير. CDIP/9/14ثالويقة  شاركة . لواكن الزتام ا:ول األعضاء انعاكسا ملدى اهÒ?ا  ته  شاركة مجمو موأشار الوفد إىل  ع م

شات  نا بناءة يف ا ق مل تعاون من أجل ب بو يف جمال ا ية اليت تقد?ا الو ساعدة ا سني ا تقرير  يات الواردة يف ا تو لشأن ا ي ن مل تح ل ص لتقل ل
ية تعاون اإلمنايئ . لتمنا شطة ا سني أ لومىض يقول، لقد حان الوقت للرتكزي عىل بعض املقرتحات احملددة  ن وأفاد ". للمنظمة"لتح
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ند الوفد بأنه سوف يقدم اقرتاحات حمددة هتدف إىل شات اجلارية يف إطار ا نا ناء ا شطة أ سني هذه األ ب  ق مل ث ن  من جدول 8لحت
ية الفكرية"بشأن مواطن املرونة يف " بر\مج العمل"كام يعد . األعامل هامة" مللكنظام ا يعترب حتديد . لمن األمور األخرى ا

تخداما اكمال وفاعال ية الفكرية ا تعلقة  تخدام أوجه املرونة ا ًية ا سـ مل مللكسـ ياسات العامة حتد^ كيف ية وا سـ وفقا ألهداف ا لمن لت
ب�ان األقل منوا ية وا نا ب�ان ا يا توا<ه معظم ا ًر ل ل ل مسـ مترار ا:مع لرب\مج العمل، ال سـ� ف� . ئي تطلب األمر ا تايل،  سـو ي ل

تعلقة لرباءات يف اÍاالت احل تفادة الاكمü من مواطن املرونة ا يذ العميل و� ملتعلق  سـ ثل الصحة العامة لتنفي ية  مرجة  للتمن
سائل. واألمن الغذايئ والزراعة شأن هذه ا ناءة للميض قدما  شة  نا ملوأعرب عن تطلعه إىل إجراء  ب ب ق بغي أن يعكس . م ينكام 

تلفة هام لرضورة إقامة تواز\ بني املصاحل ا �بر\مج العمل  ً ً بو يف . تف سامهة الو يمي  ية  تحق ا:راسة اخلار حتكام  تق يج م لسـ قيق ت
نة ية أيضا اهÒم ا ية لأل للجاألهداف اإلمنا ية . لفئ ية الفكرية وا ند جدول األعامل اجلديد املقرتح اخلاص  هم  منميكن أن  لتب مللك يس

بو يف عام  ية، وإعداد تقرير الو ية لأل بو يف األهداف اإلمنا سامهة الو شأن  شات  نا سري إجراء ا ييف  ئ ي م ب ق مل لفي ندما 2015ت ع، 
نظر يف ا ليعاد ا يةسـ ية لأل لفألهداف اإلمنا ية . ئ تعلق  رشوع ا يمي ا تطلع إىل دراسة و ته  مللكورصح الوفد أيضا أن مجمو ملتق ت ملع

تصاد غري الرمسي ية الفكرية يف القطاع غري . قالفكرية و� تفادة من ا ية يف � نا ب�ان ا ساعدة ا شاريع  هذه ا مللكميكن  م سـل ل ل م مل
نةالرمسي دون الرتكزي عىل تعزيز إنفاذ ال سلع املق�ة أو املقر تعلق  صقوانني ف�  ل يانه قائال بأنه من . ي تمت الوفد  بويف الهناية، ا خ

ية  ية كأولوية إسرتا هم اإلبقاء عىل ا يجا تمن لت بو"مل ية" يللو يذ جدول أعامل ا ساعد عىل  يث  ية القادمة،  منيف األ لتت نف ح تلف ويف . س
مت ياق، يكون من الرضوري لصاحل العمل � سـهذا ا ية ولقضا^ ذات لسـ تعلقة  شطة ا منرار يف حتديد األهداف واأل مل لتن

üشطة . الص تحديد أ ية  تعلق ملراجعة اخلار تقرير ا تخدمة يف ا نويف هذا الصدد، أكد الوفد عىل وïقة صü املعايري ا ل مل ل جسـ مل
ية ووجاههتا ية  ساعدة ا منا ن للتمل  .لتق

يد للريسوتوجه  .32 تأ ئة وا نغالديش  ئوفد  ي ل ن تخابهلهتب بة ا نا ن  سـ يادية سوف  .مب ته يف أن ?اراته وخربته ا لقوأعرب عن  ثق
نة"تساعد  نجاح" للجا بري يف جمال . بعىل �نهتاء من دورة أخرى من دوراهتا  نة إىل حد  كواسرتسل قائال، لقد سامهت ا للج

ية ياجاهتا اإلمنا ية وفقا ال نا ب�ان ا ية الفكرية يف ا ية وحامية ا ئا ت ل ل حمن م مللك نان و. لت بد ا سفري  سامهة ا ياق، جتلت  حليف هذا ا ع ل م لسـ
تلفة  يق"، من اعÒد "للجنة"خميف اجنازات  ية ا سـآ هامة" لتنل ية ا شاريع اإلمنا لإىل إقرار العديد من ا ئ وأعرب عن أم/ يف أن . مل

تعاون من ا:ول األعضاء ليواصل الريس اجلديد تلقي نفس ا:مع وا  .ئ

ند جدول األوأعلن  .33 تام  بالريس  خ سقي اÍموعات واقرتح إجراء تعديال عىل اجلدول ئ شات مع  نا ًعامل يف أعقاب ا ن ق ممل
نة"الزمين اخلاص  يذ "للج يل تقرير املدير العام اخلاص  نف، وتأ ية"بتج شة يف " لتمنجدول أعامل ا نا قوا*ي اكن مطروحا  للم ً

بوع يوم إىل وقت الحق من ذ, األ هر ذ, ا سـاألساس بعد  ل ساعدة واإلبقاء عىل . ظ ية  يت نظر تقرير املراجعة اخلار للمتو ج ق
تقرير ند حضور معد ا تايل  يوم ا باح ا متر  بو يف ماكنه، وسوف  ية املقدمة من الو لا ع ل ل ص ي يسـن  .لتق

شاورات، واكن وأشار  .34 ية، إىل أنه قدم بعض املقرتحات خالل ا مس مجموعة جدول أعامل ا ïتحد ملوفد اجلزائر،  لتمن ً م
ن توقع طرjا  للمن ا ية . قاشمل شة تقرير املراجعة اخلار نا بغي  نة، قال الوفد  نظر إىل اقرتاح الريس ألسلوب معل ا جو م ن قئ ي للج ل

ية يف  تقرير إشاك شلك عدم وجود مقدم ا يث ميكن أن  شأنه،  يقات  ند عرض املالحظات وا تقرير  لحضور مقدم ا ل ي ب تعل ع حل ل
نظر يف الوïئق وفد مرص، مس اÍموعةوأضاف بأن �قرتاح املقدم من . ما ية،  لل األفر  .CDIP/6/12 revيق
يوفر .CDIP/8/6 revو شة هذا األمر يف وقت الحق" للجنة"سـ،  نا قسحة من الوقت  مل ومع ذ,، فإن الوفد عىل . ف

تعداد لالسـÒع إىل مقرتحات من اÍموعات األخرى  .سـا

نة"ئالريس وأبلغ  .35 بعض بعدم وجود اخلرباء الالزمني خالل األوقات ا�" للجا بة  شة تقرير املراجعة  نا لصصة  سـ ق لنمل
نة شاريع ا يا  .ملعمل

تقدميه "مجموعة العمل اخلاصة"وأشار إىل عدم �نهتاء من تقرير . ئوفد مرص عن شكره للريس عىل اقرتاحهوأعرب  .36 ل 
يام ". لألمانة" ساءل الوفد هل ميكن  قوهذا،  نة"تل ي" للجا ية يف ظل  شة تقرير املراجعة اخلار غنا ق مجموعة العمل "اب تقرير جمب
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يع الوفود بواسطة  "!اخلاصة تقرير عىل  مجورأي الوفد أنه قد يكون من األفضل �تظار حىت توزيع ا ل ناء " األمانة"ن بية ا لبغ
سة  ته يف �جÒعات ا نا بق  مخلعىل ما قد  شـ قسـ يت تقدمي ". Íموعة العمل اخلاصة"م شأن تو يحا  قكام طلب الوفد أيضا تو ب ًض

يث أبدى وفد ينا فاصوكبوروفد  رشوع اخلاص به،  ح  نا فاصوللم يومكيبور هر ذ, ا تقرير بعد  تقدمي ا تعدادا  ل مرونة وا ل ل ظسـ ً. 
شأن ما تقوم به من أعامل نة  يه ا تو بومع ذ,، ترك الوفد األمر للريس  للج جل  .ئ

نأ  .37 نا فاصووفد هو تخابهكيبور ن الريس عىل ا ساعدة الريس . ئ ته يف  ئوأعرب عن  ها "للجنة"مثق يق أهدا يل  ف يف  حتق سب
يا ماهرا يث أنه اكن دبلوما ية،  تعلقة :ورة احلا ًا ً سـ ل رشوع املقدم من بالده، وأكد . حمل يع من أيد ا شكر  ملوتوجه الوفد  مجل ل

رشوع املقرتح سني ا تعداده ا:امئ لالسـÒع إىل لك �قرتاحات  ته وا ملجمددا عىل ر تح سـ لب  .غ

نة"، وأبلغ "األمانة" ا*ي أعدته ئالريس إىل اجلدول الزمينوأشار  .38 رشوع املقرتح من " للجا ملبأنه اكن من املقرر تقدمي ا
نا فاصو ساعة كيبور يس من ا ل يوم ا ساعة 11:30مخل يت املطلوب تقدمي . 13:00ل إىل ا تو قوطلب من الوفد إخطاره  ل

هر يري اجلدول الزمين لفرتة ما بعد ا  Xيه يف حا لظ�قرتاح   .تغف

نا فاوفد بووقال  .39 متد عىل صكير سوف  بة إلجاميل الوقت املطلوب،  ية، أما  يعو أن ساعة واحدة قد تكون اك ف لنسـ ف
ساهامت املقدمة من الوفود األخرى  .ملا

بدائلواقرتح  .40 لالريس بعض ا يابه، أو دراسة تقرير املراجعة " للجنة"فميكن : ئ  Xنظر يف تقرير املدير العام يف حا غا ل
ية رشوع �قرتاح املقدم من " جنةلل"كام ميكن . جاخلار نظر يف  مأيضا ا نا فاصول ية . كيبور مهومع ذ,، جيب اختاذ قرارا نظرا أل ً

 .عامل الوقت

ش .41 نا بدء يف  قورأى وفد فزنويال أن احلل هو ا نا فامل رشوع املقرتح من بور كية ا هرصمل وأعلن عن . لظو يف فرتة ما بعد ا
ية عىل أ يةلتمناتفاقه مع مجموعة جدول أعامل ا شات اخلاصة ملراجعة اخلار نا ناء ا تقرير أ جية تواجد مقدم ا ق مل ث ل ويف حاX . مه

نا فاصوموافقة وفد  ية، عىل أن " للجنة"، ميكن كيبور شة تقرير املراجعة اخلار نا تقل إىل  رشوعه، مث  شة  نا بدء يف  جا م ن قم ت ق مل
تايل يوم ا تقرير يف ا ئü عىل معد ا لتطرح األ ل ل سـ ُ. 

نا فوفد وأعرب  .42 وأضاف بأنه يرغب يف أن يكون جزءا . للمداخü اليت أدىل هبا" لوفد فزنويال" عن شكره اصوكيبور
شلكة ملمن احلل ويس جزءا من ا سعا من . ل هر، مما يوفر  متوأردف قائال، بأنه يدرك توفر بعض الوقت يف فرتة ما بعد ا لظ

شة اقرتاحه نا قالوقت  تعداد إلبداء ومع ذ,، يف حاX إذا ما شلك هذا �قرتاح ب. مل هو بدوره عىل ا سـعض الصعوت،  ف
شة �قرتاح يف أي وقت نا يل  قمرونة وتأ م  .ج

تعلقة وأعلن  .43 يه، عن تقديره الاكمل للصعوت ا يابة عن �حتاد األورويب وا:ول األعضاء   ïتحد ملوفد ا:امنرك،  فن لم ً
هر شة الرب\مج يف فرتة ما بعد ا لظنا ق تعدة ب. مب رشوع مسـوأضاف بأنه غري  شأن  شات  نا معد  ب ق نا فاصوللم بة . كيبور لنسـأما 

شات نا ناء ا تقرير أ تعلقة بعدم وجود معد ا تحفظات ا ية، أبدى بعض ا قتقرير املراجعة اخلار مل ث ل مل ل نحو، اقرتح . جل لوعىل هذا ا
هر نظر يف تقرير املدير العام يف فرتة ما بعد ا لظالوفد ا  .ل

تام وأعرب  .44 يده ا يا عن تأ للوفد أملا ل ي يه، ن فيان ا*ي أدىل به وفد ا:امنرك مس �حتاد األورويب وا:ول األعضاء  ب
يق توفر وقت  سـيث ال  للتني ناك بعض املعقوية يف اجلدول الزمين األصيل. ح لومىض يقول، اكن  يا . ه نبوقد مت إدراج حدï جا

تعلق القرتاح املقدم من وفد  نا فاصومليف اجلدول الزمين وهو ا ناك . كيبور تظرة عىل هو شاريع األخرى ا نالعديد من ا ململ
يمي تة تقارير  نة، مبا يف ذ,  تقجدول أعامل ا سـ بل �قرتاح املقدم من . للج تقارير  شة هذه ا نا بغي  قو م لن ق نا فاصوي ، كام كيبور

يه يف املايض نة الوقوع يف نفس اخلطأ ا*ي وقعت  نب ا فبغي أن  للجن تج طقيا، منوكرر قوU بأن اجلدول األصيل اكن . تي
بغي عىل  نة"ينو*,   .�لزتام والعمل به" للجا
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يا"وفد مرص إىل �قرتاح املقدم من وأشار  .45 ية أوال" نوفد أملا شاريع احلا شة ا نا بدء يف  ً ل مل ق ياق، . مل لسـويف هذا ا
تقدميي اخلاص " األمانة"ُاقرتح الوفد أن يطلب من  بدء يف العرض ا لا ية"ل ثا نملرحü ا رشوع اخل" ل نفاذ إىل قواعد ملمن ا لاص 

تخصصة، أو  يا\ت ا ملا ية"لب ثا ناملرحü ا رشوع " ل ية الفكرية"ممن  يات ا مللكأاكد ثايل ". مي ملوأردف قائال، بأن هذا هو احلل ا
U سائل العالقة اليت ال تزال عىل جدول األعامل، . تإذا ما مت اإلعداد والرتيب شة ا نا تطرد قائال، وكحل بديل، ميكن  ملوا ق مسـ

ية، .CDIP/6/12 revثل الويقة توشم ية الفكرية وا شأن ا ند جديد عىل جدول األعامل  من، اخلاصة قرتاح إضافة  ب لتب مللك
يف الصادر  ثة من ا ثا تلكيل الركزية ا ل ل لتفع توفر "وهكذا.  .CDIP/8/6 "revث، والويقة"للجنة"ل . خياران للعمل" للجنة"ي، 

ته للعمل مع  تعداده ومرو نوأعلن الوفد عن ا شأنسـ لأي مقرتح، وسوف خيضع لقرار الريس يف هذا ا  .ئ

مس وقال  .46 ïتحد ية،  تحدة األمر ًوفد الوال^ت ا م يك نة"، أن "اÍموعة ء"مل نظر . تبدو وكأهنا يف مأزق" للجا لولفت ا
سار األقل مقاومة هو امليض يف . ئإىل أن الريس قد عرض ثالثة اقرتاحات شة تقرير ملوأعرب الوفد عن رأيه قائال، أن ا قنا م

ية يذ جدول أعامل ا شأن  مناملدير العام  لتب سارات، إال أن . تنف سـتفوعىل الرمغ من عدم تواجد املدير العام لإلجابة عن أي ا
ناك " األمانة" يه، و ميكن إحالهتا إ ساؤالت للمدير العام،  يه أي  تقرير، ويف حاX تو ياغة ا ساندا يف  بت دورا  هقد  ل ت ل ص م فلع ج ً ً

بوعاحÒل حلضوره  باب عدم متكن . سـيف وقت الحق خالل هذا األ شأن أ ناك جحج وجهية  سـاكنت  ب نة"ه شة " للجا نا قمن  م
ية يف ذ, الوقت تقرير خارج "مجموعة العمل اخلاصة"وأشار إىل عدم اكÒل تقرير . جتقرير املراجعة اخلار ل، وتواجد معد ا

بالد تحدثني . لا سـىن توفر ا يمي، ال  ملوخبصوص تقارير ا يت شاريع ألربعة تقارير مهناتقل سودات ا ملأو  رشوع . م بة  ملو نا لنسـ كيبور
نا فاصو، فإن احلدث اجلانيب ا*ي وافق وفد فاصو يقة يف إ�حة الوقت ملزيد من كيبور ساعد  حق عىل �ضطالع به، قد  ي

هذا �قرتاح شة تقرير املدير. لاإلعداد  نا بدء يف  ته قائال، بأنه من األفضل ا تمت  قوا ل ملكم يومخ هر ذ, ا ل العام يف فرتة بعد   .ظ

يع املقرتحاتوأشار  .47 مجالريس إىل  نة"وقال إن . ئ توصل . ًحباجة إىل اختاذ قرارا" للجا لواقرتح الريس، يف حاX عدم ا ئ
يني سقني اإل يق ا:ورة، وعقد اجÒعا مع ا ميإىل قرار، أن يمت  ن قلتعل مل ي ئوطلب الريس إبداء أي اعرتاضات عىل �قرتاح ا*. ً

ية تحدة األمر يكتقدم به وفد الوال^ت ا  .مل

نظر يف �قرتاحنيولفت  .48 ية قد قدمت اقرتاحا أيضا، واقرتح أن يمت ا لوفد مرص األنظار إىل أن اÍموعة األفر . يق
تعداد  ناء، ويف حاX ا ية ترغب يف أن تقوم بدور  سـورصح بأن اÍموعة األفر ب  لعرض أي متديدات لالقرتاحات،" األمانة"يق

متديدات شة تÀ ا نا لميكن  قف  .م

يةوأكد  .49 نظر يف �قرتاح املقدم من اÍموعة األفر يقالريس لوفد مرص بأنه قد مت ا وأضاف برضورة إجراء مراجعة أو . لئ
متديدات نظر يف ا لي� بغرض ا ل ً تواجدين يف الوقت احلايل. تق يني غري  مومع ذ,، فإن األفراد ا نظر يف �قرتاح،. ملعن  لوقد مت ا

تة باب إدارية  يه نظرا أل حبومل يكن من املمكن امليض قدما  سـ  .ف

ترصحيات اليت أدىل هبا وأعرب  .50 يده  للوفد اجلزائر عن تأ يده من ". وفد مرص"ي يوأضاف بأنه قد تقدم قرتاح ومت تأ
نظر يف الوïئق للبل وفد مرص،  نظر يف هذه الوïئ.  .CDIP/6/12 "rev و .CDIP/8/6 Rev: ق تطلب ا لال  ق تواجد ي

ٍاملقمي أو أي أشخاص آخرين َ بل. ُ شة هذه القضا^ مرات عديدة من  نا قوقد مت  ته قائال بأن موقف اÍموعة . قم تمت  لكموا خ
ية معلوما، وأن  نة"يقاألفر نظر يف تÀ املوضوعات" للجا  .تميكهنا أن 

نأ  .51 نة واهو يادته  ته يف  نه، وأعرب عن  يا الريس عىل  نوب أفر للجوفد  قي ثق ي ئ يق لعبور هبا خالل دورة اجÒعات تعج
يده لالقرتاح ا*ي تقدم به . \حجة تعلق بأسلوب امليض " وفد مرص"يوأعلن عن تأ ية ف�  ب�ان األفر يابة عن مجموعة ا ي ل يقن ل
نظر يف الويقة . قدما تقاده يف وجوب ا ثوأعرب عن ا ل تقد أن .CDIP/6/12 Revع يع، بعد فرتة راحة الغذاء، نظرا ألنه ال  ً

نة"أن وأشار أيضا إىل . اك صعوت حتول دون ذ,هن هذا املوضوع عىل وجه " للجا يص الوقت الاكيف  لقد وعدت  بتخص
üشات لفرتة طوي نا يث اكن معروضا عىل طاوX ا سابقة،  تحديد، خالل ا:ورة ا قا مل ل وربط الوفد أيضا بني موضوع مؤمتر . حل

نة شه ا نا بغي أن  ية الفكرية ا*ي  للجا ق ت ني نه من جدول األعاملو. مللك ند  شة هذا ا نا هر فرصة  يهكذا، توفر فرتة بعد ا ب ق بعمل ل  .لظ
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سق �حتاد األوريب، وا*ي يقيض اللزتام جبدول األعامل وأعرب  .52 يده لالقرتاح املقدم من  يا عن تأ نوفد أملا ي من
ها فرتة بعد ا شات ا�طط  نا تحضري  يث قامت اÍموعات  لاألصيل قدر اإلماكن،  ل قح للم وأضاف الوفد بأنه من . ظهرل

سائل األخرى يف  نظر يف ا يث اكن من املقرر ا شة تقرير املدير العام،  نا سك جلدول الزمين األصيل و ملاألفضل ا ل ق حمت م ل
بوع  .سـوقت الحق من األ

يق �جÒع، ودعا إىل اجÒع . ئالريس إىل عدم وجود اتفاقوأشار  .53 يني"تعلوقرر  سقني اإل ميا قلن شة ب" مل قنا ر\مج مل
 .العمل

ند  يات :  من جدول األعامل7لبا يع تو يذ  صرصد  مج ية"تنف نه، " لتمنجدول أعامل ا يمي واإلبالغ  شة ا نا يذ و يمي ا عو تقق م نف لتق لت
ية يذ جدول أعامل ا شأن  نظر يف تقرير املدير العام  منوا ب لتل  تنف

نظر يف الويقة ثا ي ،evR6 /8/ CDIP.ل ية يف  بو ا ئات الو سامهة  تنفوصف  ن ي ي ملعم ية ذات ه يات جدول أعامل ا منذ تو لتص
üالص 

نة"ئالريس وأحاط  .54 شات اليت أجراها مع " للجا نا قعلام  ية"مل ميسقي اÍموعات اإل قلن ، وبأنه قد مت �تفاق عىل "م
هر تني خالل فرتة ما بعد ا شة و لظنا يق ثم ثوشمل ذ, الويقة. ق ية يف "، .CDIP/8/6 Rev ي ئات ا سامهة ا نوصف  ي ملعم له

بو  لتالو يهي ية لك ف�  يات جدول أعامل ا نيذ تو من يعص لت ند جديد عىل جدول "، .CDIP/6/12 Rev ث، والويقة"نف باقرتاح 
نة"أعامل  ية" للجا ية الفكرية وا منشأن ا لتب نة لويقة ". مللك بدأ ا ثواقرتح الريس بأن  للج ت  "األمانة"، ودعا .CDIP/8/6 Revئ

 .ثإىل تقدمي الويقة

يات  .CDIP/8/6 Rev ثويقةبأن ال" األمانة"وأفادت  .55 يذ تو بو يف  ية يف الو ئات ا سامهة ا صتضمن وصفا  ي ن ي مل تنفت ملع له ً
ية" بو مبوافاة . لك ف� خيصه" لتمنجدول أعامل ا ية يف الو ئات ا تفق علهيا، قامت ا يق ا ية ا يورصحت بأنه ووفقا آل ن ي مل سـ ملعل ه لن لت
ية العامة" ثساهامهتا، كام يه واردة يف الويقة " مجلعا ية  . WO/GA/40/18مب نظر يف الويقة، أحالت ا مجلعويف أعقاب ا ث ل

تقرير إىل  نة"لالعامة يف العام املايض ا نة"قامت ". للجا تأنف " للجا ية، وقررت أن  شة الويقة يف ا:ورة املا سـنا ض ث ق تمب
تاسعة شات خالل ا:ورة ا نا لا ق بل ا:ول األعضاء عىل الو. مل يقات من  قكام تقرر أيضا جواز تقدمي  تقوم . ثيقةتعل " األمانة"سـو

ها عىل  يقات وعر ضيع تÀ ا تعل لتجم نة"ب نة" "األمانة"ويف هذا الصدد، أبلغت ". للجا يقات عىل الويقة " للجا ثبعدم ورود  تعل
نذ ا:ورة األخرية يجة *,، مت عرض الويقة مرة أخرى عىل . ممن أي دوX عضو  ثو نة"تن  .للنظر فهيا" للجا

ية-مجهورية(وفد إيران وأشار  .56 يل )ماإلسال تقرير هو  هدف الهنايئ  يوية، إىل أن ا مس اÍموعة اآل ïتحد ه،  لل تسسـ ل ًم
بو يق بني جلان الو يا يق بني اللجان ولرصد . لتنسـ شأن اقرتاح ملموس  ناك اتفاق  بغي أن يكون  سـويف هذا الصدد،  ب ه للتني ن

ية شطة اإلمنا ئاأل تعلق بطرائق تقد. ن شلكة ف�  ناك  يومع ذ,، اكنت  م تقارير يف أن تعكس توافق ه نجح هذه ا تقارير، ومل  لمي ا ت ل
تابعة. آراء اللجان يام بأي نوع من ا يكون من الصعب ا نحو،  ملوعىل هذا ا سـ شاء . لقل يق"نوعىل الرمغ من إ ية  سـآ ، إال "للتنل

بدو-أهنا نة-ي عىل ما  ناء ا:ورة األخرية  شات اليت جرت أ نا يحه يف ا للج ال تعمل، كام مت تو ث ق مل نة إىل . ض سعى ا بغي أن  للجو ت ني
يق"تفعيل  ية ا سـآ نظر إلهيا عىل ". لتنل شلكة، ولكن بدال من ذ,، جيب ا يق عىل أهنا  ية ا نظر إىل آ بغي عدم ا لكام  م سـ ل ل ًي لتن ن

ية يهنا خبصوص األشطة اإلمنا يق ف�  ية يف العمل بني اللجان، وتعزيز ا ئأهنا احلل للقضاء عىل �زدوا ن بسـ ويف هذا . لتنج
يات الصد يذ تو بو يف  ية يف الو ئات ا سامهة ا تعلقة  ية الويقة ا هر أ صد،  ي ن ي مب مل ث نفمه تتظ ملع ية"له . ٌلك ف� خيصه" لتمنجدول أعامل ا

سابقة حول هذا املوضوع، فإنه من  شات ا نا لومع ذ,، وكام هو مذكور، ونظرا لعدم وجود اتفاق أو توافق يف اآلراء يف ا ق مل ً
شأن توصل إىل اتفاق  هم ا با ل يق" األداء العام مل ية ا سـآل تقارير من أجل "لتنل ية ا سني نو ل، مبا يف ذ, طرائق اإلبالغ و ع حت

نة شات يف ا نا للجسري ا ق مل شات حول . تي نا تكون ا قبدون �تفاق عىل الطرائق،  مل سـ يق"ف ية ا سـآ يدا، " لتنل نة أكرث  ًيف ا تعق للج
توصل إىل أي نوع من �تفاق يكون من الصعب ا لو ناك نقص. سـ تصü هاكن  شطة ا ية أل يق بني اللجان ا مل يف ا ن ن ملعسـ لتن

ية، ال سـ� يف جمال وضع القواعد واملعايري سلمي، لن تكون . لتمن يق ا لوبدون ا نة"لتنسـ يذ الركزية " للجا تنفقادرة عىل إبراء و



CDIP/9/17 
16 
 

تقارير ا شة وتقدمي ا نا يمي و ها، وحتديدا، الرصد وا يف امللقي عىل عا ية من ا ثا ملا ل ق تلك ن مل تق لتق ً يات ل يذ تو صتعلقة  نفت جدول أعامل "ب
ية بو ذات الصü" لتمنا ئات الو يق مع سائر  ي ي هسـ بادرة اليت تقدم هبا . لتن يوية  بت اÍموعة اآل ملويف هذا الصدد، ر سـ ح

شأن طرائق ضامن سري معل  ية  شاورات غري ر ية العامة بعقد  بريس ا مس م مجلع يق"ئ ية ا سـآ ئات ذات الصü " لتنل لهيوحتديد ا
تقاريرألغر  .لاض إعداد ا

شكر إىل وتوجه  .57 ية  لوفد مرص مس اÍموعة األفر ومىض يقول، . CDIP/8/6 Revثنظري إعداد الويقة " األمانة"يق
ست  ية العامة يف عام عكلقد  يذ قرار ا ية إىل  هود الرا مجلعالويقة ا نفث م شأن 2009تجل يق"ب،  ية ا سـآ وتقدمت اÍموعة ". لتنل

يق ثالثة  ية  تعلاألفر ب تقرير. ثات عىل الويقةيق يق إعداد ا يق األول  تص ا لا سـ نتعل بتل تخدام . خ تقرير أعاد ا سـيث لوحظ أن ا ل ح
تلفة يف اجÒعات سابقة للجان سان وفود  ية وردت عىل  خميا\ت  ل فعل يق . ب يار هذا ا بب ا سـوساءل الوفد عن  ت لتنت خ س

تقرير بب عدم إماكية . لاخلاص إلعداد ا ساءل الوفد أيضا عن  نكام  نة"ست يل " للجا يات ذات الصü، و تو تحديد ا يام  حتلا ص ل ب لق
يات تو يذ تÀ ا سامهة العمل ا*ي تقوم به يف  صية  ل نفم تيف ية . ك تو يه ا ثال، مت تو يل ا صفعىل  ل مل جس  اخلاصة إلرساع يف 18ب

ي ية ا:وية ا نة احلكو يدية والفوللكور إىل ا ية واملعارف ا نإجراءات حامية املوارد الورا ل للج تقل ملعث اكن من . )IGC(ة بذ, مل
ية ا:وية  نة احلكو ية ويوحض أن ا تو تقرير ا لاملمكن أن يذكر ا للج ص ل شاوراهتا، وانهتت من عقد ) IGC(مل يل  مقد قامت  بتعج

نصوص،  سات، واكنت يف مرحü إعداد ا لثالث  نه . وهكذاجل يل ا*ي ميكن أن  تح ثاال عىل نوع من أنواع ا تضماكن هذا  ل يل ً م
نادا  تقرير ا ًا ست يات ل ية"صإىل تو نة" لتمنجدول أعامل ا بو . للجذات الصü بعمل ا ئات الو تعلق  ثاين هو ا يواكن األمر ا ي مل هبل

يق  يق"تطبذات الصü اليت خضعت إىل  ية ا سـآ تني، ". لتنل تني ها سامهة  تضمن  تقرير مل  موأشار الوفد إىل أن ا ن م ي جلل
ية  نة الرب\مج واملزيا نوحتديدا،  جل ً)PBC (نة او نا بو"ية ملعللج يذ ". يمبعايري الو تان يف  شار تان غري  تنفال تزال ها�ن ا ك م للجن

هام إذا ما تقرر ذ, ية إرشا يق من عدمه، وحول  ية ا هام يف آ تلفت اآلراء حول إرشا ية العامة، وا كقرار ا يف ك كخ سـ ل . لتنمجلع
يا يذ تو بارشة  تا الصü بصورة  تني و صوأعرب الوفد عن رأيه يف أن هاتني ا ت نفن م بيق ث ية"ت للج بغي، "لتمنجدول أعامل ا ين، و

سامههتام تايل، إعداد تقريرا ًعن  م تضمن عىل وجه اخلصوص، تقرير . ل ثü عىل ذ,،  ناك العديد من األ تاكن   "األمانة"مه
يات  ية"صالنهتاء من دمج تو ية للفرتة " لتمنجدول أعامل ا نيف ويقة الرب\مج واملزيا ثال . 2013-2012ث مومل يكن هذا سوى 

ية أن . واحد فقط نة الرب\مج وا يجب أال يكون من الصعب عىل  ية،  يات يف املزيا تو منوإذا ما مت �نهتاء من دمج ا جل ن ص لتل ف
يات تو سامههتا يف ا تقرير عن  صتقوم بإعداد ا ل م يحات، ورمبا من . ل ثة يه احلصول عىل تو ثا نقطة ا ضاكنت ا ل ل ، عىل "األمانة"ل

مجلنرصين آخرين واردين يف قرار ا نرص األول هو اضطالع . عية العامةع نة"لعاكن ا يات يف هناية " للجا تو يذ ا صمبراجعة  ل تنف
ية  تاجت . 2013-2012لالفرتة احلا نة"حا نة، ورشوط " للجا يام ملزيد من املراجعة ا شة أو الختاذ قرارا حول ا ملمكنا لق ق مل

تصاصا تقلني، وحتديد ا ية ا ية الفكرية وا يار خرباء ا خا سـمللك من ملت لت تقüخ يام ملراجعة ا يفاهتم،  سـهتم و ملتلك وطالب الوفد . للق
ية، خبصوص مىت ويف ميكن  شأن هذه ا يحا  كتو لعمل ب يذ " للجنة"ض سـىن  يفات، يك  تصاصات وا نفأن توافق عىل � تخ تي لتلك

هام من قرار  نرص ا لذ, ا ية العامة"لع يح خبصوص طلب إد". مجلعا تاج إىل تو سأX األخرى اليت  ضواكنت ا حت راج تقرير عن مل
تحدة  تحدة، معال التفاق املربم بني األمم ا بو ا*ي يقدم إىل األمم ا نوي للو تقرير ا ية يف ا مليذ جدول أعامل ا مل ي سـ ل لمن لت تنف

نظمة"و نرص من قرار ". ملا يذ ذ, ا يا\ت اخلاصة  تحديث ا لعويف األخري، طالب الوفد  ت ب نفب ب ، كام طلب من "األمانة"ل
لشاركة ا" األمانة" نام ًتقرير مع األعضاء إن اكن ذ,   .ممك

ية، موقفه بأن كرر و .58 مس مجموعة جدول أعامل ا ïتحد لتمنوفد اجلزائر،  ً يق"م ية ا سـآ واحدة من الراكئز اليت يقوم " لتنل
نة"علهيا معل  ئت ". للجا نة"ُنشفقد أ يات يف " للجا تو ية وتعممي ودمج ا يذ جدول أعامل ا تعامل مع  صيف األساس  ل من لتلل تنف

بو شطة الو يأ يف الصادر إىل . ن متل ا لتلكومن مث، ا نة"شـ يات " للجا تو يذ اكفة ا شة  نا يمي و ئويهتا عن رصد و صعىل  ل ق ل نفسـ م تتق م
بو ية يف الو ئات ا يق مع ا تقارير عهنا  متدة، وإعداد ا يا ن ي سـ ملعل ه لن لت نة . ملع نارص الرضورية  يق واحدة من ا ية ا للجتعد آ لع سـ لتنل

ها فيق أهدا يةوعىل هذا . لتحق شاء هذه اآل ية العامة إل ية عن سعادهتا بقرار ا نحو، أعربت مجموعة جدول أعامل ا لا ن مجلع من . لتل
تحقق هذا الغرض عىل حنو اكمل يث مل  ية أن تليب الغرض مهنا،  بغي عىل اآل يومع ذ,،  ل حي يام . ن بقوأشار الوفد إىل سعادته 

يذ جدول أعامل ا سامههتا يف  لبعض اللجان إلبالغ عن  تنف شأن . تمنية ورفع تقرير بذ,م تالف اآلراء  تقرير إىل ا بوأشار ا خل
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يات  يذ تو ية اليت مت  صا نفلك ية"تيف يذ هبا" لتمنجدول أعامل ا ية اليت جيرى ا نفهبا، أو عن ا لتيف ُ تقرير فرصة ل�ول . لك لكام أعطى ا
يذ"لألمانة"األعضاء و شأن ا نظر  بادل و<ات ا لتنف   ب ل ش. لت نا تضمن ا قبغي أن  مل ت شأن ني يق"بات  ية ا سـآ نة" لتنل ينارص  . معع

يمي سأX الرصد وا نرص األول هو  لتقا م يام . لع نرص  تطلب هذا ا قو لع نة"ي يات عىل " للجا تو يذ ا صيمي املدى ا*ي يمت  ل نف تتق ب
يذ، وذ, كام ورد يف اقرتاح  شطة اليت تدمع ا لتنفأساسه، بدال من األ ن ية" وفد مرص"ً ب�ان األفر يقمس مجموعة ا ن هذا واك. ل

نة"من األمور اليت اكنت  نظر فهيا" للجا ية " وفد مرص"قدم . ليف حاجة إىل ا تو يذ ا صثاال عىل  ل نف تم يع . 18ً نة"تسـتطو " للجا
يذها يمي مدى  يات أخرى  ناقش أيضا تو نفأن  تتق ل ص يمي، سوف يكون عىل . ت ناء ا لتقيف أ نة"ث تلفة، " للجا تعامل مع جوانب  خما ل

ساعدة ا نمبا يف ذ, ا تعامل مع القضا^ يف "األمانة"ية املقدمة من لتقمل ية اليت جيرى هبا ا ل، ووضع القواعد واملعايري، وا يفلك
يات الواردة يف  تو تلفة، مع مراعاة ا صاللجان ا ل ية"� هم ". لتمنجدول أعامل ا ية يف " للجنة"ملاكن من ا باع هذا األسلوب  مكهنجإ ت

يذ العمل امللكفة به تنفياق  شأن اقرتاjا مع ولفت الوفد األ. سـ سابقة  شات اليت دارت يف ا:ورة ا نا بنظار إىل أنه يف ا ل ق مل
ته إىل  ية ا*ي قد ماÍموعة األفر سائد U هو أن ذ, سوف يمت عىل " األمانة"يق هوم ا يا\ت، اكن ا لإلعداد ويقة حمدثة ا ب ملفث ل

يا\ت اليت أدلت هبا الوفود ية الواردة يف ا نارص الر بأساس ا سـ للع ها تتطل. ئي بغي  يق والفحص، و تد نارص ا يعب هذه ا ن جتمق ي ل لع
هل عىل  نة"يسيف منوذج  بار الواجب" للجا يام . عتأن تولهيا � ية  هدف هو حتديد  قوشدد الوفد عىل أن ا يف نة"كل برصد " للجا

ية يذ جدول أعامل ا يمي  لتمنو نف نة"ومىض يقول، اكنت . تتق ها " للجا سـىن  نفيف حاجة إىل أدوات واحضة حىت  تل يذ هذا تي
متل هذا عىل الويقة املقرتحة من . الغرض ثوا يا\هتا"األمانة"شـ ية اليت أïرهتا الوفود يف  يع القضا^ الر ب  سـ يتجم سأX . ئل مناك  ه

ية يذ جدول أعامل ا ساهامهتا يف  ية املطلوب مهنا اإلبالغ عن  شة خبصوص اللجان ا نا تاج إىل ا منأخرى  م ن ق مل لتحت تنف اكن من . ملع
باق  يات نطالواحض ا بين تو ية العامة  تطلب قرار ا يث  يع اللجان،  صهذا عىل  مجلع ت تمج ية"بح دمج تÀ " لتمنجدول أعامل ا

بو شطة الو يع أ يات يف صلب  تو يا ن مج ص ية سوف جترى . ل شأن اللجان ا شات  نا نه مل يكن من الواحض ما إذا اكنت ا نو ب ق ملعمل لك
ية"يف  ية الفكرية وا ية  نة ا منا ن لتللج مللك تلفة ذاهتاأو يف ال" ملع سم هذا األمر. �لجان ا هة امللكفة -حأدى عدم  جل من يه ا

نة"ختاذ القرار اخلاص بأن  ئوX عن اإلبالغ " للجا نة" إىل صعوت يف اجÒع -ملسـيه ا بو " للجا ية مبعايري الو يا ملعن
)CWS (بوع املايض ته، و. سـيف األ سأX هامة Íمو ته قائال، بأن هذه  تمت الوفد  عوا م لكم ية خ  üشارك بصورة اكم بغسوف  ي

ية من اجÒعات  ناء ا:ورة احلا لإجياد حال أ نة"ث  ".للجا

يا\ت اليت أدلت هبا وأعرب  .59 يده  يا عن تأ نوب أفر بوفد  للي يق ية، واجلزائر " وفد مرص"ج ب�ان األفر يقمس مجموعة ا ل
ية يابة عن مجموعة جدول أعامل ا من لتن ند مت . ل تطرد قائال بأن هذا ا بوا سابقة لسـ ي/ من ا:ورة ا لتر ومن املؤسف ". للجنة"ح

ية للويقة  نة مل تكن قادرة عىل إجياد حال لالقرتاح ا*ي تقدمت به جمددا مجموعة جدول أعامل ا ثأن ا من لتللج ً ًCDIP/8/6 
revشات نا سري ا هل القراءة  ق، يف أسلوب  مل لتي يا\ت اليت سلطت الضوء عىل و<ات نظر. س بنت الويقة فقط ا ث  لتضم

ب�ان الفردية ية وبعض ا لاÍموعات اإل نحو، طلب من . قلمي ُوعىل هذا ا يط الضوء " األمانة"ل هü القراءة  سلإعداد ويقة  لتث س
نت الوقائع يا\هتا اليت  يات اليت قدمهتا ا:ول األعضاء يف  تو نات وا ي�ت وا تضمعىل ا ب ص ل يس لتحتق سـتقوم " األمانة"اكنت . ل

يل الويقة دون احلمك عىل ثتح ل يا\تب شات بني ا:ول األعضاء. لب ا نا سري ا قمت تقدمي �قرتاح يف ا:ورة األخرية  مل وقد . لتي
نة"قررت  يقات إىل " للجا تقدمي  سامح ل�ول األعضاء  تعلأيضا ا ب شأن الويقة "األمانة"ل ث  ومع ذ,، مل . CDIP/8/6 revب

بة ألي من ا:و" األمانة"تتلق  يقات، رمبا لعدم توفر الر غأي  وأشار الوفد أيضا إىل القرار . ل األعضاء لقراءة تقرير مصغرتعل
نة"ا*ي اختذته  شأن " للجا سابقة  بيف ا:ورة ا يق"ل ية ا سـآ هرت صعوبة ". لتنل ية،  ظوكام أبرزت مجموعة جدول أعامل ا لتمن

ية هذه اآل يذ الفعيل  لا ل نة"دأبت . لتنف سأX اللجان ذات الصü" للجا مدامئا عىل العودة إىل  بوع املايض مت حتديد يف. ً جلنة "سـ األ
ية كإحدى اللجان ذات الصü، ولكن مل يوافق عىل ذ, بعض ا:ول  نا ب�ان ا بل العديد من ا ية ملعايري، من  بو ا مالو لق ل ن ملعي

بغي أن . األعضاء األخرى بو ذات الصü اليت  سأX خبصوص جلان الو هم معاجلة هذه ا نمن ا يمل ي يةًتقدم تقريرا مل  العامة مجلعإىل ا
ية يذ جدول أعامل ا سامههتا يف  منعن  لتم ية يف . تنف شاورات غري ر مسيف ا:ورة األخرية، تقرر مرة أخرى رضورة إجراء  م

Xسأ شة هذه ا نا تات ما بني ا:ورات  تو ملا ق مل ي نذ عام . قل  ,* üوطلب الوفد معلومات . 2010مواكن يمت اختاذ قرارات مماث
شاورات ق ها ملعام إذا اكنت هذه ا توصل  تابعة القرارات اليت يمت ا هم  يث اكن من ا يت من األساس،  لد جرت يف أي تو م مل ح لق

سأX هامة جدا، وسوف يمت . من خالل هذه �جÒعات يل بعض املوضوعات، وهذه  تأ بغي فقط اختاذ قرارات  ًال  م ب جي ن
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بü اخلاصة  شات ا نا ملقإïرهتا يف ا ق ساعدة "مل ية  للمتقرير املراجعة اخلار بوجب ية اليت تقد?ا الو يا هر احلاجة إىل ". لتقن تظومن مث، 
نقطة يح هذه ا لتو ية . ض شة ذ, يف �جÒعات اجلا نا بغي  بوشدد الوفد عىل أنه ال  م نن ق شة ". للجنة"ي نا تعني أن تمت ا قبل  مل ي

نع القرار يف ئة  ية العامة، ويه أعىل  ية القرار ا*ي اختذته ا ية نظرا أل سة ر لصيف  ي مجلع مه مس هجل بوً يع . ي الو مجلوكرر الوفد تقديره 
شاركة  ية، وأعرب عن تطلعه إىل ا يذ جدول أعامل ا سامههتا يف  شأن  ية العامة  ملاللجان اليت قدمت تقريرا إىل ا من م ب لتمجلع تنف ً

شأن ناءة يف هذا ا لا  .لب

نأ  .60 نهو تعاون والعمل بصورة  تخابه، وسلط الضوء عىل الزتامه  بوفد الربازيل الريس عىل ا ل ن  جماالت معلاءة يف ئ
نة" برية عىل ". للجا ية  كوعلق الوفد أ يق"مه ية ا سـآ شكر إىل ". لتنل .  CDIP/8/6/Rev ثعىل إعداد الويقة" األمانة"لوتقدم 

سني  ية واليت تلخصت يف إماكية ز^دة  ية واÍموعة األفر حتورصح تفاقه مع اآلراء اليت عربت عهنا مجموعة جدول أعامل ا ن يقمن لت
تقري ييل Uلا تح نظور ا لر بدالX ا ل يات . مل يذ تو بح  بغي أن  تطرد قائال،  صوا يص ي نفسـ ية"تن ، بعد فرتة امخلس "لتمنجدول أعامل ا

ية  تعلقة ملزيا يث األمور ا تواه، ولكن أيضا من  يث  يس فقط من  بو،  شطة الو تجزأ من أ ننوات، جزءا ال  مل حم ي ن ي حسـ ح ل
يةجدو"ومىض يقول مل يكن . واإلجراءات اإلدارية ية فقط" للجنة"موضوعا " لتمنل أعامل ا ساعدة ا شطة ا نأو أل مل نه . لتقن لكو

يارية شطهتا ا يع جوانب أ تضمن  بو كلك، و شلك اهÒما للو  Xملعسأ ن مج ي ي ت يق . م رس وجوب  بب ا*ي  تطبوهذا هو ا يف سل
يق" ية ا سـآ بو" لتنل ئات الو يع  يعىل  ي يات  اكن. همج يةجدول أعامل "صمن الرضوري تعممي ودمج تو شطة " لتمنا يع أ نيف  مج

شلك اكمل بو  بالو ية  وقد برزت. ي ننة الرب\مج واملزيا هذا ا:مج)PBC(جل ثال منوذ[  ل  نة . مك ية يف  ية ا شة  نا جلمت  من قض لتق م
ية شات حول . نالرب\مج واملزيا نا نه يف ا:ورة األخرية بإجراء املزيد من ا قولفت الوفد األنظار إىل �لزتام ا*ي أعلن  مل ع ُ

يةحت  üتص شطة ا منديد وتعريف األ مل تلفة، اكن . لتن شاريع ا يص املوارد  ية يف  نة الرب\مج واملزيا نظر إىل دور  �و للم ختص ن جل ل
تقارير إىل  بارها ويقة الصü بدالX إعداد ورفع ا ية القصوى ا لمن األ ث ت ية العامة"عمه يذ " مجلعا جدول أعامل "تنفخبصوص 

ية ية ملعايري كام شدد الوفد من  ".لتمنا بو ا نة الو يام  نجديد عىل رأيه بوجوب  ي ملعجل ًتقدمي تقريرا إىل ) CWS(ق عن " األمانة"ب
ية يات جدول أعامل ا تو يذها  منية  ص لتل نف تيف يات . ك تو يه رساX واحضة مؤداها أن ا ته قائال أن ذ, من شأنه تو ـى  صوأ ل جلكم هن

ها  ها و ميجاري د بوتعمجم يع جماالت معل الو ييف   .مج

مس  وذكر .61 ïتحد ية،  تحدة األمر ًوفد الوال^ت ا م يك يق" اÍموعة ء"مل تقرير الوارد يف " األمانة"تعلبأنه طلب  لعىل ا
ناء ا:ورة األخرية CDIP/8/6ثالويقة  تلق أي رد2011يف نومفرب " للجنة"ث أ ورصح الوفد بأنه ال يوافق عىل أن . ي، ومل 

ثيطلب تعديل تÀ الويقة دون موافاة  تقدمي .  مبدخالت من ا:ول األعضاء"مانةاأل"ُ لنحت ا:ول األعضاء فرصة  ُم
هذا الطلب تجابة أي عضو  بدو عدم ا لاملدخالت، و سـ تطلب . ي تطرد قائال، مل  توا يق"سـ ية ا سـآ يع اللجان تقدمي " لتنل مجمن 

تقدمي تقارير ية  ئات ا يع ا بت  بتقارير، يف الوقت ا*ي طا ن ي مج ملعل شأن  .له تفاوض  ند ا بو ل يقلآ"ع ، مت درج لكمة "لتنسـية ا
"üتعلق " ذات الص ست ويقة الصü ف�  ئات غري ذات صü، أو  ييث اكن من املفرتض وجود  ث ي لي ه جبدول أعامل "ح

ية ية". لتمنا شة هذه ا نا تا طويال يف  ية ملعايري و بو ا نة الو تغرقت  بوع املايض، ا لقضيف األ ق ن ي جل سـ مسـ ق ورصح الوفد بأن . ملع
سأX إىل اÍموعة ء مل ت نة"ملطلب يف أي وقت رفع هذه ا تحديد ". للجا ها  لواكن من رأي اÍموعة دامئا ترك األمر للجان  نفس

يات  تقارير عن تو صما إذا اكنت ذات صü من عدمه ألغراض اإلبالغ وإعداد ا ية"ل  ".لتمنجدول أعامل ا

تحوأعرب  .62 يان ا*ي أدىل به وفد الوال^ت ا يده  ملوفد سورسا عن تأ ب للي ية مس اÍموعة ءي وشدد عىل أن . يكدة األمر
تلف الوفود يف اللجان ذات الصüتضمنت لفعل  CDIP/8/6 Revثالويقة  يا\ت اليت أدىل هبا  خميعا  ب للجتم وقد مت . ً

يع هبا يف اللجان تقارير، مبا يف ذ, الطريقة اليت مت ا تجم�تفاق عىل هذه ا ية. لل تقارير  يق ا سم  ملنطقا ل سـ تعني .تنت ي و*, ال 
بل" األمانة"عىل  سري ما مت ذكره من  يل و نطوي ذ, عىل  يث  قإعادة العمل يف الويقة لطريقة املقرتحة  ي تفح حتل س وقال . ث

يادية معل "األمانة"الوفد أنه ال يؤيد اضطالع  نظر إىل  يا\ت، وخاصة  شأن ا ح لعمل املقرتح  ل ب يقة أن "األمانة"لب حق، و
بة. ً اكن مطلوتفسري هذا األمر نا سـاكن جيب عىل ا:ول األعضاء أن تديل بآراهئا، وقد مت ذ, بطريقة  تعلق . م ية "يوف�  لبآ

يق ها" لتنسـا تحديد �لزتامات امللقاة عىل عا تقواللجان ذات الصü، رصح الوفد بأنه اكن يقول دامئا بأن األمر مرتوك للجان  . ل
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بار بب ا شأن  يحا  توقد مت تقدمي تو ب عض س ًüبعض اللجان غري ذات ص  . Àومن مث، ال يرى الوفد جدوى من تكرار ت
سأX بأي شلك من األشاكل يد ذ, يف امليض قدما يف هذه ا يث لن  شات مرة بعد أخرى  نا ملا ق يفمل  .ح

نوأعرب  .63 يان ا*ي أدىل به لك من اÍموعة ء، ووفد سورسا، بأن األمر مرتوك للك  يده  نغار^ عن تأ جلوفد  ب ي يه ة لل
تىض  تقارير  تعلق إلبالغ ورفع ا مبقتقرير ما إذا اكنت ذات صü أو خبالف ذ, ف�  ل ي يق"ل ية ا سـآ رش أي وفد ". لتنل يمل 

ية ملعايري  بو ا نة الو شات اليت جرت يف ا:ورة األخرية  نا نخالل ا ي للج ق شة هذا األمر يف إطار ملعمل نا قبوجوب  نة"م ". للجا
شات، و نا قإلضافة إىل تÀ ا سأXمل ية حول هذه ا شات غري ر نا ملمت إجراء  مس ق تايل، لن يكون من العدل أن نقول أنه . م لو

شة هذا األمر نا ناك فرصة  قمل تكن  مل بو . ه نة الو يل األمور، ولكن يف إطار  يحاول  ية العامة بأنه  يكام قرر ريس ا جل ه سـ تسمجلع ئ
ية ملعايري فقط  .ملعنا

مس �وأشار  .64 ïتحد ًوفد ا:امنرك  يضة اليت جرت يف م شات ا نا يه إىل ا تفحتاد األورويب وا:ول األعضاء  ملسـف ق مل
يقات يث طلب من الوفود تقدمي املزيد من ا لتعل�جÒع األخري،  ُ نة" "األمانة"وقد أبلغت . ح بأنه مل ترد أي " للجا

تقد. مساهامت ئات اليت  سابقة بوضوح إىل ما يه ا ناء �جÒعات ا يعوأشار الوفد أ ي ل ث أهنا ويقة الصü ألغراض اإلبالغ لهث
تىض  تقارير  مبقورفع ا يق"ل ية ا سـآ يا\ت اليت أدىل هبا لك من وفد الوال^ت ". لتنل يده  نحو، أعلن الوفد تأ بوعىل هذا ا ي للل

نغار^ ية مس اÍموعة ء، ووفد سورسا ووفد  تحدة األمر ها يمل  .يك

نأ  .65 نه، وأكد عىل تأهو يا الريس عىل  يوفد بو ئ تعييف ية، ل يا\ت اليت أدىل هبا لك من مجموعة جدول أعامل ا منيده  ب لتي لل
شاهبة يا، وغريها من الوفود األخرى ذات املصاحل و�جتاهات ا نوب أفر ملتووفد  يق مل يكن :ى الوفود ذات الظروف . ج

يع اللجان تابعة األعامل اجلارية يف  شاهبة مع بالده القدرة عىل  مجا مت بال. مل يكون من الصعب  لو هام هذه سـ يمي مدى إ سده  تق
ية"اللجان يف  تطفات من " لتمنجدول أعامل ا بارة عن  يث أن هذه املعلومات  تقرير،  نادا إىل املعلومات املقدمة يف ا مقا ح عت ل ًس

تلفة يا\ت اليت أدلت هبا ب�ان  خما ساهامت. لب يمي ا ساعد لرضورة عىل  تقارير ال  يق ا ملولفت األنظار إىل أن  ي ل تقسـ وقال . تن
ب�ان جي يا\ت املقدمة من ا تصار عىل قامئة  ساهامهتا ويس � يام اللجان إلبالغ عن  يقا ما لضامن  لب إعداد  ب م لسـ قن ل ق ً ت

يذ . فقط يب  يطرأ عىل أعامهلم وكذا أسا يري ا*ي  يع اللجان أن تقمي مدى ا هم  نفوعىل وجه اخلصوص، اكن من ا تمل ل سـ تغ لمجل
بب  ي"بسهذه األعامل  يذها يف "ةلتمنجدول أعامل ا يب  تنف، ويف سامهت تÀ األعامل وأسا ل ية"ك لوهذا، ". لتمنجدول أعامل ا

ساهامت يمي هذه ا تحقق و تقرير صعوبة مجة يف ا يق احلايل  ملفقد شلك ا ل لل تقسـ  .لتن

ية العامة"وفد اجلزائر إىل القرار الصادر من وأشار  .66 سأX" مجلعا ملشأن هذه ا يار اللكامت، أشارت. ب تعلق  توف�   خي
ئات مل تكن ذات صü ألغراض " ذات صü"بعض الوفود إىل لكمة  ناك من ا ييث وردت هذه اللكمة يف القرار، و لهه ح

تىض  تقارير  مبقاإلبالغ وإعداد ا يق"ل ية ا سـآ ية إىل أن لكمة ". لتنل ئات"لتمنومع ذ,، أشارت مجموعة جدول أعامل ا اكنت " لهيا
ند . مدرجة أيضا يف القرار يةجدول أعامل "ستا بو"لتمنا شطة الو يات يف اكفة أ تو يذ ا بدأ  ي، من بني أمور أخرى، عىل  ن ص ل نف . تم

بو ئات الو يع  شطة يف  بع األ يوتضمن هذا  ي مج ن ية العامة"وخبصوص قرار . هلط شري لكمة "مجلعا همه الوفد،  ت، ووفقا ملا  يتف
ئات" ية الع" لهيا تابعة  ئات ا بو، مبا يف ذ, ا ئات الو يع  للجمعإىل  ل ي ي ي همج تعرض أحد . امة، وفرق ومجموعات العمل، اخلله يمل 

ئات ذات الصü"لسبب إشارة القرار إىل  بارة ". اللجان ذات الصü"ل، ويس إىل "لهيا تخدمت  عا ئات ذات الصü"سـ " لهيا
بو يع أ<زة الو تضمن  يألهنا  مج سري. ت ثل هذا، ألن لك وفد :يه  سري  شات عىل  نا بىن ا تفوهكذا، اكن جيب أال  تف ق ممل ه ُت

سريه هو األحص ترب  تفاخلاص، ولك وفد  يه . يع شات عىل ما هتدف إ نا تعني أن تركز ا لوبدال من ذ,، اكن  ق مل نة"ي وهو " للجا
نة من اللجان تقارير اليت ترد من لك  جليع ا ل ية الفكرية واملوارد : توتضمن هذه اللجان. جتم ية  ية ا:وية ا نة احلكو مللكا نم ل ملعللج

ية واملعارف ا تالورا ية بقانون الرباءات )IGC(قليدية والفوللكور لث نة ا:امئة ا ن، وا ية، )SCP(ملعللج نة الرب\مج واملزيا ن، و جل
ساعدة . اخل تقرير هو  موشدد عىل أن هذا هو املطلوب طاملا اكن الغرض من ا نة"ل يذ " للجا ساهامت  يمي ا نفيف رصد و لتتق مل

ية يد مواصü. لتمنجدول أعامل ا شات ملفوقد ال يكون من ا نا متر تÀ ا يث ميكن أن  سري اللكامت،  شات حول  نا ق ا مل تف ق تسـمل ح
شأهنا نوات دون توصل الوفود إىل اتفاق  بنوات و سـ يضا، ومهنم من يرى أسودا . لسـ باين اآلراء، مفهنم من يرى أ ًوهذا نظرا  ًً ب لت
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يح شري أحدمه إىل لكمة . حصوالعكس  شري األخر إىل لكمة "ذات صü"يوقد  ند . "هيئات"ي، وقد  بغي أن  تومن مث،  سن تي
ية أخرى شات إىل فر نا ضا ق يات . مل يذ تو صوقال الوفد أن ا:ول األعضاء وافقت عىل رضورة  ية"تنف بعد " لتمنجدول أعامل ا

Xيذ. مفاوضات مطو يل ا يات  تنفوأتفق أيضا عىل رضورة وجود بعض اآل لس هت لل يات . ُ لوتضمن تÀ اآل يق"ت ية  سـآ " للتنل
تقارير وا لإلعداد ا ية. تقيميل يل أداء تÀ اآل توصل إىل فكرة ما  لاكن املطلوب يف ذ, الوقت ا تفع واكن هذا هو املطلوب، . لل

يل شاركة . ملسـتحومل يكن ألمر ا تعداد  ية بأنه عىل ا مس مجموعة جدول أعامل ا ïتحد نحو، كرر الوفد  للموعىل هذا ا سـ من لتل م
سأX حتديد جلان عىل أهنا شأن  يع الوفود  ممع  ب تقارير الصادرة مج تقارير، وعام إذا اكنت ا ل ذات صü ألغراض اإلبالغ وإعداد ا ل

يدة ند. مفعهنا  شأن هذا ا شات  نا سري ا ساعد هذا عىل  بوسوف  ب ق مل ي لي  .ت

شابهوأعرب  .67 توجه ا ية وسائر الوفود ذات ا يان ا*ي أدىل به مجموعة جدول أعامل ا يده  يا عن تأ توفد بو ل من ب ملي لتل لل . يف
تطرد قائال ية يه العمود الفقري الرييس سـوا بغي أن تكون ا ئ،  منن يذ قرار "للمنظمة"لتي ية العامة"تنف، وأن  جيب أن يمت " مجلعا

üئات ذات الص يا للجان أو ا ي� ذا يع القطاعات دون إجراء   üيبطريقة شام ت لهمجل ً ً هم جدا . تق ًومن ا يق"مل ية ا سـآل العمل " لتنل
يمي ما إذا اك ية"ن تقبطريقة واحضة من أجل  نظمة"يؤثر عىل معل " لتمنجدول أعامل ا وذكر الوفد أيضا إشارة . من عدمه" ملا

تىض �تفاق القامئ بني " وفد مرص" تحدة  بو املطلوب رفعه إىل األمم ا نوي للو تقرير ا مبقإىل ا مل ي سـ نظمة"لل تحدة، " ملا ملواألمم ا
يذ  نه تقريرا عن  تنفو ً ية"تضمي تقري" لتمنجدول أعامل ا  .ر العامليف إطار ا

نطاق حول ا:ور احملوري وأشار  .68 ناك اتفاق واسع ا لالريس إىل أن  ه يق"ئ ية ا سـآل سائل ". لتنل ملوطرحت عددا من ا ُ
تقرير شلك وجودة ا تعلقة  لا ب سري قرار . مل تالف حول  تفوواصلت الوفود � ية العامة"خ يف ". مجلعا تلكووافق الريس عىل  ئ

نة" سري عام للقرار،" للجا توصل إىل  تف ها يف هذا اخلصوصل نجاح يف  يق ا معل إذا ما أرادت  وأثريت أيضا عددا من . لحتق
شاورات اليت اكن من املقرر إجراؤها بني ا:ورات يهنا، ملاذا مل يمت إجراء ا سائل، من  ملا ًكام طلب أيضا عددا من . بمل ُ

سارات" األمانة"ئودعا الريس ". األمانة"اإليضاحات من   .سـتفإىل الرد عىل هذه �

هü القراءة.  عىل ثالث نقاط"األمانة"وردت  .69 شأن ويقة  سأوال، خبصوص املالحظة اليت أبداها بعض الوفود  ث ب ً .
يق  ها يف  تلفة وإرسا يا\ت اليت أدىل هبا الوفود ا يع ا سـقررت العديد من اللجان اليت أدرج تقاريرها يف الويقة،  � ب جتم نث تل ل ُ

تقرير للشابه  تني عىل األقل من بني اللجان اليت قامت هبذا العمل أن تذك"لألمانة"وميكن . م تقد . جلنر   أن ما دفع "األمانة"تعو
شالك نب أي  يل و تعلق  باب  متÀ اللجان لفعل هذا األمر هو أ تج ه ت لسـ بة . لتس نطوي األمر عىل حتدي أخذته  شعوقد  ي

هü القراءة ها إلعداد موجزا أو ويقة  ية عىل عا سيق جدول أعامل ا ثتق من ًسـ لت تخرجة من الويقة اليت تركت معدا عىل حالهتا تن  ُ ث مسـ
نة يذه" األمانة"ومع ذ, ظلت . هالرا تعلق مبا يطلب مهنا  ها من �سرتشاد برأي ا:ول األعضاء ف�  نفعىل مو تقف ُ يا، . ي ïن

سأX اليت آïرها  ية يف هناية الفرتة " وفد مرص"ملخبصوص ا جشأن املراجعة اخلار نظر "مانةاأل"، ذكرت 2012/2013ب ل أنه و
نظر يف هذا األمر سع من الوقت  ناك  ية،  توقع يف هناية الفرتة احلا للإىل جحم العمل ا ت ه ل تقرير، ففي خالل . ممل تعلق  لوف�  ي

بل يذها من  شطة اليت مت  ية العامة يف العام املايض، مت �ضطالع بعمل مراجعة مفصü خبصوص األ قانعقاد ا تنف ن واتضح . مجلع
سقةمن هذه  يف بإعداد تقارير  تحدة األخرى يف  ئات األمم ا بو أو غريها من  يام الو تاملراجعة عدم  ن مل ي مي ج ه ويف أعقاب . ق

يق"املوافقة عىل  ية ا سـآ يويورك" األمانة"، سوف ترفع "لتنل تحدة يف  ية العامة لألمم ا نهذا العام تقريرا إىل ا مل وقد أخطر . مجلع
سكرتري العام  نة) "جو براديل(لا سؤال، اكن أول " للجا هذا ا تجابة  يذه يف العام املايض ا بحث ا*ي مت  ياق ا لبأنه يف  سـ ل لسـ تنف
رشوط الواردة يف " األمانة"يشء قامت به  بو"لهو إلقاء نظرة عىل ا ية املوقعة بني الو ي�تفا تحدة-ق خبصوص أسس " ملاألمم ا

رشوط الواردة يف املادة  تقارير، ويه ا لتقدمي ا شأن رفع تقرير6ل تحدةبب  نوي لألمم ا مل  مبراجعة " األمانة"وقد قامت . سـ
يذ تعلق  سارية ف�  لتنفاملامرسات ا ي ية اليت أجرهتا . ل تت ا:راسة ا لبحثوقد أ يام " األمانة"ثب نظمة"قعدم  نوية " ملا سـبرفع تقارير 

تظم نشلك  نظامت األخ" األمانة"كام �بعت . مب تخصصة وغريها من ا ئات ا ملأيضا مع بعض ا مل يف للوقوف عىل لهي جنرى يف 
ياق شري إىل . لسـاملامرسات املعمول هبا يف هذا ا ناك ما  تالف تÀ املامرسات، ويس  ية دالئل عىل ا هر ا:راسة ا يو ه لث خ بحتظ لُ ْ

نوية تقارير ا نة يمت �لزتام هبا يف إعداد ا سـقواعد  ل لي ندما . مع يه  تفكري  نوي هذا قد بدأ ا تقرير ا بدو أن موضوع ا عكام  ل سـ ل في ل
بو"برمت أ ند هذا احلد بعد ذ," يالو تحدة، وتوقف األمر  ية مع األمم ا ع�تفا مل نظامت األخرى إىل تقدمي تقارير عىل . ق مليل ا مت
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يع هذه املعلومات، قررت . أساس املوضوعات يب اليت " األمانة"جتموبعد  يذ ذ,، وما األسا بل  شة حول  نا لإجراء  سـ نفق تم
بعة يف املايض شطة " األمانة" تقم لوهذا، مل. متاكنت  تحدة خبصوص أ تظام إىل األمم ا نوية يف الوقت احلارض  نبرفع تقارير  مل ن سـ

بو"  ".يالو

به وأعرب  .70 يد عىل ا:ور احملوري ا*ي  تأ تقاده بأنه من اإلنصاف القول بأنه مت ا تلعوفد مرص عن ا ك ل يق"ع ية ا سـآ " لتنل
شطة  تعلق بأ نف�  نة"ي ي/ حن". للجا مس مجموعة جدول أعامل " وفد اجلزائر"و املوافقة عىل ما آïره مكام أعرب الوفد عن 

سري سأX ا تعلق  ية ف�  تفا مب ي لمن سري بوضوح يف . لت نا"لتفومىض يقول مت إدراج قواعد ا ية  فيياتفا بقانون "يف اجلزء اخلاص " ق
نص رصاحة يف املادة ". املعاهدات ليث مت ا سري أي معاهدة 31ح ية بوجوب  تف من �تفا ية ووفقا للمعىن الواحض ق نسن  حب

هدف والغرض من تÀ املعاهدة رشوط املعاهدة، ويف ضوء ا يعي  ياق ا تخدامه يف ا لاملفرتض ا ل ب سـ لطسـ يق هذه . ل تطبميكن 
يني سري هذين املصطلحني ا نالقاعدة يف  يفة اللغوية للكمة . ملعتف عىل أهنا صفة وفقا لقاموس " ذات الصü"ظمت تعريف الو

سفورد، وتعين شةكأ نا يد ا ناسب للموضوع  ق �رباط الويق أو ا مل مل ث تعريف عىل جلان العمل اليت مت . قت يق هذا ا  Xلويف حا تطب
شطهتا من  بعاد أ نا يق"تس ية ا سـآ يات "لتنل هم مربط ارباطا ويقا أو مربط عىل حنو مالمئ مع تو يجد املرء أن  ص،  ت ث ت ت معلسـ

ية" شأن وأضاف الوفد بأنه ميكن �". لتمنجدول أعامل ا بو اليت وافقت علهيا ا:ول األعضاء  بهاد لعديد من وïئق الو ي ستش
يات  تو هم   üقة صïصو ل ية"معل ية ملعايري ". لتمنجدول أعامل ا بو ا نة الو تالف يه  يدة حمل � نة الو ناكنت ا ي جل ملعللج خ ح

)CWS .( تفق نة"تورمبا  ية " للجا نة الرب\مج واملزيا نعىل أن معل  يق، ذي عالقة) PBC(جل ية ا سـ ويقة بآ ل لوهذا، جيب لتنث
نة"أن تقرر  بال" للجا يق  ية ا ية يف آ نة الرب\مج واملزيا مسـتقشاركة  سـت ل ن جل نم تعريف لكمة . ل تعلق  بوف�  " وصف"ي

)description( يات يذ تو ساهامت يف  ياق ا ص يف  مل ية"تنفسـ تعريف "لتمنجدول أعامل ا بع-ل، اكن هذا ا تلفا عن -لط  خم 
ية اليت مت . )compilation" (ميعجت"معين لكمة  يا\ت ا تاج ا ساخ و إعادة إ ية ا يع سوي  تعدى ا لفعلال  ب ن ن معل تجم لي سـتل

شطة اليت مت "الوصف"أما . ثاإلدالء هبا فقط يف ويقة واحدة هودات لوصف األ نطوي عىل  ن، عىل اجلانب األخر،  جمي ف
يام بو. تنفيذها ند ا هة ما  تحزي  لقوال يعين هذا لرضورة ا عجل يادل هار عدم ا ئا ما ، أو إ حلصف  ظش ثü . ي مناك العديد من األ ه

يذها نت وصفا لألشطة اليت مت  تقارير وامللخصات اليت  ثة عن ا تنفاحلد ن تضم ل يذ جدول . ي تنفكام يعد تقرير املدير العام عن 
ثاال عىل هذا ية  مأعامل ا يال ملا حدث يف عام . لتمن تقرير  ًفقد تضمن ا حتل ياق وبدالX تعممي وقد مت رسد ذ. 2011ل سـ, يف 

ية" تعممي ". لتمنجدول أعامل ا بة  توقعات  شاريع وا تقرير وصفا حلاX وموقف ا لوقد قدم هذا ا سـ ل مل ية"لنل ". لتمنجدول أعامل ا
بل  بذوX من  هود ا سريا  يادية، أو أن يكون قد قدم  تقرير قد فقد ا قوال يعين هذا أن يكون ا ملللج تف حل بو"ل لتنفيذ " يالو

ي تو صا ي� للوضع الراهن. اتل تعدي كونه  تقهو ال  ية لعمل . يف سامهة ا يمي ا ية وصف أو  تقد الوفد أن  لفعلوهكذا، ال  مل معل تقيع
ية"اللجان يف  ياد" لتمنجدول أعامل ا بغي أن توافق . حلسوف يؤدي لرضورة إىل فقدان ا يل امليض قدما،  نويف  يب نة"س " للجا

تاجان  تقرير  يق وجودة ا حيعىل أن  ل تطويرتنسـ يقة اليت تقوم . لإىل ا يات ا: تو تطلب األمر املزيد من الوصف  قكام  ص لل ي
ية معاجلهتا بو و نة من جلان الو يفيذها لك  كنف يب جل تلفة اليت أعربت عهنا الوفود. ت سريا للمواقف ا تطلب هذا لرضورة  �وال  تف  .ًي

يقاتوحتدث  .71 يا ردا عىل بعض ا نوب أفر لتعلوفد  ً يق تعلق الق. ج هü القراءة، ال يف�  نه بإعداد ويقة  سرتاح املقدم  ثم
ية اليت مت اإلدالء هبا يا\ت ا سري ا تابة أو  لفعلتطلب هذا األمر إعادة  ب تف ك ومىض يقول لقد احنرص الطلب يف تقدمي . لي

س بب وجود فقرات  يا\ت، وهذا  ب�ان من  هم ما أدلت به ا يقات بأسلوب يمكن ا:ول األعضاء من  يا ب ل لتعل سب ف ٍ َ ُ ثت ويقة ل
ها توجب معه حذ يا\ت، مما  توى ا  üفالص سـ ب يمبح ثال، يف الويقة . ل يل ا ثفعىل  مل يا\ت .CDIP/8/6 Revبس لب، مت إعداد ا

ية تا بارة ا يانه  ية، وقد بدأ  سق للمجموعة األفر تويل معل ا لندما اكن الوفد  ل لع ب ن ي يقع يا،: " مل نوب أفر يقوفد  يابة " ج  ïلنتحد ً م
بارة غري ذات صü". قيةيعن اÍموعة األفر لعهذه ا تصار حذف لك ما هو غري ذي صü واإلبقاء عىل ما هو . ف خواملقصود 

üيه. ذي ص يادها" األمانة"ومل يطلب الوفد من . لاكن هذا هو لك ما أشار الوفد إ نازل عن  حا نفصل، . لت يد  موعىل  صع
نظر إىل أن  يق"لو ية ا سـآ تاجئ معل " لتنل نة"ناكنت من  شة هذا األمر داخل ، "للجا نا قيجب  م نة"ف وهكذا، مل يكن ". للجا

نة"حصيحا القول بأن  شة عىل هامش �جÒعات" للجا نا شة هذا املوضوع، أو إجراء ا نا ها  بغي  قال  مل ق مي ل يل . ن تد لوقد مت ا ل
سابقة باته لقرار الصادر يف ا:ورة ا لعىل هذا وإ نص عىل ذ, بوضوح يف الفقرة . ث ث الويقة، واليت  من ت5Àلوقد مت ا
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شاورات اليت جترى بني ا:ورات تظار رد . ملأشارت أيضا إىل ا عام إذا اكن " األمانة"نولفت األنظار إىل أنه ما يزال يف ا
يذ  ية  ناقش مرة أخرى  نة  سأX، نظرا ألن ا تعلق هبذه ا تابعة للقرار ا نفناك  يف تم ك ت للج مل مل يق"ًه ية ا سـآ وكرر الوفد مرة ". لتنل

تقدمي أخرى اإلشار بو األخرى  ئات الو يام جلان أو  تقد يف أن جمرد  هل القراءة، وأوحض أنه ال  تقرير  سأX ا بة إىل  ي ي يع ل هم ق س
يق معني، أن تقرر  نة"بتنسـتقارير عىل أساس املوضوع، و تقارير اخلاصة هبا" للجا ند إعداد ا ل�لزتام هبذه املواصفات  هم . ع ملفا

يمت إر هة اليت  سيف هذه احلاX هو ا شـهتا يف هناية املطافجل نا تقارير إلهيا  قسال هذه ا مل تقارير إىل . ل يه ا لمت تو ية العامة"ج ، "مجلعا
تايل إىل  نة"لومت إحالهتا  تقارير كام حيلو هلم مىت مت تداوها ". للجا ترصف يف ا لجيب أن يكون ل�ول األعضاء احلق يف ا ل ل

ئات إىل  بة من اللجان أو ا نا نوات ا يخالل ا سـ لهمل نة"، مث بعد ذ,، إىل "عية العامةمجلا"لق نحو، ال يري ". للجا لوعىل هذا ا
شاركة بصورة  متكني ا:ول األعضاء من ا هü القراءة  تقارير يف ويقة  شالك يف الطلب ا*ي تقدم به إلعداد ا ملالوفد أي  ث ل لم س

شأن لناءة يف هذا ا ته . ب ئات عىل ، وم"األمانة"موأعلن الوفد عن عدم اتفاقه مع الرأي ا*ي قد لهيفاده أنه نظرا التفاق تÀ ا ً
نة"تنسـيق معني، أن تلزتم  يق" للجا سك هبذا ا سـأيضا و لتنمت  .ت

يقات بعض الوفودوحتدث  .72 تعلوفد سورسا ردا عىل  ً ئات ذات الصü من أمه املوضوعات . ي لهيوقال لقد اكن موضوع ا
شة نا قيد ا مل سري القرارات، فإن من أمه اجلوانب ا. ق نظر إىل  تفو بار هو املعىن ا*ي حاول ل عتليت جيب أخذها يف �

يقه يف القرار بارة . حتقاملفاوضون  يار  عمت ا يع " ذات الصü"خت يس  مجتجعل من الواحض جدا أن  لل بو"ً ذات صü " يجلان الو
تعلق األمر  يندما  يق"ع ية ا سـبآ بل ". لتنل هامة جدا من  نقطة ا قمت ا:فاع عن هذه ا ًل شارت اÍموعة أيضا كام أ". اÍموعة ء"ل

هذا الغرض  üترب ذات ص ئات اليت  لإىل نوع ا تع ها يه اليت تقرر ما إذا اكنت . لهي نفسوقد رصحت اÍموعة أيضا بأن اللجان 
شطهتا ويقة الصü من عدمه ثأ ئات ذات الصü. ن يات من عام مىض، وحصلت اÍموعة عىل قامئة  تو يذ ا يوقد بدأ  ص لهل . تنف

هر هذا بوضوح يف يا\ت اÍموعة يف ا:ورة األخريةظو بو . ب  ئات الو يس لك  نحو، أعلن الوفد وبوضوح أن  يوعىل هذا ا ي هل ل
يق"ذات صü ألغراض  ية ا سـآ يات ". لتنل نت لك تو صوإلضافة إىل ذ,،  ية"تضم يل تدل عىل أن " لتمنجدول أعامل ا صتفا

شطة ذات ال يع األ يق عىل   üيات قاب تو نيس لك هذه ا مج ب ص للتطل بق . صüل يات  تو يد، فإن هذه ا تأ نطومرة أخرى، و ص ل ك تلل
üشطة ذات الص بو. نفقط عىل األ ئات الو يات بواسطة اكفة  تو يع ا يذ  يمي  يكون من اخلطأ  يوهكذا،  ي ص ل مج هسـ نف أما . تتق

يق الويقة، قال الوفد إن  ثخبصوص  تقارير الواردة من اللجان" األمانة"تنسـ ومرة . لقد أوحضت أن هذا األمر قد جنم عن ا
يام  بب  هم  قأخرى، يصعب  س نة"تف ساهامت قامت هبا جلان أخرى" للجا توى عىل  تقارير اليت  ياغة ا مبإعادة  حت ل ومىض . ص

تلزم األمر اإلبقاء عىل الوïئق كام يه تدخل من عدمه، وهلم لك . يسـيقول،  بول ا يار الوفود يف  لكام أن األمر مرتوك ال قت خ
بري عن األسلوب ا* ساهامتلتعاحلرية يف ا نظرون به إىل هذه ا ملي  شاورات اليت مل تمت، قال الوفد مل تطلب . ي يد ا ملوعىل  صع

شاورات يع أخرى، واكن من دواعي رسور الوفد أن . مأي من ا:ول األعضاء إجراء  شاورات عىل موا ضوقد جرت  م
بل أي وفد شاورات يف حاX طلهبا من  قشارك يف هذه ا مل ول األعضاء يف عدم إجراء إذن فاللوم يقع عىل جانب ا:. ي

Àشاورات ت  .ملا

شاورات" األمانة"وكررت  .73 بل بعدم طلب أي دوX عضو إجراء  مما ذكرته من   .ق

سابقوأشار  .74 يانه ا ية كام ورد يف  يقة وقوع ردود فعل  لوفد سورسا إىل  ب سلب حق  .ي

يام وأكد  .75 ته عىل  ية عدم موا تحدة األمر قوفد الوال^ت ا فق يك نة"مل ية بتحديد وï" للجا نة الرب\مج واملزيا  üنقة ص جل
ية"ألغراض  نة ذاهتا". لتمنجدول أعامل ا للجبل جيب أن يرتك هذا األمر إىل ا يام وفد مرص . ُ شدة  ثري لالهÒم  قومن ا ب مل

نة"إلشارة إىل أنه يف حاX موافقة  بو ا" للجا نة الو يجب عدم اإلرصار عىل تضمني  ية،  نة الرب\مج وا نعىل  ي جل من ملعجل ف ية لت
شأن هذا األمر! ملعايري يف هذه القامئة همه  تدرك الوفد قائال بأنه ال جيزم بصحة ما  بوا ثريا . تفسـ مومىض يقول، اكن هذا 

بب  بادX ذها وإ^ حول  شات واÍادالت ا نا بوع املايض يف ا بريا من األ سلالهÒم ألن الوفود قد أمضت جزءا  ت ق مل سـ ملك ً ً
بو للمعايري نة الو يتضمني  يهناجل بب عدم  تضم وعن    .وأعرب الوفد عن عدم رضاه عن الوقت ا*ي ضاع سدى. س



CDIP/9/17 
23 
 

يقات أدىل هبا بعض الوفود األخرىوحتدث  .76 ياق الرد عىل  تعلوفد مرص موحضا بأن ما ذكره اكن يف  هد . سـ ستشوا
ئة حمل اعرتاضات ثال عىل  ية  نة الرب\مج واملزيا يالوفد  مك ن نة ال. هبلج ية حىت وقت جلمل تعرتض الوفود عىل  نرب\مج واملزيا

ثال فقط .قريب يل ا ية مت ذكرهام عىل  نة الرب\مج واملزيا ية ملعايري و بو ا نة الو ملوهكذا، فإن لك من  س ن جل ن ي بجل وسوف . ملع
ية ملعايري بو ا نة الو ية خبصوص  شاورات غري ر نتعقد  ي جل مس ناءة  .ملعم شاورات  بوأعرب الوفد عن أم/ يف أن تكون تÀ ا مل

يذا لقرار بغية ً حل هذا األمر  ية العامة"تنف  ".مجلعا

ناول قضا^ وكرر  .77 ئات ذات الصü فقط عىل اللجان اليت  تضمن قامئة ا تتوفد ا:امنرك ما قاU جمددا عن وجوب أن  ي لهت
ثل  ية،  ية الفكرية املوضو ما ية إلنفاذ"عمللك شارية ا نة � نا ت ملعللج ية بقان"و " (ACE) س نة ا:امئة ا نا ون العالمات ملعللج

تجارية ية حبق املؤلف واحلقوق اÍاورة"، و"لا نة ا:امئة ا نا نة ا:امئة لقانون الرباءات"، و )"SCCR" (ملعللج  (SCP) للجا
ية  يا\ت اجلغرا ية وا نا فوالرسوم وال�ذج ا ب ع ية ا:وية "(SCT)للص نة احلكو ل، وا ئات املربطة بإدارة . )IGC(مللج تأما ا لهي

نظمة"معليات  ية الفكرية يف حد ذاهتا، وال متت بصü "ملا ها  ها، وال عالقة  مللك  ل يق"نفس ية ا سـآل بغي أن تدرج "لتنل ين، فال 
üئات ذات الص يق. لهييف قامئة ا نة ا ية و نة الرب\مج واملزيا ئات أخرى،  سـوشمل هذه القامئة، من بني  جل ن جل ي نت  .لته

نقاط اليت طرjا وأعرب  .78 يده  للوفد مو\كو عن تأ يانه" يسورساوفد "ي ناء . بيف  شاركني يف أ بغي عىل ا ثوقال  مل ني
يق يف إطار  ية ا باحث حول آ سـا ل نت ية العامة"لتل يار " مجلعا باب اليت أدت إىل ا تأن يكون :هيم فكرة واحضة عن األ خسـ

سري". ذات الصü"عبارة  نظر إىل بعض. لتفوفد دأبت اÍموعة ء عىل تكرار هذا ا نحو، ميكن ا لوعىل هذا ا  اللجان عىل ل
üبعض األخر عىل أهنا غري ذات ص تازا يف هذا الصدد" وفد ا:امنرك"ومىض يقول، قدم . لأهنا ذات صü، وا ًرأ^  وهذا  .مم

 üيري جع تعامل مع  يق، والسـ� تÀ اللجان اليت  ية ا تقاد يف عدم تضمني بعض اللجان يف آ بب يف � سـهو ا ت سـ ل تع لتن لس
نظمة"العمل داخل   ".ملا

ت .79 يات مت خوا يذ تو بو ذات الصü يف  ئات الو سامهة  شات حول وصف  نا صالريس ا ي ي م ق نفمل تئ ية"ه ، "لتمنجدول أعامل ا
نة"ودعا . ٌلك ف� خيصه ية، وأعطى اللكمة إىل " للجا ية الفكرية وا منإىل �تقال إىل موضوع ا لتن ثتقدمي الويقة" األمانة"مللك  ل

CDIP/6/12 Rev. شأن ند ج"ب،  يةباقرتاح إضافة  ية الفكرية وا شأن ا نة  منديد عىل جدول أعامل ا ب لتللج  ".مللك

ند  متدة:  من جدول األعامل8لبا يات ا تو يذ ا نظر يف بر\مج العمل  ملعا ص ل  لتنفل

نظر يف الويقة  ثا ية-rev12 /6/CDIP.ل ية الفكرية وا شأن ا نة  ند جديد عىل جدول أعامل ا من اقرتاح إضافة  ب للج لتب  مللك

شأن الويقة ببعض" األمانة"أدلت  .80 ث املالحظات املوجزة  ندت الويقة عىل اقرتاح تقدم به  . CDIP/6/12 Revب ثا تس
ية" وفد الربازيل" يابة عن مجموعة جدول أعامل ا من لتن ناء ا:ورة . ل بل أ ثوأضافت بأن هذا �قرتاح قد مت تقدميه من  ق

سادسة  تعلقة "للجنة"لا شات ا نا سم ا نذ ذ, احلني، مل يمت  مل، و ق مل ح  .ثهبذه الويقةم

ية وأشار  .81 ية الفكرية وا شأن ا نة  ندا جديدا جلدول أعامل ا منوفد الربازيل إىل أن الفكرة اخلاصة بإضافة  ب للج لتب مللك ً ً
يف الصادر  ثالثة الواردة يف ا يذ الراكئز ا تلكاربطت  ل ت لت نف يذ  ".للجنة"ب لتنفأوال، وضع بر\مج معل  ية مت املوافقة علهيا45ً  .ص تو

يا، رصد  ïنهن يذ واإلبالغ  شة ا نا يمي و متدة و يات ا تو يع ا عيذ  ق ص ل نفمج م تق تنف لت ية الفكرية . ملع شة ا نا ثة يه  ثا مللكوالركزية ا قم ل ل
بل  ية كام مت �تفاق علهيا من  تعلقة  سائل ا قوا من مل نة"لتمل سائل اليت تقررها "للجا ية العامة"مل، فضال عن ا نه" مجلعا . حييف 

ساحة ع يص  متمكن الفكرة يف  نة"ىل جدول أعامل ختص سامح "للجا نود جدول األعامل  ند دامئ من  لل، من خالل إدراج  ب ب
ية ية الفكرية وا تعلقة  شأن القضا^ ا شات أوسع نطاقا  نا منبإجراء  مل ب لتق مللك وقد نوقش هذا �قرتاح يف العديد من ا:ورات . م

سابقة شـهتا يف إط. لا نا سائل املطلوب  شة  نا تح ب ا قوقد مت  للم ق ممل ند جدول األعامل املقرتحف سامهة أوية، اقرتحت . بار  لو مك
ية الفكرية،  تصاد^ت ا شأن ا ية  بو ا:را سü حلقات الو شات تقريرا عن  نا شمل ا ية أن  مللكمجموعة جدول أعامل ا ق ب سـ ي سل ق مل ت لتمن

تحضريية للمؤمتر القادم املعين  ية، واألعامل ا ية لأل بو يف األهداف اإلمنا سامهة الو ملو للف ئ ي يةم لتمنية الفكرية وا وذكر الوفد . لك
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نود جدول األعامل  يع  تصف  يث  ية بأسلوب أوسع،  ية الفكرية وا شة العالقة بني ا نا ناسب  بجمددا أنه من ا مج ت من ق حمل مللك لتم ً
يذ  ية  يمي  شاريع أو  تاجئ ا نفاألخرى بأهنا مربطة ارباطا حمددا برصد  يف تتق ك ل مل ن ت ية"ت يذه " لتمنجدول أعامل ا خالل تنفاجلاري 

نظمة"قطاعات  يهنا" ملا شاريع  بعوخالل  ية . م شة ا نا ساحة  ند جدول األعامل اجلديد املقرتح  يوفر  مللكومىض يقول  ق مل م ب سـ
ية بطريقة أوسع شات حول العديد من القضا^. لتمنالفكرية وا نا يمكن أيضا من دمج املعارف وا قكام  مل ٍسـ َ ته . ُ تمت الوفد  لكموا خ
ند جدول األعامل املقرتحقائال بأن هذه يه الفكرة الر بية  لسـ  .ئي

ية إىل قرار وأشار  .82 ية العامة"يقوفد مرص مس اÍموعة األفر يف الصادر 2007يف عام " مجلعا شأن ا تلك  ، "للجنة"لب
بارة  ثة  ثا يه حتت الركزية ا شار إ عوقد ورد يف القرار ا ل ل ل ية وكام اتفقت"مل ية الفكرية وا تعلقة  شة القضا^ ا مننا مل ق لتمل يه مللك عل 
ية العامة، نة، وكذ, تÀ القضا^ اليت تقررها ا مجلعا يف ". للج ثة من ا ثا يذ الركزية ا ند �قرتاح عىل  تلكومن مث فقد ا ل ل لس نف تت

ية العامة"ا*ي أقرته  ية يف جدول أعامل ". مجلعا ثا نوأضاف بأنه قد مت تضمني الركزية األوىل وا نة"ل ومع ذ,، مل يمت بعد  ".للجا
يذهاتضمني الركزي ثة، وظلت حربا عىل ورق ومل يمت الوفاء  ثا تنفة ا ل بل سائل املقرتح . ً ته أيضا  ملوأعرب الوفد عن اهÒم مجمو ع

ية يف وضع  شأن إدماج ا نظمي مؤمتر دويل رييس  ند جدول األعامل اجلديد، وعىل وجه اخلصوص،  شـهتا يف إطار  مننا ب ت ب لتق ئ م
ية الفكرية مللكياسات ا ب. سـ تطلب األمر ا لو شاورات غري ي يص يوم واحد  تحضريية للمؤمتر، وميكن  للمدء يف األعامل ا ختص ل

تارخي واملاكن وجدول األعامل نظمي املؤمتر، مبا يف ذ, ا  üتص سائل ا شأن ا شات  نا يل إجراء ا ية  لالر ب مل مل ب ق مل ه تمس وأعلن . لتس
ته ميه وإقا ها للمؤمتر، وأعرب عن حرصه عىل  ته ود يد مجمو مالوفد تأ تنظمع ع تاجئ هذا املؤمتر يف وب. ي نصورة عامة، سوف تصب 

نة"صاحل  ية" للجا  .لتمنوجدول أعامل ا

ية-مجهورية(وفد إيران وذكر  .83 ند املقرتح يف جدول )ماإلسال يوية، أن إدراج هذا ا يابة عن اÍموعة اآل  ïتحد ب،  سـ لن ل ً م
ية الفكرية وا هامة بني ا شات حول العالقة ا نا يح إجراء  لتاألعامل  مللك ل م قت كام أشار الوفد إىل تضمني جدول أعامل . منيةسـي
يف الصادر  متل علهيا ا يا بركزيتني فقط من ثالث راكئز ا نة حا تلكا ل لللج بل " للجنة"شـ بو"قمن  ية العامة للو يا يف عام " مجلع

تحديد، هام. 2007 رشوع؛ ورصد : لوها�ن الركزي�ن، عىل وجه ا باع هنج قامئ عىل أساس ا شأن إ ملوضع خطة معل  ت تنفيذ ب
تقارير عهنا يمي وإعداد ا شة ا نا ها و يات و تو ليع ا ق ص ل تقمج م لمي شات حول . تقي نا قوأضاف الوفد بأنه قد مت تضمني جدول األعامل  مب

يق" ية ا سـآ يا حىت اآلن" لتنل ها  معلعىل الرمغ من عدم تو يف الصادر إىل . ظيف ثة من ا ثا تلكوكرر الوفد أن الركزية ا ل نة"لل " للجا
ية يةمللكهو اخلاص  ية داخل . لتمن الفكرية وا شة هذه ا نا لقضوقد آن األوان  ق نة"مل يذ ما جاء يف ". للجا تنفوحذر من عدم  ّ

ية العامة"تلكيف  ية، حىت ال تهتم " مجلعا ية الفكرية وا تعلقة  ية ا سأX الر ناول ا ُشأن  من مل سـ مل ت لتب مللك نة"ئي تقصري" للجا . ل
توفر  تدى " للمنظمة"يومىض يقول ال  يا  نحا بو مل سامه فهيا الو شطة اليت  ية، واأل تحد^ت العا ثل ا هامة  شة القضا^ ا ينا ت ن مل ل ق ممل ل

ية ا:وية األخرى نظامت احلكو لمع غريها من ا ند جدول األعامل . ممل بغي أيضا درج هذه القضا^ مضن  نحو،  بوعىل هذا ا ي نل
ية ية الفكرية وا لتمناجلديد املقرتح واملعين   .مللك

ثة من الراكئز وفد اجلزائر، وذكر  .84 ثا ية، بأن اÍموعة قد اقرتحت موضوع الركزية ا مس مجموعة جدول أعامل ا ïلتحد ل لتمن ً م
يف  نة"تلكالواردة يف  ية ذات الصü" للجا ية الفكرية وا شة أمور ا نا تعلق  منوا ق مب لتمل نح . مللك نة"متمكن الفكرة يف  نإماكية " للجا

ي نا ب�ان ا مدراسة بعض األمور اليت هتم ا ل يةل ية الفكرية وا تعلقة  منة وا لتمل سü ندوات وحلقات  .مللك سلوشمل هذه األمور  ت
ية ية لأل بو يف األهداف اإلمنا سامهة الو ية الفكرية، و تصاد^ت ا شأن ا ية  بو ا:را لفالو مللك ئق ي م ب سـ وأضاف الوفد بأن هذه يه . ي

ند جدول األعامل املقرتح نظر فهيا يف إطار  ببعض القضا^ اليت ميكن ا كام أشار إىل مرونة اÍموعة يف إدراج أي موضوعات . ل
ياسات اخلاصة . أخرى نع القرارات وا ية يف جمال  سـوقد أïر بعض الوفود األخرى موضوع املؤمتر اخلاص بإدماج ا ص لمن لت

ية الفكرية يف . مللك ثة من  ثا يذ الركزية ا ند جدول األعامل املقرتح  ية  تلكوأكد عىل أ ل ل ب نة"لتنفمه ب�ان ، "للجا ساعد ا لوسوف  ي
üتعامل مع هذه القضا^ بطريقة شام ية يف ا نا لا  .مل

مس وأشار  .85 ïتحد ية،  تحدة األمر ًوفد الوال^ت ا م يك نة أرقام "اÍموعة ء"مل نه يف دورات ا للج، إىل الرأي ا*ي عرب  ع
ية الفكرية وا8، و7، 6 نوان ا ندا جديدا عىل جدول األعامل  شأن إضافة  لت  مللك بع ب ًب ّوعرب الوفد عن أنه . ت القضا^ املربطة-منيةً
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ند دامئ يف جدول األعامل يعكس امس  ته بعدم احلاجة إىل وجود  نا بما يزال عىل  ع نة"ق ناك أدىن شك يف أن ". للجا هال يوجد 
نة"لك ما تفع/  ية" للجا ية الفكرية وا منتصل  لتي شاء . مللك ناك حاجة ملحة إل تقد الوفد بأن  بو*,، ال  ن ه ًندا دامئا جديدا يع ًً

ية كام هو مقرتح يف الويقة املقدمة من  ية الفكرية وا ثيف جدول األعامل حول القضا^ املربطة  من لتت تقل ". وفد الربازيل"مللك نوا
نص عىل،  ثة، وا*ي  ثا يه الركزية ا يالوفد إىل ما يطلق  ل ل ية، وكام تو" عل ية الفكرية وا شة القضا^ املربطة  مننا ت ق لتمل يه مللك علافق 

نة" ية العامة" للجا شاط قامت به "مجلعوكذ, القضا^ اليت تقررها ا تقاد بأن لك  ن، وقال بأنه يصعب � نة"ع أو ما " للجا
ية ية الفكرية وا يس U عالقة أو مل يغطي موضوعات وقضا^ ا شاهئا  نذ إ منزالت تقوم به  لتن مللك ل وأضاف قائال بأن ا:راسات . م

شاريع اجلارية وا* ية25 إىل 23ي يرتاوح عددها ما بني ملوا ية الفكرية وا نارص تربط  توي عىل  من  ت ع لتحت وهذا هو . مللك
شاء  نة"نالغرض من إ ندا دامئا يف جدول األعامل". للجا شاء  ته قائال بأن اÍموعة ال توافق عىل فكرة إ تمت  ًوا ً ب ن لكم  .خ

مس �حتاد األورويب وا:ولوكرر  .86 ïتحد ًوفد ا:امنرك،  نة م نه يف دورات ا يه، املوقف ا*ي أعرب  للج األعضاء  ع ف
ية ية الفكرية وا ند دامئ جديد جلدول األعامل خاص  شأن إضافة  سابقة  منا ب ب لتل ورصح بأن �حتاد األورويب وا:ول . مللك

ية ية الفكرية وا شة ا نا نة هو  هدف األسايس  يه ما تزال مع الرأي القائل بأن ا مناألعضاء  ق لتللج مللك م ل *,، ال يرى الوفد أي . ف
سمى  نوان و نفس  شلك سوي تكرار  ند جديد عىل جدول األعامل حيمل نفس الغرض متاما، ولن  مهدف من إضافة  ع ل ي ب

نة" سائل . فقط" للجا  üتص نة عىل جدول األعامل  نود  شة أي  نا تاحه ا:امئ  تعداده وا ملوشدد الوفد عىل ا ي ب ق مل مسـ معنف
ية تعلق  مللكالفردية ف�  يةي ند دامئ جديد جلدول . لتمن الفكرية وا بوعىل ضوء ما تقدم، رصح الوفد بأنه ال يرى حاجة إلضافة 

 .األعامل

يا\ت اليت أدىل هبا لك من وقال  .87 تفق مع ا يا بأنه  نوب أفر بوفد  لي يق ية، " وفد مرص"ج ب�ان األفر يقيابة عن مجموعة ا ل ن
ية تعلق لويقة" وفد الربازيل"يد الوفد العرض ا*ي قدمه وأ. لتمنووفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا ثف�   ي

CDIP/6/12 Rev. . متت مبا جيب عىل ساطة نظرا ألهنا ا هورصح بأنه يؤيد الويقة  ً ب نة"بث يذ " للجا ياق  تنفأن تقوم به يف  سـ
ناط هبا يف ا ثة من ا ثا ملالركزية ا تلك ل ندا. لل ناوئة إلدراج  ناك جمادالت  ًومىض يقول، اكن  ب  دامئا يف جدول األعامل يعكس أو مه

سمى  نوان أو  ميكرر  نة"ع تكرار". للجا ناك أي خطأ مع هذا ا لومع ذ,، ال يوجد  ية موضوع . ه يقوأïرت اÍموعة األفر
ية ية الفكرية وا لتمناملؤمتر ا:ويل املعين  تخذ يف ا:ورة. مللك شة كام ورد يف القرار ا نا ملاكن هذا هو املوضوع الرييس  ق للم  ئ

سابقة  نة"وأضاف الوفد بأن . خبصوص هذا املؤمتر" للجنة"لا يث قد تأخر " للجا شة املوضوع  نا بدء يف  حيف حاجة إىل ا قم ل
سابقة. ذ, لفعل تني ا لفقد اكن من املفرتض عقد املؤمتر خالل فرتة ا شة هذا . لسـن نا ناك وقت  قوسوء احلظ، مل يكن  مل ه ل

يا . األمر تا اك يص و ًوجيب اآلن  فً ق ية" للجنة"ختص تني احلا شأن املؤمتر هبدف عقده خالل فرتة ا شات جادة  نا لبدء  ب ق نل . لسـم
تعلق بعقد هذا  تارخي، واملاكن، اخل، يك تضع األمور عىل الطريق وامليض قدما ف�  شأن ا نة إىل اختاذ قرارا  يتاج ا ل ب للج ًحت

شأن دور . املؤمتر يحات  به يف احلصول عىل تو بوكرر الوفد  ض بل " األمانة"طل تخذ من  قخبصوص القرارات اليت  نة"ت ". للجا
نة"ًولفت الوفد األنظار إىل أنه يف حاX اختاذ قرارا من جانب  ته حىت يف حاX " األمانة"، مفن املفرتض أن تقوم "للجا بعتا مب

نص عىل ذ, يف القرار، وهذا نظرا ل�ور ا*ي تلزتم  ًعدم ا يل معل " األمانة"ل نة"تسهبه، أال وهو  ياق، ".للجا لسـ ويف هذا ا
شاورات غري 18أبرز الوفد أن الفقرة  مترار يف إجراء  تضمن اإلشارة إىل وجوب � نة  ثا م من ملخص الريس ل�ورة ا ت سـل م ئ

ند جدول األعامل املقرتح شأن  ناء الفرتات ما بني ا:ورات  ية أ بر ب ث تقد أن هذه . مس يعولفت الوفد األنظار إىل أنه ال 
شاورات قد أجريت تذكر هذه احلقائق سوى وا. ملا يتطرد قائال، ال أحد  ية، " األمانة"سـ سا نطلق ا*اكرة املؤ تفقط من  س م

شغولون دامئا يون بأهنم  تصف ا:بلوما ميث  سـ ي يام . ح شاور مع " األمانة"قوأعرب الوفد عن أم/ يف  بايق و تبدور ا تس ت
يني" سقني اإل ميا قلن شأن" مل توصل إىل قرار هبذا ا تابعة ا لخبصوص  ل يحا من و. م ًتايل، طلب الوفد تو ض  واإلفادة عن "األمانة"ل

ثل هذه القرارات تابعة  ئوX عن  هة ا ما م  .ملسـجل

باين املواقف وأشار  .88 تالريس إىل  تعلق ملقرتحاتئ ندا دامئا . يف�  ًيث رفضت بعض ا:ول األعضاء فكرة إدراج  ب ح
بعض األخر يف أن هذا . ًجديدا عىل جدول األعامل تقد ا لي� أ ع يف ب ثة  ثا يذ الركزية ا تلكمن شأنه تعزيز وتوفري الفرصة  ل للل لتنف

ناط  نة"ملا ية وا*ي اكن من . تنفيذه" للج ية الفكرية وا شأن ا منوأشار الريس إىل �قرتاح ا:اعي إىل عقد اجÒع  لتب مللك ئ
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تني  يذه بعد2011-2010لسـناملقرر عقده يف فرتة ا يع الوفود إبداء الرأي ئوطلب الر. تنف، ومما يؤسف U، مل يمت  مجيس من 
تابعة تحضري لالجÒع ا:ويل. ملخبصوص ا شاف طرائق  بدء يف ا نقاش هو ا للواكن هذا �قرتاح املطروح عىل طاوX ا تك ل . سـل

نظمي املؤمتر يع الوفود عىل  يل هذا األمر فقط يف حاX اتفاق  تعداده  تأعلن الريس عن ا مج ه لتسسـ ئودعا الريس ألخذ رأي . ئ
سأXالوفو شأن هذه ا ملد  شرتكة. ب ئوية  شات، أعلن أن هذه  نا تابعة ا ئول عن  تحديد ا تعلق  موف�  ل سـ ق مل سـ ب مي وقال من . ممل

يع القرارات يح  يذ ا تأكد من ا يع  مجلاآلن فصاعدا، فإن األمر مرتوك  لصح لل وأعرب عن رأيه يف أن ا:ول األعضاء . لتنفللجم
يذ الق تابعة  شرتكة عن  ئوية   Xنفئو تم م ل سـ مسـ ئوياهتا يف هذا اإلطار" األمانة"كام أن . راراتم لأيضا :هيا  ئوشدد الريس . مسـ

بل  تخذة من  يذ القرارات ا تواصل  متر وا ية احلوار ا قعىل أ ملنف مل لتمه نة"ملسـ  ".للجا

ته إىل جدول األعاملوأدىل  .89 ند ا:امئ املقرتح إضا فوفد مو\كو مبالحظة عامة حول ا ند. لب  لبوقال أنه ال يوافق عىل ا
تصاصات  خاملقرتح، نظرا لكونه فضفاضا ويغطي اكمل ا نة"ً نظر "للجا يث  يه  تقد يف احلاجة إ ت، وال  ل نة"حيع بطبيعة " للجا

ية ية الفكرية وا لتمنها إىل ا مللك يف الصادر . معل ثة يف ا ثا نص عىل الركزية ا تلكوعىل الرمغ من ا ل ل ، إال أن ذ, ال يعين "للجنة"لل
ند عىل جدول األعامللرضورة فرض الزتاما بإدرا ثل هذا ا ندا  بج  لب م تدرك قائال إن أي وفد U احلرية يف اقرتاح ما . ً سـوا

بل  نظر فهيا من  قشاء من موضوعات  لل نة"ي بع" للجا نظام اإلجراءات ا ترشط �لزتام  ملب نقطة اليت آïرها . ب تعلق  لوف�  ي
نة" إدراجه يف جدول أعامل بشأن عقد املؤمتر ا:ويل، يرى الوفد أن ذ, ميكن" وفد مرص" وقال إن . من وقت آلخر" للجا
نة" ية" للجا ناسب للحديث عن ا تدى ا منيه ا مل لتن شأن هذا األمر، ولكن ما نراه . مل ناك عدم توافق يف اآلراء  تقد بأن  بوال  ه يع

باين يف اآلراء حنو اإلجراءات، وميكن  يه" للجنة"تهو  تغلب  علا  .ل

تورصح  .90 ندا جديدا عىل جدول األعامل، ولكن جيب موفد بردوس بأنه غري  بغي إدراج  ثريا عام إذا اكن  ًحمس  ً بً ي نك
ب�ان . حسم اخلالف احلايل بني املؤيدين واملعارضني بة  ية  ثالث من هذا �قرتاح أ شلك اجلزء ا للومىض يقول،  سـ مه ل لني

بارة  ب�ان اليت تواجه صعوت يف توفري ما يكفي من الطعام، و بعالفقرية وا ية األمن الغذايئل يع أحناء العامل، . قضأخرى،  مجيف 
يات  ية، عكس ا تة الرا تقدمة أل ب�ان ا ية يف العديد من ا ية األسا تجات الزرا تاج ا تخدمة إل يات ا نمتزي ا مت مل ل سـ ع ن ن سـ تقن لتق قل مل مل ت

ية نا ب�ان ا توفرة يف العديد من ا ما ل ل يوا\ت األخرى يف العد. مل ثريان وا تخدام ا حلما يزال ا ل ب�ان األكرث فقرا يف الري سـ ًيد من ا ل
بة . واحلرث ية الغذاء يف العامل  تا تعني ز^دة إ سـو ن بني ية 2015حبلول عام % 70ج نب حدوث جماعة عا ملمن أجل  وعىل . جت

شالك اآلن بدء يف حل هذه ا ية ا هر أ نحو،  ملهذا ا ل مه نات يف . تظل شالك من خالل ا يف أثر بعض من هذه ا يميكن  سختف لتحمل
تا جاإل ب�ان الفقريةن يف من حدة اجلوع من خالل . لية وا�رجات يف ا ثة إىل ا يات احلد نولو نفاذ إىل ا تخفسوف يؤدي ا ج لتك يل ل

تاج ية واإل تا نسني اإل ن يس هو  .جحت ندا جديدا عىل جدول األعامل من عدمه  لوهكذا، شدد الوفد عىل أن إقرار إدراج  ً ً ب
تصدي  ية إقرار ا لاملوضوع األسايس، بقدر أ ل هامه تصدي  شالك بدال من عدم ا لهذه ا ل ناسب . مل ملوأضاف بأنه قد يكون من ا

ية ية لأل بو يف األهداف اإلمنا سامهة الو ند يف إطار  لفإضافة هذا ا ئ ي م نة حباجة إىل إلقاء . لب ية يف أن ا نقطة األسا للجتمكن ا سـ ل
بو"نظرة عىل ما ميكن أن تفع/  ية إىل ا" يالو نقل ا:راية ا تعلق  لف�  ن ب ية، حىت لفي ية األسا يل الزرا تجة للمحا سـب�ان ا ع ص ملن

يف من  ساعدة يف ا يا و تاحة :هيم حا يات غري ا تو^ت أعىل من ا تخدام  ية بفضل ا تا سني اإل تخفميكن  لج للمتق ل مل ن سـ سـ ن لحت م
 .حدة اجلوع يف العامل خالل العقود القادمة

نة عىل وأعلن  .91 ملعيالريس عن وجود اتفاق لعرض بعض املوضوعات ا ثل تÀ املوضوعات امللحة للغاية "جنةللا"ئ م، 
 .اليت ذكرت من وقت قصري

به ألفاكر اليت طرjا وأعلن  .92 ية عن تر حيوفد مرص مس اÍموعة األفر ثü ". وفد بردوس"يق موأضاف بأن هذه أ
ند جدول األعامل املقرتح شـهتا يف إطار  نا بعىل القضا^ اليت ميكن  ق تعداد اÍموعة . م لوأعلن عن ا ئتعاون مع الريس يف سـ ل

سأX لألمام ساعدة يف دفع هذه ا شاورات  ملإجراء  للم يü للميض قدما يف هذا اخلصوص. م شاط إلجياد و هد لعمل  سـو بن  .تع
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يابة عن �حتاوقال  .93  ïتحد لنوفد ا:امنرك،  ً يه، م بة هلم تقدمي ملنه من اإفد األورويب وا:ول األعضاء  لنسـبكر جدا  ً
يل عن املؤمتر.  املوضوع هنايئ عن هذارد تفا تلزم املزيد من ا يق ورمبا  تاج األمر إىل املزيد من ا صوأضاف،  ل سـ سـ يحي . لتن

نظر يف هذا األمر يف مرحü الحقة نة  يام ا لواقرتح الوفد  للج  .ق

ته، وورصح  .94 شاط ?م جدا Íمو ية، بأن هذا ا يابة عن مجموعة جدول أعامل ا  ïتحد عوفد اجلزائر،  ن من ًن ل لت ل ً أعلن عن م
Xسأ شأن هذه ا شاورات  يده للفكرة اليت أبداها الريس يف بدء ا ملتأ ب مل  .ئي

نةوأعلن  .95 ية يف معل ا ية الفكرية وا ند جدول األعامل املقرتح خبصوص ا ته عىل إدراج  للجوفد الصني عن موا من لتب مللك . فق
تطرد قائال بأن  نة"سـوا شلك اكمل الراك" للجا بار  بحباجة إىل أن تأخذ يف � ندته إلهيا عت يف ا*ي أ ثالث  سـئز ا تلك للل

ية العامة" يات " مجلعا يذ تو صيف  ية"تنف نة"وقال إن ". لتمنجدول أعامل ا بري من العمل عىل الركزيتني " للجا كقد اضطلعت بقدر 
بريا ية وأحرزت تقدما  ثا ًاألوىل وا ك ن نة"ومن مث، حان الوقت اآلن يك تقوم . ل يذ الرك" للجا ية يف  نظر بفا تنف عل ثة، ويه ل ثا لزية ا ل

يه  ية، وكام توافق  ية الفكرية وا شة موضوع ا علنا من لتق مللك نة"م بل " للجا يفا من  قويصدر به  ية العامة"تلك  ".مجلعا

يا\ت اليت أدىل هبا لك من وفود اجلزائر ومرص مس مجموعة جدول أعامل وأعرب  .96 يده  يا عن تأ نوب أفر بوفد  للي يق ج
ية عىل ية واÍموعة األفر يقا توايللتمن شأن هذه . ل ا ية  شاورات غري ر ساندته القرتاح الريس بعقد  بكام أعلن أيضا عن  مس م ئم

Xسأ بق عقد . ملا ناء الفرتة اليت  يهنا أ شاور ف�  ناك وقت اكف للوفود  سـورحب الوفد بفكرة عقد املؤمتر، وأشار إىل أن  ث ت ته ب لل
تدرج عىل جدول األعامل نارص اليت  شأن ا سـاملؤمتر  لع  .ب

ية-مجهورية(وفد إيران وأعرب  .97 ية ) ماإلسال شأن ا يده لعقد مؤمترا دويا  يوية عن تأ مس اÍموعة اآل ïمللكتحد بم ل ي ًسـ ً ً
ية شاورات غري ر ية، ورحب قرتاح الريس بإجراء  مسالفكرية وا م ئمن  .لت

يا\ت اليت أدلت هبا وفود أخرى دعام للمؤمتر املقرتح واوكرر  .98 يده  يا جمددا تأ بوفد إندو ي للسـ يةني مسشاورات غري الر . مل
يف الصادر من  يذ ا يدة :مع  لتلكوقال أهنا فرصة  نف ية العامة"تج نة"إىل " مجلعا ية الفكرية " للجا  üتص شة القضا^ ا مللكنا مل ق مل

ية  .لتمنوا

يان ا*ي أدىل به وأعرب  .99 يداد وتوغو عن اتفاقه مع ا بوفد تر لي تقد أن املوضوع يمك". وفد بردوس"ن ن يعوقال إنه 
ية يف هذه  ية الفكرية وا شة موضوعات ا نا بدأ  منيف  لتق مللك م نة"م ية . من عدمه" للجا ية الفكرية وا لتمنكام وافق أيضا عىل أن ا مللك

تعلق ألمن الغذايئ هامة ف�  يمن األمور ا ية. ل نا ب�ان ا ترص فقط عىل ا ية، وال  ية عا سأX ذات أ موأضاف بأهنا  لتق ل مل مه  .م
بب، أعلن مو سوهذا ا يان ا*ي أدىل به لل ته مع ا لبا  ".وفد بردوس"فق

يةوقدم  .100 ية الفكرية وا ند جدول األعامل اجلديد املقرتح املعين  شأن  شات اليت جرت  نا منالريس ملخصا  ب ب ق لتللم مللكً . ئ
ها إدراج هذا تعني  ناك حاجة ملحة  يني عن أراهئم بأن  سقني اإل معوقد أعرب العديد من ا:ول األعضاء وا ي ه مي قلن ند مل ند  ب ا كب ل

نة"دامئ يف جدول أعامل  ومع ذ,، عارضت بعض ا:ول األعضاء األخرى هذا �قرتاح عىل أساس أن هذا تكرار ال ". للجا
سمى  نوان و ملزوم U، وال يعدو كونه جمرد انعاكس  نة"لع ناك توافق يف اآلراء حول طرح  ".للجا بدو أن  هومع ذ,،  ي

ثل احلاX اليت ذ يهنا،  مموضوعات  ناك اتفاق ". وفد بردوس"كرها بع بدو أن  ية الفكرية املقرتح،  هوخبصوص مؤمتر ا ي مللك
شأن هذه الفكرة نطاق  بواسع ا تو^ت . ل نظور أكرث وضوحا عىل  حمومع ذ,، فقد أعربت الوفود أيضا عن احلاجة إىل  ً م

شات املقرتحة نا قوطرائق ا ية  .مل شاورات غري ر بب، اقرتح الريس عقد  مسوهذا ا م ئ س شأن جدول األعامل لل شات  نا ببدء ا ق مل ل
تعلقة ملؤمتر املقرتح سائل األخرى ا ملوالطرائق، واملاكن وغريها من ا ووعد لرجوع مرة أخرى للوفود قرتاح عن الفرتة . مل

شاورات املذكورة يت إجراء ا ية احملددة وعن تو ملالز قن سارات بعض الوف. م ساعد هذا عىل تقدمي إجات عىل ا تفوسوف  ود سـي
بة يف احلصول عىل معلومات أكرث عن املؤمتر ا:ويل ئولفت الريس أنظار الوفود أيضا إىل توزيع اجلدول الزمين وفقا . غالرا

شاورات اليت جرت مع  ناء ا ململقرتحاهتم أ يني"ث سقني اإل ميا قلن باح" مل ومىض يقول، اكن العمل جيري يف إعداد اجلدول . لصيف ا
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تعدي بوعلالزمين، وميكن إجراء ا ناء األ سـالت أ ساعد الوفود خالل سري . ث ية  يومع ذ,، فاجلدول الزمين بصورته احلا سل
 .اإلجراءات

نظر يف الوïئق  ،CDIP/15/9و CDIP/14/9وINF/8/ CDIP/ 1لا

 .إىل عرض الوïئق" األمانة"ئدعا الريس  .101

نة" "األمانة"وأبلغت  .102 نظر يه الويقة" للجا يد ا ثبأن الويقة  ل ية "بشأن ، CDIP/8/INF/1 قث جاملراجعة اخلار
بو يف  ية اليت تقد?ا الو يساعدة ا ن ية"لتقللم تعاون ألغراض ا منجمال ا توقع إجراء ". لتل املراجعة "ملوأشارت إىل أنه اكن من ا

ية تاجئ" جاخلار بو لإلدارة القامئة عىل ا تعزيز إطار معل الو تعلق  رشوع ا نيف إطار ا ي ب لمل نظر . مل يد ا لوتضمن الويقة  ث اجعة املر"قت
ية ناء ا:ورة األخرية " جاخلار ها أ ثاملذكورة، ومت عر نة"وقد قررت ". للجنة"ض مجموعة (تكوين مجموعة معل بغرض حمدد " للجا

يات املكررة أو الزائدة عن احلاجة) معل خاصة تو صوهو حتديد ا ئوقد أدرج هذا القرار يف امللخص ا*ي ألقاه الريس يف . ل ُ
ية خالل الفرتة الفاصü بني �جÒعات" رد اإلدارة" "مانةاأل"وقد أعدت . ذ, �جÒع نت . جعىل املراجعة اخلار تضموقد 

رس إعداد تقرير .  هذا الردCDIP/9/14ثالويقة  نة"ث كويقة من وïئق "مجموعة العمل اخلاصة"يتيمل  سلمه "للجا يث مل  تت،  ح
ساء األمس" األمانة" تأخر  مإال يف وقت  تاحا مضن الويقة رمق . لتقرير خارج القاعةوميكن �طالع عىل ا. م ثوسوف يكون  م

CDIP/9/15يوم شة. ل يف وقت الحق من ذ, ا نا ناك ثالث وïئق  قومن مث،  للم نة"وقد قررت . ه يف ا:ورة " للجا
Xسأ نظر يف هذه ا يص يوما واحدا عىل األقل  ملاألخرية،  لل يوم وفقا ملا . ًختص شة هذه الوïئق يف ذ, ا نا يمت  لو ق م مت �تفاق س

 .عليه بني الوفود والرئاسة

نة"ئوأعلن الريس أمام  .103 يد أوياما، \ئب املدير العام، وسائر موظفي " للجا نعن وجود ا ساعدة "األمانة"لسـ يني  مل ا ملعن
ية ية يف القاعة. لتقنا شأن ئودعا الريس الوفود إىل طرح اقرتاح. جكام أعلن أيضا عن تواجد أحد معدي تقرير املراجعة اخلار بات 

يام  قية  نة"كيف شات حول هذا املوضوع" للجا نا قنظمي ا مل  .تب

تان .104 يا و شات السـÒع إىل تقارير املقررين من كولو نا بدأ ا تخابه، واقرتح أن  ياك الريس عىل ا نأ وفد  سـو ب ق مل ت ن بلج كه م . ئ
ياك شرتكني من مرص و سني ا يق لك من الر بلجمث يعقب ذ,  مل ي  .ئتعل

تورة ديريوقال وفد فزنويال إنه ي .105 شات بعرض تقدميي ل� نا بدأ ا كفضل أن  ق مل نة"مث متيض . ت بعد ذ, قدما من " للجا
تقارير املقررين ها  تمت أعام يل احملددة، و تفا يات إىل ا بالعمو خت ص لل ومىض يقول، لقد أضطر الوفد إىل قراءة تقرير املراجعة . م

تقرير يث مل يمت ترمجة ا ية  ته الو ية بلغة غري  لاخلار ن حلغ ُع العمل بأنه قد مت ترمجة بعض املوضوعات األخرى اليت مل يطلب م. طج
نود اليت مل تعد ذات صü أو زائدة عن احلاجة، بأنه . ُترمجهتا، وعدم ترمجة موضوعات طلب ترمجهتا تعلق  بوقال الوفد، ف�  لي

تكرار أو الز^دة  بب يف ا تقرير، فقد يكون ا يه هذه املالحظات إىل معد ا لجيب تو سل ها قد متت بغرض لج لاليت ال لزوم 
يد تأ كا تقرير . ل بارة أخرى، من العمل ا*ي أجنزه معدو ا يل اخلاصة، و تفا يات إىل ا شات من العمو نا لومن مث، متيض ا بع ص ل ق ممل

نة"إىل العمل ا*ي أجنزته   ".للجا

يده لالقرتاح املقدم من  .106 ية عن تأ تحدة األمر يوأعرب وفد الوال^ت ا ياك"يكمل  أسلوب امليض قدما يف عىل" بلجوفد 
شات نا قا يل . مل نة عىل  تشكوأشار إىل موافقة ا سابقة" مجموعة العمل اخلاصة"للج ية �سـÒع . لخالل ا:ورة ا مهوأشار إىل أ

ها  تاجئ اليت توصلت  لإىل ا شة تقرير ديري" مجموعة العمل اخلاصة"لن نا قبل  م  .رواك/ق

يف الصا .107 يا األنظار إىل أمر ا تلكولفت وفد أملا متكن ". Íموعة العمل اخلاصة"در لن نة"تومىض يقول مل  نظر " للجا لمن ا
ية يه ". مجموعة العمل اخلاصة"رواك يف دورهتا األخرية، وقد وافقت عىل تكوين /يف تقرير ديري نطقوهذا، فإن اخلطوة ا ملل

نة"يف حاX بدء . بعرض ما قامت به من أعامل" مجموعة العمل اخلاصة"قيام  سوف / تقرير ديري يف عرض " للجا فرواك، 
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نة"تعود  يق جدوى من معل 1مرة أخرى إىل املربع رمق " للجا تفادة أو  رس � حتق، ولن  سـ هذا مع . "مجموعة العمل اخلاصة"يتي
سري"مجموعة العمل اخلاصة"قناعة الوفد من أن  تاج إىل  برية، وهذا من األمور اليت  مية  تف مل تضف  حت ك تطرد قائال، . ق سـوا

ًبغي أوال يق دين بوح هبا، ومن مث �سـÒع إىل  شالك وا تعل طرح ا ل متكن د. ديري علهيا. مل  ،Xديري من . ستويف هذه احلا
بداية مرة أخرى شالك بدال من العودة إىل نقطة ا لالرتكزي عىل تÀ ا  .مل

بدأ  .108 تواقرتح الريس أن  نة"ئ شرتكني، مع مدا" للجا بل املقررين ا تقرير املعد من  شة ا نا مليف  ل قق سني م ئيخالت من الر
ياك ومرص شرتكني،  بلجا يع د. مل ناك فرصة *,. تسـتطو  .هديري املداخü مىت اكنت 

ياك"ئوأشار وفد اجلزائر إىل اقرتاح الريس، و�قرتاح املقدم من  .109 شات" بلجوفد  نا قعىل أسلوب سري ا وقال، . مل
ت"مجموعة العمل اخلاصة"إلضافة إىل تقرير  ناك أيضا ور ق،  شة�ان أخره نا تاجان إىل ا قن  مل وأشار الوفد إىل تواجد لك . حي

ية و تقرير اخلاص ملراجعة اخلار شارك يف إعداد ا جمن املؤلف ا ل شات، كام أن "األمانة"مل نا ساعدة يف ا ق  مل يه اليت " األمانة"للم
تقرير" رد اإلدارة"قامت بإعداد  يا. لعىل مالحظات ا مسوطالب الوفد بوجوب عرض ويقة الرد هذه ر " األمانة" بواسطة ث

شـهتا عىل حنو غري رمسي فقط نا قيث مل يمت سوي  م بدء بعرض . ح يدا، اقرتح الوفد ا نظ�  نظمة  شة شامü و نا لوإلجراء  ت جق م ًم
تو^ن عىل حقائق "مجموعة العمل اخلاصة"يعقبه عرض تقرير " رد اإلدارة" تقريرين  يث أن R ا حي، أو برتيب عكيس،  ل ح ت

ية تلفة عىل طاوX املفاوضات"للجنة"ميكن . قعوا نظر ا يع و<ات ا شات بعد عرض  نا � بعد ذ, ا:خول يف  ل مج ق وخالل . م
ها يف وقت سابق توز ية الويقة اليت قاموا  ية واÍموعة األفر شات، تعرض لك من مجموعة جدول أعامل ا نا يعتÀ ا بيق ث من ق  .لتمل

ي .110 يا األنظار إىل أنه اكن من املفرتض  نوب أفر قولفت وفد  يق رواك يف / بتسلمي ردها عىل تقرير ديري" األمانة"ام ج
سابقة  يام بذ,"األمانة"لوسوء احلظ، مل تكن ". للجنة"لا:ورة ا ساعدها عىل ا لق يف موقف  يام . ي قوهذا، فقد اتفق عىل  ل

تقرير يف هذه ا:ورة" رد اإلدارة"بتسلمي " األمانة" بد. لعىل هذا ا تطرد قائال، أنه من احلمكة أن  توا نة"أ سـ رد "بعرض " للجا
شة تقرير " األمانة"بواسطة " اإلدارة نا قبل  م يث أن تقرير مجموعة العمل هذا قد بين عىل لك من "مجموعة العمل اخلاصة"ق  ،ُ ح

يام ". رد اإلدارة"رواك ، و/تقرير ديري  Xنة"قيف حا شات بعرض تقرير " للجا نا قبدء ا مل تكون "مجموعة العمل اخلاصة"ب سـ، 
 .بة أمام احلصانمكن يضع العر

ناءة .111 ياك عن شكره للوفود عىل ما قدموه من اقرتاحات  بوأعرب وفد  ند عىل �تفاق . بلج ستورصح بأن اقرتاحه قد ا
شرتكني أوال بدء بعرض تقرير املقررين ا شرتك من مرص  ًا*ي مت مع الريس ا مل ل مل سان . ئ يام الر ئيويعقب هذا العرض  ق

يقاهتام، وم تقدمي  شرتاكن  تعلا ب يام دمل يقات، مبا يف ذ,  باب ملزيد من ا تح ا قن مث  تعلف وأردف يقول . ديري بعرض مداخالهتا. لل
بدء بعرض د بار املقرتحات األخرى، وهو ا بارة عن اقرتاح بديل، آخذا يف � لإن هذا  ت ديري خبصوص املراجعة . عع

ية، يلهيا عرض   ."مجموعة العمل اخلاصة"ض تقرير ، ويف األخري يمت عر"برد اإلدارة" اخلاص "األمانة"جاخلار

ياك"ئواقرتح الريس األخذ قرتاح  .112 شات" بلجوفد  نا قو�سرتشاد به يف أسلوب إدارة ا بدأ . مل تومن مث، سوف 
شات بعرض د نا قا يه عرض . مل ُيعرض بعد . "مجموعة العمل اخلاصة"، مث تقرير "برد اإلدارة"واخلاص " األمانة"يلديري، مث 

شرتاكن العرضذ, تقرير املقرري سان ا ملن، مث يواصل الر ناك اعرتاضات عىل هذا �قرتاح، دعا الريس . ئي يث مل يكن  ئو هح
ية. د  .جديري لعرض تقرير املراجعة اخلار

تقرير اخلاص . وتو<ت د .113 ها الفرصة لعرض ا ها، وعىل  شكر إىل الريس عىل تقدميه  لديري  م نحل ل ملراجعة "ئ
ية بعة يف إعداده خالل ا:ورة وأشارت إىل أهنا ق". جاخلار تقرير وعن اإلجراءات ا ية عن ا تار ية ا تامت بعرض ا ل خي ملل خللف
نة  ثا ما يد تكرار هذه املعلومات". للجنة"ل ملفوهذا، قد ال يكون من ا ية أو . ل تاجئ الر سـورصحت بإماكية الرتكزي عىل ا ن ين ئل

يات تو صا يار. ل بت من الريس � تو خطل  .ئ

يةئوطلب الريس الرتكزي عىل ا .114 سـتاجئ الر ين  .ئل
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تت د .115 يف الصادر بإجراء . لفو ية  تصاصات املر رشوط و� تلكديري األنظار إىل أن ا للجع خ ية"ل " جاملراجعة اخلار
يهتا وأثرها ومدي كفاءهتا ووجاههتا، فضال عن  تأكد من فا بو  ية اليت تقد?ا الو ساعدة ا شطة ا يمي أ يام  علبت ا لل ي ن مل ن تقتطل لب تق لق

يق ا:اخيل لتنسـيمي ا شطة .  واخلار[تق ية أل نومضت تقول، تعد هذه يه املرة األوىل اليت جترى فهيا مراجعة شامü وموضو ع ُ
يا يا أو خار ية سواء دا بو اإلمنا ًالو ج خل ئ يا\ت . ي يهنا نقص ا تحد^ت من  تقرير عددا من ا نحو، واجه معدو ا بوعىل هذا ا ل ل لل ب

ية باب اليت أدت إىل خضامة جح. خلا:ا هم . ثم الويقة املقدمةسـويعد هذا أحد األ فاكن عىل املؤلفني مجع املعلومات من أجل 
ية داخل  شطة ا يق أل نطاق ا: منا ن لتل يمي تÀ األشطة" األمانة"ق نبل  تق بة يف احلصول عىل تقرير مراجعة عىل . ق غونظرا للر ً

تعمقا ألي جمال  ي�  ية، مل يقدم املؤلفان  شطة ا توى اللكي اجلامع لاكفة أ ما تق من ن لتسـ معني، ولكن وبدال من ذ,، مت إلقاء مل
نظمة"الضوء عىل �جتاهات واÍاالت العريضة اليت تعمل فهيا  بو مجموعة واسعة من . "ملا تقرير، تقدم الو بني يف ا يوكام هو  ل م

ب�ان واÍموعات واألهداف تلف ا شطة  لاأل � مية األثر؛ . ن شطة برامج صغرية ولكهنا  موقد يكون بعض من هذه األ عظ ثل ن
رشيعات ياسات أو ا شطة اليت تقدم يف جمال ا تتÀ األ لُ سـل بارة عن ممارسات . ن شطة  بعض األخر من هذه األ عوقد يكون ا ن ل

يان  ناجت يف بعض األ حأكرث تلكفة، ويكون األثر ا يفل يث . ضعغري مرتابط أو ذو أثر  نوع واسع جدا من  ناك  حوهكذا،  ً ت ه
شطة، وقد حاول املؤلفان إلقاء الضوء  تقريرناأل باين يف ا لعىل هذا ا يذ املراجعة وخالل بعض . لت تنفوكام ذكر سابقا، يف وقت  ُ

تعلقة  نفقات ا ية وا ياس ورصد توزيع املزيا تحديد و تعلقة  ية ا بو ا:ا بت أوجه القصور يف إجراءات الو ها،  ملمرا ل ن ب مل خل قي ب تسـحل
تحقق من بعض �جتاهات خال ية يف خلق صعوت لغة يف ا شطة ا لبأ من توزيع لتن تعرف عىل ا ية، أو يف ا لل فرتات ز ل من

ئة سب ا شاط  ثافة ا سـيب و لفا ح ن ك لن هود اجلارية داخل " رد اإلدارة"ومضت تقول، تضمن . ل جليالت عن ا " األمانة"تفص
ية؛ ولكن ووفقا لرأي د خلسني بعض من اإلجراءات ا:ا . ديري، ظل القصور يف العديد من تÀ اإلجراءات. لتح

 ،üتطردت قائ نارص اليت سـوا ثري من ا ناك أيضا ا يح، لكن  لعناك العديد من اخلطوات اجلاري اختاذها يف �جتاه ا ه لصح لكه
نارص يف وقت الحق. ما تزال يف حاجة إىل املزيد من العمل شة هذه ا نا لعوميكن  ق ناك " ألمانة"وجيدر . م سلمي بأن  ها لت

يات املراجعة ما تزال يري ومل يمت �نهتاء من العمل فهيا لعملالعديد من اÍاالت اليت خضعت  سني أو يف مراحل ا يد ا تغ  لتح ل ق
شطة اليت . بعد يث اكن العمل ما يزال جيري يف العديد من األ تقرار،  ية يف حاX ا شطهتا اإلمنا بو وال أ نمل تكن الو سـ ئ ن حي

تاجئ. خضعت للمراجعة سابق ألوانه احلمك عىل ا نويف بعض احلاالت اكن من ا متل هذا. لل رشوعات شـوا م عىل العديد من 
نة" يث . وقد اعرتفت د". للجا بو،  ية يف الو ية املراجعة متت يف وقت تواكب مع حدوث تغريات  حديري أيضا بأن  ي مي تنظمعل

نظمة"اكنت  ياق " ملا ية يف  سـوما زالت يف خضم إصالحات ر يجي"ئيسـ تقومي �سرتا تبر\مج ا ية، " ل يذ جدول أعامل ا لتمنو تنف
نظمة"مبا يعين مرور  ية حتويل .  مبرحü تطور"ملا يه، اكنت  معلومما ال شك  نظمة"ف ية من "ملا يدا عن إرث املامرسات املا ض  ًبع

ثري من الوقت تغرق ا هام اليت  لكا تدة حىت هناية عام . تسـمل ملمومع ذ,، وي� اكن من املفرتض أن تغطي املراجعة الفرتة ا ب
يا2010 سطس فعل، إال أنه قد مت �نهتاء من العمل  يريات اليت مت . 2011غ يف أ لتغوقد حاول املؤلفان جاهدين رصد بعض ا

ية الفرتة  تغريات الواردة يف مزيا نإجراؤها حىت ذ, الوقت، مبا يف ذ, بعض من تÀ ا تدركت قائü بأن . 2012/13ل سـوا
ية ساب تقرير اكنت عن فرتات ز يالت الواردة يف ا تح يع ا نذ, ال يعين لرضورة أن  ل ل ل بحت ممج يات أ تو يع ا صقة، أو أن  ص ل مج

ها هدت إحراز تقدم فهيا. لال لزوم  ناك بعض اÍاالت اليت  شووفقا ملا ذكرته، اكن  هد . ه ناك أيضا بعض اÍاالت اليت  تشو ه
بادرات  يذ  مرشوعات  تنف سفر عن " األمانة"لم تاج فقط إىل بعض الوقت يك  سني و توجاري العمل فهيا وهتدف إىل ا حت لتح

تاجئ ا تأثريات اجلوهرية اليت . ملرجوةلنا ناسب، فضال عن ا برية يف الوقت ا نات  هد هذه اÍاالت  توقع أن  لومن ا مل ك س يمل حتش ت
ية نا ب�ان ا نفع عىل ا متعود  ل ل ل ناك أيضا بعض اÍاالت . سـ ية هومع ذ,، اكن  شالك ا تاج إىل موا<ة بعض ا يلكاليت  مل لهحت

 üتأص تقدمي املزيد من وعىل وج. بصورة أكرب ومعاجلهتاملا يث ترك األمر إىل ا:ول األعضاء  يه،  تو تحديد، يف جمال ا له ا ل ُل ح ج
يه إىل  تو جا ها" األمانة"ل بغي تقد ية اليت  ية ا ميشأن ما ين من ه تقدم ا*ي حترزه . لتب هرت دالئل ا نوا�،  ثري من ا ليف  ل " األمانة"ظك

يف"يف جمال  ية"(لكا ساعدة اإلمنا ئية تقدمي ا مل يق ا:اخيل، مبا يف ذ,)كيف يط وا سني ا سـ  تخط نحت سؤال . لتل لومع ذ,، اكن ا
ساعدة" (ماذا"عن  ية ا ملما ية واللجان )ه ياق الرب\مج واملزيا باحث حوU يف  ن، هو املوضوع ا*ي ترك ل�ول األعضاء ا سـ لت ُ

ثل  نة"ماألخرى  بو كام". للجا شطة الو ية أل تة جماالت ر تقرير إىل  يوأضافت قائü، لقد تطرق ا ن سـ سـ تقريرئيل . ل حددها معدو ا
ية؛  ية وا رش ياسات ا ياسات واخلطط؛ وأطر ا ية الفكرية؛ وا يات ا متلت هذه اÍاالت عىل اسرتا ميوا يع سـ سـ لتنظيج لت ل ل مللكت شـ

ية؛  نا ب�ان ا ية الفكرية يف ا تخديم نظام ا ية الفكرية؛ ونظم ا:مع  نظم ا ية اإلدارية  ية ا موالعمل يف ا مللك مللك لن ل سـ ل ت ملب تح لل
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يع � رشيةتشجو تدريب وناء القدرات ا ية؛ وا نا ب�ان ا يا يف ا نولو نفاذ إىل املعارف وا بتاكر واإلبداع وا لل ب ل ل ل ل مب ج وعىل الرمغ . تك
بة د ية بلك مهنا، إال أن . غمن ر تاجئ ا يح ا تعمق للك جمال من تÀ اÍاالت وتو يان  تقدمي  تعدادها  نديري وا ن ض ب ل ملعسـ ل م

يات وحتديد أ^ مهن تو صالرتكزي عىل ا يةل يه قدما اكن أكرث أ مها ميكن امليض  يدة وتوفري . ف يجة  مفواكن هذا رضور^ إلبراز  نت
مية للك من  ية" رد اإلدارة"ثوأعربت عن رأهيا يف ويقة . وا:ول األعضاء" األمانة"قمعلومات  بري من األ مهبأهنا عىل جانب  . ك

ته يف األثر ا*ي يا، تمكن دال لومضت تقول، اكن ذ, تطورا إجيا تفكري ب بريا من ا شد قدرا  تقرير من حتفزي و ل خلفه ا ك ح ل
تدبر واملداوالت داخل  يه ". األمانة"لا:اخيل، ومن ا تاجئ املرجوة، وهو حتديد ما توافق  علواكن هذا من ا وما " األمانة"لن

ية جوهرية وهامة ال يه، واكن هذا يف حد ذاته لفعل  معلتوافق  تحفظات. وأعربت د. عل تعلق لديري عن بعض ا ي ف� 
يات تو يف بعض ا نارص اخلاصة  تقرير، تÀ ا نة من ا صنارص  ل ن لع ل ي تصبع وأعربت عن عدم موافقهتا عىل ما قامت به . بمع

يات الزائدة عن احلاجة" األمانة" تو ئة ا يات الواردة يف تقرير املراجعة مضن  تو صمن وضع العديد من ا ل ص فقد مجعت . فل
تفاح مع بعض " األمانة" بات ا حبعض  أهنا " األمانة"ومضت تقول، يف بعض احلاالت، ذكرت . بات الربتقال يف سü واحدةلح

شاط ما ته. نتقوم لفعل بعمل  تأكد من  شة هذا األمر وا نا حصويف هذا اإلطار ميكن  ل ق تفق مع . م يف " األمانة"توأضافت بأهنا 
ناك العديد من ا اليت جيري فهيا العمل لفعلكثري من احلاالت لع، ولكن  يات املكررة، واليت ه تو نطقة ا صنارص يف  ل م

يذ بعض األعامل هبا" األمانة"رصحت  يط أو سوف تقوم  تنفبأهنا قد قامت  بتخط يط . ل تلف مرحü ا يعة احلال،  تخطو خت لب بط
يذ عن العمل الفعيل عىل أرض الواقع يدة أن توافق . لتنفأو الوعد  ية م" األمانة"جلوأضافت، اكن من األمور ا ن صعىل تو

ية تو تÀ ا يذ األعامل املربطة  يا?ا  يات، ولكن ال يعين موافقهتا هذه عىل  تو صا ل ب ت ت ص نفل يحا من . بق ًوهكذا، ميكن طلب تو ض
تقدم" األمانة" نده هذا ا ية إحراز تقدم، وإىل أي مدى يقف  لشأن  ع يح مطلو للحصول عىل صورة . كيفب تو ضاكن هذا ا ل

شاط نة  يقة عن احلاX الرا ند لله تلف ونظرا. ق نة  هر، فاحلاX الرا ية أ بل مثا خت لالنهتاء من املراجعة  ه شن يه ق علبع عام اكن  لط
ئذ تعلق بلك هذه األمورعتالوضع سا نظمة"اكن عىل  .ي ف�  سرتشد برأي " ملا يدها . يف هذا األمر" األمانة"تأن  نت تأ كوأ عل

نظمة"بأن  يد العديد من اجلهبات" ملا يات.  د قدمت مث. صعتعمل جاهدة عىل  رش تو تقد بأنه أمه  صديري قامئة مبا  ومن . عتع
سواء ية عىل ا نا ب�ان ا تقدمة وا ب�ان ا يات ا:ول األعضاء من ا تو لو<ة نظرها، ختاطب أول مجموعة من ا ل ل مل ل ص توتعلق . مل

Xباد ساءX ا ية وا شفا يات تÀ اÍموعة  تتو مل ل ملص يد . ف يكون من ا ملفأوال،  سـ بادئ ا" للمنظمة"ً ية اليت ملوضع ا ية  منتو جهي للتل
ية،  ساعدة اإلمنا يذ ا يط و ية  شأن  يدين وغريمه من أحصاب املصلحة  يل أكرث وضوحا للموظفني وا ئتوفر تفا مل ختط ب نفص يف تتف ك ملسـ ً

يث اجلوهر واإلجراءات عىل حد سواء بغي أن يطلب من . حمن  يا،  ïُ ين يال" األمانة"ن ًإعداد د تعاون اإلمنايئ ل شطة ا شأن أ ل  ن ب
نة، . وم بها*ي تق ية ا شطة ا نطاق أ ملمكوهبذه الطريقة، ميكن ل�ول األعضاء وأحصاب املصلحة أن يكونوا عىل عمل  من ن لتب

ئويات  نة، وا تعاون ا متلني، وطرق ا يدين ا ساعدة، واإلطار الزمين للموافقة، ومجموعة ا لوبإجراءات طلب ا سـ ل ململ ملمك حملتف ملسـ
يدين وهمل جرا يط، وال يلزم أن يكون هظ مي. ملسـتفاليت تقع عىل جانب ا يب  يل عىل شلك  سـكن أن يكون هذا ا: بل كت

ها ية بأ ية  يعمل عىل توفري شفا نو^، و يا\ته  تلكفة، وميكن حتديث  مكلا للعملف سـ سـ ب بغي أن يطلب . ل ية،  شفا يث ا ثا، من  ïُ ن ف يح ل ل
ية " األمانة"من  تفاوض عىل املوارد اخلار شأن ا ياسة أكرث وضوحا  جتقدمي  ل ب رد "ديري بأنه ورد يف . وذكرت د". ظمةللمن"ًسـ

ية" اإلدارة رشااكت واملوارد اخلار شأن ا ياسة  ياغة  جأهنا تقوم  ل ب سـ هم جدا أن يوفر هذا العمل توجهيا أكرث وضوحا . بص ًومن ا ً مل
ت�ية  ناديق � نعىل ا توقعة واألولو^تكويف ي، )FIT(سلص تاجئ ا تفاوض علهيا، وما يه األهداف وا ملمت ا ن ب أن وجي .لل
يع ا:ول تعكس هذه األمور متاما  شارك فهيا  ية واليت  يجي األوسع نطاقا، وإجراءات إعداد املزيا مجالرب\مج �سرتا ت ن ت

نة الرب\مج . األعضاء نب مع يق الربامج يف  با إىل  يا يمت  ت�ية حا ناديق � يل موارد ا جلوعىل الرمغ من أن  ن ل ن لص جسج جس ت
ية، إال أنه ال  ُواملزيا ي بل املاحن ون تخدام تÀ املوارد إال من  يمي أو مراجعة ا يط و شاركة يف  قسمح  سـتق ختط ب� "األمانة"مل ل وا

يد فقط دون إطالع يق ا:ول األعضاء األخرى شطة . ملسـتفا ت�ية يف بعض األ ناديق � نومضت تقول، اكنت موارد ا ن سلص
ية أكرب من املوارد اليت متت املوافقة علهيا يف يةئاإلمنا نة الرب\مج واملزيا ن إجراءات  ناديق . جل متويل ا توى العام  لصواكن ا لسـ مل

ت�ية أكرب مما مت تقدميه من خالل  ن� ية"س ية، وعىل وجه ". لتمنجدول أعامل ا ساعدة اإلمنا متويل ا ئاكن ذ, مصدرا ?ام  مل ل
نة بحث ا:ول األعضاء عن طرق لز^دة. معياخلصوص، لربامج  بغي أن  توهكذا،  ت�ية وضامن ني ناديق � ن الرقابة عىل ا سلص

يفاهئا للغرض مهنا يمي . ستا يط القطري و ية ا توى  تقرير هو عدم كفاية  تقاكن اÍال اخلامس املذكور يف ا تخط مهنج سـ لل م
ياجات يط املهنجي القطري بصورة أكرب يف أوائل عام "لرد اإلدارة"وفقا . حت� هر2012لتخط، بدأ ا بل أربعة أ ش،  ا، وهكذ. ق
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ُبغي أن يطلب من  يط القطري، واإلجراءات اليت " األمانة"ين تخدم يف إعداد ا ثة عن القالب ا تخطتقدمي معلومات حد سـ لي مل
هم جدا  بل، ومن ا تعاون اإلمنايئ يف ا يوية  ية ا يكون هذا أحد األدوات الر يث  يام هبا،  ًاكن من ا�طط ا مل تق ح ملسـلق للئ حل سـ يسـ

يات أن تكو يدةلعملللك من األدوات وا مثرة و مفن  يد أيضا احلصول عىل مزيد من املعلومات عن هذا . م ملفيكون من ا سـ
يطه يف الوقت احلارض" األمانة"املوضوع من  شأن القامئني عىل  يطه أو  ختطشأن ما مت  ب ختط ها بأن .وأعربت د. ب تفهمديري عن 

ب�ان يل من ا يا جترته يف عدد  لهذا األمر جيري حا قل ب ب. ل ياق،  ينويف هذا ا يمي، رمبا حبلول هناية عام لسـ ناك  تقغي أن يكون  ه
بل امليض قدما2012 يط املهنجي . ق،  يق ا ية  يق  يعاب ا: تاج ا:ول األعضاء إىل �  ،üتخطوأضافت قائ ب لك س لحت تط يف ق ت

يه عىل أنه أمر واقع أو ملزم. القطري نظر إ بغي أن  لوال  ي ُي تقلت د. ن تعلق بعدم وجود . نوا أدوات تديري إىل مالحظة أخرى 
شطة  نياس أثر أ نظمة"لق ية"ملا ية الفكرية وا منوية، والعالقة األوسع نطاقا بني ا تمن ا لل مللك بو . ت تت األنظار إىل أن الو يو لف

تعني عىل  ية الفكرية، و سة رزة يف جمال ا يمؤ ياس هذا األثر" األمانة"مللكس يكون . لقتوفري أدوات  تت األنظار إىل أنه  سـو لف
يام  يد  قمن ا توى القطاع " نظمةملا"ملف يد القطري وعىل  شطة عىل ا ت�ر بصورة أكرب عىل أدوات لرصد أنواع األ سـال لصع من س

ياس أثرها بل. قوالرب\مج، و ساعدة املقدمة يف ا ية ا بع ورصد فعا ساعدة ا:ول األعضاء عىل  تقوهذا من شأنه  ملسـت مل ل ت وهذا . م
يل تح سام ا بو يف أ لأمر ميكن أن يقوم به موظفو الو ل ق تخصصات األخرى ي تصادي واإلحصاء، وغريمه من املوظفني يف ا ل � ق

يني تعلق . جأو من اخلرباء اخلار ية ف�  شفا ناك حاجة ملزيد من ا يني قائü، ال تزال  تت إىل موضوع اخلرباء اخلار يوا ل فه ج لتف
شارين يني وا ملستخلرباء اخلار تعاقدات. ج تقرير، فقد تالحظ ز^دة جحم ا لوكام ورد يف ا يني ل شاريني وخرباء خار ج مع ا ست

ية اليت تقد?ا  ساعدة اإلمنا ية اخلاصة  شطة ا ثري من األ ئيذ ا مل لعمل ن لك نظمة"لتنف توفر موظفو ". ملا ي�  يهذا  نظمة"ب امللزتمون " ملا
شاريني واخلرب ناك حاجة ملعرفة املزيد عن � هم، وهذا فإن  تىض عقود العمل املربمة  هين  تبوالهئم ا سه ل مع مبق اء، من مه وما مل

هات  ناك تضارب يف املصاحل، من يه ا ية، هل  توفر :هيم اخلربة ا تار دامئا أفضل املؤهلني، هل  جليه مؤهالهتم، هل  ه حملل ت ُخي
شارات واخلربات، اخل ها يف جمال تقدمي � تعاملون  تاألخرى اليت  سي بغي عىل ا:ول األعضاء . مع ينوهذه من األمور اليت 

توى أداء هؤالء اخلرباء يف ?ام سابقةكام . �هÒم هبا سـبغي أيضا عىل ا:ول األعضاء معرفة املزيد عن  مي وبعد اإلطالع . ن
شارين أكرث من مرة، ويرجع هذا، جزيا، إىل ندرة خرباء  نفس ا تعانة  ئعىل العديد من الوïئق، وجد املؤلفان تكرار � ت ب ملسسـ

ية نا ب�ان ا ية الفكرية يف العديد من ا ما لمللك شارين واخلرباء؛ . ل يمي معل هؤالء ا تتاج ا:ول األعضاء إىل أسلوب ما  سحت ملل تق
باب تكرار رصف املاكفآت هلم، وجيب عىل ا:ول  بل، وما يه أ متزية من  يا?م بأعامل  سـومعرفة سابق خرباهتم ومدى  ق مق

يع هم املزيد حول اكفة هذه املوا ضاألعضاء  تعا. تف بغي أيضا ربط إجراءات � سـكام  شارين بعروض ني ملستنة خلرباء وا
ية سابقات أكرث شفا فو شارين . م تعانة  ياق � توحة يف  ية وا نا سابقات ا تدركت قائü إن إجراءات ا توا سـ سـ سـ ت مل ملسسـ ملف ف ل

يدات إدارية شلك  يقة، أن  يان، وهذه  تعقميكن يف بعض األ حق شلك األمر فهيا . تح ناك العديد من احلاالت لن  يومع ذ,،  فه
بري كسارة  نارص أخرى قد خ تضمني  يار  يع قاعدة � تو يع  ياع وقت مثني يف وضع إعال\ عاما ملدة عدة أسا عة أو  ل ت سـ ل ب خض

شاورات واخلربات املطلوبة بة يف تقدمي ا ملتكون قادرة ورا يار أفضل " األمانة"ميكن ل�ول األعضاء و. غ ختالعمل سو^ ال
تقدمة واألكرث مالمئة يف جم نارص من اÍموعة ا ملا يف إىل " لألمانة"كام ميكن . ال تقدمي اخلربات املطلوبةلع تضأيضا أن تقرتح و

بة نا ها خلربة ا يل أو  تأ نارص اليت أضافهتا بأفضل ا يقهنا من حتيل ا  Xسـهذه القامئة يف حا مل ه ل لع تدركت قائü، ما يمت . متتعت سـوا
تعزيز  نا يف حاجة ملحة  يه، و بار  يب ال  يا من أسا باعه حا لإ ن عل غ ل ل هالكت نطقة بأ ية يف تÀ ا شفا مكلا ملف نطقة أخرى . ل مناك  ه

يد تعلق حلمك الر نطقة اليت  شـذات أولوية، تÀ ا ت يمي. مل يع نطاق ا تو نطقة  نرص األسايس يف هذه ا ثل ا لتقو سـ ب مل لع وكام . يمت
يمي شالك املربطة بعدم كفاية الرصد وا ناك العديد من ا تقرير، اكن  لتقلوحظ يف ا ت مل ه توفر . ل سـياسة حمددة " ظمةللمن"يمل 

نذ عام  ميمي  يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية . 2010للتق تد بة ا يف  قعىل الرمغ من  ل شع ي�ت، ) IAOD(تلك لتقبإجراء بعض ا
يةو ساعدة اإلمنا ي�ت يف جمال ا يذ أي  ئحىت اآلن، مل يمت  مل تق يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية"بدأت . تنف تد قبة ا ل لتوها يف " شع

توى القطريجتربة إجراء  ملسـي�ت عىل ا شأن هذا األمر" األمانة"ميكن أن تقدم . تق يا\ت  ثا  بحتد ب ً ومع ذ,، مل يكن . للي
نه شاريع اليت اكنت جارية يف  توقعة  تاجئ ا تظمة لرب\مج أو  ي�ت  يناك أية  للم مل ن ن حه لم نظمة"قامت . تق لفعل ومن " ملا

ية وال ترتقي خالل تقارير أداء الربامج مبوافاة ا:ول األ ية ودا ي�ت، ولكن اكنت هذه تقديرات مواقف ذا خلعضاء  ت لتق
ي�ت املطلوبة لتقتوي ا نارص . ملسـ تقü، مبعىن إرشاك  ي�ت  يع ا ناك رضورة يف أن تكون  يس  عومضت تقول،  سـ مج مه تق لل

ية يمي جتمع ما بني. جخار يل مجموعات  ي�ت اليت قد يكون من األصوب  تقناك بعض ا شك تتق ل يني هف خل املوظفني ا:ا



CDIP/9/17 
33 
 

نارص من  يمي لاكمل بواسطة  يني فقط، أو إجراء ا يني، أو من املوظفني اخلار عواخلار تق ج يق ا:اخيل والرقابة "لج تد قبة ا ل شع
يمي وجع/ جزء من ثقافة العمل، واألمه من ". اإلدارية هوم ا ية إذاكء  شات أكرث جدية حول  نا تقتاج األمر إىل إجراء  مف يف لم ك ق حي
ي�تذ,، تعمل من تÀ ا تفادة وا لتق � ل ية اختاذ القرارات، . سـ يري خطوات و هم يف  ي�ت أن  هامة  معلمن اآلïر ا تغ س تق تل لل

بل يع لعمل بصورة أفضل يف ا سامح  ملسـتقوتوفري املعلومات من أجل ا للجم نظمة دوية أن . ل بة ألي  يعي  لمن ا سـ مب ن للط
يمي من و<ة نظر احلمك يدلتقتعمل عىل تعزيز ا شاغل واهلموم . شـ الر ثري من ا ساعد ذ, أيضا عىل حل ا ملوسوف  لكي

 Xبني ا:ول األعضاء وأحصاب املصلحة يف حا �توتر ا:اخيل ف ثري من بواعث القلق وا يقيض عىل ا ية، كام أنه  لا:ا سـ لكخل
نظمة"تبين  نظامت ا"ملا شاركة أحصاب املصلحة، مبا يف ذ, ا شأن  ياسة أكرث وضوحا  مل  م ب نظامت ًسـ ية ا:وية، وا ملحلكو ل م

ية الفكرية واخلرباء ية والعاملني يف جمال ا ية، واألوساط األاكد ية غري احلكو نا مللكا ميم ع هم أفضل . لص سمح هذا  بتفوسوف  ي
ندات اليت ترغب ا:ول األعضاء يف  ية املقررة لالجÒعات، وتوفري الوïئق، وأنواع ا ثل �عÒدات املا تلقضا^ وأمور  سم ملل

سامهة أحصاب املصلحة يف معل ت نوات وفرص  هور، و بل ا موفريها لالطالع العام من  ق مجل نظمة"ق تعلقة "ملا ياسات ا مل، وا لسـ
شف عن تضارب املصاحل وهمل جرا تضافة األحداث، وا رشااكت من أجل ا لك سـ ية أوسع نطاقا من تÀ . ل تو صتعد هذه ا ل

يالهتا يف  رشااكت بني القطاعني العام . ، وقد أفصحت د"رد األمانة"تفصاليت ورد  متت أكرث  ها بأهنا ا لديري عن  ه تفهم
نظمة"واخلاص مع  بل ". ملا يح ذ, من  قوميكن تو ساءX من ". األمانة"ض ية وا شفا هم تعزيز ا تطردت قائü بأنه من ا ملوا ل فسـ مل

سني  ية"حتخالل  ساعدة ا يا\ت ا نقاعدة  مل بكة اإلنرتنت، واليت مت إ" لتقب بارشة عىل  شـا شاريع مل رشوع من  معدادها يف إطار  م
نة" تغلب عىل بعض نقاط الضعف اليت مت ". للجا يا\ت هذه  يح قاعدة ا ها بأنه جاري تطوير و للوأعربت عن  ب لتف نق تهم

هات املاحنة . حتديدها ية وساعد ا شفا يا\ت، هو أهنا تعمل عىل تعزيز ا ية قاعدة ا رس أ باب اليت  جلومن أحد األ تف ل ب مه لسـ تف
يمي ونقد معل . احلصول عىل املعلوماتاألخرى عىل  ية عىل  هات اخلار ساعد أيضا تÀ ا تقكام  ج جل نظمة"ست ها من ". ملا لكوهذه 

ية بحث . لصحاألمور ا رسة  يا\ت أداة  هم جعل قاعدة ا يا\ت، مفن ا ية قاعدة ا يق فا للومن أجل العمل عىل  ب ب ميعل ل ملل حتق
شا نوع ا بحث أيضا  توقعة، وا تاجئ ا نبواسطة ا ب ل مل لن يص املوارد ل تعلقة  تضمن املعلومات ذات الصü ا بغي أن  تخصط، و مل ت بي ن

يات  تخدمة يف  ئات وأطر العمل ا ها بأنواع ا نظمة مبا حيقق اربا نفقات، وأن تكون مربة و معلوا سـ ت ت ملل لف ط نظمة"م العادية " ملا
ثال، يف إطار اإلدارة القامئة عىل ا يل ا ية، وعىل  تعلقة لرب\مج واملزيا نا مل س ن لمل تت د. تاجئب نطقة أخرى . لفو مديري األنظار إىل 

يه تو تعلق  سائل  ناك ثالث  جوقالت، اكنت  ل ت م شاركة  أحد واكن من. ه باين  تقرير  ماألمور املذكورة يف ا ت مع " األمانة"ل
شاط بة ونوع ا تالف نوع أحصاب املصلحة، وا نأحصاب املصلحة  لشع ل يد  .خ ملفيكون من ا حسب ً أن تعد تقريرا، "لألمانة"سـ

نوية شطهتم ا هم يف أ شرتك  شارك أو  سـالرب\مج، عن نطاق أحصاب املصلحة اليت  ن ت لت ها مع امجلاعات . مع معظمهل يه يف  ف
شارك  متلني، وهل  ية الفكرية ا تخديم ا ية أو مع  نا ب�ان ا ية يف ا تا سـ ل ل حمللعلم مللك ية " األمانة"مم نا عيف الغالب مع الروابط ا لص

يني عىل ا برية، واألاكد ملا مي شاركة عىل حنو اكف مع معاهد لك ية، وهل قامت  نظامت غري احلكو ملتوى القطري أو ا مل مسـ
بحوث وهمل جرا تعاون ا*ي تقوم . لا هر ا شاركني و يا\ت ا تقرير املقرتح الضوء بصورة أفضل عىل  لمن املأمول أن يلقي ا مل ب يظل

ية" األمانة"به  ية الفكرية وا لتمنأمام عامل ا بقى نقطة هن. مللك شأة لك من يتو ية خاصة، نظرا  سم بأ ية واحدة  نا مه ت لئ نة"ًت " للجا
ية"و ب�ان ". لتمنجدول أعامل ا ية  يا ية وا رش شورة ا توى ا تخصصة  يü إلجراء مراجعة  ية بإجياد و للويه  سـ سـ يع مل حمل سـ لن ل تمع م

ية نا ما نقطة . ل ية عىل اإلطالق"ليف الوقت احلارض، اكنت هذه ا سم بأي شفا فال  بب يف"تت نه إىل لس، ويرجع ا م هذا يف جزء 
شورة رسا بني ا:ول األعضاء و بار ا ًا مل برية . "األمانة"عت ها إجراء مراجعة  يü ميكن  ناك و بغي أن يكون  خومع ذ,،  مع سـن ه ي

ية رش ساعدة ا توى ا يعتخصصة  مل لتحمل ب�ان. م شمل هذا حذف أسامء ا لوميكن أن  نني من اخلرباء يف لك . ي يار ا ثكام ميكن ا خت
ها جمال من جماال شورة اجلاري تقد نوع من ا تعارضة، :راسة هذا ا ية، ورمبا يكو\ من أحصاب اآلراء ا رش ساعدة ا ميت ا مل ل مل يع لتمل

ب� املعين توامئة مع األولو^ت : لإىل ا تفقة و ب� املعين، هل يه  تاجه ا ية، هل يه لفعل ما  مهل يه ذات جدوى عا م ل حت ل
ب�ان، وهمل جرا تواهاميكن للمرا. لاليت حددهتا ا ساعدة و ية ا يذ  تعرض لك مراحل  برية أن  حمجعة ا مل معل سـ تنفخل وعىل الرمغ . ت

ية  رش شورة ا بة يف إضفاء صفة العالية عىل ا ب�ان الرا ناك بعض ا يكون  ب� املعين،  يعمن احلفاظ عىل رسية امس ا مل ن غ ل ه سـ لتل
ب�ان األع. اليت حصلوا علهيا بب يدعو ا ناك أي  تدركت قائü، ال يوجد  لوا ه شورة سسـ ية وا رش ساعدة ا ملضاء إىل إخفاء ا يع لتمل

شئ املوجود ". األمانة"اليت حصلوا علهيا من  ية ا يع األطراف من احلصول عىل فكرة أفضل عن ما لتمكن هذه املراجعة  ه مج �س َ ُ َ
ندوق األسود ئا. لصداخل ا نه  شيويف الوقت احلارض، فإن هذه األمور تعامل وكأهنا من األرسار، ال يعمل أحد  ع ميكن أن . ُ
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ية املقدمة من  رش شورة ا يعتكون ا ئة للغاية، ال أحد يعمل" األمانة"لتمل ية أو  بري من األ سيعىل جانب  مه ها عىل . ك ميفقد يمت تقد
ناء  ية الفكرية، ويف أ يات ا ياغة اسرتا ية خالل  ها بصورة  بارشة، ولكن أيضا يمت تقد ية  رش شورة  ثشلك  يج ص ن يع مللكم مي تم مض ت

ندوات و�جÒعا يارات لا شة وحبث ا نا ندما ترتب �جÒعات للخرباء  شورة أو  ندما يطلب من احلارضين تقدمي  خلت  ق مل ع م ُع ُ
ب�ان تاحة  للا رشيعات، . مل تعلق  تاحة ف�  يارات ا ب�ان بأنواع ا يب يمت فهيا تعريف ا بارة عن أسا لتولك هذه الطرق  ي مل خل ل ل ع

يد الوطين ية الفكرية عىل ا لصعوتطوير نظام ا تحمك فهيامللك ية الفكرية وا ها إدارة ماكتب ا ل وكذ, الطرق اليت يمت من خال مللك . ل
ب�ان نظم يف تÀ ا ية ا تأثري وفعا بة  لتج عن اكفة هذه الوسائل آïرا  ل ل ل سـ لني ً متت لكمهتا قائü، اكنت هذه بعض أمه . ن ختوا
ب� بول معظم ا ها يف أن حيظى هذا العرض عىل  يات، وأعربت عن أ تو لا ص قل ثريا للجدلمل نت أال يكون  ًان و م  .مت

ها الرأي يف وجوب تركزي  .116 تورة ديري، وشار شكر ل� كوتوجه الريس  كئ نة"ل يجة " للجا توصل إىل  ية ا تهود  نللج ل بغ
شات نا قناءة يف ا مل تقدمي . ب ية"عىل " رد اإلدارة"لمث دعا \ئب املدير العام   ".جاملراجعة اخلار

نقاط اليت أïرهتا دلكمهتا إلشارة" األمانة"واسـهتلت  .117 بارشا عىل لك ا ل إىل أن هذا العرض لن يكون ردا  ديري، . م
نة وراء  باب الاك نه هيدف فقط إىل تذكرة الوفود أل مو ديري، اكنت ?مة معدي تقرير . وكام أشارت د". رد اإلدارة"سـلك

نظر يف الفرتة حىت عام  يذ . 2010لاملراجعة يه ا تق"تنفوتزامن ذ, مع  يجيلبر\مج ا نظمة"اجلديد داخل " تومي �سرتا . "ملا
نارص داخل  يري ا*ي حدث لعدد من ا لعوتقدر اإلدارة ا لتغ ّ نظمة"َُ ية"اكن لك من ". ملا يات الواردة " لتمنجدول أعامل ا تو صوا ل

يل  شكيه، وكذ,  ية الفكرية"تف ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج يف " ملع ية مت  تلكيجة توجهيات إضا فن نظمة"ت وهكذا، ويف . اهب" ملا
تقرير  ية به يف ا تو ثري مما مت ا نظر يف  بادرات اليت أطلقت بعد ذ,، فقد مت لفعل ا لياق القرار ا*ي اختذته اإلدارة وا ص ل ك ل مل سـ

يذه عىل أرض الواقع تاجئ ملعاجلة . تنفوجاري  ثال، تعزيز إطار اإلدارة القامئة عىل ا يل ا متلت هذه األعامل، عىل  نوا مل لس ب شـ
سائل يمي األثر الرتامكي عىل املدى القصريملا تاجئ، و يق ا توجه حنو   üتص تق ا نحتق ل ختطيط موارد "وبدأ العمل أيضا يف نظام . لمل

سات ية ". ساملؤ نظم املا ها متاما يف ا ية املطلوب د شطة ا تقارير واإلبالغ عن أ يط وإعداد ا سمح هذا  لوسوف  ل من ن ل تخط جمي لت ل
تايل،"للمنظمة"واإلدارية  نفقاتل، و ية وا تعلق بوضع املزيا ية ف�  شفا ل ز^دة ا ن ي ية . فل ياغة اخلطة اإلسرتا ناك أيضا  يجواكن  ص ته

ية. متوسطة األجل شطة ا توى ومؤرشات أ يعة ا ية ر تاجئ اإلسرتا منوهو ما حيدد ا ن سـ يج لتن مل ت ناك . فل هوإلضافة إىل ذ,، اكن 
يق ا:اخيل واخلار[، مبا يف ذ, من خالل  متعزيز ا رشااكتلتنسـ ئة املوارد وا ية  لرشوع وضع إسرتا ب تعيج ونظام شامل . لت

نة، مبا يف ذ,  يات ا ملهألخال سلوك"ق ميي " لمدونة قواعد ا يلك ا نظر يف وضع ا لتنظللموظفني، ومت أيضا ا ه بو"لل " يللو
شاؤه بري من األ. نوإ بادرتني عىل جانب  ناك  تقرير، اكن  توجه اإلمنايئ  تعلق جبانب ا مهوف�  ك ه لل ل بادرة . يةمي متل ذ, عىل  موا شـ

يه ليط ا:وX ا*ي متت اإلشارة إ نظمة"وقد تطلب هذا من لك من . ختط شرتك ملدة " ملا يط ا ملولك دوX عضو ا لتخط
يذها داخل ا:وX العضو يمت  ية اليت  شطة اإلمنا يع األ نوات  نفتني أو ثالث  س تن ئسـ ن مجل ساق . سـ تاكن القصد من ذ, ضامن �

تأكد من أن األ نهلوا ية للك ب�  يشطة تعكس أهداف ا من بعن تأكد من أن  .لت نظمة"للاكن ذ, أيضا  شارك يف هذه " ملا ها  تبأ مكل
تلفة داخل  تلفة أو برامج  تفادي اشرتاك إدارات  ية  خما خم ل نظمة"لعمل ب�ان " ملا لمن جانب واحد مع ا:ول األعضاء من ا

ية نا ما ية وإعداد منوذج . ل شطة يف . لهامهنجوقد مت �نهتاء من وضع  سامهة  هم  يوم، ميكن للك دوX أن  نويف هناية ا م تسل
يذها مع  شطة اليت ترغب يف  تنفحتديد األ نظمة"ن توسط" ملا شطة . ملعىل املدى ا يع األ يس  ناكن هذا رضور^ لضامن تأ مج س

ية  Xية مت إعدادها بواسطة لك دو نادها إىل خطة إسرتا ناليت يمت �ضطالع هبا وا يج معس ت نظمة"قامت . ت بوضع بعض " ملا
ية الفكرية، وإرشاك  يل الفجوة يف جمال ا يمي أو  ثال،  يل ا يذها، عىل  ها  ب�ان من  يهنا ميكن  مللكيات  تق ب نف حتليق مل س لل بع تمهنج لب تط

تو^ت  ها إىل أعىل ا ية الفكرية، وضامن تد ية  ية و ياغة إسرتا سـيع أحصاب املصلحة داخل ب� معني يف  ن يج ص ملمج ط فقت للملك
ب� تجه من القاعدة إىل القمةلداخل ا ياسات، من خالل مهنج  ي حىت الوصول إىل واضعي ا ينبغي أن تليب تÀ . لسـ

ها يب  ب� و ية  ية األهداف اإلمنا لاإلسرتا تج لل ئ سـيج . ُوقد مت وضع هذا مضن اخلطط القطرية اليت أشري إلهيا يف وقت سابق. تت
ن شاورات شامü داخل لك ب�  يتطلب هذا األمر إجراء  م بعس يع القطاعات داخل ي نظمة"مجه مع إرشاك  هدف ". ملا لواكن ا

ية"األسايس  ية داخل " لتمنجلدول أعامل ا شطة اإلمنا ئهو تعممي وإدماج األ نظمة"ن يع القطاعات ". ملا يمت إرشاك  مجوهكذا،  س
نظمة"داخل  يع األدوات اليت يف حوز"ملا بقة يف ب� معني قد حصلت فعال عىل  مج لضامن أن اخلطة ا نظمة"ة ًملط واليت " ملا
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ية نا ب�ان ا ساعدة إىل ا تقدمي ا مها  لختصص ل مل تت . ل يار " األمانة"لتفوا تعلق  شاريني وقالت، ف�  تإىل ملحوظة اخلرباء � ي خت س
يني، تقوم  شاريني اخلار جاخلرباء � شاريني" األمانة"ست ب�ان يف حتديد اخلرباء � تبإرشاك ا يا\ت . سل ببوقد مت وضع قامئة 

هم اخل تعاون  معرباء اليت  نظمة"ت تجابة لطلب ا:ول "ملا يا\ت، يف ا ية اخلاصة هبم يف قاعدة ا تعر نة امللفات ا سـ،  ب ل لتضم يف م
Xسأ شأن هذه ا  üية الاكم شفا يقا  ملاألعضاء، و ب فلل تعلق . ًحتق ية ف�  ساعدة ا شطة ا يا\ت خاصة بأ توفر أيضا قاعدة  يكام  ن مل ن ب لتقت

شو هاملبلك ب�، مبا يف ذ, ا ية اليت مت تقد رش ميرة ا يع يادهتا، . لت  Xتع لك دو بار دامئا  سـومع ذ,، جيب أن يوضع يف � مت بت ع
يع  نظمة"تسـتطوال  ية" ملا رش شورة ا تعلق  ب�ان، وال سـ� ف�  يع ا يعفرض مجموعة من القواعد عىل  مل ي ل بة . لتمج غيف حاX ر

شورة اليت حصلت علهيا من  ب�ان اإلفصاح عن ا ملبعض ا نظمة"ل يب"ملا هذا أمر  ط،  تضمن . ف يا\ت  توفر أيضا قاعدة  تكام  ب ي
ية الفكرية ل�ول األعضاء يا\ت هذه، ميكن للمرء �طالع عىل معلومات عن قوانني . مللكقوانني ا تخدام قاعدة ا بو لسـ

يعهتا ملعظم ا:ول األعضاء يف  ية الفكرية و طبا نظمة"مللك تفاضة يف هذه ا". ملا لوهكذا، ودون ا تجابت سـ سـنقطة، فقد ا
نظمة" ية، وأن " ملا شفا ية اليت تقد?ا  ساعدة ا بات ا:ول األعضاء لضامن، قدر اإلماكن، اتصاف ا فيف األساس  ل ن مل لتقلطل

شطة اليت تقوم هبا  نفاذ الاكمل لاكفة األ نا:ول األعضاء :هيا حق ا نظمة"ل تضمن هذا ".ملا تعاون ي و شاريني ممن  تاخلرباء � ست
يا\ت، وا:عوة . "نظمةملا"معهم  شار عىل قاعدة  يعة خربة لك  ية و يا\ت ا بوكام مت ذكره، فقد مت إدراج ا ت ب شخص مسب ط ل ل

ية برمهتا مية إىل ا شاريني قادرين عىل إضافة  يح ا يع ا:ول األعضاء إىل تر لعملمو<ة إىل  ت شـ قمج ئة . س تعلق برب\مج  بوف�  تعي
تجدر اإلشارة ية،  فاملوارد من خارج املزيا نظمة" إىل أن ن هات املاحنة" ملا بريا من عدد من ا جلقد تلقت لفعل متويال  ك ولكن مل . ً

شاركة يف  يع يف إطاره اكفة األعضاء من ا ياغة نظاما  بارش ا*ي ميكن معه  شلك الرصحي وا متويل ا مليأخذ هذا ا تط ص مل تسـل ل
نظمة"إدارة املوارد اليت قد?ا هؤالء املاحنني إىل  ية بني املاحنني وخضعت تÀ امل". ملا نا يات  ئوارد إىل اتفا ث نظمة"ق ، ومن "ملا

متويل ا*ي يقدمونه  ية إنفاق ا تفاظ حلق وأن يكون هلم دورا يف حتديد  بة املاحنني يف � لالواحض ر يف كح ً ويف ". للمنظمة"غ
ت�ية  ناديق � بات ا تعلق برت ية ف�  نحماوX جلعل األمور أكرث شفا لص ت سي ي األغراض اليت يمت اإلنفاق فهيا ، وما يه )FIT(ف

ت�ية ناديق � ية عىل تÀ ا تقدمي عروض تو يقوم املاحنون  بوع،  تخدام هذه املوارد، ويف خالل هذا األ ن لص يح ب سـ سـ سسـ . ض
بذلونه من وع شطة والربامج اليت يوافقون عيل إنفاق ما  هم أيضا من حتديد أنواع األ متكن املاحنون أ نحو،  يىل هذا ا ن نفسل ي

نظمة" تقول، لقد أعربت "األمانة"ومضت .  علهيامتويل يهبا " ملا ية"حعن تر جتقرير املراجعة اخلار تقرير العديد ". ب لوتضمن ا
ناءة، ونظر  تازة و�قرتاحات ا بادرات ا تمن ا ب ملم نظمة"لمل يا يف العديد مهنا" ملا نوي . لحا نظمة"تكام  يد دمج وتضمني " ملا تأ ك ل

يات اليت مت  تو ثري من ا صا ل يات عىل أهنا مكررة أو زائدة عن . تنفيذهالك تو يف بعض من هذه ا صومع ذ,، فإن  ل تصن
ية إىل حد ما  Xبا نظرا ملا حيم/ هذا الوصف من دال نا باحلاجة، قد ال يكون وصفا  سلسـ ً اكن من األفضل القول بأن بعض . م

تدابري قد مت اختاذها لفعل يذها، أو أن بعض ا شطة جاري  لاأل لطبع، هو إقرار واعرتاف مبا حيدث عىل أرض وهذا، . تنفن
ًالواقع، ومل يكن أبدا <ودا يرجع الفضل فهيا إىل طرف واحد ية �جتاه. ً نا ية  ساعدة ا يقة، تعد ا ئففي ا ث ن لتقمل فا:ول . حلق

بل  ية املقدمة من  ساعدة ا يدة، مه ا*ين يقودون يف األساس ا قاألعضاء، األطراف ا نتف تقمل لسـ نظمة"مل حيث تقدم . مإلهي" ملا
نظمة" بادراهتم"ملا ناء عىل حاجة ا:ول األعضاء ومطالهبم و ساعدات  م هذه ا ب يه احلال يف . مل بغي أن يكون  علوهذا هو ما  ني

يذها. الواقع وما حتاول . تنفإذ جيب أن تكون ا:وX العضو يه الطرف صاحب القول الفصل يف هذه الربامج اليت يمت 
نظمة" ساعدة أن تفع/ هو توفري" ملا ية ا سني إدارة  ية من  نا ب�ان ا متكني ا:ول األعضاء وا مل األطر واألدوات الالزمة  معل حت ل مل ل

ية ها . لتقنا ية الفكرية اليت  ية ا يات إسرتا يحومن مث، فإن الغرض من  تمللك يج تمهنج نظمة"ت يط " ملا ية ا ب�ان، و تخطإىل ا معل لل
ب�ان األعضاء مع األدوات ال يه للالقطري اليت توفرها  تو جالزمة يه  نظمة"ل شطة اليت جيب �ضطالع هبا" ملا . نإىل األ
تحدثة عن  ندا لوجنروفت،  يدة لو مومضت ا سي ته " األمانة"لسـ نة"قعتقول أن ذ, هو ما تو " رد اإلدارة"بوجوب إعداد " للجا

ية"للرد عىل " األمانة"بواسطة  ته " جتقرير املراجعة اخلار نة"قشـا*ي \ توقع تقدمي . يف وقت سابق" للجا رد "ملاكن من ا
نة"إىل " اإلدارة بل " Íموعة العمل اخلاصة"و" للجا شلكة من  قا نة"مل ساعدة يف املداوالت اليت " للجا نة  ثا للميف دورهتا ا مل
نة"جترهيا  ية"بشأن " للجا رش ". جتقرير املراجعة اخلار ب" األمانة"ا*ي أعدته " رد اإلدارة"نمت  و يعىل املوقع �لكرتوين للو

تارخي  نة  بكة اإلنرتنت، مضن وïئق ا بعىل  للج تة " رد اإلدارة"تألف . 2012 مارس 14شـ يذي يعرض بإجياز ا لسـمن موجز  تنف
ية لعمل  بو"ئيسـجماالت الر تقرير" يالو ناوها ا ية كام  ساعدة ا ليف جمال ا ت ن لمل ية " رد اإلدارة"وبدء . لتق سـتحديد ثالث رسائل ر ئيب

يات الواردة تو يذ ا صشأن  ل تقريرتنفب يات، حدد . ل يف ا تو تجابة  صوا لل نظور " رد اإلدارة"سـ ملأيضا أربعة اجتاهات هامة، وفقا 
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يا  يف ". للمنظمة"لعلاإلدارة ا نظمة"تلكجتدر اإلشارة إىل عدم  ية لوضع األولو^ت يف " ملا تلكفة أو  يل  معلبعمل أي  لل حتل
نظمة"وبدال من ذ,، سعت ". رد اإلدارة"سـياق إعداد  ي" ملا يات يف ثالث سـيف  تو يف ا ساعدة، إىل  صاق تقدمي ا ل ن تصمل
üنفص مئات  ئة ألف"تضمنت . ف تربها " لفا يات اليت  تو تعا ص بو"منفذة لفعل يف أشطة " األمانة"ل أو يف بر\مج " يالو

نت . اإلصالح اجلاري ئة ء"تضمو بل "لفا يات اليت حباجة إىل املزيد من ا:راسة من  تو ق، تÀ ا ص نة"ل ". انةاألم"و" للجا
نت  ئة جمي"تضمو يه"لفا يذ أو اآلïر املرتبة  بات ا شأن  يات اليت أïرت اجلدل واخلالف  تو عل، تÀ ا ت ب ص نفل ومن أجل . لتعق

يف هذه، شاركت  ية ا رشوع يف  نا لتصمعل ناد "األمانة"ل يقا ألغراض خاصة ويه الرتقمي واإل يام هبا  سـ يف إجراءات مت ا حتق لق
ية لاك تقريرجعالرتافقي واإلحاX املر ية اليت أورها ا يات الفر تو يات وا تو لفة ا ع ص ل ص ية، خلصت . ل ناء هذه ا لعملويف أ " األمانة"ث

ية، و89إىل حتديد  ية ر سـ تو ها396ئيص تعامل  ية مطلوب معاجلهتا وا ية فر مع تو ل ع ية عددا من . ص ًتضمن تقرير املراجعة اخلار ج
نظم يات اليت تطرقت إىل أعامل العديد من الزمالء عرب  تو ما ص هال بو بأ مكلة الو يع هؤالء الزمالء . ي يع آراء  مجو*,، مت  جتم

تقرير،  تلفة عىل املقرتحات الواردة يف ا يع ردودمه ا ية، و ساعدة ا ياق تقدمي ا تخصيص يف  شاركني يف العمل ا لا � جتم ن مل سـ ل لتقمل
يهنا يف  يص تÀ اآلراء و تضمو شلك ع" رد اإلدارة "اسـهتدف ". رد اإلدارة"تلخ بتقدمي ردا  ية"ام عىل ً " جتقرير املراجعة اخلار
شلك حمدد ية  ناول لك تو بومل  ص تحملون . تي يا ممن هلم اخلربة و بار الزمالء يف اإلدارة ا يع  يويف الواقع، فقد تعاون  لعل ك مج

ية اليت تقد?ا  ساعدة ا بارشة يف أعامل ا ئوية ا نا مل مل ل لتقسـ نظمة"مل ية اكف" ملا بات والرد تلبيف إعداد الردود واآلراء املطلوبة و لطلة ا
سارات  نة"سـتفعىل اكفة ا تقرير" للجا تخلصة من ا يات ا تو لشأن ا سـ ص ل  . ملب

شكر  .118 ل وتوجه الريس  ية اليت تضمهنا " لألمانة"ئ نارص الر سـعىل لكمهتا، وسلط الضوء عىل بعض ا ". رد اإلدارة"ئيلع
شطة / وأشار إىل أن تقرير ديري تفكري يف أ تأمل وا نرواك قد أïر ا ل بو"ل تقرير واليت ". يالو ية  للوهذه أحدى املمزيات املوضو ع
يط الضوء علهيا سلبغي  تي تطرد قائال إن اجلوهر الرييس الاكمل . ن ئوا ية"سـ شطة " لتمنجلدول أعامل ا ية يف أ نهو إدماج ا لتمن

نظمة" ب وأضاف بأنه. "ملا شاركة ا تطلب  بو  ية اليت تقد?ا الو ساعدة ا هم أيضا مالحظة أن ا لمن ا م ت ي ن لتقمل شاركة مل ية  م�ان ا ملعن
نقطة اليت أبدهتا . ثويقة لوأشار الريس أيضا إىل ا بارة " األمانة"ئ تخدام  يات، وا تو يف ا عواخلاصة  سـ ص ل زائدة عن "بتصن

تخدام لكمة أفضل" احلاجة ية، واقرتح ا  Xلفعل دالسـواليت حتمل  عن املعلومات " لألمانة"ئوأعرب الريس عن شكره . سلب
ية للقراءة" رد اإلدارة"قول أن تÀ املعلومات قد ساعدت عىل جعل ومىض ي. اليت قدمهتا بني . بلأكرث قا قمث دعا املرا

يلو ساريزتيك يد خوان اك تان، وا يل من  سان  يد إ شاركني، ا ما سـب سـ ن ح سـ لمل ك تقدمي تقرير -ل يا،  ل فوريرو من كولو مجموعة "مب
 ".العمل اخلاصة

ته بعرض تقرير  .119 يا  لكمواسـهتل وفد كولو تايل. "عة العمل اخلاصةمجمو"مب نحو ا تقرير عىل ا لواكن ا ل  :ل

ية الفكرية  ية وا ية  نة ا مللكنظرت ا من ن لتللج نة"، )CDIP(ملع نة يف الويقة" للجا ثا ثيف دورهتا ا نونةCDIP/8/INF/1 مل : ملع ا
ية، واتفقت عىل تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا ية اليت تقد?ا الو ساعدة ا ية  منمراجعة خار ل ي ن لتللم لتق شلكة ج م تكوين مجموعة معل 

ية " مجموعة معل خاصة" لغرض معني  ساعدة ا ية  نشأن املراجعة اخلار للم لتقب من أجل حتديد ) CDIP/8/INF/1 ثالويقة(ج
يات تو يات املكررة أو تÀ اليت مل تعد وجهية دون إيالء أولوية ألي من ا تو صا ل ص " مجموعة العمل اخلاصة"وتطرقت أيضا . ل

نارص  تاسعة عبإجياز إىل  شات خالل ا:ورة ا نا يا مهنا إىل توفري وقت ا لأخرى :راسـهتا  ق مل  ".للجنة"سع

ية يةسائل إجرا يةسائل إجرا يةسائل إجرا ئسائل إجرا ئم ئم ئم     م

يني"مجموعة العمل اخلاصة"عقدت  تا سب اجلدول الزمين وجدول األعامل ا لسة اجÒعات  ل ح  :مخ

ية (2012مارس  16  "1" سائل اإلجرا ئالرتكزي عىل بر\مج العمل وا  )مل

يةالرتك(مارس  21  "2" ثالث من تقرير املراجعة اخلار ثاين وا جزي عىل اجلزء ا ل  )ل
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ية(أبريل  4  "3"  )جالرتكزي عىل اجلزء اخلامس من تقرير املراجعة اخلار

ية(أبريل  10 "4" سادس من تقرير املراجعة اخلار جالرتكزي عىل اجلزء الرابع وا  )ل

 )"مجموعة العمل اخلاصة"مرشوع تقرير (أبريل  26 "5"

تار وريدة من مرص"مجموعة العمل اخلاصة"يف رئاسة اجÒعات واشرتك  يد  ياك وا ندي من  ياس  يد ما خم ا سـ بلج ي ت لسـ ك وأما . ل
يلو ساريزتيك  يد خوان اك تان وا يل من  سان  يد إ ماملقرران فاك\ ا سـب سـ ن ح لسـ ك يا–ل  "األمانة"واضطلعت . مب فرييرو من كولو

سقون اإل ميسري �جÒعات اليت حرضها ا ن قلي مل متةبت  .ملهيون ووفود ا:ول األعضاء ا

نصوص علهيا يف القاعدة" األمانة"ومل توفر  تحدة ا ية لألمم ا ملخدمة الرتمجة الفورية إىل اللغات الر مل  من 41  و القاعدة12 مس
نظام ا:اخيل  ناء اجÒعات "للمنظمة"لا شارت وقد أ. ّوعربت عدة وفود عن عدم رضاها عن ذ,. "مجموعة العمل اخلاصة"ث أ

تكوين  يف  ها لعدم توفر الرتمجة الفورية، إىل أن ا بري عن أ بوفود أخرى، عىل الرمغ من ا تلك لتع  مل "مجموعة العمل اخلاصة"سفل
بدأ  تايل الرتمجة الفورية، وأضافت أنه وفقا  توفر  ية، وهذا مل  ية إضا بات ما ملتضمن أي تر ل ت ل ت لي ف تغليب القاعدة اخلاصة عىل "ي

نظام ا:اخيل القاعدة العامة حا هام، فا لل تعار نظام ا:اخيل "Íموعة العمل اخلاصة" ض ية عىل ا ل U األ وهكذا . "للمنظمة"سـبق
سأX الرتمجة الفورية توصل الوفود إىل توافق آراء حول  ممل  ناطقة إلنلكزيية . ت هم ا:ول األعضاء غري ا سري  لومن أجل  في ت

ي ب�ان األفر سقا مجموعة ا يقتقرير، طلب  ل ن تني من ملل تني اإل ية والاكرييب مس اÍمو ية ومجموعة ب�ان أمرياك الال ع ميي قلت  "األمانة"ن
ية  شأن املراجعة اخلار تقرير الاكمل  جتوفري ا ب ية لألمم) CDIP/8/INF/1 ثالويقة(ل مسيع اللغات الر تحدة جبم  .ملا

شات ح نا ناء ا ية اليت طرحت أ تقرير عىل املوضوعات الر قتوي هذا ا مل ث سـ ل ُحي ّ ورد اإلدارة CDIP/8/INF/1 ثول الويقةئي
سأX داخل . علهيا شات ا:ائرة حول هذه ا نا يل ا تقرير كونه أداة  تعدى ا ملوال  ق مل تعج ل نة"لي وال خيل حمرض . فقط" للجا

سة  يع"Íموعة العمل اخلاصة"مخل�جÒعات ا يح احملرض  ية، وقد أ مجل، ا*ي أعده املقرران ملداخالت واملواقف ا ت  ا:ول لفعل
بو"األعضاء يف   ".يالو

ية  ية سائل موضو ية سائل موضو ية سائل موضو عسائل موضو عم عم عم يات اليت ململململ تعد ويقة الصü تعد ويقة الصü تعد ويقة الصü تعد ويقة الصü––––م تو يات املكررة أو ا تو يات اليت  ا تو يات املكررة أو ا تو يات اليت  ا تو يات املكررة أو ا تو يات اليت  ا تو يات املكررة أو ا تو ث ا ص ل ص ثل ص ل ص ثل ص ل ص ثل ص ل ص     ل

تلفة"مجموعة العمل اخلاصة"أجرت  ية  سائل موضو شات حول  نا خم  ع م ق ية عن . م سـوتضمن حمارض �جÒعات معلومات أسا ت
يهنا سائل اليت من  بتÀ ا  :مل

بارة   ) أ بارة " مكررة"عتعاريف ودالالت   "ثمل تعد ويقة الصü"عو

بارة  تصورات حول تعاريف ودالالت  تلفت اآلراء وا عا ل بارة " مكررة"خ بب عدم اتفاق ". ثمل تعد ويقة الصü"عو مجموعة "بسو
يات مجموعة العمل"العمل اخلاصة يس من صال سأX احملددة  سان إىل أن حل هذه ا سأX، أشار الر ح عىل هذه ا ل مل ي  .ئمل

يات  ) ب تو صيف ا ل بل تصن  "رد اإلدارة"يف " األمانة"ق من 

ئات ألف وء وجمي، واتفقت مع  يات يف ا تو يف ا لفأيدت بعض الوفود  ص ل يف"األمانة"تصن وعىل اجلانب . لتصن عىل هذا ا
يف  يات يف "األمانة"تصناألخر، رأت بعض الوفود األخرى أن  تو ص  ئات ألف وء وجمي، وخصوصا " رد اإلدارة"لل فيف 

تكر يف ا ملا تني لتصن سن دمج ا شالك و بس وإىل بعض ا يح، أدى إىل  تني بال تو تني  ها يف  ية  تو ئر  تح مل ض ئ ص لفلل خم ف يسـنف ل تلف س
ئة واحدة باب اليت جعلت . فألف وء يف  يحات ورشوحا لأل بت بعض الوفود أيضا تو سـو ض يات "األمانة"طل تو ترب ا ص  ل تع

نظر ثرية للقلق، ومن مث ال ميكن ا ئة جمي أهنا  لالواردة يف ا م يذهالف متعت بعض الوفود إىل . تنف يف  " رد األمانة"سـوبعد أن ا



CDIP/9/17 
38 
 

ها مرتني أو ثالث يف  يات اليت تكرر  تو تصنيفشأن العديد من ا ص ل هر . ، أعربت عن رضاها عن هذه الردود"رد اإلدارة"ب ظو
سائل"مجموعة العمل اخلاصة"تضارب يف اآلراء يف  شأن هذه ا مل   .ب

يقات عىل تقرير املراجعة ا)ج( ية و تعل   "رد اإلدارة"جخلار

ية"يف " مجموعة العمل اخلاصة"ت نظر يات املكررة أو تÀ اليت مل تعد " رد اإلدارة"و" جتقرير املراجعة اخلار تو صف� خيص ا ل
üتربت بعض الوفود . ذات ص ية"عوا نة " جاملراجعة اخلار بل ا نطوي عىل هدف حتديد ا ملمكخطوة ?مة جدا ألهنا  سـ لت

ش توى أ نسني  سـ متح يةل تعاون ألغراض ا ية يف جمال ا ساعدة ا تقدمي ا بو  منطة الو ل ن مل ل لتي ترب بعض أعضاء . لتق مجموعة العمل "عوا
ية قصوى ل�ول األعضاء يف أ" اخلاصة سني جمال ذي أ بو، بل يه فرصة  تقادا لعمل الو ست ا ية  مهن املراجعة اخلار تح ي ن لي ل ج
بو يات املر. يالو صي� رأت بعض الوفود األخرى أن تو ية اكنت تعرب عن آراء أحصاهبا وأبرزت أن العديد من ب جاجعة اخلار

نظر فهيا و يد ا شطة  نظر إىل فرتة األ ساعة  يات مل تعد موضوع ا تو لا ن ل ل ص يذها"األمانة"أو ألن /قل ورأت . تنف قد رشعت يف 
يات جديرة الهÒم والرد والعمل من جانب ا:ول األعضاء و تو صوفود أخرى أن العديد من ا بي� رأى جانب . "األمانة"ل

üاليت مل تعد ويقة الص Àيات املكررة أو ت تو تصاصات مجموعة العمل يه الرتكزي عىل ا ثأخر من الوفود أن ا ص ل  .خ

شأن " مجموعة العمل اخلاصة"توبادلت  توصل إىل أي قرار  شات مل  نا يات احملددة، ويف هناية ا تو باآلراء حول بعض ا ت ق مل ص ل
يات املكررة أ تو صا  .ثو تÀ اليت مل تعد ويقة الصüل

ياغة )د(  "رد اإلدارة"ص 

ناء اجÒعات  تعلق "جلنة العمل اخلاصة"ثأ ساؤالت ف�  ي، طرحت ا:ول األعضاء عدة  عىل تقرير املراجعة " برد اإلدارة"ت
ية ساؤالت"األمانة"وحاولت . جاخلار يقدم " رد اإلدارة"ورصحت بعض الوفود بأن . لت قدر اإلماكن تقدمي ردود عىل تÀ ا

شات  نا يد  بغي أال  نه  يدة جدا،  قمعلومات  مي يق ن لك نة"ّمف ها" للجا ية أو أن يكون أساسا  يات املراجعة اخلار لحول تو ج  .ص

يات املكررة أو تÀ اليت مل تعد ويقة الصü)ه تو ث  قامئة ا ص  ل

يات املكررة أو اليت مل تعد تو تحقق أي توافق يف اآلراء حول قامئة  صمل  ل ية"ث ويقة الصü من ّي  ". جتقرير املراجعة اخلار

    ممممسائل أخرىسائل أخرىسائل أخرىسائل أخرى

ية اليت "مجموعة العمل اخلاصة"خالل مداوالت  ثقة عن تقرير املراجعة اخلار يات ا تو ج، ألقت عدة وفود الضوء عىل ا نب ص ملل
يذ تيض ا تربهتا ?مة جدا و نفا لتتق تو. ع تصاصات للعمل عىل ا لولكن ما دامت مجموعة العمل ال متÀ ا يذ وال خ  üللتنفيات القاب ص

 Xسأ تÀ الوفود طرح هذه ا يات املكررة أو تÀ اليت مل تعد ويقة الصü، أتفق عىل أنه ميكن  تو ملميكهنا إال الرتكزي عىل ا ل ث ص ُل
نة"يف   ".للجا

تقرير شرتاكن يف إعداد ملحقا مرافقا  للقام املقرران ا يا\ت عامة من اÍموعات اإل. مل قلميية، كام تضمن بوتضمن هذا امللحق 
يا\ت اليت أدىل هبا الوفود أو . أيضا" مجموعة العمل اخلاصة"حمارض اجÒعات  يا  يال حر بوال يعد هذا  للسج فت ، ومت "األمانة"ً

نت يف  ية اليت متت وملواقف اليت أ علإعداده دون اإلخالل ملداخالت ا ُحلق نة"يق  ". للجا

شرتك  .120 ته ريس  موتوجه وفد مرص،  ئ متزية " عة العمل اخلاصةÍمو"بصف شرتكني نظري <ودهام ا شكر إىل املقررين ا مل مل ل
يل �جÒعات شات، . تسجيف إعداد تقرير اÍموعة، وعىل  نا يل اكفة ا قوميض يقول لقد بذال لك ما يف وسعهيام  مل لتسج

هرت يف اجÒعات  ناظرات واحلجج اليت  نظر وا ظوو<ات ا مل ية أو  سواء "مجموعة العمل اخلاصة"ل بة للمراجعة اخلار ج لنسـ
بة إىل  تالف ". رد اإلدارة"لنسـ تالف، وال سـ� حول ا يعة احلال، نقاط تقارب ونقاط ا ناك،  خوأضاف لقد اكن  خ ب بطه
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سري ما هو املقصود من لكمة  يات، فضال "تكرار"تفالوفود عىل  تو بة   üبغي وصفه عىل أنه مل يعد ويق الص ص، وعام  لل سـ ث لني ن
يف  ئات ألف وء وجمي الوارد يف تصنعن  يات يف إطار ا تو لفا ص يا\ت اليت ". رد اإلدارة"ل يل موقف الوفود يف ا بمت  لسج ت

ية والاكرييب، واململكة  ية، واÍموعة ء، ومجموعة ب�ان أمرياك الال ية ومجموعة جدول أعامل ا نأدلت هبا اÍموعة األفر ييق تمن لت
تحدة يا\تلوقد تضمن امللحق املرافق . ملا بتقرير اكفة هذه ا شرتك أيضا عن شكره إىل . لل ملكام أعرب الريس ا " األمانة"ئ

يل قيل عقد �جÒعات دون أي عرا تعلق . لتسه بة، وخاصة ف�  ناخ من األمور ا يان، اكن توفري هذا ا ييف بعض األ لصع مل ح
نقاط سري بعض ا ية إىل  سا بات املقدمة من بعض الوفود ا ل تف ع ل يع �جÒعات " األمانة"وقد حرصت . لطل تواجد يف  مجعىل ا ل

شأن  ئü اليت طرحهتا الوفود  بواإلجابة عىل األ يه" رد اإلدارة"سـ شرتك أيضا الوفود . فواملعلومات الواردة  ملوشكر الريس ا ئ
يل تح نظر وا بادل لآلراء، وو<ات ا لاليت شاركت يف �جÒعات ملا قاموا به من  ل ل ي/، الريس ا. ت ئكام شكر ز ملشرتك من م

ناء فرتات معل اÍموعة اخلاصة شات املطوX اليت مت إجراهئا أ نا ثياك، وأعرب عن تقديره  ق للم تطرد قائال بأهنام . بلج سـوا
يذ قرار  ية  همة بكفاءة  يذ ا بذل لك ما يف وسعهيام  شرتاكن، فقد قاما  سان  نفوبصفهتام ر مل تنف ت بغئ ب م نة"لي يف " للجا تلكشأن ا لب

تاجئ أعامل اÍموعة ذات فائدة . "مل اخلاصةÍموعة الع"الصادر  هام يف أن تكون  نوقد أعر عن أ ول�ول األعضاء "للجنة"مل
شأنه شات اليت سوف جترى  نا ية وا نظر يف تقرير املراجعة اخلار ياق ا بيف  ق مل ل ئوية . جسـ ته بأن قال إهنا اآلن  تمت  لوا سـ ملكم خ

نة" يات الواجب ا" للجا تو تحديد ا صوا:ول األعضاء  ل  .ملوافقة علهيا للميض قدمال

شرتك  .121 ته الريس ا  ïتحد ياك،  ملوتوجه وفد  ئبلج بصف ي/ الريس املرصي، وإىل "Íموعة العمل اخلاصة"م شكر إىل ز ئ،  م ل
سامهة يف اجÒعات اÍموعة ية  شرتكني، وإىل لك األطراف ا للماملقررين ا ن تور رواك . ملعمل تورة ديري وا: ككام شكر ا: ك

تقريرإلعدادهام تق ثرية اليت تلت ا شات ا نا ية، و لرير املراجعة اخلار مل ق للم شكر إىل . ج شرتك أيضا  لكام توجه الريس ا مل " األمانة"ئ
تقارير املطلوبة يف الوقت " رد اإلدارة"نظري إعدادها  سري اجÒعات اÍموعة، وأخريا ويس آخرا، نظري إ�حة ا هودها يف  لو لي تجل

شلك يف  ناسب، وا*ي اكن  يا بامل يان حتد^  صعبعض األ يا، . ح ندما اكن يعمل يف أفر يقوعىل اجلانب املوضوعي، قال إنه  ع
يهنا الغوص والصحاري ياء، من  شـهتر لعديد من األ بويت  بأبلغه أحد األصدقاء أن  شـ ت ناء مع/ يف مجموعة العمل، . جي ثويف أ

يان شعر ! شعر بأنه ميارس الغوص يف أعامق الصحراء ثري من األ حففي  يجة ك ية حمدودة من األوسجني  يد  تبأنه غواص  نمق ك بمك
ثابة األوسجني لعمل مجموعة العمل نوحة Íموعة العمل، واليت تعد  يدة ا تصاصات ا ك�لزتام ال مب ملم ملق ومىض يقول اكن . خ

يث اكن املطلوب من مجموعة العمل تصاصات والعمل يف إطارها كام يه دون أي جتاوز،  حتعني �لزتام ال خ  حتديد ي
ية ية غري موا يات اليت مل تعد ويقة الصü يف إطار مزيا تو يات املكررة وا تو تا ن ث ص ل ص يذ املطلوب مهنا. ل . بتنفوقد قامت اÍموعة 

توصل إىل توافق حول تعريف  ها بعدم ا لوخلصت يف  يات الزائدة عن " مكررة"معل تو صأو اتفاق حول حتديد مجموعة من ا ل
يث أن امل .احلاجة ية الفكرية، فال حاجة للوفود إىل الغوصحومع ذ,، و ية وا ية  نة ا مللكقام هو ا من ن لتللج فالوضع اآلن . ملع

سري خالل الصحراء يطرة. لأقرب ما يكون إىل ا يق وا يوي وقابل  سري بأسلوب  تحدي ا تطلب هذا ا سـو ب ل ل لي للتط وعىل . ح
شرتك عن شكره  نحو، أعرب الريس ا ملهذا ا ي"لألمانة"ئل شكر ا سـ، وخص  ند أوياما وإدارته، إل�حة ما هو قابل لل

يوية تصف  يق و حليطرة وا ي ب تطسـ شرتاك . للل سا  ته ر تطرد قائال أنه و موا ي ئسـ ية "Íموعة العمل اخلاصة"بصف هو يؤكد عىل أ مه،  ف
يات تو ئة ء من ا صالرتكزي عىل ا ل  .لف

شرتكني  .122 شكر للرؤساء ا ملوتوجه الريس  ل ومىض يقول لقد . اموا به من معل نظري ما ق"Íموعة العمل اخلاصة"ئ
هم تحدي، ولكن أعضاء مجموعة العمل قد فعلوا لك ما يف و ثري من ا همة لصعوبة ومحلت ا سمت ا سعا لك لمل وأشار إىل  .ت

يع  ياك، وأعرب عن أم/ أن  شارك من  بل الريس ا تخدمة من  تعارة ا تط� بلج مل سـ سـسـ تمل ئ نة"ق ثور عىل واحة يف تÀ " للجا لعا
يث ناريو ممكن حالصحراء،  شات، وذ, ألن أسوأ  نا تاجئ  شلك  يات اليت  تو تفكري يف ا متكن الوفود فهيا من ا سي  ق للم ن ت ص ل سل ي

تاجئ ملموسة يق أي  ها دون  تمت ا:ورة أعام نهو أن  حتقخت توفر :ى . ل نة"يورصح بأنه  اآلن معلومات اكمü بقدر " للجا
تطاع متعت . ملسـا نة"سـفقد ا ته د" للجا تقرير ا*ي شاركت يف إعداده مع د. مإىل العرض ا*ي قد رواك، وا*ي . لديري عن ا

يوم متكن من احلضور ا لمل  متعت . ي نة"سـكام ا تقدميي ا*ي أعدته " للجا كام ". رد اإلدارة"خبصوص " األمانة"لأيضا إىل العرض ا
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نة"تلقت  شرتاك"مجموعة العمل اخلاصة"تقرير " للجا سان ا يا\ت اليت أدىل هبا الر مل، وا ي ئب شأن شلك ل باعاهتام  بن عن ا نط
شات نا قومضمون تÀ ا يات" للجنة"وهكذا، ميكن . مل تو سار العمل يف ا تابعة  شأن  يدة  شات  نا صاآلن إجراء  ل م ب مق مف  .م

ية-مجهورية(وأعرب وفد إيران  .123 تور )ماإلسال تورة ديري وا: يوية، عن شكره ل� يابة عن اÍموعة اآل  ïتحد ك،  ك سـ لن ً م
تقريرهام حول ا ية، ولرواك  توى " لألمانة"جملراجعة اخلار سني  هر الزتاما من جانهبام  تقرير، وا*ي أ سـللرد عىل هذا ا تح مل ل ً ظ

ها ل�ول األعضاء ية اجلاري تقد ساعدة ا ميا ن نظر إىل أن. لتقمل ية يه جوهر  لولفت ا ساعدة ا نا ية"لتقمل وقال ". لتمنجدول أعامل ا
ية ميكن أن تلعب دورا حاسام ًإن املراجعة اخلار ية عىل الرمغ من اعرتافه حÒل وجود نقاط ج ساعدة ا سني تقدمي ا ن يف  مل لتقحت

ندة  ية، و شفا متزي  ياجات، و ية ذات توجه إمنايئ، ومدفوعة من الطلب و� ساعدة  نظر إىل توفري  تضعف،  سف ل ت ن م مل ت ح تق
يط تعلق  ية يف لك ب� عىل حدة ف�  توى ا ب� وعىل  ياجات ا تخطإىل ا ي من سـ ل لت لتم يميح يذ وا تق وا لنف هم . لت تايل، مفن ا ملو ل

تلفة يف  يع  يات يف إطار موا خمالرتكزي عىل عدة تو ض ية"ص يذها " جتقرير املراجعة اخلار  üيات ذات الص تو لتنفوحتديد ا ص ل
ت. وترمجهتا إىل إجراءات ملموسة يق تÀ األهداف وا تضمن  ية  ساعدة ا سني ا توجه العميل  لوشدد عىل أن ا ي ن مل تح حتقل لتق يد ل كأ

يات ذات  تو ية، وإعطاء األولوية  ساعدة ا ية ا سني نو يات، هبدف  تو شأن ا شات هادفة  نا صعىل إجراء  لل ن مل ع حت ص ل ب لتقق م
يات تو يذ هذه ا شاريع أو خطط معل  صالصü، وتصممي  ل وعىل الرمغ من عدم توصل مجموعة العمل اخلاصة إىل توافق يف . لتنفم

يات املكررة وغري تو شأن حتديد ا صاآلراء  ل باره ب بغي ا تلفة ل�ول األعضاء حول ما  سريات ا بب ا  üت ذات الص ي � عتف نل بس
ية، إال أن  بو احلا شطة الو ياق أ لمكررا أو زائدا عن احلاجة أو غري ويق الصü يف  ي ن سـ ث ً نة"ً توصل " للجا لميكهنا، عىل األقل، ا

يات ذات  تو ند إىل ا شاريع أو خطط معل  يط وتصممي  شأن  صإىل اتفاق  ل س م ختط تب ياق، أعرب الوفد . الصüت لسـويف هذا ا
شة حول  نا يوية  يب اÍموعة األ قعن تر مل سـ بو"ح ية اليت تقدما الو ساعدة ا ية  ياملراجعة اخلار ن لتقللم يع ا:ول "ج مج، ودعا 

نة  üب توصل إىل اقرتاحات ملموسة ل�ورة ا للجاألعضاء إىل ا نانه لرييس مجموعة ال. ملقل بري عن ا ته  ـى  ئوأ تهن تع ملكم عمل ل
تقارير، فضال عن  شاق يف إعداد ا هم ا شرتكني أيضا  شرتكني ملا قاموا به من توجهيات، وملقرري اÍموعة ا لاخلاصة ا ل مل لعململ

 . حمارض �جÒعات

تحدث بعد ما ملس  .124 شجع جدا  ية، بأنه يف وضع  يابة عن مجموعة جدول أعامل ا  ïتحد للورصح وفد اجلزائر،  م من ًن لت ل ً م
ية يف  مجاإلجيا نذ بداية ا:ورةب وهذه يه نفس الروح اليت يود أن يلقي هبا لكمة مجموعة جدول . ميع املداخالت اليت متت 
ية متعت . لتمنأعامل ا نة"سـوميض يقول لقد ا شرتك " للجا بداية إىل املؤلف ا متعت يف ا يث ا تلفة،  ملإىل عروض  ل سـخم لتقرير "ح

ية تقريرلعوقد أدرجت يف تقريرها بعض ا". جاملراجعة اخلار ية ا ياهنا مما يعكس أ ية جدا يف  لنارص اإلجيا مه ب وجتدر اإلشارة إىل . ًب
ها اليت جترهيا  نظمة"عهذه املراجعة يه األوىل من نو سأX" ملا ملشأن هذه ا ية . ب ساعدة ا تعاون وا تقرير بأن ا نوقد أعرتف ا مل ل لتقل

برية ساحة  بو إىل ا:ول األعضاء يغطي  كاليت تقد?ا الو م ته كام متزي . ي ية" األمانة"مالعرض ا*ي قد فقد تعرض . بأيضا إلجيا
ناءة وشامü للغاية ملا تقوم به  بو"ببطريقة  تأثري عىل معل "يالو نة"ل، دون ا يات " للجا صشأن تو ية"ب ". جاملراجعة اخلار

بو و ية اليت تقد?ا الو ساعدة ا سني إدارة ا سامهة يف  تطرد يقول لقد حاول املؤلفان ا يوا ن مل حت مل ها بطريقة شامüلتقسـ . ميأسلوب تقد
ها ية إىل  سعى مجموعة جدول أعامل ا حتقيقوهذه يه نفس األهداف اليت  من شأن . لتت بوعىل هذا األساس، اكن تدخل الوفد 

ية ية مع اÍموعة األفر شرتك Íموعة جدول أعامل ا يق�قرتاح ا من ثوأعلن عن توفر الويقة خارج القاعة ملن يرغب يف . لتمل
شات حول . لهيا�طالع ع نا قوقد بدأت ا ية"مل ثوشلكت لك من الويقة ". للجنة"يف ا:ورة األخرية " جاملراجعة اخلار

CDIP/8/INF/1ثالوارد يف الويقة " رد اإلدارة" اليت ُعرضت يف ا:ورة األخرية، وCDIP/9/14شات نا ق، أساسا ا مل ً .
ية مع الرأي القائل بأن إ ية لتمنورصح بأن مجموعة جدول أعامل ا يات املراجعة اخلار تابعة الفعاX عىل أساس تو ججراءات ا ص مل

يذ الفعال  بري يف ا نفهم إىل حد  تس لت ك ية"س بو" لتمنجلدول أعامل ا ية قد . يللو شرتك مع اÍموعة األفر يقوأضاف بأن اقرتاحه ا مل
ياق شأن الويقة. لسـمت تقدميه يف هذا ا يدية  بعض املالحظات ا ثوأدىل الوفد  ب ه يا عىل تقرير ًأوال. لمتب لك، ارتكز �قرتاح 

ية" أما خبصوص . CDIP/9/14ثالوارد يف الويقة " رد اإلدارة"، وعىل CDIP/8/INF/1ثيف الويقة " جاملراجعة اخلار
ها من الويقة  تخال يات الواردة يف هذا �قرتاح، فقد مت ا تو ثاألفاكر وا سـ ص وقد متت اإلشارة إىل . CDIP/8/INF/1صل

تعانة هبافصاحلإلثذ, يف الويقة  نظمي املعلومات الواردة يف تÀ . سـ عن املراجع اليت مت � يا، هيدف �قرتاح إىل إعادة  ïت ن
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ية"ديري يف وقت سابق، أن تقرير . وكام ذكرت د. الوïئق يع املعلومات . ثويقة خضمة" جاملراجعة اخلار مجهو يعرض  ف
ت يات الواردة يف هذا ا تو هم ا ية الالزمة  لاألسا ص ل ية اليت جرت . قريرلفسـ شات غري الر نا مسوقد مت تقدمي �قرتاح يف أعقاب ا ق مل

شديد مبا جاء يف " مجموعة العمل اخلاصة"وقد عكس العمل ا*ي اضطلعت به ". مجموعة العمل اخلاصة"داخل  ل�هÒم ا
يع ا:ول األعضاء تقرير من جانب  مجا يع ا:ول األعضاء بصورة اكمü يف هذه. ل يةمجوقد شارك  شكر . لعمل ا لوتوجه الوفد 

يع من شارك يف أعامل  شرتكني و شرتكني، وللمقررين ا سني ا مجللر مل مل وأشار إىل أن �قرتاح ". مجموعة العمل اخلاصة"ئي
ته يف  يا يات، ومتت  تو شأن ا غاسـهتدف تقدمي ويقة موحدة وموجزة  ص ص ل ب يات حتت .  صفحة16ث تو يف ا صوقد مت  ل  13تصن

متلت . مجموعة فقط ندرج حتت نفس املوضوعشـا يات اليت  تو تلك مجموعة عىل عدد من ا ص نت . ل ثال،  يل ا تضمفعىل  مل ئة "بس لفا
ية" ألف ساعدة ا شأن ا يال  ية وإعداد د تو بادئ ا ثل تطوير ا ية،  تو شطة ا يات ويقة الصü وذات األ تو نا مل ب ل جهي ل مل جهي ل ن ث ص لتقل ً . م

يات. وقد أوحضت د تو بب احلاجة إىل هذه ا صديري  ل بب عدم معرفة بعض وسوف . س بريا  يات عو\  تو بستوفر هذه ا ك ص ل
بو ية اليت تقد?ا الو ساعدة ا سائل ا تعلق  يان، ف�  تاح، يف بعض األ يا:ول األعضاء ما هو املطلوب وما هو ا ن مل مب ي لتقمل وقد . ح

هم عىل هوX لصاحل ا:ول األعضاء، ورمبا تعمل عىل  يات يف جعل األمور أكرث  تو يعهم هذه ا س شجس تت ص ساعدة ل مل طلب ا
ية متلت . لتقنا ئة ء"شـوا ية ذات الصü " لفا ياسة اكمü خاصة لرب\مج واملزيا ية عىل فكرة إعداد  ية لرب\مج واملزيا نا سـ ن ملعن

ية شطة اإلمنا ئأل ية واÍموعة . ن تامة من مجموعة جدول أعامل ا يت ملوافقة ا تقرير، و منوقد طرحت هذه الفكرة يف ا ل حظ لتل ُ
يام . قيةياألفر تان أيضا عىل هذا. بإجناز بعض األعامل يف بعض املوضوعات" األمانة"بقوأقر املؤلفان  عوتفق اÍمو فعىل . ت

بداية وجوب إدراج هذه  با من ا ت�ية، فقد  ناديق � شطة اليت تمول عن طريق ا ثال، وخبصوص األ ليل ا طل ن لص ن مل سس ّب َ ُ
ية العادية شطة يف املزيا ناأل يذ ذ, لفعل" نةاألما"ورصحت . ن ناك . تنفبأهنا بدأت يف  هوهذا فقد أقرا بذ, واتفقا عىل أن  ل

يذه بل. تنفمعال ما قدم مت  تلفة بصورة اكمü يف ا شطة ا يع األ نحو، اكن طلهبام إدراج  ملسـتقوعىل هذا ا � ن مج سمح . ل يوسوف 
يث مصادره ورشوطه متويل من  يل ا حهذا ل�ول األعضاء الطالع عىل تفا ل ية . ص بغي توفري املعلومات أيضا حول  يفو كن ي

ت�ية ناديق � ها من خالل ا ية اليت يمت متو ساعدة ا شطة ا نيام ا:ول األعضاء بطلب احلصول عىل أ لص ن مل سن يل املوارد  اكنت. لتقق
تاج إىل املزيد من العمل ناطق األخرى اليت  رشية من ا حتا مل رش " األمانة"وقد اتفقا مع . لب سلوكمدو"نبأنه قد مت  داخل " لنة ا

بو سلوك"وتقرير املدير العام بأن " رد اإلدارة"وقد عربا عن سعادهتام ملا ورد يف . يالو شاط " لمدونة ا تعممي وإدراج  نمربطة  ب ت
ية" نظمة"يف " لتمنجدول أعامل ا بهتام يف ". ملا نا عن ر يذه من أعامل، أ ثال ملا ميكن  يل ا نحو، وعىل  غوعىل هذا ا عل مل س نفل تب

سلوكاإلشارة  ية يف مدونة ا تحدة وجدول أعامل ا بو واألمم ا ية بني الو لإىل �تفا من مل لتي هو . ق شارين واخلرباء،  فأما خبصوص ا ملست
تاج إىل معل، كام ورد يف تقرير د ناطق اليت  حتأيضا من ا ثال، ترغب لك من مجموعة جدول . ديري أيضا. مل يل ا ملفعىل  بس

ية يف ية واÍموعة األفر يقأعامل ا شطة لتمن يذ أ هم  يارمه و شاريني، ويف يمت ا يمي معل هؤالء � يف يمت  ن معرفة  ت ت ك ت نفك يف بتق تلك خ س
بو بغي إعداد . يالو سلوك"ينكام  شاريني" لمدونة قواعد ا ية"واكنت . ستللخرباء و� ية وا رش ساعدة ا ميا يع لتنظمل مجموعة أخرى " لت

نظر تطلب ا ناطق اليت  لمن ا ت يع. مل ية، وال ميكن توفري طبوقد مت �تفاق عىل أن  سا تصف  ساعدة يف هذا اÍال  سـة ا حل ت مل
يدة هات ا ثال، دون احلصول عىل إذن من ا يل ا بو، عىل  ية عىل املوقع �لكرتوين للو تفاملعلومات ا جل ملسـب مل س ي ومع . لتفصيل

ها من جانب ا:ول األعضاء عىل أسا نظر إىل جحم املعلومات اليت ميكن تقا بة يف ا ناك ر مسذ,،  ل غ س طوعي أو من خالل ه
يدة هات ا تف�تفاق مع ا يضة. ملسـجل شة ا نا تاج إىل ا يات  تو ملسـتفكام يوجد مجموعات أخرى من ا ق مل حت ص ومع ذ,، مل يكن . ل

تقدميي هدف من العرض ا لهذا هو ا نة وراء الويقة. ل تقدميي هو رشح األهداف الاك ثاكن القصد من العرض ا يع وفد . مل يسـتطو
يابة عن اÍمو بل امليض قدما كام ورد هبانمرص،  ية عىل الويقة وعىل  ية، تقدمي معلومات  سـعة األفر ث تمكيل  .يق

يل  .125 شرتكني ملا قدموه من  ية ا شكر إىل معدي تقرير املراجعة اخلار ية  حتلوتوجه وفد مرص مس اÍموعة األفر مل جل يق
يمة، وأيضا  يات  ّوتو ق ته أي" رد اإلدارة"نظري " لألمانة"ص نا قشـوا*ي مت  ". مجموعة العمل اخلاصة"ضا عىل نطاق واسع داخل م

ية وموافاة  ندات يف حاX . به" مجموعة العمل اخلاصة"يقومىض يقول مت حتديد موقف اÍموعة األفر ملستوأعلن عن توفر هذه ا
شات اليت جرت داخل  نا ية يف ا بة يف �طالع عىل موقف اÍموعة األفر قالر مل دد الوفد عىل وش". مجموعة العمل اخلاصة"يقغ

يمت الرتكزي عىل ما هو آت يات . سأنه لن خيوض يف ما قد مت ولكن  يمي تو تطرد قائال بأن اÍموعة قد رشعت يف  صوا تقسـ
ية"تقرير  يات اليت "رد اإلدارة"و" جاملراجعة اخلار تو ية، حتديد ا نب مع مجموعة جدول أعامل ا با إىل  ص، وقد حاولت،  ل من لتن ج ج
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يذهاتعتربها من و<ة نظرها بغي امليض قدما يف  ية، و يات ذات أ نف تو تن ي مه يات اليت ألقي علهيا . ص تو بل اخلوض يف تÀ ا ُو ص ل ق
يل ا*ي  تح ياق ا بادئ اليت اسرتشدوا هبا يف  تعرض  ية، أخذ الوفد يف ا لالضوء من جانب مجموعة جدول أعامل ا ل سـ للم ل لتمن

يات . قاموا به تو هم وفقا  صأوال، اكن  ل معل ية " منيةلتجدول أعامل ا"ً تو صذات الصü، ال سـ� ا شطة "، 41ل نإجراء مراجعة أل
ية تعاون ألغراض ا يا يف جمال ا بو حا ية اليت تقد?ا الو ساعدة ا منتقدمي ا ل ل ي ن لتمل ية ". لتق تو ناك أيضا ا صواكن  ل بة "، 33ه لمطا

ية، مبا يف شطهتا املو<ة  يع أ يمي  ية  نوية فاعü، وآ بو بإجراء مراجعة  منالو ن مج ل سـ للتي ساعدة لتق  üتص مل ذ, تÀ األشطة ا مل ن
با نا ي� اكن ذ,  يس  شاء مؤرشات حمددة الغرض واملقا ية، وإ ًا سـ ن من ح ي يات ". لتق هم عىل تو ند  صومن مث، ا معلس جدول "ت

ية نارة ". لتمنأعامل ا ية، كام مت أيضا � يات احملددة من تقرير املراجعة اخلار تو متدت ا يا، ا ïت سج ص ل ,، و*". برد اإلدارة"سـن
هاد  تعانة هبا، مع � ية، مت تضمني الويقة اإلشارة الواحضة إىل املراجع اليت مت � ستشوكام أبرزت مجموعة جدول أعامل ا سـ ث لتمن

ية ويف  نص الاكمل متاما ويان موقعه يف تقرير املراجعة اخلار ج ب با"رد اإلدارة"ل نا ي� اكن ذ,  سـ،  م حددت مجموعة جدول . ح
Íية وا يات يف لتمنأعامل ا تو ية عددا من ا صموعة األفر ل ً ية ويقة الصü . ً جماال13يق ساعدة ا متلت تÀ اÍاالت عىل ا ثوا ن لتقمل شـ

ية؛ واملوارد  ية؛ واملوارد من خارج املزيا ية؛ والرب\مج واملزيا تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا توجه واليت تقد?ا الو نوذات ا ن من ل ي لتل
شاريون رشية؛ واخلرباء و� ستا يمي؛ لب يمي األثر؛ والرصد وا ية؛ و ساعدة ا يا\ت  تواصل؛ وقاعدة  ية وا شفا تق؛ وا تق لف نتق للم ب ل لل

تدريب وناء  ية الفكرية؛ وا ية؛ وحتديث ماكتب ا ية وا رش ساعدة ا ية الفكرية؛ وا ياسات ا يات و بواسرتا ل مي يع مل سـ مللكيج لتنظمللك لت ت
تابعة يق؛ وا تخدمني؛ وا ملالقدرات، ونظم دمع ا سـ نسـ ية"فقد تضمن " األمانة"أوحضت وكام . لتمل  89عىل " جتقرير املراجعة اخلار

ية، وما يزيد عىل  ية ر سـتو ية ïنوية200ئيص يل هذه . ص تو تح ية  ية واÍموعة األفر لقامت لك من مجموعة جدول أعامل ا ب يقمن لت
يذه يات وحتديد ما ميكن امليض قدما يف  تو تنفا ص شة يف ه. ل نا تان إىل إجراء  قوتطلع اÍمو ع شأنمت كام أعرب الوفد عن . لذا ا

متني والوفود داخل  شاورات مع األعضاء ا تان إلجراء  يب اÍمو ملهتر م ع نة"ح ناء . يف هذا الصدد" للجا هدف اكن ا لبوذكر أن ا ل
ها أكرث كفاءة وفائدة بو، و ية اليت تقد?ا الو ساعدة ا سني ا ية  توفرة  يات ا جعلعىل ا ي ن مل حت بغ مل أثر وهذا من شأنه تعزيز . لتقملعط

ية اليت  ساعدة ا يد من ا ب�ان األقل منوا من ا:ول األعضاء اليت  ية وا نا ب�ان ا ية يف ا شطة يف تطوير ا نهذه األ مل ل ل ل من تقن لسـ تفت ًم لت
بو  .يتقد?ا الو

مس  .126 ïتحد ية،  تحدة األمر ًوأعرب وفد الوال^ت ا م يك تقرير، د"اÍموعة ء"مل اكرولني ديري و . ل، عن شكره ملعدي ا
ية"تياغو رواك، نظري نسا. د تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا ية اليت تقد?ا الو ساعدة ا ية  مناملراجعة اخلار ل ي ن لتللم لتق كام توجه ". ج

شكر أيضا إىل  تقرير" رد اإلدارة"نظري " األمانة"لالوفد  يات، إال أن . لعىل ا تو بريا من ا تقرير عددا  تضمن ا ي�  صوقال  ل ك ل ًي ً ب
تقد يف يات، مع �سرتشاد تعاÍموعة ء  تو يع ا ص جدوى  ل يه معل " برد اإلدارة"جتم تو جكأساس  نة"ل ومىض يقول، ". للجا

ئة ألف"ترسد  بو أو يف برامج اإلصالح اجلارية" لفا شطة الو تعرف علهيا لفعل يف أ يات اليت ميكن ا تو يا ن ل ص ئة "تورسد . ل لفا
تحق املزيد من ا:راسة، ورسد " ء يات اليت  تو تا سـ ص ئ"تل يذها" ة جميلفا شأن  يات اليت أثري حوها جدال  تو نفا تل ب ص وأضاف . ُل

بغي عىل  نة"ينقائال  يات الواردة يف " للجا تو شأن ا شاهتا  نا صأن تركز  ل ب ق ئة ء"م ته ال ترى أي جدوى ". لفا عورصح بأن مجمو
يات الواردة يف  تو شة ا نا صمن  ل ق ئة ألف"م ثارة فهيا ما بني موضوع"لفا يث أن املوضوعات ا مل،  ات جاري العمل فهيا أو ح

بل  يات تعكس ". األمانة"قموضوعات مت �نهتاء مهنا متاما من  تو هم أيضا أن نالحظ أن هذه ا تطرد قائال، من ا صوا ل ملسـ
يكون من غري الرضوري وعدمي اجلدوى يف نفس . 2010 إىل 2008ًالوضع ا*ي اكن سائدا يف الفرتة من  سـويف رأيه، 

 üمواص Xيات املكررة أو الزائدة عن احلاجة" جنةللا"الوقت يف حا تو بري من ا يل يف عدد  نظر  صا ل ك تفص يا . لل لناك حا فه
ناك أيضا املزيد من  يذ الفعيل، ومن املؤكد أن  ية يف مراحل ا ساعدة ا تعلقة  بو ا رشوعات الو هالعديد من  ن مل مل تنفي تق لم ل

رشوعات القادمة شاريع لك عىل حدة، ون. ملا يمي هذه ا ببغي  مل تقي تخطر ن يمي،  سـاء عىل هذا ا نة"لتق عام إذا اكنت القضا^ "للجا
ية يف . رواك قد مت �هÒم هبا عىل الوجه األمكل من عدمه/اليت أثريت يف تقرير ديري نب �زدوا ساك هبذا الهنج، لن  جو تج نمت

مترار تلقي  تأكد من ا نحقق مزية ا سـالعمل فقط، بل  ل نة"سـ ي�ت من طائفة عر" للجا تقيجة ا لت يمني املؤهلنين ّيضة من ا . ُملَق
تقوم  نات،  ي�ت احلاجة إلجراء مزيد من ا هرت تÀ ا سـوعالوة عىل ذ,، إذا ما أ يس تق لتحظ ختاذ اخلطوات " للجنة"ل

ناسب يات الواردة يف . ملالالزمة يف الوقت ا تو شة ا نا بغي  ثل، ال  صو ل ق ي ممل ئة جمي"ن يث ذكرت "لفا ناك " األمانة"ح،  هأن 
ياتمسائل جوهري تو يذ هذه ا يلوX دون  تصاصات من شأهنا ا صة خاصة ملوارد وحتديد الوال^ت و� ل نفحل تعلق . تخ يوف� 



CDIP/9/17 
43 
 

تصاصات، قامت  سائل الوال^ت و� خحتديدا  مب يات عىل حنو " األمانة"ً تو يذ لعدد من ا يات ا ثü عىل إشاك صبعرض أ ل نفل لتم
تعني عىل . واف متاما ثال،  يل ا يفعىل  مل نظمة"بس نظور إمنايئ " ملا ية الفكرية إىل الرتكزي عىل  توجه حنو ا تحول من ا ما مللك ل ل

ئة جمي يات ا ية ما من تو يذ تو نظر يف  ند ا نحى  لفا صنف ص ل ع بغي . تمل يث ال  ية،  هر اإلشاك نا  نو ح يتظ ل بو"ه سعى إىل " يللو تأن 
ية الفكرية تحدة يف جمال ا ثل ذراع األمم ا ي� يه  ناه  نحى أو  مللكهذا ا ب ملب مت ت يات مع . تمل تو صتعارض هذه ا ل بو"ت ية الو ياتفا ، "ق

تحديد مع املادة  نص عىل، 3لوعىل وجه ا نظمة"تتحدد أهداف "ت، واليت  يع أحناء " ملا ية الفكرية يف  مجيف تعزيز حامية ا مللك
نظامت دوية أخرى تعاون مع  با،  نا ي� اكن ذ,  تعاون بني ا:ول، و لالعامل عن طريق ا ل سـ مل م باب". ًح سـهذه األ بغي ل ين، ال 

يات الواردة يف  تو شة ا صنا ل ق ئة جمي"م يات الواردة يف تقرير ديري". لفا تو صوأشار الوفد أيضا إىل أن ا رواك اكنت \بعة من / ل
يع ا:ول األعضاء عىل ذ, توافق آراء  يات ما مل يصدر قرار  تو يذ ا بغي  تقرير فقط، وهبذا ال  مجرؤية معدي ا ب ص ل ي نفل . تن

سني ا شرتكني، وئيوشكر الوفد الر ملشرتكني، واملقررين ا وكرر ". مجموعة العمل اخلاصة"واألعضاء ا*ين شاركوا يف " األمانة"مل
سابق، بأن  يوم ا لالوفد ما ذكره يف ا يات من " مجموعة العمل اخلاصة"ل تو ثل يف خفض عدد ا هدف املرجو مهنا ا صمل حتقق ا ل ملمت ل

يات املكررة والزائد تو شات مركزة حول ا نا صخالل  ل ق ته قائال، بأنه . ثة عن احلاجة، أو تÀ اليت مل تعد ويقة الصüم تمت  لكموا خ
يات عىل  تو شأن ا  üب شات ا نا صبغي قرص ا ل ب ق مل ملقي نة"ن  .لويس عىل أي <ة أخرى" للجا

هم .127 شرتكني عىل  معلوأعرب وفد فزنويال عن شكره للمقررين ا إىل " مجموعة العمل اخلاصة"وأشار إىل عدم توصل . مل
ش توافق حول هذا األمرباتفاق  بب عدم قدرة األعضاء عىل ا يات، ولكن اكن هذا  تو يف ا لأن  ص ل بسن تعني عىل . تص ياكن 

ية اللغة يف هذا الصدد هر أ نا  ية، و بل لك شئ، دراسة تقرير املراجعة اخلار مهالوفود،  تظه ج مع العمل بأن موضوع اللغة . ق
ية منمربط أيضا  متكن الوفود من. لتت تلفة عن تومىض يقول، مل  نا بلغة  يث مل يكن ذ,  تقرير  شة ا نا خم دراسة أو  ل ممكق ح م

ية ها" مجموعة العمل اخلاصة"اكنت . طناللغة الو يف الصادر  لتعمل يف إطار ا يف . لتلك تخدام هذا ا تلكومع ذ,، ال ميكن ا لسـ
ها تعلقة لرتمجة بأنوا نظمي اإلجراءات ا عيف جتاوز القواعد العامة  مل يف. لت يف عام لتلكال ميكن  لتلك خاص أن مييض خمالفا 

سائل ثل . ملخبصوص هذه ا سائل ?مة  بغي توفري الرتمجة يف  تطرد قائال  موا من ي ية"سـ هم هذا األمر ". جاملراجعة اخلار تفويلزم 
نظمة"يك يمت درجه مضن نفقات  ند خاص"ملا كب، ويس  ناء اجÒعات . ل تخدمة أ ثاكنت اللغات ا يه " مجموعة العمل اخلاصة"ملسـ

ية فقطاإل شلكة. نسـنلكزيية والفر تني أي  تخدم هاتني ا ممل يكن :ى الوفود اليت  للغ تولكن ونظرا ألن هذا األمر مربط . تسـ ً
ية، أو  تغري هذا الوضع يف حاX مجموعات العمل القادمة واليت من املمكن عقدها للغة العرية، أو ا ية، فقد  ين ب ي لصمن لت

ت ية، يك يدرك اآلخرون ما  با سياأل ن يا . عرضون U من مصاعبسـ سابقة من اللغات املعرتف هبا ر مسمع العمل بأن هذه اللغات ا ل
تحدة تعلق مبا أوردته . مل:ى األمم ا نظمة"بشأن اإلصالحات اجلارية يف " األمانة"يوف�  يقة عدم إشارة 2010منذ " ملا حق، و

ية" ته أو أن لك يشء اكن مييض لهذه اإلصالحات، فال يعين هذا لرضور" جتقرير املراجعة اخلار تقرير قد فقد أ ية أن ا مهل
ية"بطريقة أفضل لصاحل  نظمة"نتيجة لإلصالحات اجلارية داخل " لتمنجدول أعامل ا وأعرب الوفد عن أم/ يف أن يكون ". ملا

ية" مييض بطريقة أفضل لصاحل شـ�لك  يام " لتمنجدول أعامل ا ية  يح  بغي أيضا تو قيقي فعال، ولكن  يف ن كحق ض نظمة"ي " ملا
تعلق  ية"يلعمل بطريقة أفضل ف�  تورة ديري للعمل ا*ي قامت به، ولطريقة ". لتمنجبدول أعامل ا كوشكر الوفد ا:

يمي ياق ا ئوX اليت نفذهتا يف  لتقا سـ تأمل. ملسـ تفكري وا تقرير يدعو إىل ا هد مبا قاU الريس من أن ا لوا ل ل ئ ومىض يقول إن . ستش
يحا، ولكن فقط ف� ًهذا  بعض األطراف داخل حص تعلق  ب  نظمة"ي ي� ". ملا نطق،  تقاره  تقرير  بعض وصف ا بوقال إن ا للمف ل ل
بعض اآلخر بأنه رائع تفكري. لوصفه ا تقرير، ولكن بدال . لوقد حان اآلن وقت ا تفكري عىل جودة ا بغي أن يرتكز هذا ا ًوال  ل ل ني

شطة اليت ميكن  بغي أن يمت الرتكزي عىل ما يه األ نمن ذ,  شطة اليت لن يمت العمل فهياني يام هبا واأل نا ية برمهتا . لق لعملهتدف ا
توجه ية ا نظمة إمنا بو  لإىل جعل الو ئ شأ . مي نظمة"تُنومل  توجه" ملا تغري مع الوقت. لمن أجل هذا ا وقد . تومع ذ,، فالظروف 

 üية ذات الص ية الفكرية لصحة العامة واألمن الغذايئ والقضا^ ا ئاربطت ا يمللك يةلبت نا ب�ان ا م ل بار . ل عتوهكذا، فال ميكن ا
بو" ية الفكرية مبعزل عن تÀ �جتاهات" يالو للملكنظمة  ساير . م نظمة"توجيب أن  نظام " ملا يري ا تطورات، مع  لتÀ ا تغ ل

تكون رسمدية سن  رشيعات مل  تÀ ا لاألسايس، والقواعد واألنظمة واللواحئ،  ْت َ ُ لت ناك . وقد أشارت د. ف مشالك هديري إىل أن 
ية يف بعض اÍاالت يلكية و همي ساعدة املطلوبة، واكن . تنظ ية عن نوع ا بادئ تو ملوأضاف قائال، قدمت ا:ول األعضاء  جهي م

ية نة الرب\مج واملزيا نهذا ذا أثر عظمي عىل  ية. جل ية و بعض اآلخر جلان  ية وا يل أن بعض اللجان موضو يفوقد  ظق نف ل ومع . ع
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ية ذات ص سأX ا منذ,، اكنت  يةلتم تصل  شاط  شاط، بل لك  يث اكن أي  يع اللجان،   üمن ن ن لتمجل م وطلب الوفد . ح
يحا من د ية داخل . ضتو ية ا ية وبني  نة الرب\مج واملزيا شأن العالقة بني  منديري  قض ن جل نظمة"لتب  ".ملا

شكر إىل د .128 يه،  يابة عن �حتاد األورويب وا:ول األعضاء   ïتحد لوتقدم وفد ا:امنرك،  فن لم تقرير "ديري لعرض . ً
ية يات " جاملراجعة اخلار ية يف تو ية، وألراهئا ا تعاون من أجل ا بو يف جمال ا ية اليت تقد?ا الو صساعدة ا شخص من ل ي ن لللم لت لتق

ها " األمانة"وشكر . املراجعة تعلق ". رد اإلدارة"ضأيضا لعر ، أعرب وفد ا:امنرك عن شكره "مبجموعة العمل اخلاصة"يوف� 
سني ا ملللر سامههتم يف أعامل ئي متة  شرتكني، واكفة األطراف ا ملشرتكني، واملقررين ا ، "لألمانة"، و"مجموعة العمل اخلاصة"ملهمل

سري �جÒعات نظر يف تقرير ديري" مجموعة العمل اخلاصة"اكنت ?مة . لتيمرة أخرى،  ثرواك الوارد يف الويقة /ليه ا
CDIP/8/INF/1 يات تو ص، مع الرتكزي عىل حتديد ا ويف . املكررة والزائدة عن احلاجة، أو تÀ اليت مل تعد ذات صüل

ندت  يف، ا يذ هذا ا تها  نف سيل تلك لب ت وقال الوفد . CDIP/9/14ثالوارد يف الويقة " رد اإلدارة"إىل " مجموعة العمل اخلاصة"لس
شات اليت أجرهتا  نا ناءة يف ا شاركة  يه شاركت  قإن �حتاد األورويب وا:ول األعضاء  مل ب م ولكن مل ". مجموعة العمل اخلاصة"ف

يف الصادر للمجموعة توقعة وفقا  تاجئ ا توى ا تاجئ العمل إىل  تلكتصل  مل ن سـ للن ل يف �رخي الحق عن " رد اإلدارة"ًونظرا لورود . م
تقرير األحدث شات عىل ا نا تعني أن ترتكز ا ية،  ل�رخي ورود تقرير املراجعة اخلار ق مل ي ثالث " رد اإلدارة"ومىض يقول، حدد . ج

يات يف إطار  تو صئات  لل ية"ف بو أو برامج اإلصالح ". جاملراجعة اخلار شطة الو ئة ألف، الظاهرة لفعل يف أ يات ا يتو ن لفص
بارات. اجلارية تحق املزيد من � يات اليت  تو ئة ء، وتضمن تÀ ا تا سـ ص ل عت ت يات اليت . لف تو ئة جمي، وتضمن ا صوأخريا، ا ل ت لف ً

شالك وخما يذها  شأن  مأثري  ثريةتنفب بغي أن تركز . كوف  نة"ينويف هذا الصدد،  يات اليت " للجا تو شاهتا عىل تÀ ا صنا ل ق م
ئة ء يف "األمانة"حددهتا  تاج إىل املزيد من ا:راسة" رد اإلدارة"لف حتت ا يات اليت  تو تضمن ا يث  حتفقط ،  ص ل ت أما . ح

ئة ألف يات حتت ا تو لفا ص يث أ"ل تكرارها، و شـهتا نظرا  نا ح، فال حاجة  ل ق بو أو يف برامج اإلصالح ًمل شطة الو يهنا ظاهرة يف أ ن
يذها حتت . اجلارية شأن  شالك وخماوف  يات اليت أïرت  تو يف ا تنفمت  ب م ص ل ئة ج"تصن نظر فهيا"لفا بغي ا ل، وال  تعلق . ني يوف� 

شارك تعداده  سأX، يعرب �حتاد األورويب وا:ول األعضاء فهيا عن ا شأن هذه ا شات  نا للممبواصü ا سـ مل ب ق ثل هذه مل مة يف 
شات يف إطار  نا قا نة"مل  ".للجا

ية والاكرييب، عن شكره  .129 مس مجموعة ب�ان أمرياك الال ïتحد نوأعرب وفد راغواي،  تيم ، وملعدي تقرير "لألمانة"ً
شرتكني / ديري  سني ا ملرواك، وللر شرتكني Íمو" Íموعة العمل اخلاصة"ئي ياك ومرص، إلضافة إيل املقررين ا ملمن  عة بلج

يا تان وكولو بالعمل اخلاصة من  مسـ بة . ك ثانوية  ية ا يس أل سأX اللغات العامü، وهو موضوع  سـوأشار الوفد إىل  ل مه لنم ل
ية والاكرييب ينب�ان مجموعة أمرياك الال ، ومل "مجموعة العمل اخلاصة"وأعلن عن أسف اÍموعة لعدم توفري ترمجة يف اجÒعات . تل

تقرير ديريتسـتطع مجموعة أمرياك  ية  با ية �عÒد عىل الرتمجة اإل لالال ن سـ ني ورصح الوفد بأنه قد مت تضمني موقف . رواك/ ت
شأن أعامل  ية  باÍموعة الال ني يه يف املداخü" مجموعة العمل اخلاصة"ت يمت اإلشارة إ تقرير ا*ي أعدته، و ليف امللحق املرافق  . سلل

ساعدة ا ية  تعلق ملراجعة اخلار للموف�  يذ جدول أعامل جي ية، اكنت األولوية  تعاون من أجل ا بو يف جمال ا تنفية للو لتق منل ل ي لتن
بو شطة الو ية يف أ يا ن شة هذا املوضوع نظرا ألن . لتمن نا ية خطوة هامة يف  ًويف هذا الصدد، اكنت املراجعة اخلار ق م نة"ج " للجا

ية ساعدة ا سني ا بل اليت ميكن هبا  نتعني علهيا أن حتدد ا مل حت سـ لتقي بو يف . ل تقرير عىل أنه نقدا لعمل الو نظر إىل ا بغي ا يال  ل ل ًي ن
يث أهنا يه  ية  نا ب�ان ا ية حامسة  سني جماالت ذات أ يه عىل أنه فرصة  نظر إ تعاون اإلمنايئ، بل جيب ا حجمال ا م ل لل مه تح ل ل لل

ية ساعدة ا يد الرييس من ا نا تقمل لسـ ئمل سني. تف يل الويقة كأداة  تحبغي عىل ا:ول األعضاء  ث حتل لي يع أحصاب ن شطة  مجل األ ن
يج املزيد من اخلالف. املصلحة تأ تقرير يف خلق موا<ات أو  تخدام ا بغي عدم ا جو*,  لن ل سـ يات الواردة . ي تو صتعني رصد ا ل ي

يات القامئة يف إطار /يف تقرير ديري شطة يف إطار اآل يمي األ مترة و تابعة ا بل لضامن ا لرواك يف ا ن تقمل ملسـتق نة"ملسـ وف� ". للجا
شلك اكمل إىل أي "برد اإلدارة"يتعلق  يح الويقة  ية، عىل الرمغ من عدم تو يه إلجيا بادرات اليت وردت  سمت ا ب، ا ث ض ب مل فت

ها يذ أهدا ياق  ية يف  بادرات لفا فمدى اتصفت هذه ا تنف سـ عل هر . مل يد من �لزتام " رد اإلدارة"ظومع ذ,، فقد أ جتوى  مسـ
شطهتا و�عرتا"األمانة"من جانب  سني أ ن  تحد^تلتح بغي . لف  ية،  ية  بادئ تو نوناء عىل �قرتاح القايض بوضع  يم من جهي للتب

ية عىل أساس  ساعدة ا شطة ا بو الضطالع بأ بة الو ية حقوق ا:ول األعضاء يف مطا تو بادئ ا نأال حتد تÀ ا مل ن ي ل جهي ل لتقمل
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ياجات تÀ ا:ول احملددة ناديق. حتا شطة اليت متول من ا لصوقد أقرتح إدراج األ ن بو العادية، وأن ُ ية الو ت�ية يف مزيا ي � ن ن س
تقارير لهر يف إجراءات الربجمة واإلبالغ وإعداد ا يث يمت . تظ بة  ية الوا سا ناول هذا املوضوع  حويرى الوفد أن يمت  ج سـ حل ت

نة ا يود إدارية، مبا يف ذ,  ت�ية يف أي وقت ودون أي  ناديق � شطة املموX من خالل ا جلاقرتاح األ ن لص قن لرب\مج س
ية ية وكأهنا مل تعد ذات صü. نواملزيا تو بار هذه ا بغي ا يجة *,،  صو ل ت ي عن ن تعزيز ويس للحد . ت ية  تو بادئ ا لبغي اعÒد ا للن جهي ل مل ي

ت�ية ناديق � شطة ا يط أل نمن ا لص ن ستخط به . ل تعلق :ور ا*ي  تلعوف�  ية"ي ثات ا:بلوما سـا يف، ونظرا ألن " لبع ًيف  جن
ثات ا:امئ" شطة اليت يمت �ضطالع " ةلبعا يع األ ثات علام وحتديث معلوماهتا عن  تعني إحاطة تÀ ا نثل حكوماهتا،  مج بع ي لمت ف

ب� املعين ياق، جيب عىل . لهبا يف ا بو"لسـويف هذا ا ثات ا:امئة"موافاة " يالو بادرات املربطة" لبعا تيا\ت اكفة ا مل ـى . بب هنوأ
يد عىل الزتام  تأ تكرار ا ته  كالوفد  ل ب شجع عىل لكم بادرات اليت  ية والاكرييب مبواصü دمع ا تاكفة أعضاء مجموعة دول أمرياك الال مل ني ت

ب�ان ية عرب ا شطة ا ية أل شاركة اإلجيا بو، و شطة الو لسني أ من ن ب مل ي ن  .لتحت

تعاون  .130 بو يف جمال ا ية للو ساعدة ا ية  تقريرمه عن املراجعة اخلار لوعرب وفد كور^ عن شكره للمؤلفني  ي ن للم لتقل من أجل ج
ية ساعدة، وعىل ما قدماه من لتمنا سني تÀ ا مية  يات  ملأفاكر وتو تح لص أيضا للرد عىل تقرير املراجعة " األمانة"وشكر . ق

ية شاركة أعضاء . جاخلار ياك "مجموعة العمل اخلاصة"ملكام أعرب الوفد عن عظمي تقديره  شرتاكن من  سان ا بلج، ال سـ� الر مل ئي
شرتاكن يةملومرص، واملقرران ا يات بطريقة مفصü وموضو تو بذول يف دراسة ا هد ا يا  تان وكولو ع من  ص ل مل ب للجسـ م تعلق . ك يوف� 

ته  يود اليت وا شامل واملفصل ا*ي مت إعداده بكفاءة عىل الرمغ من ا تقرير ا ية، أعرب الوفد عن إجعابه  ملراجعة اخلار> ل لقل ج
يق الوقت وقü امل يا\ت، و ضثل الصعوت يف مجع ا لب تاجئ . واردم نظر يف ا نوبصفة عامة، عرب الوفد عن رأيه يف وجوب ا لل ّ

بل  ناية من  بار  بغي أن تؤخذ يف � تقرير، و يات الواردة يف ا تو قواملالحظات وا بعن ت ي ل ص نة"عل يد، "للجا جل، نظرا إلعدادها ا ً
 üية حتت مظ ساعدة ا بو  مية لرب\مج الو نوميكهنا إضافة  للم لتقي ية"ق وعىل وجه اخلصوص، رصح الوفد بأنه ". لتمنجدول أعامل ا

شطة  تخدام أل ية وكفاءة � شفا توازن وا يق ا تقرير بوجوب  نتفق متاما مع ما جاء يف ا سـ ل ل ل في بو"حتق ية، فضال عن " يالو ئاإلمنا
ية والقدرة عىل إحداث األثر شأهنا خبصوص ا. علالفا يات اليت أثريت شواغل  تو تقرير عىل ا تواء ا بوعىل الرمغ من ا ص ل ل لتنفيذ ح

يات من خالل  تو يذ العديد من ا شطهتا عن طريق  ية يف أ بارات ا تت الزتا?ا بإدماج ا بو قد أ صالفعيل، إال أن الو ل ن من ت نفي تب لتث ع
تلفة، مبا يف ذ, من خالل  يجي"خمتدابري  تقومي �سرتا بو  تبر\مج الو لل ويف هذا الصدد، اثين الوفد عىل املدير العام عىل ". ي

مية، حلكيادته ا تعلق . ملا قامت به من معل شاق" األمانة" وعىل ق تخلصة ف�  تاجئ ا يومع ذ,، أعلن الوفد عن اتفاقه مع ا سـ ملن ل
برية يف دوالب العمل ا:اخيل يف  بو"كبوجود أوجه قصور  ية واإلنفاق عىل " يالو ياس ورصد توزيع املزيا نشأن حتديد و قب

تعاون اإلمنايئ شطة ا لأ بو"فد الرأي القائل بوجوب حتيل إجراءات العمل ا:اخيل يف ويف هذا الصدد، أيد الو. ن ملزيد " يالو
رشوعات  يذ  تعلق  ية ف�  شفا ممن ا نفب تف ي ية"ل ب�ان "لتمنجدول أعامل ا بو يف ا ية للو ساعدة ا شطة ا ل، فضال عن سائر أ ي ن مل لتقن

ية نا ما تقرير عن األشطة املم. ل ية الواردة يف ا تو تعلق  نوأخريا، وف�  ل ص ل ي سفة ً ت�ية، شاطر الوفد ا ناديق � لفلوX من ا ن سلص
ية تخدام املوارد اخلارجة عن املزيا ية يف ا شفا تقرير واليت شددت عىل احلاجة إىل ز^دة ا نة يف ا نا سـ ل ل فتضم ومع ذ,، ونظرا . مل

هات املاحنة اليت هتدف إىل دمع األ ية من جانب ا تربعات الطو شاريع، وا ية  تاك نيعة ا ع ل للم مل ل جلب بو، للط ية يف الو يشطة اإلمنا ئ
ت�ية، بدال من  ناديق � شطة ا تقاده بأنه من األفضل احلفاظ عىل بعض املرونة يف �ضطالع بأ ًأعلن الوفد عن ا ن لص ن سع

ية العادية نيق القواعد اجلامدة كام هو احلال يف برامج املزيا يق . تطب تقاده أيضا بأنه من الرضوري تعزيز ا سـوعرب الوفد عن ا لتنع ّ
هات  يق مع ا ت�ية، وتعزيز ا ناديق � ية العادية وبرامج ا ية أو تداخل بني برامج املزيا نب أي ازدوا جلا:اخيل  س سـج ن لص ن نتج لتل

ية ساعدة اإلمنا يذ برامج ا بو يف  بادئ الو هات املاحنة و يق توازن بني مواقف ا ئاملاحنة من أجل  مل نفي م جل ته . تحتق تمت الوفد  لكموا خ
ناءة يف إطار قائال بأن هذه يه امل شات  نا تعداد ل�خول يف  بالحظات األوية U، وأنه عىل ا ق سـ نة"مل  ".للجا

تقرير اخلار[ و  .131 يق، عن تقديره  يابة عن ب�ان أورو الوسطى ودول ا  ïتحد نغار^،  للوعرب وفد  بلط ن له ل ً م رد "ّ
تقرير أيضا، و". اإلدارة شرتكني واملقر"األمانة"لوشكر معدي ا سني ا مل، والر يع ئي شرتكني عىل <ودمه، وكذ,  مجرين ا مل

همة بهتم يف جناح ا شاركني عىل الزتا?م ور ملا غ يذ . مل ملهمهتا، " مجموعة العمل اخلاصة"تنفومىض يقول أنه ويف إطار حتديد طرائق 
ناء ا:ورة األخرية  ها أ ثواليت مت و شاركني ا"للجنة"ضع يل مل، وا<ت مجموعة العمل هذه، مع من انضم إلهيا من ا قآلخرين، عرا
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بري من  همة عىل جانب  سات معل  يهنا عىل إجراء مخس  ية  همة امللكفة هبا مع عدم توفر أي مزيا يذ ا كثرية مربطة  جل تع ن ت ت مبك مل نف ب
ية، أال ويه مراجعة الويقة  ثاأل يات املكررة أو الزائدة عن احلاجة، أو تÀ اليت مل تعد CDIP/8/INF/1مه تو تحديد ا ص،  ل ل

ياتثويقة الصü ود تو صون حتديد أي أولو^ت  تعانة أيضا . لل شات، " برد اإلدارة"سـوقد مت � نا ناء ا ية يف أ قبصورة ر مل ث ئيسـ
شكر إىل  توجه  لوانهتز الوفد هذه الفرصة  مجموعة العمل "ومىض يقول، وجدت . نظري ما قاموا به من معل شاق" األمانة"لل

يف الوارد يف " اخلاصة همة امللكفة هباثويق" رد اإلدارة"لتصنأن ا  üبوبة . مل الص يات ا تو تربت مجموعة العمل أن ا ملوا ص ل ع
ئة ألف، شطة ولفحتت ا يات ظاهرة لفعل يف أ يات مكررة ومل تعد ذات صü، وتضمن تو ن تو ص ت برامج اإلصالح اجلارية ص

نفذها  بو"تاليت  يقة انقضاء ف". يالو تكرار يرجع يف العديد من احلاالت إىل  حقوأضاف إن ا نذ انهتاء املراجعة ل  üية طوي مرتة ز من
ية ثة اليت تقوم هبا . جاخلار شطة احلد بار معظم األ يو*,، مل تأخذ املراجعة يف � ن كام جتدر اإلشارة أيضا إىل ". األمانة"عت

يات الواردة يف تقرير ديري تو بق لفعل ا شاريع  ي�ت خاصة بعدة  صوصول  ل تط م ناء دورة انعقاد /تق ن"ثرواك أ ية أو " ةللجا لاحلا
ية تا لا:ورات ا ئة جمي، "لرد اإلدارة"ووفقا . ل ية حتت ا يات األخرى الواردة يف تقرير املراجعة اخلار تو يع بعض ا لف، مت  ج ص ل جتم

يذ تعلق  ثرية للجدل ف�  يات ا تو لتنفويه ا ي مل ص يابة عن مجموعة ب�ان أورو الوسطى ودول . ل شكر،  نوتوجه الوفد  ل
يق، إىل  تلف دورات انعقاد " مانةاأل"لبلطا يات خالل  تو نة وراء بعض من هذه ا باب الاك يح األ خمعىل تو ص ل سـ مجموعة "مض
يات الواردة حتت ". العمل اخلاصة تو شات حول ا نا شات، يرى الوفد عدم إجراء املزيد من ا نا صوبغرض اإلرساع بوترية ا ل ق مل ق مل

ئة جمي" متكن ". لفا توسوء احلظ، مل  يات املكررة أو الزائدة " مجموعة العمل اخلاصة"ل تو شأن ا توصل إىل توافق آراء  صمن ا ل ب ل
üاليت مل تعد ويقة الص Àشات مل تذهب . ثعن احلاجة، أو ت نا تغرقهتا تÀ ا ساعات اليت ا قومع ذ,، يأمل الوفد يف أن ا مل سـ ل

يدة اليت قدمهتا  ملفباء، وأن تكون اإليضاحات ا ً نا" األمانة"ه يل ا ملقد وفرت أساسا  ته . قشاتلتعج عومىض يقول إن مجمو
ئة ء يف  يات املدرجة حتت ا تو شأن ا شات  نا لفتطلع إىل إجراء  صم ل ب ق يات القابü "رد اإلدارة"ت تو ها بأهنا ا ص، واليت مت و ل صف

ب. للتنفيذ يدة، واليت  ب�ان ا ند عىل مطالب حمددة من ا ية اليت  ساعدة ا شطة ا ته أل يد مجمو ُوأعلن عن تأ تت تف سـت ملتق لل س ن مل ن ع ىن ي
تقدم ا*ي حتقق لفعل وتعمل عىل ز^دته بيل حول . لعىل ا ته بدمع أي نقاش  ته إلعالن عن موقف مجمو تمت  تقوا مسـخ ع لكم

شة أي تقارير ذات صü يف إطار  نا يد عىل  تأ ية، وا لغة األ Xسأ قهذه ا ك ل مه نة"ممل  .فقط" للجا

يان ا*ي أدىل به  .132 يده الاكمل  يا عن تأ بوأعرب وفد بو للي ية، " فد راغوايو"ليف يابة عن مجموعة ب�ان أمرياك الال ين تن ل
تعلقة لرتمجة واللغات نقاط ا تعلق  ملوعىل وجه اخلصوص ف�  ل شات . ي نا نقاط اكنت ?مة إلجراء  قوأضاف بأن هذه ا مل

ية إىل اللغة ا. شامü وشفافة بري من األ مهوأعرب الوفد عن رفضه لفكرة عدم ترمجة تقرير عىل جانب  ية، وإىل يق ك با نإل سـ
تحدة األخرى ثل معل . مللغات األمم ا تضمن الرتمجة" مجموعة العمل اخلاصة"مكام ال يوافق أيضا عىل أن معل هام  وتوجه . يال 

تقرير شكر إىل معدي ا لالوفد  تعرف من خالU عىل و<ة نظر . ل يث مت ا برية  مية  تقرير ذو  تطرد قائال لقد اكن ا لوا ك ل حسـ ق
شأن ينيبحمايدة  يون خرباء خار بو من خالل  ية اليت تقد?ا الو ساعدة ا ج ا ع ي ن ية"وأضاف بأن . لتقمل اكن U " لتمنجدول أعامل ا

شأنه  يات اليت وردت  تو يث بلغ عدد ا ية القصوى،  باأل ص ل ية15حمه ساعدة ا ية عىل ا ن تو مل بب، اكن تقرير . لتقص سوهذا ا لل
ية بري من األ ية عىل جانب  مهاملراجعة اخلار ك تقرير ملا بذلوه من وق. ج نانه ملعدي ا مية، وأعرب الوفد عن ا يات  لد تضمن تو ت مص ق

نظر إىل . <ود يف هذا الصدد ية والاكرييب، يف وقت سابق، بعدم ا سق مجموعة ب�ان أمرياك الال هد مبا ذكره  لوا ي نن تش مس ت
تقرير عىل أنه جهوما عىل  بو"لا يه كفرصة"يالو نظر إ ل، بل عىل العكس متاما، جيب ا شطهتا يف جمال ل ها وتعزيز أ سني  ن  معلتح ل

ية ساعدة ا نا ية. لتقمل نا ب�ان ا ياجات ا ية ا يد عىل  تأ موأضاف بأن هذا من شأنه ا ل ل ت ب ك حل رد "إلعدادها " األمانة"وشكر الوفد . تل
ية اليت تقد?ا "اإلدارة ساعدة ا سني ا ن، وأعرب عن سعادته لعمل ا*ي جيري  مل لتقتح بو"ل ملا " ألمانةل"وكرر شكره ". يالو

شة تقرير املراجعة . تبذU من <د نا يحت الفرصة ل�ول األعضاء  بيل، قال الوفد لقد أ تعلق خبطة العمل ا قوف�  مل ت ُي ملسـتق
يضة شة  نا ية  تفاخلار م مسـج يل " مجموعة العمل اخلاصة"كام قامت . ق تح لأيضا  تقرير" رد األمانة"ب وعىل الرمغ من عدم . لعىل ا

ها إىل أي اتفاق ناطق اليت مل تعد ويقة الصü أو زائدة عن احلاجة، إال أن صلتو شأن ا ث  مل ئت " مجموعة العمل اخلاصة"ب هيقد 
شطة اليت تقوم هبا  يل األ نفرصة هامة ل�ول األعضاء :راسة تفا ثال يف اختاذ . "األمانة"ص ممتوتواجه ا:ول األعضاء اآلن حتد^  ً

ية تا لاخلطوة ا يات الواردة يف " اÍموعة ء"قرتاح املقدم من وقال الوفد أنه ال يؤيد �. ل تو صو�حتاد األورويب الهÒم  ل
ئة ء" يف سوى رأي " لفا ثل هذا ا يث ال  نفقط،  لتصمي ته ". األمانة"ح مجموعة العمل "لعبوعىل الرمغ من ا:ور ا*ي 
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يل حصول " اخلاصة نة"سبيف  يهنا عىل امليض قد" للجا تععىل رؤية أكرث وضوحا  ته أوحض جبالء ً تقرير ا*ي قد مما، إال أن ا ل
يات ف� بني ا:ول األعضاء تو ئات ا شأن  صعدم توافق اآلراء  ل تقد الوفد يف وجوب أخذ الويقة أو ما . فب ثومن مث، ال  يع

بار كأساس للميض قدما يف يف � ئات  تنه من  ن عتضم تص نظر . فت نة"توجيب أن   إىل العمل ا*ي أجنزته مجموعة جدول" للجا
يث بذلوا <دا ق�  شكر هلم عىل الويقة اليت قدموها،  يه ا يدا، وجيب تو ية عىل أنه معال  ية واÍموعة األفر ًأعامل ا حً ج مف ثيق ل ًمن لت
يات الواردة يف رد  تو ية ومقارنهتا مع تÀ ا ية الواردة يف تقرير املراجعة اخلار يات الر تو تعرف عىل ا  Xصللغاية يف حماو ل سـ ص ل جلل ئي

ية". األمانة" متلت الويقة املقدمة من جدول أعامل ا منا لتث ية عىل / شـ شأن لك موضوع من 36يقاÍموعة األفر ية حمددة  ب تو ص
ية بار رد . عاملوضوعات الفر بال أن الويقة أخذت يف � يب عن ا هم أال  تومن ا ث ل عيغ يده ". األمانة"مل يوأعلن الوفد عن تأ

تطرد قائال بأهنا تقدم أسا. ثالاكمل للويقة يذهاسـوا بغي  يات  شأن أي تو شات  نا يدا ملواصü ا نفسا  ن تج ي ص ب ق واكن الوفد من . مل
بل ها يف ا رشها و ند  شاركني يف إعداد �قرتاح، ويود أن يوضع امسه عىل الويقة  تقمضن ا سـمي ملن تعم ع ث  .مل

تعا .133 بو يف جمال ا ية للو ساعدة ا ية  يا بواضعي تقرير املراجعة اخلار نوب أفر لوأشاد وفد  ي ن لتقللم ج يق يةج . لتمنون من أجل ا
تقرير، تقرير ديري لواكن من الالئق تكرميا هلام أن يطلق عىل هذا ا ُ  عىل "األمانة"وشكر الوفد أيضا . رواك كام هو احلال اآلن/ً

يات الواردة يف تقرير ديري" رد اإلدارة" تو يع ا يع  ية إىل حتديد و هود الرا تقرير، ال سـ� ا صعىل ا ل مج جتم مل رواك بأسلوب /جل
يف . ثاملرافق للويقة" 2امللحق " قراءته يف يسهل تعلق  نومع ذ,، شدد الوفد أيضا عىل أن :يه حتفظات ف�  بتصي

يات يف امللحق  تو صا ياد"ويرجع هذا إىل تكرار لكمة . 2ل تعلق مبوقف " حلا ية ف�  يعدة مرات وإبرازها كلكمة ر ، "األمانة"ئيسـ
يف يف حد ذاته يضفي شـهبة عىل ياديلتصنعلام بأن ا ا�اوف " األمانة"توساءل الوفد عن األساس ا*ي أïرت . حل املوقف ا

يات تو يذ بعض ا تعلق  صبه ف�  ل ت ي نفس بب يعي الوارد يف . ب يف ا تفق الوفد مع ا نحو، ال  تجموعىل هذا ا ن ي لل ومع ". رد اإلدارة"لتص
يع الوارد هبا ية " مجموعة العمل اخلاصة"األنظار إىل أن ولفت . لتجمذ,، أعرب عن إجعابه ملالحق املرافقة وبأسلوب ا ملعنا

يات الواردة يف تقرير  تو ية قد عقدت عددا من �جÒعات :راسة ا ساعدة ا ية  نظر يف تقرير املراجعة اخلار ص ل ن للم ًل لتق ج
تو" مجموعة العمل اخلاصة"ومىض يقول، لقد أرست . رواك/ ديري تاجئ وا هم ا يا ل�ول األعضاء  لأساسا مر ن لجع صيات الواردة لف

تقرير يدة و\حجة" مجموعة العمل اخلاصة"ويرى الوفد أن . ليف ا هم اآلن هو الرتكزي عىل األهداف . مفاكنت  ملومع ذ,، فاألمر ا
يق  üنة"جيب عىل . للتحقالقاب يذها" للجا نظر فهيا و يات  تنفحتديد تو لل باقة، يف وقت . وقد عربت د. ص بلديري عن هذا الرأي 
ناء عر نظر فهيا ثسابق أ يات اليت ميكن أن  تو تحديد قامئة  تقرير، وقامت  تها  ص ل ب لل نة"ض يد أوياما عن ". للجا نوقد أعرب ا لسـ

يب  تقرير" األمانة"حتر ية حتديد األولو^ت يف . ل تلكفة و سم اخلاص  معلوقد ذكر يف ا ل لق العديد من "بأن " رد اإلدارة"ُ
ه بدو معقوX و شطة الفردية املقرتحة  بعضاأل ت تلكفة عىل حنو ظينن نخفض ا لا  يات ". م تو يمي ا صكام لفت األنظار أيضا إىل أن  ل تق

شرتك بني مجموعة جدول أعامل ". وضع وحتديد األولو^ت"يتطلب  تطفات نظرا ألن �قرتاح ا هد الوفد هبذه ا ملوقد ا ً ملق ستش
بار ية قد أخذ هذه القضا^ يف � ية واÍموعة األفر تا عمن يق بغي. لت شرتك أساسا للميض قدما، مع ينو*,،  مل أخذ �قرتاح ا

شات اليت دارت يف  نا قمراعاة ا شات"مجموعة العمل اخلاصة"مل نا ها يف تÀ ا يقات اليت مت تقد ق، فضال عن ا مل ميتعل وكرر ما . ل
هم" مجموعة العمل اخلاصة"ذكره سابقا من أن  يث أ�حت فرصة ل�ول األعضاء لالسـÒع وا لفقد حققت جناحا،  هم . ح ملومن ا

ية  لتمنجدا ل�ول األعضاء دراسة اقرتاح جدول أعامل ا ية، كام ذكر / ً يا"يقاÍموعة األفر تضمن " ليفوفد بو يث مل  بل،  يمن  ح ق
تقدوا بأنه . هذا �قرتاح أي شئ جديد تقرايئ ملا ا تقدير � يد ا*ي قام به معدو �قرتاح هو ا عواكن اليشء الو سـ ل ح

سري تقدم ا ييعمل عىل  شاتتسـ قنا نظر يف إماكية . مل ية للرئاسة  سق اÍموعة األفر نوأيد الوفد أيضا �قرتاح ا*ي قدمه  لل يقن م
يث اكنت  يذ،   üلفعل قابيات اليت اكنت  تو نظر يف ا بوع  شاورات خالل األ حعقد  للتنف ص ل لل سـ نة"م أيضا يف حاجة " للجا

تو،  يذ يف ا  üيات القاب تو لإىل حتديد تÀ ا ص وشدد الوفد عىل أنه من غري اÍدي . ً �ضطالع هبا فورا ميكنحىتللتنفل
شات اليت جرت يف  نا قالرجوع إىل ا سائل أخرى" مجموعة العمل اخلاصة"مل مشأن  بل . ب تقرير املعد من  قوأضاف بأن ا ل

يل يل للك ما  تو^ن عىل تفا شرتكني Íموعة العمل اخلاصة وامللحق املرافق  قاملقررين ا ص حي هم اآل. مل يام ملمن ا نة"قن  " للجا
ية . مليض قدما ساور / لتمنوأكد عىل أن اقرتاح مجموعة جدول أعامل ا بار ا�اوف اليت  ية قد أخذ يف � تاÍموعة األفر عت يق

يات من أكرث من . مجيع ا:ول األعضاء تو صوأضاف أن �قرتاح قد خفض عدد ا ية إىل أقل من 300ل كام أقر .  فقط50ص تو
شلك صعوبة ل�ول األعضاء، وقد أقرت د�قرتاح بوجود بع نة اليت  يات ا تو تض ا ي ص ناك . ملعل هديري هذا أيضا، ولكن 
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يذه هل جدا  بعض اآلخر  نفا تس ًي ناءة يف �جتاهني. ل شاركة بصورة  نة إىل ا سعى ا بغي أن  نحو،  بوعىل هذا ا مل للج ت ي تقرير : نل
 ".رد اإلدارة"رواك، وتقرير /ديري

نغال الريس ع .134 نأ وفد ا ئو سـ نهتزا الفرصة األوىل U إللقاء لكمةله تخابه،  ًىل ا م شكر أيضا إىل . ن " األمانة"لوتوجه الوفد 
ية الوارد يف الويقة "رد اإلدارة"عىل وïئق العمل وتقرير  ث، وإىل معدي تقرير املراجعة اخلار ، وإىل CDIP 8/INF/1ج

شرتكني Íموعة العمل اخلاصة، وإىل مجموعة جدول أع سني ا ملالر شرتكئي ية القرتاjام ا ية واÍموعة األفر ملامل ا يقمن وأعرب . لت
يع املقرتحات  üالقرتاح اإلجيايب وذات صيث وصفه  هذا �قرتاح  يده القوى  تجمالوفد عن تأ بي ح تو^ت هذا . ل حمونظرا ألن 

نة"�قرتاح معروفة لفعل ألعضاء  بيل"للجا تخدامه كأساس للعمل ا ملسـتق، فريى الوفد ا  .سـ

يث أهنا املرة األوىل اليت يلقي فهيا لكمةهو .135 تخابه،  يان الريس عىل ا حنأ وفد ا نئ سني . ل شكر إىل لك من الر يوتوجه  ئل
ية، و شرتكني Íموعة العمل اخلاصة، ومعدي تقرير املراجعة اخلار شرتكني واملقررين ا جا مل متزي ا*ي "األمانة"مل مل، عىل العمل ا

يعا نت الويقةوميض يقول لق. مجقاموا به  ثد  ية اليت CDIP/8/INF/1تضم ساعدة ا ية  تقرير املراجعة اخلار ن اخلاصة  للم لتقب ج
لعمل ا*ي  üية ذات الص ية أو بكفاءة ا شفا تعلق  تلفة  يات  ية عىل تو تعاون من أجل ا بو يف جمال ا منتقد?ا الو ل ت خم ص من ل تي لت فل

يات نوعىل الرمغ من إماكية موافقة الوفد ". األمانة"تضطلع به  نة عىل تو ية والغرض من معل ا تو<ات األسا صعىل ا للج سـ ل
يات" األمانة"رواك، إال أن / تقرير ديري تو تعلق لعديد من ا تلفة ف�  صقد اختذت لفعل تدابري وإجراءات  ل ي وقد مت . خم

ميكن مواصü و*". برد اإلدارة"اخلاصة  CDIP/9/14 ثمن تدابري وإجراءات يف الويقة" األمانة"وصف ما قامت به  ف,، 
يات فقط تو شأن بعض ا شات  نا صا ل ب ق شطة . مل ثري عىل األ ية أكرب  ية أ نوإلضافة إىل ذ,، وضع تقرير املراجعة اخلار بكمه ج

شطة األخرى توجه اإلمنايئ مقارنة أل نذات ا هامة . ل تقرير قد قلل من شأن أحد األهداف ا بدو أن ا لو ل وهو تعزيز " للمنظمة"ي
ية ا يه رصاحة يف املادة مللكحامية ا نصوص  يع أحناء العامل، كام هو  عللفكرية يف  بو"من ) 1(3ممج ية الو ياتفا يه "ق ل، وكام أشار إ

ية مس  تحدة األمر يكوفد الوال^ت ا ية ". اÍموعة ء"مل ية قد أشار إىل شفا فولفت الوفد األنظار إىل أن تقرير املراجعة اخلار ج
ناديق � ساملوارد املربطة  لص ت�ية . نت�يةت ناديق � بل ا شطة املدعومة من  تقرير عىل وجوب إدراج األ نونص ا لص ن سل ق

بو العادية ويف إجراءات وضع برامج  ية الو يواملوارد املربطة هبا يف مزيا ن نظمة"ت تام من .  وتقاريرها"ملا همه ا لوأعرب الوفد عن  تف
يان متر الو. لبالقصد والغرض من هذا ا يومع ذ,، جيب أن  يث ميكن أن يؤدي يف هناية تسـ بات املاحنني،  حبو يف احرتام ر غ

ت�ية ناديق � ية من ا ناملطاف إىل توفري املوارد الاك سلص تقرير اخلاص مباكتب . ف يده الاكمل للرأي الوارد يف ا لوأعلن الوفد تأ ي
ية بو اخلار جالو تقرير إىل أن العديد من القطاعات داخل . ي نظمة"لوقد أشار هذا ا ية ال" ملا نظر إىل معل املاكتب اخلار ج  ت

هات اتصال إدارية نظرون إلهيا  ية، ولكن بدال من ذ,  ية املوضو بارها من املوارد ا كج ي ع ن لفت تضمن . ع بغي أن  توهذا،  ني ل
يات تقرير املراجعة اخلار ية ما جاء يف تو بو اخلار شاور اجلارية اليت يقوم هبا املدير العام عىل ماكتب الو جية ا صج ي ت ية، لمعل

تعاون اإلمنايئ شطة ا يذ أ ية يف تصممي و يح دور املاكتب اخلار بغي تو لو ن ض نفي ج ناك حاجة . تن تقرير ذكر أيضا أن  هوأضاف أن ا ل
ية ية يف الهنوض بأهداف ومعل جدول أعامل ا يجي حول دور املاكتب اخلار يه �سرتا تو منإىل املزيد من ا ت لتل ج ويف هذا . ج

ياق، جتدر اإلشارة إىل أن  مكا ية ذات لسـ سامهة يف ا ياق ا شائه يف  نذ إ يان قد لعب دورا هاما  بو يف ا منتب الو مل سـ ن ل لتي م ً
بو  يا\ت الو يانة قاعدة  شاء و تاجئ ا:راسة وإ ثل تقدمي  شطة من خالل األعامل اليت يقوم هبا،  أل üيالص ب ص ن ن  IPمن

Advantage .يا بو يف ا تب الو يام  توقع  لوإلضافة إىل ذ,، مفن ا ي مكمل لعمل من ق üتص ية ا ية يف ا تدر سامهة ا ملن  من جي ل لتمل
شأن الرباءات، ونظام مدريد تعاون  تعلقة مبعاهدة ا ته ا بخالل تعزيز أ ل مل يث أهنا . نشط برية  حوأوحض الوفد أن بالده :هيا مزية  ك

تÀ األنظمة ا:وية لتخدم رييس  ل ئسـ ته، أعلن الوفد الزتامه الراخس بدمع . م تنفويف هناية  بو لكم تب الو شطة يف  ييذ تÀ األ مكن
يان  .ليف ا

ها إىل الريس من الوفود األخرى، وأعرب عن أم/ يف  .136 يقة اليت مت تو ئوأطرى وفد �حتاد الرويس عىل اللكامت الر جهي ق
ناءة داخل  شات  نا متكن الريس مبا :يه من حمكة وخربة من إجراء  بأن  ق م ئ نة"ي تاجئ املرجوة" للجا يق ا لنو ب الوفد كام أعر. حتق

ية، و تعاون من أجل ا بو يف جمال ا ية للو ساعدة ا ية عىل ا نانه ملعدي تقرير املراجعة اخلار منعن ا ل ي ن مل لتت تق لم ملا قامت " لألمانة"ج
ية" رد اإلدارة"به من <د يف إعداد  ث بأهنا ويقة غاية يف "األمانة"ثووصف الويقة اليت ورد هبا رد . جعىل تقرير املراجعة اخلار
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ية ية. مهاأل متكن �حتاد الرويس من احلصول إال عىل ملخص من هذه الويقة للغة الرو سـوسوء احلظ، مل  ث تضمن . يل يومل 
يات تو يع ا ثل  هامة  سام ا صهذا امللخص األ ل جتم مق بري من . ل تكون عىل جانب  هذه الويقة   üكمن املؤكد أن الرتمجة الاكم سـ ث ل

يذ األعامل املطلو ياق  بالده يف  تنفالفائدة  سـ يع الزمالء ا*ين شاركوا يف . بةل نانه  مجلكام أعرب عن ا " مجموعة العمل اخلاصة"مت
تقرير اخلار[ ية بدراسة ا لا يقة أن الويقة . ملعن بغي أن تراعي  ية  شأن املراجعة اخلار شات  نا ثومىض يقول إن ا ي ب ق حقمل ن ج
ية يف 2010تضمنت وصف الوضع يف عام  بدء يف اإلصالحات ا بل ا مي،  لتنظل يات ". بويالو"ق تو ص*,، فإن العديد من ا ل

يذها يف  بار، وجاري  ية قد مت لفعل أخذها يف � نفالواردة يف تقرير املراجعة اخلار تج يجي"عت تقومي �سرتا تبر\مج ا ". ل
متد يف ذ, عىل رد  ية" األمانة"عورصح بأنه سعى إىل وضع رؤية شامü للوضع، وقد ا  إىل وأشار. جعىل تقرير املراجعة اخلار

شاريع  ثري من  ية  تجابة إجيا ناك ا مأن  ب سـ يات قد مت ". األمانة"لكه تو ثري من ا يه أن ا صوأضاف قائال بأنه ومما ال شك  ل لك ف
يا يذها حا بار وجاري  لأخذها يف � تنفت ناك حاجة ملزيد من العمل . ع ناك أيضا أي شك يف أن  يس  سه،  هويف الوقت  ه لنف
سني يات  تو يام به عىل ا تحتعني ا ص ل لي نظمة" معل لق هامة . "ملا يات ا تو يقة إدراج مجموعة من ا ثري عن  يل ا لوقد  حق لك صق ل

يدة حتت  ئة ء"ملفوا ية ". لفا تدابري ا ناءة  شة  نا شاركة يف ما يأمل أن يكون  تعداد بالده  بلوأعلن الوفد عن ا لل ب ق للم ملسـتقسـ م
بو يف هذا �جتاه سني معل الو ية إىل  يالرا حت  .م

تحد .137 يا،  موأعرب وفد جور يا الوسطى، عن شكره ج رشية والقوقاز وآ نة من أورو ا يابة عن مجموعة ب�ان   ïسـ ي قن ل مع ً
ية يدا للغاية. جلواضعي تقرير املراجعة اخلار تقرير يعد جامعا شامال و ًومىض يقول أن ا مف شكر إىل . ل ملا " األمانة "لكام توجه 

يات ا"رد اإلدارة"قامت به من <د يف إعداد  تو يف ا ص، و ل يةتصن نات اليت . جلواردة يف تقرير املراجعة اخلار لتحسيوأقر 
بو"طرأت عىل  ية" يالو يü املا نوات ا ية اليت تضطلع هبا يف ا ساعدة ا شاريع ا ياق  ضيف  لقل سـ ن مل م لسـ ناك. لتق  هوأضاف بأن 

ب�ان ية اليت ال تزال جارية يف بعض ا شاريع اإلمنا لالعديد من ا ئ يا. مل تو ناك بعض ا صومن مث، فإن  ل ثت أحضت غري ويقة الصü ه
يات يف إطار  تو بار بعض ا يذها، ميكن ا شاريع اجلاري  ناطق، عىل الرمغ من أن يف حاX ا صيف بعض ا ل ت مل عمل ئة ألف"تنف " لفا

بة وذات جدوى سـنا بو"قامت . م شطة جدول أعامل " يالو يذ أ ياجات ا:ول األعضاء يف  ية ا نبذل قصارى <دها  ت ب تنفب ح لتل
ية بريا قد حتقق فعال يف هذا اÍالوأقر الوف. لتمنا بو . كد بأن تقدما  يولفت الوفد األنظار إىل أن بعض ا:ول األعضاء يف الو

 üنة حتت مظ شاريع  يذ  ية يف  ي:هيا اخلربة ا م معلعمل ية"تنف شاريع مراكز دمع ". لتمنجدول أعامل ا ثü عىل ذ,  مومن األ م
تاكر  يا و� نولو با ج يذ بعض و). TTO(ية لتقنوماكتب نقل ا) TISC(لتك ية  بطء  تنفعىل الرمغ من اعرتاف الوفد  معل ب

بو ا*ي يريم إىل احلد من الفجوة  ية، إال أنه يؤيد معل الو ياجات ا:ول األعضاء ا تفق مع ا شاريع بأسلوب ال  يا ن ت ي ملعمل ح
ية كام يف حاX مجم تقا تصاد^هتا مبرحü ا ب�ان اليت متر ا ياجات ا ية، والوفاء  لاملعر ن ل قت رشية والقوقاز حف قوعة ب�ان أورو ا ل

يا الوسطى بو خالل . سـوآ بارشة مع الزمالء يف الو ته بعض ا�اوف احملددة بطريقة  ثري أعضاء مجمو يومىض يقول، سوف  ع مي
رشوعات، ونأمل يف حل تÀ ا�اوف بأسلوب تعاوين يذ ا  üملمرح ها موقفا مر\ ف�. نفت بىن اÍموعة اليت  ًوهكذا،  ثل ميت تعلق ت ي 

بل  ها من  يات اليت مت  تو ق جتميع ص ئة ألف"حتت " األمانة"ل يات مكررة أو زائدة عن ". لفا تو بار هذه ا صوحىت يف حاX ا ل عت
يام  تقد يف  قاحلاجة أو غري ذات صü، فإنه  بو"يع ترصف " يالو ية وا ساعدة ا شطة ا تعلق بأ لبذل قصارى <دها ف�  ن مل ن ي لتقب

ية وبطريقة شفافة نسن  ت. حب تىض احلل يو يدة وفقا  ب�ان ا نة مع ا سÀ إماكية القضاء عىل ا�اوف ا ملقضمن هذا ا ملسـتف ل ي ن ملعمل
يات . وللك حاX عىل حدة تو تعلق  صوف�  ب ئة جمي"ي يذها، "لفا يات يصعب  تو ته عىل أن معظم تÀ ا نف، أعلن الوفد موا تفق ص ل

شـهتا نا قوهذا، جيب عدم  م تو. ل ته يف سؤال مؤلفي ا لوأعلن عن ر ها عىل حنو غري غب يهنا مت  يات  تصنيفيات، أي تو بع ص ص
بل  قناسب من  شطة ". رد اإلدارة"يف تقرير " األمانة"م يده أل نوبوجه عام، أعلن الوفد تأ بو"ي يذها، " يالو تنفاجلارية واملزمع 

نفاذ  ية، وا ية ا ية وناء القدرات، وحتديث ا شطة املو<ة إىل احلد من الفجوة املعر لتÀ األ ت ب ب تحن لل ن يا\ت ف لبإىل قواعد ا
تخصصة  .ملا

ية، وÍموعة العمل اخلاصة اليت أولك إلهيا مراجعة ذ,  .138 يا عن شكره ملعدي تقرير املراجعة اخلار جوأعرب وفد  غين
تقرير بو عىل حنو . لا ية اليت تقد?ا الو ساعدة ا هم ا يه قد ساعدت عىل  يات الواردة  تو تقرير وا يوميض يقول أن ا ن مل ص ل لتقل تف ف

يدةأفضل، وعىل ب�ان ا بو  ملسـتف وجه اخلصوص، اخلدمات اليت تقد?ا الو لل ته . ي موقد أحاط الوفد علام لرد ا*ي قد
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ية"األمانة" يات اليت تركز عىل ا تو يذ معظم ا تعلق  من، وال سـ� ف�  ص ل ت لتي نف ية واحلاجة . ب شطة ا تعلق بأ منومع ذ,، وف�  ن لتي
يع أحصاب املصلحة يف حتديد ا حإىل إرشاك  ساعدة مج يذ إطار ا توى  ب�، أعرب الوفد عن اهÒمه مبعرفة  ملياجات ا سـ ل تنفت م

يا  Xية :و يناإلسرتا غيج يريات اليت حدثت . ت نظر إىل ا يكون ذا فائدة  يا\ت عن خطة بالده  تغوأضاف إن حتديث ا ل سـ لب ل
ب� يعقد اجÒعا مع . ليف ا شة هذا األمر" األمانة"سـوقال الوفد أنه  قنا ية اليت وشدد ال. مل ساعدة ا نوفد جمددا عىل الزتامه  لتقمل

بو، وأعرب عن شكره  بالده" لألمانة"يتقد?ا الو  .لعىل العمل الرائع ا*ي قامت به 

شأن تقرير املراجعة  .139 ها يف وقت سابق  ها واليت مت تقد بوأعرب وفد الربازيل عن شكره ملقديم العروض  مي مجيع
ية، واألعامل املربطة به تاخلار شكر أيضا إىل كام ت. ج توي ". رد اإلدارة"خبصوص " األمانة"لوجه الوفد  " رد اإلدارة"حيوقال 

ية تعامل  هم  يدة، ساعدت ا:ول األعضاء عىل  يفعىل معلومات  ف نظمة"كمف تعاون اإلمنايئ" ملا شطة ا لمع أ هم . ن يفوأضاف أنه 
يف املقدم من  ئات ألف"األمانة"لتصنأن ا يات حتت ا تو لف وا*ي جيمع ا ص ية ل يق  هاما يف  مهنج وء وجمي، عىل أنه إ حتق س
تقرير تعامل مع ا لنظمة  لل تخدمة" رد اإلدارة"ومع ذ,، فإن اإلطار املقرتح يف . م تعلق ملعايري ا يود ف�  سـتضمن بعض ا ي ملي . لق

شأن اجÒعات  ية  ية ومجموعة جدول أعامل ا شاطرته �اوف اÍموعة األفر بوأعلن الوفد  من لتم ية "  العمل اخلاصةمجموعة"يق ملعنا
ئة ألف نفة مضن ا يات ا تو لفبدراسة ا ملص ص هم أن تقري ديري. ل نظر /يفكام أنه  نارص هامة وأفاكرا جديرة  لرواك قد عرض  ًع

بل ا:ول األعضاء وإدارة  بو"قفهيا من  نفة مضن ". يالو يات ا تو ملصوعرب عن رأيه قائال إن العديد من ا ص ل ئة ألف"ّ " لفا
نظر" د اإلدارةر"والواردة يف  ي� . لما تزال يف حاجة إىل مزيد من ا تقوقد ختضع اإلجراءات اجلاري العمل فهيا لفعل إىل 

يذها يذ. تنفملدى  بار األهداف احملددة ومرحü ا لتنفكام جيب أن تؤخذ يف � تاجئ. عت وإلضافة إىل . لنكام جيب أيضا رصد ا
يمي الكفاءة ب يد  يكون من ا تقذ,، فإنه  ملف تخدام تÀ ا�صصاتسـ يص املوارد وا  Xسـدال ًنظرا ألن جتاهل إجراء املزيد . ختص

ثل يس هو الهنج األ يذه لفعل  شاط جاري  رشوع أو ا يل بزمع أن ا تح ممن ا ل تنف ل نمل ل نة من . ل تحق أنواع  يوبصفة عامة،  معسـ ت
يات �هÒم الاكمل تو صا يا. ل ثال، تعممي تو يل ا يات، عىل  تو صوشمل تÀ ا مل س ص ل ية"ت بت ية "لتمنجدول أعامل ا شفا ف، وا ل

ية يف  ية ونفقات ا ية، واملزيا نا ب�ان ا ياجات ا ية مقابل ا تعاون بغرض ا شطة ا يمي أ منوالرصد، و ن ل ل ت من ل تن لت مل نظمة"حتق لوهذا ". ملا
ية واÍموعة األفر شرتك املقدم من مجموعة جدول أعامل ا تام لالقرتاح ا يده ا بب، أعلن الوفد عن تأ منا مل ل لتي  .يقيةلس

شرتك .140 تقريرهام ا تور رواك  تورة ديري وا: ملوأعرب وفد الصني عن شكره ل� ل ك يدا للغاية. ك تقرير اكن  ًوقال أن ا مف . ل
شرتكني Íموعة العمل اخلاصة سني ا شكر أيضا إىل الر ملوتوجه الوفد  ي يات . ئل نذ بدء فعا لومىض يقول،  جدول أعامل "م

ية بو <2007يف عام " لتمنا تعممي ي، بذلت الو برية  لودا  ية"ك شطة " لتمنجدول أعامل ا نظمة"نوإدراجه يف اكفة أ بغي ". ملا ينو
يح شلك  ها  تعاون اإلمنايئ، وتو بو يف جمال ا شطة الو يمي أ مترار يف  حص� ب ل ي جهين تق توقع �نهتاء من العديد من . سـ ملمن ا

ية"مرشوعات  يمي. قبل هناية هذا العام" لتمنجدول أعامل ا ناسبتقومن الرضوري  شاريع يف الوقت ا مل تÀ ا وذكر الوفد أنه . مل
شالك املذكورة يف تقرير ديري يط علام  ملأ بو/ ُح تقادا . يرواك خبصوص املعوقات وأوجه القصور يف معل الو تقرير ا ًمل يكن ا ن ل

ها"للمنظمة" سني  يا  نه بدال من ذ, يعد اقرتاحا إجيا معل، و تحلك لب بو"قيام و*,، أعرب الوفد عن أم/ يف . ً بأخذ " يالو
يذ معل  ية  نظر فهيا  بار وا تقرير يف � يات ذات الصü الواردة يف ا تو تنفا بغ ل ت ل ص نظمة"عل ية وكفاءة" ملا  .فبطريقة أكرث شفا

ية .141 ية واÍموعة األفر شرتك Íموعة جدول أعامل ا يع الوفود اليت أيدت �قرتاح ا شكر  يقوتوجه وفد اجلزائر  من مل مجل . لتل
بار رد / ستند هذا �قرتاح عىل تقرير ديريوقال لقد ا ، فضال عن املقرتحات املقدمة من "األمانة"عترواك، كام أخذ يف �

شأن امليض قدما ية  با:ول األعضاء واÍموعات اإل ية واÍموعة . قلمي يابة عن مجموعة جدول أعامل ا منطلب الوفد،  لتن ل
تضمن � ية، تعممي ورش الويقة اليت  تاألفر ث ن شة علهيا يف "للجنة"ثقرتاح كويقة معل يق نا ق، وتوفري الفرصة إلجراء املزيد من ا مل

هر  .لظفرتة ما بعد ا

مس  .142 ïتحد ية،  تحدة األمر ًوأشار وفد الوال^ت ا م يك شرتك بني مجموعة جدول "اÍموعة ء"مل مل، إىل أن �قرتاح ا
ية سلط الضوء عىل بعض ا ية واÍموعة األفر يقأعامل ا تÀ الوفودلتمن تقد أهنا ?مة  يات اليت  لتو يع ص وكرر ما أدىل به يف . ل

ند جدول األعامل هذا شأن  يا\ته اليت قد?ا  تا�، ويف  يان � با ب ب ت فب شة . ل نا قوأضاف بأنه يري وبقوة وجوب الرتكزي عىل  م
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يات الواردة يف  تو صا ئة ء"ل تفق". لفا متل أن  ته، ومن ا توهذا، أعلن الوفد أن مجمو حملع  معه مجموعات أخرى، يف حاجة إىل ل
ئة ء، إذا اكن  يات يف ا تو نظر يف اقرتاح جديد ودراسة موضع تÀ ا سأX، و شأن هذه ا يق  لفبعض الوقت  ص ل لل مل ب للتنسـ

يات عىل اإلطالق صناك تو ناك دعوة عىل الغذاء عىل هامش اجÒعات . ه يدة يه أن  شلكة الو هوأضاف قائال إن ا حمل
نة" يات األخرى احلضور، عىل رشف م"للجا بغي عىل الوفود وبعض ا ت�ية، و ناديق � شخصاحني ا ي ن للص ن ومن مث، فال . س

شأن يق هبذا ا ليعمل إن اكن يف اإلماكن توفري فرصة  بار . للتنسـ تصويت عىل ا يل قرار ا توهذا، فإذا اكن من املمكن تأ عل ج ل
ية  مس�قرتاح ويقة معل ر يكون هذا موضع تقدير من جا"للجنة"ث  .نبهسـ، 

يده للمالحظات اليت أبداها وفد الوال^ت  .143 مس �حتاد األورويب وا:ول األعضاء عن تأ ïتحد يوأعرب وفد ا:امنرك  ً م
ية مس  تحدة األمر يكا يق عىل �قرتاح املقدم من مجموعة جدول "اÍموعة ء"مل ها  سمح  ية ال  ته يف و تعل، وأن مجمو ت ضع لع ل

ية واÍموعة األ يوملتمنأعامل ا متكن من ذ, ا يق، ولن  تاج إىل وقت  يث  ية،  لفر سـ تحت للتن ح  .يق

ته عىل رضورة توفري بعضا من الوقت لالطالع عىل الويقة وإجراء املزيد من القراءة  .144 نغار^ إىل موا ثوأشار وفد  فقه
نارة شة أكرث ا نا سـىن U إجراء  يعاب الويقة يك  توا م ست ق ت ث  .يس

شات .145 نا قوخلص الريس ا مل هامة وأشار إىل ا�. ئ شالك الرتمجة يف �جÒعات ا شأن  لاوف اليت أïرهتا بعض الوفود  م ب
بو تعددية. ياليت تعقدها الو يع . لوأكد جمددا عىل أن تعدد اللغات جزء من ا توفري الوïئق  هود  جبموشدد عىل رضورة بذل ا ل جل

نا، همة، مىت اكن ذ,  تحدة يف �جÒعات ا ممكاللغات العامü يف األمم ا مل يقاهتم مل تحدث واإلدالء  تعل وإ�حة الفرصة للوفود  بلل
بري عن و<ات نظرمه متكهنم من دقة ا ية هلم  شعرون بأهنا أكرث أر تعويا\هتم للغة اليت  حي ي لب تعرضت . ل نة"سـوقال لقد ا " للجا

تاز ا*ي أعده األساتذة ديري ورواك، ورد اإلدارة تقرير ا يوم ا ملميف ذ, ا ل ساعدة ومىض لقد توفرت أدو. ل مات اكن من شأهنا 
نة" ية" للجا ساعدة ا سني ا شـهتا اليت هتدف إىل  نا نيف  مل حت لتقق ها . م بذ هود اليت  لوأشاد الريس  جل لتحسني جودة " األمانة"تئ

ساعدة املقدمة ية حركة داخل . ملا نا ية يف خلق د مككام جنح تقرير املراجعة اخلار بو"يج هد "يالو يث مل  ش،  نظمة"تح من " ملا
ثل  مبل  ية اليت تقد?اق ساعدة ا شطة ا شأن أ شامل  تفاعل ا نهذا ا مل ن ب ل يام . لتقل قواقرتح الريس  نة"ئ متد عىل " للجا يعبإعداد هنجا  ً

يذ  هم يف  يذ واليت   üية وتكون قاب تصف لوا يات اليت  تو تاجئ احملققة من أجل حتديد ا ية وا نوا� ا نفا س تنف ت للت قع ت ص ل ن لعمل لل
ية يدة ئوأشار الر. لتمنجدول أعامل ا تصاصات  نح ا مقيس أيضا إىل أنه قد مت  خ تعني عىل "Íموعة العمل اخلاصة"م ي، و*,، 
نة"ا:ول األعضاء يف  يات ذات الصü" للجا تو تحديد ا هم  صحماوX فعل لك ما يف و ل ل ئوواصل الريس اقرتاحاته بإجراء . سع

بل امليض شأن  متة  يني وسائر الوفود ا سقني اإل سـشاورات مع ا ب مي ن ملهم قل  قدما، وأنه مت �تفاق ف� بعد بأن تعقد هذه مل
ساء◌ يف قاعة �جÒعات ء ساعة الرابعة  شاورات يف متام ا ًا ً م ل  .مل

متة  .146 يني والوفود ا سقني اإل ية مع ا شاوراته غري الر تاجئ  نة  شات، وأبلغ ا نا تح ب ا ملهوأعاد الريس  مي ن مس م ب للج ق قلمل مل ن ف ئ
بل امليض قدما سـشأن  نام فرصة وجود موظفي ًأوال، مت �. ب ساؤالت قد " األمانة"غتتفاق عىل ا يح أي  تو ئولني  تا ض ل ملسـ

يذها هل  يات العاجü واليت  تو ية إىل حتديد ا هودمه الرا تعلق  نفترغب الوفود يف طرjا علهيم ف�  س م تجب ي ص ل يا، مت �تفاق . ي ïنو
ته اخلاصة ل�ورة القادمة سا بل  يام لك وفد بإعداد وحتضري  مهعىل  م سـ يادة دفة ا:ورة موكوX إىل ا:ول ق يث أن  ق  ح

بل مجموعة جدول أعامل . األعضاء شرتك املقدم سلفا من  يل �قرتاح ا يام الوفود بدراسة و ثا، مت �تفاق عىل  ïقو ًق ملً حتل ل
رشط �نهتاء من ترمجة الويقة إىل ية، ومت إعادة توجهيه إىل عوامص تÀ ا:ول،  ية واÍموعة األفر ثا بمن يق متدة لت يع اللغات ا ملع  مج

تحدة تعامل هبا . مليف األمم ا يدوهنا ويفضلون ا تخدام الوفود اللغة اليت  يد عىل ا تأ بب يف هذا يرجع إىل احلاجة إىل ا لوا جي سـ ك ل لس
هم الاكمل للموضوع حتت ا:ارسة رس ا لتفمبا  نة"ئودعا الريس . يي نصة" للجا ئولني من عىل ا ئü عىل ا ملإىل طرح أ سـ  .ملسـ

يةوأشار  .147 ية واÍموعة األفر شرتك املقدم من مجموعة جدول أعامل ا يقوفد اجلزائر إىل �قرتاح ا من وطلب الوفد . لتمل
يحا من لك من  ًتو توجه. ومن د" األمانة"ض ئة اخلاصة بوïقة الصü وا ية األوىل مضن ا تو شأن ا لديري  ص ل تعلق هذا . لفب يو

ي بادئ تو يف خرباء لوضع  جهيالقرتاح اخلاص  متلك ساعدة أكرث تو<ا حنو ب يذ  يط و ية  يل حمددة حول  تقدمي تفا مة  ختط ص نفل تيف ك
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ية ية اإلجرا نا يث ا يث اجلوهر أو من  ية سواء من  ئا ل حمن ح ح ند هذا �قرتاح . لت ية، ا بني يف احلا توكام هو  سم ية عىلشـ تو ص ا ل
قامئة " األمانة"أن " لرد اإلدارة"افق  املر1 من امللحق 8 يف الصفحة وقد ورد. رواك/ من تقرير ديري61الواردة يف الصفحة 

بل . بتنفيذ هذا األمر يف الوقت احلايل ية اجلاري إعدادها من  تو بادئ ا بة  قومع ذ,، يواجه الوفد صعوبة  جهي ل للم لنسـ
بادئ . "األمانة" ية يمت وفقا  تو بادئ ا ملنت الصفحة املذكورة بوضوح أن إعداد ا جهي ل مل ية "خبصوص " إعالن ريس"تضم لفعا

ناك . "املعونة ية، كام أن  سوا من األعضاء يف هذه �تفا يهنم اجلزائر،  ههذا عىل الرمغ من أن بعض ا:ول األعضاء، من  قي لب
بادئ تÀ ا ملصعوت يف العمل وفقا  ية. ل نحو، أدرج هذا �قرتاح يف اقرتاح مجموعة جدول أعامل ا منوعىل هذا ا لتل اÍموعة / ُ

يا إلماكية وض ية  ناألفر سع ند إىل ما تقوم به يق ية حمددة  بادئ تو تع  سم يع اجلوانب "األمانة"تجهي شمل  نطاق  يع ا مج، وتو ي ل سـ لل
تلفة همة. �ا يام هبذه ا يار اخلرباء  ية ا ثل  نة  نارص  شرتك  ملتضمن �قرتاح ا للق تم معل ي ع خمل نرص ïنو^ . مع ًوقد اكن هذا ا لع

شأن ه ية  بادئ تو بة لالقرتاح الرييس إلعداد  ب جهي مسـ ئ سأXلن  .ملذه ا

تحدة األنظار إيل  .148 ئة ء"ملولفت وفد اململكة ا يات" لفا تو صمن ا يü تقوم . ل شأن أفضل و سـوطالب الوفد إيضاحات  ب
بار" األمانة"هبا ا:ول األعضاء :مع  نظر و� تحق املزيد من ا ئة بأهنا  يث قد مت حتديد هذه ا يات،  تو تيف هذه ا ل سـ ص عل ت لف . ح

ئة ءومن الواحض وجود تكرار يف ا ية داخل ا ئات الفر يع أو ا لفملوا علف يق ا:اخيل واخلار[، . ض ثال، ا يل ا سـفعىل  مل لتنس ب
ية ية ا تلكفة، وا تدريب، والوفر احملقق من ا توا ب ل تحل لل يحا من . ن ًكام طلب الوفد تو تعلقة بلك "األمانة"ض بات ا شأن ا مل  لعقب

يع شةوأقر الوفد بأن هذا اكن جمرد بداية. ضموضوع من هذه املوا نا تح ب ا ياق  ق فقط يف  مل يكون عىل . فسـ سـومىض يقول 
بل" األمانة" نة ا ملقالعودة مبزيد من املعلومات حول هذه املوضوعات يف اجÒع ا  .للج

سؤال  .149 يü " للمنظمة"نعام إذا اكن من املمكن رفع إماكيات املوقع �لكرتوين " لألمانة"بوتوجه وفد مرص  سـيكون و ل
ية لإلعالم ع تعاون اإلمنايئلأكرث فعا بو يف جمال ا شطة الو لن أ ي  .ن

يح .150 تو سابق  به ا ية،  يابة عن مجموعة جدول أعامل ا  ïتحد ضوخلص وفد اجلزائر،  لل ل طل من لتن ل ً تعلق بوضع . م يأوال، ف�  ً
ية واردة يف صفحة  ثق هذا �قرتاح من تو ية،  صبادئ تو ن بجهي ية مضن . رواك/ من تقرير ديري61يم تو صمت تضمني هذه ا ل

ئة ألف" يث متت اإلشارة إىل أن "رد اإلدارة"يف " لفا سأX" األمانة"ح،  يذ هذه ا ملقامئة  نفت وقد أقرت مجموعة جدول أعامل . ب
ية ذ, بادئ . لتمنا ية وفقا  تو بادئ ا ملومع ذ,، وضعت ا جهي ل ية املعونة"بشأن " إعالن ريس"مل بادئ . "لفعا ملواكنت هذه ا

ية حمددة "األمانة"لسـياق، طلب الوفد من ويف هذا ا. عبارة عن قواعد عامة بادئ تو يح ما إذا اكنت سوف تضع  جهي تو مض
ية ف� تقوم به من معل ساعدة ا نشأن ا مل ية أخرى. لتقب ية . قضوقد انهتز الوفد فرصة حصوU عىل اللكمة، وطرح  لقضوهذه ا

ية كام هو وارد يف تقرير ديري ساعدة ا يال خاص  شأن إعداد د ناكنت  مل ل ُوأدرج هذا الطلب أيضا يف اقرتاح مجموعة . رواك/لتقب
ية  ية/ لتمنجدول أعامل ا ئة ء يف . يقاÍموعة األفر ية مضن ا تو نفت هذه ا لفوقد  ص ل شأهنا أيضا، "رد اإلدارة"ص يث ورد  ب،  ح

ية اليت28يف الصفحة  شطة ا تضمن وصفا أل يال أو قامئة  من، أن اإلدارة قد وافقت عىل إماكية إعداد د ن ت ل لتن ن تقوم هبا ورشه عىل ً
تعاون اإلمنايئ  ية زمام األمور يف جمال ا ب�ان ا ساعدة يف تويل ا ية وا شفا تعزيز ا بو  لا:ول األعضاء عن طريق موقع الو ن ل مل ل ل ملعي ف

ية يط القطري احلا ية ا لويف  تخط ية هذا " األمانة"وأعلن الوفد اتفاقه مع . لمعل ية عىل أ مهومع معدي تقرير املراجعة اخلار ج
ياق، طلب الوفد من . ألمرا نارص اليت أدرجت يف اقرتاح مجموعة جدول " األمانة"لسـويف هذا ا بار ا ُأن تأخذ بعني � لع عت

ية  يل/ لتمنأعامل ا ياق إعداد ا: ية يف  لاÍموعة األفر سـ  .يق

يحات .151 تو بعض ا سابق اخلاص  به ا تحدة  ضوخلص وفد اململكة ا ل ب ل طل نقطة األوىل سؤال عام حول. مل يام لاكنت ا ية  ق  كيف
ئة ء"األمانة"ا:ول األعضاء بدمع  ندرج مضن ا نارص اليت  ناء نظرها  لف أ ت للع يع  .ث ناك بعض املوا ية أن  ثا نقطة ا ضاكنت ا ه ن ل ل

ية ية ا تلكفة، وا تدريب، والوفورات يف ا يق، وا يع اخلاصة  ئة، ويه تÀ املوا تكررة حتت هذه ا تا ب ل ل سـ ض تحمل ل لن ن وطلب . لتلف
متكن ا:ول األعضاء "ةاألمان"الوفد من  يع، ويف  بات املربطة بلك موضوع من هذه املوا شأن ا يح  تو ي مزيد من ا ك ض ت ب ض لعقل

ساعدة  .ملمن ا
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152.  Àء، ويه تئة  نود املدرجة يف ا  üتص ئü احملددة ا ية إىل بعض األ تحدة األمر لفوأشار وفد الوال^ت ا بيك مل سـ لمل
تحق املزيد من ا:راسة يات اليت  تو سـا ص تابعةنصوا. تل يق املزيد من ا نة  نارص ا ئü عىل ا ملبت تÀ األ لع تحقسـ ناك . لملمك هاكن 

ية بوسائل اتصال  رش شورة ا ئولني عن ا تع املوظفني ا ند األول، خاصة بوجوب  ئة ء، ا شات، مضن ا نا يعبعض ا مل سـ مت ب ق لتمل مل ل لف
ية يق أفضل مع املاكتب اإل ميو قلسـ مية اليت . تن سـيضيفوأعلن الوفد عن تقديره  ها هذا العمل، ومىض يقول إن سؤاU اكن للق
يق ذ, بو  يام الو ية  تحقحول  ق بيف تعاون األفضل بني القامئني . يك يق وا يق ذ, ا يات اليت ميكن تصورها  لوما يه اآل سـ لتنل لتحق

ن ناك  ثاين، أن  ند ا ئة ء، ا نت ا ية؟  ية وبني العاملني يف املاكتب اإل رش شورة ا معىل توفري ا هلف ل ب تضم مي يع لمل قلل بعض ت شة  لا ق
ية  تطوير القدرات ا بادرات اليت اختذت  تحديد، ا بو، وذكر عىل وجه ا تصادية يف الو ئون � تب مدير ا ثأعامل  ل مل ل ي بحشـ لل ق مك

هادي يط ا يا وا ثال، بني ب�ان آ يل ا ميي، وعىل  يدين الوطين واإل لية الفكرية عىل ا ب حملللملك سـ مل س وأعرب الوفد عن . قللصع
تصادينياهÒمه مبعرفة املزيد عن بري � تب  تخذها  هم أفضل لإلجراءات اليت  يق  بادرات اليت اختذت حتديدا  ق ا مك تف كتحق ي لمل ً .

شطة  شاركني يف أ شاريني ا شأن حاجة املوظفني واخلرباء � ثالث،  ند ا شة، حتت ا نا ناك  نومىض يقول اكن  مل ت ب ل ب ق سه ل م
بو بادئ واملامرسات ا يف خبصوص ا تعاون اإلمنايئ إىل ا ملقا ملثق ية، ونصت تÀ الفقرة لتل ساعدة اإلمنا تعلقة  شلك عام وا  Xئ مل مل ب

تعاون : حتديدا عىل يعة ا تطور احلادث يف  بة ا يهنم من موا تدريب املوظفني  مترا  يذ بر\جما  بو ملزتمة  لأن الو ب ل ك ل ت طي متك لنف ً مسـ ب
بادئ  نادا إىل  ماإلمنايئ، ا ًت ية"س ته يف معرف. "لتمنجدول أعامل ا ة ما إذا اكن الرب\مج املذكور جاري غبوأعرب الوفد عن ر

يا من عدمه ليذه حا يذه أو أن . تنف بو ملزتمة بذ,، وال يعرف الوفد إن اكن ذ, يعين أن الرب\مج جاري  تنففقد ذكر أن الو ي ُ
بل يذه يف ا يط  بو  يام الو تقهذا اكن يقصد به  نف سـق ملت ل تخط نقطة. لي يح هذه ا لوطلب الوفد تو شة، حت. ض نا ناك  قاكن  ت مه

ية ناعات اإلبدا تصادية  سامهة � يمي ا ية عن  بو :مع إعداد دراسات و شأن بر\مج الو ند الرابع،  عا للص مل ن ي ب قب تق ط يل يف . ل قو
ية ية واإلبدا ثقا تجاهتا ا يع  ب�ان  هذه ا تابعة أكرث مع نواجت ملموسة  ناك إماك\ت  ند أن  عهذا ا ل ن شج ل مل ه فب مل ت ويف هذا . لل

ياق، يود الوفد معرفة ما  بل لسـا يذه من  هذا الرب\مج اجلاري  تابعة  قيه ا�رجات امللموسة اليت ميكن تطويرها وإعدادها  نف تل مك
بو ند  .يالو ناول ا بوأخريا،  لت تعزيز 7ً ية األخرى اجلارية  ية وغري احلكو بادرات احلكو ئة ء فكرة حتديد <ود ا ل مضن ا ممل م لف

نفاذ إىل امل يا وا نولو تاكر واإلبداع ونقل ا ل� جب تعرف عىل . عرفةلتك سري ا يعمل عىل  تحديد املهنجي  يل أن هذا ا لوقد  ي سـ تل ق
ية هات الفاعü اخلار رشااكت ذات الصü مع طائفة من ا بو وا ية للو جاملاكنة اإلسرتا جل ل ي يام  لوهذا، يود. تيج ية  قالوفد معرفة  كيف

ثرية جدا لالهÒم شطة  يث أنه وجد أن هذه األ يذ ذ,،  بو  ًالو م ح ننف ت  .بي

سؤال إىل دولفت  .153 بل، ويرغب يف معرفة اإلجابة. بوفد فزنويال األنظار إىل أنه قد توجه   .قديري من 

ئü اليت طرjا الوفود" األمانة"ئودعا الريس  .154  .سـللرد عىل األ

نيوفري أوياما" (األمانة"وأفادت  .155 ية يف ) ج ساعدة ا ئولني عن تقدمي ا يع املوظفني ا نبعدم تواجد  مل سـ لتقمج نظمة"مل يف " ملا
يني" األمانة"لوهذا، فقد تلجأ . جÒع يف الوقت الراهن� ئü إىل الزمالء ا نإىل إحاX بعض األ  إىل "األمانة"وأشارت . ملعسـ

ئü اليت طرjا  ند الفرعي املذكور يف "وفد اجلزائر"سـاأل نقاط املدرجة حتت ا يع ا بدأ إدراج  يث ا ب، وقالت ميكن من  ل مج لمل ح
نحو املطلوب/تمنيةلاقرتاح مجموعة جدول أعامل ا يل عىل ا ية يف إعداد ا: لاÍموعة األفر ل ثل . يق بغي أال  بدأ،  يث ا ميومن  ي نمل ح

يع  يكون من األمور اليت  شلكة، و تطهذا األمر  سـ تت . تنفيذها" األمانة"تسـم تحدة "األمانة"لتفوا مل إىل سؤال وفد اململكة ا
تعلق  ساعدة ف�  يام ا:ول األعضاء  ية  يشأن  مل قب يةكيف ية ا نفقات وا تدريب وتوفري ا تيق وا ب ل ل تحسـ ل لن ن وقالت اكن من . لت

شاهئا  ياجات واإلماكيات، وقد مت إ يق بني � ها ا يا\ت يمت من خال ساعدة قاعدة  يق هذه ا بل  نإحدى ا ن ت سـ ب مل حسـ نل لتل ل تحق
يا\ت ياجاهتم عىل قاعدة ا يل ا متلني و يدين ا بل بغرض حتديد ا بمن  ت لحتم ح حملسـ تف ناء تميكن أن . ملق ياجات  بتضمن هذه � حت

يا\ت ها عىل قاعدة ا بات اليت مت  متü :مع بعض ا هات املاحنة ا يب ا تة وغريها، ونأمل أن  بالقدرات واأل لطل تج لمت يلسـ حتمجل حمل . ت
نوع من املوامئة يل هذا ا يا\ت هذه  شاء قاعدة ا لومت إ ه ب لتسن تطردت قائü بأهنا اكنت حريصة للغاية عىل عدم حتول . ل سـوا

مية، وال حتقق العائد املرجو مهناقا يا\ت هذه إىل عبء عدمي ا لقعدة ا يق . لب تخدا?ا  بغي عىل ا:ول األعضاء ا تحقوهذا،  ن لل سـ ي
üتفادة الاكم ها عىل قاعدة . سـ� نة مت  ياجات  ية ا يا\ت  تخدام قاعدة ا متü ا هات املاحنة ا يلكام ميكن  حتمللج يح ت ب ب معسـ تل لل حمل

بل  يا\ت تÀ من  تا مسـق ية هلم، وأن لب ساعدة قد تكون ذات أ متü أو عرض جماالت  شاريع  يل  متلني، و مهيدين  للم م حمحتم حم ف
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متلني يدين ا بات من ا حملحتصل عىل  ملسـتف ساعدة عن طريق . طل يد تقدمي ا تأ ية  نا ب�ان ا يق، ميكن  تعلق  ملوف�  ك ل ع لص لل سـ لتني
ب�ان  ساعدات اليت قدموها  شأن ا يهنا  يق ف�  للا مل ب بسـ يةلتن نا ما ت�ية، ذكر . ل ناديق � ياق ا ثال، يف  يل ا نفعىل  لص سـ مل سس ب

 Xاملمو Àية وت شطة املموX عن طريق موارد من خارج املزيا تاكمل بني األ ناك بعض ا بغي أن يكون  نعدد من الوفود أنه  ن ل ه ني
ية العادية، كام جيب إرشاك ا:ول األعضاء ممن ال حيصلون عىل سامهني يف نيف إطار الرب\مج واملزيا ساعدات من املاحنني ا مل  م

ت�ية ناديق � نا ت�ية . سلص ناديق � سامهني يف ا متلني واملاحنني ا يق بني املاحنني ا ناك إماكية  نوهكذا، يكون  لص مل سـ ن سه حمل للتن
شطة املطلوبة يف  تخدا?ا مبا حيقق تاكمل األ تخدام أمواهلم فهيا، وا ناطق اليت يودون ا يد عىل ا نتأ سـ سـ مل ك إطار الرب\مج لل

ية بحث . نواملزيا ت�ية بوضع خطة معل ألمواهلم، ميكهنم أيضا ا ناديق � سامهني يف ا يام املاحنني ا ند  بارة أخرى،  لو ن لص مل ع سبع ق
نظمة"عرب قطاع عريض داخل  شلك "ملا نحوهنا، أو  مية مضافة لألموال اليت  ناطق اليت حتقق أكرب  تعرف عىل ما يه ا ت  مي مل قلل

تت . نلألشطة األخرى داخل الرب\مجأكرث تاكمال  ية" األمانة"لتفوا تحدة األمر ئü اليت آïرها وفد الوال^ت ا يكإىل األ مل . سـ
ية، لقد قامت  يق مع املاكتب اإل سني ا ية و رش شورة ا تعلق  ميومضت تقول ف�  سـ حت يع مل قلي ن لتل شاف فكرة " األمانة"ت سـتك

رش شورة ا تعامل مع ا سام  شاء وحدة أو  لتإ مل ي ق ية"يعية داخل ًن ُومع ذ,، ريئ أن يكون من األفضل إدراج . "لتمنقطاع ا
ية  ية داخل القطاعات ا رش شورة ا نا يع لفمل تجارية، وبراءات �خرتاع "للمنظمة"لت ناول العالمات ا ل، تÀ القطاعات اليت  تت

رش يف وا تأ لنوحقوق ا ل يث تكون ال. ل ية  نحو األخري أكرث  يذ ذ, عىل هذا ا حاكن  نطق منف ل شرتكة اشرتااك ت ية  مقطاعات ا لفن
ية شورة يف اÍاالت ا نبارشا يف تقدمي ا لفمل ية إىل . م ساعدة ا تقدمي ا ية  ية، صاحب اخلطة الر يكون لقطاع ا نو مل ل سـ من لتقسـ يئ لت

ية  رش شورة ا سودة ا ية، فرصة دراسة  نا ب�ان ا ياجات لك ب� من ا نظرة العامة ال ية وصاحب ا نا ب�ان ا يعا مل م ل ل ت ل ل تل لح م م
بةالوار نا يقات ا ية وتقدمي ا سـدة من القطاعات ا مل تعل لن تعني عىل أوئك . لف هذه اإلجراءات،  يق  يق أفضل  ية  لوحول  ي لسـ حتق تنيف ك

يق" األمانة"العاملني داخل  تأكد من توافر ا سـا نقطة احملورية. لتنل لثل املاكتب ا شورة . مت تجاوز ا مليف بعض احلاالت، قد  ت
ية املطلوبة حدود جمال معني  رش يعا ية الفكريةلت ية الفكرية وا*ي يغطي . مللكمن جماالت ا ثال، قانون  يل ا للملكفعىل  ملب س

رش يف وا تأ تصاممي وبراءات �خرتاع، ورمبا حىت حقوق ا تجارية، وا لنالعالمات ا ل ل ل تعمل املاكتب . ل سـيف هذه احلاالت، 
يق داخل  يات  سـنقاط حمورية وآ ل نظمة"تنك سلمي املدخالت من القطا"ملا ناسب، وأيضا ت لضامن  ية يف الوقت ا ملعات ا ملعن

ياق �جÒعي  üيعمل فهيا القانون-للسـلضامن املراعاة الاكم ئة اليت  تصادي  سـ� يب سؤال اخلاص " األمانة"وأشارت . للق لإىل ا
هادي بقدرات ا يط ا يا وب�ان ا بحث يف آ لية الفكرية يف جمال ا حململلك سـ تواصل مع ريس). ASPAC(ل ئوقالت أهنا سوف   ت

تصاديني حول إعداد الرد تدريب املوظفني . قاخلرباء � تعلق  بوف�  تعاون ي تعلقة  هام ا توى ا لتأكد من أهنم عىل  مل سـ مللل م
شائكة" األمانة"اإلمنايئ، قالت  يث فرضت ا:ول األعضاء عىل لبأن هذا من األمور ا نظمة"ح  يق وفرا " ملا ًتدابري خاصة  لتحق

يف، وهبذا مت خفض ا تاك ليف ا ل تعاون اإلمنايئ، واكن من أشد . ًتلكفة خفضا جذر^ل شطة ا لوقد أثر هذا تأثريا شديدا عىل أ ن ً ً ّ
تدريب املوظفني داخل  شق اخلاص  تأثري هو ا شطة اليت عانت من هذا ا باأل ل ل نظمة"ن ومضت تقول، اكن هذا وصفا . "ملا

شلكة للمترصا  تحاول . خم نظمة"سـومع ذ,،  تدريب للموظفني يف" ملا توى اليت اكنت لتوفري ا يس  ية، ولكن  سـ قطاع ا ملمن ل لت
يمي أداء املوظفني . تأم/ ية  تطردت قائü، أ�حت آ تقوا ل تدريب املطلوب، ) PMSDS(سـ تحديد ا هم  لفرصة للموظفني أ ل نفس

يفي سريه الو ناسب مع املوظف ويكون مطلو U خالل  تدريب املطلوب ا*ي  تحديد ا رشفني أيضا  ظو م ي ل تل ومع ذ,، . للم
توقفا عىل مدى توافر املوارد، وهو ما يعد حتد^ خاصا يف الوقت احلايل سأX" األمانة"وقالت . ماكن هذا  تعلق  مبف�  رمس  ي

يق ماكنة العالقات  رشاكء، بأهنا سوف ختاطب الزمالء يف حتقو ية مع ا لإسرتا تاكر"تيج بسم � يف هذا اخلصوص، وسوف " ق
تفت. توفر الرد يف أقرب وقت ممكن يف" (األمانة "لوا يرت جا يد د شـا مي تسـ تابعة ا:راسات ) نل تاجئ امللموسة يف  مإىل موضوع ا لن

تلفة ب�ان ا ناعات القامئة عىل حق املؤلف يف ا تصادية  سامهة � �اليت جترى عن ا ل للص قمل ومىض يقول توفر ا:راسات يف . ُ
هام القطاع اإلبداعي شأن إ يل اإلحصايئ، ويا\ت  تح سالعادة بعض ا ب ب ل ناعات ل ية ملوقف وحاX ا تات نقدية و لص و يل حتلك

ية سامهة . عاإلبدا يث ا ية من  ناعات اإلبدا نارص الفاعü يف ا يا\ت جيعل من الصعب حتديد ا ملاكن أسلوب عرض ا ع لص لع حب ل
تجارة مية وإثراء ا يق ا ليف خلق فرص العمل و لق تابعة بعض من هذه " األمانة"وقد حاولت . حتق ب�ان  ملالعمل مع ا نارص ل لعا

üشلك هذه . الفاع يث  ناعات،  تÀ ا شة دراسات خاصة ألثر ودراسات خاصة ألداء  نا ية  تاكنت ا:ول  لص ل ق مب حن مع
ب�ان تلف ا لا:راسات أولوية قصوى  يك من دراسة عن أداء . � نذ وقت قصري يف ا ثال، مت �نهتاء  يل ا سـفعىل  مل ملكس م ب

ناع ترب  يث  يك،  رش يف ا صناعة ا تع سـ حص ملك يةنل تصادي وا منو � سامههتا يف ا يث  ية كربى هلم من  منة إبدا م لتع ق كام . لح
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شت  ب�ان األخرى"األمانة"ق\ توافر األموال. ل أيضا دراسات مع ا يذ مرهو\  بواكن ا ً توصل إلهيا . لتنف متل ا تاجئ ا لمن بني ا حملن ل
يات حمددة للهنوض لقط ياسات واسرتا ياغة  تعلقة بإعداد و يجيه تÀ ا سـ ص ثواكن هذا مربط ارباطا ويقا . اع اإلبداعيتمل ت ًت

ب�ان نة يف عدد من ا يات  ياسات واسرتا ية هدفا  ناعات اإلبدا ثل ا يث  ل:راسات،  ي يج سـ ع لص معمت ت ل وقد شاركت . ح
يات" األمانة" هذه �سرتا بة  نا نارص ا بط وحتديد ا ب�ان  يجمع هذه ا سـ مل لع لض تل ها يه . ل توصل  متل ا يجة أخرى أيضا  لو لت حمن
يةحت ناعات اإلبدا بدعني يف بعض ا نة  ية ا تدر ياجات ا بعض � ناقات اخلاصة  عديد � لص للم ي ي ل ت ب ملعت ب ح ثال، . خ يل ا ملفعىل  بس

توقع، فضال عن  توى ا ية عىل ا نظامت اإلدارة امجلا يل وتوزيع اإل�وات بواسطة  ملأوردت بعض ا:راسات عدم  سـ ع ملحتص م
تدفقات اإل�وات يف يانلعدم توفر الوضوح الاكيف  ثري من األ ح  هد . ك جلوهكذا، أوحضت ا:راسات احلاجة إىل بذل ا

نرصا هاما يف القطاع اإلبداعي شلك  ية واليت  عسني وضع اإلدارة امجلا ت ع نة " األمانة"وقد حددت  .لتح يجة أخرى  ممكأيضا  نت
ثتربط ارباطا ويقا :راسات ت يع اإلحص. ت يجة لطريقة اليت يمت هبا  جتموتعلق هذه ا ن تت يات واإلبالغ عهنال ويعد هذا من . ئا

ية للرصد شاء آ سمح بإ يث  يذ ا:راسات عىل أساس دامئ   Xلاألمور احلامسة يف حا ن ست حت توفر . نف يان، مل  ثري من األ تويف  حك
ية ناعات اإلبدا تعلقة  يات ا تخراج اإلحصا شلك املطلوب ال يق وا عاملعلومات  لص مل ئ سـ ل ية . لتنسـ هرت ا:ارسات يف غا لبأ ظ

يا\تاحل يع ا باالت احلاجة إىل إجراء تعديالت عىل وسائل  ية يف . لجتم نا سات األمقار ا عكام أثريت قضا^ خاصة  لص حب
ب�ان بة يف عدد من ا نا ية ا يات ا ية، وغريها من اآل ناعات اإلبدا لا سـ مل ن ل ع ساعدة يف "األمانة"معلت . لتقلص ب�ان  للم مع بعض ا ل

شاء هذه املرافق تج آخ. نإ بلمنواكن هذا  متراره يف ا ملسـتقر ميكن تصور ا يكريا ("األمانة"وذكرت . سـ يد راجنا\ أ سـا يسـ ردا ) بل
يا  بحث يف ب�ان آ ية الفكرية يف جمال ا ية خبصوص قدرات ا تحدة األمر سؤال ا*ي طرحه وفد الوال^ت ا سـعىل ا ل مل مللكل يك

هادئ، أن  يط ا لوا سمرب 9 و8قد نظمت حلقة معل يف " األمانة"حمل تصادية ، 2011ي د نة � قتعاون الويق مع ا للج ث ل
هادئ  يط ا يا و ا تحدة آل تابعة لألمم ا ية ا Òلو�ج حمل سـ مل ل ية خللق وعي أكرب عن ) ESCAP(ع مللكالصالت القامئة بني حامية ا

تخدمة يف جمال ية ا تح يات واألدوات ا ثني  با تصادية، وتعريف ا ية � تاكر وا سـالفكرية وبني � يل ل ملهنج ل من ملب ل ح ق بحث لت ل ا
ية الفكرية ية الفكرية ذات الصü . مللكوا نارص جدول أعامل حبوث ا تحديد  مللككام اسـهتدفت حلقة العمل أيضا توفري فرصة  ع ل

بحث، وسامهت يف إثراء  بات ا ية الفكرية  تجابة ا يد عىل أو ضامن ا تأ  üي بل ا نظر يف ا نطقة، وا ليف ا تطل سـ ك ل سـ ل ململ مللكل لكف
نط ية يف ا شات إجيا ملنا ب ق شاط رائد مت �ضطالع به نظرا ألن . اكنت هذه يه األهداف العامة حللقة العمل. قةم نواكن هذا 

ية  ية، واكن :هيم اهÒما مزتايدا بإجراء حبوث يف جمال ا سات  شأت واكالت أو مؤ نطقة قد أ ب�ان يف ا مللكبعض ا ث س ن مل حبل
بغي توفري بعض "األمانة"وأعربت . الفكرية تقادها بأنه  ينعن ا شاورات ويقة مع ريس ع شاط، وقد عقدت  هذا ا ئالزمخ  ثل م لن

تصاديني تحدثني يف حلقة العمل. قاخلرباء � تصاديني  بري � تب  نان من الزمالء من  مكوشارك ا ك قث نت . مك عن " األمانة"علوأ
يه سخة من الرب\مج ملن يرغب يف احلصول  علتوفر  يع اليت. ن سخة عىل معلومات عن املوا توي هذه ا ضو ن يهتالحت وقد . تغط مت 

تعاون مع " األمانة"أعربت  تجرييب الرائد، ونوي مواصü ا شاط ا تاجئ اليت حتققت من خالل هذا ا لعن رضاها عن ا ت ل ن لن ل
ESCAPيق مع مجموعة ب�ان يام هبا  بادرة مت ا يث اكن ذ,  لتنسـ،  لق م ية الفكرية يف "وقدمت . ESCAP ح مللكإدارة ا

ًأيضا دعام وتعاو\" �يالند شاطً نظمي هذا ا ن يف  تصار، ما سعت . لت يقه يف حلقة العمل " األمانة"خاكن هذا، و حتقإىل 
هادئ يط ا نطقة ا يا و لاخلاصة هذه، واليت عقدت للمرة األوىل يف آ حملم نيوفري أوياما" (األمانة"مث أشارت . سـ سأX ) ج ملإىل ا

نات عىل امل" وفد مرص"اليت آïرها  بكة اإلنرتنتلكرتإلوقع احتسيخبصوص إدخال  بو عىل  شـوين للو ومىض يقول، يعكف . ي
يا" قطاع �تصاالت" يذه حا سني املوقع �لكرتوين يف إطار بر\مج جاري  لعىل  عىل " األمانة"ومع ذ,، فإن . تنفحت

سني هذا األمر هم يف  نات، مما  تلقي أفاكرا واقرتاحات جديدة إلدخال املزيد من ا تعداد �م  حتا س ل سسـ يي لتح ً. 

شكر ووجه .156 ل الريس ا نقطة اليت آïرها وفد فزنويال.  عىل ردودها، ودعا د"لألمانة"ئ وطلب أيضا . لديري للرد عىل ا
يذ" األمانة"من  هوX ا يات ذات الصفة العاجü وتصف  تو شأن ا بدي رأهيا  نفأن  تس لب ت ص ل ب  .ت

سأX اليت آïرها . وقالت د .157 همت ا ملديري بأهنا  ية وحتديد بشأن العالقة بني" وفد فزنويال"تف نة الرب\مج واملزيا ن  جل
ية يف  نظمة"ئاألولو^ت اإلمنا نارص اليت هتمت بـ . "ملا تقدميي، قد مزيت بني ا لعوذكرت بأهنا، وخالل العرض ا يف"ل " لكا
سائل اليت هتمت بـ  تعاون اإلمنايئ" ما يه"ملوا تعلق  لوذ, ف�  تأيت من ا:ول األعضاء، " ما يه"وشددت عىل أن . ي
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يةخبص سار الرب\مج واملزيا نوص املوضوعات اليت مت إقرارها واملوافقة علهيا يف بالدمه يف  نة" ولعل. م رس " للجا تسـتفتريد أن 
سار" األمانة"من  ناك العديد من الطرق  .ملعام إذا اكن ميكن تعزيز ذ, ا ته، ففي الوقت احلارض  بقا ملا  هومع ذ,، و هم تفط

سار الرب\مج و سمح فهيا  ماليت  تواصل مع ا:ول األعضاءي ية  لاملزيا يذه . ن يان ا*ي مت  ثü عىل ذ, � نفوتضمن األ ب تم ت سـت
سفراء،  ية وا شاورات اليت جرت مع اÍموعات اإل ياجاهتا، وا تعرف عىل أولو^هتا وا لداخل ا:ول األعضاء  مي مل ت قللل ح

ية ذاهتا نة الرب\مج واملزيا شات يف إطار  نا نوا جل ق يات، بومع ذ,، وي�. مل ناك العديد من الفرص للحصول عىل  معط يكون  ه
يود اخلاصة املفروضة داخل هذه  بب ا ية، رمبا  يع ا:ول محلاس الواجب يف هذه ا شاركة  يقة عدم  لقإال أن ا س بحلق لعمل مج م

بل ا:ول األعضاء إىل . ا:ول يان من  تجابة عىل هذا � بة � ثال، وصلت  يل ا قفعىل  ب تب سـ سـ مل سـس كن ومي%. 40-30ن
نقطة" لألمانة" يح هذه ا لتو متكني  .ض تلفة  يات  شاركة أكرب من ا:ول األعضاء، أو رمبا احلاجة إىل آ ناك حاجة  لومن مث،  خم ل مل ه

شاركة اليت مت  ية والرب\مج، مع العمل بأن فرص ا ية يف إجراءات وضع املزيا شاركة بصورة أكرث إجيا ملا:ول األعضاء من ا ن ب مل
مية يات :ى .عظإ�حهتا اكنت جد  باعا بعدم توفر اآل ل ومضت تقول لقد تو: :هيا ا بب هو عدم "األمانة"نط لس، أو رمبا اكن ا

يات  تÀ اآل هم ا:ول األعضاء  يد، عىل األقل بواسطة بعض ا:ول األعضاء، أو عدم  يات عىل حنو  تخدام تÀ اآل لا ل ل تفسـ ج
يات يل  بارها فرصا لإلدخال و معطبطريقة تكفي ال سج تت ية هذا األمر إىل ما توا<ه سيرجع . ع نظمة"مهبب أ من ?ام " ملا

توسطة . معقدة ية  ية، واخلطة اإلسرتا شأن األولو^ت الر ية الختاذ قرارا  ناك إجراءات خاصة لرب\مج واملزيا ماكن  يج سـ ب ن ته ئي ً
ية العريضة ) MTSP’s(األجل  نة"، و?ام "للمنظمة"تيجلألولو^ت اإلسرتا شطة وأولو^ت ناليت طرحت أيضا أ" للجا

يط  نة، هذا فضال عن إجراءات ا شطة وأولو^ت  ت�ية أيضا بأ ناديق � هرت مفاوضات ا تخطنة، كام  ي ن ن لص لي مع سمع ظ
ية  يات ويصل إىل موضوعات حمددة يف هناية األمر، ويه  بدأ من العمو يطا  يل أكرث إىل كونه  معلالقطري، وا*ي اكن  ي ختط ممي

ياجات يمي � تية عىل  حن تق ته متث. مب تحدي ا*ي وا <ل ا ند اختاذ " األمانة"ل تحضار لك هذه األمور معا  ية ا عيف حتديد  سـ كيف
شأن خطط العمل للماكتب والقطاعات األخرى بل ا:ول األعضاء . بالقرار  تخدا?ا من  هل ا يات اليت  قومن إحدى اآل سـس يل
ية ا*ي أعدته  تاجئ 2012/2013ة عن الفرت" األمانة"نبصورة أكرب يه ملخص الرب\مج واملزيا متل عىل اكفة  ن وا*ي ا شـ

نظمة" توقعة" ملا ته حوت ملخصا عن الرب\مج . ملا متل عىل صفحة مزدوجة يف بدا يوقد تضمن معلومات غزيرة، كام ا شـ
توقعة تاجئ ا ية موزعة وفقا  ية تضمن حصة ا ملواملزيا ن من للن لت ّ هذا امل. َ لخص، لاكن جيب عىل ا:ول األعضاء إيالء مزيد من �هÒم 

نارص اليت تعدها  شطة، وحدد ا ية عن األ شفا بريا من ا لعيث وفر قدرا  ن ل فك نظمة"ح ية" ملا يا مكصادر لإلنفاق عىل ا منحا كام . لتل
شطة  بغي إدراج أ ية، وعام إذا اكن  تحقق من أن هذا هو لفعل ما اكنوا يريدونه كإنفاق عىل ا نأ�ح ل�ول األعضاء ا ي من نل لت

ش ننة إىل تعداد األ ساعدة يف حتديد . طة احلايلمعي ية ل�ول األعضاء  سار الرب\مج واملزيا ناك أيضا فرصة يف  للمواكنت  ن م ه
ية ية لإلنفاق عىل ا منتعريف أكرث موضو تحقق من . لتع يد متاما ا يكون من ا لومع ذ,، وإلضافة إىل لك تÀ املزا^،  ملفسـ

توقعة تاجئ ا ملا يام . لن يد أيضا  قوقد يكون من ا ها خمصصا كإنفاق عىل "نةاألما"ملف توقعة، واليت اكن  تاجئ ا تخراج اكفة ا  ً ل مل ن لسـ
تعاون  ية ا نود يف مزيا يا  سابه وتعداده حا تقدمي صورة واحضة ملا يمت  ية  ية اإلجام ية، من ورقة الرب\مج واملزيا لا ن ب ل ح ل ل ن كمن لت

بب العمل الفين اجلاري . اإلمنايئ ناك حتدي  تام لكمهتا، أقرت بأن  سويف  بخ سري يف إجراءات ه ليذه يف اللجان، وأن ا تنف
تÀ األعامل اليت جتري يف اللجان ها  بغي ر نارص اليت  ثل أحد ا ية  بالرب\مج واملزيا ي لع مي بطن ومع ذ,، ميكن أن يكون هذا من . ن
تطاعة  يطرة علهيا، ولكن رمبا يكون يف ا بغي عىل ا:ول األعضاء ا سـاألمور اليت اكن  سـ لي ًزيدا من الضوء أن تلقي م" األمانة"ن

 .عىل هذا األمر

بعض اآلخر  .158 ية وا شة اجلارية يف ذ, الوقت حول وجود بعض األمور ا نا لولفت وفد فزنويال األنظار جمددا إىل ا ن ق لفمل ً
ية تة يف جمال ا ية  منمربط بأمور إجرا حب ئ شارك د .لتت ية . يورصح الوفد بأنه  تا إىل أنه ال ميكن جتاهل  قضديري الرأي، ال ف

ية  شـهتا يف إطار لتمنا نا قيف أي موضوع من املوضوعات اليت يمت  نة"م  ".للجا

ية .159 ية إىل اقرتاح مجموعة جدول ا يا مس اÍموعة األفر نوب أفر لتمنوأشار وفد  يق يق ية، وعىل وجه / ج يقاÍموعة األفر
تحديد،  سم ء"لا ية" لقا بهتا يف معرفة ما  أعربت. نواخلاص لرب\مج واملزيا يام غاÍموعة عن ر  "األمانة"قإذا اكن من املمكن 

سم لقيذ بعض املقرتحات املدرجة يف هذا ا نفت سم الفرعي . ب لقأوال، حتت ا ية الواردة يف )أ(ً تو يا مع ا ص، ورد اقرتاح،  ل متشـ
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ية" من 61الصفحة  يام "جتقرير املراجعة اخلار نظمة"بق،  تعاون" ملا شطة ا يع أ يط  يات وا نظر يف إدماج املزيا ل ن مجل تخط ن  لل
ية العادية نقطة حتت الفقرة " األمانة"وقد أقر الوفد بأن . ناإلمنايئ يف إجراءات الرب\مج واملزيا رد " من 10لقد غطت هذه ا

ت�ية واملوارد املربطة هبا وإجراءات الربجمة . "اإلدارة ناديق � ها ا شطة اليت تد يل األ يا، ورد أيضا اقرتاح  ïت ن لص ن سج سن مع بت
بو العاديةواإلبالغ عهنا يف مزي ية الو يا سني تدابري ووسائل . ن ية إىل  هود الرا بو يف بذل ا مترار الو ثا، ورد اقرتاح  ïحت ي مل جل سـ

سني نظم  تعاون اإلمنايئ، و شطة ا يات املربطة ملوظفني، واملربطة بأمور أخرى خبالف املوظفني أل يمي املزيا حتياس  ل ن ت ت ن تق ق
بة اإلنفاق الفعيل/املعلومات بغي . قمرا شطة ينو يا أل توقعة واحملققة  تاجئ ا توي عىل ملخص  سم  تقرير  نأن يلحق  فعل مل ن حي ق للل

ية عرب بر\مج شامل  تقرير عن "للمنظمة"لتمنا ية، ويف تقارير أداء الربامج أيضا، ويف ا يات ا يع الربامج واملزيا ل  بل ن ملسـتقمجل
بقا للك بر\مج ية  شطة ا طأ من ية يف الصفحة . لتن تو صوردت هذه ا ية من168ل رابعا، مع الوضع يف . ج تقرير املراجعة اخلار

يام  توسطة األجل، ومل توافق علهيا، أقرتح  ية  نظر إىل اخلطة اإلسرتا بار أن ا:ول األعضاء مل  ق� ُم يج ت تت نظمة"ع بصقل " ملا
توسطة األج ية  ية يف اخلطة اإلسرتا تاجئ واملؤرشات اخلار ية، وا ها اإلسرتا يه أهدا موإعادة تو ج ف يجج ن تيج ل والحظ الوفد عدم . لت

يح هذا األمر عىل حنو اكف يف  توسطة األجل" رد اإلدارة"ضتو ية  يام مبراجعة للخطة اإلسرتا نص عىل ا تفاء  مو� يجلق ل . تك
سا، أراد الوفد أيضا معرفة ما إذا اكن من املمكن �تفاق عىل تعريف ملصطلح  توجه اإلمنايئ"مخا بار "لا عت، مع األخذ يف �

شاورات لوضع تعريف مصطلح ما جاء يف  ية بأن جترى  نة الرب\مج واملزيا ما:ورة األخرية من  ن ية"جل وما " لتمناإلنفاق عىل ا
ية تÀ ا يحقق فائدة  لعملإذا اكن العمل املقرتح  ل تفت الوفد إىل . سـ سم جمي"لوا ية" لقا . ناخلاص ملوارد اخلارجة عن املزيا

رشاكة" األمانة "أوحض أن" رد اإلدارة"وأشار الوفد إىل أن  ئة املوارد وا ية  رشوع إسرتا سودة  لقامت بوضع  بمل يج تعم وعىل . ت
بهتا يف معرفة عام إذا اكن من املمكن  نت اÍموعة عن ر نحو، أ غهذا ا عل يث " لألمانة"ل ية،  رشوع اإلسرتا حأن تعرض  تيج م

ثل هذا األمر، وأعرب عن عد سمع الوفد فهيا عن  مأن هذه يه املرة األوىل اليت  يهي ته  نا يمت  نرب ا*ي  نه عن ا فم  م س شـيق قمل . ت
ية أو يف  نة الرب\مج واملزيا شة هذا األمر يف  نا نومىض يقول من املمكن  جل ق نة"م ية الفكرية" (للجا ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج ). ملع

نفصل، أشار الوفد أيضا إىل رد  تعلق ملؤمتر حول "األمانة"موعىل حنو  ش"ي ف�  رشااكت  حلناء ا يةلب ، "لتمند املوارد ألغراض ا
رشوعات  رشوع من  موهو  ية"م يث لوحظ . "لتمنجدول أعامل ا ية،  حومع ذ,، طلب الوفد احلصول عىل معلومات إضا ف

با إىل حد ما"األمانة"أن رد  ً جاء  يل عن اخلطوات اليت اختذت يف أعقاب املؤمتر. مقتض تفا صوطلب الوفد مزيدا من ا ويف . ل
تربها حمل توافق " األمانة"الوفد عن تقديره آلراء هناية اللكمة، أعرب  يع �قرتاحات هذه، واليت  يذ  تعشأن جدوى  مج تنفب

ثرية للجدل  .موغري 

نغار^ إىل  .160 ية من تقرير ديري. "رد اإلدارة"هوأشار وفد  هود /صومىض يقول لقد تضمن الرد عىل تو شأن ا جلرواك  ب
يد ال يا\ت عىل ا ية إىل تعزيز مجع ا لصعالرا لب ية م ية الفكرية عىل األهداف اإلمنا يمي أثر أنظمة ا ساعدة يف  ئوطين  مللكللم تق

ية يا\ت، . طنالو يث املعا\ة ا:امئة من نقص يف ا نظر  تحق املزيد من ا ية وأهنا  تو ية هذه ا بوأعرب عن رأيه يف أ ل سـ ص ل لمه حت
شلكة جوهرية ثل  موهو ما  نا" األمانة"وطلب الوفد من . مي يل عن ا قتقدمي تفا مل بشأن " األمانة"شات اليت جرت داخل ص

يام  ية، وعام إذا اكن من املمكن  تو قهذه ا ص يذ تÀ األفاكر"األمانة"ل ية اليت ميكن هبا  تقدمي بعض أفاكر حمددة عن ا نف  تيف لك  .ب

ئü" األمانة"ئودعا الريس  .161  .سـللرد عىل األ

نيوفري أوياما" (األمانة"وأشارت  .162 يات اليت ميكن ئإىل طلب الريس يف وقت سابق ف�) ج تو تعلق  ص  ل  "لألمانة"ي
ية الواردة يف الصفحة . تنفيذها فورا تو ثال، ا يل ا تضمن، عىل  يات  تو صوقالت ميكن يف جعاX القول بأن تÀ ا ل مل س ت ص  من 30بل

تدريب يف "لرد اإلدارة" املرافق 1امللحق  ية ألشطة ا يقة وحامسة للماكنة اإلسرتا ل، خبصوص إجراء مراجعة  ن يج ، "نظمةملا"تمع
بو ية الو يوعىل وجه اخلصوص، أاكد بو إىل . مي ية اليت تقد?ا الو ساعدة ا ية  نرص األكرث أ ناء القدرات هو ا ياكن  ن للم مه لع لتقب

هام بدون توفر القدرات املطلوبة ثري من ا يذ ا  Xتحا ية، نظرا ال نا ب�ان ا ملا لك نف تم سـ ل تدرييب . ًل " للمنظمة"لوهكذا، فإن الرب\مج ا
بري بدء فهيا يف أرسع وقت ممكنكعىل جانب  ته من األمور اليت جيب ا ية، وإن مرا ل من األ جع ومىض يقول، يف الواقع فإن . مه

يذ تÀ املراجعة" األمانة" ية . تنفقد رشعت لفعل يف  شاريني ملراجعة معل األاكد بريين ا تعانة  ميوتطلب األمر � ت خب سسـ
ية لاكمل توى بر\مج األاكد ميو يث . ورصح بأن د. حم يذ املراجعة،  تقوم  شارين و تكون أحد ا حديري  تنف سـ ت بسـ ملس
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شعرت  هم األمعق ألداء " األمانة"ستا ها فرصة ا ية قد وفر  ياق املراجعة اخلار تفأن العمل ا*ي قامت به يف  ل لج نظمة"سـ ، "ملا
شار آخر نب مع  با إىل  ية  يمي معل األاكد يذ  ساعدة يف  تومن مث، ميكهنا ا ن مي سمل ج مت ج تق هامة اليت وهذه من. نف يات ا تو ل ا ص ل

يذها" للمنظمة"ميكن  بدء يف  تنفا تالوج أو . ل بدء فهيا أيضا عىل الفور ويه اخلاصة  ية اليت ميكن ا ثا ية ا تو لكوتأيت ا ل ن ل ص ل
تعاون اإلمنايئ  شطة ا توي عىل أ يل ا*ي  لا: ن حي شطة وتقدمي . "للمنظمة"ل ناعة ا:ول األعضاء بأن عرض اكفة األ  Xنيف حا ق

هذا األمرصورة وا يمت عىل الفور إعطاء أولوية  يدة،  يكون من األمور ا تاحة يف ماكن واحد  لحضة لألشطة ا س فملف سـ مل . ن
تت  ية، " األمانة"لتفوا ية الفكرية كأداة  ية يف �تفاع  نا ب�ان ا بة ا ية، وقالت يف حاX ر منإىل اخلطط اإلسرتا ن ل ل غ للتيج مللك م ت

ية هم تطوير خطة إسرتا يجيكون من ا تسـ بالد ملف ل أو خارطة طريق عىل أساس احلقائق واخلصائص املمزية للك ب� من ا
ية نظمة"وأعربت عن رأي . ملعنا ية " ملا ترص عىل خطة  بغي أال  لكيف أن هذا  يقي وأضافت قائü بأن الهنج املطلوب ). ماكرو(ن

تلفة تواجه حت ية ا نا ب�ان ا يث أن ا تلفة،  سـهتدف القطاعات ا �هو ذ, ا*ي  ل ل � مي تلفةح تلفة ويف قطاعات  خمد^ت  ومن . خم
ثقافة تعلمي وا ئة، وا ناعة، وا ية ا ثال، الصحة العامة، واألمن الغذايئ، والزراعة و يل ا لبني هذه القطاعات، عىل  ل ب لص من مل يس لب . ت

ند  فعوهذا  هم أيضا ل ب�ان، يكون من ا ية الفكرية  يات ا ية السرتا ملوضع  للمللك يج يا" للمنظمة"تمهنج ت لقطاعات مهنجأن تضع 
ية الفكرية . بعيهنا ية �تفاع من نظام ا ثغرات و تحديد ا ية  ية إطار معل و نا ب�ان ا يات  مللكتوفر هذه ا يف نم ل ل مهنج ل لل ملهنج كسـ

ناعة ثل الصحة والزراعة وا ها ال سـ� يف قطاعات  لصتعزيز أهدا مل بدء فهيا فورا، وقد . ف بادرة هامة جدا وميكن ا لوهذه  ً م
ثالثة اليت تكون فهيا .  لفعلفهيا" األمانة"رشعت  ية ا لوهكذا، تÀ يه اÍاالت الر تعداد للميض قدما " األمانة"ئيسـ سـعىل ا

تت . بشأهنا سار املقدم من " األمانة"لتفوا يا"سـتفإىل � نوب أفر يقوفد  يات الواردة يف " ج تو يذ بعض ا صحول جدوى  ل تنف
ية  سم الفرعي . يةيقاÍموعة األفر/ لتمناقرتاح مجموعة جدول أعامل ا سم ء، ا ية الواردة حتت ا تو لقوخبصوص ا لق ص ، )أ(ل

سم . إىل �سرتشاد برأي الزمالء يف القطاع املعين" األمانة"سـتحتاج  ية الواردة يف ا تو بق عىل ا لقونفس اليشء  ص ل ينط
شطة) ب(الفرعي  يات املربطة ملوظفني وأمور أخرى خبالف املوظفني أل تقدير املزيا نواخلاصة  ت ن تعاون اإلمنايئب تعلق . ل ا يوف� 

سم الفرعي  ية الواردة حتت ا تو لق ص ية ) ه(ل تاجئ اإلسرتا يه األهداف وا يجاخلاصة بصقل وإعادة تو تن ل  يف اخلطة "للمنظمة"ج
متد ر توسطة األجل مل  ية  توسطة األجل، فقد يكون ذ, من الصعوبة مباكن نظرا ألن اخلطة اإلسرتا ية ا مساإلسرتا يج مل ُتعيج م ت يا ًت

بدأ . بعد من ا:ول األعضاء يل يف هذا الصدد أن اخلطة اكنت يف األساس  ها إىل ا:ول األعضاء فقط، و مفقد مت إبال ق غ
ـي داخيل  تصف الطريق، ومن املمكن أال . "للمنظمة"جهيتو يه اخلطة يف  يري وإعادة تو نو*, قد يكون من الصعب  متغ ج

نظمة"يتناسب مع ما حددته  توسطة املدىكإطار خلطة إ" ملا ية  مسرتا سارها . تيج بدء يف اخلطة، ويه متيض يف  مفقد مت ا ل
يب شلكة. طعىل حنو  بب  سار يف هذه املرحü قد  يه ا موهذا، فإن إعادة تو سمل ج رشاكة . يل رشوع ا سودة  تعلق  لف�  م مب ي

شد موارد رشوع خلطوات اليت اختذت بعد املؤمتر اخلاص  ية، فقد مت ربط هذا ا حباإلسرتا مليج يةت وسوف . ن من خارج املزيا
نة"تقوم  رشوع" للجا مليمي ا شات. تقب نا ساؤل خالل تÀ ا قومن مث، سوف يمت اإلجابة عىل هذا ا مل تت . لت إىل " األمانة"لتفوا

نغار^"الطلب املقدم من  يد الوطين، وقالت اكن هذا األمر من " هوفد  ها عىل ا يا\ت اليت يمت  لصعخبصوص تعزيز ا جتميعب ل
ية، اإلجابة عىل هذا األمور ال ثقا ناعات ا ئول عن ا يل ا يف، الز يرت جا يد د بريا، وميكن  شلك حتد^  فيت  لم لص سـ شـ مي سـ ك ملت ت نلل ً

ب�ان ية يف عدد من ا ثقا ناعات ا يث أجريت لفعل دراسات خاصة  سار  ل� ل لص فتف ح نظمة"قامت . سـ ية، " ملا مهنجبوضع 
شاريني  ية فهيا حتديد � نارص الر تواكن من ا سـ سلع يا\ت عىل ئي يع ا ئوX عن  تكون  ية اليت  سات الو بواملؤ جتم سـ سـ ن لس م ط

تب اإلحصاءات يف لك ب� تعاون مع  توى الوطين  مكا ل يف ("األمانة"وذكرت . ملسـ يرت جا شـد سأX ) نتمي يا\ت  يع ا مأن  ب لجتم
يث مجع املعلومات لرصد ما حيدث يف ثل من  توصل إىل احلل األ حهامة جدا، وحىت اآلن، مل يمت ا م ل ية الفكريةً . مللك جمال ا

ية" لألمانة"يتوفر  ية واإلبدا ثقا ناعات ا ية مجع املعلومات يف جمال ا عبعض األفاكر عن  ل فلص بتحديد بعض " األمانة"قامت . كيف
تطور  توفر فهيا نظام إحصايئ  ب�ان اليت ال  تحد^ت، وخاصة يف ا هذا الغرض، وأيضا رصدت العديد من ا يب  ماألسا يل ل ل ل

يد نطقة.جعىل حنو  هم عدم املغاالة يف تقدير ما ميكن مع/ يف هذه ا مل اكن من ا ب� ما . مل ليربط �رتقاء إلطار اإلحصايئ  ت
تلكفة ليات وإجراءات هظة ا ب�. بعمل ية  للوهذا، جيدر �ضطالع هبذا األمر يف إطار األولو^ت الو طن واكن من دواعي . ل

تعلق ب" األمانة"رسور  تالمئةيتقامس خربهتا ف�  يا\ت ا يا\ت، مبا يف ذ, مجموعات ا يع ا ملأفضل املامرسات يف  ب ب لجتم نورشت . ل
بكة " األمانة" بو عىل  يا عىل املوقع �لكرتوين للو رش ا:راسات تدر ها، وجاري أيضا  يا\ت اليت قامت  شـاكفة ا ي جي نب يعتجم ب ل

شأن " األمانة"أجرت . اإلنرتنت ناطق واألقالمي  شات مع بعض ا بنا مل ق يا\تم تعلقة جبمع ا سني املامرسات ا بية  مل لحت ُوكام ذكر . كيف
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تحد^ت، وسعد  برية جدا ومزتايدة من ا ناك أيضا قامئة  يسابقا، اكن  ل ك يل عن هذه " األمانة"ًه تفا صأن تقدم املزيد من ا ل
تحد^ت يف حاX طلهبا ية الفكرية، فرمب. لا يا\ت ا سار اكن عن مجع  يث أن � مللكومع ذ,، و بح ا ميكن لزمالء آخرين سـتف

ية الفكرية مللكتقدمي إجابة أكرث مشوال عن ما مت إجنازه يف جماالت أخرى من جماالت ا نيوفري أوياما" (األمانة"وأضافت . ً ) ج
يقوU يف شأن هذا األمر ثري  تصاديني قد يكون :يه ا بري � لبأن  لكك ساعدة . ق ياق  ية، ويف  نا ية ا مويف جمال ا سـ ع لص مللك

ب�ان يف  ية الفكريةلا ية الفكرية، يمت يف العادة �ضطالع مبراجعة  ية  يات و للملكإعداد اسرتا للملك ن طيج تكون هذه املراجعة . ت
يل جفوة للموقف يف لك ب� توفر :هيم . حتلأقرب إىل إجراء  يني ممن  شاريني الو تعانة خلرباء � يويف العادة يمت � ن ت طسـ س

ساعدة من تصاد وحيصلون عىل  مية ا ق يا\ت وإجراء املقابالت ومعل خلف شاء ملف تعريف من خالل مجع ا ثني إل با ب ا ن لل ح
يا\ت وما إىل ذ, تاجئ هذه " األمانة"هذا هو ما اكنت . سـتب� تخدام  يث ا ية من  نا ية ا نتقوم بعم/ يف جمال ا سـ ع حلص مللك

ية الفكرية ية  للملكاملراجعة لوضع إسرتا  .تيج

شكر إىل \ئب املد .163 لوتوجه الريس  ومىض يقول لقد متت اإلجابة عىل عدد من . ير العام عىل ما قدمه من ردودئ
ئü اليت طرحت ُاأل ئü األخرى بواسطة قطاعات . سـ يمت اإلجابة عىل يق األ سـو نظمة"س ئولني " ملا ية ذات الصü وا سـا ملن لف

سائل عىل أساس يويم تعامل مع هذه ا ملعن ا نوخلص الريس إىل إماكية موافقة . ل نة"ئ ، عىل األقل، عىل تقدمي ا:مع إىل "للجا
يذ  üوقاب üها \ئب املدير العام عىل أهنا هامة وعاج ية و نفثالثة جماالت ر للتصف تضمن هذه اÍاالت أيضا . يسـئ تورمبا 

ية تو بادئ ا يات اخلاصة  تو جهيا ل مل ص يل" األمانة"كام ميكن أن توفر . ل  .لأيضا املعلومات املطلوبة خبصوص ا:

مس وتوجه وفد  .164 ïتحد ية،  تحدة األمر ًالوال^ت ا م يك شكر إىل "اÍموعة ء"مل ته من ردود عىل " األمانة"ل،  مملا قد
نة"ًومىض يقول نظرا ألن . املداخالت شة تقرير ديري و " للجا نا توها يف  ققد بدأت  ، فريى الوفد أنه من "رد اإلدارة"مل

شأن املوافقة عىل أي يش بكر جدا اختاذ موقفا  با وكرر . لوهذا، فالوفد يريد الرتيث وعدم اختاذ أي قرار يف تÀ املرحü. ءًمل
تعلق مليض قدما تقدم قرتاحات، . يالوفد من جديد موقف اÍموعة ف�  لوأضاف أنه وعىل الرمغ من حق أي دوX عضو ا

نة عىل بغي أن تركز ا  ،üب يه يف ا:ورات ا يق تقدم و للجإال أنه وحرصا عىل  ني ملق ج ئة ء الواردة يف حتق فإذا . "رد اإلدارة"لف ا
ية العمل واخللط بني  سوف تكون عرضة للوقوع يف خماطر ازدوا ثرية،  نظر إىل مقرتحات جديدة  جما بدأت الوفود يف ا ف ك ل
يق بني اآلراء تغرق يف ا ية، فضال عن الوقت ا ية واإل يك عن الوقت الالزم للمراجعات الو سـاملوضوعات، \ سـ مي ن نه مل لتط  .قل

ندا بأن  .165 ئü اليت طرحهتا الوفود " األمانة"كورصح وفد  سريات من خالل ردودها عىل األ ثري من ا سـقد قدمت ا لتف لك
ئü وأجوبة مماثü يمت در<ا يف اجÒع . األخرى ية، ومن مث يرغب يف عقد دورة أ ئü اإلضا سـيد أن الوفد :يه بعض األ سـ فب
 ".للجنة"مقبل 

166.  ïتحد ًوتوجه وفد ا:امنرك،  شكر إىل م يه،  يابة عن �حتاد األورويب وا:ول األعضاء  ل فن ته " األمانة"ل معىل ما قد
ئü اليت أثريت ُمن ردود عىل العديد من األ مثرة. سـ شات  نا ملووصف ا ق يان ا*ي أدىل به وفد . مل يده  بوأعرب عن تأ للي

ية مس  تحدة األمر يكالوال^ت ا  ".اÍموعة ء"مل

نوب أفر .167 ية مباكن الرتكزي عىل جوقال وفد  شات أنه من األ نا ية بأن الريس ذكر يف بداية ا مهيا مس اÍموعة األفر ق مل ئ يق يق
Xهو يذ   üهامة القاب يات ا تو سا نف بل للت ص يد أوياما، \ئب املدير العام، *,. ل تجابة ا نوأعرب الوفد عن سعادته  سـ  ورصح .لسـ

يد أو ته عىل �قرتاحات اليت طرjا ا نمبوا لسـ تكرار �قرتاحات . يامافق يد أوياما  يام ا  Xنا يف حا يكون  بومع ذ,،  ن سـ ت لسـ قمم
بو ية الو ييف اÍاالت املذكورة خبالف أاكد يام . مي ته عىل  قوأعلن الوفد عن موافقة مجمو نة"ع يات اليت " للجا تو صتحديد ا ل ب

يع ا:ول األعضاء من أجل امليض قدما بول  مجيت  ياق، شدد ال. بقحظ يات اكنت مضن لسـويف هذا ا تو صوفد عىل أن تÀ ا ل
ئة ء" بدأ" لفا يث ا يات من  تو يف ا ته عىل هنج  يده عىل عدم موا ملعىل الرمغ من تأ ص ل ن حك ية . تصفق ميأما خبصوص موضوع أاكد

بو، فقد أقرتح مضن  ُالو سم اكف"ي ية" لقا ية أن تقوم / لتمنمن اقرتاح مجموعة جدول أعامل ا  بنرش" األمانة"يقاÍموعة األفر
تصاصات ا*ي أصدرته  ية ونطاق � رشوط املر خا جع بو"ل ية" يالو ية لألاكد يام ملراجعة اخلار يف ا ناد  مييف إ تلك جسـ وقد . لق
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بغي أن يربط مع املداخü "لرد اإلدارة" املرافق 1 من امللحق 30 يف الصفحة 12متت اإلشارة إىل هذا �قرتاح يف الفقرة  ُ، و ين
يد أويام ناليت قام هبا ا  .السـ

يقات اليت أدىل هبا  .168 يده  تحدة عن تأ تعلوأعرب وفد اململكة ا ي وفد ا:امنرك مس �حتاد األورويب وا:ول األعضاء "للمل
ية مس  تحدة األمر يكيه، ووفد الوال^ت ا يات ". اÍموعة ء"ملف تو نة مواصü الرتكزي عىل ا بغي عىل ا صومىض يقول  ل للج ني

ئة ء"املدرجة حتت   ".رد اإلدارة"ردة يف والوا" لفا

شاطرته اآلراء اليت أعرب عهنا أعضاء آخرون من  .169 موأعرب وفد سورسا عن  وأضاف بأن موقفه " .اÍموعة ء"ي
ندا"يتفق مع ما ذكره  تعلقة "كوفد  ئü ا يث :يه أيضا املزيد من األ مل،  سـ ولفت األنظار إىل أن العديد من ". برد اإلدارة"ح

يوم اكنت هامة للغاية" انةاألم"الردود اليت قدمهتا  ساؤالت. لذ, ا ومن مث، . لتومع ذ,، فقد أïرت تÀ الردود املزيد من ا
سة القادمة شات يف ا نا مترار تÀ ا جلليرغب الوفد يف ا ق مل سابق ألوانه اختاذ أي قرارات يف . سـ ته قائال إنه من ا تمت  لوا لكم خ

üهذه املرح. 

يابة ع .170  ïتحد لنوأعرب وفد اجلزائر،  ً ية، عن شكره م و\ئب املدير العام " لألمانة العامة"لتمنن مجموعة جدول أعامل ا
برية لإلجات املقدمة. للردود اليت قدموها يدة، وقد . لككام أعرب الوفد عن سعادته ا شات  نا جومىض يقول لقد اكنت ا ق مل

بة هلم ية  يات اليت شلك أ تو شة ا نا يع الوفود يف  سـسامهت  مه ت ص ل ق لنمج ته عىل اقرتاح الريس وأعلن ا. م ئلوفد عن موافقة مجمو ع
ثالث اليت حددهتا  يات ا تو شأن ا ته  تام  لا*ي طرحه يف  ص ل ب لكم تا . للتنفيذ" األمانة"خ قوطلب من الرئاسة حماوX توفري و

ية يات األخرى الواردة يف اقرتاح مجموعة جدول أعامل ا تو شات حول ا نا بوع ملواصü ا منخالل ذ, األ ص ل ق مل وعة اÍم/ لتسـ
يع الوفود بول  يت  ية واليت  مجاألفر بقحظ  .يق

سابق ألوانه اختاذ أي قرارات .171 يق عىل أنه من ا نغار^ جمددا مس ب�ان أورو الوسطى ودول ا لوأكد وفد  بلط له ً .
سؤال  بومىض يقول لقد توجه الريس  يذ، ولك" األمانة"ئ  üتقد بأهنا قاب يات أخرى U درجة أولوية واليت  للتنفعن تو تع ن مل ص

شأن ئü خاصة هبذا ا لرس للوفود فرصة طرح أ سـ تعلق مليض قدما، يرى الوفد أن تقرير ديري. يتي رد "رواك، و/يوف� 
بني يف طرح أي أفاكر أو بغرض "اإلدارة بل اÍموعات أو األعضاء الرا ناسب من  ها يف الوقت ا غ، وأي عروض يمت تقد قمل مي

يق عىل أي من هذه املوضوعات ميكن  شلك أساسا لعمل لتعلا نة"تأن  بü" للجا  .ملقيف ا:ورة ا

ته  .172 ئات ا*ي  يف إىل  نوأشار وفد فزنويال إىل هنج ا بف تن يات، وأعرب عن رأيه قائال بأنه " األمانة"لتص تو صبويب ا ل لت
سطح هرت عىل ا شة املوضوعات مىت  نا ئات، و لبغي عىل ا:ول األعضاء عدم اإلشارة إىل هذه ا ق ظي م لف  .ن

نوب .173 ية امليض قدماجوطلب وفد  سم  يا من الريس  يف أفر ئ كيق  . ح

نة"ئوأبلغ الريس  .174 شات" للجا نا قبإهناء ا يوايف الوفود بأسلوب امليض قدما ف� بعد. مل  .سـورصح بأنه 

ند  يات :  من جدول األعامل7لبا يع تو يذ  صرصد  مج ية"تنف نظر يف " لتمنجدول أعامل ا نه وا يغ  ته وا نا يذ و يمي ا لو ع بل تشـ لق م نف لتتق
يذ تقرير ا شأن  تنفملدير العام  ية"ب  )�بع" (لتمنجدول أعامل ا

نظر يف الويقة  ثا تخصصة وتوفري ا:مع-CDIP/5/9ل يا\ت ا نفاذ إىل قواعد ا رشوع اخلاص  تقل  يمي ا مل تقرير ا ب ل لسـ للممل  تقل

تقل"إىل تقدمي " األمانة"ئدعا الريس  .175 يمي ا ملسـتقرير ا ي" لتق نفاذ إىل قواعد ا تعلق  برشوع ا ل لمل تخصصة وتقدمي للم ملا\ت ا
 .ا:مع
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يد " (األمانة"وعرضت  .176 نا/ لسـا ييريي راجاو بل CDIP/9/5ثالويقة ) بيلت يق "ق، واليت مت إعدادها من  تد قبة ا ل شع
بة"األمانة"وبدأت ). IAOD" (ا:اخيل والرقابة اإلدارية يان IAODومضت تقول أن . لشع بعرض مقدمة عن معل ا ك 

تقل،  ية"كام هو موحض يف مسـداخيل  بو للرقابة ا:ا خلثاق الو ي يه ا:ول األعضاء" مي بة إلدارة . علا*ي وافق  لشعتكفل ا
شورة واملعلومات من خالل إجراء  يات وا تو يمي، وتقدمي ا يل وا تح يام  يري األعامل، وا تظام ضامن  بو  ملالو ص ل ل ل سـ ن تقي للق ت

ثل ي�ت  يقات وا يش وا يات ا تقü، و ية  ممراجعة دا تق تحق لت ل تف معل سـ لخل يومم ها ا يمت عر ل اليت  ض بة العون للمدير . س لشعتوفر ا
يق أهداف  ساعدة مدراء الربامج يف  ئوياته و حتقالعام يف إدارة  م ل نظمة"مسـ ية "ملا ية و مهنج من خالل إجراء مراجعات موضو ع

يات يذ الربامج وا  üتق لعملو لتنفسـ يادية . م ية وا ية واملوضو ي�ت ا بة بإجراء ا للمتضطلع ا حلل ع ملهنج تقشع رشوعات للوقوف عىل ل
شودة تاجئ ا يق ا نمدى  ملن ل رشوعات. حتق يذ وإدارة ا بة يف  شارك ا تقل، ال  يان  نظر إىل أهنا  ملو نفت شع ت سـ ك لل يمي . م لتقاسـهتدف ا

شاريع مترارية ا تدامة وا ية وكفاءة وا ملياس فعا سـ سـل ية موثوق هبا وميكن �عÒد علهيا، وإعداد . ق يا\ت وا بة  قعكام توفر ا ب لشع
تابعةتقاري يه مراحل ا شاريع من أجل تو يذ ا تفادة يف  نادا إىل ا:روس ا يات ا تو تاجات وا تضمن � ملر  مل سـ س ص ل ت جت نف ت تن مل مت . ًسـ

ته  رشوع، وإدارته وفا يمي جودة تصممي ا تخصصة وتقدمي ا:مع بغرض  يا\ت ا نفاذ إىل قواعد ا تعلق  رشوع ا ييمي ا مل ب ل علمل ملل تقمل تق
تدامة رشوع يف يمتثل. سـوقدرته عىل � متل  مترار ا رشوع يف ظل � تقدم احملرز وإدارة ا يمي ا هدف الرييس يف  للم ا حململ سـ ل تق ئ ل

ية"إطار  ثا ناملرحü ا رشوع. "ل تاجئ ا بل تعظمي  يمي أيضا أفاكرا حول  تاجئ ا ملكام وفرت  نل سـ ًن ًونظرا للحاجة إلدارة الوقت . تق
سام إدارة ساعدة أ يمي عن بعد  يذ ا ية، مت  قبفا مب تقعل لنف رشوعت ية  يدا يام بز^رات  بو ذات الصü بدال من ا للم الو ن مي نُرش تقرير . لق

بة عىل املوقع �لكرتوين، وتضمن  رشوع املعين13لشعا تص أربعة مهنا بإدارة ا تاجا، ا مل ا خ ًن رشوع اخلاصة . سـت ملاكنت وïئق ا
ناك جماال توى مريض، عىل الرمغ من إن  رشوع عىل  تفادة من ا هجلودة و� سـ مسـ ياتمل تو سني كام ورد يف ا ص  ل كام . للتح

يدة يمي  تابعة وا مفاكنت أدوات ا لتق نات علهيا. مل ية، ميكن إدخال بعض ا تو سيومع ذ,، وكام ورد يف ا ص سامهة . لتحل ملاكنت ا
ية بو جوهرية، وميكن أن تأخذ طابعا أكرث ر ية يف الو رشوع من القطاعات األخرى ا مساملقدمة  ي ملعن ومت إدارة قدرة . للم

بعض ا�اطر اليت مت حتديدها عىل حنو سلميملا تصدي  لرشوع عىل ا رشوع يف . ل ية ا ياس فعا يمي أيضا عىل  متل ا ملوا لل ق تق شـ
بع مالحظات يف هذا الصدد سـيق أهدافه، وتقدمي  بة يف تعريف . حتق ها، عىل الرمغ من الر تربت األهداف قد مت  غوا حتق يقع

يد"أفضل ملصطلح  لتقونفذ ا". لبععىل املدى ا ياجات عىل حنو سلميُ بق لال تيمي ا حسـ يا عىل املدى . مل تدريب إجيا بواكن ا ل
تاكر . القصري يا و� نولو ية ا:مع املقدم من خالل مراكز دمع ا بوقد أشاد أحصاب املصلحة بفعا جل وقد لىب ). TICs(لتك

يدين بات ا رشوع  سـتفا م ململ شطة إذاكء الوعي، واليت. تطل بري من نكام حتققت الفائدة املرجوة من أ نت عىل عدد  ك  تضم
ية الفكرية ية  تو ية  تدر شطة ا مللكاأل عب لل ي ل شاهئا . ن باكت اليت مت إ يث ا توقعات من  توى ا رشوع  توىف ا نوقد ا شـ ل سـ لسـ حم مل

سمرب  بارا من د يللمراكز ا ية. 2011عت سجü داخل اإلطار الزمين واملزيا تاجئ ا نواكنت قمي ا مل رشوع، . لن تدامة ا تعلق  ملوف�  سـ ي
بل أن يمت توقف ا:معيتعني رشوع  ئوية ا تويل  تعداد  ية � ق عىل مجموعات أحصاب املصلحة الو مل ل سـ ل سـ من ية . ط معليد أن  ب

ية �تقال يال موثوقا به  يمي مل تكن قادرة عىل تقدمي  نا لعمل ًحتل ً تلفة. لتق تاجات  نادا إىل ا يات ا تقرير أربع تو خمتضمن ا ت س ص نل سـت ً .
نة"ة إىل األوىل، ورمبا األمه، اكنت مو< يام ". للجا قفقد أقرتح  نة"ُ بدء يف " للجا رشوع وا مترار ا لملوافقة عىل ا مل املرحü "سـ

ية ثا نا هم معربين عن احلاجة ". ل شاور  ية أحصاب املصلحة ا*ين مت ا ية ما ساقه غا ثا بدء يف املرحü ا معوقد برر ا ت ب ن ل لل ل ُ
رشوع، واخلربات اإلجي متراره، والطلب املزتايد عىل ا ملال شلك عامسـ ية اليت توفرت  با يات املقدمة إىل . ب تو تعلق  صوف�  ل ي

ثلت يف حث "األمانة" توفرة واألدوات " األمانة"فمت،  شرتك، واخلربات ا يل ا تح تفادة بصورة أكرب من ا ملعىل � مل ل ل سـ
بل  تخدمة من  قا تحدة"ملسـ تابعة لألمم ا ملفرق العمل القطرية ا شرتكة،" ل ي�ت القطرية ا ملثل ا تق تحدة يف لم مل وأطر معل األمم ا
ية ساعدة اإلمنا ئجمال ا يام . مل يق ا:اخيل، فقد أقرتح  يث ا قومن  ُح ية"لتنسـ ية العا ية ا ملقطاع ا ت تحب لل توى " ن مسـبز^دة 

رشوع يذ ا ئويات القطاعات األخرى يف  ية ألدوار و ساهامت الر ملا نفت ل سـ مس رشوع و. ممل تعلق مبديري ا ملوف�  يق "ي سـبة  تنشع
يةجدول أعامل ية"لتمن ا ثا يذ املرحü ا توى  سني  يط و توى ا تقرير برفع  ن، أوىص ا ل سـ حت تخط سـ تنفل م ل كام أوىص برضورة . م

يدين توى ا رشوع، مبا يف ذ, اآلïر املرتبة عىل  ياس آïر ا تخدام املؤرشات  تفا سـلق ململ سـ ت يات . مسـ تو تابعة تÀ ا يمت  صو ل م س
يق ا:اخيل والرقابة اإلدا تد بة ا بل  قاألربع من  لق يقات واملراجعة شع تعلقة  يات األخرى ا تو يع ا لتحقرية، عىل غرار  مل ص ل مج

ي�ت ية أو ا لتقا:ا  .خل
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ية والاكرييب، عن شكره  .177 مس مجموعة ب�ان أمرياك الال ïتحد نوأعرب وفد راغواي،  تيم تقرير" لألمانة"ً وحث . لعىل ا
يث ية،  ثا رشوع يف إطار املرحü ا مترار يف ا حالوفد عىل � ن ل مل تجربة مع مراكز سـ ية ا ته عن إجيا تلفة يف  ل عربت ب�ان  ب م نطقخم

تاكر يا و� نولو بدمع ا ج هم أعضاء . لتك رشوع، وأعرب عن أم/ يف أن  مترار ا ته إلجامع ا يتفومىض يقول لقد أيدت مجمو مل سـ ع
نة" رشوع" للجا ية هذا ا ملاآلخرين أ  .مه

شكر إىل  .178 ية  لوتوجه وفد مرص مس اÍموعة األفر تقرير" ألمانةا"يق نة"ولفت نظر . لعىل ا ناقض يف " للجا تإىل وجود 
نوان  نت الفقرة حتت  يث  عاملعلومات  تضم ية"ح ث من امللحق املرافق للويقة، أنه مت إجراء 1عىل صفحة " سـمعلومات أسا

تقال ًي�  مسـ ً نوان . تق سم املوجود  بعوذكر يف ا يمي قد مت مبعر5يف امللحق " مدى املالمئة"لق يق ا:اخيل لتق أن ا تد بة ا قفة  ل شع
تاكر. والرقابة اإلدارية يا و� نولو يمي قد تركز فقط عىل مراكز دمع ا بدو أن ا بوإلضافة إىل ذ,،  جي تك لتق ومىض يقول مل . ل

ئت لفعل يف  تاكر اليت أ يا و� نولو يل واحضة عىل مراكز دمع ا تقرير تفا شيقدم ا ج نتك بل ص ي.  ب�ا20ل نظر إىل آ لكام مل يمت ا ة ل
رشوع عىل املدى الطويل ية ا مليمي فعا لل رشوع، مبا يف ذ, املطلب اخلاص . تق يواصل دمعه الاكمل  تدرك قائال إنه  للموا سـ سـ

ية"بتنفيذ  ثا ناملرحü ا ي� ". ل شار إلهيا أعاله، وإجراء  ًومع ذ,، ويف نفس الوقت، طالب الوفد مبعاجلة أوجه القصور ا تق مل
ًاكمال وشامال للمرحü األوىل يةً ثا يذ املرحü ا يه الالزم  تو ن هبدف توفري ا ل نفل  .لتج

يا عىل توافر الوïئق والرتمجة .179 با نوعلق وفد إ ية من الويقة. سـ با سخة اإل توفر ا ثومىض يقول مل  ن سـ ن عىل  CDIP/9/4 لت
تخدم إىل الويقة يه ا بكة اإلنرتنت، واكن يمت إعادة تو بو عىل  ثاملوقع �لكرتوين للو سـ شـ ملي عبارة عن ، ويه CDIP/9/3ج

ية با نملخص للغة اإل ياء الوفد من عدم اهÒم . سـ بب ا ثاالن فقط يوحضان  توهذان  س يع الوïئق، " األمانة"سم مجبرتمجة 
برية احلجم تقدمي ملخصات للوïئق  تفاء فقط  كو� ب نة"تقيض قواعد . ك ياسة " للجا بو"سـو تعلق للغات بعدم " يالو يف� 

مترار يف هذه املامرسة يع الوïئق إىل " األمانة"هذا، طالب الوفد لو. سـ� نظام ا:اخيل وأن يمت ترمجة  يق ا مجاللزتام  ل بتطب
ست ية ا لاللغات الر ندات ذات األجحام الضخمة جدا. مس هم عدم الرتمجة يف حاX ا تطرد الوفد قائال أنه  ًوا ت ستف ملسـ ومع ذ,، . ي

بار ويقة مكونة من  ثفال ميكن ا ثل الوي12عت ث صفحة فقط  وأضاف ميكن . عىل أهنا من الوïئق الضخمة CDIP/9/3 قةم
تكون من  بار الويقة خضمة جدا يف حاX الوïئق اليت  تا ث ًت تكون من 100ع ت صفحة عىل األقل، ويس الوïئق اليت   15 أو 10ل

يع الوïئق . صفحة ثü يف عدم ترمجة  ية ا تخيل عن املامرسة احلا نحو، طلب الوفد ا مجوعىل هذا ا مت ل ل ية ملل مسإىل اللغات الر
ست، واختاذ قرارا بإعداد ملخصات فقط يف حاX الوïئق الضخمة فعال، ويف حاX طلب ب� ما ترمجة ويقة خضمة،  ثا ًل

ها، ويس  شة تÀ الويقة خال نا يمت  بغي ترمجهتا ألغراض ا:ورة اليت  بقا بوقت اكف،  تقدم بذ, الطلب  لوا ل م ثس ق ن سـ يل فم
تمت الوفد. :ورات الحقة شاط خوا ت�ية من خالل  ناديق � توي ألمس تقدمي عرضا عن ا شريا إىل أنه اكن  ته  ن  ن لص ي م سلكم ن

بل  يذه من  قجاري  بو"تنف ية، اضطر الوفد إىل إرجاء . يف بالده" يالو با بب عدم توفر الرتمجة الفورية إىل اللغة اإل نولكن و سـ بس
يث وعدت  يوم،  حالعرض إىل ا نظمة"ل ثü هو تذكري اك. بتوفري الرتمجة" ملا نة"من الغرض من تقدمي هذه األ ية " للجا مهبأ

نظام ا:اخيل  نص عىل ذ, يف ا ست، خاصة وقد مت ا ية ا لالعمل للغات الر ل ل نحو، طلب الوفد ". للجنة"مس لوعىل هذا ا
بü" األمانة"من  بار يف ا:ورات ا ملقأن تضع هذا يف �  .عت

ته للريس عىل ا .180 بني عن  ئوأعرب وفد ا نئ يمي" األمانة"نتخابه، وشكر هتلفل وأعرب أيضا عن تقديره . لتقعىل تقرير ا
ثني يف بالده من خالل "لألمانة" با تعلقة لرباءات بصورة أكرب للعلامء وا�رتعني وا ساعدهتا إل�حة املعلومات ا ها و ح : لمع مل م

يذه يف إطار  تاكر ا*ي بدأ  يا و� نولو نفرشوع مركز دمع ا ج تتك ل يةجدول أعامل "بم تب ". لتمنا شأ  مكومىض يقول لقد أ ن
ية الفكرية  تدريب وا:مع املقدم من خالل هذا 40مللكا تني، وذ, بفضل ا بني يف أقل من  يع أحناء ا ل مركزا يف  لفل سـنمج ً

رشوع يا سواء يف العدد أو يف معق املعرفة واخلربات. ملا نولو يع مراكز دمع ا تو ناك حاجة  جوأضاف قائال، اكنت  لتك سـ ل . ه
تدريب عىل جمال املعلومات وأعلن تعدى مرحü ا تظر مهنا أن  ية، وا ثا تكامل املرحü ا شديد ال يده ا ل الوفد عن تأ ت ن ن ل سـ ل ملي

ب�ان تلف ا بحث يف الرباءات يف  شطة ا ساعدة أمشل للحفاظ عىل أ تعلقة لرباءات وتصل إىل توفري  لا خم ل ن م وأعلن عن . مل
بني U مدى توسع يف الرب\مج ألنه  يده  تتأ لل بحث يف ي بة مراكز ا يهتا يف تصممي ونظمي ومرا ية و ساعدة ا ية ا ل أ ت مت ن مل قمه ح لتق

متر إىل . الرباءات نفاذ ا ية ا ملسـوأقر الوفد أ ل بغي مه بحث عن الرباءات، و بة ملراكز ا تخصصة  يا\ت الرباءات ا ينقواعد  ل سـ مل لنب
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ها وإيالهئا املزيد من الزمخ سعي يف  حتقيقا باع هن. ل بب تووافق الوفد عىل إ مترة  ساعدة ا توفري ا رشوع  نا  با بسجا  للم ملسـم مل ل ي ًت ً
ية الفريدة من  ثقا يالت ا تلفة، فضال عن ا ياجات  تايل يكون :هيا ا ب�ان، و ية يف ا تو^ت ا تالف  فا لخ تفض خم ت ل ل من لسـ حم لت

ب�ان ها للك ب� من ا لنو تابع. ع رشوع قاعدة أوسع من أحصاب املصلحة ا سـهتدف ا بغي أن  لومىض يقول  ي ملي متني إىل ن ملنني وا
بحث عن براءات �خرتاع عىل املدى الطويل شطة مراكز ا تدامة أ ية :مع وا متعات ا لقطاعات ذات صü يف ا ن سـ حملل Í . وأعلن
ميي،  تطوير ا شمل ا تدريب  تد إىل ما بعد ا نطاق  ساعدات واسعة ا تعلق حبزمة  يده �قرتاح ا لتنظالوفد عن تأ ل ت ل مت ل م مل لي

ت رشااكت، وناء ا لوا ب شطة ل يلك فاعل لرصد أ يزيها، وناء  ياس الفرص و نحالفات، وا:عاية والرتوجي، وإدارة اجلودة، و ه ب مت ق
ية ية واإل تحالفات الو بحث عن براءات �خرتاع يف تÀ ا ميمراكز ا ن ل قلل  .ط

نغال عن شكره  .181 تقرير"لألمانة"لسـوأعرب وفد ا قية حول يوأيد الوفد اآلراء اليت أعربت عهنا اÍموعة األفر. ل عن ا
ب�ان . هذا املوضوع ية مع ا هم يف احلد من الفجوة املعر يث أ ية،  نا ب�ان ا برية  ية  ثل أ رشوع  لومىض يقول أن ا ل لل ك مه فمي س ح م مل

تقدمة تاكر. ملا يا بغرض � نولو نفاذ إىل ا بكام أنه مسح  جلل نغال . لتك تاكر يف ا يا و� نولو شاء مركز :مع ا سـوقد اكن إ ب لن ج لتك
تاجئ هذا ا ملمن  تاكر، كام مسح أيضا . رشوعن بحوث ألغراض � يام  بكام عزز قدرات اخلرباء العاملني يف هذا املركز  ل للق

بكة  ية من خالل  نا ب�ان ا شأن الرباءات  تخصصة  نفاذ إىل املعلومات ا شـ ل لل ب مل شأن مل تخصصة  يا\ت ا نفاذ إىل قواعد ا با مل ب لل
نفاذ إىل اÍال، )ASPI(الرباءات  بكة بر\مج لفضال عن حرية ا ية من خالل  شـت ا الوصول إىل األحباث من أجل لعلم

تاكر  ية و� با تفادة ). ARDI(لتمن رشوعسـولفت الوفد األنظار إىل ا ية من هذا ا نا ب�ان ا ملالعديد من ا م ل وقد وحض هذا . ل
سم  تقرير يف ا لقاألمر يف ا شأن 2.2ل رشوع"ب  ية ا ملفعا رش". ل تام عن ا ملوأعرب الوفد عن رضائه ا ية ل تو يده بقوة ا صوع، وتأ ل ي

يمي ا*ي اكن مو<ا  رشوع، ". للجنة"لتقالواردة يف تقرير ا مترار ا ناك حاجة شديدة وطلب مزتايد ال ملوشدد عىل أن  سـ ه
رشوع مترار يف ا هم، وهذا يربر � شاور  ية أحصاب املصلحة ا*ين مت ا ملوذ, كام أعربت أ سـل مع ت وأضاف الوفد بأن . غلب

رشوع يف حاX ا بين عىل جتارب ملا شف أفاقا جديدة، و يمتراره سوف  يسـتك ته قائال بأنه ".املرحü األويل"سـ ـى الوفد  لكموأ هن
ية تو ية، كام ود يف ا ثا صتعني امليض إىل املرحü ا ل ن ل  .ي

يقات العامة عىل تقارير  .182 بعض ا يه،  يابة عن �حتاد األورويب وا:ول األعضاء   ïتحد تعلوأدىل وفد ا:امنرك،  ب لن فل ًم
تلفة يمي ا �ا تقارير" األمانة"وشكر . لتق ي�ت . لعىل إعداد ا توفرها ا يب �حتاد األورويب لفرصة اليت  تقوأعرب عن تر لح سـ

نجزة شاريع ا يمي ا ية  ملاخلار مل تق نة وتحديد . لج سني جوانب  يدة للغاية  يمي اكنت أدوات  لومىض يقول إن تقارير ا ي معتح ل مف لتق
نهب بغي  جتأوجه القصور اليت  بالني شاريع  مسـتقا يف ا شلك أكرب يف . مل يمي  ية تقارير ا بار، جتلت أ بومع أخذ ذ, يف � مه لتقت ع

ية ï üيام مبرح ناحلاالت اليت اكن مقررا فهيا ا لق يمي دورا هاما. ً يه ا يت ا*ي جيرى  تو ًويف هذا الصدد، يلعب ا تق ف لق والحظ . ل
نا طرأ  يمي أن مثة  حتسـالوفد من خالل عرض تقارير ا تاتلتق تو ييف �لزتام  نظر فهيا . قل يمي  يع تقارير ا توقد مت طرح  لمج لتق

نة" شاريع" للجا ية والكفاءة يف إدارة ا ية الفعا هر أ ية مبا  مليف دورهتا احلا ل مه ثال، الويقة . يظل يل ا ثوشمل ذ,، عىل  مل س بي
CDIP/9/3ية ئة املوارد من أجل ا يمي املؤمتر اخلاص  تعلقة  من ا ب لتمل بتع تقارير ًونظرا. بتق بغي أن تعمل هذه ا ل للموارد احملدودة،  ني

تدامة شاريع ا تاجئ ا يمي  شة و نا ية يف  سـبادئ ر مل ن ق سـ ملمك تقي م ية والكفاءة عىل . ئ تذكري بأن لك من الفعا هم أيضا ا لكام أنه من ا ل مل
تا مضن  ئة ء"جحد سواء قد أدر يات الواردة يف " لفا تو صمن ا ية أ". رد اإلدارة"ل شفا فكام اكنت ا هامةل سائل ا ليضا من ا . مل

رشوع للمقمي من  يب إدارة لك  يات وأسا يذ ا يش و تعلقة  يع املعلومات ا ّويعين هذا وجوب توفري وإ�حة  َ ُ م لت لعمل تف مل نفمج ت ل
ي� سل� ًأجل إجراء  ً تحقق من هذا األمر يف الويقة . تق ثوميكن ا تضمن CDIP/9/6ل ثال، اليت  يل ا ت، عىل  مل تقرير "بس لا

تقل يمي ع" ملسـا رشوع الرائد"تقن  شاء " ملا يل"نإل ية" تشغوبدء  ية الفكرية الو يات ا نأاكد طمي شالك . مللك تعرض  تقرير ا ملوذكر ا ل ل
تربيره بب قوي  ناك  توقع مل يكن  رشوع مبا يف ذ, تأخري غري  يذ ا لطوال فرتة  سه م ملنف اكن من الرضوري تقدمي مزيد من . ت

تأخري باب ا لاملعلومات عن أ يمي امل. سـ بري تقومت  نارص اليت اكنت عىل جانب  يث اكن ذ, من أحد ا رشوع،  ية للك  كزيا لع حن م
ية بة . مهمن األ سني مرا تلف من أجل  شاريع بأسلوب  يات اخلاصة بإدارة بعض ا تو يده  قوأعرب الوفد عن تأ حت خم مل ص لل ي

ية يف ولضامن الكفاءة والفعا تاك لا ل نظر. ل شاريع املقدمة لوأشار إىل موافقة �حتاد األورويب عىل وجوب ا ية  ثا للم يف املرحü ا ن ل
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نة"إىل  رشوع عىل حدة" للجا يمي للمرحü األويل للك  يات الواردة يف تقارير ا تو تابعة ا مللموافقة علهيا، و تقل صم و*, طلب . ل
يمي ا" األمانة"الوفد من  يات يف تقارير ا تو يذ ا تابعة موقف  تفادة و ملسـإدراج فصال خيصص ل�روس ا تق نف لم صت ل ملسـ  .تقبليةً

تقرير"لألمانة"وأعرب وفد فزنويال عن شكره  .183 تقدمي ا ل  ية . ل تينورصح تفاق اآلراء بني ب�ان مجموعة أمرياك الال
رشوع يا"ورحب مبا أïره . ملوالاكرييب عىل ا با نوفد إ ية" سـ با تخدام اللغة اإل نخبصوص ا سـ ية . سـ تينوقال إن وفود أمرياك الال

شأن سابق  يوم ا شت يف ا نا بقد  ل ل ق ية"مجموعة العمل اخلاصة" ما حدث يف ت ج، وشأن ترمجة تقرير املراجعة اخلار ولفت الوفد . ب
نة"أنظار  يات ا:ول األعضاء" للجا شـهتا يف  نا تحريرية والفورية قد مت  مجعإىل أن الرتمجة ا ق ته بأن . مل ـي  لكموأ نة"هن ال " للجا

يوية ملوض يث أهنا من األمور ا حلميكهنا تربير عدم الرتمجة،  يةح  .لتمنوع ا

شكر  .184 ية،  يابة عن مجموعة جدول أعامل ا  ïتحد لوتوجه وفد اجلزائر،  من لتن ل ً تقرير" لألمانة"م يمي وإعداد ا لإلجراء ا . لتق
بل لك  ية اإلجناز، و هم ما مت إجنازه، و نت الوفود من  يث  برية  ية  ها أ يمي اكن  ية ا قوأكد الوفد عىل أن  يف تف مك ح ل كتق كل مه معل

يوب رشوععيشء، مزا^ و يمي ا*ي مت تقدميه إىل . مل ا بالغ يف تقرير ا نحو، أعرب الوفد عن اهÒمه ا لتقوعىل هذا ا ل ". األمانة"ل
بغي عىل . وشدد عىل عدة نقاط يف هذا الصدد ينأوال،  ّهم أنه من الصعب جدا ل�ول األعضاء أن تكون رأ^ عن " األمانة"ً َ ُ ً تف

نادا إىل ملخص ًرشوع ما ا ست يذ لوهذا، مفن . م ية  هم  يع ا:ول األعضاء  تقرير لاكمل يك  نفالرضوري إ�حة ا يف تتف ك تط تسـل
يات تو يه ا يت  يمي، فضال عن األساس ا*ي  ند علهيا هذا ا نارص اليت ا يمي، وا صا ل عل س نلع تق ت بُتق ل تطرد قائال بأن هذه هو . ل سـوا

ها من الوصول إىل قرار  متكن ا:ول األعضاء من خال يدة اليت  يü الو بالو لسـ يةتح تا يط امليض يف املرحü ا يع أو  لشأن  ل ث بشج ت . ت
يمي يف حد ذاته، \شد الوفد  تعلق  يا، وف�  ïلتقو ي رشوع" األمانة"ن يات ا يات و يمي إجيا ملساعدة ا:ول األعضاء عىل  ب ب سلمل . تق

توفر أي أدX ملموسة يف الويقة ثومىض يقول مل  يمي ال CDIP/9/5 ت تقمتكني ا:ول األعضاء من فرز و سمنيل أما . لغث من ا
متدهتا  شاريع اليت ا تأكد من أن ا هدف الرييس هو ا ية، اكن ا بة Íموعة ب�ان جدول أعامل ا ع مل ل من ئسـ ل لت نة"لن مو<ة حنو " للجا

ب�ان ياجات ا بارها ا ية، وأخذت يف ا لا ت ت حمن ع تدريب. لت تعلق  توجه، والسـ� ف�  شأن ا يمي واحضا  لومع ذ,، مل يكن ا ي ل ب . لتق
سامهة الاكمü وعىل يام ا:ول األعضاء  هم من أجل  سني درجة ا يد تقدمي أدX ملموس  يكون من ا نحو،  مل هذا ا تح سـ قل لف لملف

يذ تعلق . لتنفيف أعامل ا ية"يوف�  ثا نملرحü ا يث "ل ية،  ثا بدء يف املرحü ا بع، يف ا ية،  ح، ترغب مجموعة جدول أعامل ا ن ل ل لط لتمن
نو لتكيمكن مركز دمع ا ٍ َ ُ تاكر يف ب�اهنمَس بكة دمع لال يع ا:ول األعضاء من إعداد  تاكر  يا و� بلو شـ مج ب ومع ذ,، تود ب�ان  .ج

بار بل يف � نارصها اليت ذكرت من  يمي املرحü األوىل وأخذ  نظر يف  تاÍموعة ا ع عل ق ته بأن أعرب عن . ُتق ـى الوفد  لكموأ هن
ية، ولكن بعد  ثا بدء يف املرحü ا يد اÍموعة ا نتأ ل ل يقات اليت ي بار وعىل أساس ا يمي املرحü األوىل يف � تعلأن يمت أخذ  لت ع تق

 .أدىل هبا األعضاء

يا الوسطى، أن بعض  .185 رشية والقوقاز وآ نة من أورو ا يابة عن مجموعة ب�ان   ïتحد يا،  سـوقال وفد جور ي قن م لج مع ً
يذ املرحü األوىل من شأن  ساؤالت  ثري بعض ا نفدوها األعضاء تود أن  تل بل ت رشوعت رشوع يف بعض . مل ا يذ هذا ا ملوقد مت  نفت

نه توقعات املرجوة  توى ا مب�ان اÍموعة، ومل يكن عىل  ل ئا للغاية، كام اكنت ا:ورات . مسـ يذ  ًومىض يقول اكن معدل ا بطي لتنف
ية املقدمة خالل املرحü األوىل حمدودة جدا تدر ًا يب يد. ل نت ب�ان اÍموعة إلجامع تأ يومع ذ,، فقد أ مترار املرحü عل سـها ال

 üهرت خالل املرح تغلب عىل أوجه القصور اليت  تكامل املرحü األوىل عىل حنو واف، وأن يمت ا ية، وتأمل يف ا ثا ظا ل سـ ن ل
ية ثا يذ املرحü ا ناء  ناألوىل أ ل تصاد^هتا مبرحü . تنفث ب�ان اليت متر ا تخصصة جما\  يا\ت ا قواقرتح أيضا توفري بعض قواعد ا لل مل ًب ل

ت ية أو نا تعلق ملزيا يا\ت تÀ نظرا ألمور  تخدام قواعد ا يا غري قادرين عىل ا يث أن معظم أعضاء اÍموعة حا ية  نقا ت ب سـ ل ًل ل ح
ياجات يود عىل تدبري � حتلوجود   .ق

يق .186 تو نجاح وا نه ومتىن U لك ا ية الريس عىل  هورية ا:و نأ وفد ا فو ي ئ يك لمجل ل ي تعه أيضا عىل إعداد " األمانة"وشكر . مين
يد لك ما قاU . ثقدمي الويقةوت ية والاكرييب" وفد راغواي"يوأعلن عن تأ يابة عن مجموعة ب�ان أمرياك الال ين تن وتوجه الوفد . ل

شكر إىل  رشوع"األمانة"ل يذ ا ب� رائد  ية  هورية ا:و يار ا مل عىل ا ت ن نفخ يك لمجل كي شاء . مت بت بالده بإ نومىض يقول لقد ر ح
يا  نولو جمركزا :مع ا لتك يةً نا تعزيز القدرة ا ية  ية كجزء من خطة و هورية ا:و تاكر يف ا سـو� ت ل ن فب ل ط يك ياس . مينمجل قوميكن 
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ية عىل املدى القصري من خالل املعلومات  هورية ا:و تاكر يف ا يا و� نولو يكالعمل ا*ي أجنز بواسطة مركز دمع ا مجل ج نتك ميل ب ُ
بالد ها يف ا ية اليت مت  نولو لا يقحتق ج ت. لتك تت ا لوقد أ نايم الطلب وتزايدهثب يا . تجربة  نولو تخدمو مركز دمع ا جومل يكن  لتك مسـ

سعون للحصول عىل أكرب قدر من املعلومات اليت  نارص جديدة ممن  يدين، بل اكنوا من  تخدمني ا تاكر من ا يو� ع تقل سـ لب مل
ية هذه ا. تمتزي :قة سن القدرة عىل  نفاذ إىل املعلومات  بوعن طريق ز^دة إماكية ا تح ل تلن يا . ملطالبت نولو جاكن ملركز دمع ا لتك

تغالل املعلومات اليت حددها  ية إىل ا مترار يف اإلجراءات الرا تاكر أثرا ?ام للغاية، واكن من الرضوري � سـو� مب سـ ً ً
بحث يات ا تخدمون من خالل  لا معل تطرد قائال، أوصت الويقة . ملسـ ثوا يه CDIP/9/5سـ رشوع واإلبقاء  مترار ا عل  مل سـ

هدف من ملتابعة ما  يق ا لمت إجنازه و ية"حتق يدين" لتمنجدول أعامل ا مترار . ملسـتفوأهداف ا باب، يؤيد الوفد متاما ا سـوهذه األ سـ ل
يذ  رشوع من خالل  تنفهذا ا ية"مل ثا ناملرحü ا  ".ل

نانه  .187 برية . ثعىل الويقة"لألمانة"متوأعرب وفد أوروغواي عن ا ية  رشوع أ ثل ا كوقال  مه ية"ملمي ا*ي  و"لتمنجلدول أعامل ا
ية قصوى يف بالده تعاون مع . مهحيظى بأ يا " األمانة"لومىض يقول إن سلطات بالده قامت  نولو شاء مركز :مع ا جإل لتك ن

نع  ية  ية الفكرية كجزء من  يجي  تخدام �سرتا تاكر يف � ية لال ية دمع أحصاب املصلحة الو تاكر  صو� معل ت سـ ب ن بغ للملكب ط
ياسات العامة متويل كام رصح الوفد بأن. لسـا بغي أن تكفل من خالل ا رشوع من األمور اجلوهرية، و تدامة ا ل ا ُ ين ملسـ

ناسب يق ا ملوا نب مع . لتنسـ با إىل  رشوع  ناك حاجة للموافقة عىل املرحü القادمة من ا ته لقول أن  ـى الوفد  جوأ نهن ه جلكم مل
يذها  .تنفأي تعديالت رضورية مطلوب 

يت \م عن شكره  .188 يمي نظري "لألمانة"فيوأعرب وفد  يث أنه . لتقتقرير ا رشوع  تاجئ ا شديد  نه ا حكام أعرب عن  مل ن ل لي تمث
يت \م بصفة خاصة ية بصورة عامة، و نا ب�ان ا تاكر يف ا شطة � فسامه يف تعزيز أ م ل ل ب وأضاف قائال بأنه ومن خالل . ن

ية الفكرية يف شاء مراكز دمع ا بدء يف إ رشوع، أمكن ا ساعدة املقدمة يف إطار هذا ا مللكا ن ل يت \مململ وأعلن الوفد عن . في 
تعاون مع  تعداده  للا رشوع يف بالده" األمانة"سـ يع نطاق ا ملتو سـ رشوع من خالل املوافقة عىل . ل شدة متديد ا ملكام أيد  ب

ية" ثا ناملرحü ا رشوع" ل تاجئ ا ناء، وتعظمي  تكامل ا ملمن أجل ا ن ب  .لسـ

ية عن شكره  .189 تحدة األمر يكوأعرب وفد الوال^ت ا يق"مل تد قبة ا ل يمي "  ا:اخيل والرقابة اإلداريةلشع لتقإلعداد تقرير ا
ياهتا تقل وتقدمي تو صا متراره  وأعرب. ملسـ تطلع إىل ا رشوع، و تاجئ اليت حتققت حىت اآلن من خالل هذا ا سـعن رسوره  ي ملن ل

ية"يف إطار  ثا ناملرحü ا  ".ل

ثتقدمي وإعداد الويقة" لألمانة"وأعرب وفد الربازيل عن شكره  .190 تب وذكر أن تق. ل ية خاصة  يمي اكن ذي أ ملكرير ا مهتق ل
ثل هذه. براءات �خرتاع يف بالده شاريع   üتق ي�ت ا ية ا موأبرز أ ملتق سـ ملمه هم مراحل . ل سني  يحات  تو تفوطلب بعض ا تح ض لل

تقرير تعلق  يحات ف�  تو رشوع، وبعض ا ليذ ا ي ض ل مل تاك. نفت يا و� نولو رشوع مراكز دمع ا تقرير أن  بأوال، ذكر ا جل لتك م ر قدم ً
يذه فهيا سة اليت مت  ب�ان ا تنفسامهة هامة يف ا مخل ل تاجئ اليت مت . م تقرير إلقاء مزيد من الضوء عىل ا نويطلب الوفد من معدي ا لل
تاج توصل إىل هذا � بار  تنأخذها يف � لل سـت بب . ع يقات  تضمن رسدا للردود أو ا تقرير مل  همه بأن ا سوأعلن الوفد  بتف تعل ي لل ً

شف لكبات عدم ا نومع ذ,، يرى الوفد إماكية تقدمي بعض املعلومات بدون اإلفصاح عن األطراف اليت .  واإلفصاحمتطل
رشة ب�ان. قدمت الردود رشوع يف  يذ ا بكة اإلنرتنت، مت  بو عىل  يا، وفقا للموقع �لكرتوين للو ïع مل نفت شـ ي لوهذا، يرغب . ن

رشوع يع ا تو ناك أية نوا^  ملالوفد يف معرفة ما إذا اكنت  سـ ل توسعه ثا، وفقا لوïئق . ل يف ب�ان أخرى، وما يه معايري هذا ا ïل
يل إىل  يل براءات �خرتاع أو ا شاط الوطين  نادا إىل إحصاءات عن ا ب� ا ياجات ا يمي ا رشوع، مت  ملا سج ن س ل لتت ل ح ًمل ت تق

تخدام براءات �خرتاع بات ا. سـا شري إىل  ملقويريد الوفد معرفة ما إذا اكنت تÀ اإلحصاءات  طل تضمن أيضا ت تميني فقط أو 
ميني ملقبات غري ا شاط أكرث . طل يا اليت حتظى  نولو يادين ا تحديد  تخدام اإلحصاءات أيضا  نوإلضافة إىل ذ,، مت ا ل بسـ جل تك م
تحديد جمال . لرباءات �خرتاع تخدمة  يام املؤلفني بإلقاء مزيد من الضوء عىل املعايري ا ياق، يود الوفد  لويف هذا ا سـ ملسـ قل

نول يالتكا يد  .جو يكون من ا ملفوأخريا، وهذا جمرد اقرتاح، فإنه  سـ يمي " لألمانة"ً يات اليت قامت  لتقتقدمي معلومات عن اإلرسا ل
ية46وعددها  تاجئ ا يمي ا متكن الوفد من  ثة، حىت  لعمل  ن لبع تق رشوع عىل . ي ية  يق فا تدامة، يود الوفد  تعلق ال للموف�  عل سـ حتقي
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نحو. املدى الطويل مترار لوعىل هذا ا نوية والاكرييب، وغريها من الوفود اليت ترغب يف ا نا مع ب�ان أمرياك ا سـ، وتضا ب جل م
ية ï üرشوع من خالل مرح مترار ا يده الاكمل ال رشوع، أعلن الوفد عن تأ نا ملي  .سـمل

يدة للغاية يف تقدمي حملة عامة .191 ها بأهنا  تقل، وو يمي ا تقارير ا به  يا عن تر مفوأعرب وفد بو صف تق سـيف ب ملي ل ح ية تقدم ل كيف عن 
شاريع يذ أهداف . ملسري العمل يف ا شاريع  سامهة اليت تقد?ا ا يل  هم إدراج  نفومكالحظة عامة، أفاد الوفد بأنه من ا لتمل مل للم حتل

يمي يف الصادر إلجراء ا ية  تصاصات املر ية وإضافهتا إىل � تقجدول أعامل ا لخ تلك جع للمن وقد مت إغفال هذا األمر إىل حد . لت
حتبري يف  تقاريرك ليل ا يف . ل تصاصات ا ية ال رشوط املر ند إىل ا يد إضافة هذا ا يكون من ا تلكوأضاف بأنه  جع ب لسـ خل لملف

ية تقبلي�ت ا ملسـلل متكن الوفود من احلصول . تق يد ا*ي مل  يمي الو يمي هو ا تقرير، ذكر الوفد بأن هذا ا تأما خبصوص ا ح تق لتق ل ل
يث مسح فقط الطالع   ،U تقرير األصيل ُعىل ا ح بل ل ولفت الوفد األنظار إىل ما ". األمانة"قعىل ملخص مت إعداده من 

يع  تأكد من حصول ا تقرير األصيل وا رس �طالع عىل ا هم جدا أن  ية، بأنه من ا مجلذكره وفد مجموعة جدول أعامل ا ل ل يتيمن ً مل لت
رشوع وتاجئه نعىل فكرة واحضة عن ا يل جدا م. مل توفر سوى ا ًويف الوقت احلارض، ال  لقل ن املعلومات عن الوïئق، وعن ي

شود نجاح ا رشوع  يق هذا ا متكن من  تقرير حىت  بل معدي ا تخدمة من  ناملعايري واألدX ا لل ل ملسـ مل حتق نق تطرد قائال، . مل سـوا
رشوع يل، اكن من الصعب جدا تكوين رؤية واحضة عن ا تفا ملبدون لك هذه ا ً ص يام . ل  Xيكون شاكرا يف حا قوأعلن بأنه  ً سـ

سمح سوى بتو" األمانة" رشوع عىل وجه اخلصوص لألعضاء، ومل  هذا ا يمي الاكمل  بب يف عدم إ�حة تقرير ا ُيح ا ي ملض ل لل تق س
بل  بق أن ". األمانة"قالطالع فقط عىل ملخص مت إعداده من  تصل مبا  يق حمدد  ته يف اإلدالء  سـوأعلن الوفد ر تعل مب ب غ

يمي يقات عامة عن ا لتقأدىل به من  تق. تعل هذا يعومىض يقول أنه  ناء القدرات  تدريب أو  توى مواد ا نفاذ إىل  ية ا لد يف أ ب ل حم ل مه
تدريب اليت يمت  ية ا تعرف عىل نو ثب وا نظر عن  ناك حاجة إىل ا بارة أخرى،  رشوع، عىل وجه اخلصوص، و لا ع ل ك ل ه بع مل

ية مع  تدر ناجه ا سق املواد وا ها، وإىل أي مدى  بتقد يمي ل مل ية"تت ية احلصول عىل هذه ولفت األنظار إىل". لتمنجدول أعامل ا مه أ
ها رشوعات اجلاري  رشوع وغريه من ا تعلق هبذا ا تقيمياملعلومات ف�  مل مل  .ي

يا عن شكره  .192 نوب أفر يقوأعرب وفد  يمي" لألمانة"ج تفادة . لتقإلعداد وïئق ا يا بصدد � نوب أفر سـورصح بأن  يق ج
تاكر يا و� نولو رشوع مركز دمع ا بمن  ج لتك بب، فإنه يؤيد مت. م سوهذا ا رشوع يف إطار لل مترار ا ملاما ا ية"سـ ثا ناملرحü ا كام ". ل

شأن امليض قدما بني  بأعرب الوفد أيضا عن دمعه للخطوط العريضة املقدمة من وفد ا شة ا�طط . لفل نا قوأضاف بأنه ميكن  م
نب مع الويقة  با إىل  ثاملقرتح  جن يث أنه تضمن CDIP/9/9ج ية،  ثا حواخلاصة القرتاح اخلاص ملرحü ا ن  عددا من ل

تاكر يا و� نولو تعلق مبراكز دمع ا باملقرتحات ذات الصü ف�  جي يحات من . لتك تو ضوطلب الوفد أيضا بعض ا بشأن " األمانة"ل
يمي يني. لتقا ي�ت أخرى بواسطة خرباء خار يذ  جولفت األنظار إىل  تق بب . تنف ته يف معرفة ا نحو، أعلن عن ر لسوعىل هذا ا ب غل

رشوع ع يمي هذا ا مليف  بب معني تق ناك  يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية، وإن اكن  تد بة ا سىل وجه اخلصوص بواسطة  هق ل شع
تخدمة. *, ية ا يل عن ا توي عىل أي تفا تقرير ا*ي قدم اكن قصريا جدا ومل  سـوقال أن ا ملهنج ص حي ملل ً وعىل الرمغ من أن . ُ

تقرير اكنت موضع تقدير، إال  يات الواردة يف ا تو تاجات وا ل� ص ل نت تخدمة سـ ية ا يل ا تقرير ذاته مل يقدم تفا سـأن ا ملهنج ص ملل
يات تو تاجات وا � Àصللوصول إىل ت ل نت رشوع . سـ ترب ا يث  يمي  يل عن نطاق ا تفا ملكام طلب الوفد أيضا املزيد من ا يعل ص حل تق

تضمن أيضا بر\مج  تاكر، بل  يا و� نولو يس فقط مراكز دمع ا تضمن  يواسع جدا و ب جي تك لل ث من أجل الوصول إىل األحباً
تاكر  ية و� با شأن الرباءات شـبكة ، و)ARDI(لتمن تخصصة  يا\ت ا نفاذ إىل قواعد ا با مل ب ته بأنه ). ASPI(لل تمت الوفد  لكموا خ

ية  يمي) ASPI( و (ARDI)مهقال وعىل الرمغ من أ يهنم يف ا سريا عن عدم  لتقإال أنه مل يرد  تضم  .تف

نه، وأعرب عن شكر .193 نأ وفد توغو الريس عىل  يو يئ نظر املقدمة . عىل الوïئق املقدمة" لألمانة"ه تعه لوأيد الوفد و<ة ا
تاكر يا و� نولو شأن مراكز دمع ا ية  ب�ان األفر بمن مجموعة ا ب جل تك يده . ليق يدا من املرحü األوىل، أعلن عن تأ ته  يو تف مسـبصف

رشوع ية من ا ثا مترار يف املرحü ا ملإىل � ن ل  .سـ

194. ية  هورية الصني ا لشعبوتوجه وفد  تقرير" األمانة"لشكر إىل مج ب�ان . لعىل ا ساعدة املقدمة إىل ا لوأضاف بأن ا مل
ساعد عىل دمع  تخدام تÀ املعلومات سوف  نفاذ إىل املعلومات فضال عن تعزيز قدراهتا عىل ا ب�ان األقل منوا  ية وا نا تا سـ لل ل ًل م
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ب�ان لية هذه ا رش" األمانة"وأشاد الوفد لعمل ا*ي أجنزته . تمن مشأن  تاكرب يا و� نولو بوع مراكز دمع ا ج وطلب من . لتك
ية، واخلربات املرتامكة يف املرحü " األمانة" ياجات الو باين يف � تقل، وا يمي ا بار لك من تقرير ا نأن تأخذ يف � ت ت سـ طت ل مل حع تقل

ها يف هذا اÍال معلاألوية من أجل تعزيز  رشوع. ل ية من ا ثا بدء يف املرحü ا ملوأيد الوفد ا ن ل  .ل

نصب . للتقرير" لألمانة"أعرب وفد �حتاد الرويس عن شكره و .195 ثري من �هÒم ا*ي  ناك ا يوعىل الرمغ من أن  لكه
ية فقط رشوع، إال أنه مل يمت توفري سوى ملخصا للويقة للغة الرو سـعىل هذا ا ث ً يكون من األفضل . مل تطرد قائال اكن  سـوا سـ

هذ. ثقراءة الويقة لاكمل رشوعا  كوأضاف بأن  تخصصة، وعىل األخص، إقامة مراكز م يا\ت  شاء وتطوير قواعد  تص بإ ما  ب ن خي
بري من جانب الوفد شاريع اليت حتظى هÒم  هو من ا تاكر  يا و� نولو كدمع ا مل لب ج رشوع ميكن احملافظة . لتك تاجئ ا ملوأضاف بأن  ن

تخدام تÀ ا ية، وا باكت الو نات عىل ا تدامهتا من خالل إدخال  لعىل ا ط ل سـحت ن شـ س يا يسـ نولو تطوير ا جباكت  لتك ل شـ
تاكر تعاون مع . بو� شاركة يف املزيد من ا تعداده  لوأعرب الوفد عن ا للم يا " األمانة"سـ نولو جتطوير ودمع مراكز دمع ا لتك ل

ية ل�ول األعضاء نولو ية وا ية ز^دة القدرات ا تاكر  جو� لتك لعلم بغ  .ب

يمي .196 ية ا نقاط حول  يح بعض ا يا تو لتقوطلب وفد أملا معل ل ض نارص أ. ن يمت بواسطة  يمي  عوال، معايري حتديد ما إذا اكن ا س لتق ً
تقü من خارج  نارص  تعانة  ية، أو ال سـدا بع سـ نظمة"مخل تأخري بني إجناز  ".ملا بريا من ا يا، أشار الوفد إىل حدوث قدرا  ïل ك ًن ً

تني عىل األقل يمي، وقد مت رصد ذ, يف حا رشوع وبني إجراء ا لا لتق ته يف. مل بب وراء هذا األمرغبوأبدى الوفد ر . لس معرفة ا
بل ناسب يف ا يمي يف الوقت ا يات ا يذ  ناك حاجة لضامن  تقوقال بأن  تق سـنف ل ملت مل معل سائل . ه ناك أيضا بعض ا ثا، اكن  ïمل ه ل

متد عىل وïئق  رشوع اكن  ي� ا رشوع  يمي هيمت  يث اكن ا رشوع،  يمي وا يهنا العالقة بني ا يعاألخرى، من  مل مل ل مل بل تق ح تق ب
رشوع بعض. ملا ها  بجيب ربط لك هذه األمور  نفاذ إىل . بعض يمي ا بري ا ثال، اكن من الصعب للغاية  يل ا لفعىل  خل مل تقس لب

تاجئ رشوع أو مؤرشات  ية عن ا رشوع دون توفر وïئق  نا لليل ملتفص بار . مل عتكام اكن من الصعب أيضا حتديد ما إذا اكن ميكن ا
شاركني ذات أثر ية من ا ملردود الفعل اإلجيا نطقةهو. ب تطلب األمر بعض من العمل يف هذه ا ملنا  وقد \قش الوفد من وقت . ي

يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا قيل هذا األمر مع ريس  لئ شع يق . قل تد بة ا شأن أعامل  قومن املقرر عقد حلقة معل  ل شع ب
شاهبة يف العام املايضعلام بأنه قد مت عقد حلقة معل. ا:اخيل والرقابة اإلدارية ل�ول األعضاء يف نومفرب ومن اجلائز . م 

رشوع، وما ميكن توقعه من تقرير  ندات ا تعلق  شة أفضل املامرسات ف�  نا مليص بعضا من الوقت يف حلقة معل  ست ي ق مل مبختص
يمي نا. لتقا بة عىل دراية �مة بذ,، وسوف يطلع الوفود عام إذا اكن ذ,  تطرد الوفد قائال بأن ريس ا ًوا ممك شعئ  أن وميكن. لسـ

بل امليض قدما يال من  سـشلك هذا  س رشوع، . بي تضمن يف وïئق ا يف احملدد ا يمي مبا جاء يف ا ملوقال لقد الزتم تقرير ا ملل لتلك تق
نات يف هذا الصدد ناك أي فرصة إلجراء أي  سيومل يكن   .حته

يق .197 تو نجاح وا تخابه، ومتىن U لك ا ييل الريس عىل ا نأ وفد  فو لئ ل ن شـ . عىل إعداد الوïئق" انةاألم"وشكر الوفد أيضا . ه
برية تاجئ  ساهامت هامة وحققت  يث أهنا قدمت  يع ا:ول األعضاء،  بادرة لصاحل  ية ا كوشدد الوفد عىل أ ن م مج مل لوهذا، . حمه

يده للموافقة عىل  ية"يأعلن الوفد عن تأ ثا ناملرحü ا تاجئ عىل املدى " ل تدامة ا رشوع ألنه سوف يؤدي إىل ا نمن هذا ا لسـ مل
نا يد ا ستا نجز حىت اآلنلبع ملدا إىل العمل ا ً. 

ثالث .198 بكة العامل ا ثل  لوأعرب  شـ يمي"لألمانة"عن شكره  (TWN) مم تقارير ا لتق    يف "األمانة"وقال أنه يؤيد <ود . ل
شاريع رائدة يف إطار  توسع يف  بل ا يقة  ي�ت  مإجراء  ل قمع نة"تق يمي اكن قارصا ". للجا تدرك قائال، بأنه الحظ أن نطاق ا ًوا لتق سـ

ها يف . حد ماإىل  تعرض  ية، ومل يمت ا تدر ثل توجه الربامج ا ية  بعض قضا^ ر يمي  تقر نطاق ا ثال، ا يل ا لفعىل  ب م تق ف لب ي ل سـ ل مل ئيس ل
يمي لتقتلف تقارير ا يذ . خم ب�ان يف  ها ا تلفة اليت توا تحد^ت ا هم األفضل  يمي هو ا نفواكن الغرض من إجراء ا > تف تتق ل لل � لل

ناطق  تعرف عىل ا رشوع، وا ملا ل تفادة يف املراحل مل سـهتدف مهنا، و:مج ا:روس ا سـاليت حققت جناحا واليت مل حتقق ا ململ
هم املأمول، من خالل الويقة . الالحقة يق هذا ا يل  تلف ا:ول األعضاء، اكن من ا ثوكام أشارت  تح تفخم لحتق ملسـ

CDIP/9/5ال Xيا\ت أو األد يمي، فضال عن ا تخدمة  ية ا ب، أو من خالل ا سـ لملهنج تاجئللتقمل ثال، . لنيت تدمع ا يل ا ملفعىل  بس
توى عال من الرضا، ولكن مل يمت تقدمي أية إيضاحات  شاركني أعربوا عن  سـورد يف أحد الفقرات مجü عامة تقول، أن ا ممل
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شاركني شأن عدد هؤالء ا شاركون فهيا عن رضامه، أو  ي�ت اليت عرب ا ملشأن ما يه ا ب مل ي� بأن 9ويف الصفحة . لتقب تق، ورد 
يا\ت تدمع  يق األهداف، ولكن مل يمت تقدمي أي  ية بوجه عام وفرت مؤرشا عىل اجتاه إجيايب حنو  تقصا بتاجئ ا:راسة � ئ سـ حتقن

هام أفضل، ويقدم . هذا القول رس  يمي لاكمل حيت  تلف ا:ول األعضاء إىل احلاجة إىل �طالع عىل تقرير ا تفوأشارت  يتق يل خم
سج تاجئ ا يل ا:امع  ملا: ن نفذ ف� . üللل تدريب ا تعلق  توى، ال سـ� ف�  ي� عن توجه ا تقرير  تضمن ا ملومىض يقول، مل  ل ي حمل ل تقي

تاكر يا و� نولو بتصل مبراكز دمع ا جي يد. لتك تدامة، فضال عن اآلïر عىل املدى ا ي� لال تقرير أيضا أي  تضمن ا بعكام مل  سـ ل لي َ . تق
تدامة من املو شاريع من عدمه، سـهذا لرمغ من أن موضوع � تكامل ا ها ا تحدد عيل أسا يث  هامة جدا  ملضوعات ا سـ سي ح ًل

تدامة تع ال رشوع ال  مترار يف أي  سـولن يمت � يمت م شاريع عىل املدى الطويل. سـ تدامة ا يمي ا ناك حاجة  ملومن مث،  سـ . لتقه
يمي اكمال ثالث بإ�حة تقرير ا بكة العامل ا ثل  لتقوطالب  ل شـ يذ وشدد عىل أن ذ, من األ. مم يه وإرشاد ا تو هامة  نفمور ا ج لتل ل

تفادة تفادة من ا:روس ا ية، ولضامن � ثا سـخالل املرحü ا سـ ن  .ملل

بني يف  .199 شطة املضطلع هبا يف ا يد تقدمي معلومات عن األ يكون من ا تقاده بأنه  بني عن ا لفلوأعرب وفد ا ن سـ ع ملفلفل
رشوع مر يدة من  ب�ان ا يث أن بالده من ا يني  مالعامني املا تفسـ ملح ل تاكرض يا و� نولو باكز دمع ا ج ومىض يقول إن مراكز . لتك

تقü يف بالده تاكر قد مت تصمهيا كوحدات  يا و� نولو سـدمع ا مب ج سات . لتك شغلهيا مؤ سواكنت مملوكة وتدار ورشف عىل  ت ي
تضافهتا نحو، مل يكن لزاما عىل احلكومة الو. سـفردية من القطاعني العام واخلاص اليت قامت  نوعىل هذا ا مترار يف طل سـية �

يل هذه املراكز ثل احلاصل عىل . تشغحتمل نفقات  يفة  سات ا ياز واكنت املؤ ثل ماحن � ية الفكرية  تب ا ماكن  م مللك ملضمك س مت
ياز نوح U من . مت� ياز ا نة من أجل احملافظة عىل هذا � تويف معايري  ياز أن  بغي عىل احلاصل عىل حق � ملمو ت ي سـ ت مي معم ي ن

ي تب ا مللكبل  مك تدريب . ة الفكريةق تاكر  يا و� نولو ية الفكرية مع مراكز دمع ا تب ا ياز، تعاون  ته ماحن � لو ب جت تك مللك مك لبصف م
بحث عن الرباءات بو. لاملراكز عىل معلومات الرباءات وعىل ا ية الو تعمل عن بعد يف أاكد تفادة من دورات ا يوقد مت � مي ل . سـ

سات األخرى  تب أيضا مع املؤ سكام تعاون ا ية ملراكز دمع ملك شاريع برامج تدر سودات  ية الفكرية وإعداد  بتوفري إدارة  يللملك مل م ل
تاكر يا و� نولو با ج ساعدة من . لتك هود و ملومن خالل هذه ا يا\ت "األمانة"جل تب من �شرتاك يف قواعد  ب، متكن ا ملك

تلفة يني يف املراكز ا تعزيز ?ارات املوظفني ا تخصصة  �الرباءات ا ن ل بالد شلك. لفمل تاكر  يا و� نولو للت مراكز دمع ا ب ج لتك
متلني بات الرباءات ا ية الفكرية وأحصاب املصلحة من مودعي  تب ا ية بني  يدة األكرث فعا ية الو حملالرابطة املؤ طل ل مللكسـ مك ح . س

شاء  ية الفكرية يف إ تب ا نوقد جنح  مللك تني40مك سـن مركزا يف أقل من  سني القدرات . ً ساعدة  حتوتج عن هذه ا مل تاكرية ن ب�
نا أن  علمب�، خاصة إذا ما  ميني% 3لل بني من ا بات الرباءات يف ا ملقفقط من مودعي  لفل ية . طل تب ا مللكوحىت اآلن، تلقي  مك

بات إيداع براءات من هذه املراكز ب� . طلالفكرية ثالث  بريا  نه يعد رمقا  ب�ان، و بريا ملعظم ا لوهذا قد ال يكون عددا  ك ل ًك ً لكً
بات الرباءاتيودع فهيا عدد  طليل من  با للحصول عىل الرباءات . قل سـهتدف للعام القادم هو إيداع ألف  طلوقال الوفد إن ا مل

نجاح يدا  ياسا  يكون  للمن خالل املراكز، وأن إجناز ذ,  ًسـ ج  .مق

ساهامهتا .200 شكر إىل الوفود عىل  موتوجه الريس  ل ية اليت خاض. ئ تجارب اإلجيا نة قد مسعت ا بوقال إن ا ل ب�ان للج لهتا ا
رشوع، وعىل هذا  ثرية اليت قطعت خالل ا ناك طلب مزتايد يف ضوء الوعود ا رشوع وإن  يدة يف إطار ا ملا مل لكسـ هتف مل

يد اللكي ا*ي حظي به تأ تحق ا ياألساس ا ل رشوع يف إطار املرحü . سـ مترار هذا ا متدوا أيضا ا ملوأضاف أن األعضاء ا سـ ًع
ساؤالت  ية، ومع ذ,، فقد أثريت  ثا تا ن ية ل هم أفضل  توصل إىل  يح ا تقارير اليت  بعة وتوافر ا ية ا شأن ا للمهنجنة  ل ت ل ت ملهنج ب في ت مل مع

رشوعات أخرى يمي  سني  نة بغرض  ساؤالت جوهرية  تاجئ، كام أïرت ا:ول األعضاء  موا تق حت ي ت معن ئودعا الريس األمانة إىل . ل
ئü املطروحة  . سـاإلجابة عىل األ

يد عرفان(وتو<ت األمانة  .201 يدة للغاية)  لوشلسـا يقاهتا ا شكر إىل الوفود عىل  ملف تعل تعلق لرتمجة، قال إن . ل يوف� 
سع األمانة إعداد  ياسة، ال  متدهتا ا:ول األعضاء، حبمك هذه ا بو اخلاصة للغات اليت ا ياسة الو نة ختضع  يوïئق ا سـ ي سـ لللج عل

يع اللغات جبميع الوïئق  بب إعداد مل. مج سوبني أن هذا هو  يان© بة إىل احلاX . حخصات يف بعض األ لنسـوأضاف أنه 
يه تقرير الاكمل أيضا للغة اإلنلكزيية ملن أراد �طالع  يح ا نة، فقد أ علالرا ل ت ية اليت أïرهتا . ًه ثا نقطة ا نوحتول إىل واكنت ا ل ل

يق ا:اخيل وا تد بة ا تعلقة بدور  يا، وا نوب إفر يا و قشلك أسايس وفود مرص وأملا يق لج شع مل ن ًلرقابة اإلدارية، وقال إن هنجا ب
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يمي تقارير ا بع  تقبا  لت ل ي ًشع رشوعات . مت يمي اخلار[ ألربعة  ية اكنت قد نظمت ا يق جدول أعامل ا بة  موبني أن  تقل من سـ لتشع تن ©
رشوعني يمي  نظمي  يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا بت من  مو تق تق ل شع شاري خار[ . طل ستوذكر أن تعاقدا قد أبرم مع ا ً

يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية هو أن ا:ول . ذ, يف هذا الصددك تد بة ا ميني من  نظمي هذين ا بب طلب  قوقال إن  لس شع لتقيت
بة بت تعزيز دور تÀ ا شعاألعضاء  يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية جزءا من . لطل تد بة ا ترب  ًوأوحض أن بعض الوفود قد  ق ل شع تع

بق ا* نظمة، إال أن األمانة، كام  سـا شاري مل تقال، ويف هذا احلاX عىل األخص أبرمت تعاقدا مع ا يا\  بة  ترب ا تكر،  سـ ك شع ستع ً ً م ًل
يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية. خار[ تد بة ا بت تعزيز دور  تذكري بأن ا:ول األعضاء  بغي ا قوعىل ذ,،  لن شع طل ل وقال إن . ي

ية، فقد يذ جدول أعامل ا نا يف  ثل أيضا دورا  منهذا  سـ لتمي ً تنفً حم بة ً بب طلب ذ, من  يق وهذا هو  ية ا شع اكن مضن آ سـ سل لتن
يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية تد قا ها اآلن مديرا جديدا. ل سابق، إال أن  يا يف ا متü القوام و بة مل تكن  ًوذكر أن ا ً ل ليف ًشع ظ مك . ل

يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية ب تد بة ا يه أن تضطلع  قو*, فقد بدا لألمانة أنه من الو لج شارك مع شع هد  لتدور يف هذا ا جل
ية يق جدول أعامل ا منبة  سـ لتشع هار ا:مع ا*ي وفره . تن شأن احلاجة إىل إ يا  ظمث أشار إىل املالحظة اليت أبداها وفد بو بيف ل

ية يات جدول أعامل ا يذ تو يل  رشوع يف  منا ص لتس نف تب يمي يف . مل تحاول إدخال هذا اجلانب يف تقارير ا لتقوقال إن األمانة  سـ
ند . سـتقبلملا بل ا:ول األعضاء حني تأكد  رشوع واعÒده من  عومع ذ,، فقد روعي هذا اجلانب وقت وضع تصور ا ق مل

ية يات جدول أعامل ا تو بع لفعل  شطة والهنج ا تجابة األ من�عÒد من ا ص ل ت ن لتسـ نقطة اليت . مل لغري أن األمانة أحاطت علام  ً
تحاول إدخال ذ, اجلانب يف تقاري بلسـأثريت و يمي يف ا تقر ا سـتق نا(وأشارت األمانة . ملل تعلقة ) بيليتريي راجاو ئü ا ملإىل األ سـ

يمي ا:اخيل واخلار[ يار بني ا لتقال يمي ذايت . تخ تقل و يمي  ية، هو الفرق بني  هم، من و<ة نظره ا تقوقال إن ا تق سـمل مشخص ل
رشوع يق ا:اخيل والرقابة اإلدا. ملجيريه موظفو ا تد بة ا قوذكر أن  ل بارشة، شع بع املدير العام  تقü، وبني أهنا  بة  ًرية  مم تت سـ ©شع

تقل، وسمل هذه من أي إمالءات أو حتديدات من أي خشص شلك  ها وتقاريرها تعد  تغري أن بر\مج  سـ مب وقال إن . معل
نظمة عالوة عىل ا ها ا تعرض  يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية راعى ا�اطر اليت  تد بة ا تبر\مج معل  مل ت ل حشع ً ل نظمة حىت ق ملياجات ا

يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية، مبا . تبقى ذات وجاهة ونفع تد بة ا ي�ت يف بر\مج معل  بب تضمني  قوبني أن هذا هو  تق لس شع ©
ية الفكرية ومراكز دمع  ية يف جمال ا يات الو تعلقني ألاكد رشوعني ا ثل ا رشوعات  مللكيف ذ, ما تعلق مهنا  نم مي طمل مل مب

يا و� نولو جا ية كام أهنا . بتاكرلتك يق جدول أعامل ا بة  رشوعات هذه أجريت التفاق مع  ي�ت ا منوذكر أن  سـ لتشع تن مل تق
ها يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا ية مع بر\مج معل  Òسم نفق ل شع شاري خار[ . شـ تعني  تقرير، فقد ا توكام ذكر يف ا سـ سل ُ

ثل أبلغ شارات، غري أن ذ, ال  مييقدم بعض � ت يه سل شاري اخلار[ حتت تو ياق، فقد اكن معل � ج جحة يف هذا ا ت سسـ ل
يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية تد قبة ا ل ها . شع بب تقد تامة يه  يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية ا تد بة ا ية  تقال ميوقال إن ا س لق ل شع ل سـ

باح تقال هذا ا لصتقريرا  ًسـ م بهت. ً بعض عن ر بري ا تقرير ذاته، أشار إىل  غوشأن ا ل تع ل تقرير الاكمل وقال إن الويقة ب ثم يف ا ل
CDIP/9/5 توي عىل تقرير اكمل، وإن املرفقني ية2 و1حت  يل ا تقرير يضامن تفا ملهنج  ص ووحض أن قامئة األشخاص ا*ين . ل

نة كذ, هم مقابالت  مضمأجريت  بعة يف أماكن أخرى. مع تÀ ا بهية  بعة  ية ا توبني أن ا ب ت ململهنج شمل ي. © تد بة ا قوقال إن  ل ق شع
تعريف نطاق  رشوعات  يدين والقامئني عىل ا ية مع ا بد شة  نا لا:اخيل والرقابة اإلدارية حللت الوïئق وعقدت  ئ ملق تفسـ م ملم

يمي تاجئ مع الفريق املرجعي. لتقا تو^ت وا شت ا ي�ت، فقد أسس فريق مرجعي ونو شأن يف سائر ا نوكام هو ا حمل ق لل وذكر أن . لتق
تقري نة يف ا نقاط  ليع هذه ا ي ل ومع ذ,، ميكن يف حاX سقوط أي يشء طلب معلومات . CDIP/9/5ثر الوارد يف الويقة مبمج

ية سم . فإضا رشوع إن ا تاجئ ا تعلق  لقوقال ف�  ب ملي سب تصور CDIP/9/5ث ومرفقات الويقة 2.2ن تاجئ  يل ا ح تضم تفا ن لص
ها يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية  تد لبة ا ق ل ناد. شع ياجات، وا يمي � توشأن  ستق ت نظامت حب نا يف  يد راجاو ما إىل خربة ا ي يلسـ بل ً

رشوع ياق ا ياجات عىل حنو سلمي ومرض يف  يمي � ملأخرى، فقد أجري  سـح ٍت ٍ ٍ ياجات ال يدرج مضن . تق يمي � حتوبني أن  تق ©
يدة ثل ممارسة  با ذا وجاهة، بل إن تضمني ذ,  يس  نظامت أخرى، غري أن ذ,  رشوعات يف  جإدارة ا ب ل ميم ًس ام وقال إنه ك. مل

بة إىل  تقرير كام هو احلال  ها ا يات اليت  تو تابعة  يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا تجري  بل  سـذكر من  ل ص لل ل شع نسـ لف يضم م ق ق
بة  نوي املوجز ا*ي ترفعه  تقرير ا يدرج ذ, يف ا تجابة لطلب ا:ول األعضاء، و يات اليت أصدرهتا ا تو شعيع ا سـ ل سـ سـ ص ل لمج ً

يق ا:اخيل والرقابة اإل تد قا ية العامةل يط ا:ول . مجلعدارية إىل ا يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا تحووحض أن  ل سـشع ق
تابعة بة عن ا يات، كام ميكن ل�ول األعضاء سؤال ا تو يذ ا تطورات  ملاألعضاء علام  شع ص ل لب تنف يا، مفن ا�طط . ً نوكام ذكر وفد أملا

هر نومفرب من هذا العام يمي أخرى خالل  شعقد ندوة  يد لكود هلفكر، رشع لفعل يف وق. تق يمي، ا سم ا سـال إن ريس  لق تق لئ
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ندوة يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية عىل . لإعداد جدول أعامل ا تد بة ا قومبا أن احلضور يرتكز أساسا يف ا:ول األعضاء فإن  ل شع ً
رشوعات إن طلب مهنا ذ, تويق ا شأن أفضل املامرسات  تضمني نقاش  تعداد  ملأمت � ث ل ب ل  . سـ

يحات   .202   تو شكر إىل األمانة عىل ا ضوتوجه الريس  ل ل تعداد األمانة ملراعاة �قرتاحات اجلوهرية اليت . ئ سـونوه إىل ا
ية. طرحهتا الوفود تابعة وا بü، خاصة ما تعلق مهنا  ي�ت ا بان يف ا تؤخذ يف ا ملهنجكام ذكر أن هذه  مل سـ ًسـ ملق لتق مث رصح أن . حل

متد رشوع قد ا عمتديد ا  . مل

شأن ترمجة الوïئق   .203   يقات األمانة  يا إىل  با بوأشار وفد إ تعل ن ترصحي بعدم . سـ تصار األمانة عىل ا شعر أن ا لوقال إنه  قي
ية، كام أن طوها ال  رشوعات ا تعاون يف  يمي ا هذه وïئق ?مة  يع الوïئق غري اكف،  ياسة اللغات برتمجة  لسامح  تق منف ل مج لتسـ م ل ٍ

يع الوïئق إىل هذه وذكر أن ا.  صفحة15يتجاوز  بغي أن ترتمج  ست و ية ا شري إىل اللغات الر نة  ية  مجلقواعد اإلجرا ي ل مس ت للج نئ
بلغا غري . اللغات ها  بلغ  ها إىل الوïئق اليت  شري  ثرية  يات  ياسة اللغات معقدة للغاية وتضم تو ًوأضاف أن  م جحم يبعض ي ك ص سـ

ترب أحد أن جحم ويقة من  تصور أن  ثعادي، وال  يع بلغا غري عادي صفحة بلغ15ي  ً هذا . م تمت الوفد بطلب مراعاة األمانة  لوا خ
ها تفاء مبجرد  شأن ترمجة أي ويقة لاكمل أو � تلخيصند اختاذها قرارا  ك ث ب  . ًع

تحدة  .204   يع لغات األمم ا همة إىل  شأن رضورة ترمجة الوïئق ا يا  با يقات اليت أدىل هبا وفد إ ملوكرر وفد مرص ا مج ب ن سـ ملتعل ل
ية  .مسالر

نـد  متدة :  من جدول األعامل8لبا يات ا تو يذ ا نظر يف بر\مج العمل  ملعا ص ل  )�بع(لتنفل

نظر يف الويقة  ثا تخصصة ودمعه - CDIP/9/9ل يا\ت ا نفاذ إىل قواعد ا مل ا ب ية–لل ثا ن املرحü ا  ل

ثدعا الريس األمانة إىل عرض الويقة    .205   رشوعCDIP/9/9ئ ية من ا ثا شأن املرحü ا مل  ن ل  . ب

سيك(وقدمت األمانة    .206   شايكو يد أندرو  فا ت رشوع) لسـ ية من ا ثا تعراضا للمرحü ا ملا ن ل ية . ًسـ ثا نوقال إن املرحü ا ل
ية اجلودة مالمئة أو  تاكر عا ية ودامعة لال نولو تدامة طويü األمد عن طريق توفري خدمات  لاسـهتدفت أساسا ضامن � ب جسـ تك ً

ياجات، مبا يف ذ, ما اك يا حتقامئة عىل � نولو ية لعدد مزتايد من مراكز دمع ا ت�ر اآلïر ا جن من خالل ا تك بك لس ٍشـ ل
تاكر يا و� نولو تطورة وأفضل ممارسات مراكز دمع ا تاكر وخرباهتا ا بو� مل جب يا من . لتك تو هدف اكن  يق هذا ا ًوبني أن  خ م ل حتق ©

بعا يف املرح تدريب يف املوقع كام اكن  ناحج  يذ ا ًخالل مواصü ا ت لل مل نفت بو ل ية الو تعاون الويق مع أاكد يü األوىل وكذ,  مي ث ل
تعلمي عن بعد لتقدمي دورات ا يل تطوير ذ, وإحراز تقدم من خالل . ل تو¬ أيضا بذل <ود يف  سبوأضاف أنه اكن من ا ًمل

بادل ا تخدم  تاكر إل�حة منوذج إلكرتوين  يا و� نولو نصة إلدارة املعارف ملراكز دمع ا تحداث  تا سـ ب لسـ ي ج تك خلربات وأفضل لم
تواهئا عىل موارد  ية تمكل ما اكن جيرى مهنا يف املوقع، عالوة عىل ا ية عقد ندوات تدر يا وإل�حة إماك حاملامرسات افرتا ًب ي ن ًض

ية يü. يبتدر هر  تفاعيل جاهزا خالل أ يل اإللكرتوين ا قلوقال إن األمانة تأمل أن يكون ا: ل شل نوعة . ً ية  توذكر أن عروضا تقد ممي ً
نصةمن ندوا تاح كذ, عىل هذه ا بو  ملت الو س تقدمي . تي ية  ساعدة معلوما بة األمانة يف إضافة خدمة  لوأعرب عن ر ت م غ

تعراض املوقع اإللكرتوين ملراكز دمع  يا عىل ا تجات واخلدمات، وقال إهنا تعكف حا تعلق  شارات والعون ف�  سـ� ل ن ي ًت مل س
يح ا يث  ته  تاكر وإعادة  يا و� نولو سا ي حب يلك تب ج هتك نصة اجلديدةل نارص مضن ا مليعاب تÀ ا لع تعمل أيضا . ت ًوقال إن األمانة  سـ

تاكر  تطوير ألغراض � بحث وا نفاذ إىل ا تخدام بر\جمي ا ية عىل تطوير ا ثا بيف املرحü ا ل ل ل سـ ن نفاذ إىل ) ARDI(ل لوا
شأن الرباءات  تخصصة  باملعلومات ا تواهام) ASPI(مل توى ملووحض أن األمانة تريد ز^دة عدد ا. حمو يع ا حملتخدمني وتو سـ سـ

تاح يف هذين الرب\جمني  . ملا

ية  .207   ثا شأن املرحü ا نة  يا إيضاحات  با نوطلب وفد إ ل ب ي ن ثال إىل أن مراكز :مع . معسـ يل ا شري عىل  ملوقال إن الويقة  س ت بث
ئت يف  تاكر أ يا و� نولو شا ج نتك ية والرابط املذكورين ال 21بل ن ب�ا، غري أن الصفحة اإللكرتو بدو عىل معلومات ً ينطو^ن ف�  ي
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ية . حمدثة هورية الكونغو ا:ميقرا رشة ب�ان يه اجلزائر و ية ال تذكر إال  سخة اإلنلكزيية من الصفحة اإللكرتو طوبني أن ا ن مجن ع ل ©
نغال وتونس بني وا يق وا تان واملغرب وموزا ندوراس وقريغزي سـوإكوادور و لفل ب سـ له تو. م ية ال  با سخة اإل حتوأضاف أن ا ن سـ ي لن

بب عدم . إال عىل أربعة ب�ان يه اجلزائر واملغرب وتونس وإكوادور بب هذا الفرق و سوقال إن الوفد يرغب يف معرفة  س
ست. حتديث املعلومات تاكر اليت أ يا و� نولو تدامة مراكز دمع ا ية ضامن ا سكام شدد الوفد عىل أ ب سـ جمه ترب . لتك يعوقال إنه 

ية رشوع الر تدامة أحد أراكن ا سـ� ئيسـ ب�ان مل متكن ا بغي أن  تدامهتا و تيض ا ية  يل ضامن جناحه، ألن جناح ا ل يف  ي سـ من تس ن يق لتب
يد باكهتا دون دمع خار[ يف األمد ا تاكر و يا و� نولو هد مراكز دمع ا يدة من  بعا شـ لب ج تك تع لتف يه، أعرب الوفد . ملسـ علوناء  ًب

ت يق � نظر يف مدى  ته يف معرفة إن اكن مثة موعد هنايئ  سـعن ر لل حتقب تدام عىل غ بار مركز ما  سـدامة، أي مىت ميكن ا مت ع
ثري من ا:مع اخلار[ يقة دون حاجة إىل  ٍا ك يث ذكر . حلق رشوع،  شاركني يف ا يف املوظفني ا ُوأخريا، أشار الوفد إىل تاك ح مل مل ل ً

رشوعP3قبل أن أربعة موظفني عىل درجة  يعملون عىل ا مل  يمي املرحü . سـ األوىل إىل ما تقوقال الوفد إنه ال يدري أأشار 
نه وبني الوقوف عىل  ية، مما حال  با نص الاكمل للغة اإل تخصصون من معل أم ال نظرا لعدم توفري ا بيأجنزه هؤالء ا ن سـ ل ًمل

يل اكفة تفا صا تخصصون األربعة يف إطار . ل يضطلع هبا هؤالء ا ملوطلب الوفد تزويده مبزيد من املعلومات عن األعامل اليت  سـ ٍ
رشوع  . ملا

شكر إىل األمانة عىل الويقةو  .208   ية وتوجه  ب�ان اإلفر ثحتدث وفد مرص مس مجموعة ا ل يدها . يقل يوكرر مس اÍموعة تأ
 üيذ املرح يد  يمي املرحü األوىل عىل حنو  ية  نة ا نهتا ا رشوع مع مراعاة أوجه القصور اليت  ية من ا ثا نفللمرحü ا يف تق تي ب ب ٍمل ن للج ن ملعل

ية ثا نا  . ل

يةوتوج  .209   ثا رشوع للمرحü ا شكر إىل األمانة عىل إعداد ويقة ا ية  تحدة األمر نه وفد الوال^ت ا ل ث ل ململ بري عن . يك لتعوكرر ا
تاكر يف  يا و� نولو يس مراكز :مع ا تضمن تأ رشوع، مما  تاجئ احملققة حىت �رخيه يف إطار ا برضاه عن ا ي جن تك لس مل . ً ب�ا21ل

ثني با حوقال إن هذه املراكز تزود ا ية ل نفاذ لغ األ ب�ان منوا  ية وأقل ا نا ب�ان ا ية الفكرية يف ا مه وا�رتعني وماكتب ا ب ل ل ًل م مللك
ية ية وا تخصصة وغري ذ, من املعلومات ا يا\ت براءات  نإىل قواعد  لعلم لتقب تقاده أن من شأن املرحü . م عوأعرب الوفد عن ا

تدامة طويü ا هم يف ضامن � رشوع أن  ية من ا ثا سـا ن تسل ست يف املرحü مل تاكر اليت أ يا و� نولو سألمد ملراكز دمع ا ب ج لتك
تاكر  تطوير ألغراض � بحث وا نفاذ إىل ا سن من بر\جمي ا باألوىل وأن  ل ل ل تخصصة ) ARDI(حت نفاذ إىل املعلومات ا ملوا ل

تعلقة لرباءات وبغريه) ASPI(بشأن الرباءات  تخصصة  يا\ت  نفاذ إىل قواعد  سع نطاق ا ميث  م ب ل ت نصة يحب شئ  ما وأن  تن
ية وا:وية وأن هت� فرص  ية واإل تاكر عىل األصعدة الو يا و� نولو بادل بني مراكز دمع ا يل ا لإدارة جديدة  مي ن ب ت قله ط جل لتك لتس

ية عىل نطاق أوسع ية . يبتدر تو يذ ا ية وناءة عىل درب  ية  ثل يف نظره خطوة � ية  ثا صوقال إن املرحü ا ل ب معل ل مت ن ووحض . 8تنفل
ئü كذ,الوفد أنه  بدأ فإن :يه بضعة أ يث ا رشوع من  ية من ا ثا يده للمرحü ا سـمع تأ مل ن ل حي تاج ف� . مل رشوع  سـيحوقال إن ا مل

شاركني ف� ييل الربع الرابع من  يا\ت وا نارشين وقواعد ا تجددا من ا يضا  تذب  يع حىت  تو هد ومزيد من ا ملبدو إىل  ب ل جي سـ ل لي ً م ف ًتع
با 2013عام  ً، مما جيعل الوفد را تطلب مراكز غ ثة ورابعة وهمل جرا، أي هل  ï üتطلب مرح رشوع  ستيف معرفة إن اكن ا ل ًي مل

يف  ب� ا ها لاكمل إىل ا ية متو سؤو تحول  شلك دامئ أم هل  بو  يا من الو يا و تاكر دعام ما يا و� نولو ملضدمع ا ل ل م ت ب ي ن ل يلب ج ًتك تقً ًل
سات دامعة أخرى يف وقت ما ٍأو مؤ نه من شواغلويف هذا الصدد، أعرب الوف. س يا ف� أعرب  با ته وفد إ شار عد عن  ن سـ ك  . م

شأن الويقة، أوهلام أن الصفحة    .210   يقني  يا  ثوأدىل وفد بو ب بتعل ية أو الصفحة 5ليف با سخة اإل ن من ا سـ سخة 4لن لن من ا
تدرييب املقرر عقده شري إىل الرب\مج ا لاإلنلكزيية  يكو. ت تقاده يف هذا الصدد أنه  سـوأعرب الوفد عن ا ن من املالمئ إدراج ع

تقد يف الوقت الراهن منوي ألي تدريب، وهذا  بعد ا تعلق  مفنص  لت ل نه أيضا . ي تعامل مع األمر مبرونة،  ًوقال الوفد إنه  لك ي
ناءات وغري ذ, من القضا^  منوي، مبا يف ذ, مواطن املرونة و� بعد ا يد لو أشري إىل ا ثتقد أنه قد يكون من ا تملف ل سـيع لت

همة كجزء يةملا ية، . لتمن من جدول أعامل ا ثا يجرى خالل املرحü ا ية الفكرية  شأن حامية ا نوقال إنه قد ذكر أن تدربا  ل سـ ب مللكي ً ُ
تدريب املقرر إجراؤه يل عن نوع ا لومع ذ, مل ترد أي تفا هم إدراج إشارة إىل نوع . ص تقاده أنه من ا ملوأعرب الوفد عن ا ع

منو^ تدريب ورضورة توجهيه  ًا ت تقاده 7 الصفحة وقال إن. ل يمي، وأعرب الوفد عن ا ية تضم إشارة إىل ا با سخة اإل ع من ا ن سـ لتقن ل
تدريب منوي  يه ا تو يمي  يد وضع معايري  يكون من ا لليف هذا الصدد أنه  لل لتسـ ج تق هام . ملف يمي مدى إ ثال *,  سورضب  تق بم ً
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ية واهÒماهتا نا ب�ان ا ياجات ا بريه عن ا ية و تدريب يف ا ما ل ل ت تع من حل سم الوصفي وقال. لت هم تضمني هذه القضا^ يف ا لق إنه من ا مل
رشوع يمي من ا تعراض وا سم � تدرييب وأيضا يف  ملمن الرب\مج ا تقل سـ ق  . ًل

تخابه   .211   ئة إىل الريس عىل ا نوتوجه وفد تونس  ئن شامü. لهت شكر إىل األمانة عىل الوïئق ا لكام توجه الوفد  وقال إن . ل
ية  ثل أ رشوع  مها مي بحث، كام أنه مل ناعة وا نفاذ يف قطاعي ا لبة إىل بالده نظرا ملا يوفر من معلومات للك من حيظى  لص ل ًسـ لن

ية نولو يس املراكز ا ثل تأ رشوعات أخرى،  جأداة ?مة  تك س لم ية . مل يجوأثىن الوفد عىل األمانة ملا ذكر يف الويقة وخاصة اسرتا تث ً
ية ثا نيذ املرحü ا ل ثشأن الويقةوأيد الوفد لك ما ذكر . تنف  . ب

ئü واقرتاحات .212   ته الوفود من أ تجابة ملا طر سـودعا الريس األمانة إىل � حسـ ية . ئ مهوذكر أن الوفود شددت عىل أ
نادا إىل تÀ املعايري رشوعات ا يع ا يمي  هم  رشوع وأنه من ا تدامة ا ًا ت تق سمل مج ملسـ  .مل

با .213   ئü اليت طرjا وفد إ تت األمانة إىل األ نوا سـ سـ ًوقالت األمانة إهنا ذكرت سابقا أن املوقع اإللكرتوين اخلاص . يالتف
يلكة ية إعادة  يخضع  يا وأنه  تعراض حا يد � تاكر  يا و� نولو همبراكز دمع ا لعمل سـ ل سـ ًب ق ج يا\ت الواردة يف . لتك لبووحض أن ا

ن21©وبني أنه حىت اآلن أطلقت . املوقع اإللكرتوين قدمية ية ملراكز دمع ا بكة و لتك  ن تاكر ووقع طشـ يا و� بولو ً ب�ا اتفاقات 30ج
ناك  توى اخلدمات، بل إن  هعىل  يه أو تلقت 80مسـ تاكر  يا و� نولو رشوعا ملراكز دمع ا يذ  ف ب�ا بدأت األمانة  ج تك بنف ل م ًت ً

يا بات األخرى  رشوعات، كام وردت بعض ا يذ أحد هذه ا نه  يا  تا ًبا  ً هً لطل ب ك شفطل مل نفت  وعىل ذ,، أعربت األمانة عن. لم
تلف القوامئ تحديث  بالغة  ية ا خمإقرارها أل ل ل يلكة املوقع . مه تعراض وإن إعادة  تحقق خالل � هوقالت إن ذ,  سـ يس

شلك واحض تجرى بأرسع ما ميكن حىت تعرض املعلومات  باإللكرتوين  يف املوظفني أن أربعة . سـ تاك تعلق  نت ف�  لو ب ي بي©
سم مراكز Pموظفني آخرين عىل درجة  ية ق يعملون يف  تدر يات ا نظمي الفعا يون  تاكر، وأوئك  يا و� نولو بدمع ا ت ج يتك ل ل ب ن ل معب ل

تاكر ية � يا يف  نولو ية معلومات الرباءات وا رشوع وعن أ ية عن ا تقد بوتقدمي العروض ا معل مه مي جل لتك ووحضت أهنم يقدمون . مل
تخدام   Xيات حبث فعا يذ  ية  سـكذ, عروضا عن  معل نف تيف ك ًPATENTSCOPEبو، وهو نظام ا يبحث :ى الو وقالت . ل

ثل  ية األخرى  ية الفكرية اÍا يا\ت ا تولون حفص قواعد  يني أو ثالثة  بريين خار سم يضم أيضا يف العادة  مإن ا مللك ج نخ ب ي ًلق
Espace . ية أو من غريها من نظمة الصحة العا يال من  سم جيري تدربات كذ, وأنه يضم يف العادة ز ملوأضافت أن ا ي ملق ًم

نظامت ا لشقا بحث Research4Lifeيقة من رشاكة مل نفاذ إىل ا شأن بر\مج ا ية  نظمي دورات تدر ل اليت ساعدت يف  ل ب ي بت
تاكر  تطوير ألغراض � بوا بكة ) ARDI(ل ية عرب  بحوث ا ية إل�حة الوصول إىل ا نظمة الصحة العا بادرة  شـو لصح ل مل م م

بح) HINARI(اإلنرتنت  نظمة األغذية والزراعة للوصول إىل ا لوبر\مج  ية عرب اإلنرتنت م ية العا ملوث الزرا ) AGORA(ع
ئة عرب اإلنرتنت  ية يف جمال ا بحوث ا بيوبر\مج الوصول إىل ا لعلم ئة) OARE(لل تحدة  تابع لرب\مج األمم ا بيا مل وذكرت أن . للل

بري تدريب، كام يوجد يف العادة ما ال يقل عن  يد كذ, يف جزء من ا شاركون إىل مدى  بو  خالزمالء يف الو ل بع م ين أو ثالثة ًي
تدرييب نارص أخرى من الرب\مج ا لآخرين جيرون  بلغ . ع تدريب  شاركني يف ا يووحضت أن عدد ا ل وقالت إنه .  يف العادة50مل

نارص  نطوي ا يث  ية وأخرى نظرية،  نارص  تدريب ا*ي يضم  هذا األسلوب يف إجراء ا ية لغة  تت فعا لعقد  ت معل ع ل حل ل ثب
شاركني متر يق ا ية عىل  يا مل ب يهنم من تطلعمل نة خاصة لرباءات  يا\ت  ية عىل قواعد  يات  بحث واسرتا لمتكنات يف ا ي ب ث يج معل حب ت

بحث يات ا لإجراء  تاكر، قالت إنه من غري املمكن اإلفادة بأهنا . معل يا و� نولو تدامة مراكز دمع ا تعلق  بوف�  سـ جي لتك
ية، فللك ب� هنجه وال ي تدر بتحقق بعد عدد معني من ا:ورات ا يت ل ٍس رشوع" هنج موحد"وجد ٍ يذ ا مليف  نت أن الهنج . نفت بي©و

نارص أخرى  يا األعامل و نولو سلطات أيضا، بأرسع ما ميكن، نقال  يث أضافت ا بني هنج منوذ[،  بعه ا عا*ي  ل لفل جت تك ح لت ً
ب ثل هذا يف حد ذاته خطوة  يع قاعدة العمالء، و يل تو تخدمني يف  بة إىل ا كجتعل املراكز جذابة  مي سـ س سـ بسـ مل ًرية جدا حنو لن

ناس يو: للمركز أعامال ومعالء تدامة، فدخول ا ًيق � ل سـ رشوع هو األمد األطول ال األمد القصري، . حتق للمغري أن املقصود 
يات اجلديدة نولو تطور مع تطور ا ية طويü األمد  جهذه  تك لف ت بات . معل نة تكون  بغي لفعل وجود مراحل  تطلوقالت أنه  ي مي مع ن

تدريب  ساعدة وا لا يد مل نا إىل حد  سري األمور سريا  ناقص وأن  بغي أن  ثري أول األمر، غري أنه  ها أكرث  بعخال سـ ت ت ًي ح ً ت ن بك ل
ب� املعين ذاته برية عىل ا متد ذ, إىل درجة  يث  تقل، غري أنه يصعب حتديد موعد �نهتاء من ذ,،  لوشلك  ك سـ يعب ح مث . م

تح سؤال ا*ي طرحه وفد الوال^ت ا تت األمانة إىل ا ملا ل رشوع لتف رشوع وقالت أن ا شأن احÒالت متديد ا ية  ملدة األمر مل ب يك
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ته تدا تطلب تأمني ا رشوعا قصري األمد، بل هو يشء  يس  بق ا*كر  مكام  سـل ي ًسـ ياجاته. م . حتوكررت القول بأن للك ب� ا
ية ياجات ا يف لك ما تقوم به عىل � حمللووحضت األمانة أن ما حتاول فع/ هو  ت حي سم وقالت أهنا تقدم. تك ت تدربا مالمئا  يي ً ً

تدرج يف إحاX األمور  نة ا  üية مث ميكن بعد جتاوز مرح ياجات الو � Àساع حىت يليب ت لبأكرب قدر ممكن من � ي ن ت معت ط ح
يني رشاكء ا حمللعىل ا نت األمانة أهنا تدرس إماكية تدريب مدربني حىت ختلف من وراهئا مدربني يضاعفون املفعول. ل نو . بي©

شاء مركز واحد :مع . ملرحü األوىل اكنت مرحü تعملورصحت بأن ا نظر يف إ نوقالت األمانة أهنا بدأت أول األمر  ل
تايل اتضح أنه بدال من مركز واحد صغري  باكت، و نظر يف أمر ا بريا  با  بث أن وجدت  تاكر فمل  يا و� نولو ًا لً شـ لل ك طل تل لب ً ج لتك

بري داخل تاكر أو مركز  يا و� نولو ك:مع ا ب ج بكة من هذه املراكز، لتك سق  تب الرباءات أن  بغي  تب الرباءات،  شـ  ن يي ملك ن مك
يريات عىل الهنج خالل  ثل اجلامعات ومراكز األحباث، مما أدى إىل إجراء بعض ا همة  سات ا تعلق بربط املؤ تغخاصة ف�  س لي م مل

ية كذ, ثا تغري يف املرحü ا ناملرحü األوىل، وال شك أنه  ل نت األمانة أهن. يس سار، ومع ذ, مفن بي©و تقدم عىل ا ناء ا تعمل أ ملا  ل ث ت
بو ورشاكهئا تطلب الزتاما طويل األمد من الو رشوع مل يكن لألمد القصري وأنه  يان أن ا هم عدم  يا ي ًسـ مل ن وأعربت األمانة عن . مل
ت يل إن ا تفا شة مزيد من ا نا تعدادها لعقد اجÒع و سؤال جوا وعن ا ها أن تكون قد أوفت ا قأ م صمل ل ق سـ ٍل . ضت احلاجة ذ,ً

ية الفكرية، مبا يف ذ,  شأن احلاجة إىل تضمني أوجه أخرى  يا  سؤال ا*ي طرحه وفد بو تت األمانة إىل ا للملكمث ا يف بتف لل ل
ية  ثا ياجات لك ب�، وقالت إن هذا أمر ?م وإهنا سرتاعي ذ, خالل املرحü ا تدرييب العÒد ذ, ا ية، يف الرب\مج ا نا ل ت ل حمن لت

رشوع  . ملمن ا

رشوع .214   يا سؤ� عن جودة أوراق ا ملوأïر وفد أملا ً يعمل املديرون . ن يات  تو تقرير بعض ا لوقال إن املقمي أدرج يف ا ص ل ل �
بغي تضمني  تاجئ، كام ذكر أنه  ية لألداء وا تخدام مؤرشات ذ يث تعلقت إحداها  ية،  ثا يذ املرحü ا بل  نهبا  ح نف يق ن ك سـ ن ُل ل ت

تاجئ رشوع مث قا. للنمؤرشات لألثر و بان خللو ورقة ا توجهيات قد أخذت يف ا يه أن تكون هذه ا شكوك  ملل إنه من ا سـ ل حلمل ف
تاجئ تلفني حيول . لنمن أي ذكر ملؤرشات األثر، بل ال تذكر الورقة إال ا تخدمني ا ياب خط أساس لعدد ا �وأضاف أن  سـ ملغ

شأن م ية املقمي  ياسات يف هذا الصدد، مما يرحج أن تو بدون إجراء أي  �ص بانق ية مل تؤخذ يف ا سـؤرشات األداء ا* وقال . حلك
بة ترتاوح بني  يص  بغي  نص أيضا عىل أنه  تقرير  سـإن ا ختص ي ي نل ن يمي 2 و1ً ية للرصد وا رشوع اإلجام يف ا لتق ملائة من تاك لمل ل

يني بلغ . ملهنجا رشوع  مية ا تومبا أن  مل بة 1.6ق يون فرنك سورسي فإن  سـ  نمل ساوي 2ي يك سورسي،  فرن32000ت ملائة مهنا 
ية تذكر  ية قد أخذت يف 10000شـغري أن احلا تو ص فرنك سورسي، وعىل ذ, فإن الوفد يرغب يف معرفة إن اكنت هذه ا ل ي

رشوع بان خالل إعداد ورقة ا ملا  . حلسـ

يذ الوارد يف الصفحة  .215   يا إىل اجلدول الزمين  نوب إفر نفوأشار وفد  يق  املقرتحة وقال إن الفرتة. ث من املرفق لويقة9للتج
ية  ثا نيذ املرحü ا ل تدى 20لتنف يس ا نص كذ, عىل أنه يفرتض اكÒل تأ رشوع  يمي ا تعلق  سم ا هرا وإن ا ن  ي مل مللق س تق ملش ب ً

ية خالل  ساعدة املعلوما تاإللكرتوين وخدمة ا يس 12مل شري إىل أن تأ ية، غري أن اجلدول الزمين  ثا هرا بعد بدء املرحü ا س  يش ن ل ً
ساعدة املعلوم ثالث من عام ملخدمة ا متل إال يف الربع ا ية لن  لا ية ثين . 2013يكت ثا يذ املرحü ا نوقال إن ذ, يأيت بعد بدء  ل تنف

رشوع يمي ا يا  تا اك يح و هرا، مما ال  ملرش  ل تقع ف ق ت ًش ً ي تفكري يف هذا األمر نظرا إلبراز . ً يد ا نة أن  ًوأضاف أنه رمبا جيدر  ل تع للج
تاح  يق الوقت ا يمي  تتقرير ا للتق ملل يذ هذا اجلانب يف موعد أقرب. قيميض نظر يف  يه اقرتح الوفد ا تنفوناء  ل عل وقال إن نفس . ًب

ثاين من عام  تكامU يف الربع ا يس خدمات �تصاالت املقرر ا بق عىل تأ لاألمر  سـ سنط تا 2013ي يث ال يدع ذ, إال و  ،ً ق ح
يمي لألثر تقيال إلجراء  ً ية األسايس . قل ثا مووحض أن تركزي املرحü ا ن يس من الوفاء حبق ل تدامة، وعىل ذ,  فلنصب عىل � سـ

تكامل لك يشء يق ال رشوع أن خيصص وقت هبذا ا سـا لض َ  . مل

شأن الويقة  .216   ثالث بضع نقاط  بكة العامل ا  üث ثوأبرزت  ب ل شـ ية، قالت إنه من . CDIP/9/9مم تدر تعلق لربامج ا يبفف�  ل ي
توازن فهيا وانطواهئا عىل  يق ا هم ضامن  لا حتق ية الفكريةمل شأن نظام ا نوعة  مللكنظورات  بم بغي أن تعاجل أيضا . مت ًوأضافت إنه  ين

تجارية وحق املؤلف . قضية مواطن املرونة تضمن تدربات عىل الرباءات والعالمات ا رشوع  ثü إهنا تدرك أن ا لوقالت ا ي س يملم مل
تخدام مواطن املرونة من أ بغي تركزيها عىل مواطن املرونة ملا ال مهوإنه  سـ تاكر، ا*ي هو مدار ني يل دمع � بية لغة يف  بس

تاكر يا و� نولو بأمر مراكز دمع ا ج تعلق لفقرة . لتك بغي أن 2يوف�  تخصصة، قالت إنه  يا\ت ا نفاذ إىل قواعد ا تعلقة  ين ا مل ب ل لمل
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نفاذ جماين إىل خدميت  تع  ية اليت  نا ب�ان ا ية ز^دة عدد ا بيكون من بني األهداف الر مت ل ل تسـ م تخصصة ئي نفاذ إىل املعلومات ا ملا ل
تاكر تطوير ألغراض � بحث وا نفاذ إىل ا بشأن الرباءات وا ل ل ل ب�ان . ب ثü أن عدة ب�ان مل تدرج حىت يف قامئة ا لوذكرت ا ملم

تاكر تطوير ألغراض � بحث وا نفاذ إىل ا شأن الرباءات وا تخصصة  نفاذ إىل املعلومات ا تحق تلقي خدميت ا باليت  ل ل ل ب مل ل . تسـ
رشوعوق ية  بغي جعل هذا أحد األهداف الر للمالت إنه  سـ ئيي يمي إنه . ن تعراض وا سم اخلاص ال تعلق  لتقكام قالت ف�  سـ لق ي

ية  تو تدريب وا توى برامج ا يمي  شمل ا بغي أن  رشوع، و يمي اخلار[ يف هناية ا هم إدراج مكون  عيكون من ا ل ل حم ي ي تقسـ ن تق لمل مل لل
يةًواجتاهاهتا عالوة عىل مدى ما أضاف م يق الفجوة املعر يث  مية من  تاكر من  يا و� نولو فركز دمع ا ح ج يتك تضب ق وقالت . ل

تابة تام لإلدالء هبا  تعدادها ا تجاوز عهنا يف الوقت الراهن مع ا ثü إن :هيا عدة نقاط أخرى  ًا ك ل سـ س متت بذكر . تملم ختوا
ياس مدى  سني هذه املؤرشات  بغي  ناحج وقالت إنه  تكامل ا تمؤرشات � لق حتن ي ل تاكر سـ يا و� نولو ببب مراكز دمع ا ج تك لس

يد الوطين،  شطهتا عىل ا ية أو أ تاكر ا ية وز^دة قدرات � يق الفجوة املعر يث  يقي من  سن  يق  لصعيف  ن حملل ب ي فحت ح حق تضحتق
بو تضطلع هبا الو شطة اليت  ية ال تعكس إال األ يغري أن املؤرشات احلا سـ ن تخدم . ل شطة  تكامل هذه األ سـوقالت إن ا ن يسـ

نة نجاحهللرب تاجئ ا تاكر، إال أن مثة حاجة إىل مؤرشات أفضل  يا و� نولو ل عىل جناح مراكز دمع ا ن لب ج ثال . لتك ًورضبت *,  م
تدامة تعلق ال بري صü ف�   U يس سارات املقدمة، مما  نت املؤرشات عدد � يث  تدامة،  سـتعلق ال ي ك تف تضم سـ لي . سـح

üمتويل عامل ذو ص نت ملقابل أن ا لو سني املؤرشاتوخل. بي© وأضافت أنه توجد مؤرشات . حتصت إىل القول برضورة 
نفاذ إىل  تلكفة إىل بر\جمي ا نخفض ا ها نفاذ جماين أو  يح  ب�ان اليت أ ثل ز^دة عدد ا يهنا  نظر يف  لأخرى ميكن ا ل ت ل تضم مل ل م

بات شأن الرباءات، وإ تخصصة  نفاذ إىل املعلومات ا تاكر وا تطوير ألغراض � بحث وا ثا ب مل ل ب ل يق الفعيل للمعارف ل لتطب ا
تاكرية  يني � نني ا شطة املوا بات ز^دة أ تاكر، وإ يا و� نولو تاحة من خالل خدمات مراكز دمع ا بواملعلومات ا حملل ط ن ث ب جمل لتك

تخدا?ا،  تاكر وتكرر ا يا و� نولو تخدام خدمات مراكز دمع ا تاكر، وا يا و� نولو سـيجة لوجود مراكز دمع ا ب سـ ب جن تك ج تك لت ل
بات  معوإ تاكر عىل ث هم مواطن املرونة :مع � تاكر، و يا و� نولو يجة خلدمات مراكز دمع ا يا  نولو بيات نقل ا ب ن فل ج تك ت ج لتك كل

يد الوطين تخدام املعلومات عىل حنو شامل . لصعا نفاذ إىل املعلومات وا ية ا نت أن من شأن هذه أن تضمن معاجلة  ٍو سـ ل قض بي©
ية نولو ية ا جنا وتعزيزا  تك لي من للتس ًً  . حت

يقات .217   تجابة  تعلودعا الريس األمانة إىل � للسـ  .ئ

رش  .218   بل  رشوع وأفادت أن الويقة أعدت  شأن ويقة ا يا  سار ا*ي طرحه وفد أملا نوأشارت األمانة إىل � قمل ث ث ب ن سـتف
يهنام ئا من �نقطاع وقع  يمي وأن  بويقة ا ي ًتق ش تقوم بلك ما يلزم وقالت إنه مع ذ, فقد أïر الوفد نقطة وجهية وإن ا. لث سـألمانة 

ية ثا يمي املرحü األوىل يف املرحü ا بت من  يهنام وتفادي فقد أي معلومات ا ساق  يق � يل  نيف  ل ت تقس س ب حتق وكررت األمانة . كتب
نا( تحقق من ذ,) بيليتريي راجاو يمي وا يات الواردة يف تقرير ا تو يذ ا تابع  لأهنا  ص ل تقس نف لت مبا كام أعربت األمانة عن رسورها . ت

 üيمي املرح ها حني يأيت وقت  رس  يات، مما من شأنه دون شك أن  تو يذ ا تقجتد من ا:ول األعضاء من دفع حنو  معل ينف يت ص ل
ية تا لا  . ل

رشوع .219   ية من ا ثا نظر يف املرحü ا تمت بذ, ا تجابهتا وا شكر إىل األمانة عىل ا ملوتوجه الريس  ن ل ل سـ خل  . ئ

نـد  نظر يف رصد  :  من جدول األعامل7لبا نه وا ته وإعداد تقارير  نا ميه و ية و يات جدول أعامل ا يع تو ليذ  ع شـ من ص قمج م تقينف لت ت
ية  يذ جدول أعامل ا لتمنتقرير املدير العام عن   )�بع(تنف

نظر يف الويقة  ثا رشوع - CDIP/3/9ل يمي ا مل  ية" مؤمتر حول –تق منشد املوارد من أجل ا  "لتح

شأن    .220   شات  نا تح الريس ا با ق مل ئت ية"تقيمي املؤمتر حول ف منشد املوارد من أجل ا يد غلني أويل، إىل "لتح ن ودعا املقمي، ا لسـ �
يمي  . لتقعرض ا
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ته .221   تدا ته وا رشوع وفعا يمي، وا*ي مشل إدارة ا تعراضا موجزا  يد أويل ا موقدم ا سـتق ي سـ ن لسـ ملل لل ً وقال إن هديف . ً
يث اكن ا يمي،  ئا نقطة بدء ا يني  رشوع الر لا ح لتق يمل هسـ ية ئي شد موارد من خارج املزيا سـهتدف  نهدف األول عقد مؤمتر  ح ي

بو ية . يللو نجاح خالل اجلدول الزمين ا�طط واملزيا رشوع يف هذا الصدد اكن \حجا وأن املؤمتر نظم  نورصح بأن \جت ا ب ً مل
تفق علهيا يف نومفرب  تان إضا. 2009ملا تان ما يفت  نواجت األمع، فقد أ يوأما عن مؤرشات ا حن > ض متويل الوارد . تانفل لوبني أن ا ©

سدادها إضافة إىل ما اكن مهنا يف املراحل  هد  بالغ ا ساب ا تحقق، غري أن ا ية احملددة مل  سـهتدف خالل الفرتة الز با مل ت ي ن ملتعمل ح م
نحو من  سـهتدف  شري إىل جتاوز ا شات  نا تقدمة من ا ٍا ب مل ي ق مل شاء .  ملائة30مل رشوع اكن إ ثاين  هدف ا نوأضاف أن ا للمل ل

شأ ص يث مل  تحقق  هدف مل  ب�ان منوا حتديدا، وقال إن هذا ا ناديق تربعات أخرى من أجل أقل ا ت�ية أو  نناديق ا ي ل ص تن ح ل ًس ً
بادرات  ب�ان منوا ومثة  ها أو تركزيها عىل أقل ا ت�ية زادت أموا ناديق � ناديق حىت اآلن، غري أن بعض ا مأي  ل ًس ل ن لص ص

ب� يات ومتويل أخرىلجارية يف جماالت أخرى :مع أقل ا لان منوا من خالل إجراءات وآ نطاق . ً يق ا يل  لووحض أن أي  ض حتل
متويل  تو^ت ا هدهتا  تغريات احملدودة اليت  نظر إىل ا يخلص إىل أنه مل حيقق أهدافه إال جزيا، وذ,  رشوع  لهذا ا سـ ل ل ئ مسـ ش ًل مل

بت أن2010/11الواردة يف  رشوع أن  يل األمع  تح يث، غري أن من شأن ا للم ل شد ل ية  ية السرتا حه اكن نقطة بدء أسا يج تسـ
يلهتا حنوا من  سقة بلغت  ًموارد  حص توقع4من متويل املؤمن وا يون فرنك سورسي من ا مل  ©مل ل وقال إنه لرمغ من صعوبة حتديد . ي

هام مؤمتر عام  رشااك2009سإ ية  تضمن وضع اسرتا يهنا  هامات اليت ميكن  ئة املوارد بدقة، فإن اإل لل يف  يجت ت تب بتع شد س حت و
ية  بد تاجئ  يد ا:اخيل عىل حنو أسفر عن  تعاون عىل ا هم وا سن ا ئاملوارد واعÒد هنج جديد يف هذا اÍال عالوة عىل  ن لصع ل محت ٍلف ً

شد . مبرشة تعددة اجلوانب  ية  تقل أوها إقرار اسرتا يمي ا تاجئ ا نادا إىل  يات طرحت ا حلوأضاف أن مخس تو يج سـ ن س مص ل تق تت مل ل ً
تطلب فرتة ز مترار يف تاملوارد  ية � ثا ية، وا تاجئ ملموسة ودمع هذه �سرتا يق  نوات عىل األقل  سـية مدهتا أربع  ن ل يج ن سـ تن لتحق م

شد املوارد من خالل الرب\مج  تقدم احملرز يف  حرصد ا ية بعد فرتة 20َل تعراض أكرث تعمقا للكفاءة والفعا نظر يف إجراء ا ل وا سـ ل
نظ ثة إعادة ا ثا نوات، وا ية مدهتا أربع  لز ل ل سـ تعدد املاحنني لصاحل أقل من نفصل  ت�ين  ندوق ا شاء  مر يف مدى مالءمة إ م س ص ن

يات وز^دة دمع  تعددي ا تعاون مع رشاكء  يف ا ثل  ب�ان منوا  بل بديü :مع أقل ا نظر يف  ب�ان منوا وا سـا ل ث ل سـ ل جلنل م تكم ً ً
يع ا:مع اإلضايف ب�ان منوا، والرابعة  ية ألقل ا ت�ية احلا ناديق � شجا ل ل ن تلص ً بو لز^دة قدرهتا عىل وضع مقرتحات س ي داخل الو

شد املوارد وتعزيزه مع حتديد ما يلزم من الوقت واملوارد، واألخرية، وهذه أكرث صü بإدارة  حرشوعات من أجل دمع  م
تاجئ نوع، إضافة إىل رسد  شاهبة من هذا ا شاريع  شاء  ند إ ية  تحد^ت ا:ا رشوعات، مراعاة إدراج ا�اطر وا نا ل م م ن ع خل ل  مل

نواجت األطول أمدا تصف املدة اليت تأيت بني ا�رجات األقرص أمدا وا ًومؤرشات  لً  . من

تخابه   .222   ئة إىل الريس عىل ا يا  نوتوجه وفد أسرتا ن ئل تعلق مبؤمتر . لهت تقرير ا به  ملوأعرب الوفد عن تر ل حشد املوارد "حي
ية تو" لتمنمن أجل ا تاجات وا شلك عام لال يده  صوعن تأ ل ت ب ني يا أوشكت عىل . ياتسـ لوأخرب الوفد ا:ول األعضاء أن أسرتا

ت�ين ندوق � توىل إدارة ا ياغة مذكرة تفامه مع األمانة  س�نهتاء من  لص ت يكون .  األسرتايللص ندوق األسرتايل  سـووحض أن ا لص
يد  تو تخدم  ندوق  يط وأن ا بو كأطر  ية والو يات جدول أعامل ا يا مع تو Òحم ل ُسـ لص تخط ي من ص يشـ سلل لت هد ً بالد طويü ا لعأعامل ا ل

تفادة مهنا هادئ و� يط ا يا وا نطقة آ ية الفكرية وناء القدرات العميل يف  يات ا سـواملو<ة لطلب عىل اسرتا حمل سـ ب ليج م مللك . ت
ناطق أخرى يف العامل، وأنه سرياعي كذ, القضا^  يا وإىل  توسع خارج آ ندوق أيضا  سمح ا موقال إنه مع ذ,  سـ ل لص ًي فس

ئة يف نا شـا بول شأن. ي برامج الو بو  يدمع الو ثال *, بأنه  بورضب  ي سـ ً ية : م بحث ا*ي اسـهتدف اختاذ إجراءات  معلبر\مج ا ل
üهم ناطق املدارية ا مليف احلرب ضد أمراض ا بالد جلدول . مل ثل مؤرشا واحضا ل�مع ا�لص ا*ي توفره ا ندوق  لوبني أن ا مي ًلص ً ©

ية ندوق األسرتايلوشدد الوفد كذ, عىل أن. لتمنأعامل ا ب�ان منوا يف ا يوىل إىل أقل ا تربا  لص تركزيا  ل سـ ًمع ً ً . 

شد املوارد من    .223   رشوع  تقرير عن  يد أويل عىل إعداد ا شكر إىل ا ية  تحدة األمر حوتوجه وفد الوال^ت ا ل ن سـ ل ممل ل يك
ية تذ. لتمنأجل ا نوات اكن يرجو أن  نذ ثالث  رشوع  ندما دمع ا جيوقال الوفد أنه  سـ مع  موارد من 2009ب مؤمتر نومفرب مل

بو ية من الو ساعدة ا ية الطلب املزتايد دوما عىل خدمات ا رسعة  ية  يخارج املزيا ن مل ب تقن لب ً يل أن تÀ املوارد حرجة يف . لتل قوقد 
بو القامئة بوط يف إيداعات الرباءات ضغوطا عىل موارد الو ها ا ية فرض خال يزمن أزمة ما ه ًل ل لتقرير ووحض الوفد أنه يرى من ا. ل

نة يرجوهنا، إال أنه لرمغ من ذ,  ية اليت اكن أعضاء ا متويل من خارج املزيا شلك فوري الز^دة يف ا للجأن املؤمتر مل حيقق  ن لب
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تأمني تÀ املوارد بو  سق إىل حد أبعد عىل جانب الو هد  ليأ نقطة بدء  ي ن مه تفق . جل نطلق األوسع  يوقال الوفد إنه من ذ, ا مل
تقرير يف ثل خطوة ?مة إىل األماملمع معد ا رشوع  م أن ا ية إىل رفع . مل تقرير الرا يات ا تو موأعرب الوفد عن تقديره  ل ص ل

بل شد املوارد يف ا ملسـتقتوى  ح بغي . مسـ شلك خاص، أوالهام أنه  نظر فهيام  تحقان ا يات  تو تني من ا نوبني أن ا ين ب ل سـ ص تل ث ©
شد املوارد يف  تعددة اجلوانب  ية  بو اعÒد اسرتا حلللو يج مي بو ت بغي للو ية أنه  ثا نوات، وا تد أربع  يإطار زمين طول رمبا  ي ن ل سـ نمي

تحول  ب�ان منوا وا تعدد املاحنني لصاحل أقل ا ت�ين  ندوق ا شاء  سان إ نظر يف ا سان أو إعادة ا نظر يف ا لا ل ص ن تح ل تح ًل م س سـ سـ
تعددي األطراف وز^دة تعاون مع رشاكء  ثل ز^دة ا  üشاف هنج بدي مبدال من ذ, إىل ا لم سـتك ت�ية ً ناديق � ن دمع ا سلص

ب�ان منوا ية ألقل ا ًاحلا ل  . ل

شأن امللحق  .224   يا سؤ�  بوطرح وفد أملا ت�ية"، 3ًن ناديق � يل املايل  تح نا للص ل تعلق :خل "سل ي، فقال إن اجلدول 
هد هبا  نقاشملتعالوارد، غري أن اÍموع اللكي الظاهر أسفل اجلدول تضمن مجموع األموال الواردة وا يد ا لو هد . ق ملتعووحض أن ا

ترب دخال واردا نقاش ال  يد ا ًبه وما هو  ً يع ل ئات حتت دخل وارد. ق يف هذه ا بب  يحا  متس الوفد تو لفوعىل ذ,، ا نس تصض ل ً  . ل

تقرير .225    شكر إىل األمانة عىل ا ية وتوجه  ب�ان اإلفر لوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا ل وقال إن اÍموعة مع ذ, . يقل
تحدةتؤ يع لغات األمم ا ملكد جمددا عىل رضورة ترمجة الوïئق الاكمü إىل  مج ست لطويü وأن الرتمجة . ً يوأضاف أن الويقة  لث

üمت مكالعرية غري  تعددة اجلوانب واحلاجة إىل ز^دة ا:مع . ب ية  شد املوارد من خالل اسرتا موأفاد أن اÍموعة تؤيد فكرة  يج تح
ب�ان منوا يف ا لألقل ا ت�ية القامئةًل نناديق � هدها . سص ية عىل  شكر إىل احلكومة األسرتا يابة عن اÍموعة  تعكام توجه  ل ل ًن

ب�ان منوا ية وبرتكزي عىل أقل ا ت�ين موجه حنو جدول أعامل ا ندوق ا يس  ًتأ ل من ص لتب س وقال إن اÍموعة حتث ب�ان ماحنة . س
يا ترب وذكر أن اÍمو. لأخرى عىل أن حتذو حذو اسرتا تربعات  يح أي ا يععة تطلب أيضا يف هذا الصدد من األمانة تو ل ض ً

يان سا يف بعض األ بب  يث إن من شأن ذ, أن  هدات،  ترب  حناديق وأهيا  س ح ًتع ب يع لص متس كذ, . ي تلوقال إن اÍموعة 
شأن الفقرة  يحا  بتو سم 20ًض يات"ق يف  تو تاجات وا ص� ل نت ندوق ا"سـ شاء  يث نصت الفقرة عىل أن إ س،  صح نفصل ن مت�ين 

ب�ان منوا وطرحت اقرتاحا لعمل مع رشاكء  ية :مع أقل ا سب آ ب�ان منوا قد ال يكون أ ًتعدد املاحنني لصاحل أقل ا ً لً ل ن ل م
ية األفريقي ثل مرصف ا لتمنتعددي األطراف  م ية األفريقي، إال . م تعاون مع مرصف ا ثل هذا ا شجع  منووحض أن اÍموعة  ل لتت م

يحا  بت تو لأهنا  ً ض تعدد املاحنني أمرا غري جمدطل ت�ين  ندوق ا بار  ٍبب ا ً م س صس هم . عت تقاد اÍموعة أنه من ا ملوأعرب عن ا ع
ها رشوعات  نظر يف مقرتحات  بغي ا بني ا:ول األعضاء هبا اÍاالت ذات األولوية اليت  يات  لوضع  ن مت لت ي وقال إن هذا أمر . معل

بغي أن ي يذ جدول أعامل وإنه  يل  نأسايس يف  نف يب نظر يف مقرتحات لتس يرجع أمر حتديد اÍاالت ذات األولوية اليت 
ها إىل ا:ول األعضاء لرشوعات   . م

ية .226 ي�ت خار ية إجراء  جوأكد وفد الربازيل جمددا عىل أ تق مه شكر إىل األمانة عىل إ�حة الويقة ل�ورة . ً ثوتوجه الوفد  ل
ية شاري، ا. لاحلا تقرير ا*ي أعده � سـوقال إن ا ت لل يدة ل�ول األعضاء، وإنه تضمن بعض س مفيد أويل، يضم معلومات  ن

يغ الوفد دمعه نة، مما  نظر فهيا ا يات  تو سـا للج ت ص تل ية عامة للموارد من . يسل بادئ تو جهيوشدد الوفد عىل احلاجة إىل وضع  م
ية يات جدول أعامل ا ية وفق تو منخارج املزيا ص تعراض اخلا. لتن سـوبني أن احلاجة حددها معدو � ية اليت © ساعدة ا نر[  لتقللم

ية تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا منتقد?ا الو ل ها CDIP/9/3ثوقال إن الويقة . لتي تتيح أشارت إىل معلومات يرغب الوفد أن 
نة أوها ما ورد يف الفقرة  لاألمانة ألعضاء ا هات املاحنة 5يف صفحة ") 4("14للج نوية  للج من إشارة إىل �جÒعات ا لسـ

بو اليت بويللو يدا للغاية للمعلومات بني املاحنني والو بادال  ي وصفت بأهنا توفر  ًت ياق يف . مفً لسـوقال الوفد إنه يرغب يف هذا ا
تكون موضع اهÒم يث إن هذه الوïئق  سـمعرفة إن اكنت تÀ �جÒعات متخضت عن تقارير أو أي يشء آخر،  يا، . ح ïًو ن

بادئ6يف صفحة ") 7("14أشارت الفقرة  رشوع واكن م إىل  يغت  رشااكت مع القطاع اخلاص اكنت قد  ية  مك تو صلل جهي
متل إعدادها يف  ية . 2012/13يكا�طط أن  تو بادئ ا رشوع ا جهيوقال إن الوفد يرغب يف معرفة إماكية إ�حة األمانة  ل مل من

نة  . للجهذا 
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شأن الرتجامت وطلب ت .227 يان ا*ي أدىل به وفد مرص  يا إىل ا با بوأشار وفد إ ب ن ثرمجة الويقة الاكمü إىل اللغة لسـ
بار بالغ يف � ية، مع أخذ قرصها ا با تاإل ل ن يمي . عسـ يع تقارير ا يان  نب �ضطرار إىل تكرار هذا ا لتقوقال إنه من أجل  مجل ب لجت

يع الوïئق إىل الل ية إال امللخصات فإن الوفد يطلب ترمجة  با تاح مهنا للغة اإل يع الوïئق اليت ال  مجوكذ,  ن سـ ي غة مجل
ية با ناإل  . سـ

تاجئ  .228 ميه املوضوعي  يد أويل عىل  شكر إىل ا ية وتوجه  نوحتدث وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا ن سـ ل لمن تقيل لت
ية . املؤمتر تو رشوع جاء معال  نة بأن ا صوذكر الوفد ا ل ًللج مل ية، 2© نا ب�ان ا ساعدة ا بغي  نص بوضوح عىل أنه  م اليت  لن ل م ي ت

لخاصة يف جمال ا ساعدة . متويلً بو  ية من أجل أعامل الو ية من خارج املزيا ملوقال إن املؤمتر اسـهتدف توفري موارد إضا ي ن ف
ية الفكرية تفادة من نظام ا ية عىل � نا ب�ان ا مللكا سـم ل  من 12يف صفحة ") 7("و") 6("45وأشار الوفد إىل الفقرتني . ل

تقرير، وقال إن الفقرة  ية ال") 6("45لا يجتعلق سرتا شد املواردتت بو  حلو ئة جمي، . ي ياق، أشار الوفد إىل ا لفويف هذا ا لسـ
ية1الفقرة  شرتك Íموعة جدول أعامل ا من، من املقرتح ا بت من األمانة إبالغ ا:ول /لتمل ية اليت  ب�ان اإلفر طلمجموعة ا يقل

ية ") 7("45وأضاف أن الفقرة . األعضاء مبا جيري يف هذا اÍال بادئ تو جهيتعلقت بوضع  ©وذكر . للرشاكة مع القطاع اخلاصم
ية نة بأن مقرتح مجموعة جدول أعامل ا منالوفد ا بار /لتللج بغي لألمانة أخذها يف � نارص  ية أبرز  ب�ان اإلفر تمجموعة ا ي ع عل ن يق

ية تو بادئ ا رشوع هذه ا ياغة  جهيخالل  ل مل  . مص

يمي .229 يد أويل عىل تقرير ا شكر إىل ا يا  تقوتوجه وفد بو ليف نل سـ ية وإن الوفد و. لل ثل ممارسة لغة األ تقرير  مهقال إن ا مي ل
ياته تاجاته وتو يع ا صيؤيد  ت نمج رشوع. سـ ملوأضاف أن هذه ويقة ?مة للغاية ألهنا تقدم ل�ول األعضاء رؤية أوحض إلجنازات ا . ث

تقرير شأن ا لوقال إن للوفد سؤ�ن  سؤال األول فقال إن املرفق . ب شاورات أجر4لوبدأ  يد أن  م  متع يف نظامت ا Íيت مع  م
ناعي  نظامت من القطاعني ا ترصت القامئة عىل  ها مقابالت خلت مهنا، بل ا نظامت اليت أجريت  لصاملدين، غري أن قامئة ا ممل ق مع

تجاري شري ذ, إىل . لوا هل  نظامت،  متع املدين من  ئة ا نه  يح ملا  يوقال إن ذ, حيدو لوفد إىل طلب تو تضم فض م Íف ت
ناعة فقط أم أ متع مدين أو غري جتاريةلصا نظامت  تضمن أيضا  جمنه  م ً يث خلص املقمي . ي تعلق ملؤمتر،  ثاين  سؤال ا �وبني أن ا ح ي ل ل ©

شاركني يف املؤمتر، غري أن  ندا يف ذ, إىل أقوال ا ية،  ية الفكرية وا شأن ا ملإىل أنه أدى إىل قدر أعظم من الوعي  س من ًب ت ممللك لت
يانالوفد يرغب يف معرفة أساس هذا � يل يؤيد هذا ا تقرير من أي د بتاج نظرا خللو ا ل ل لت ًسـ وأضاف أن الوفد يرغب يف . ن

تو^ت املؤمتر قد  ية وإذا ما اكنت  تدابري اليت اسـهتدفت ا تو^ت املؤمتر للوقوف عىل ا حممعرفة إذا ما اكن املقمي قد حلل  من ل لتحم �
ية وأهدافه هم ل. لتمن\ظرت غرض جدول أعامل ا رشوعات ملوقال إنه من ا يع ا ناظر بني أهداف  مللغاية ضامن حتقق ا مج لت

ية من <ة أخرى تو^هتا من <ة وأهداف جدول أعامل ا منو  . لتحم

سة الضطراره إىل �نرصاف إىل  .230 بقى من ا ندرا غرازيويل حم/ ف�  يدة أ بة الريس ا تخلف الريس \ جللوا ت سـ سـ ئ لكسـ ل ئ ئ
 . تارباط آخر

يا .231 نوب إفر يقوأعرب وفد  شأن ربط ج ية  يان ا*ي أدىل به وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا يده  ب عن تأ من ب لتي لل
رشوع يمي ا ملتاجئ  تق ئü وأفادت األمانة أن . ن سابق طرح بضعة أ يوم ا ية يف ا ب�ان اإلفر سـوذكر أنه ملا حتدث مس مجموعة ا ل ل يقل

يمي تعلقة  شات ا نا تقها قد يعاجل خالل ا لبعض مل ق يميوأيد ا. مل يات تقرير ا شأن تو يان ا*ي أدىل به وفد اجلزائر  لتقلوفد ا ص ب . لب
يات ذ,  تو يات  تو تعراض اخلار[، مفن املمكن ربط بعض ا صوقال إنه لرمغ من عدم إشارة املقمي إىل تقرير � ب ص ل سـ �

تقرير تعد7يف صفحة ") 1("25ووحض أن الفقرة . لا ية  يمي أقرت وأيدت اسرتا م من تقرير ا تيجتق ند ذ, إىل ل ستدة اجلوانب، وا
يل يف صفحة  شد املوارد اليت وضعهتا األمانة6قما  رشااكت و ية ا تعلق سرتا ح ف�  يج لي وقال إن الوفد يود لو عرضت . ت

ية الواردة يف الفقرة  تو ية ألنه مل يرها وألهنا ربطت  صاألمانة تÀ �سرتا ل تقرير") 1("25تيج ورصح بأن الوفد ال . لمن ا
ب�ان منوايؤيد  تعدد املاحنني لصاحل أقل ا نفصل  ت�ين  ندوق ا شاء  نظر يف مدى مالءمة إ ية بإعادة ا تو ًا ل ص ن ل ص مل م وذكر أن . س

ية  تو باب تدعو إىل إسقاط ا ية، ومل تقدم أي أ ية العا نجاح مهنا األزمة املا همت يف فوات ا صاملقمي أبرز قضا^ أخرى أ ل سـ مل ل ل س �
بار يات الواردة يف الفقرتني وأعرب الوفد عن ت. عتمن � تو يده  صأ لل  "). 5("و") 4("25ي
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يد تقدمي املاحنني أمو� غري خمصصة وترك أمر  .232 ية  سن إدراج تو يص وا ية ا يا إىل  ًوأشار وفد أملا تف ص تح تخص قض سـن ل
بو تاج إلهيا للو ب�ان منوا أو أي <ة أخرى  ها إىل أقل ا يتو حت ًل يه . جهي نظر  تحق ا فوقال إن هذا أمر  ل ملائة من 90ألن يسـ 

 . األموال تأيت خمصصة

ئü املطروحة .233 بة الريس األمانة إىل اإلجابة عىل األ سـودعت \  .ئئ

يمي .234 تعلقة  ئü احملددة ا يد أويل، عىل بعض األ يمي، ا شاري ا تقوأجاب ا لتق ل ملس سـ ن سـ سؤال ا*ي . لت تعلق  لوقال ف�  ي
شأن املرفق  يا  بأïره وفد أملا شري إىل ا:خل الوارد إن الوف3ن نوان قد يكون مضلال ألنه  يد حمق، فا ©وبني أن إجاميل ا:خل . ًلع

ـي،  نقاش  تقدمة من ا هدات أو اليت متر مبراحل  شأهنا  هالوارد مضمن يف إجاميل فرعي، وأما األموال اليت صدرت  م فتع ل ب
نص . بطبيعة احلال، مل ترد بعد ندوق . لبيان ذ,لوقال إنه من املمكن إجراء تعديالت عىل ا ية ا تفت إىل  لصمث ا قض ل

ندوقا  تاج بأن  يا وقال إن � نوب إفر ب�ان منوا اليت أïرها وفدا مرص و تعدد املاحنني لصاحل أقل ا ت�ين  �ً ص ت نل يق ج م سـس ً
ب�ان منوا، ع ية :مع أقل ا سب آ ب�ان منوا قد ال يكون أ تعدد املاحنني لصاحل أقل ا نفصال  ت�يا  ًا لً ل ن ل من م ًس نحو الوارد يف ً لىل ا

ب�ان منوا يف الواقع رمغ مرور 6 يف صفحة 20الفقرة  نفصل لصاحل أقل ا ت�ين  ندوق ا ياب أي الزتام  ند إىل  ً، ا ل بص غ مس س ت
ت�ية قامئة من  ناديق ا تعددي األطراف ومع  ثرية أيضا مع رشاكء  نوات، ومع ذ, فقد بذلت <ود  نأكرث من ثالث  ص ك سسـ م ً

ب�ان منواٍأجل أداء مزيد من  ب�ان منوا ومن أجل ز^دة �لزتام <ة أقل ا يابة عن أقل ا ًالعمل  لً ل سؤال . ًن تعلق  لوقال ف�  ي
متع  ثلني  تربمه  متع املدين أنه حتدث مع رشاكت خاصة ومع عدد حمدود ممن  نظامت ا شأن  يا  للمجا*ي أïره وفد بو Íمم يع مب ليف

شارية. املدين نظمة  ثال *,  كورضب  ت مب ً ها م متع املدينTFO Canadaمس ا ثب مع ا Í تعمل عن  ثريا من . ك ًوأضاف أن  ك
يدة  متع املدين، ومن هؤالء ا شلك ويق مع ا هم مقابالت يعملون  متني إىل قطاع األعامل ا*ين أجرى  سـاألشخاص ا ث لب Í معن مل

يا نوب إفر يقجوردان من  نه وبني ©وبني أنه اكن يود أن جيري مقابالت مع عدد أكرب من أعض. ج متع املدين لكن حال  بياء ا Í
يق الوقت وصعوبة الوصول إىل هؤالء ياس مدى رفع الوعي ا*ي حققه . ضذ,  يا سأل أيضا عن  قوقال إن وفد بو ًيف ل

ند، . املؤمتر، وهذه نقطة وجهية يه وأن هذا  شاريك املؤمتر ومرا تحدث مع  توى الوعي يقاس من خالل ا ستووحض أن  ب م ل يسـ قم
شات وإىل ردود أفعال عدد حمدود من األشخاص، إضافة إىل مدو\ت �جÒعاتكام ذكر يف  نا تقرير، إىل ا ٍا ق مل وأجابت . ل

ئü األخرى اليت أïرهتا الوفود) جو براديل(األمانة  ت�ين . سـعىل بعض األ ندوق � شأن حمارض اجÒعات ماحني ا سوقال  لص ب
ناك نقاط نوية إنه لرمغ من عدم توافرها  ها فسـ شاتل نا تابعة مدونة من تÀ ا تاج أو  ق ا مل مت ن وأضاف أن األمانة سرتاجع . سـ

يع دائرة إ�حهتا توحض إماكية تو سـاألمر و ن شد املوارد إن العمل عىل ذ, بدأ . تسـ رشااكت و بو  ية الو شأن اسرتا حوقال  ي يج للب ت
تعراض داخيل يا ال ية ختضع حا سـالعام املايض، وقد وضعت اسرتا ل ًيج يذ تÀ ©وبني أن عدد. ت شارك يف  تنفا من القطاعات  ت ً

ها ية و تصممي�سرتا ية مىت ما اكنت جاهزة لالعÒد. تيج يل �سرتا تقدم تفا يجوأضاف أن األمانة  ص رشااكت . تسـ شأن ا لوقال  ب
ية للفرتة  تÀ 2012/13نمع القطاع اخلاص إن أحد املؤرشات الواردة يف الرب\مج واملزيا ية  بادئ تو تعلق بوضع  ل  جهي مي

تعلقة ألعامل اليت وضعت يف أواخر عام . لرشااكتا ية ا تو تحدة ا بادئ األمم ا ملووحض أن  جهي ل مل  شلكت أساس العمل 2009م
يطرح  بو، و ياق الو ها يف  ية املذكورة و تو بادئ ا يف ا سـا*ي اضطلعت به األمانة حىت اآلن، وأهنا بصدد  ي سـ جهي ل مل بيقي تطتك

نقاش مع ا:ول األعضاء تعدين وقا. للهذا األمر  يد لفعل لو اكن املاحنون  يكون من ا يص إنه  شأن ا سـل  جل سـ تخص مب ل
نة رشوعات  ها  معيإلعطاء أموال دون ر مب شات مع املاحنني وأن وجود . بط نا ثريا ما ميزتج األمران إىل حد ما يف ا قوبني أنه  مل ٍك ً ©

متي يهتا أمر  حأولو^ت حمددة جيب  يدة. تلب نظمة الو ست ا بو  حوأضاف أن الو مل ي سعي إىل احلصول عىل أموال غري لي ت اليت 
يني مواضع األولوية ناك مقايضة تدور حول  تعيدة، لكن  ه شد املوارد، قال إن . مق ية  يل اسرتا ية  تعلق  حوف�  يج بك تي شك تيف

تني، ويف حت نوات بدال من  باع هنج أطول أمدا، أي أربع  نظر يف ا ثل هذه القضا^، كام  نظر لفعل يف  ناألمانة  سـم ً سـً ت ت ديد ت
تÀ الفرتة ية  لأهداف وا ندوق من . قع هام يف  ب�ان منوا، قال إن إماكية اإل ت�ين لصاحل أقل ا ندوق � صوشأن ا ن ل لص سب ًس

ندوق  ساهامت يف  تقدمي  تعلق  تلق أي رد فعل إجيايب ف�  شت مع عدد من املاحنني، إال أن األمانة مل  نوع نو صهذا ا م ب ي ت ق ٍل
بو لصاحل أق بع الو ت�ين  يا تي ب�ان منواس ًل ا شد املوارد . ل يارات أخرى  شفت أيضا إن اكن مثة  حلوأضاف أن األمانة ا ختك ً سـ

تفادة  بغي لألمانة أن حتاول تعظمي � يات متويل قامئة وأنه  ناك آ ثريون بأن  ب�ان منوا، وقد علق ماحنون  سـلصاحل أقل ا ي ل ه ك نل ً
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ياجات أقل ا. مهنا يمي ا ية  لوقال إن األمانة درست  ت حمعل تاكمل تق ية واإلطار ا تجارة العا نظمة ا ها  ملب�ان منوا اليت  مل ل م تطبق ً
شلك مزتايد عىل العمل مع أقل  ت�ية يركزون  ناديق � تاحة فهيام وإن عددا من ماحني ا بني أي فرص  باملعزز  ن لص ست ًم ل

ت�ية ناديق � تعلقة  شطهتم ا ب�ان منوا كجزء من أ نا لص مل ن سل ً . 

رشاكة مع القطاع اخلاص، ونص عىل أهنا وأïر وفد الرباز .235 ية  بادئ تو تقرير أشار إىل  تابعة، فقال إن ا لليل سؤال  جهي مل م
متل إعدادها يف  رشوع واكن ا�طط أن  يغت  يكقد  مك رشوع . 2012/13ص موقال إن الوفد يرغب يف معرفة إماكية إ�حة  ن

نة ية  تو بادئ ا للجا جهي ل  . مل

شكر إىل .236 ساره، غري أنه بني أن املقصود مل يكن أن حتاط ا:ول لوتوجه وفد اجلزائر  سـتف األمانة عىل إجابهتا عىل ا
ية، وهذا أمر ?م شارك يف وضع تÀ �سرتا ها، بل أن  تكام رشااكت واملوارد :ى ا شد ا ية  يجاألعضاء علام سرتا ت سـ ح تيج لت ل ً .

تفاء مبج ية ال � رشوع �سرتا تفحص  كوأعرب الوفد عن اهÒمه  يج تب يام ية ر سخهتا الهنا ًرد اعÒد  مس ئ  . ن

تقاده أنه من  .237 ب�ان منوا وأعرب عن ا تعدد املاحنني لصاحل أقل ا ت�ين  ندوق � يا إىل ا نوب إفر عوأشار وفد  ل ًلص م س يق ج
نه نظر  بكر جدا رصف ا ت�ين ألنه مازال من ا ندوق � هم اإلبقاء عىل ا عا ل مل ًلص س ف� وقال إنه من املمكن طرح هنجني . مل

شد األموال شأن  يام األمانة مبا يلزم  ت�ين و ندوق � حتعلق  ب لص قي ووحض أنه لرمغ مما ذكر عن حتفظات :ى املاحنني ف� . س
يال يل والوفد يرغب أن تزيدها األمانة  ت�ين، مل تقدم أي تفا ندوق � ًتعلق  تفص ص لص بغي اإلبقاء عىل . سي ينوقال إنه 

ت�ين، ك ندوق � سا تعدد املاحننيلص ندوق   ،üية، ال هنج بدي نظر يف هنج  نة أن  بغي  مام  للصن يل ت للج  . تمكي

بو أن  .238 شطة اكن للو رشوعات املاحنني حمل أ يص وطرح كفكرة أن حتل بعض  ية ا يا إىل  يوأشار وفد أملا ن تخص قض من ل
يه تÀ الوفورات حنو  بو تو تاح للو ياب متويل املاحنني ومن مث  جتضطلع هبا يف  ي ي شطة أخرىغ ب�ان منوا أو أ نأقل ا  . ًل

يا .239 نوب إفر يان ا*ي أدىل به وفد  يده  يقوأعرب وفد مرص عن تأ ج ب ندوق . للي لصوقال إنه لرمغ من عدم تلقي ا
يه إلسقاطه بب الو يس هذا  نوات  ساهامت خالل ما يزيد عىل ثالث  تعدد املاحنني أي  ت�ين  ج� س فل م لس سـ وأضاف أنه . م

نة  للجبغي  ت�ينني ندوق � ية  نظر ف� إن اكن :ى املاحنني دراية اك سا لصف سؤال . ل يح ال ا سؤال ا لوبني أن هذا هو ا لصح ل ©
ت�ين أو إبقاؤه ندوق � بغي إلغاء ا سإن اكن  لصن  . ي

رشا .240 تعلقة  ية ا تو بادئ ا شأن إ�حة ا سار ا*ي طرحه وفد الربازيل  لوأشارت األمانة إىل � مل جهي ل مل ب كة مع القطاع سـتف
يحدث ها . سـاخلاص، وأجابت بأن نعم، هذا  تعلقة ألعامل و ية ا تو تحدة ا بادئ األمم ا يفوذكرت أهنا بصدد تطوير  تكيم مل جهي ل مل

ندما تكون جاهزة تاح ل�ول األعضاء  بو، وأهنا  ياق الو ععىل  س ي شأن . تسـ ية اليت أïرها وفد اجلزائر  تعلق  بوقالت ف�  لقض ي
ي نقاط اليت عرضتتيجإعداد اسرتا شد املوارد أن األمانة أحاطت علام  لة  شأن . ًح نقطة اليت أثريت  بوأضافت أن ا ل

ب�ان منوا وجهية ت�ين لصاحل أقل ا ندوق � ًا ل ب�ان . سلص ت�ين لصاحل أقل ا ندوق ا لووحضت أنه ميكن اإلبقاء عىل فكرة  سص
تحىل ا:ول األعضاء لوا بغي أيضا أن  قمنوا، لكن  ت ًي ن شف هنجا بديü لضامن ً متü وأن  تعلق مبصادر املال ا ًية ف�  تك ي تسـع حمل

يه من دمع تاج إ ب�ان منوا ما  لتلقي أقل ا حت ية . ًل تو نت أن ا صو ل ية تعكس هذا2بي© وأكدت األمانة ف� . لتمن يف بر\مج أعامل ا
يارات املطروحة  نظر يف ا يا أهنا  نقطة اليت أïرها وفد أملا لتعلق  خل س ن ل يصتي ية ا تخصتجاوز   . لقض

نة قد أحاطت علام لويقة  .241 بة الريس بأن ا ثورصحت \ للج ًئ شاتCDIP/9/3ئ نا متة بذ, ا ق،  مل  . خمت

نظر يف الويقة  ثا ية- CDIP/9/2ل يذ جدول أعامل ا لتمن تقرير املدير العام عن   تنف

تقدير املعرب. ئدعا الريس املدير العام إىل عرض تقريره .242 لوذكر  شأن العمل ا*ي اضطلعت © يا\ت العامة  نه يف ا ب  ب لع
يق تÀ األهداف سعي يف  ية والزتام الوفود  يذا جلدول أعامل ا بو  حتقبه الو لنف من لتي ً  . ت
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ية .243 تذاك يف ?مة ر سفره و نني نظرا  نة يوم � تاح اجÒع ا تذر املدير العام عن عدم حضوره ا مسوا ل ث للج ت قع ً نأ . ف هو
تخا نالريس عىل ا يادتهئ ية حتت  شأن جدول أعامل ا ته يف إحراز تقدم  قبه وأعرب عن  منثق بعض . لتب بوأدىل املدير العام 

تقرير الوارد يف الويقة  شأن ا يقات العامة  ثا ل ب متدت ا:ول . CDIP/9/2لتعل نذ ا نوات قد مضت  عوقال إن ثالث  م سـ
يجي جديد  ية جديدة واجتاه اسرتا نظمة أهدافا اسرتا تاألعضاء وا يج تمل ًمما تضمن تركزيا عىل إضفاء الطابع املؤسيس عىل ً

بو تجزأ من أعامل الو ية كجزء ال  بارات جدول أعامل ا يا ي من لتت يات . ع ية العودة *اكرة إىل وقت اعÒد تو صوشدد عىل أ مه
ها ئذ قد حددت بعد أسلوب  نظمة  يث مل تكن ا نوات،  بل ثالث  ية امخلس وأربعني  معلجدول أعامل ا ح ٍق ن مل سـ حيمن تÀ لت ب 

بداية سوى  ناك يشء يف ا شأن ذ, قرارا، فمل يكن  يات وال اختذت  تو لا ه ب ص ية جمردة45ًل وأضاف أنه يف ضوء ذ, . ص تو
نة نجز يف ا تفاء لعمل ا للججيدر � مل ية، خاصة . ح لتمنكام عرب املدير العام عن شكره للزمالء ا*ين معلوا عىل جدول أعامل ا

يفر يادة  جما اكن من ذ, حتت  يق ق بة  يد عرفان لوش، مدير  ية وا سـي أوياما، \ئب املدير العام املعين  شع سـ من نن تل لت
ية، عىل أعامهلم اجلديرة إلشادة ها بدأ . لتمنجدول أعامل ا هود اليت تضافرت األمانة وا:ول األعضاء عىل بذ لوقال إنه بفضل ا جل

ية يؤيت ألكه، وإن هذا يشء وا نة تدور فهيا لتمناآلن تعممي جدول أعامل ا سوء اليت اكنت أعامل ا للجحض مقارنة :ورة لغة ا ل ً
بل أن  متويل  ية اجÒعا يك توفر ا نة الرب\مج واملزيا تظار عقد  رشوع إىل ا يث اكنت تضطر بعد اعÒد أي  قنذ فرتة،  ح لم ً ن جل ن م

رشوع رشوعات جدول أعام. ملميكن بدء ا هد قد وىل إىل غري رجعة ألن  موقال إن ذ, ا بحت مدجمة لاكمل لع ية أ صل ا لتمن
ية للفرتة  بحت معممة2012/13نيف الرب\مج واملزيا شعب . ص، مبعىن أهنا أ نوال، ميكن القول بأن ا لوأضاف أنه عىل نفس ا مل

منوي حيظى  بعد ا نظمة، فا يذ أعامل ا بان خالل  ية يف ا بحت تأخذ لك وجه من أوجه جدول أعامل ا ية أ لتا لت مل سـ من ص تنفن حل لملع
بار دومااآلن ال ً شلك . عت ية املو<ة إىل األمانة  يات جدول أعامل ا تو تجابة  بووحض أن األمانة قد جنحت أيضا يف � من ص ل لتسـ ً

نظور اإلدارة شمل ما اكن من  مخاص، مما  تاجئ واعÒد . ي شأن اإلدارة القامئة عىل ا نجز  نوأشار املدير العام إىل العمل ا ب لمل
توى  يات عىل  مسـمدونة لألخال يجيق تقومي �سرتا ية ا تلفة أخرى  نظمة بأرسها ومكو\ت  تا ل لعمل خم يقات . مل لتعلوأبدى بعض ا

شأن الويقة  ثاملوجزة  ية . CDIP/9/2ب تعممي جدول أعامل ا تعراضا  سمة إىل ثالثة أجزاء أوها يقدم ا منوقال إن الويقة  ل سـ مق لتث ً ل
نظمة إىل سعى ا نات اليت  يل بعض ا شلك خاص  ملوسـهتدف  ت س تفص ب يي يةلتح ساعدة ا يذ ا ها عىل  ن إدخا تقمل لت نف ©وبني أن هذا . ل

سب  تاكر، وأن خططا مصممة  ية الفكرية و� ياجات لك ب�  سب ا يات مصممة  حجيرى من خالل اسرتا ب ت ح ًيج للملك ح ت
يات تىض تÀ �سرتا نفذ  ياجات لك ب�  يجا ت تت مبق يذ . ح يط عىل  متس إدخال قدر أكرب من ا نظمة  تنفوأضاف أن ا تخط لمل تل

ية  نظامت احلكو تحدة وغريها من ا نظومة األمم ا يث عززت تعاوهنا مع املكو\ت األخرى  يات واخلطط،  متÀ �سرتا ملح مل مل تيج
يات  تو تجابة  صا:وية، خاصة يف � لل سـ ية42 إىل 30ل تقرير يضم ملخصا . لتمن من جدول أعامل ا ًوذكر أن اجلزء األول من ا ل

نظمة األ ململا أجنزه لك من أ<زة ا يةٌ تعلق جبدول أعامل ا منخرى ف�  رشوعات . لتي شأن  ثا  ثاين يقدم حتد موقال إن اجلزء ا ب ي ًل
يهنا يات  تو يذ بعض تÀ ا ية اليت تريم إىل  بعجدول أعامل ا ص ل تنفمن متدت . لت نة ا عورصح بأن ا رشوعا تغطي 23للج  ً  29م

مية  ية  بقتو يون فرنك سورسي تقربا23.5ص  ً ي يد . تربمعووصف ذ, بأنه إجناز . يمل رشوعات  قوأضاف أن عددا من تÀ ا مل ً
يا نة حا ًيمي ا ل للج يذ جدول أعامل . تق يجي  سأX الهنج �سرتا ثالث من الويقة فقال إنه يريم إىل معاجلة  لتنفوحتول إىل اجلزء ا ت م ث ل

متر شلك  ساعدة ا:ول األعضاء  يه إىل  تاج األمانة  ية وإن هذا جمال  مسـا بت م حت فمن ية مث حتول املدير ال. ل ساعدة ا نعام إىل ا لتقمل
سني ذ, ية اليت جيري هبا  يل عن ا تفا بو وعرض بعض ا حتاليت تقد?ا الو لك ص ل تعلق . يفي يث  مية،  توقال إن هذه ?مة  ح جسـ

ٍنحو من  يث 150ب ياته من  ية، وللك ب� خصو تقا ناطق تضم ب�ا\ متر مبرحü ا ناطق العامل مبا فهيا  يع  شمل  ح ب�ا  م صم ل ن مج ًت ً
ياجاتالظروف وا تياق و� حسـ نجح يف . ل ندها، وإن اكنت ال  نظمة جتهتد يف تزويد لك ب� بأفضل ما  توأضاف أن ا ع مل
يا\ ًذ, أ يق. ح نظمة بأرسها و توى ا سـمي للعمل عىل  يط و به من  مية ملا  سـوكرر أن هذه ?مة  مل سـ تق ختط نتطل م تت وقال إنه . جسـ

ساعدة ا:ول األعضاء عىل  سني،  ناك جمال  مبمازال  تح يث توجد اآلن لله تربا قد أحرز لفعل،  حاألخص، إال أن تقدما  ً مع ً
تاكر ية الفكرية و� ته اخلاصة  ساعدة لك ب� عىل وضع اسرتا بية  ي مل للملكمهنج ية يه القامئة عىل . تيج قلميوبني أن املاكتب اإل ©

نظمي نه، وأن  بة إىل أي ب�  نظمة  ساعدة اليت تقد?ا ا ية  تاخلطة الر ي سـ مل للم بعسـ ن لي ب� ئ ية  سب اسرتا سري  ساعدة  لل ا يج ح ي تمل
ب� نظمة، مبا يف ذ, . للوخطة  سائر شعب ا ية  ساعدة ا شطة ا يذ أ ية ضامن  سؤو تحمل أيضا  ملوقال إن املاكتب  ل ن مل ن ل م تقت لت نف ً

سق،  ية، عىل حنو  ية ا تاكر وقطاع ا يات مدريد والهاي وقطاع � شأن الرباءات و تعاون  نقطاع معاهدة ا ت ب ب معل ب مل تح لل ن
يع و  üتكوين صورة اكم سمح  تخدام أدوات تطور  يه ا نوية، كام يزتايد  تحقق من خالل اعÒد خطط معل  مجلهذا  ب ت سـ سـ لي ف
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تلفة نظمة ا يع قطاعات ا بل  نه من  ب� ما  شطة ا�ططة  �األ مل مج ي ل ِقن بع يذ جدول . ٍ تعلق بلك من  متد ف�  تنفوبني أن الهنج ا ٍ ي ملع ©
ية هود الرا ية وا مأعامل ا جل نات، غري أنه لتمن يق  ية أفىض إىل  ساعدة ا نفذة يف جمال ا سني جودة اخلدمة ا ي إىل  سحتق ن مل مل حتحت لتق

يا نقاش حا يد ا نات، وذ,  يق مزيد من ا ًمن املمكن  ل ل قس ي لتححتق تلقي أي اقرتاحات . ٍ تعداد  لوقال إن األمانة عىل أمت � سـ
تاما، ذكر املدير العام. من ا:ول األعضاء يف هذا الصدد ًو سن عىل مدى العام املايض خ يع اللجان  ناخ العمل يف  حت أن  مج م

متد أيضا عىل  سن  ناخ ا يع اللجان، ومع ذ, فإن ا هل إحراز تقدم يف  يع الوفود مما  شط  ناء وا تفاعل ا ًيجة  يع حمل مل مج مجل ن ب لل سن لت ل ً
تقدم احملرز تفاعل ا. لا يع الوفود أن تداوم عىل ا يه، \شد املدير العام  لوناء  ل مج عل يل ًب ية قصوى يف  سبناء ملا *, من أ مه ب

متر سن  سابق  نحو ا*ي مىض به يف ا ية عىل نفس ا مسـامليض قدما جبدول أعامل ا تحت ل ل بمن ل ً . 

شكر إىل املدير العام عىل املقدمة اليت أدىل هبا .244 لوتوجه الريس  نا . ئ تألف من ثالثة أجزاء، ويه  تقرير  ًوقال إن ا يي ي تعل
تعممي جدول تعراض  لا رشوعات جدول سـ يذ   Xئاهتا، وحتديث عن حا تلف  بو و شطة بر\مج الو ية يف أ م أعامل ا نفت ي خم ي ن همن لت

ية يذ جدول أعامل ا يجي يف  نظمة �سرتا ية، وهنج ا منأعامل ا ت مل تمن لت همة . تنفل سامة ا شديد املدير العام عىل  ملوأشار إىل  ج ت
يه وا:مع من ا:ول األعضاء تو جوالÒسه ا  . ل

يذ جدول أعامل وحتدث .245 شأن  شكر إىل املدير العام عىل تقريره  ية وتوجه  ب�ان اإلفر نف وفد مرص مس مجموعة ا تيق ب ل ل
ية خالل  ية . 2011لتمنا ية من خالل قرار ا شأن ا بو  متدت إلجامع جدول أعامل الو مجلعوقال إن ا:ول األعضاء قد ا من ب لتي ع

ية العامة الصادر عام ، كام أمجعت ا:ول األ2007العامة الصادر عام  ، عىل أن هدف جدول 2009مجلععضاء، حبمك قرار ا
بو تجزأ من أعامل الو ية جزءا ال  بارات ا يل ا ية هو ضامن  يأعامل ا ي من ت ًمن ت لت عل ناهنا للمدير العام . تشك متوعرب مس اÍموعة عن ا
تغري ية وا تويل زمام اإلصالحات املؤ شخيص  يادته القوية والزتامه ا لعىل  سـ ب سل ية العامة ق يذ قراري ا مجلعات الالزمة  لتنف

ئاهتا  بو و شطة بر\مج الو يع أ تجزأ من  ية كجزء ال  شأن ا بو  يل دمج جدول أعامل الو ية يف  ياملذكورين بفعا ي ن مج ي من ب ي س هل لت ب
ب ية وأقل ا نا ب�ان ا ساعدة ا ية  ية  ية الفكرية موجه إىل ا يل متكني نظام دويل  تلفة، ويف  لا ل ل م بغ من س م� للملك ً�ان منوا يف لتب

ياسات العامة يف نفس الوقت ية، مع احلفاظ عىل أهداف ا نولو ية وا Òتصادية و�ج ية � سـيق تطلعاهتا إىل ا ع لمن ج تك ق لحتق . لت
يل  هود األمانة يف  ية ترحب  ب�ان اإلفر شأن تقرير املدير العام فقال أوال إن مجموعة ا يقات  بعض ا بوأدىل الوفد  جب سيق ل ب تعل ًب ل

يا ية للفرتة صتعممي تو ية يف الرب\مج واملزيا يات جدول أعامل ا ية، غري أنه لرمغ من دمج تو نت جدول أعامل ا من ص تمن لت ل
رشوعات املضطلع هبا يف لك 2012/13 يات عالوة عىل ا تو يذ ا تضمن معلومات عن  يث  مل وتعزيز تقارير أداء الربامج  ًت ص ل ت نفحب

نفذ  ية مل  نة الرب\مج واملزيا تبر\مج، فإن  ن ية العامة الصادر عام جل ية2009مجلعبعد قرار ا يق جدول أعامل ا ية  شأن آ من  سـ ل لتب . تن
متت  بو، اليت ا ية مبعايري الو نة ا نع ا ئت مؤخرا  ب�ان منوا فو ية وأقل ا نا ب�ان ا ختوأضاف أن ا:ول األعضاء من ا ي ن للج مب ل ل ملعل ً جً م

ها يوم امجلعة املايض، من اإلشارة بأي شلك إىل جدول أع Òبو أمر تقين، مما جيردها من عاج ية بذريعة أن معايري الو يامل ا لتمن
ية ية . لتمنأي صü جبدول أعامل ا ية  نة ا ية مازالت مفقودة يف ظل عدم متكن دورة ا يا منوقال إن اإلرادة ا ن للج سـ لتسـ ملع ل

هم ية الفكرية هذه من حل هذا األمر ا ملوا ية العامة عىل ©وبني أن مثة مفارقة صارخة بني إجامع ا:و. مللك مجلعل األعضاء يف ا
ية ووضع املعايري يف  تعلق لرب\مج واملزيا ية و<ود األمانة يف هذا الصدد، خاصة ما  شأن ا بو  نتعممي جدول أعامل الو ي من ب لتي

نة ا12إطار الرب\مج  ية وا نة الرب\مج واملزيا يق ذ, القرار عىل  شديدة  ن من <ة، وبني املعارضة ا للج ن جل ب ملعل ية مبعايري لتط
هة األخرى بو من ا جلالو ية املقرر إجراؤها حتت . ي شاورات غري الر تفاعل اإلجيايب يف ا تعداد  مسوقال إن اÍموعة عىل ا مل لل سـ

يذ  توصل إىل اتفاق يكفل  ية ا يق  ية ا ية وآ شأن ا بو  شأن تعممي جدول أعامل الو ية العامة  نفيادة ريس ا ئ تق ل بغ سـ ل من ب ي ب لتنمجلع لت
ية الع بومجلعقرار ا ية يف أعامل الو هقر ا شأن  يامة ويقطع أي شكوك أو شواغل  من لتب ية . تق ثاين إن قرار ا يقه ا مجلعوقال يف  ل تعل

ها كذ,، وتضمن 2007العامة الصادر عام  تصا ها ا ية الفكرية حدد  ية وا ية  نة ا تضاه ا ست  ص ا*ي تأ خ ل مللك منمبق ن للج لتس ملع
بارة  ي"عذ,   üشة القضا^ ذات الص مللكنا نةقم سب اتفاق ا ية  للجة الفكرية وا ح نفذ ذ, بعد" لتمن نة مل  تغري أن ا . للج

نذ عام  شأن هذا األمر  توصل إىل اتفاق  شلت يف ا نة  موأضاف أن ا ب ل ف تعلقة عÒد 2010للج مل، مبا يف ذ, خالل ا:ورة ا
ية  üية الفكرية والقضا^ ذات الص شأن ا منند جدول األعامل املقرتح  ب لتب ند جدول وأع. مللك برب عن تطلع اÍموعة إىل اعÒد 

ية يف  ية الفكرية وا  üهمة ذات الص شأن القضا^ ا شات مركزة  نا سري عقد  ية  مناألعامل يف أقرب وقت ممكن  ب ق ي لتبغ مللك مل م ت
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نحو املعاجل جزيا يف دراسة أ ية، عىل ا ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  هام الو يا، مبا يف ذ, إ ًفر ئ ل ئ لفي حتق س شاري يق ست�
تحدة  يات اليت تديرها األمم ا بو يف ا سامهة الو سمى  يه يف تقرير املدير العام  شأن ما أشري إ يه  ئة تو ملاخلار[، و لعمل ي م مب ل ب جي لهت

ية ملا بعد  تصل جبدول أعامل ا منبني الواكالت واليت  هود األمانة يف . 2015لتت ثالث إن اÍموعة ترحب  يقه ا جبمث قال يف  ل تعل
سني حتيل  يات تقرير بس ية وتو يات جدول أعامل ا ية وفق تو بو من أجل ا ية اليت تقد?ا الو ساعدة ا يذ ا ص  من ص من ي ن تمل لت ل تق لت نف

تعراض اخلار[ ب�ان . سـ� ية الفكرية وخطط ا ية  يات الو شان �سرتا بذوX مؤخرا  هود ا لوأضاف أن ا ن يج ب للملكمل طجل ت ً
ثل خطوات اختذت يف �جتاه  يات  متومدونة األخال تعراض اخلار[، وهذا لرمغ من ق يات � يذ تو يح حنو  سـا ص تنفلصح

يني  شاريني اخلار ها عىل � ية ومن عدم  بادئ جدول أعامل ا يا من أي إشارة إىل  يات حا جخلو مدونة األخال يق م تق من سل تطب لت ً
بو هم الو تعاقد  يا*ين  يمي، عالوة عىل . معت يذ وا تطلب أيضا ا هود  توقال إن تÀ ا ل ًت تق نف لجل ً يات أخرى ذات صü ت صيذ تو نف

تعراض اخلار[ يقات . سـوردت يف تقرير � ناية وأهنا أبدت  تقرير  تعلوبني أن اÍموعة تفحصت رد األمانة عىل ذ, ا بع ل ©
تواه تعلق  مبحوشواغل حمددة ف�  ية اقرتاحا . ي بة ملا هو آت أن اÍموعة قدمت مع مجموعة جدول أعامل ا ًووحض  منل تسـ لن

ًشرتاك ي مثرةم شات األمس حول �قرتاح مل تكن  نا نظمة خالل الفرتة القادمة، إال أن  يذ ا نة  يات املر تو مضم ا ق مل ت هت ص مل نف . ب
همة ية ا هذه ا تاجئ  ملوأعرب عن تطلع اÍموعة إىل  لقضل بو . ن شطة الو ية مازال يوجه أ يقه الرابع قال إن جدول أعامل ا يويف  ن من لتتعل

شات . ملعايري، كام أشار عن حق تقرير املدير العامويرشدها يف جمال وضع القواعد وا نا قوأعرب عن تطلع اÍموعة إىل عقد  م
ية تا ية العامة ا لناءة خالل ا ل مجلع شأن عقد مؤمترات . ب ية  ية جام ية الختاذ قرارات اسرتا يا بوقال إن مثة حاجة إىل إرادة  ع يج سـ تسـ

ية الفكر ية  ية ا:وية ا نة احلكو ية  مللكدبلوما نم ل للج يدية والفوللكور حول نصوص قانوية ملعسـ ية واملعارف ا نية واملوارد الورا تقل لث
ية حبق املؤلف واحلقوق اÍاورة  نة ا:امئة ا يات ا يدية والفوللكور عالوة عىل تو ية واملعارف ا نمحلاية املوارد الورا للج ص تقل ملعث ً ل

تعلقة حبق املؤلف يدات ا ناءات وا ملشأن � ي ت لتقب ث يقه اخلام. سـ تابع تعلويف  يذ ا شكر إىل األمانة عىل ا تس، توجه  ملل لتنف
رشوع ا*ي تقدمت به  يد اÍموعة القرتاح ا رش، وأعرب عن تأ سعة  ية ا ملرشوعات جدول أعامل ا ع ل يمل ت نا فاصولتمن  كيبور

ية نة احلا رشوع يف دورة ا ها إىل اعÒد ا ية و ب�ان اإلفر يات واملريات يف ا لتعزيز قطاع ا للج ل ئ سمع ملل تطلع يق وعىل درب . ل
ية بعد  تا ية حتديد اخلطوات ا سائل �سرتا ية، قال إن من بني ا رشوعات جدول أعامل ا بة إىل  بل  لا ل يج مل من تسـ لتن م لسـ تقمل

رشوعات تاجئ تÀ ا ية من  نا تفادة ا:ول األعضاء ا ية ا رشوعات و تكامل ا ملا ك نمل ل سـ مسـ يدها . يف يوأعرب مس اÍموعة عن تأ
ية الفكرية "دير العام للبيان الوارد يف تقرير امل ية الفكرية واملÀ العام، والرباءات واملÀ العام، وا رشوعات ا مللكأن  مللك م

تعدد  تصادية، والعمل يف جمال مواطن املرونة يف اإلطار القانوين  ية � Òية �ج ية الفكرية وا سة، وا نا ياسة ا مو ق عمللك من ف مل لتسـ
ثال ال احلرص، أسفرت ع يل ا ملاألطراف، عىل  نظمةبس تابعة من ا شطة  تحق أ شايف قد  ملن دراسات ومعل ا ن سـ متك ي ". سـ

تاجئ  يف  تواصل وتو شلك  ية  شد املوارد من أجل ا تابعة  تضمن أعامل ا نوقال إنه من املمكن يف هذا الصدد أن  ظ ب من ح مل مت لت
ي سة يف تو نا ياسة ا ية الفكرية و ية الفكرية واملÀ العام وا  üرشوعات ذات الص جا مللك فمللك مل سـ ية مل نة ا:امئة ا نه أعامل ا ملعللج

ية بقانون الرباءات نة ا:امئة ا نحبق املؤلف واحلقوق اÍاورة وا تكامل . ملعللج يط الضوء عىل ا ند  نة  بغي  سـوذكر أنه  سل ع للج تي ن
بل وترشده بو يف ا ية وأن توجه هذه معل الو تاجئ إجيا نة أن تراعي احلاجة إىل  سـتقرشوعات  ملم ي ب ن ملوارد ووحض أن مجموع ا. معي

بلغ حنوا من  رشين  ثالثة و ية ا رشوعات جدول أعامل ا يذ  ية ا�صصة  ًاملا ي ل من عل م لتت نف يون فرنك سورسي، كام ورد يف 23ل ي  مل
نة يف هذا الصدد. تقرير املدير العام يق أعىل عائدات  بغي احلرص عىل  ممكوقال إنه  حتق يقاته بقوU أن تعممي . ين تمت  تعلوا خ

شأن  بو  بجدول أعامل الو نذ اعÒده عام ي ية قطع شوطا طويال  ما ً ً ياس 2007تمنل ق ومثة حاجة إىل املداومة عىل إحراز تقدم و
ناية تاجئ  بعا هد يف . لن نجاح، ومع ذ, فرمبا يلزم بذل مزيد من ا يت  تاجئ قد أر جلوأضاف أن قواعد اإلدارة القامئة عىل ا ٍس ب لن

ته  ييل ما ميكن �صطالح عىل  تسمس تاجئتعممي جدول أعامل"ب ية القامئ عىل ا شأن ا بو  ن الو من ب لي وأكد مس اÍموعة أهنا ". لت
ية  شرتكة ألنظمة ا يق الرؤية ا رشاكء والعمل مع األمانة عىل  مللكلن تدخر <دا يف هذا الصدد من أجل مد األيدي إىل ا ملحتق ل ً

ي تو يال  يع و تاكر  ية تعزيزا لإلبداع و� ظالفكرية املو<ة إىل ا ل ه للجم ب ًمن تس ً يدات عىل لت ناءات وا يف مواطن املرونة و� لتقت ث سـ
ياسات العامة ية الفكرية خلدمة أهداف ا لسـساحة ا  . مللك

ية-مجهورية (وحتدث وفد إيران  .246 يوية وأعرب عن خالص تقديره وشكره للمدير ) م اإلسال ب�ان اآل سـمس مجموعة ا ل
ناس تقدمي تقرير يف الوقت ا بادرته والزتامه  ملالعام عىل  ب يةم يذ جدول أعامل ا شأن  منب  لتب تكون من . تنف تقرير ا ملوقال إن ا ل
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شلك   Xبذو هود ا تعراضا شامال  نظمة وتضمن ا توى اللكي للعمل ا*ي اضطلعت به ا ي� عىل ا بثالثة أجزاء قدم  مل سـ مل للجسـ ًتق ً ملً
ها يع جماالت  ية يف  يل تعممي جدول أعامل ا معلمتر يف  مجب من تس لم تقرير أن مثة تقدما ملموسا ورصح بأنه من الواحض . سـ ًمن ا ً ل

ية يف معل  توجه إىل ا يق قدر أكرب من ا منجاري إحرازه وأن املدير العام وفريقه اختذوا عدة خطوات ?مة حنو ضامن  لتل حتق
بو ها. يالو يع برا ية ويف  ية املوضو ها �سرتا يع أهدا ية عىل  نت تعممي ا ية  تطورات اإلجيا جموأضاف أن ا مجف ع يج مج من تضم ب تل  ذات لت

نظمة  ته يف إطار ا ية وأ رشوعات جدول أعامل ا ية إضافة إىل تقارير أداء الربامج، ودمج  ملالصü يف الرب\مج واملزيا شط من نن لت م ً
شاريني، ووضع  بو، ووضع قامئة � ية الو تدريب بأاكد ية يف وحدات ا تاجئ، ودمج جدول أعامل ا تلإلدارة القامئة عىل ا ي مي ل من سن لت ل

يات، ية الفكريةقمدونة األخال ية وا ية  نة ا تلفة يف ا رشوعات  تكامل  متع املدين، وا شاركة ا سني  مللك و من ن للج خم سـ م لتحت ملع م Í .
ية إىل متكني  ية الرا ساعدة ا بو  شطة الو ية أل بادئ جدول أعامل ا يه  مترار تو موأشارت اÍموعة رياح إىل ا م نج للم ي ن من لتقت لت سـ

ب�ان منوا إىل ح ية وأقل ا نا ب�ان ا ًا ل ل يةمل ية الفكرية من أجل ا يف ا مند أبعد من تو لتظ مللك كام أقرت بأن خطوات ?مة قد . ٍ
تضمن إطالق  ياجات لك ب� وأولو^ته، مما  سب ا ية الفكرية  ية  يات الو يص وضع �سرتا ياختذت  ت ح ن يج حتخص للملك ط ت ل

يه وشفاف وشامل ومالمئ بني  تفق  ساعدة  نادا إىل إطار  علية اخلطة القطرية ا م س ممعل بو وب� معنيًت وذكرت اÍموعة أن . يالو
سري وفقا للطلب  ية وا توجه حنو ا نظمة  ية اليت تقد?ا ا ساعدة ا سام ا ية هو ضامن ا تÀ ا هدف األمسى  لا من ل مل ن مل ت لعمل لتل لتق ل

يمي يذ وا تصممي وا تعلق  يه ف�  ية  توى ا ب� و ياجات ا ية، وأهنا تقوم عىل ا شفا تقوا نف ف لف ت لح ل ي من سـ ل ت لتل تارت رياح إىل كام أش. م
ياسة  ية الفكرية و ية الفكرية واملÀ العام، والرباءات واملÀ العام، وا تعلقة  ثل تÀ ا تلفة،  رشوعات  سـإفراز  مل مللكخم مللك م م

تعدد  تصادية، والعمل يف جمال مواطن املرونة يف اإلطار القانوين  ية � Òية �ج ية الفكرية وا سة، وا نا ما ق عمللك من ف لتمل
نظمةاألطراف،  تابعة من ا شطة  تحق أ شايف قد  ملدراسات ومعل ا ن سـ متك ي تلف . سـ ناحج  يذ ا �وذكرت اÍموعة كذ, ا ل لتنف

ها رشوعات وتا جئا ن بغي أن تؤخذ . مل يدة و  üتمك رشوعات ا يات الواردة يف تقارير ا تو ترب ا نوقال الوفد إن اÍموعة  يمف سـ ص ل ملتع مل
بار متىن أن تو. عتيف � ية ل�ول توأضاف أن اÍموعة  ساعدة ا شلك سلمي يف توفري ا تلفة  تاجئ ا:راسات ا نظف  مل ب � لتقن َ

شجعة ية  تطورات اإلجيا ماألعضاء وأهنا جتد لك هذه ا ب سني تعممي . ل يق و تطلب املزيد دوما من أجل  حتوقال إن األمر  حتقس ًي
نظمة شطة ا ية يف أ ملجدول أعامل ا ن ية،. لتمن يذ جدول أعامل ا لتمنومىض يقول إن   يف رأي اÍموعة، يريم إىل حتويل طريقة تنف

 üتواص ية و نا ية د ها اكفة، وهذه  تجزأ من أعام ية كجزء ال  بارات ا نظمة عىل حنو يضمن إدخال ا ممعل ا يك مل ي معل ي من ت لتمل ع ٍ
تدرجة يذ جدول أعامل ا. مو توى اللكي  يمي عىل ا بارة عن  لتكام ذكر مس اÍموعة أن تقرير املدير العام  نف لتتق سـ منية، وأهنا ملع

رشوع، إضافة إىل وصف إلجنازات  شأن آخر تطورات ا يال  ًتريد يف هذا الصدد �طالع عىل معلومات أكرث  مل ب ًتفص
تقرير ية يف ا رشوع الر لا ئيسـ بو . مل تظم عىل موقع الو شلك  تحديث  ية  تقارير املر يوقال إهنا تريد عىل األخص أن ختضع ا ن ب لل حل مل

بل لك دورة من دور نةقاإللكرتوين  متكني مديري . للجات ا ية  نة لو وضعت األمانة  تكون  لوأضاف أن اÍموعة  مهنج ت ممسـ
بل لك اجÒع  رشوعات  شأن أوضاع ا تطورات  بة ألحدث ا ية موا رشوعات من تزويد ا:ول األعضاء مبعلومات  قا مل بمل ل ك تفصيل

ية يف أعامل ا. للجنة تعممي ا يق  ية ا شري إىل آ تقرير  منوبني أن ا ل سـ ل ي لتل لتن ية مل تفعل © شدد عىل أن اآل لللجان، إال أن اÍموعة  ت
ية بني   üشطة ذات الص تعلق أل يق ف�  يث يوجد قصور يف ا ية،  تاجئ إجيا منشلك سلمي، مما حال دون إفرازها  ن ي سـ ب ن لتب لتن ح

شطة وضع القواعد واملعايري نتلف اللجان، خاصة ما تعلق مهنا بأ يق ف. خم ية  ياب آ رس ذ, بأن  سـو ل تنغ اعü حال دون متكن ف
ثاين من ?مهتا،  نة من إعامل الركن ا لا يات جدول الأللج يذ تو شأن  تقارير  شة وإعداد ا نا ساعدة وا ص وهو الرصد وا ب ل ق مل تنفمل

بو األخرى ئات الو يق مع  ية  يأعامل ا ي سـ همن لتن يات العامة . لت بادرة ريس ا مجلعوقال إن اÍموعة ترحب يف هذا الصدد  ئمب
ية شة ا لقضنا ق يقمل ية ا يل آ يب  توصل إىل أسا سـ هبدف ا ل تفع ل نل ية دوية . لتل نظامت حكو بو مع  شأن تعاون الو لوأضاف  ي مب م

تحدة  شات مع برامج أخرى �بعة لألمم ا نا شطت إىل أقىص احلدود يف �خنراط يف  نظمة  بني أن ا تقرير  ملأخرى أن ا ق ن مل ي مل
تفاوض يف عدد من واكالت األمم يات ا لويف توفري ا:مع  تحدةلعمل تجابت ملا يزيد عىل . مل ا نظمة ا سـوذكر أن ا  دعوة 200مل

ية دوية أخرى خالل عام 70وطلب وشاركت ف� يربو عىل  نظامت حكو تحدة و نظمي األمم ا ل اجÒعا من  مل مت م وقال إن . 2011ً
ية الفكرية يف تÀ ا تعلقة  ناء يف احلوارات ا شلك  ملاÍموعة واثقة أن األمانة سامهت  مل ب هم مللكب ملنظامت األخرى، غري أنه من ا

ها وتقديرها :ور  سني  متكني ا:ول األعضاء من  نظامت األخرى  شأن تفاعالهتا وتعاوهنا مع ا فهمأن تقدم األمانة تقارير  حت مل لب
ند ج يه حتت  نظر  نة من ا متكن  ته، وتأمل اÍموعة أن  همة، وهذا األمر أ ية ا شأن القضا^ العا بو  بالو ل للج ي مل ب في ل تمل دول مه

ية ية الفكرية وا شأن ا مناألعامل اجلديد املقرتح  لتب  . مللك
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تقرير  .247 شكر إىل املدير العام عىل عرضه  ية والاكرييب وتوجه  للوحتدث وفد راغواي مس مجموعة ب�ان أمرياك الال ل ني ت
ية يذ جدول أعامل ا تعلق  منا ت لتمل نف ن. ب ية اليت حيظى هبا  بوقال إن حضوره يدل عىل األ وأضاف أن . د جدول األعامل هذامه

توى نظمة عىل أعىل  مترت هذه املامرسة حىت تعكس آراء ا ها وأهنا تأمل لو ا تقارير وعر سـاÍموعة تؤيد إعداد هذه ا مل مل سـ . ض
يذها تعاون و شطة ا يط أ بني بوضوح أن لوضع اخلطط القطرية أولوية يف  تقرير  تنفوذكر أن ا ل ن ختط ي رشوعات . ل ملوقال إن ا

شطة يق أهداف معرفةنواأل ية حمددة  © تدرج مضن مدة ز لتحق نم نات. َ تاج إىل  سيوبني أن هذا اÍال  حتحي ية . © معلووحض أن 
شاط ما إىل  تقر  ندما  يث هتدر أوقات و<ود دون مربر  ها،  رسيع و تاج إىل  ية عىل اخلطط  نالÒس املوافقة الر ع حت يفمس ح قع ت

نهت. قرار شطة اليت  ثريا من األ تضموقال إن  ن تعاون مع املاكتب، إال أنه رمبا جيدر تعريف أطر حمددة ًك لا اخلطط القطرية جار  ٍ
ية الفكرية . 2012/13للفرتة  يق توازن بني حامية ا بغي يف هذا الصدد تذكر أن اخلطط القطرية تريم إىل  مللكوأضاف أنه  حتق ين

ب�ان، و* ية ا ية الفكرية  ب�ان حىت تدمع ا لوالوضع احملدد  من تلل تاكر مللك ب�ان عىل تعزيز � سني قدرات هذه ا بغي  ب,  ل حت ني
ية الفكرية ية ا مللكو شجع تعزيز اخلطط القطرية. تمن نظمة  تأكدة أن ا توبني أنه عىل ذ, فاÍموعة  سمل م © . 

يان ا*ي ادىل به وفد إيران  .248 تان ا بوأيد وفد  لسـ ية-مجهورية (ك يوية) م اإلسال ب�ان اآل سـمس مجموعة ا توجه و. ل
يذه ية و شخيص جبدول أعامل ا يد ا شكر إىل املدير العام عىل إرشافه واهÒمه عىل ا تنف من ل لصع ثوقال إن الويقة . لتل

CDIP/9/2ية نظمة جلدول أعامل ا ية اليت تولهيا ا تواصل واأل يه املدير العام ا تاجئ تو ثل منوذجا  من  مل مه مل ن لتمت جً ©وبني أن الوفد . ل
شغف و تقرير  بقد قرأ ا رسورل ية أشعره  يذ جدول أعامل ا نع  شامل وا تعراض ا لاهÒم، وأن � منت ل لتسـ نف وأضاف أن . لملق

ية يف معل  توجه حنو ا يادة املدير العام عدة خطوات ?مة لضامن حتقق قدر أكرب من ا نظمة حتت  بت اختاذ ا تقرير أ منا ل مل لتل ق ث
يل تعممي جدول أعامل ا بو وإحراز تقدم ملموس يف  منالو س لتي يقيب يد و شلك  حقية  مف وأثىن الوفد عىل املدير العام وفريقه . ب

تجزأ من  يا جزءا ال  تضاه تلقا ية  بارات ا بحت ا يد ا*ي أ تدام وا ميي ا تحويل ا يعىل ما أرسوه من أسس ا ئ من ت ص سـ ًل ً ل مبقل تملف عت مل نظ
بو سلمي، مما . يمعل الو ية اليت اختذت يف �جتاه ا لوأشار رياح إىل اخلطوات اإلجيا ب ية عىل األهداف ت منتضمن تعممي ا لتي

هام لك بر\مج  يث تعكس إ بو ذات الصü، وتعزيز تقارير أداء الربامج  يع برامج الو ية اكفة وعىل  ية املوضو س�سرتا حب ي مج ع تيج
ه يات و بو لألخال تاجئ، ووضع مدونة الو بو القامئة عىل ا شطة يف إدارة الو رشوعات واأل ية، ودمج ا مييف ا تعمق ي ن ي ن لمن مل ا، وتقدمي لت

ية من خالل  يات جدول أعامل ا يذ تو ية الفكرية، و ية  يات الو تعلق السرتا ية خاصة ف�  ساعدة ا منا ص ن يج ي ن لتمل نف تللملك طتق ت ل
ية تدر بو ا ية الو يببرامج أاكد ل ي يات حمددة من . مي يذ تو شأن  ية  تقارير املر صوأعرب الوفد عن سعادته مبالحظة أن ا ب حل تنفل

يات جدول أعامل ا لتتو تظمص تواصل و شلك  تقدم  نية  ب سـ ممن تكون من . م توى اللكي هذا ا ملوقال إنه من الواحض يف تقرير ا ملسـ
نظمة حتزر تقدما ملموسا ًثالثة أجزاء أن ا ً بو . مل شطة الو ية أل بادئ جدول أعامل ا يه  مترار تو يوأشار الوفد رياح إىل ا ن من لتت م ج سـ

نا ب�ان ا ية إىل متكني ا ية الرا لساعدة ا ل ن مللم يةلتق ية الفكرية من أجل ا يف ا ب�ان منوا إىل حد أبعد من تو منية وأقل ا ظ لتل مللك ٍم ً .
ياجات لك ب�  سب ا ية الفكرية  ية  يات الو يص وضع �سرتا تكام أقر بأن خطوات ?مة قد اختذت  ح ن يج حتخص للملك ط ت ل

يةوقال إن من اخلطوات . وأولو^ته نادا إىلباإلجيا ية اخلطة القطرية ا ً إطالق  ست يه وشفاف وشامل معل تفق  ساعدة  عل إطار  مم
ب� املعين بو وا لومالمئ بني الو ية الفكرية واملÀ . ي تعلقة  ثل تÀ ا تلفة،  رشوعات  مللككام أشار الوفد رياح إىل إفراز  ملم خم مت

Òية �ج ية الفكرية وا سة، وا نا ياسة ا ية الفكرية و منالعام، والرباءات واملÀ العام، وا ف مل لتسـ مللك تصادية، والعمل مللك قية � ع
شايف تعدد األطراف، دراسات ?مة ومعل ا سـتكيف جمال مواطن املرونة يف اإلطار القانوين  ها . م ظيفوبني أن مثة حاجة إىل تو ©

تابعة نظمة يف ا شطة ا ملمن أجل أ مل بغي أن . ن يدة كذ, و  üتمك رشوعات ا يات املطروحة يف تقارير ا تو نوقال إن ا يمف سـ ص ملل مل
بارتؤخذ يف  ثل . عت� ية  يذ جدول أعامل ا ية فإنه يعي أن  تطورات اإلجيا ميوأوحض الوفد أنه لرمغ من رسوره هبذه ا من ب لتل تنف

سني بقى دوما جمال  تدرجة، وأنه  تواصü و تحية  س للمعل ً ي م سعى يريم إىل . م ثل  ية يف رأيه  ًورصح بأن جدول أعامل ا م مي لتمن
متر لضام شلك  نظمة  مسـسني أسلوب معل ا ب مل تجزأ من لك ما تضطلع به من أعاملحت ية جزءا ال  بارات ا يل ا ين  من ًت لت ع . تشك

ية، و*, فإن الوفد يعي أنه ال  يذ جدول أعامل ا توى اللكي  يمي عىل ا بارة عن  منوقال إن تقرير املدير العام  سـ لتع نف لتتق مل
رشوع إضافة إىل وصف إلجنازاهتا ا شأن آخر تطورات ا ية  ًتضمن معلومات  مل ب يل يكون تفصي تقرير، غري أنه  ية يف ا سـلر ل ئيسـ

نة بل لك دورة من دورات ا بو اإللكرتوين  تظم عىل موقع الو شلك  تحديث  ية  تقارير املر للجنا لو خضعت ا ي ن ب لل حل ل قت م ً . مم
رشوعات من تزويد ا:ول األعضاء مبعلومات  متكني مديري ا ية  ملوأضاف أن الوفد يريد من األمانة أيضا أن تضع  ل مهنج ً
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نةتفصيلية  بل لك اجÒع  رشوعات  شأن أوضاع ا تطورات  بة ألحدث ا للجموا ب ل قك يل تعممي . مل بذوX يف  هود ا بوقال إن ا سجل مل
سني يف تعممي جدول أعامل  يا، غري أنه مازال مثة جمال  ثل تطورا إجيا ية  ية من خالل الرب\مج واملزيا تحجدول أعامل ا ب مي ن للمن ً ًل ت

ية الرب\مج واملزيا ية يف  نا معل بو يف جمال لتمن ية اليت تقد?ا الو ساعدة ا تعراض اخلار[  يية، كام أشري إىل ذ, يف � ن للم لتقسـ
ية تعاون من أجل ا منا تعراض اخلار[ . لتل يات الواردة يف � تو نافع مجة من ا نظمة أن جتين  سـوأوحض أن بإماكن ا ص ل ممل

ية نساعدة ا تعممي. لتقللم يق  ية ا شري إىل آ تقرير  لوبني أن ا سـ ل ي لتنل شدد عىل © تلفة، إال أن الوفد  بو ا ية يف أعامل جلان الو ي ا � ي لتمن
تعلقة مبواطن  ية ا بو اإللكرتو يل إ�حة بوابة الو تاجئ املرغوبة، كام أنه يرغب يف  يق ا ية  يذ اآل ملرضورة تعزيز  ن ي تعج ن لل تحق لنف ت

ية الفكرية عىل   üسب العمل اجلاري عىل مواطن املرونة ذات الص مللكاملرونة  نحو املذكور يف تقرير املدير العامح وأعرب . لا
تحدة تلفة �بعة لألمم ا شات مع برامج  نا نظمة إىل أقىص احلدود يف �خنراط يف  شاط ا ملعن رسور الوفد  خم ق مل من وقال إنه . ب

يكو نظامت، غري أنه  ية الفكرية يف تÀ ا تعلقة  ناء يف احلوارات ا شلك  سامهة األمانة  سـواثق من  مل مل ب ب يد لو مللكم ملفن من ا
بو  ها وتقديرها :ور الو نا  نظامت أخرى  ها وتعاوهنا مع  باعا عىل آخر تطورات تفا يأطلعت األمانة ا:ول األعضاء  لف س همت ي م ًعل حتً

همة ية ا تعلق هبذه القضا^ العا ملف�  مل شكر إىل املدير العام عىل تقريره اإلجيايب وأعرب عن تطلعه إىل. ي تاما، توجه الوفد  لو ً  خ
 . تواصل اهÒمه ألمر

تام يف تعممي جدول  .249 شكر إىل املدير العام عىل اخنراطه ا ية وتوجه  لوحتدث وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا ل لتمن
بو شطة الو يع أ ية يف  يأعامل ا ن مج يادة . لتمن يد ا*ي أجنزته األمانة حتت  قوأعرب مس اÍموعة كذ, عن تقديرها للعمل ا جل

يةامل يذ جدول أعامل ا تعلق  شكر إىل املدير العام عىل تقريره ا يا، كام تو<ت  مندير العام وفريقه لإلدارة ا ت مل ل لتلعل نف وقال إن . ب
تقدم  تقرير يعكس ا نظمة، وإن ا يع جماالت معل ا ية يف  ية :مج جدول أعامل ا هود احلا تعراضا  تقرير قدم ا لا ل مل مج من ل سـ لتل للجً

ترب ا*ي أحرز ويذ يات جدول أعامل ملعا يل دمج تو صكر عدة خطوات ?مة اختذهتا ا:ول األعضاء واملدير العام وفريقه يف  بس
بو شطة الو ية يف أ يا ن ية يف . لتمن يات جدول أعامل ا توى تعممي تو ية إىل رفع  هود الرا منوأعرب عن تقدير اÍموعة  ص لتسـ م م للج

ية  بو، مبا يف ذ, ما تعلق لرب\مج واملزيا نمعل الو يذ قرار ي ية، غري أنه يرى أن املعارضة اليت تواجه  تني احلا نفلفرتة ا تن لسـ ل
يق  هود، كام أن  ية تقوض لك هذه ا نة الرب\مج واملزيا تعلق  ية ف�  يق جدول أعامل ا ية  شأن آ ية العامة  تعلا ن بلج ي من سـ ل ب جلمجلع لت تن

ساق ثل و<ا آخر من أوجه عدم � نة  ثالث من ?مة ا تالركن ا مي للج شأن ورص. ًل ند  تضمني  سكة  بح بأن اÍموعة  ب ب ممت
ية" ية الفكرية وا لتمنا ثالثة" مللك نة ا يق الاكمل ألراكن ?مة ا نة إل�حة ا ليف جدول أعامل ا للج ب ند . لتطللج بوبني إن من شأن  ©

ية وأن  ية الفكرية وا همة بني ا تعلقة لروابط ا شات ا نا رس ا يفجدول األعامل املقرتح أن  من مل ق لتمل مللك مل شة قضا^ يي نا قسح جماال  مل ً
يا نة حا نقاش يف ا ً?مة ال ختضع  ل للج رش يف عام . لل سعة  متدة ا رشوعات ا يذ ا عوقال إن اÍموعة الحظت  ل مل تت ملع يمي 2011نف تق و

üتمك رشوعات ا سـتاجئ ا ملن يذ . مل يع نطاق  شدد عىل رضورة تو شجع، غري أهنا  تقدم ا تنفوأضاف أن اÍموعة ترحب  سـ ت مل ل
يات جد يةصتو بو . لتمنول أعامل ا ية الو تحداث يف برامج أاكد ثال ا يل ا يدة للغاية عىل  بادرات ا يوذكر أن من ا مي سـ مل س جل بمل

تلف جوانب  يح رؤية أوسع  بغي أن  ية  تدر توى تÀ الوحدة ا ية، غري أن  ية وحدة عن جدول أعامل ا تدر �ا ي ي ي ل حم من ي تل ن ب لتب
ية يف أن ية الفكرية، مبا يف ذ, دمج ا لتمنا ية الفكريةمللك ية . مللكظمة ا نظامت حكو بو يف معل  تعلق خنراط الو موقال ف�  م ي ي

سامههتا  يعة  ية األمه يف هذا الصدد، بل األمه هو  ثل ا نظامت ال  بو يف معل تÀ ا سامهة الو مدوية أخرى أن  ب لقض مي مل ي م طل
ناخ وا ثل تغري ا شة قضا^  نا تعددة  يحت اآلن فرص  تواها، خاصة وقد أ ملو ق مل ت محم لصحة العامة واألمن الغذايئ ونقل م

يوية ية  يعا أ ية الفكرية فهيا  ثل حقوق ا يا، مما  نولو حا مللك ج مهتك مج ًمت ناء يف . ل شلك  سامهة األمانة  بوقال إن اÍموعة واثقة من  ب م
نفس القدر أن توضع األمانة موض ية  نظامت، غري أنه من األ ية الفكرية يف تÀ ا تعلقة  شات ا نا با مه مل مل ق شأن مللكمل  Xساء بع ا مل

همة، مع العمل بأن قضا^  نظامت ا ية يف هذه ا يات جدول أعامل ا يع ا:ول األعضاء وأن تدمج تو ملالزتا?ا وتعاوهنا مع  مل من ص لتمج
شلك لغ ية  نا ب�ان ا سورة حتظى هÒم ا تلكفة  يا  نولو نفاذ إىل ا بثل ا ل ل ي ب مل ج تك مم رسورة بدخول . ل موأضاف أن اÍموعة 

رشو ية ملبعض ا يات جدول أعامل ا يذ تو ها، غري أنه شدد عىل أن ذ, ال يعين اكÒل  تكام ية أو ا ها الهنا منعات مرا ص سـ لتئ نف ل تحل
شـهتاأو  قنا سم بقدر أكرب من م ية الفكرية  توصل إىل نظام  هدف هو ا ية مازال معال جار^ وا يذ جدول أعامل ا ت،  ل يمن للملكت ل ًنف ً لت ف

توازن تعدد وأعرب مس اÍموعة عن ا. لا يمي املدير العام بأن العمل يف جمال مواطن املرونة يف اإلطار القانوين  ها مع  متفا تق ق
تحق  سة  نا ياسة ا ية الفكرية و ية الفكرية واملÀ العام، والرباءات واملÀ العام، وا رشوعات ا سـاألطراف و ف مل تسـ مللك مللك م
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ت تفادة من ا هم يف � يث إن من شأن ذ, أن  تابعة،  شطة  نأ سـ لن س ح بل يم بو يف ا يدة احملققة وأن يوجه معل الو ملسـتقاجئ ا ي جل
ية، وعىل . ويرشده تعممي جدول أعامل ا ثال  يات  بو لألخال شري أيضا إىل وضع مدونة الو منوقال إن تقرير املدير العام  ل مك ي لتي قً

تحد يات إىل �تفاق املربم بني األمم ا ملذ, فاÍموعة ترغب يف إدراج إشارة يف مدونة األخال بو و جدول أعامل ق ية والو
ية يع أوجه . لتمنا بار  ية، فال ميكن ا شاطا مو<ا إىل ا باره  يح تعريف ما ميكن ا مجوأضاف أن مثة حاجة كذ, إىل تو ت من ن ت عض لتع ً ً

ب�ان  ية عىل ا لاإلنفاق من املزيا يةن نا ما يةل يذا جلدول أعامل ا لتمن  َ بارات أدت إىل وضع مقرتjا ا. تنف عتوبني أن هذه � ملشرتك ©
باره أساس  ية، مما ميكن ا تعاون من أجل ا بو يف جمال ا ية اليت تقد?ا الو ساعدة ا شأن ا ية  ب�ان اإلفر تمع مجموعة ا من ل ي ن مل ب عل لت لتق يق

ية نة عىل هذه ا لقصمعل ا شجعة . للج يدة وا شكر إىل املدير العامة واألمانة عىل <ودمه ا تاما، توجه مس اÍموعة  ملو ملفل ًخ
ثل متر الزتا?م الظاهر من أجل متاليت  ها أن  ية، وأعرب عن أ يذ جدول أعامل ا يل  يسـ خطوة ?مة إىل األمام يف  ملت نف منب لس ت

تاجئ وتعزيزها تفادة من تÀ ا ن�  . لسـ

تقرير  .250 شكر إىل املدير العام واألمانة عىل إعداد ا ية مس اÍموعة ء وتوجه  تحدة األمر لوحتدث وفد الوال^ت ا ل يكمل
ية لعام  يذ جدول أعامل ا تعلق  منا ت لتمل نف ثرية حدثت خالل العام املايض، . 2011ب ية  تقرير يربز تطورات إجيا كوقال إن ا ب ل

ية للخطة القطرية خالل عام  يص *كر أوها أن من شأن إطالق  تحق ا ها  معلو تخص لسـ لبعض تعاون يف 2012ي شطة ا ل أل ن
بو وا:ول األعضاء أن ي ية بني الو يجمال ا ية الفكرية لتمن ية  يات و شأن وضع اسرتا ية  رشوع جدول أعامل ا للملكمكل  ن يج ب طمن ت لت م

ية بادرة ا ية الفكرية  ية  يات الو شأن �سرتا بو  منوإطار الو مل ن يج ب لتي للملك ط ياسات عىل . ت يؤدي إىل إطار  سـوقال إن هذا  للسـ
نطاق ية عىل ا ية الفكرية بأهداف ا ية ا توى اللكي لربط اسرتا لا من يج لتسـ مللك ت تقرير أبرز .  األوسعمل يا أن ا ï كر*لمث خض  ًن

تعمل عن بعد للغات العرية  تعمل اإللكرتوين اجلديد إل�حة مصادر ا بو، أال ويه مركز ا ية الو ثة يف أاكد بتطورات حد ل ل ي مي ي
تضمن موضوعات ا يث  ية الفكرية  ية عن ا بو العامة الر ية، وحتديث دورة الو ية والرو مللكوا مللك تن حب سـ ي سـ يي ية الفكرية ئلص

ية تاز. لتمنوا تقرير ا تاما، كرر شكره للمدير العام واألمانة عىل ا ملمو ل ً  . خ

ية لعام  .251 يذ جدول أعامل ا شأن  شكر إىل املدير العام عىل تقريره املفصل وعرضه  منوتوجه وفد الربازيل  ب لتل . 2011تنف
يا ية � نظمة  توقال إن املعلومات املقدمة تعكس الزتام ا ب حمل منوية :ى ا:ول األعضاءبتل بت . لتجات ا تقرير  يثوأضاف أن ا ل

نظمة يع جماالت معل ا يات يف  تو ية اليت تعمم هبا ا ملأيضا ا مج ص ل يفلك شمول، إال أنه من . ً بري من ا سم بقدر  تقرير  لوذكر أن ا ك ت يل
سني املعلومات املقدمة إىل ا:ول األعضاء عن طريق إدراج مزيد من املعلومات عن ٍاملمكن  نظمة، حت شطة اليت نفذهتا ا مل األ ن

ية نو ي�ت ا عخاصة ا ل بادرات اجلارية يف . لتق هم هبا ا ية اليت  ثال، ا يل ا ملوبني أنه من املمكن أن تفصل هذه، عىل  لك مل سس يف تب ©
ية يات جدول أعامل ا تو يذ الفعال  منا ص لتل ية دو. لتنف نظامت حكو تعاون مع  بو يف ا موأعرب عن رسور الوفد خنراط الو م ل لية ي

يات . أخرى ية دمج تو تعاون وعن  يات هذا ا ية عن آ تاح معلومات إضا ثري لالهÒم أن  يكون من ا صوقال إنه  ل ل ت مل يفسـ كف
شطة ية يف هذه األ نجدول أعامل ا نظامت . لتمن تعاون مع  بو  شطة اليت تقوم هبا الو موأضاف أنه من املمكن وصف األ ل ي ن

تاح ل ية دوية أخرى يف تقارير حمددة  تحكو ل نةم ية للفرتة . للج�ول األعضاء خالل دورات ا تعلق لرب\مج واملزيا نوف�  ي
نحو املذكور يف الفقرة 2012/13 يü 5ل، عىل ا نوات ا ية خالل ا ية لغة بز^دة نفقات ا لقل، أعرب عن إحلاق الوفد أ سـ من لمه لت

نظر خالل دورهتا ا ية أن  نة الرب\مج واملزيا بغي  ية، غري أنه  تاملا ن للج ي با، مفن شأن نض ية هتذ ية يف ز^دة تعريف نفقات ا ًتا يل من ل تل
ية ما مل يكن كذ, فعال شاط عىل أنه موجه إىل ا يف أي  ًذ, أن يطمنئ ا:ول األعضاء إىل عدم  من ن لتن ورحب الوفد . تص

ية اآلن  ية عن بلوغ حصة نفقات ا نقاب يف الرب\مج واملزيا منشف ا ن ل ٍيص مزيد من ختوأعرب عن أم/ يف .  ملائة22لتبك ص
نوات القادمة ية يف ا شطة ا سـاملوارد أل من لن يريات . لت ية حنو تعزيز ا يات خطوة إجيا يل وضع مدونة لألخال تغوأقر الوفد  ب لث قمت ب

تعراض  شواغل املعرب عهنا يف � نظمة، غري أنه حيمل نفس ا شطة ا ية يف أ تلز?ا جدول أعامل ا ية اليت  سـاملؤ ل مل ن من سـ لتسـ ي س
ساعدة  بو يف ذ, الصددللماخلار[  ية اليت تقد?ا الو يا ية . لتقن شفا ناك خطوات أخرى رضورية كذ, لز^دة ا فوقال إن  ل ه

شاريوها، ومن ذ, اإل�حة الاكمü للمعلومات الواردة يف قامئة  بو وا نفذها موظفو الو شطة اليت  ساءX يف األ توا ي ي ن سمل
شاريني، كام ذكر يف دورات سابقة تعلق . ست� ملوف�  ية الفكرية، قال إن مثة ي ية  تحداث أطر  ية ال للملكساعدة ا مي سـ تنظن لتق

ثل  ياسات العامة األوسع  تاكر واإلبداع، بل يراعي كذ, أهداف ا ند حد مراعاة � توازن ال يقف  محاجة إىل هنج  سـم ب لع
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نفاذ إىل املعرفة والصحة العامة نظر إىل أن املرفق . لقضا^ ا تعلق بو1لواسرتعى الوفد ا يات جدول أعامل مل ا يذ تو صضع  تنف
سمرب  سب الوضع يف د ية  يا ح ية الفكرية يف حني أن من 2011لتمن ية وا ية  نة ا مللك مل يضم إشارات إال إىل وïئق ا من ن لتللج ملع

تعممي   üشام يعة ا يمي أفضل  توصل إىل  لشأن اإلشارة إىل وïئق من إعداد جلان أخرى أن يعني ا:ول األعضاء عىل ا ل ب للطل تق
نظمةجد يع جماالت ا ية يف  ملول أعامل ا مج شاق وأكد جمددا عىل . لتمن تاما، كرر الوفد شكره للمدير العام عىل العمل ا ًو ل ً خ

ية تام جلدول أعامل ا تعممي ا يق ا نظمة عىل  يع الوفود وا ناء مع  منالزتامه لعمل ا ل ل مل مج لتب حتق  . ل

شأن رك مس �حتاد األورويب وا:ول اوحتدث وفد ا:امن .252 شكر إىل املدير العام عىل تقريره  يه وتوجه  بألعضاء  ل ف
ية الوارد يف الويقة  ثيذ جدول أعامل ا لتمن بو خالل . CDIP/9/2تنف ي� شامال للعمل ا*ي أجنزته الو تقرير يقدم  يوقال إن ا ًل ً تق

ية2011عام  يذ جدول أعامل ا يل  من يف  لتس نف يه أحاطت علام وذكر أن �حتاد األورويب وا:ول األعض. تب ًاء  شطة جبميعف ن األ
ته  نحو ا*ي و سابق عىل ا يق أهداف العام ا ها املدير العام وموظفوه  هود اليت بذ تقرير ورحب  ضعاملذكورة يف ا ل ل تحقل ل لجل

ئات. ا:ول األعضاء نة وغريها من  يه إىل مواصü العمل يف هذه ا يوأعرب عن تطلع �حتاد األورويب وا:ول األعضاء  هللج  ف
ية الفكرية األمع ية حامية ا نب مع  با إىل  ية إىل حد أبعد  تعزيز جدول أعامل ا  üبو ذات الص مللكالو قضج ن من ل ًي جل ٍ  . ت

ية .253 شكر إىل املدير العام عىل ما أبدى من اهÒم جبدول أعامل ا ية  هورية الصني ا منوتوجه وفد  ل لتب لشع كام توجه . مج
شكر إىل األمانة عىل إعداد يذ جدول .  الوïئقلالوفد  ية يف  باء حتقق بعض اإلجنازات اإلجيا تنفوأعرب عن لغ رسوره بأ ب ن

تضمن عىل وجه  ية الفكرية، مما  ية بفوائد مجة يف جمال ا نا ب�ان ا يث إن من شأن هذه أن تعود عىل ا ية،  يأعامل ا ل ل مللكمن م ح لت
ية الفك تخدام موارد ا ب�ان عىل ا ساعدة ا رشوعا  مللكاخلصوص  سـ ل مل ً ية يف م سني القدرات الو ية وعىل  نرية مبزيد من الفعا حت طل ٍ

ية الفكرية ناء . مللكجمال ا يح دعام قو^  ية الفكرية  ية جديدة يف جمال ا يات و يس أاكد رشوع تأ بوذكر أيضا  ت ن لمي ًط ً ت مللك س م ً
شاركة ب�ان ا تدريب يف ا ملالقدرات وا ل بادرات جدول أعام. ل تلف  تقدم احملرز يف  مورحب الوفد  خم يادة ل ية حتت  قل ا لتمن

تعراض اخلار[ توقعة، كام ذكر يف تقرير � تاجئ ا بادرات مل حتقق بعد ا سـاملدير العام، غري أن بعض ا مل ن وأعرب الوفد عن . لمل
نة يات العمل ا يب و بل مع أسا سني ذ, الوضع يف ا نظمة من  متكن ا سـأم/ أن  معل ل حت حململ ملسـتق  . ت

يا .254 يا ا نوب إفر لبوأيد وفد  يق ية ومجموعة جدول أعامل ج ب�ان اإلفر يق\ت اليت أدىل هبا وفدا مرص واجلزائر مس مجموعة ا ل
ية عىل الرتيب تا ية الفكرية، فقال إن . لتمن ية وا ية  نة ا شأن ا بري عن و<ات نظره  مللكواسـهتل الوفد Rمه  من ن للج ب لتتع ملع ل

بو وإهنا اكنت وما ينة �رخيا فريدا عريقا مضن الو ًللج ية ًً يف أنظمة ا تو تلفة  بل  شاف  ية ا نا ب�ان ا يح  مللكزالت  م ظت ل خم سـ تك ل لل سـت
ية بو . لتمنالفكرية :هيا من أجل ا يات الو يع  ية يف  ية إىل تعممي جدول أعامل ا تواصü الرا ية ا يووصف ا معل مج من مل لتلعمل م

شجعة ثرية. مل ية  تاجئ إجيا نة، وا*ي أفرز حىت اآلن  كوأعرب عن رسوره بعمل ا ب ن يهنا عددا من ا:راسات .للج ً وذكر من  ب
تجزأ  بح اآلن جزءا ال  تاجئ، ا*ي أ ثل إطار اإلدارة القامئة عىل ا بادرات ملموسة  ية اجلودة، عالوة عىل  ية عا تح يا ص ن ل يل ًل ل ً مل م

ي تحداث قواعد  تد الطلب علهيا وا تاكر اليت ا يا و� نولو شاء مراكز دمع ا بو، وإ بمن نظام اإلدارة يف الو سـ شـ ب ن جي ا\ت لتك
تعمل عن بعد بو  ية الو ية إىل برامج أاكد للنوعة هبدف سد جفويت املعرفة واملعلومات ودمج جدول أعامل ا ي مي من لتت وعرب عن . م

 Àيمي ت شأن  شات  نا تمكü وعن تطلعه إىل مواصü ا ية ا رشوعات جدول أعامل ا شلك خاص عن عدد  تقرضاه  ب ق مل سـ من ملب لت م
رشوعات يق وقال إنه مع ذ, يرى عدد. ملا ية ا يذ آ شلك \حج، خاصة  ها  نة بعد من  متكن ا سـا من القضا^ مل  ل ب لتنللج نف تحل ت ً

ية  üية الفكرية والقضا^ ذات الص شأن ا نة  ثالث من ?مة ا منوالركن ا ب للج لتل متدت عام . مللك بو ا ية العامة للو عووحض أن ا ي مجلع
2010üبو ذات الص ئات الو يع  نفذها  يق عىل أن  ية ا ي آ ي مج ت سـ هل شلك . لتن يق هذا القرار  بب عدم  بوأعرب عن قلقه  تطب بس

üبو ذات الص ئات الو يع  يسق يف  ي مج هت ئات . م يع ا سامح   üبو ذات الص ئات الو بغي إعداد قامئة  يوبني أنه اكن  مجل لل ي ي هي لهب ن ©
ئة ما ناقش ف� إن اكنت  همة، إال أنه من املؤسف أن ا:ول األعضاء مازالت  يذ ا منوية  ٍا يل ت هت ت مل نف ب بو ذات ت ئات الو ي من  هي

ية إىل تأخريات غري مربرة يف �جÒعات شاورات غري الر مسصü أو ال، وقد أدت ا ية يف . مل تعني حل هذه ا لقصوقال إنه  ي
تأخري بارشة ?ا?ا دون مزيد من ا بو  ئات الو تاح  لأقرب وقت ممكن حىت  ي ي ٍي م نة اختذت يف دورهتا . له للجوأضاف أن ا

نا سابقة قرارا  قا مب سفر عن ًل نة مل  شـهتام عىل هامش ا نا بع يف  تني يف الفرتة ما بني ا:ورتني، إال أن الهنج ا يشة ا للج ق ت مي مل لقض
ية ئيجة هنا هار . تن ية وحث ا:ول األعضاء عىل إ نة الر شـهتام يف دورات ا نا ي/ إىل  يه، أعرب الوفد عن  ظوناء  م مسم للج ق عل ًب
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تني سم هاتني ا ية الالزمة  يا ياإلرادة ا حل سـ لقضسـ ية يف عام .ل يذ جدول أعامل ا شأن  تفت إىل تقرير املدير العام  من مث ا ب لتل تنف
تقرير الوارد يف الويقة . 2011 شكر إىل املدير العام عىل ا ثوتوجه  ل شأن . CDIP/9/2ل تقرير أبرز الوضع القامئ  بوقال إن ا ل

ية يف عام  لتمنيذ جدول أعامل ا سن. 2011تنف تقرير من  حتوأشاد مبا طرأ عىل ا سق مع ل سابقة، مما  نة ا تقرير ا ت مقارنة  ل سـ يب ل ً
ية، ومع ذ, فإن . اقرتاحات ا:ول األعضاء يذ جدول أعامل ا توى اللكي  ي� عىل ا تقرير ال يقدم إال  منوقال إن ا سـ لتل نفً لتتق مل

تويني اللكي واجلزيئ تقرير عىل ا شأن ا يقات  يديل  سـالوفد  ل ب تعل ملسـ شلك عام مت. ب ايش معظم القضا^ بوبدأ لقول أنه يالحظ 
تاجئ تقرير دير تقرير مع  ثارة يف ا نا ل ياته/مل ية . صرواك وتو ية ومجموعة جدول أعامل ا ب�ان اإلفر منووحض أنه نظرا ملعاجلة مجموعة ا لتل يق ً

تقرير شأن ا ئü اليت يرغب يف إïرهتا  يقاته يف نطاق األ يحرص  لهذه القضا^ سابقا فإنه  ب سـ تعل سـ ً بة الوف. ل غوطرح أوال ر د يف ً
يات املذكورة يف الفقرة  ية يف مدونة األخال قمعرفة مدى دمج جدول أعامل ا يث ختلو املدونة من أي إشارة إىل 7لتمن ح، 

ية يل تعممي جدول أعامل ا يهتا يف  ية رمغ إبراز املدير العام أل منجدول أعامل ا س مه تمن لت ثاين، قال إن الفقرة . بل سؤال ا لوطرحا  لل ً
تقرير ذكرت أن 13 بع، غري أن الفقرة ل من ا بو ا تاح بلغات الو ية الفكرية  ية عن ا بو العامة الر سـدورة الو ي س سـ لي تي مللك  من 28ئ

شري إىل  تقرير  تنفس ا بع؟ مث حتول إىل سؤاU 6ل بو، أست يه أم  يحا لعدد لغات الو متس الوفد تو سـ لغات وعىل ذ,، ا ي ًض ل
ثالث فقال إنه قد ورد يف الفقرة  هم يف14لا بو  ستس أن الو تصل ي تحدة بني الواكالت واليت  يات اليت تديرها األمم ا ت ا مل لعمل

ية ملا بعد  يات اليت . 2015لتمنجبدول أعامل ا تعلقة  شأن القضا^ ا ياق، طلب الوفد مزيدا من املعلومات  لعملويف هذا ا مل ب ًسـ ل
تحدة كلك نظومة األمم ا بو يف  ملتدار بني الواكالت ودور الو ية ?م. مي شة عىل قضوقال إن هذه  نا بغي حرصها يف  قة وال  مي ن

يد ترب جديدة عىل ا:ول األعضاء إىل حد  نظمة  شطة اليت تضطلع هبا ا توى اللكي ألن معظم األ بعا تع مل ن ٍسـ سؤاU . مل لوعرضا  ً
تح17الرابع، قال إنه قد ورد يف الفقرة  تابع لألمم ا ئة ا رش تقرير فريق إدارة ا همت يف  بو أ تقرير أن الو مل من ا ل ب ي يل لس نون ن ملعدة ا

توازن وشامل" تصاد أخرض  شرتك حنو ا مالعمل ا ق تحدة: مل نظومة األمم ا ملنظور لكي  مل ياق، أعرب الوفد عن ". م لسـويف هذا ا
يد ا:ويل تعريف عىل ا هوم مل حيظ بعد  بار أن ا بو، أخذا يف � سامهة الو يعة  ته يف معرفة  لصعر ب ت ي م ب ملفب ع ط مث تطرق إىل . ًغ

شرتكة بني �حتاد 18لفقرة سؤاU اخلامس فقال إن ا نطاق العريض ا نة ا تقرير أوردت أن املدير العام عضو يف  مل من ا ل جل ل
 Àية يف ت يل الرتوجي جلدول أعامل ا تعرف عىل <ود املدير العام يف  يوسكو، والوفد يرغب يف ا منا:ويل لالتصاالت وا س ل ن لتل ب

نة تقرير أشارت إىل22ًوقال أخريا إن الفقرة . للجا يا، وإن الوفد ل من ا ية أفر رشاكة اجلديدة من أجل  بو يف ا سامهة الو يق  من ي تم ل
رشاكة بو مع تÀ ا ية تفاعل الو لطلب سابقا مزيدا من املعلومات عن  يك يف ً نا لو قدم املدير العام أو األمانة . ً يكون  ًوذكر أنه  ت ممسـ

ية شأن هذه ا يل  تفا لقضمزيدا من ا ب ص ل سـوشدد الوفد، عالوة عىل تÀ األ. ً شأن رفع ً تقرير  بئü، عىل أنه لرمغ مما ورد يف ا ل
ية  بق آ  üئات ذات الص يع ا سري ذ, عىل أن  بغي  ية العامة، فال  ئات ذات الصü تقارير إىل ا لبعض ا تط ي مج تف ي مجلع هي له نل

ية العامة ئات ذات الصü تقارير إىل ا يع ا بق ا*كر، ال ترفع  يق، فكام  مجلعا ي مج سـ هسـ لن ناك أي. لت شطة ?مة هوأضاف أن  نضا أ ً
ها جبدول أعامل  ية دون وصف ملا ير شوا شوبه يشء من ا ترص  شلك  ها ذكر يف تقرير املدير العام إال  بطثرية مل يرد  ئل لع ي خم ب ك

ية ثل مناذج *, وإهنا ?مة للغاية. لتمنا ئü اليت طرjا  متوقال إن األ نظر إىل أن عدد تقارير . سـ ناء عىل ما ذكر، و لوأعرب  ًب
سني مازال قامئااملدير ا تقاده أن جمال ا ثالثة، عن ا تجاوز بعد ا ية مل  يذ جدول أعامل ا شأن  ًلعام  تحل ع ل ي من لب ت و*, طلب . تنف

بل، مع الرتكزي عىل  ية يف ا يذ جدول أعامل ا شأن  نظر يف تقدمي تقرير شامل ومفصل  تقالوفد من املدير العام ا سـنف ملت من ب لتل
تويني اللكي واجلزيئ يمي عىل ا ملسـا شلك واحضلتق ية  ب، ومع إبراز �رباطات جبدول أعامل ا من تاما، كرر الوفد شكره . لتت ًو خ

تاز  .ململلمدير العام عىل تقريره ا

ية .255 يذ جدول أعامل ا تعلق  تاز ا شكر إىل املدير العام عىل تقريره ا يا  منوتوجه وفد بو ت مل ملم لتل نف بيف هر . ل تقرير  يظوقال إن ا ل
يذ و سة  تنفالزتام املؤ يل إحداث بس بذوX يف  هود ا ئاهتا إضافة إىل ا شطهتا و ية يف سائر أ بتعممي جدول أعامل ا سجل مل ي ن ًمن ه لت

نظمة مليريات يف ا ية عام . تغ نذ اعÒد جدول أعامل ا لتمنوأضاف أن تقدما قد أحرز  ية . 2007مً سؤو تحمل  بو  لوبني أن الو م ت ي ©
ية الفكر ية  نظمة ا:وية ا مللكخاصة لكوهنا ا ن ل ية وأهنا حتظى هبذا املقام يف أنظار اآلخرين، مما جيعل للك ما تفع/ وخترج ملعمل

شلك خاص ية  نا ب�ان ا شلك عام وا ية أثر هائل عىل العامل  بادئ تو يات و ية الفكرية من تو شأن ا ببه  ل ل ب جهي ص مب م وقال إن . مللك
نظمة  ساهامت ا ية ضامن تعزيز  ية الر يات جدول أعامل ا ملمن أهداف تو م سـ من ئيص ية واحملافل ا:وية لت نا ب�ان ا شطهتا يف ا لوأ ل ل من

هم احلرص عىل  ية الفكرية ?ام اكنت لكفة ذ, بل من ا بغي تعزيز ا يث ال  ية الفكرية،  توازنة محلاية ا مللرؤية  مللك ن ح مللك يم
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ية متü *, وأثره يف ا يف ا تاك ية الفكرية وا نافع حامية ا شة لك من  مننا ل ل لتق حمل مللك م ينوبني أنه . ٍم بغي يف ذ, مراعاة املصلحة ©
ية تاح جدول أعامل ا ب�ان، وهذا هو  ية بني ا تو^ت ا تالف  منالعامة وا ل من تسـ لت مفل ووحض أن مثة حاجة إىل ضامن إحداث . مخ

ية بادئ تو يات و ساعدة وتو بو من  جهييري نوعي ف� تقدمه الو ص م ي بت . متغ تقرير  هود اليت بذلت وقال إن ا ثوأقر الوفد  يجل ل
ية إحراز ت ساعدة ا تعلق  ناية أوهلام  تحقان مزيدا من ا يني  نرصين أسا ترب يف هذا الصدد، غري أن مثة  نقدم  مل لع سـ سـ ع لتقمع م ً ي

ية نا ب�ان ا شارات القانوية ملا *, من أثر ?م يف ا موعىل األخص � ل ل ن بري أي إرشادات تقدم . ست هم ضامن  تعوبني أنه من ا مل ©
ية الفكري توازنة  للملكعن رؤية  ساعدة . ةم شطة ا تعلق بأ نظمة ف�  يريات اليت أدخلت عىل ا به  ملوأعرب الوفد عن تر ن ي مل تغ لي ح

يات تقرير  يذ تو ناك حاجة إىل  ية بفوائد مجة، إال أن  نا ب�ان ا يث إن من شأن هذه أن تعود عىل ا ية،  صا ه ل ل نفن م تح لتق
ها  بو،  ية اليت تقد?ا الو ساعدة ا تعراض اخلار[  م� فبعض ي ن للم يهتا من لتقسـ نظمة ومصدا قيد للغاية ومن شأنه تعزيز وضع ا ملف

ية نا ب�ان ا بة إىل ا ية اليت تضطلع هبا  ساعدة ا شطة ا نافع أ مخالل ضامن ز^دة  لم ل سـ ن مل لنن وقال إن من اÍاالت األخرى . تقل
تحدة نظمة مع واكالت أخرى �بعة لألمم ا ناية اخنراط ا تحق مزيدا من ا ملاليت  مل لع ًسـ نانه عىل املعلومات اليت وأعرب عن. ت مت ا

شاركهتا يف تÀ احملافل ضام\ ملعاجلة  بو و شأن دور الو ية  ية واملوضو نو تاج إىل مزيد من املعلومات ا ًقدمت، غري أنه  م ي ب ع ع ل ٍحي
توازن يف تÀ احملافل ية الفكرية عىل حنو  نظمة محلاية ا ما ٍمللك تدامة، وعىل. مل ية ا ية ا تفت الوفد إىل  سـمث ا من قض ملل  األخص لت

تصاد . Rio+20مفاوضات  شأن � تحدة  تابع لألمم ا ئة ا همت يف تقرير فريق إدارة ا بو أ تقرير ذكر أن الو قوقال إن ا ي بس مل ل ب ي لل
ثريا إىل . األخرض تقرير  تطرق ذ, ا يث مل  بو يف هذا الصدد،  شاركة الو بة الوفد يف معرفة املزيد عن  ًوأعرب عن ر ك ل ي ي م حغ

ية الفكرية، إال أن  ية مللكا ية وأن حامية ا نا ب�ان ا يا إىل ا نولو ية الفكرية تعزز نقل ا مللكناك فقرة أوردت أن حامية ا م ج تك لمللك ل له
سق مع جدول أعامل  توازنة  ية خرضاء، مما ال يعكس لرضورة رؤية  يات  نولو ية إىل  نا ب�ان ا هل نفاذ ا تالفكرية  ي ل تل مت ئ ج تك م بس

ية تاما، عرب الوفد عن تقديره . لتمنا للجو بري ًخ بالغ للمدير العام عىل تقريره، غري أن مثة حاجة إىل  نانه ا تعهود اليت بذلت وا ل مت
نظمة هدها ا ية اليت  ية واملوضو نو يريات ا تقرير عن ا ملا ع ع ل تغ تشل  . ل

بب ارباط ?م .256 ئü اليت طرحهتا الوفود نظرا النرصافه  يقات واأل تجابة  تودعا الريس املدير العام إىل � سـ تعل سسـ بئ ً   .لل

نظمة، ومع ذ, فإنه يرغب يف معاجلة  .257 تذر املدير العام عن اضطراره إىل املغادرة مدة قصرية للقاء زائر خار[  للموا ع
يا يا وبو نوب إفر ئü اليت أïرها حتديدا وفدا  يفاأل يق لج ً ية . سـ تو سرتجع نص ا نة أن  يات إن  تعلق مبدونة األخال صوقال ف�  ل ت للج قي

مترار يف "ية من أن لتمن من جدول أعامل ا6 ية � ساعدة ا شاريني العاملني يف جمال ا بو وخرباهئا � سـعىل موظفي الو ن مل ت تقي لس
نب ما قد حيدث من تضارب يف املصاحل نة القامئة و ية خاصة ملدونة أخالق ا ساءX بإيالء أ ية  ياد والقا جتالزتام ا ه مه للم بل ، "ملحل

نظمة فع/ متس ا ملوهذا هو ما  متدت وأضاف أن أمني. تل يات مث ا نوات مدونة أخال نذ ثالث  تحدة اقرتح  ع عام لألمم ا ق سـم مل
تحدة يات األمني العام، إال أهنا أضافت إلهيا . ملبعد ذ, يف األمم ا ندت إىل مدونة أخال نظمة ا يات ا قوبني أن مدونة أخال ت سق مل ©

تحمل . املزيد يات  سؤوال عن األخال نت أيضا موظفا  نظمة  يوقال إن ا م قمل ًي ً ً شف املايل وضامن ع يهنا ا يات من  سؤو لكعدة  ل بم
نظمة يع أراكن ا مليذ ذ, يف  مج ته ذكر ست لغات مث . تنف يا أصاب يف مال نوب إفر تعلق للغات، قال إن وفد  حظوف�  يقي ج

ية. سـبع ية والرو ية والعرية وا با ية واإل ية ست، ويه اإلنلكزيية والفر تحدة الر سـووحض أن لغات األمم ا ي ب ن سـ سـ مس نمل لص ، إال أن ن
ية  سابق، ومع ذ, فالربتغا ند ذ, إىل قرار اختذ يف ا ية و نظمة، وتÀ اللغة يه الربتغا يا\ يف ا تخدم أ للغة سابعة  ل س ل مل تسـ يح ًت

بع تالف بني اإلشارات إىل ست و بب � ية وهذا هو  تحدة الر سـست من لغات األمم ا مس مل خي س وأضاف أن ا:ول . ل
نوات توفري نذ عدة  سـاألعضاء قررت  يات العامة، وهذه يه حاالت توفريهام ية يف ا ية إىل الربتغا مجلع ترمجة  ل وقال ف� . شفه

ية كربى2015يتعلق بأهداف ما بعد عام  يه األمني العام أن هذه  تحدة حتت تو نظومة األمم ا ها  معل اليت  جمل م ©وبني أن . سـتضع
سائر مكو\ت  يح خدماهتا  لاألمانة ترغب يف اإلعالن بوضوح أهنا  نظمة تت تعلق بوالية ا هام ف�  تحدة واإل ملنظومة األمم ا ي سمل م

ية  يعة أهداف ا شأن  نظر فهيا بدورها ا:ول األعضاء يف معرض اختاذ قرار  مناحملددة يف ممارسة إعداد مواد حتضريية  ب ب لتت ط
متد يف مرحü ما بعد عام  تدامة أو أي يشء آخر قد  يعا ية لأل2015ملسـ تعلق برب\مج . لفيةئ وعىل إثر األهداف اإلمنا يوف� 

تصاد  شأن � يا  تصاد األخرض، قال إن الرب\مج املذكور، كام تعمل ا:ول األعضاء، أعد تقريرا ر ئة و� تحدة  قاألمم ا ق بي سـ ب ًمل ي ئلل ً
ئة، مضن جملس  ناء عىل طلب بر\مج ا ياق واليهتا،  هام عىل حنو تقين مضن  نظمة سعت يف اإل ياألخرض، وإن ا بس ب سـ لمل ً ٍ
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يذينيالر يع الواكالت . لتنفؤساء ا متع مرتني لك عام، وهو مؤلف من رؤساء  مجوبني أن ذ, اÍلس يرتأسه األمني العام وأنه  جي ©
تخصصة ناديق والربامج ا ملوا نة . لص ية لربامج وا توى ا يعة ا نة ر ثقة يه ا ئات  للجوأضاف أن للمجلس ثالث  ن سـ للج ب ملعي مل ن فه م
ية إلدار توى ا يعة ا نر ملعسـ مل يعاف ئات  شاط يف هذه ا شارك  نظمة  ية، وأن ا تحدة اإلمنا ًة ومجموعة األمم ا مج ي ن ت مل ئ لهمل وقال إن . ب

ية  توى ا يعة ا نة الر يس ا ئة ور تحدة  يذي لرب\مج األمم ا نصب املدير ا شغل  تايرن  شـمي  يد أ نا سـ للج ب مل ي شـ ت ملعسـ مل لل فل ئ ي نف لتم
همت يف إعداد تقرير بر\مج ا ئة اليت أ سلربامج، ويه ا تواصل مع سائر لهي تصاد األخرض، وهو  ئة عن � تحدة  يألمم ا ب قمل ي لل

تقرير متس مهنا مدخالت من أجل ذ, ا تحدة وقد ا نظومة األمم ا لمكو\ت  لمل نطاق العريض اليت كوهنا . م نة ا شأن  لوقال  جل ب
نة�18حتاد ا:ويل لالتصاالت إن الفقرة  نة وإن ا شاركة املدير العام يف تÀ ا للج ذكرت  للج يةم . ع تضطلع بأعامل جام

تحدة العام املايض ية األمم ا ملوأضاف أن تقريرين قدما اكن آخرهام يف اجÒع ا تني والويقة اليت . مجلع ثوبني أن هاتني الو ثيق ©
يع  تل موقعا رزا يف  ية  هر أن ا ية سابقا  يوغوسال هورية مقدويا ا مجصدرت مؤخرا عن اجÒع وزاري عقد يف  حت من ل ًن ًً ل تً تظ ف مج

نطاق العريضأ نة ا بب وجود  نطلق معني هو دون شك  نطاق العريض، وهذا من  نة ا لعامل  جل ل سجل تعلق . م يوقال ف� 
تلق بعد ردا مهنا،  رشاكة لكهنا مل  نظمة اكنت قد اقرتحت اتفاق تعاون مع تÀ ا يا إن ا ية إفر رشاكة اجلديدة من أجل  ً ت مل لمن يقل ت

شارك يف مجمع العلوم نظمة  تومع ذ, فا رشاكةمل ناعة مضن تÀ ا تجارة وا يا ومجمع ا نولو ل وا لصل ل ج تفت املدير العام إىل . تك لوا
يا ئü اليت أïرها وفد بو ليفاأل هال. سـ يس سؤ�  تحدة األخرى  نظمة بواكالت األمم ا سؤال عن عالقة ا ًوقال إن ا س ًل مل مل ©وبني . ل

ثرية وأن األمانة تواج بات  نا شت ذ, األمر يف  نة \ كأن ا سـ ق ساق، فعىل جانب جتد مللج سم بيشء من عدم � بات  ته  ت تطل
ناءة مع سائر مكو\ت  شاركة وتكوين رشااكت  تحدة مما حيمت علهيا ا نظومة األمم ا با:ول األعضاء خترب األمانة أهنا جزء من  مل مل م

ي� تطالب ا:ول األعضاء األمانة عىل اجلانب اآلخر لصمت ألن أمر ا تحدة،  بنظومة األمم ا شأن ملم بختاذ قرارات 
بة لك ما تقوU األمانة ياسات يرجع إىل ا:ول األعضاء وحدها ويه ترغب يف مرا قا وقال إن األمانة تدرك املفارقة وإهنا . لسـ

ها عىل أفضل حنو ممكن، كام إهنا تدرك متاما أن ا:ول األعضاء ال تريد أن تديل األمانة بأي ترصحيات  تعامل  ًجتهتد يف ا ٍ مع ل
لتعلق  نب فعل ذ, ت ياسات، واألمانة تدرك ذ, متام اإلدراك و ها ا:ول األعضاء  شأن قضا^ مل تضع  تجياسات  سـ ب تسـ ل

نه. ًمتاما ـي  به األمانة إذا وجدت مهنا يشء من ذ, حىت  عوطلب املدير العام من ا:ول األعضاء أن  ت نهتت وأضاف أن . ن
شاركة كجزء من العائü األ ية دوية أخرى وأن ملاألمانة، مع ذ,، حتاول ا نظامت حكو ناءة مع  لية وأن تقمي عالقات  ب ممم م

نظمة متزي هبا ا ملتعرض اخلربة احملددة اليت  ثري من . ت بة إىل ا يوية  ية  ثل أ بق ا*كر،  ية الفكرية، كام  لكوقال إن ا ح سـمللك مه مت لنسـ
تحد^ت، تÀ ا متع العاملي  يل جماهبة ا تاكر هو  ية، و� تحد^ت العا لا ل س ب مل Íل يخيل بني ب ية  يب احلا باع نفس األسا سـ ألن ا ل ل ت

يب يري األسا تحد^ت إال  تاكر وجماهبة تÀ ا متكن من � ناس إىل ا يل إذا أمام ا لالعامل وحتد^ته، فال  تغ ل ب ل بس ل ً ناء . ب ًووحض،  ب
تخصصة و  Xية كواك يقاهتا يف املدخالت ا بق، أن األمانة تدرك ذ, متاما وأهنا حترص  معىل ما  ن تعل لتقسـ تقدمي معلومات عن ً

يد هم اآلخرين ملوضوع هو يف هناية املطاف تقين إىل حد  توى  سني  سعي يف  ية الفكرية وا بعدور ا سـ حت فل  . ممللك

ية  .258 ية ومجموعة جدول أعامل ا ب�ان اإلفر يا\ت اليت أدىل هبا وفدا مرص واجلزائر مس مجموعة ا بويت ا منوأيد وفد  ل ب لتي يق ل ج
تقرير وأعرب عن. تعىل الرتيب ية وعن رسوره مبالحظة ما يقدمه ا يذ جدول أعامل ا شأن  تقرير املدير العام  به  ل تر من ب ب لتي تنف ح

شطهتا بو وأ ميه يف برامج الو ية  ية و يذ جدول أعامل ا نمن تصوير واحض  ي تعممن يف كنف لتت كام عرب الوفد عن رسوره مبا عمل عن . ل
سني إطا رشوع  يجي و تقومي �سرتا هام بر\مج ا حتإ ت مل يذ جدول س ميي يف  تصممي ا بادرة ا تاجئ و نفر اإلدارة القامئة عىل ا تم لتنظ ل لن

ية ية . لتمنأعامل ا يذ جدول أعامل ا هم يف جناح  بادرة  به بأي  منوأعرب الوفد عن تر لتي نف س تم ت  ح

259. U تخابه وأكد دمعه نأ وفد املغرب الريس عىل ا نو شكر إىل املدير العام عىل الزت. ئه شخيص لكام توجه الوفد  لامه ا
ية تقدم احملرز ال يقابل دوما . لتمنوإىل فريقه عىل لك ما بذلوه من <د وما أحرز من تقدم يف جدول أعامل ا ًوقال إن ا ل

يان ا*ي أدىل به وفد . ًتوقعات ا:ول األعضاء، إال أن تقدما ما قد أحرز والوفد يرحب بذ, يده  بكام أعرب الوفد عن تأ للي
ب شأن تقرير املدير العاملمرص مس مجموعة ا ية  ب�ان اإلفر بت مزيدا من . يق ًومض الوفد صوته إىل الوفود األخرى اليت  طل

ية،  ثال ملوارد اليت خصصت جلدول أعامل ا ية، ورضب *,  تقرت إىل معلومات وا نة ا مناملعلومات عن نقاط  لتي ً م ف ف مع
متدة للفرتة 1حيث ذكر يف امللحق  رشوعات ا مية ا ملع أن  بلغ 2012/13ملق مية 6.4ت  يون فرنك سورسي، كام ذكر أن  ق  ي مل
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بلغ  ياطي  رشوعات املموX من � تا حت ياق يف معرفة أي 7.9مل يون فرنك سورسي، وقال الوفد إنه يرغب يف هذا ا سـ  لمل ي
ياطي ندوق � رشوعات متول من خالل  تا حص رشوعات اليت 6.1وأضاف أنه قد ذكر أن . مل يون فرنك سورسي من ا مل  ي مل

نفقمو ية العادية مل  تلت يف إطار املزيا بلغ. ن نفق هذا ا ملوقال إن الوفد يرغب يف معرفة ملا مل  تقرير خال من أي . ي لووحض أن ا
نقاط وغريها مما أïرته  تايل مزيدا من املعلومات عن هذه ا تقرير ا تضمن ا نقاط، وهذا يريد الوفد أن  لمعلومات عن هذه ا ل ل ي ًل ل

سابقة  . لالوفود ا

يان ا*ي أدىل به وفد إيران وأ .260 يده  ند عن تأ بعرب وفد � ي ية-مجهورية (لليل يوية ) م اإلسال ب�ان اآل سـمس مجموعة ا ل
ية  نا ب�ان ا ية إىل متكني ا ية الرا ساعدة ا بو  شطة الو ية أل بادئ جدول أعامل ا يه  مترار تو موعن رسوره  م م لج ل ن للم ي ن لتقمن لت سـ

ب�ان منوا إىل حد أبعد من  ٍوأقل ا ً يةل ية الفكرية من أجل ا يف ا منتو لتظ يذ . مللك شأن  تقرير املدير العام  تنفوأحاط الوفد علام  ب ب ً
ية الوارد يف الويقة  ثجدول أعامل ا ية خالل CDIP/9/2لتمن تعممي جدول أعامل ا نة  هود ا من وعرب عن خالص تقديره  ل لتللج جل

سابقة يü ا نوات ا لا لقل ي. لسـ تجر ب�ان ا ند من ا يبوقال إن � ل ل ية الفكرية يل تعلق  ية ا رشوع جدول أعامل ا ثالثة  مللكة ا مل من لتل مل
ب�ان منوا ية وأقل ا نا ب�ان ا تطوير األعامل يف ا تجات  ًوتوسـمي ا ل ل ل ل من وعرب عن تقديره إل�حة فرصة �شرتاك يف تعزيز . مل

ية، مما يرجو أن يؤدي  تجات ا توسـمي  تطوير ا ية الفكرية  تخدام أدوات ا حمللا ن ل ل للمسـ تدامةمللك ية  سـيف هناية املطاف إىل  ممن . ت
ناء القدرات أخريا يف مارس  سü األوىل من حلقات معل  تكامل ا نة  بلغ ا رسور أن  ًوقال إنه ملن دواعي ا ب سل سـ للج لي . 2012ل
سوق إلحدى امجلاعات  ية وأحباث ا ية وا شأن العالمات امجلا ناء القدرات  بو عقدت حلقة معل  لووحض أن الو من ع ب ب لتي ل

تجر يا بالدل تاحت ا يول اجلارفة اليت ا يجة  مترب املايض  ئت من  ند، واكنت قد أر ثالث يف � لية ا سـ ن يل جل ت ج للب ً ©وبني أن حلقة . سب
ية الفكرية ية حبقوق ا تو همت يف ا توسـمي وأ هوم ا مللكالعمل قدمت  س عمف ل توسـمي . ل هام أفضل  بت  ية ا للوقال إن امجلاعة ا ًن ف كتس ملع

تقدم بطلب عال نظر يف ا لوأهنا  يةتس ية . عمة جام شاري دويل  مهنجوأضاف أنه كام ذكر يف تقرير املدير العام فقد وضع ا ست
تجاهتا توسـمي ألقمي  ية الفكرية وا يات  ية يف تصممي اسرتا نساعد امجلاعات ا ل يج حملل مت للملك ية ذات . ت سلطات الو نورصح أن ا طل

ي يات عالوة عىل ا يا عىل دراسة تÀ �سرتا سـالصü تعكف حا يج نل ً لتت متلنيً رشوع . حمق مع رشاكء  يذ هذا ا ملوبني أن  نفت ©
ناس يف امجلاعات  ية وا ية والقطاع اخلاص واحلكومة ا سات أاكد ية ومؤ شرتكة من <ات حكو لتطلب <ودا  حملل مي س م مس ًي

يعا ثالث  ًا مج هر ي. ل رشوع يف نكوك خالل  توسـمي مع مدير ا يات ا شات اسرتا نا تطلع إىل  سلطات  شوقال إن ا ملم ل يج ق ت . نويوتل
سوجات  نوعة من ا تج مجموعة  ية اليت  تجر ثالث ا تني من امجلاعات ا نوأضاف أن أعضاء الوفد زاروا أيضا جام ت ت ي ل ل ملع م ن ب ً

باج املزركش ية . يوا: يا\ت جغرا ساجني عالمات  نحت ا تجارة  نة بأن وزارة ا بلغ ا رسور أن  فوقال إنه ملن دواعي ا بم ن ل للج لي ل
سة أخرىلثالثة من تصم�هتم وجاري العم يهتا . مخل عىل  ية وأ يا\ت اجلغرا هوم ا هام أفضل  بوا  ساجني ا مهوبني أن ا ب سـ فن ملف لف ًت ك ل ©
تخدا?ا سـوأهنم يزدادون إملاما  نذ عام . ً يان جغرايف  سجل  هو  باج املزركش،  مأما عن ا: بف م رشوع . 2007كي موقال إن 

ند وخار<ا يع قاعدة العمالء يف � بو ركز عىل تو يلالو سـ يا\ت ووحض. ي توسـمي وا يات ا شأن اسرتا ب أن دراسة أجريت  ل يج لب ت
ية، مبا يف ذ,  يات الهنا بة اجلودة، إضافة إىل ا ية، مبا يف ذ, اإلدارة ومرا يات املراحل األسا ية مشلت  ئاجلغرا لعمل سـ ًمعل ق ف

تصم�ت ئة وا تجات وا لتطوير ا ب تعن س. لمل ية الفكريللوأضاف أن ا ة وحدها لضامن جناح مللكطات أدركت عدم كفاية أدوات ا
يات  تجارية و�سرتا سمة ا يس ا سـهتلكني وتأ بات ا يث يليب  تج  ثل لك من تصممي ا تجات، بل  يجتوسـمي ا ل ل مل طل حب ن مي تن مل سمل

ية الفكرية جتار^ يف ا تو ية رضورة  سو ًا مللك ظيق ل ية . لت رشوعات  سلطات إىل إطالق ثالثة  يلوقال إن ذ, أدى  تمكل م
ياجات  ية ا تساعد يف  ب حت يني تلل توسـمي، ويه عىل وجه ا نجاح ا ثالثة ضام\  ية ا تجر تجات ا سويق  تصممي وا تعا ل ل ل ي ل ن ت لل ًللم ب ل

تصممي اإليكولو[، وتصممي  تجات ا بة إىل  تجات واملعرفة للجامعات، وناء القدرات ونقل املعرفة  لسني تصممي ا ن سـ ب ن محت ن لمل
يا سوجة  تجات ا ًا حمل ن ملن تحقق من اسرت. مل بو لووحض أنه يف معرض ا رشوع الو يذ  توسـمي املقرتحة، بقي حتدي  يات ا يا ل ميج نفت ت

يا\ت  تحققة من ا يون يف مدى الفائدة ا يث شكك احلريون ا ية املذكورة قامئا،  رشوعات ا تجات وا بتوسـمي ا مل حملل يل ن لل تمك فمل ح ً ل مل
تجاهت يع  يعون  ميهتا، كام أهنم  تجاهتم و يل اإلعانة عىل رفع جودة  ية يف  ناجلغرا ب تط ن مس يسـم ق ب ية ف يا\ت اجلغرا فم دون اعÒد ا لب

ية وغريها، بل عىل العكس من ذ,، فإن  يا\ت اجلغرا تجات احلاصü عىل اعÒد ا سـهتلكون ال يفرقون يف العادة بني ا فوا ب ن لمل مل
يدا تاج إىل ز^دة األمور  ية اإل تخدا?ا يف  تاج وأدى ا يف اإل ية رفع تاك يا\ت اجلغرا ًاعÒد ا تعق نف معل سـ ن ل ب أن ذ, ©وعق. لب

سـهتلكني تجني وا ية الفكرية بني ا مليربهن عىل رضورة رفع الوعي  ملن توسـمي . مللك رشوع ا ساعد  لوقال إنه من املفرتض أن  مي
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ية عن غريها يا\ت اجلغرا تجات احلاصü عىل اعÒد ا يزي ا فعىل رفع الوعي احمليل و ب ن لمت بغي إيالء اهÒم خاص . مل ينورصح أنه 
ية فيا\ت اجلغرا تج ماللب يا خلصائص الفريدة  شرتين و مية ألن من شأن ذ, أن يزيد ا ئة ا ٍ و ن ع مل ملي ًهت هم . لق ملوأضاف أنه من ا

ية كأداة تعني عىل  يا\ت اجلغرا تخدام ا ية ا يني  هم احلريني ا رشوع عىل تعزيز  ساعد ا فنفس القدر كذ, أن  يف ف بف سـ لك حملل ي لب مل
يال  يدية اليت توارثهتا أ جحفظ املعارف ا توسـمي عىل مدى فرتة . عديدةلتقل رشوع ا تاما، أكد الوفد جمددا عىل الزتام بالده  لو مب ً ً خ

يات  تخدام اسرتا ية ا تعمل عىل  تفاء يف ذ, ا رشوع، دون � تعمل من ا تعدادها  نوات احملددة U وا ثالث  يجا سـ ل ك لل سـ سـ تل كيف مل
يا، بل جتا تطوير األعامل  ية  توسـمي كأدوات  ية الفكرية وا ًا حمل ل معل ل شطة احملددة املقرر مللك يث األ تحد^ت من  نوز ذ, إىل ا حل

بو يام هبا مع الو شاركة يف ا يا سـهتدفة. لقمل نواجت ا توقع وا تاجئ ا يق ا ملوأعرب عن تطلعه إىل  ل مل لن  . حتق

نا فاصووتوجه وفد  .261 يةكيبور يذ جدول أعامل ا تعلق  شكر إىل املدير العام عىل تقريره ا من  ت مل لتل نف تق. ب رير قدم لوقال إن ا
بو ية يف سائر أراكن الو يذ جدول أعامل ا تقدم احملرز عىل درب  يعرضا شامال  من لتلل تنفً ها املدير . ً هود اليت بذ لورحب الوفد  جل

ئاهتا بو و شطة الو تلف أ ية يف  يات جدول أعامل ا يذ تو يالعام وفريقه  ي ن خم من هص لت يان ا*ي . لتنف يده  بكام أعرب الوفد عن تأ للي
يةأدىل به وفد مرص ب�ان اإلفر يق مس مجموعة ا نة مبقرتح يرجو . ل ية واكن قد تقدم إىل ا للجوقال إنه مؤمن جبدول أعامل ا لتمن

يمي . اعÒده يل  ية، يف  تجارة العا نظمة ا ثل  بو ويا\ت دوية أخرى،  تعاون الويق بني الو تقكام أعرب عن تقديره  ب م سم مل ل ل ك ي ث لل
ب�ان منوا ياجات أقل ا ًا ل بو من أجل �لزتام .  تقرير املدير العام يعكس ذ,©وبني أن. حت هود اليت بذلهتا الو يورحب الوفد  جل

ية يات جدول أعامل ا بادئ الواردة يف تو من ص تاما، كرر الوفد شكره للمدير العام عىل تقريره. لتمل ًو  . خ

نه .262 ند الريس عىل  نأ وفد ا يو يئ ه تعه شكر إىل املدير الع. ل يث و<ودمه لكام توجه الوفد  هم ا ثام واألمانة عىل  حلمعل
نة هذه يل اإلعداد :ورة ا ية يف  تفا للجا س ن يانني ال¶ين ادىل هبام وفدا إيران . بمل ية-مجهورية (لبوأيد الوفد ا واجلزائر ) م اإلسال

ية عىل الرتيب يوية ومجموعة جدول أعامل ا ب�ان اآل تمس مجموعة ا من سـ تقرير املدير العام ًوأعرب الوفد أيضا عن تقديره. لتل ل 
ية يذ جدول أعامل ا منشأن  لتب ها لك من ا:ول األعضاء واملدير العام وفريقه لضامن حتقق قدر أكرب . تنف هود اليت بذ لوقال إن ا جل

رشوعات جدول أعامل  ية ودمج  ية من خالل الرب\مج واملزيا بو وتعممي جدول أعامل ا ية يف معل الو توجه إىل ا ممن ا ن من ي من تل لت ل
يه لتا تفق  ساعدة  نادا إىل إطار  ية اخلطة القطرية ا تاجئ وإطالق  بو لإلدارة القامئة عىل ا ته يف إطار الو علية وأ م س معل ن ي شط ممن ًت ل ن

ية ثل تطورات إجيا ب� املعين  بو وا بوشفاف وشامل ومالمئ بني الو مت ل ية . ي ساعدة ا تعراض اخلار[  نووصف تقرير � للم لتقسـ
هم ل بو  ملاليت تقد?ا الو ية ومجموعة . لغايةي ته مجموعة جدول أعامل ا شرتك ا*ي طر يده للمقرتح ا منوأعرب الوفد عن تأ مل لتي ح

بل ية يف ا تعاون  شطة ا سني أ سـهتدف  بو واليت  ية اليت تقد?ا الو ساعدة ا شأن ا ية  ب�ان اإلفر تقا سـيق ملتق منل ل ن حت ت ي ن مل ب وقال . للتل
ت بغي، كام أشري يف � سـالوفد إنه يرى أيضا أنه  ني ساعدة ً بو، أن تعكس ا ية اليت تقد?ا الو ساعدة ا ملعراض اخلار[  ي ن ُللم لتق

شلك واف وأن يعرف مصطلح  ت�ية أيضا  ناديق � ©املقدمة من ا ٍ ب ن ًلص ية"س منشاط تعاون  ية، " للتن نلغرض الرب\مج واملزيا
يف املوارد شأن أسلوب تو ظيث إن من شأن ذ, أيضا أن يزيد األمور وضوحا  ب ً ً هد املدير وأعر. ح لتعب الوفد عن تقديره 

تظم شلك  ية  يات جدول أعامل ا يات حمددة من تو يذ تو شأن  تقرير املرحيل  تواصل تقدمي ا نالعام  ب من ص ص ب ل مب لتت وقال إنه . نف
نة شات ا نا ناء يف  للجتطلع إىل أداء دور  ق ب  . مي

شامل .263 تقرير ا شكر إىل األمانة عىل إعداد ا هورية كور^  لوتوجه وفد  ل ل يةمج يذ جدول أعامل ا تعلق  من ا ت لتمل نف وقال إنه . ب
ية، إال أنه يريد إïرة  يذ جدول أعامل ا نفذ حىت اآلن  توى اللكي للعمل ا يمي عىل ا تقرير رىم إىل تقدمي  منيعي أن ا مل سـ لتل نف لتتق مل

ية يذ جدول أعامل ا بو يف  سني معل الو نقاط  منبعض ا ي تح لتل تنف رشوعات ا. ل تعراض ا ملومىض يقول أن ا ملعمتدة الوارد يف سـ
تقرير املدير العام يف الويقة 2املرفق  ث  ثاين من نفس CDIP/9/2ب تمكلت، غري أن اجلزء ا رشوعات قد ا سعة  بني أن  ل  سـ ت مي

تمكلت رشوعات قد ا سة  سـالويقة يذكر أن  مخ تمكü مقدمة . مث رشوعات  تة  ية  يمي هنا سـوعىل أية حال، فإن تقارير  سـ مئ مل تق
نة خالل دورهتا  يةللجإىل ا ها. لاحلا رشوعات وتا تلف ا ناحج  يذ ا جئوالحظ الوفد ا ننف � ملل يات املطروحة . لت تو ترب ا صوقال إنه  ل يع

تقر إىل  رشوعات  شأن ا بار، إال أن املعلومات املقدمة  بغي أن تؤخذ يف � يدة و  üتمك رشوعات ا تفيف تقارير ا ن ملمف بمل ت ي عسـ مل
تاحة ال يف املوقع اإل ثات  يل وال توجد حتد ما ي بو وال يف تقرير املدير العاملتفص ية . يلكرتوين للو تقارير املر حلووحض أن ا ل

ية بل ا:ورة احلا تحديث  سابقة ومل ختضع  نة ا تعلق بدورة ا لاملوضوعة عىل املوقع اإللكرتوين عىل األخص  لل ل للج وأضاف أن . قت
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ية رشوعات الر ية إلجنازات ا سـتقرير املدير العام ال حيوي إال أوصاف  ئيلك نا لو وضعت وع. مل يكون  ًىل ذ, فإن الوفد  ت ممسـ
شأن  تطورات  بة ألحدث ا ية موا رشوعات من تزويد ا:ول األعضاء مبعلومات  متكني مديري ا ية  باألمانة  ل ك يل تفصمهنج مل ل

نة بل لك اجÒع  رشوعات  للجأوضاع ا ق  . مل

264. يق وتوجه  لوحتدث وفد اÍر مس مجموعة ب�ان أورو الوسطى ودول ا شكر إىل املدير العام واألمانة عىل لبلط
ية شأن جدول أعامل ا تقرير القمي والغين ملعلومات  منا ب تقرير شامل ويرمس صورة اكمü لألشطة ذات الصü . لتل نوقال إن ا ل

نفذة خالل عام  نظمة مؤخرا عىل اخلطط القطرية . 2011ملا هود اليت بذلهتا ا شلك خاص  ًورحب مس اÍموعة  مل جلب
سري وفقا و�س ية وا توجه إىل ا سم لكفاءة وا ية عىل حنو  ساعدة ا يذ ا ية الفكرية ضام\  ية  يات الو ًرتا لل من ل ت ن مل ن تيج ي تق ٍت ل نفل ًللملك ط ت

يه ية  توى ا ياجات لك ب� و نادا إىل ا ية ا شفا فللطلب وا ت منف سـ ت س لتل م ح شأن . ً تضمن أيضا مرحü ?مة  بوأضاف أن هذا  ًي
يمي شلك. لتقا نايئ �جتاهاتبوقال إن اÍموعة  ية طريقا  ساعدة ا ترب ا ث عام  ن مل ًتع ية . لتق ساعدة ا شطة ا نووحض أهنا تدمع أ مل لتقن

تقدم احملرز لفعل يف ب� ما بين عىل ا بات حمددة و ند إىل  ٍاليت  ل طل نس تت نظامت دوية أخرى . ت بو  تعلق بعالقة الو لوف�  مب ي ي
ية عىل األخص، قال إن اÍمو تجارة العا نظمة ا ملو ل يل العمل عن مب نظمة مؤخرا يف  هود اليت بذلهتا ا بعة تقر وترحب  سجل ًمل

ها هذه األخرية ب�ان منوا اليت  ياجات أقل ا يمي ا ية  شأن  ية  تجارة العا نظمة ا بقثب مع  تق تطم ًح ل ت معل ب مل ل تاما، توجه مس . ك ًو خ
تصادا ب�ان اليت متر ا نظمة عىل لك <ودها من أجل ا شكر إىل ا قاÍموعة  ل مل يةل تقا لهتا مبرحü ا  . ن

ية .265 يذ جدول أعامل ا تعلق  تاز ا تقرير ا شكر إىل املدير العام عىل إعداد وعرض ا يا  منوتوجه وفد إندو ت مل ملم ل ل لتسـ نف ب . ني
يانني ال¶ين  يده  بوأعرب الوفد عن تأ ية-مجهورية ( هبام وفدا إيران أدىلللي يوية ) م اإلسال ب�ان اآل سـواجلزائر مس مجموعة ا ل
ية عىل الرتيب تومجموعة جدول أعامل ا يق قدر أكرب من . لتمن يل ضامن  تقدم احملرز يف  تعراضا  تقرير قدم ا حتقوقال إن ا سب لل سـ ًل

بو ية يف معل الو توجه إىل ا يا من شطة برامج . لتل ية يف أ هور تعممي جدول أعامل ا نوعرب الوفد عن رسوره إذ الحظ تزايد  لتمن ظ
يد ا بو مما من شأنه أن  يفالو ب�ان منواي ية وأقل ا نا ًب�ان ا ل ل ية . مل بادئ جدول أعامل ا يه  مترار تو لتمنكام الحظ الوفد ا م ج سـ

ية ية الفكرية من أجل ا يف ا ب�ان منوا من تو ية وأقل ا نا ب�ان ا متكني ا ية  ساعدة ا بو  شطة الو منأل ظ ل ل ل ن للم ي لتن مللك ًم ل أعرب . لتق
يل تعممي جدول أع تواصü يف  هود ا يده  بعن تأ سللج مل يذ ي تقدم يف  بو وعن تطلعه إىل مزيد من ا ية يف معل الو تنفامل ا ل ي ٍمن لت

ية الفكرية العاملي ية يف نظام ا ية وتعممي جدول أعامل ا مللكجدول أعامل ا من تمن لت  . ل

يةوتوجه وفد ف .266 يذ جدول أعامل ا شكر إىل املدير العام عىل تقريره والزتامه  منزنويال  ت لتل نف ياب أ. ب ي غوالحظ الوفد 
بل عام  ية  قذكر جلدول أعامل ا نذ ذ, احلني. 2007لتمن تربا قد أحرز  موقال إن تقدما  ً مع ية العامة اكنت . ً مجلعومىض يقول إن ا

ية يذ جدول أعامل ا يفا  منقد أصدرت  ت لتتلك نفً ية وغريها يف . ب ئات املوضو تفريق املذكور بني ا تفق مع ا عوبني أن الوفد ال  ي ل لهي ©
بو وأنه يرى يف ية من تÀ األخريةيالو بعاد جدول أعامل ا من هذا حماوX ال لتس يق . ت نظمة  بتحقوأقر الوفد كذ, لزتام ا مل

ية ية لأل لفاألهداف اإلمنا يü ال هدفا يف ذاهتا. ئ ية الفكرية أن تكون و بغي  ًوقال إنه  سـ للملكي نوعزى �تقادات اليت جابه . ن
يع الوفو بغي  ته أنه  نا مجلاألمانة هبا إىل  ي نع نوطةق همة ا ملد، مبا يف ذ, األمانة، أن تقر  هود اليت . مل للجوأعرب الوفد عن تقديره 

ية يذ الفعال جلدول أعامل ا بات قدر أكرب من �لزتام  ية بإ نا ب�ان ا بة ا ها املدير العام يف مطا منبذ ث ل ل لتل نف م لتل وأضاف أن مثة . ٍ
تجاوز ما يكرث إلقاؤه من نةيحاجة إىل إحراز تقدم موضوعي  بريات عن نوا^  سـ خطاب حاميس و وقال إن حماوالت سد . حتع

ية أمرا لغ الصعوبة نا ب�ان ا يد  ها جعلت من إجناز معل فعال و تفق علهيا أو إعادة تو ًالطريق أمام قرارات  م مف جهي لم  . لل

ت .267 نوب كور^ وقال إن ا يانني ال¶ين أدىل هبام وفدا املغرب و يا إىل ا لوأشار وفد أملا ب جن ثري ل لكقرير حوى من املعلومات ا
سني للتحنه قرص عن الوفاء بلك املطلوب، مما يعين وجود جمال  رشوعات 2 و1ومىض يقول إن املرفقني . لك ناوال ا تقرير  مل  ت ل

ية بغي من شفا سم مبا  رشوعات ومل  تأخريات يف ا شأن ا يان  فوإن معلومات أوردت يف بعض األ ن يح ت ل تب تحرض الوفد . مل سـوا
بة وف يف لمطا يذ عالوة عىل تو هل عىل الوفود رصد وضع ا سابقة جبدول يقدم نظرة عامة  تان خالل ا:ورة ا ظد  ل ًسـ نفك تس لت

تاح ذ, خالل هذه ا:ورة كذ, توقع أن  ية وقال إنه اكن  ياملزيا ي ثور عىل اجلدول يف املوقع . ن تطع ا لعوبني الوفد أنه مل  يسـ ©
ية  يس ويقة ر بو ألنه  مساإللكرتوين للو ث يح األمانة هذه املعلومات لي سخة من األمانة مؤخرا، غري أنه يرغب يف أن  تتوأنه تلقى  ًن
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مترت يف توفري اجلدول شكورة لو ا تكون األمانة  ية املطلوب، وعىل ذ,  شفا توى ا تواصل حفاظا عىل  سـشلك  م سـ ل سـ فب فم . ًم
يدا إليراد ذ, اجلدول ثل موضعا  ًوبني أن تقرير املدير العام  ج ً مي يدا لوضع وقال . © تعراضا  ًإن من شأن اجلدول أن يقدم ا مف ً سـ

ية يذ واملزيا نا  . لتنف

بو .268 شطة الو ية يف أ بارات ا ية الفكرية وا توازن بني حامية ا يق ا بال عىل احلاجة إىل  يوشدد وفد  ن من ت ل لتن ع مللك حتق وقال . ي
ية لصاحل حامي توازن احلا تالل ا تصور األسايس أن حاX ا ند إىل ا لإن ذ,  ل ل خس ت ية الفكرية عارية عن اإلنصاف ي مللكة حقوق ا

شمول ية وأقل . لوا نا ب�ان ا تعلق  ياق، خاصة ما  ية الفكرية يف هذا ا ية يف ا موبني أن للرتكزي عىل جوانب ا لمللك ل ي سـ لمن لت ©
ية قصوى ب�ان منوا، أ مها ث. ًل بو اليت  ئات الو ية الفكرية من  ية وا ية  نة ا متوأضاف أن ا ي ي من ن هللج مللكملع يوية يف لت ية  حل أ مه

شطهتا يف جمال وضع القواعد  شلك عام، مبا يف ذ, أ بو  ية يف أسلوب معل الو توجه إىل ا نيل ضامن قدر أكرب من ا ب ي من ل لتس ب
ية عددا وجحام. واملعايري يات جدول أعامل ا رشوعات اليت تعاجل تو ًوشدد الوفد عىل احلاجة إىل ز^دة ا ً من لتص بغي . مل ينوقال إنه 

ها أقل كذ, ز^دة ية اليت توا تحد^ت العا هم يف معاجلة ا ية الفكرية اليت  ية  ية ا < املوارد مع الرتكزي عىل ا س للملك تن ل ت تب تح لل
ب�ان منوا ًا يذ الاكمل . ل شامل وأعرب عن تطلعه إىل ا تقرير ا شكر إىل املدير العام واألمانة عىل إعداد ا لتنفوتوجه الوفد  ل ل ل

ية ووضع أول ب�ان منوالتمنجلدول أعامل ا ية وأقل ا نا ب�ان ا ياجات ا ًو^ت ال ل ل ل مت  . ح

ية اليت أثريت، خاصة ما تعلق مهنا  .269 ئü اإلضا تجابة لأل ياب املدير العام، إىل � فودعا الريس األمانة، يف  سـئ سـ غ
بت ية اليت  طلملعلومات ا  . لتفصيل

يفري أوياما(وتو<ت األمانة  .270 يد  نا جسـ شكر إىل الوفود عىل) ل يدة للغايةل همة وا ئلهتا ا ملف أ مل وقال إن األمانة . سـ
بات واملعلومات املقدمة لطلأحاطت علام  توسـمي وقال إن ذ, . ً ند عن جتربة بالده مع ا لوأشار إىل مالحظات وفد � يل

رشوع مازال جار^ وإنه مييض عىل حنو مرض ٍا ٍ ً نج. مل رشوع  تكامل ا مترار الزتام األمانة  بوأكد عىل ا ملسـ يول سـ لسـاح رمغ ا
ند تاحت � يلاملؤسفة واملأساوية اليت ا بويت و. ج جيوأضاف أن األمانة أحاطت علام كذ, مبالحظات وفود  نا فاصوً  كيبور

ند تة مهنا تقارير إىل . لهوا شأن  تمكلت قدمت  رشوعات قد ا بعة  سـوأما عن املالحظة اليت أبداها وفد كور^ فقال إن  ب سـ مسـ
سابق نة خالل دورهتا ا لا تمكل للج ية، ا تعلقا مبؤمتر املوارد اخلارجة عن املزيا تكامال، وا*ي اكن  رشوعات ا سـة ألن أول ا ن ًسـ م ً مل

©بل ذ, بزمن طويل ومل يضمن فهيا يا وفزنويال . ق نيسـوقال إن األمانة أحاطت علام كذ, مبالحظات وفود اÍر وإندو ً
باهتا ية. طلو ئاهتا املوضو نظمة ال تفرق بني  عووحض أن ا ي يع اللجان عىل .  واألخرىهمل شدة عىل أن  مجبل رصحت وأكدت  ب

توى وال يوجد تفريق، ال موضوعي وال خالفه يا. ملسـنفس ا نوقال إن األمانة أحاطت علام بطلب وفد أملا ًوأضاف أن وفودا . ً
تقد تعراض أفضل  تقرير املرحيل وإىل تقدمي ا ثري يف ا يل أكرث  لثرية ذكرت احلاجة إىل إيراد تفا سـ ل ص رشوعات بكك تلف ا ملم  خم

يذ ية وا يث املزيا نفمن  لتح يب وفقا *,. ن ًوبني أن األمانة دونت ذ, لكه وأهنا  ستسـتج نار(ورصحت األمانة . © ) شـما^ 
ية اليت خصصت  ية اإلجام تعلق ملزيا ها، بأن هذا  رشوعات، إن حص  تلف ا تعالم وفد املغرب عن متويل  لشأن ا ن ي ف خم سـ همب مل

تقرير املدير العامملرشوعات جدول أعام نحو املذكور يف امللحق األول  ية عىل ا بل ا ل يال قد . لتمن نت أن جدوال أكرث  ًو تفص ً بي©
رشوعات تعلقة  نة وبه مزيد من املعلومات ا ملوزع خالل ا:ورة األخرية  مل ووحضت األمانة أن تقرير املدير العام تقرير . للج

توى اللكي، وقد خلصت معلومات املزيا هذا الغرضملسـعىل ا لية   1وأضافت أن اجلزء العلوي من اجلدول الوارد يف امللحق . ن
ية للفرتة  نتقى من الرب\مج واملزيا ية لفرتة 2012/13مسـ يات يف إطار الرب\مج واملزيا ها مزيا رشوعات رصدت  تضمن  ن و ن لي م

ية تني احلا لا ية املموX م. لسـن رشوعات جدول أعامل ا ناك أيضا  منومضت تقول إن  لته ميهتا مً بلغ  ياطي واليت  قن � ت  7.902حت
سحب  نة األخرية، وهذا  ية عن هذه يف اجلدول ا*ي وزع خالل دورة ا نيون فرنك سورسي، وترد معلومات  للج يل يمل تفصي

ية العادية للفرتة  ية املموX يف إطار املزيا رشوعات جدول أعامل ا نأيضا عىل  لتمن نت أنه قد بقي ما مجموعه . 2010/11مً بي©و
رشوعات يف اجلدول ا*ي وزع خالل 6.109 سب ا  üيل حمل تفا يون فرنك سورسي وأنه ميكن �طالع عىل ا مل  حي ص ل ًمل

نة األخرية شات . للجدورة ا نا ييل مضن ا تخضع للفحص ا يذها إهنا  رشوعات اجلارية و ية ا تعلق مبزيا قوقالت ف�  مل تفص سـ ن لي تنف مل
ت ية خالل ا:ورة ا تقارير املر تعلقة  لا حل ل يع مل يا، فإن األمانة  تاحة حا نة يف نومفرب، ومع ذ,، ومبا أن املعلومات  ية  تطا ل للج تسـل ً م
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تقارير  شأن ا شات أكرث تعمقا  نا سب الطلب مع مالحظة أن هذا خيضع للفحص يف العادة مضن  لتوفري هذا أيضا  ب ق ًح مً
رشوعات تلف ا ية  ملاملر �  . حل

شكر إىل \ئب املدير الع .271 لوتوجه الريس  ئü اليت أثريتئ وأعلن أن . سـام وفريقه عىل اإليضاحات واإلجات عىل األ
نظر يف تقرير املدير العام نة قد فرغت من ا لا  . للج

نظر يف الويقة  ثا رشوع- CDIP/4/9ل يمي  م  ية الفكرية : تق ية يف جمال ا ساعدة ا يا\ت ا مللكقاعدة  ن مل  )TAD-IP(لتقب

يمي .272 شأن  شات  نا تح الريس ا تقا بئ ق مل ية الفكرية فت ية يف جمال ا ساعدة ا يا\ت ا رشوع قاعدة  مللك  ن مل تقب ) IP-TAD(لم
ييل، إىل عرض مقدمة يد توم  نغودعا املقمي اخلار[، ا بسـ ل � . 

ية الفكرية .273 ية يف جمال ا ساعدة ا يا\ت ا رشوع قاعدة  يمي  تعراضا  ييل ا يد  مللكوقدم ا نتق مل ب سـ نغ تقسـ م لل ً ب تقرير . ل لوقال إن ا
ية . CDIP/9/4ثيقة وارد يف الو تو بارشة  رشوع يربط  صوبني أن ا ل مت مل نص عىل أن 5© ية اليت  ت من جدول أعامل ا عىل "لتمن

ها اإللكرتوين وعلهيا أن تقدم، بطلب من ا:ول  ية عىل مو ساعدة ا شطة ا رش معلومات عامة حول لك أ بو أن  قعالو ن مل ن تقي لن ت
 Xشطة حمددة مبوافقة ا:و يل عن أ ناألعضاء، تفا شاط) ا:ول األعضاء(العضو ص يدة من ا هات األخرى ا لنأو ا تفسـ ". ملجل

ية  تو تعلق  رشوع ا رشوع قد مض إىل ا بغي مالحظة أن ا صووحض أنه  ل مل ملي ©مل ُ شاريني وأن هذين 6ن شأن قامئة � ت  سب
يا املعل نولو يا\ت واحدة توظف نفس حل  تخدام قاعدة  رشوعات واحد  رشوعني نفذهام فريق  جا تك ب سـ م ومات، غري أن مل

نان قاعدة  ية الفكرية وال  ية يف جمال ا ساعدة ا يا\ت ا تقرير املصاحب U ال يركزان إال عىل قاعدة  يمي وا تضما ن مل ب يل مللك تقتق لل
شاريني تيا\ت قامئة � شد املوارد . سب تعلق  شأن املؤمتر ا يمي ا*ي أجري  به ا نارص  يمي تضمن ثالثة  حبوقال إن ا مل ب شـ تقع لتق تل

يث إد تدامةحمن  ية و� رشوع والفعا سـارة ا ل رشوع . مل تخلصت من هذه، أوها أن فريق ا تاجات قد ا ملوذكر أن أربعة ا ل سـن سـت
يت احملددين تو ية وا شطة ملزيا يذ األ قالزتم يف  لنف ن ن ثل . ت ية، وهو  توفري املعرفة املؤ تعلق  ثاين  تاج ا ميوقال إن � سـ ب ل ست مسـ ن

رشوع، ومفاد � ية  للمأحد األهداف الر تعلق ئيسـ نظمة ف�  ية :ى ا يا\ت قد عززت املعرفة املؤ يتاج أن قاعدة ا مل سـ ب ست ل نسـ
يا\ت ية قاعدة ا تكامل  سني وال ية، وإن اكن مثة جمال ملزيد من ا ساعدة ا ب تغط سـ تح ن لمل ل ٍ ومىض يقول إن هذه دون شك . لتق
س يحه من معلومات عن ا ية ملا  يق هدف توفري معرفة مؤ ملخطوة جوهرية حنو  ت تسـ بو مما مل سحتق ية اليت تقد?ا الو ياعدة ا لتقن

بارش يف املÀ العام شلك  بل  تاحا من  ميكن  ق بم ساعدة . ً تعلق بز^دة توافر املعلومات عن ا ثالث  تاج ا ملوأضاف أن � ي ل نت سـ
شات نا يدين ا:اخيل واخلار[، ومفاده أن ا بو إىل مجموعة من أحصاب املصاحل عىل ا ية اليت تقد?ا الو قا مل لصع ي  مع بعض لتقن

يال ميكن  يضة وأكرث  هرت أن احÒل وجود مصادر أخرى ملعلومات  ًأحصاب املصاحل، خاصة مضن األمانة، أ تفص تف مسـظ
بل ية يف ا ساعدة ا شطة ا رشوعات أل تصممي  تعلق  يد مهنا، خاصة ف�  تقلألمانة أن  سـتف تق م ملسـ ل نت مل ن ب تاج . ي سـتنوقال إن �

ثل خطوة يا\ت  متاألخري هو أن قاعدة ا يدات اليت لب ية وذ, عىل الرمغ من ا شفا ي ?مة إىل األمام عىل درب ز^دة ا لتقل ف
ية شفا فوضعت عىل ا تعمدا من األمانة ال . ل يارا  ثل ا ية لألشطة، مما  ياب املعلومات املا ثال  ًورضب عىل ذ,  مً تم مي ن ل خبغ ً

ية يا\ت من و<ة نظر  نقصورا يف قاعدة ا تقب ل تاجات . ً يميسـتنوقال إن هذه أربعة ا تضمن كذ, . للتقعامة  تقرير  يوبني أن ا ل ©
يد تواصü إىل حد  ية  نظر فهيا ملا هو آت، خاصة أن هذه ا نة أن  بغي  ية  يات ر بعأربع تو لعمل ت للج ي سـ مص ن وأضاف أن . ئي

يقه وال شك ثري مما ميكن  ناك ا رشوع لكن مازال  شأن ا حتقخطوات ملموسة ?مة قد اختذت  لك ه ية . ملب تو صومىض يقول إن ا ل
بو، خاصة ا تخدمة يف الو رشوع ا تعلق بوïئق ا تفادة من دروس ?مة  يث ميكن � رشوع  تعلق بإدارة ا ًألوىل  ي سـ ت سـ ملت مل حمل

ية لتمنرشوعات جدول أعامل ا نطوي عىل حتد^ت . مل رشوعات املعقدة اليت  يل خاصة  تووحض أنه يلزم توفر مزيد من ا للمتفص ل
ية ساب مزيا تضمن معلومات عن  نية، مما  ح ي رشوع والعقود وهمل تقن يذ ا رشوع وحلول  يار أعضاء فريق ا رشوع وا مل ا ت مل خ نفمل ل ت

سني وال شك. جرا ية يف . للتحورصح أن مثة جمال  ساعدة ا يا\ت ا تدامة قاعدة  تعلق  ية  ثا ية ا تو نوقال إن ا مل ب سـ ت ن ل ص لتقل
ها ية الفكرية و بلجمال ا تب بعد. مسـتقمللك هذا مل  يكوقال إن الفصل األخري  ناك طلب عىل اخلدمات اليت توفرها ©وبني. ل ه أن 

يط  بو  ية الفكرية يف نظام الو ية يف جمال ا ساعدة ا يا\ت ا ناك إماكية :مج قاعدة  يا\ت وأن  تخطقاعدة ا ي ن مل ب ن ه للب مللكل لتق
ية تق. سسـللموارد املؤ يا\ت  يا قاعدة  ية الفكرية حا ية يف جمال ا ساعدة ا يا\ت ا سـووحض أن قاعدة  ب ل ن مل مب ً مللك ü وأن من شأن لتق
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يهتا، وعىل ذ, فعىل ا:ول  سني دقهتا ومدى  يانة و يف ا نظام األوسع أن يعني عىل خفض تاك تغطا:مج يف ذ, ا حت لص ل ل
يارات تحداث . خلاألعضاء واألمانة اختاذ بعض ا بغي ا سـوقال إنه وفق اقرتاح مطروح،  ية"ني تقا لخطة خلارطة طريق ا عىل " ن

تلف  بني  يارات  خمئة ورقة  ت خي يا\ت ه تطويع قاعدة  بدائل  با ل ية وIP-TADل يط املوارد املؤ تÒىش مع نظام  سـ  ختط أو /سل
تخدمني. إدما<ا به بات ا تعلق  ثة  ثا ية ا تو سـومىض يقول إن ا تطل ت ل ل ص ملل شأن . مب تخذ  نظر عن القرار ا بووحض أنه بغض ا مل ل

ياق مراعاة  بغي يف ذ, ا يا\ت،  بل قاعدة ا نولو[  سـاحلل ا ن لب ي فل تقمل سـتك تخدمني من ل بات ا تعلق  يمي ف�  سـتاجئ ا تطل ي ملن مب لتق
سم  تخدام  � üه ها من خالل وا<ة  يف املعلومات وتقد يهتا عالوة عىل  ها و تيث معق املعلومات ونطا سـ ن تتغط س مي ق تصح ً

تقين يه إلهيا. لكذ, الكÒل ا تو يا\ت وا سويق قاعدة ا تعلق  ية األخرية فقال إهنا  تو جمث تطرق إىل ا ل ب ت ت ص لل تعني ب يث  ي،  ح
تخدا?ا ية ز^دة وجاههتا وا ية الفكرية  ية يف جمال ا ساعدة ا يا\ت ا تعريف بقاعدة  توسع يف ا سـا بغ ن مل ب ل مللكل بغي . لتق ينوبني أنه  ©

ندما يعقد  ثال  ميكن  بو،  ية اليت تقد?ا الو ساعدة ا سويق ا ياق األوسع  يا\ت مضن ا سويق لقاعدة ا نظر يف ا عا ي ن مل ت سـ ب ت ًل م ف تق ل لل ل ل
Òيا\ت لز^دة وعي ا:ول اج ترص عن قاعدة ا بو تضمني عرض تقدميي  ية اليت تقد?ا الو ساعدة ا شأن ا ميي  بع إ خم ي ن مل لب لتق قل

يعا عىل . األعضاء هبا بو اإللكرتوين  يا\ت يف موقع الو هور قاعدة ا ًوأضاف أنه ميكن أيضا بذل <ود فورية لز^دة  شجً ي تب ل ظ
تخدا?ا  . سـا

تقريروحتدث وفد مرص مس .274 شكر إىل األمانة واملقمي اخلار[ عىل ا ية وتوجه  ب�ان اإلفر ل مجموعة ا ل �ل وقال إنه كام . يق
رشوع CDIP/9/4ثذكر يف الويقة  توفري املعلومات ذات الصü من ا:وائر القامئة عىل إدارة "مل فقد واجه ا لمقاومة عامة 

ية ساعدة ا شطة ا نأ مل بني ُوأضاف إنه قد ذكر كذ, أن". لتقن يا\ت غري معروف عىل نطاق واسع، وأنه قد  ت وجود قاعدة ا لب
بارا من يويو  متü إال ا يا\ت غري  تقارير، وأن ا رشوعات وإعداد ا لعدم كفاية أدوات رصد ا ت ب ًل ع مكل ً نظرا لعدم الزتام 2011مل

يا إال معلومات حم يا\ت ال حتوي حا شلك مهنجي، فقاعدة ا يا\ت  سقني بإدخال ا ًا ل ب ب ب لن ل يع . دودةمل مجوقال إن اÍموعة أيدت 
شاور مع خرباهئا  ية الفكرية وا ية يف جمال ا ساعدة ا يا\ت ا بوابة قاعدة  تاملالحظات املذكورة أعاله إثر إجراء حفص  ن مل ب لل مللكتق ل

نظور إفريقي، فالوعي  يا\ت غري معروفة عىل نطاق واسع، عىل األقل من  ميف العوامص، كام شدد عىل أن قاعدة ا ألداة لب
يا\ت ال . حمدود للغاية يل من خرباء العوامص ا*ين تصادف مرورمه علهيا أفادوا أن قاعدة ا بوأضاف عىل ذ, أن العدد ا للقل

شاركني واملاحنني وما إىل  تلقني وا ية وا توقعة واملزيا تاجئ ا يل عن األهداف وا يا إال معلومات حمدودة دون تفا ملحتوي حا مل ن مل ن ص لل ً
تعلق شطةيذ, مما  ية . ن أل ساعدة ا يا\ت ا رشوع قاعدة  يذ  ياهئا من جعز األمانة عن  نوأعرب مس اÍموعة عن ا مل ب تقس م لت نف ت

بب إنفاق  ياهئا كذ,  ية الفكرية عىل حنو سلمي وعن ا سيف جمال ا ت بمللك ً ألف فرنك سورسي تقربا، أي ما يقرب من 800س ي ي
ت رشوع و نة واحدة فقط عىل  صفيون دوالر، يف  م سـ ها بأنه غري معروف عىل نطاق واسع، غري أنه ال جدوى مل نفسه األمانة 

سكوب باكء عىل اللنب ا ملمن ا يات اليت ذكرها املقمي. ل تو ثريا من ا تعلق مبا هو آت، قال إن اÍموعة تؤيد  �وف�  ص ل ك وقال إنه . ًي
ساعدة يا\ت ا يا\ت يف قاعدة  تظام إدخال ا ملبغي عىل األمانة أن تكفل ا ب ب ن لي ية الفكرية وتوافر معلومات ن ية يف جمال ا مللك ا لتقن

يا\ت ية يف قاعدة ا ساعدة ا شطة ا باكمü عن أ ن مل لن تقü . لتق ي�ت ا تاجئ ا سـوعىل ذ, طلب من األمانة ضامن إ�حة  ملن لتق
سني متايش تصممي يا\ت و تخدام من خالل قاعدة ا هل � بحث  نفاذ وا سق قابل  ية للجامهري  حتاخلار ب سـ ل لل لن س  قاعدة بج

تاجئ نظمة اجلامع القامئ عىل ا يا\ت مع إطار ا نا مل لب ية يف . ل ساعدة ا يا\ت ا تو^ت قاعدة  ترص  بغي أال  نوأضاف أنه  مل ب حم لتقي تق ن
ها كذ, رشوعات ا�طط  يذها بل ا شطة اجلاري  ية الفكرية عىل األ لجمال ا نف ململلك ت بغي أن تكون . ن تمت بقوU أنه  نوا يخ

تصممي لرشوعات ذات ا نادا إىل مواصفات للم يات ا ية وإطار واحض للمزيا يال مع وجود  شابه وïئق أكرث  ً ا ست ن مهنج تفص ًمل
üيف مفص  . لوتاك

ية .275 تقü اخلار ي�ت ا ية ا به  جوأعلن وفد الربازيل عن تر سـتق بعمل ملي ل شكر إىل األمانة عىل إ�حة تقرير . ح لوتوجه الوفد 
نة هذه يمي :ورة ا للجا ية الفكرية وأعلن عن رسوره وأحلق الوفد. لتق ية يف جمال ا ساعدة ا يا\ت ا ية لغة بقاعدة  مللك أ ن مل ب لتقمه

تفق علهيا ية ا مليذها يف حدود املزيا ن نفت بات اليت . ب تقين ا نظور ا يا\ت طابقت من ا تطلكام أعلن عن رسوره بأن قاعدة ا ل مل ملب ل
يات اليت تقدم هبا . وضعهتا ا:ول األعضاء تو صوأيد الوفد ا ية ل ية إضا نة فهيا، غري أنه يرغب يف طرح تو نظر ا فاملقمي  ص للج لت �

يث  ها من  Òتطورات واك يا\ت آلخر ا بة قاعدة ا تعلق حلاجة إىل احملافظة عىل موا نة فهيا أيضا ويه  حنظر ا ل ل ب ك ت للج لت ًل
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يمي أورد أن . املعلومات املطلوبة نص عىل أن قاعدة ا"لتقوقال إن تقرير ا رشوع  تويقة ا شطة 'لبيا\ت ملث يل األ نتضمن تفا ص تس
شاريه  يه وخربائه وا شاريه وما يه و ته و توقعة ومزيا به وأهدافه وتاجئه ا شاط ومعن  يثل معلومات عامة عن ا ت حن ك م م ن مل ن طل سن تلقل ي م

üئق ذات الصïميه وغري ذ, من الو يه وتقارير  تحد تقيو ث يس كذ, يف الوقت"'م يد بوضوح أن احلال  تقرير  ل، غري أن ا يف  ل
تعلق حبجم املعلومات املدرجة يف قاعدة . الراهن نات ف�  بت مرارا وتكرارا إدخال  يوأضاف أن ا:ول األعضاء  س يطل حت ً ً

يا\ت وجودهتا نوات األخرية. لبا ية املقدمة خالل امخلس  ساعدة ا شأن ا بغي إ�حة معلومات  سـوقال إنه  ن مل ب لتقي وقال إن من . ن
نحو املذكور يف الفقرة يبواعث القلق قü تعاون موظفي الو ية، عىل ا ساعدة ا شطة ا تعاملون مع أ لبو ا*ين  ن مل ن  يف 4.1.3لتقي

تقرير11الصفحة  يل الوفاء . ل من ا ثل رضورة يف  يا\ت  سبووحض أن إدخال لك املعلومات ذات الصü يف قاعدة ا مي لب
ية يات جدول أعامل ا ية املذكورة يف تو شفا منبات ا ص ل لتتطل ف بغي ومىض يقول إن ا. مب شاريني وإنه  ينتقرير يذكر أيضا قامئة � ت سل ً

نة سابقة  شاريني، كام رصح الوفد بذ, يف ا:ورة ا يع �  üية الاكم سرية ا*ا شاريني ا توي قامئة � للجأن  ل ت مجل ت ل ت سحت وقال . س
متل شف عن أي تضارب مصاحل  بغي كذ, ا حمإنه  لك نقاط أثريت أيضا يف تقر. ني ًوبني الوفد أن هذه ا ل شأن /ير دير© برواك 

بو ية اليت تقد?ا الو ساعدة ا تعراض اخلار[  ي� ن للم  . لتقسـ

ثل  .276 ية  ساعدة ا بو  رشوعات الو ية يف  شفا تقاده أن ز^دة ا ية عن ا تحدة األمر متوأعرب وفد الوال^ت ا ن للم ي ل ع تقمل لم ف يك
يو^ ًبا  ح ً ية. مطل ساعدة ا يا\ت ا هوم قاعدة  نوقال إن الوفد ظل يدمع  مل لتقب شأتهمف نذ  ية الفكرية  ن يف جمال ا م وأضاف أنه . مللك

يث  ية من  بدال، أهيام أكرث فا ية ا يا عىل حنو اكمل أو تطوير آ يا\ت فاعü و توصل إىل حل جيعل قاعدة ا حيلزم ا ت عليف س ل ب ٍل ً ظ ل
تلكفة تخدام قاع. لالوقت وا بو عىل ا ثل الو برية  سة  يه تدريب موظفي مؤ نطوي  هم ما  سـووحض أنه  ي ك س عل مي يا\ت يتف بدة 

يا\ت تدامة لقاعدة ا يق � يوي من مكو\ت  تقد أن هذا مكون  شلك اكمل من حتد^ت، غري أن الوفد  بجديدة  سـ يع لب حتق . ح
يا\ت  ية إدخال ا سؤو تحمل  بغي أن  ية  ساعدة ا بو اليت تقدم ا بوأيد ما قاU وفدا مرص والربازيل من أن ماكتب الو ل م ت ي ن مل لي ن لتق

يا\ت يف تو قيف قاعدة ا ييللب بة وشلك  نا تفصتات  ب سـ ًكام طلب الوفد مزيدا من املعلومات عن خطة خارطة الطريق . مي
تلكفة واإلطار الزمين يارات كام ذكر، مبا يف ذ, ا ية املقرتحة، أو ورقة ا ل�تقا خل ل وقال إن الوفد يرغب يف معرفة إن اكن . ن

ية وإن اكن املقمي ق يف إضا تاك يارات يقرتن  �إعداد ورقة ا ف ل ب تعانة خل ها، من خالل � يارات ال تلكفة  سـد نظر يف أي  ل خ
يارات يل للميض قدما بدال من إعداد ورقة ا ثال،  بو القامئني  خلمبوظفي الو س ًي ً ب كم يف . ً كوقال إن الوفد يرغب أيضا يف معرفة  ً

ية الفكرية مع أنظمة  ية يف جمال ا ساعدة ا يا\ت ا شلكة عدم توافق قاعدة  تكميكن حل  مللك ن مل ب يا املعلومات األخرى لتقم جنولو
يا\ت  تقرير بني قاعدة  يمي ا توافق اليت ذكرت يف  شالك ا يحا  متس من املقمي تو ياق  بو، وإنه يف هذا ا بيف الو ل ل مل ض سـ تقي ً � يل ل

ية يط للموارد املؤ ية الفكرية ونظام ا ية يف جمال ا ساعدة ا سـا تخط ن سمل ل مللك  . لتق

ته عىل األ .277 يا عن موا فقوأعرب وفد اسرتا رشوعات ل رشوع من  شلك عام، غري أنه ال يوافق عىل أن لك  مهداف  م ب
رشوعات قواعد  ية مالمئة  بدو ذ, تو يف، بل  شاء وتو تيض لرضورة مرحü إ ية الفكرية  ية وا ية  نة ا ملا ص ي ص ن من ن يقللج مللك لت ملع

رشوعات يا املعلومات ال للك ا نولو يا\ت و ملا ج تك بغي حسب ذ, عىل األنواع األخرى ًوأبدى الوفد اهÒما مبعرفة ملاذا. لب ين 
رشوعات  . ملمن ا

يد للغاية .278 تقل ا يمي ا يا عن شكره عىل تقرير ا ملفوأعرب وفد بو تق ملسـيف ل تضمن . ل شالك و يوقال إنه يربز عددا من ا مل ً
يدا اكمال يدها تأ يغ الوفد تأ يات  ًتو ً ي ي سـ يذها. يستص بتنفوأوىص الوفد أيضا  ُزيد عام وجد يف األمانة وقال إنه يرغب يف معرفة امل. ً
üملعلومات ذات الصيا\ت. من مقاومة لإلدالء  تكامل قاعدة ا سابق  ثريا يف ا بكام شدد الوفد عىل أنه طالب  سـ ل لك ©وبني أنه . ً

تخدام للغاية وال حتوي من املعلومات إال  بة � يوم، إال أنه وجدها  يا\ت يف وقت سابق من ا سـحاول تصفح قاعدة ا صع ل لب
ًيل جدالا نذ آخر دورة . قل ية قد أدرجت فهيا  ية وأن معلومات إضا يü املا هور ا نت عىل مدى ا موأقر الوفد بأهنا  ف ش ضس لقل ل حت

ثل جداول  ثري  ية أكرث  سه، أن تضم معلومات موضو منة، غري أنه من الرضوري، كام قالت وفود أخرى وقال املقمي  بك ع نف �للج
ها وما إىل ذ,أعامل �جÒعات وأهداف �جÒعات  ïنه . ئقوو ته وفود أخرى  لكوقال الوفد إنه ال يرغب يف تكرار ما قا ل

يا\ت فعاX واحلاجة إىل ذ, ية جعل قاعدة ا بيريد فقط إبراز أ بديئ يف الربع . لمه نظام ا ملوأضاف أنه اكن من املفرتض طرح ا ل
نا يف عام 2010األول من عام  نظام قارصا2012صبح، وقد أ ً ومازال ا ية ل شفا تعلقة  بات ا:ول األعضاء ا ف عن الوفاء  ل مل مبتطل
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يا\ت نفاذ إىل ا بوا تغلب عىل املقاومة . لل يا\ت وأعرب عن أم/ يف ا سني قاعدة ا لوعىل ذ,، حث الوفد األمانة عىل  ب لحت
يدة تاح  يا\ت اليت  مفحىت تكون ا ت  . لب

ئü ال .279 ييل إىل اإلجابة عىل األ يد  سـودعا الريس ا نغ بسـ ل  . يت أïرهتا الوفودئ

ها .280 يقاهتا وردود أفعا شكر إىل ا:ول األعضاء عىل  ييل  يد  لوتوجه ا تعل ل نغ بسـ يب عىل بعض تÀ . ل سـيجوقال إنه 
نقاط تفاضة يف يق ا يع األمانة � نقاط ورمبا  لا سـ تط يات الواردة . تسـل تو تاجئ وا نقاط اليت أثريت تعكس ا صوبني أن بعض ا ل ن لل ©

تقرير رشوعات وأ. ليف ا يع  يذ  ية  ي�ت يف ا:ورة ا نت األمانة  يد، كام ذكر وفد الربازيل، أن  مضاف أنه من ا مجت للك مض نفجل لتق
ية يارات وإذا اكن من املمكن . لتمنجدول أعامل ا ية عن تلكفة ورقة ا تحدة األمر تعالم وفد الوال^ت ا خلوتطرق إىل ا مل يكسـ

بو تواله موظفو الو ييذ ذ, دون تلكفة، كأن  ي ثال فقال إن :ى األمانة ما يلزم من ?ارات وخربة إلعداد تنف يل ا مل عىل  بس
ئا عن الزتاماهتم األخرى يذ ذ, به، غري أنه ال يعمل  نظمة وإن هذا هو األسلوب ا*ي تو¬  ًالورقة داخل ا ي شنف وقال . تمل

تعلق مبجم ية إن هذا  يط للموارد املؤ يا\ت مع نظام ا يشأن توافق قاعدة ا سـ تخط ب سب ل نظام ل ها هذا ا يا\ت اليت  لوعات ا يشملب ل
يا\ت نفس مجموعة ا تلف  هد  ية الفكرية إل�حة   üتق يا\ت  ية تفريغ ذ, يف قاعدة  ها و بأو اليت أعد  ل خم سـ لب م شل للملك يف مشمل ك . ي

ثل حلقة معل، مبا يف ذ, وïئق جداول ية  ساعدة  شاط  ثال *, بأنه ميكن تضمني الوïئق امللحقة  مورضب  نم م تقن ب  األعامل ً
شاركني احلارضين والعروض وما إىل ذ,، لكن  شاط وا شاريني القامئني عىل ذ, ا ية ويا\ت عن � ملويا\ت املزيا ن ت ب ن لب س

تعني  يذه وإال  سمح بذ, أمكن  ية، فإن اكن إعداده  يط للموارد املؤ ية تكوين نظام ا متد عىل  يذ, لكه  نف سيف ي سـ فتخط س تل ك يع
تحويل ا بارش خشص ما ا لأن  ل ًيين يدو^، كام هو احلال يف الوقت الراهني سؤال ا*ي طرحه وفد . ب تعلق  لوأعرب ف�  ي

يده الاكمل للرأي ا*ي أبداه الوفد يا عن تأ يأسرتا يف يف حاX إعداد . ل شاء أو تو تقرير إ ية  تو تقرير يضم ا صوقال إن ا ن ب ص ل ل
نة مع شاط يف احلاX الرا شلك واف، وقد اكن ا رشوع  هويقة ا ن ب لث يü ملعاجلة املوقف بدال من الرجوع ٍمل يد، كو ًقدا إىل حد  سـً بع

رشوع جديدة نة أو ا:ول األعضاء الÒسا لويقة  مإىل ا ث رشوع تÀ . ًللج تخدم ويقة ا  Xملووحض أن األمانة يف هذه احلا ث ستسـ
يل القضا^ يف  شاء أو تو تفصوتعد تقرير إ ص توى وأضاف أنه ميكن وضع نقطة قرار كام ميكن إجراء �. لن سـيارات عىل ا ملت خ

رشوع تعل�ت لفريق ا ملاملالمئ وإعطاء ا ساعدة . ل يا\ت ا رشوع قاعدة  ملوبني أنه اكن من املمكن أن يكون الوضع هكذا مع  ب م ©
يع األصعدة ية الفكرية، لكن مل يكن من املزمع تعممي ذ, عىل  ية يف جمال ا مجا مللكن ش. لتق تقرير اإل تعلقة  ية ا تو نوقال إن ا ب مل ص اء ل

يع الرد  ئü اليت  تقارير وإن هذه يه األ شأن عدم كفاية الرصد وإعداد ا نقطة اليت أبرزها أحد الوفود  تطتعلق أيضا  سـ ل ب ل يسـت ً
يا\ت إنه من الواحض أن هذه . علهيا عىل أفضل حنو ياسة ونطاق املعلومات املقدمة من خالل قاعدة ا تعلق  بوقال ف�  سـ لي ب

يارات بقدر ما يه حتد^ت همه، قد نظرت يف عدد من القضا^ يف معرض .  لألمانةختا فومىض يقول إن األمانة، إىل حد 
توى يارات عىل أرفع  سـتدبر تÀ ا يا\ت يف . مخل ية األمانة عن إدراج ا سؤو يقات عدد من الوفود عىل  بوتطرق إىل  ل م لتعل

تعلق  نقطة لكن ف�  هم �هÒم هبذه ا شار يا\ت فقال إنه  يقاعدة ا ل ي كب ها، ل يا\ت وتأ نظمي قاعدة ا سبل يقرتح  يتق سسـ بل ت مل
يا\ت،  ئة قاعدة ا تة يف  ية، عىل حنو حيقق أعىل قدر ممكن من األ يط املوارد املؤ نظام  بخاصة ما تعلق من ذ,  ب مت سـ ختط لب تع ٍس

يا\ت يدو^، سواء اكن ذ, عىل أيدي فريق خمصص، ًومن شأن هذا أن يغين، إىل أبعد حد ممكن، عن إدخال ا  كام هو لب
ية يات. قلمياحلال يف الوقت الراهن، أو موظفني يف املاكتب اإل سؤو ست جمرد  لوبني أن هذه  م لي ًوقال إهنا أيضا طريقة . ©

يا\ت هد قاعدة ا تلكفة للغاية  بهظة ا لل يا\ت من خالل . لتع تة إدخال ا يق أكرب قدر ممكن من أ بوأضاف أن من شأن  لمت حتق
يط املوار بلختطا:مج مع نظام  تلكفة  تدامة وحال فعاال من <ة ا يار األكرث ا ية أن يوفر ا للمسـتقد املؤ ل سـ خل ًسـ ً  . س

تعلق  .281 رشوع ا يمي ا شات حول  نا تمت ا ييل عىل ما أدىل به من إيضاحات وا يد  شكر إىل ا ملوتوجه الريس  ق مل نغ سـ ملل تق خ بئ ل
ية الفكرية ية يف جمال ا ساعدة ا يا\ت ا مللكبقاعدة  ن مل  .لتقب
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نظر يف  ية - CDIP/6/9ثالويقة لا ية جديدة يف جمال ا يات و شاء أاكد رشوع الرائد إل يمي ا شأن  تقل  مللك تقرير  نتق مي ن ب طسـ ملم
 الفكرية

ثدعا الريس األمانة إىل عرض الويقة  .282 ية جديدة يف CDIP/9/6ئ يات و شاء أاكد رشوع الرائد إل يمي ا شأن  ن  مي ن طب مل تق
ية الفكرية  . مللكجمال ا

نا(نة ووحضت األما .283 تقل) بيليتريي راجاو يمي ا يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية يه اليت أجرت ا تد بة ا سـأن  ل ملشع تق وقال . لق
يمي  يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية عىل ا تد بة ا تاذ توم أوغادا ا*ي معل مع  يمي، واأل بة ا يكر، ريس  تقإن لكود  ق تق ئ لهلف لل شع سـ شع

تعلق ئü ا تاحني للرد عىل األ مليكو\ن  سـ يميمسـ ي�ت يف إطار جدول أعامل . لتقة  يمي، كام هو شأن سائر ا تقوبني أن ا لتق ل ©
ميه وإدارته يث  ته من  تدا ته وكفاءته وا رشوع وفعا ية، أجري للوقوف عىل وجاهة ا تصما ح م سـ ي لمن مل رشوع . لت ملوأضاف أن ا

يدها هوم وتأ ية ا بار صال كالرائد أ�ح لألمانة ا ملفت ح ته. خ مترار قد موقال إن جدواه ومالء ته لال ته وقا هر� وإن فعا سـ  ي بلي ل ظ
ية، غري أنه  تجر رشوع مازال مير ملرحü ا بت يف ذ, ألن ا يق أهداف حمددة فمل حين بعد وقت ا تا، أما عن  بأ حتق يت ل ل ملب ث

ن ية إىل ا تقرير تو ب�ان منوا فقد تضمن ا ية وأقل ا نا ب�ان ا بة إىل ا رشوع  نظر إىل وجاهة ا للج ص ل ل ل ل سـ ًل م لن ة عÒد متديده مل
ية ثا نإىل املرحü ا ثل . ل نة  نارص  يط  بغي إجالء اإلهبام ا ية فقال إنه  ثا تعديالت الالزمة يف املرحü ا موتطرق إىل ا ين بع حمل ي ن ل معل

رشيك احمليل وتضمني ذ, يف خارطة طريق بو وما ا*ي ميوU ا ية اجلديدة وما ا*ي متوU الو لتعريف األاكد ي وقال إن الزمن . مي
رشوع، وا ية ا شأن فعا تاجات  نة وإنه مل حين بعد أوان اخلروج بأي ا ست  رشوع الرائد  يذ ا ململوارد ا�صصة  ل مل لت ب ت ي ني سـنف له ل

يذ ولرفع  ية ا تعلق سرتا رشوع لز^دهتا وضوحا ف�  بو تعديالت عىل ويقة ا ية الو تنفغري أنه يوىص بإجراء أاكد لمل يج ي ث ي تمي ً
ية ومرونهتا لعملتوى كفاءة ا رشوع . ً وسريها وفقا للطلبمسـ هر أن ا يمي أ رشوع أن ا تعلق مبدى فائدة ا ملوأضاف ف�  ل ظمل تق ي

نظر يف بعض القضا^ ف� هو آت، مبا  ب�ان منوا وتوقعاهتا، إال أن عىل األمانة ا ية وأقل ا نا ب�ان ا ياجات معظم ا ليليب ا ل ل ل ًت م ح
رشوع ح ياجات احملددة ل�ول األعضاء مليف ذ, احÒل جتاوز طلب ا:ول األعضاء عىل ا سع األمانة دمعه، وأن � تد ما  حي

ية  ية  ياهتا الو نت اسرتا ب�ان قد  منوية، وأن بعض ا سب تطلعاهتا الفريدة وا للملكتلف من ب� إىل آخر  ن يج مض ل ح طخت ت لت
ية الفكر سات ا ية يف خطط معل مؤ ي� أدرجت ب�ان أخرى برامج تدر ناء القدرات  مللكالفكرية  ب سب ي بات ب لطلية، وأن عدد ا

ب�ان منوا أقل ًالواردة من أقل ا ثل . ل رشوع بعد،  ها ا ها أولو^ت حمددة مل يعا ب�ان منوا  تقد أن أقل ا موقال إنه من ا جل ملل ً ل ملع
يني ية املادية أو رواتب املوظفني ا ية ا ساعدة يف ا حمللا ت ب تحمل لل بو مجموعة من األد. ن ية الو يوأوحض أنه يوىص بإعداد أاكد وات مي

ية  ية  يات و يس أاكد رشوع وترغب يف تأ تخدام ا:ول األعضاء اليت مل تدرج مضن ا يات ميكن إ�حهتا ال للملكوا نس مي سـ طملهنج مل
رشوع  بيل  نظر ا:ول األعضاء يف �جتاه ا رشوع بأن  بري عىل ا للمالفكرية خاصة هبا، كام يوىص يف ظل الطلب ا سـ تقمل مللك ت

ية من أجل الوف ثا نبعد املرحü ا تعاون اجلاريل تدرجيي  نظر كذ, يف اإلهناء ا بل وأن  بات ا:ول األعضاء يف ا للاء  ل ت . ملسـتقبطل
تآزر داخل  يق وا سني ا ية  ثا بغي إبداء مزيد من �هÒم خالل املرحü ا تدامة إنه  تآزر و� تعلق  لوقال ف�  سـ تح ن ل ي سـ ل ني لتل ن

تضمن تعزيز دور املاكتب  بغي أن  بو وخار<ا، مما  يالو ي ب�ان ني تحدة يف ا يق مع واكالت األمم ا رشوع وا ية يف ا لاإل مل سـ لتنمي مل قل
ية ثا تدامة خالل املرحü ا بغي إبداء مزيد من �هÒم ال يفة، كام  نا ل سـ ي ٍملض بة . ن تجري  بل  شعوبني إنه كام ذكر من  فسـ ق ©

بة إ يات كام هو احلال  تو هذه ا تابعة  يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية  تد سـا ص ل لنل ل م ياهتاق يع تو صىل  تاما، أكدت األمانة . مج ًو خ
ية ثا رشوع إىل املرحü ا نة عÒد متديد ا ية ا نجمددا عىل تو ل للج ملص ً . 

نـد  متدة :  من جدول األعامل8لبا يات ا تو يذ ا نظر يف بر\مج العمل  ملعا ص ل  )�بع(لتنفل

نظر يف الويقة  ثا ية جديدة- CDIP/10/9ل يات و شاء أاكد رشوع رائد إل ن  مي طن ية الفكرية م ية-مللك يف جمال ا ثا ن املرحü ا  ل

بة الريس األمانة إىل عرض الويقة  .284 ثدعت \ يات CDIP/9/10ئئ شاء أاكد رشوع الرائد إل ية من ا ثا شأن املرحü ا مي  ن ن ل ملب
ية الفكرية ية جديدة يف جمال ا مللكو ناقش الويقة . طن نة  ثوقالت إن ا س يمي املرحCDIP/9/6 üتللج تعلقة  بتق ا األوىل القرتان مل

هاCDIP/9/10ثمع الويقة  رسيعا ألعام ل  ً  . ت
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ية جدي .285 يات و شاء أاكد رشوع الرائد إل نووحضت األمانة أن املرحü األوىل من ا مي طن ية الفكرية، اليت مل مللكدة يف جمال ا
ية الفكرية، شارفت عىل �نهتاء ية وا ية  نة ا ثة  ثا متدت يف ا:ورة ا مللكا من ن للج ل لتل ملع رشوع اكن . ع هدف اللكي  للموقالت إن ا ل

ية الطلب احمليل املزتايد من أخصائيي ا ميي  يدين الوطين واإل رشية عىل ا ية وا ملتعزيز القدرات املؤ ب لصع تلسـ ل لس قل لكية الفكرية ب
ت�ر املوارد يني وغريمه من أحصاب املصاحل حبد أدىن من ا سؤولني احلكو يني وا سوا م مل ب� . ملهن توقع تويل ا لوأضافت أنه  ي

يع  تني من تو تقل بعد فرتة  شلك  ية الفكرية  تدريب يف جمال ا سة ا يل مؤ ميي  تب اإل يد أو ا قا ن مللك ملك سـتف سـسـ ب ل س مشغ ت قل مل
بو يذ املرحü األوىل، وأن من أمه ا:روس . ياتفاق تعاون مع الو نت أن بعض أفضل املامرسات قد حددت خالل  نفو تي ©ب

رشوع إىل وقت  شاركة يف ا تدة من وقت تلقي طلب من دوX عضو  تفادة أنه من شأن فرتة احلضانة، أي الفرتة ا ملا للم ملم ملسـ
ية الفكرية، أن تدريب الوطين  يس مركز ا تأ يع اتفاق تعاون  للملكتو س لق ية ل متد عىل عوامل و يث  تربا،  تفاوت تفاو�  ن  مع طت تع ح ً ً

يايس تقرار ا تخصصة و� ية  سة تدر شاء مؤ ية ووجود إطار إداري قانوين إل رشية واملا سـثل توافر املوارد ا سـ ي س ن لل مل ب . بم
ية  ية الو ثل أولوية يف �سرتا بغي أن  ية الفكرية  شاء مركز تدريب وطين  للملكورصحت بأن إ ن نللملك يج مي ي طن ية الفكرية ألي ت

تطلب الزتاما طويل األمد من احلكومة هام ?م  ًدوX عضو وأن ذ, إ ي رشوعا يطلب من األمانة . س يس  ُووحضت أن هذا  ً م ل
تاج إىل الزتام  يذه، كام  يدة   Xرشوع اتفاق تعاون مع دو تطلب ا حييه �خنراط يف إعداد دراسة أو تقرير، بل  نفي تف تف سـ لمل م

ية يف ا يدتقوي وظروف مؤا ملسـتفب� ا سعى ا:وX العضو لوضع . ل يه  توىل خالل فرتة احلضانة تو بو  ية الو موقالت إن أاكد ت ي جمي
يا يف  ب� ر يأت تÀ الظروف وقع اتفاق تعاون إيذا\ بدخول ا رشوع، فإذا  يذ ا ية الالزمة  رشوط األسا ًا مس ل هت ًسـ ُ مل ت نفل ل

تني تد  يذ و بدأ ا رشوع  نا سـنف ت ميمل لي يا وأضافت أن املرحü ا. ل تة ب�ان يه كولو تعاون مع  هدت اإلطالق الرمسي  بألوىل  سـ ملل ش
يويا وبريو وتونس ية ومرص وإ هورية ا:و بوا ث يك يذ املرحü األوىل اكن . مينمجل بت أن اجلدول الزمين األصيل  نت أنه قد  نفو ث تي لب ©

ب� متكني ا يث وجد أنه يلزم إ�حة مزيد من الوقت واملوارد  تفاؤل،  لمفرطا يف ا لل ٍ ح ية، ً رشوط األسا بة من الوفاء  سـان الطا لل
ية  ية الفكرية برامج تدر رشية الرضورية واإلطار اإلداري القانوين الالزم يك يقدم مركز تدريب وطين  بمبا فهيا املوارد ا يللملك لب

شلك سلمي ية الفكرية واملصلحة العامة  توازن بني ا بذات جودة تعاجل ا ية من. مللكل ثا نوقالت إن املرحü ا رشوع راعت ل مل ا
نظر فهيا  نة  تقل، وإهنا قدمت إىل ا يات املقمي ا تفادة واملدخالت الواردة من ا:ول األعضاء وتو للا:روس ا للج سـ ص ملسـ �مل

سمرب . واعÒدها رشوع إىل د رشوع اقرتحت متديد اجلدول الزمين  يوأضافت أن ويقة ا للمث ية 2013مل ف، واعÒد موارد إضا
نحو ا�صص يف الرب ية للفرتة لعىل ا يا 2012/13ن\مج واملزيا تة يه كولو رشوع الرائد من أربعة إىل  ب، وز^دة عدد ب�ان ا مسـ مل

يويا وبريو وتونس ية ومرص وإ هورية ا:و بوا ث يك رشوع، غري أنه قد 20وقالت إن أكرث من . مينمجل شاركة يف ا بت ا مل ب�ا  مل طل ً
ي تة ب�ان نظرا  رشوع يف أكرث من  يذ ا لقتعذر  ًنف سـ مل متويلت بو تÀ . لود ا ساعدة الو توقعة  ية ا ثا تاجئ املرحü ا نت أن من  يو م مل ن ل ن بي©

تظمني  يني  نفذ ما ال يقل عن بر\جمني تدر يا  ية ذا ية الفكرية  يس مراكز تدريب  ست عىل تأ نا:ول األعضاء ا ت ت مك مل بي تف للملك ًس
بالد، مبا يف ذ, ما تعلق مهنا بقض ياجات ا يصا للوفاء  لمصممني  ت حخص ئةً نا ية الفكرية ا شـا^ ا ل ومضت تقول أن مدربني . مللك

يذ الربامج تولون  يني  سقني و نفو تي سم ن تدريب . طن تني من األطقم  توقعة إعداد مجمو رشوع ا تاجئ ا لووحضت أن من  ع مل ملن
ية ناجه وطامق من املدربني ومواد تدر تضمن ا يباملدربني واملوظفني اإلداريني عىل أن  مل توق. ت ع كذ, أن تعد ملوقالت إنه من ا

ية الفكرية، عىل أن تقدم  ية  سات تدريب و شاء مؤ تعلقة بإ ية ا تو بادئ ا بو مجموعة من األدوات وا ية الو للملكأاكد ن س ن مل جهي ل مل ي طمي
ية الفكرية :هيا ية  سات تدريب و شاء أو تطوير مؤ متة بإ ية إىل ا:ول األعضاء ا للملكهذه مكواد مر ن س ن طجع وأضافت أن . مله

ي ثا ناملرحü ا ية ل رشوعات الو يع ا ست، علام بأن  رشوع يف لك من ا:ول األعضاء ا تكامل يق مراحل ا سـهتدف ا نة  مج ل سـ طت مل ًمل ٍ
ب� املعين بات احملددة  ياجات وا ند إىل � ته و رشوع U خصو يذ، غري أن لك  يا مبرحü ا ست متر حا للا تطل ت س ي ل ملل ي حص م تت نف ل ً .

تدريب  توقع أن يعد مركز ا نت أنه من ا لو مل تدامة عىل األمد بي© ية الفكرية خطة معل تضم إجراءات تكفل � سـاحمليل  للملك
همة متد يد العون إلجناز تÀ ا بو  تعاون وأن الو تني عقب هناية فرتة ا توسط ملدة  ملا سـن ي ل  .سـمل

تحدثني عىل تق .286 شكر إىل ا ية والاكرييب وتوجه  ملوحتدث وفد راغواي مس مجموعة ب�ان أمرياك الال ل ني ورصح . ريرهيامت
ية الفكرية أنه  ية جديدة يف جمال ا يات و شاء أاكد رشوع الرائد إل ية من ا ثا تعلق ملرحü ا مللكبأن اÍموعة ترى ف�  ن مي ن ن ل طي مل
يل رفع كفاءة  ية وخدمات أخرى يف  ية  ساعدة ا:ول األعضاء يف تطوير  نظمة  تىض قواعد ا بو  بتعني عىل الو ن سمبق ت ب م مل ي حتي

ساهتا ذات  ية الفكرية واملصلحة العامةسمؤ يق توازن بني حامية ا ية الفكرية و  üمللكالص حتق وقال إنه من الواحض أن . مللك
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ية  يني يف جمال ا رشية، للوفاء لطلب احمليل املزتايد من ا ية، خاصة املوارد ا تعزيز القدرات الو رشوع مصمم  مللكا ن ن هل ل ملط ب مل
يذ. الفكرية يد ا رشوع  نفوبني أن ا تق لمل تاجئ © ب�ان عن رضامه عن  ثلو تÀ ا نطقة، وقد أعرب  ن يف ثالثة من ب�ان ا ل مم مل

تازة يذ  رشوع واكنت تقارير ا مما تنف يع . لمل رشوع مما يضفي عىل تو متة  ثرية  سـوأضاف أن اÍموعة تدرك أن مثة ب�ا\ أخرى  ملك ? ً
ية لغة يدين أ شمل مزيدا من ا مهنطاقه  سـتفي ملل تطلب اعÒداووحض أن اÍموعة . ً ية  ثا ًتعي أن املرحü ا ت ن ومىض يقول إن . ل

ب�ان يد مزيدا من ا تظمة حىت  بو ا شطة الو لناك حاجة إىل جعل هذا من أ ن ي ن ًه يف رشوع . مل ية ا ملوبني أن اÍموعة تدرك أ مه ©
شمل ب�ا\ غري تÀ املذكورة يف الو رشوع  ناخ احلايل حال دون متديد ا ًوأنه من املؤسف أن ا ي لمل وأعرب مس اÍموعة . ثيقةمل

رشوع ها  نة د ها يف مواصü ا للمعن أ مع  .للجمل

هام .287 تني وعر شكر إىل األمانة عىل إعداد الو ية  هورية ا:و ضوتوجه وفد ا يق يك ثمجل لن شكر إىل األمانة . مي لكام توجه الوفد 
شاء أ رشوع الرائد إل يدة من ا ب�ان ا تكون من ا يار بالده  نعىل ا ل ل ملت سـ تفخ ية الفكرية مل ية جديدة يف جمال ا يات و مللكاكد ن طمي

ية ية . لتمنيف إطار جدول أعامل ا ية  ية ا بة إىل املاكتب الو ثل خطوة هائü إىل األمام  رشوع  مللكوقال إن ا ن ن سـ ملعمي ط لن مل
بالد ية وحق املؤلف يف ا نا لا ع يث إنه يÒىش مع ما رصح بCDIP/9/6ثوأيد الوفد ما ورد يف الويقة . لص ه الوفد خالل ح 

نة سابقة  للجا:ورة ا با . ل شئ  مثرة، كام أنه  شطة اكنت  ية ألن األ ثا رشوع إىل املرحü ا مترار ا به  ًوكرر الوفد  طل ن ن ن ل يطل ممل سـ
بة  ية  ية الفكرية أمرا لغ األ سة جديدة  شاء مؤ ته وحدها مما جيعل من إ ية  هورية ا:و سـتعذر عىل ا مه س ن ب ني لتل ًي للملك ي يك نمجل م

ية بهناية هذا العام. دهإىل بال هورية ا:و بو وا هر نومفرب املايض أن يوقع �تفاق بني الو يكوقال الوفد إنه طلب يف  مجل مينش . ي
رشوع همة لضامن جناح ا تعني جتديد ا ملوأضاف أنه  مل ية تويف لزتاماهتا وبأن :هيا جدوال . ي هورية ا:و ًورصح بأن ا يك مينمجل

يذه دعام من  تطلب  يا  ًز تنف يم بوًن شاط يف تعزيز . يالو توازيني أوهلام تدريب املدربني، وقد أفاد ا شاطني  ناك  نووحض أن  ن له م
يني بهيا الو رشية يف  نقدرات املوارد ا طت مكل تاكرية يف جماالت هتمت بالده هبا. ب ناجه ا هد وضع  ية  ثا بوقال إن املرحü ا ن مل . ستش

تو^ت الويقة  ثوأضاف أن إدارته تؤيد  شأن متCDIP/9/10حم يدا اكمالب  رشوع تأ ًديد ا ً ي  .مل

شكر إىل األمانة عىل الويقة  .288 ية وتوجه  ب�ان اإلفر ثوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا ل يمي CDIP/9/6يقل شأن  تق  ب
رشوع ية. ملاملرحü األوىل من ا رشوع من أمه وأصلب إفرازات جدول أعامل ا لتمنوقال إن هذا ا نظور . مل موبني أنه من  ©

ثل مرص واجلزائر اÍموعة، فقد ية أخرى  ية جديدة يف تونس وجاري إعداد غريها يف ب�ان إفر ية و نت لفعل أاكد م د يق نش طمي
يا ية . كينو ية الفكرية مو<ة إىل ا رش ثقافة  ية بأهنا أدوات رضورية  تدر ها ا ية الفكرية وبرا يات ا منووصف أاكد ي ل لتمي للملك ب جم لنمللك

ياة تلف دروب ا حليف  ساعد أاكد. خم ميو ية الفكرية ست نصف بني حامية ا ية الفكرية اجلديدة عىل تعزيز توازن  مللكيات ا م مللك
ها ية وأهدا ية الو ية أولو^ت ا فواملصلحة العامة، عالوة عىل  ن من طب تل ناء قدرات . لتً ية الطلب عىل  بوقال إنه إلضافة إىل  تلب
ية الفكرية  ثل أخصائيي ا ية الفكرية   üمللكاألفراد ذوي الص م يني وأحصاب املصاحل، مفن مللك سؤولني احلكو يني وا موا مل ملهن

ية الفكرية  تعلقة  سني املعارف ا رشية و تدامة للموارد ا ية ا ية الفكرية أيضا يف ا يات ا هم أاكد مللكاملمكن أن  مللك ملس حت سـ من بمي لت مل لت ً
ية الفكرية اجلا شأن قضا^ ا يني  سؤولني احلكو مللكوأوجه مرونهتا وحتديث معلومات ا بم تدى مل ئة  بو و شـهتا يف الو نا نري  ي ي مق هت م

ية ية الو بة إىل ا ية الفكرية  ية ا ية الفكرية وأ شة قضا^ ا ننا من سـ مه ق طمل لتن ل مللك يمي حىت . مللك رشوع خضع  للتقوأضاف أن ا مل
تداما يذ ووجهيا، كام ميكن أن يكون فعاال و ًيكون قابال  مسـً ً للتنف ية عن د. ً ب�ان اإلفر معوأعرب مس مجموعة ا يق ها القوي ل

شد لك ما يلزم من  ناية و ية  ثا يذ املرحü ا ها أن متيض األمانة قدما يف  ية وأ ثا يذ املرحü ا يدها  حرشوع وتأ بع ن ل ن ل نفي مل تنف ت ًللم ل
ية يذها بفعا يل  لاملوارد يف  نفس تفت الوفد إىل الويقة . تب ثمث ا تعلق CDIP/9/10ل رشوع الرائد ا مل وأبرز مس اÍموعة متايش ا مل

ي ية ميبأاكد تو ية الفكرية اجلديدة مع ا صات ا ل ية، 10مللك مساعدة ا:ول األعضاء عىل تطوير كفاءاهتا "لتمن يف جدول أعامل ا
ية وغريها من املرافق هبدف جعل  بىن ا يهنا من خالل امليض يف تطوير ا ية الفكرية و ية يف جمال ا ية الو تاملؤ ل ن تحسـ ط لس س حتمللك

ية أكرث كفاءة والهنوض  سات الو باملؤ ن ية الفكرية واملصلحة العامةطس ، مما حيدو Íموعة أن "مللكتوازن عادل بني حامية ا
ية الفكرية واملصلحة العامة،  نه احلاجة إىل تعزيز توازن عادل بني حامية ا رشوع  هدف اللكي  مللكتطلب تعديل ا لتضميل للم

ها ية وأهدا ية الو ية أولو^ت ا فعالوة عىل  ن من طب تل بة وأضاف أن اÍموعة . لتً ناية الوا رشوع ا جتطلب كذ, أن يويل مديرو ا لع مل
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ية  يف أوجه املرونة يف ا ية من تو نا ب�ان ا نهيا ا نافع اليت  ية الفكرية، أال وهو ا منوية  مللكإىل أحد أمه اجلوانب ا م ظللملك ل ل جت مل لت
ناجه ي�  نجاح  ية، كام تطلب تضمني مؤرشات ا تدر يع جوانب الربامج ا للمالفكرية، يف  ل ي ل ًمج تق يةب تدر يب والربامج ا  . ل

ية  .289 تو رشوع يف إطار ا ها هبذا ا شكر إىل األمانة عىل اضطال صوتوجه وفد بريو  ل ملل ية10ع ©وبني . لتمن من جدول أعامل ا
سـهتدف  ية الفكرية اجلديدة وا*ي  يات ا تعلق بأاكد رشوع الرائد ا سابق، من ب�ان ا يأن بريو، كام ذكر يف العرض ا مي مل مللكل مل

ية والقدرات األخرىحتسني ية ا ية الفكرية من خالل تطوير ا ية يف ا ت القدرات الو ب تحن ل لط ن هد الوطين ل�فاع . مللك ملعوقال إن ا
ميي، وأنه نظم عددا من  يدين الوطين واإل ياز عىل ا ية الفكرية يف بريو أسس مكركز ا سة وحامية ا نا ًعن ا قل لصع ت ف ممل مللك

تجابة لطلب ا ًا:ورات وحلقات العمل ا ينيسـ حملليني ا يع نطاق . ملهن ية تو ية نفذت أيضا  شطة ترو سـوأضاف أن أ بغ جي ًن
ميي يدين الوطين واإل سة عىل ا قلاملؤ لصع ية القامئة . س ية ا سني ا بو، يف  ساعدة من الو سلطات تأمل،  توبني أن ا ب حت ي مب تحل لل ن ©

تد  ملمهد الوطين وماكته اليت أحرزها خالل �رخيه ا ن نة19للمع ه. سـ  سؤولني مكدربني ملعوقال إن ا ملد الوطين درب عددا من ا ً
بو ية الفكرية. يبدمع من الو شأن ا ية مقررات  ناجه اجلا يني من أجل تضمني ا مللكوأعرب عن أم/ يف تدريب أساتذة جا ب مع مل . مع

يذه يف بريو ية الفكرية اجلديدة اجلاري  يات ا تعلق بأاكد رشوع ا ية لغة  نفووحض أن بريو تلحق أ تمللك ميمل مل وأعرب الوفد . مه
ية والاكرييب يان ا*ي أدىل به وفد راغواي مس مجموعة ب�ان أمرياك الال يده  ينعن تأ ب تي وقال إن اÍموعة اكنت قد أيدت . لل
يذ اكفة ية الالزمة خالل مراحل ا ساعدة ا ية وا بت توفري املوارد املا رشوع و تنفا تق لمل نل مل ل وأضاف أنه لرمغ من جناح املرحü . طل

ية الفكريةاأل يات ا تفاء ا*ايت ألاكد ها وضامن � يق أهدا شطة  مللكوىل فإنه من الواحض أنه يلزم مواصü عدد من األ ف ميتحق ك . لن
نحو  ية عىل ا ثا ته ا رشوع يف إطار مر مترار ا بار، أن ا يمي املرحü األوىل يف � تخلص من ذ,، ومع أخذ  لوا ن ل حل ت ملسـ سـ ع تق

يويةمي CDIP/9/10ثاملوصوف يف الويقة  ية  حثل أ تفاء ا*ايت . مه يات � ية أن تكفل لألاكد ثا بغي للمرحü ا كوقال إنه  مي ن ل ني
رشية ووضع  تضمن ذ, تدريب املوارد ا بغي أن  همة، و ية الفكرية ا يني للقضا^ ا بوالقدرة عىل تقدمي بر\جمني تدر لي ي ني مل مللك ب

ية ياجات ا ية الفكرية تراعي � حمللبرامج  حت شاركة يف ©وبني أنه. للملك بات العديدة من دول أعضاء  نظر إىل ا للم  لطل ل
ها من  ية ومتو ثا متد املرحü ا نة أن  بغي  يه لفعل، مفن الواحض أنه  شاركة  نه تÀ ا رشوع والرضا ا*ي عربت  يلا ن نف ل للج ي مل تعع مل

نوات القادمة رشوع عىل مدى ا يق أهداف ا لسـأجل  مل رشو. حتق متر  يده ا للموأعرب الوفد عن تأ ملسـ ًع ا*ي جيلب نفعا عظ� ي ً
بادئه ية و ية ويÒىش مع أهداف جدول أعامل ا نا ب�ان ا معىل ا منم ل  . لتل

شكر إىل مدير أاكد .290 نغالديش  ميوتوجه وفد  ل ميه يب تاذ توم أوغادا عىل  رشوع واأل بو عىل عرض ا تقية الو سـ ملي
ته ل. املوضوعي رشوع وقا بات جدوى ا يوأعرب الوفد عن سعادته بإ بلث مترارمل كام أعرب عن رسوره لوجاهة اليت . سـال

ب�ان منوا وتطلعاهتا ية وأقل ا نا ب�ان ا ياجات معظم ا بة إىل ا رشوع  ًوجدت  ل ل ل ت مسـ ح ية الفكرية تقرتن . لنللم مللكوقال إن ا
ساوى م ب�ان ال  ية ألي ب�، إال أن ا ية ا تصادي و�زدهار وا منو � ت�ر وا تاكر و� تال ل للك من تب لت ق يث متكهنا من لس حن 

تعلق  ية الفكرية مما  تقر إىل ما يلزم جلين فوائد ا ب�ان منوا عىل األخص،  ية، وأقل ا نا ب�ان ا ي�تفاع حباميهتا، فا ل ل ل مللكن تف ًم
ية وأنظمة إنفاذ ية أسا ية  ية الفكرية من  سـ ت حتب ن ب�ان منوا القدرات . مللك ية وأقل ا نا ب�ان ا ًوأضاف إنه جيب أن يكون  ل ل ملل

يةا ية الفكرية كأداة  تخدام ا رشية الرضورية ال ية واملوارد ا منملؤ سـ للتسـ مللك لب شاء . س نوهذا الصدد، وحض أن من شأن إ
ترب يف سد  شلك  هم  ب�ان منوا عىل األخص أن  ية ويف أقل ا نا ب�ان ا ية الفكرية يف ا يات جديدة يف جمال ا معأاكد ب ل ل ل سمي م يمللك ً

تاح سن القدرات الفردية . ملالفجوة القامئة بني املرغوب وا شلك سلمي أن  يذه   Xرشوع يف حا حيوقال إن من شأن ا ب تنف مل
تحداث قواعد ولواحئ ذات  ياغة وا ية الفكرية ويف  ية الالزمة إلنفاذ حقوق ا ية ا شاء ا ساعد يف إ ية وأن  سـوامجلا ص ت ب ن ي مللكع تحن لل

سـهتلكني وأحصاب احلقوق يد ا ية الفكرية   üملص تف يات بومىض يقول إن . مللك شاء أاكد شلك خاص بإ مينغالديش هتمت  ن ب
بارها واحدة مهنا ب�ان منوا،  ية الفكرية يف أقل ا تجديدة يف جمال ا عل ً باه إىل قرب انقضاء املرونة . مللك نتواسرتعى الوفد �

تايل لالعامة التفاق تربس العام ا تة. ي ياجات إال  يمي � ية تربس  تكامل  تطع ا سـوقال إنه مل  ت معل سـ حسـ تقل ي ً عضوا 31 من أصل ي
ب�ان منوا ية من أقل ا تجارة العا نظمة ا ًيف  ل مل ل ية الفكرية. م يات ا ثل أاكد سات  تاج إذا إىل مؤ ب�ان منوا  مللكفأقل ا ميم س حت ًل ً .

متويل  ثريا من �هÒم بني ا:ول األعضاء، إال أن ا رشوع أïر  يمي أن ا لوأضاف أنه اتضح من عرض األمانة وتقرير ا ً ك مل تقل
رشوع، فإن الوفد يرغب يف ا�ص تفادة من ا تة ب�ان لألسف، و*,، وحىت تمت � ية  يح إال  رشوع ال  ملص  سـللم سـ تغط تي
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بو العادية أو أي مصدر  ية الو تضت الرضورة توفري متويل إضايف من مزيا ية، وميكن إذا ا تا رشوع إىل املرحü ا مترار ا يا ن ل قل مل سـ
نظر . آخر مالمئ ب�ان منوا توأعرب الوفد عن أم/ أن  رشوع إىل أقل ا شلك إجيايب يف مد ا ًا:ول األعضاء كذ,  ل ملب

تقدمة عىل أساس من األولوية  .ملا

ية إىل الويقة           .291          تحدة األمر ثوأشار وفد الوال^ت ا رشوع وأعرب عن CDIP/9/6يكمل يمي املرحü األوىل من ا شأن  مل  تق ب
üية واملفص يعة الوا فتقديره  تقريرللطب ية اجلديدة . لل  يات الو شأن األاكد تقدم اإلجيايب ا*ي أحرز حىت اآلن  نونوه كذ,  مي ب طل

تأخرة عن اجلدول الزمين إىل حد ما ية الفكرية، وحىت وإن اكنت  ٍيف جمال ا م تاج إىل قدر . مللك ٍوقال إنه من الواحض أهنا  حت
يق سـترب من ا يات جدول أعامل وأعرب الوفد عن رسوره الصادق نضامم. لتنمع يذ تو نجاح يف  رشوع إىل قصص ا ص ا تنفل مل

ية تعلق  بو ا منالو مل بول بني . لتي رشوع من  سابقة اكن قد أشار إىل ما حيظى به ا نة ا قوأضاف أن تقرير املدير العام  مل ل للسـ
ية الفكرية خالل فرت11ا:ول األعضاء وأبرز طلب  يات يف جمال ا شاء أاكد ساعدة يف إ مللك ب�ا  مي ن م هر يف عام ً ية أ شة مثا ن

نة علمت أخريا أن . 2011 ًوبني أن ا للج ساعدة20© ثل هذه ا مل ب�ا تطلب  م يمي . ً يد ا تأ لتقوأعرب الوفد عن لغ رسوره  ك ب
رشوع  ية يف  سني الفعا يات  ثري من ا:ول األعضاء عالوة عىل عرضه تو بة إىل ا رشوع  ية ا مالهنايئ عىل أ لمل تح ص سـ لمه ً لكن ل

ية ï üنة عىل . نملرح تآزر ا يع أوجه ا يف  ية تو شأن أ تقرير  يده ملا ورد يف ا يمي، أبدى الوفد تأ تعلق  ملمكوف�  لتق مج ظ مه ب ل ي لي
رشوعات الرائدة يفا �ما مع تقدم ا بو لاكمل تو ملتوى الو ً ً ظ ي تقرير بإ�حة . مسـ لكام أعرب عن تقديره لالقرتاح الوارد يف ا

ب� يات  بو أدوات و ية الو للأاكد مهنج ي ية الفكرية مي ية يف جمال ا ياهتا الو شاء أاكد بة يف إ ية الرا نظامت اإل مللكان أو ا ن مي ن غ مي طمل قل
يات جديدة حول  شاء أاكد يث إن من شأن ذ, أن يكون U أثر مضاعف يف إ سه،  رشوع الرائد  ميخارج نطاق ا ن حنف مل

تعلق لويقة . العامل ثوف�  تعلقة عÒد املرحü ا. CDIP/9/10/Revي لا رشوع الرائد، أعرب الوفد عن رسوره مل ية من ا ملثا ن
ية  تدر سني القدرات ا يح حنو  بدو عىل ا:رب ا ية الفكرية  ية اجلديدة يف جمال ا يات الو بالغ ألن األاكد با يمللك ل حت لصح ت ن مي طل

تة ب�ان ية الفكرية يف  رشية يف جمال ا سـواملوارد ا مللك شا. لب يق ا يل من إماكية  بل  توكرر ما ذكر  ن نقل حتق ر أوسع حول العامل من ق
ياهتا شاء أاكد تخدا?ا إل ب�ان أخرى ا يات ميكن  ميخالل تطوير أدوات و ن سـ ل بة يف . مهنج غوقال إن الوفد اكنت قد ساورته ر

ية  ية اجلديدة يف جمال ا يات الو رشوع األاكد ية  ية أن تكون املرحü الهنا ثا يضاح إن اكن املقصد من املرحü ا مللكا نت مي ئ ن ل طس مل
ية تÀ، غري أنه يعي أن ذ, أمر الفكرية، ساعدة ا*ا يات ا بل شلك توفري أدوات و ساعدة يف ا تخذ ا ت عىل أن  مل مهنج مل ملسـتقت

تة ب�ان ا يات ا تكامل أاكد ية بعد ا بل إن وجدت حاجة إىل إضافة مراحل  نة يف ا شه ا نا سـجيب أن  ل مي سـ بل للج ق لت تق سـسـ ممل . تق
هدف املذكور يف الويقة  رس الوفد عن ا ثوا ل ية . CDIP/9/10 Revسـتف تخدام ا شات حول ا نا تدى  شاء  مللكإل سـ ق للم ن من

تدى  ته يف معرفة إن اكن ا ميي، معر عن ر يدين الوطين واإل تصادية عىل ا ية و� Òية �ج نالفكرية من أجل ا ب لصع ع ملمن غ ً قل ق لت
تدى  تو¬  ية الفكرية اليت اقرتحت يف الويقة أم أن ا يات ا بكة أاكد نشري إىل  مل ث مي شـ مي رس الوفد . من نوع آخرمللك سـتفكام ا

نا أن  رشوعات الرائدة،  بو لاكمل مع تقدم ا توى الو نة عىل  تآزر ا يع أوجه ا تفادة من  ية ضامن � ًعن  ي ي سـ ل مج بسـ مم مل ملمكك يف
يمي ية من تقرير ا لتقهذه أيضا تو ص ية اخلروج من أن . ً شجع "تيجوأشار الوفد إىل ما ورد يف اسرتا بو  َبا أخرى يف الو ت ي سشع ً

ية ية  ية تطوير برامج تدر ية  تدر سات ا تواصل مع املؤ حملعىل ا ي بغ ي ل س بل بل " ب ناك أيضا  ته يف معرفة إن اكن  سـمعر عن ر ه ًب غ ً
رشوع اجلامع ية وبني ا ية واإل بو املوضو يل بني ماكتب الو تو ملأخرى  مي ع ي ص تعدا . قللل ًوأخريا، قال الوفد إنه اكن وما يزال  مسـً

شأن . CDIP/9/10 Revث:مع اعÒد الويقة  نة، إال أنه مسع بعض �قرتاحات من وفود أخرى  بكام عرضت عىل ا للج
متكن من دمع أي تعديالت من هذا  بل أن  تابة  نص  تيض اطالعه عىل أي تعديالت مقرتحة عىل ا متü مما  يتعديالت  قحم ًيق ك ل

رشوع نوع عىل ا ملا  . ل

شكر إىل مدير           .292          ييل  لوتوجه وفد  رشوعشـ ية من ا ثا بو عىل عرض املرحü ا ية الو ملأاكد ن ل ي شكر إىل . مي لكام توجه الوفد 
يذ املرحü األوىل شأن  تاذ أوغادا عىل تقريره  تنفاأل ب رشوع . سـ ية ا يمي أبرزت أ يات الواردة يف تقرير ا تو ملوقال إن ا مهل ص تقل

تلفة وأثره اإلجيايب بة إىل دول أعضاء  خم رشوع جش. لنسـ ها بهملوقال إن ا ثريا من ا:ول األعضاء عىل طلب إحلا قع  ً وأضاف . ك
ئة توازن أفضل  ساعد عىل  ميي أن  يدين الوطين واإل رشية عىل ا ية واملوارد ا سني القدرات املؤ يأن من شأن  ي لصع سـ هتحت ل قلس ب
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ية الفكرية ية . مللكبني املصلحة العامة وا ثا يذ املرحü ا يده  يه، أعرب الوفد عن تأ نوناء  ل ي عل لتنفب يذ ً متويل الالزم  للتنفوتوفري ا ل
نظمة يع أعضاء ا نفع عىل  رشوع  تاجئ ا ملعىل أمل عودة  مج ل  . ملن

تني          .293          شكر إىل األمانة عىل الو ثيقوتوجه وفد تونس  يات . ل شاء أاكد رشوع الرائد إل ميوقال إن تونس أحد ب�ان ا ن مل
ية الفكرية، وإن ية جديدة يف جمال ا مللكو ياتطن شاء هذه األاكد نذ بدأت املرحü األوىل إل بو قد بذلت <ودا  مي الو ن مي ً .

ية اليت وقعت يف تونس يف عام  نا ئوأضاف أنه نظرا لألحداث � ثت سـ تأنف إال قربا جدا2011ً هود مل  ً فإن هذه ا ً ي تسـ . جل
نة للمرحü ا ته يف اعÒد ا للجوأعرب الوفد عن سعادته ملراحل اليت نفذت وعن ر رشوعغب ية من ا ملثا ن وقال إن تونس تدرك . ل

يات الالزمة  ئة اآل تفاء ا*ايت وإهنا بصدد  ية الفكرية اخلاصة هبا أن حتقق يف مرحü ما � ية ا تعني عىل أاكد لأنه  ي ك مي هتس ٍ مللك ي
رشوع مترار ا ية ا مللضامن قا سـ ي. بل ثا يذ املرحü ا تامة عىل  ته ا رشوع وموا نوأعرب الوفد عن دمعه  ل نفل تفق تاما، كرر الوفد . ةللم ًو خ

سن تعاوهنا ساعدهتا و بو عىل  حشكره للو م  . ي

يد أوغادا عىل تقريره          .294          شكر إىل ا سـوتوجه وفد تريا  ل تني والعرض. لك شكر إىل األمانة عىل الو ثيقكام توجه الوفد  . ل
يا يف املرحü األو رشوع وإهنا شاركت ر متة  ًوقال إن تريا  مس ملك هر نومفرب ? نذ  شىل  نة عىل بعض . 2010م للجوأطلع الوفد ا

ياجات وتقرير  يمي ا بريها أعدا تقرير  بو و شاري الو رشوع، فقال إن ا يذ ا ياق  شطة اليت أجريت يف تريا يف  تاأل ي ت سـ ك حن س مل تقت خ نف
يني شاور مع خرباهئام الو يات  نتو ت طص متدا يف بداية عام . ل عوبني أهنام ا يفاء �2011© بوست عقب ا ييان ا*ي أعدته الو بت . سـ

بو نة مطلوبة وأهنا ُعرضت عىل الو سلطات حددت بعد ذ, إجراءات  يوأضاف أن ا ي تب . معل مكومىض يقول إن خرباء من 
بو للموظفني اإلداريني  ية اليت نظمهتا الو تدر ناء يف الربامج ا تب حق املؤلف شاركوا يف هذه األ يالرباءات واملديرية العامة  ي ل بث ملك

ية الفكرية، وإن دورة يف أ يات ا مللكاكد بل يف " تدريب املدربني"مي تدريب مدريب ا بو  شاركة مع الو ملسـتقنظمت أيضا  ل ي مل ً
ية الفكرية ية ا مللكأاكد نذ عام . مي بذل <ودا  مووحض أن تريا  ً ت تعداد ملواصü 2010ك ية الفكرية وأهنا عىل ا شاء مراكز  سـ إل للملكن

بادرة تب ضوأضاف أهنا ما. ملهذه ا تب الرباءات واملديرية العامة  ية الفكرية وأن  ية يف جمال ا شاء مراكز تدر ملكية يف إ مك مللك يب ن
بدأ العمل قربا ًحق املؤلف وقعا بروتوكوال وأن املراكز  ي تس ية. ً ساعهيا الو بو عىل دمع  ية الو شكر إىل أاكد نوتوجه الوفد  م ي مي . طل

ية م تا شارك يف املرحü ا لوقال إن تريا لن  ل ت رشوعك مترار ا شدة ا رشوع، ومع ذ, فالوفد يدمع  ملن ا سـمل ورصح بأن حمدودية . ب
تجىل يف تعذر تضمني  رشوع  تا ية14مل ثا متة يف املرحü ا ن ب�ا أخرى  ل ? ية اليت . ً يح ا لكيفوطلب الوفد من األمانة تو ض

رشوع ية من ا ثا شارك يف املرحü ا ب�ان اليت لن  سرية مع تÀ ا ملتواصل هبا ا ن ل ت ل مل ناول هذه سـ تاذ أوغادا  نا أن األ ت،  سـ ًي مب
نقطة أيضا يف تقريره، وذ, حتت الفقرة  ًا يات حتديدا) ج(ل تو تعلق  سم ا ًمن ا ص ل مل  .لق

تني          .295          شكر إىل األمانة عىل إعداد الو يا  ثيقوتوجه وفد كولو لم ها. ب بو عىل عر ية الو شكر إىل أاكد ضكام توجه الوفد  ي مي . ل
بو أن تواصل توفري ا:معوقال بغي للو يوية وإنه  ية  ثل أ رشوع  مترار ا ي إن ا ي مه نمي ح مل يع . سـ ناعة بأن  مجوقال الوفد إنه عىل  ق

رشوع رشوعات وإنه يدرك فوائد ا ثل هذه ا تفادة من  متكن من � ب�ان  ملا مل م سـ ية . ستل يا بذلت <ودا  نوأضاف أن كولو مضب ً م
ية يل توفري خدمات يف جمال ا مللكيف  ية سب تخدمني  هم ا سني  تلفة  بادرات ا للملك الفكرية وأهنا طورت عددا من ا سـف تح � ململ ل ً

يث  شلك أفضل،  نظام  هم ا تاجون إىل  تخدمني ا*ين  تخدا?ا، كام سعت يف الوصول إىل ا يل ا حالفكرية و بف ل حي سـ سـ مله تس
ية الفكرية واألدوات الالزمة للعمل يف هذا يات ا ياجاهتم بني أسا مللكتراوحت ا سـ بو .  اÍالحت ته الو يوقال إن ا:مع ا*ي قد م

رشوع ية ا ها عالوة عىل ز^دة فعا ية الفكرية ويدر يان مؤسيس يروج  شاء  يل إ ملاكن ?ام يف  ل ك ن ًس س للملك �ب وأضاف أن . ً
ية ية الو رشوع أفاد يف تعزيز القدرات وأعان عىل ضامن ا نا طمن لت ية الفكرية :هيم تقدم. مل ية ا مللكوبني أن أاكد مي يوم تعل� غري © ً ا ل

رس بارش و يط و شلك  تينظايم  مب م سـ ثل منوذجا . ب تخدام وأهنا  � üه ناجه  يا اكنت رائدة يف تطوير  ًوقال إن كولو مت سـ سب م م
ية الفكرية بني يف تعمل أمور ا يع الرا رس  تقدمي تدريس  متة  نطقة ا مللكتذي به ب�ان ا غ مجل ب مل متيحت نة عىل . مله للجوأطلع الوفد ا

شطة الر تضمني ناأل بو، اتفاقات مع جامعات  ية الفكرية اخلاصة هبم، فقال إهنا أبرمت، بدمع من الو ية ا لية ألاكد ي مي مللكسـ ئي
تعمل عن . مقرراهتا يف اجلامعات بو، مقررات  يأت، بدمع من الو ية مصمت و تلقون تدربا وأن األاكد للوأضاف أن مدربني  ي ه مي ي ًي

يني سني ?ارات املدرسني ا حمللبعد  تعريفي، ورصح. لتح بو ا ية الو بحوا اآلن يدرسون مقرر أاكد يني أ ل بأن مدرسني كولو ي مي ص مب
DL101 . رشاكت الصغرية ية  تاكرية و يب تدريس ا نطوي عىل أسا ية  ية مصمت كذ, مقررات أسا للوقال إن األاكد معل ب ل ت سـ مي
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ية قصوى يف  ثلت هذه أ يث  ثني وا�رتعني وهمل جرا،  با يني وا توسطة وا مهوا ل ن ممل ح ًح ية احلصول عىل مله هم  يفيل ز^دة  ف كب س
يهنا أعضاء يف . عالمات وبراءات وما إىل ذ, يات أخرى، من  ية أدخلت مقررات من أاكد بومىض يقول إن األاكد مي مي

ية الفكرية يات ا ية ألاكد بكة العا مللكا مي مل تاح . لشـ تخصصة يف جمال الرباءات  نفاذ إىل بر\مج املعلومات ا مووحض أن ا مل ل
ية الفكرية للسلطات، وأ شأن تعلمي ا ية الفكرية عالوة عىل ندوات  سلطات خططت لعقد حلقات معل عن ا مللكن ا بمللك ًل

ها خالل عام  يات العديدة2012فهمو رشوع لضامن . مي، وذ, بدمع من األاكد ها  بو عىل مواصü د للموحث الوفد الو مع ي
ية ية الو تدامة األاكد نا مي مترار يف. طسـ رشية يف هذا سـوقال إنه جيب علهيا � تقارمه إىل موارد  ب تدريب أشخاص نظرا ال ف ً

ية ياجات ا تجابة لال بلالصدد، وإنه يلز?ا أيضا � ت تقسـ ملسـح رشوع يف احلفاظ عىل . ً هم ا متر  تعاون ا ملوأضاف أنه  سي س ملسـ ل
ية تىض روح جدول أعامل ا ية الفكرية  لتمنتوازن سلمي بني املصلحة العامة وا مبق  . مللك

يمي املرحü األوىل  .296          رشوع و ية من ا ثا تني ملرحü ا تني ا شكر إىل األمانة عىل إعداد الو يا  تقوتوجه وفد بو تعلق يق مليف مل ث نل ل ل
هام رشوع إىل ب�ان أخرى. ضوعر بات ملد ا بري من ا شجع للغاية أن يرد هذا العدد ا ملوقال إنه من ا لطل وأضاف أن مثة . لكمل

تدريب يف تربة إىل ا لحاجة  ية مع تو ية وأن ا نا ب�ان ا ص ا ل ل هدف10مل يق ذ, ا ل تربط  بتحق همة يف . ت ملوبني أن من اجلوانب ا ©
ية  تو صا ية الفكرية واملصلحة العامة، 10ل تدريب وناء القدرات تعزيز توازن أفضل بني حامية ا سـهتدف ا بغي أن  مللك أنه  بن ل ي ي

تدريس، بل ضامن متايش ا سات ا ليس املقصود مضاعفة عدد مؤ س يةفل تو صتوى مع روح تÀ ا ل بري ويقة . حمل ثوقال إن ضامن  تع
ية قصوى ثل أ رشوع عن ذ,  مها مي رشوع . مل يه ويقة ا نص  يمي هذا اجلانب عىل حنو سلمي ما مل  ملووحض أنه ال ميكن  ث عل ت ٍ تق

ية ي�ت اخلار جشلك واحض، كام هو شأن سائر ا لتق رشوع، أع. ب يمي املرحü األوىل من ا تعلق  ملوف�  تقب ته ي غبرب الوفد عن ر
يات لفعل تواز\ أفضل بني  يمي، أي هل عززت هذه األاكد بب عدم تضمني هذا اجلانب يف ا يمني  يح ا ًيف تو مي تقض س لملق �

يان ا*ي أدىل به وفد  يده  ية عن تأ ثا رشوع واملرحü ا شأن متديد ا ية الفكرية واملصلحة العامة؟ كام أعرب الوفد  با ي ن ل للب مل مللك
شارك مجموعة راغواي مس ية، غري أنه  ثا يذ املرحü ا رشوع و شأن متديد ا ية والاكرييب  ي مجموعة ب�ان أمرياك الال ن ل ب نفي تن مل ت

ية الفكرية يث تعكس هدف إقامة توازن أفضل بني املصلحة العامة وا رشوع  بهتا يف تعديل ويقة ا ية ر ب�ان اإلفر مللكا حبيق ث غ . ملل
üنه يف املرح ية، والوفد يريد من األمانة أن توحض عوقال إن ذ, مل يعرب  ثا ية يف املرحü ا ية اك ن األوىل، ومع ذ, مل يعط أ ل فمه

سـهتدف ذ,، . سبب عدم إبراز ذ, تدريب  ية الفكرية وذكرت أن ا شأن ا ئة  شري إىل قضا^ \ يوبني أن الويقة  ل ب شـ ت سث مللك ©
ية  تو صغري أن ا ية الفكرية واملصلحة العامة خصت *كر احلاجة إىل تعزيز توازن أفضل بني10ل  واقرتح  .مللك حامية ا

ية الفكرية  توازن بني حامية ا شري الويقة إىل ا ية الفكرية أن  شأن ا ئة  بغي بدال من اإلشارة إىل قضا^ \ مللكالوفد أنه  مللك لن ث ت ب شـ ًي
ية  تو باس من ا صواملصلحة العامة عن طريق � ل يه. 10قت نص ا*ي اتفق  علوقال إن هذا هو ا ومىض يقول إنه ميكن حسب . ل

يمي  تخدم يف  تارة مالمئة ألهنا  بغي أن تكون املؤرشات ا يث  يمي،  نجاح والرقابة وا تقنفس القول عىل مؤرشات ا ن ح سـتق � ي ستل ل
رشوع يمي أيضا ذ, اجلانب املذكور يف . ملا يب الرقابة وا بغي أن تعكس املؤرشات وأسا ًوناء عىل ذ,، اقرتح الوفد أنه  تق لن ل ي ًب

ت ية لا ية الفكرية واملصلحة العامة10صو توازن بني ا شأن ا مللك  ل نصوص . ب تعلقة  بوقال الوفد إن :يه عددا من �قرتاحات ا مل ً
تابة تقدمي هذه  تعداد  يهنا وإنه عىل ا كمالمئة ميكن  ل سـ  .تضم

شكر إىلوحتدث وفد ا:امن .297          يه وتوجه  لرك مس �حتاد األورويب وا:ول األعضاء  ث األمانة عىل الويقة ف
CDIP/9/10 Rev .ية الفكرية ية جديدة يف جمال ا يات و شاء أاكد رشوع إ ية من  ثا مللكشأن املرحü ا ن مي ن ن ل طب وقال إن . م

ية  ية واإل ية الفكرية الو سات ا يه وقفت دوما يف صف تعزيز القدرات يف مؤ مي�حتاد األورويب وا:ول األعضاء  ن قلس ط مللك ًف
ئة ا ملفضال عن  بي نحو الوارد يف املرفق ً شلك عام، و*, أيدت املرحü األوىل، عىل ا ية  لية الفكرية الو ب طن ث لويقة 5لك

CDIP/3/INF/2ية الفكرية ية يف جمال ا سات و شاء مؤ ب�ان منوا يف إ ية وأقل ا نا ب�ان ا ساعدة ا ية  مللك،  نم س ن ل ل ل م طبغ ً .
ية، رصح بأن �حتاد األور ثا تعلق ملرحü ا نوف�  ل رشوع وإهنا تؤمن بأن ي مترار ا يغ دمع ا يه  ملويب وا:ول األعضاء  سـ تستسـ ف

تعلقة  ناء القدرات ا ست من ز^دة  ية الفكرية أن ميكن ا:ول األعضاء ا ية يف جمال ا يات و شاء أاكد ملمن شأن إ ب ل ن مي مللكن ط
ت تعلق  رشوع  ية الفكرية إىل حد أبعد يف ب�اهنا، إال أن جزءا ?ام من ا ب ي مل ً ً ٍ ب�ان مللك تلف ا تابعة املطلوب من  لدابري ا خم مل

رشوع أن هيدر ما أنفق  ية بعد انهتاء ا تدر هد املراكز ا يل  ب�ان عن بذل <ود يف  يث إن من شأن كف ا ملاختاذها،  ب تع ب يح ل س ل
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هذه رشوعات  نة عىل ا:خول يف  كمن موارد، مما يؤدي حÒ إىل إضعاف الوازع :ى ا م للج تق. ً تقرير ا سـوأضاف أن ا ل ملل
يمي املرحü األوىل الوارد يف الويقة  ثشأن  يات من CDIP/9/6تقب تو ته ا رشوع، وأهنا تؤيد ما  تدامة ا ية ا ص أبرز  ل ن سـ تضمقض مل

يدا اكمال ية تأ شأن هذه ا ًيقات  ً ي لقض ب يه تؤيد اقرتاح . تعل ناء عىل ما ذكر فإن �حتاد األورويب وا:ول األعضاء  فوبني أنه  ً ب ©
يع عىل اتفاقات ت تو قا يةل تدريب الو يل مراكز ا  üشأن �لزتامات مبواص بة  نعاون مع ا:ول األعضاء الطا ل شغ ب طل وقال إهنا يف . ت

بارشها مركز  يات اليت  ية وتاجئ ا تدابري ا يمي ا ية اليت تعزتم هبا  يحا  متس من األمانة تو يهذا الصدد  لعمل ن بل ل للك ملسـتقض تق يف ً تل
تدريب الوطين يات وأضاف إهنا ترغب كذ, يف مع. لا تو تاجات وا ية ال ثا صرفة إىل أي مدى طعمت األمانة املرحü ا ل ت ن نل سـ

شأن املرحü األوىل تقل  يمي ا باليت وردت يف تقرير ا ملسـ  . لتق

ية  .298          رشوع وشدد عىل أ يمي املرحü األوىل من ا ية وأشار إىل  مهوحتدث وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا ملمن تق لت
رشوع  لنا ية ساكهنا مل رشية ومن تو ية وقدرات مواردها ا عبة إىل أعضاء اÍموعة ألنه ميكهنا من تعزيز قدراهتا املؤ سـ لبسـ س

ها  هم توجه براجمه ومدريه و تصاد املعرفة، مما جيعل  تاكر وا هم يف � ية الفكرية ا ناع القرار فهيا بدور ا ميومدربهيا و ف ق مل تقيمللك ب ب ص
ًأمرا ?ام كذ, تدريب لتقوقال إن ا. ً بو  توجه الربامج والوحدات واخلرباء ا*ين رحشهتم الو هم  توصل إىل  هل ا ليمي مل  ي ل فل يس

يف أدت الوحدات  هم  ية من أجل  ي�ت ا بان يف ا كناع القرار فهيا وإن اÍموعة تريد أن يؤخذ هذا يف ا بل سـ فص تقتق ملسـل حل
ب�ان ال رشوع قد مكن ا رشوع وإن اكن ا يذ ا لواملدربون إىل  مل مل ية نفت هم الرابط الويق بني حقوق ا نفذ فهيا من  مللكيت  ثف ي

تاكر يث تراعي . بالفكرية و� رشوع  بت تعديل ورقة ا رشوع الرائد، قال إن اÍموعة  ية من ا ثا تعلق ملرحü ا حبوف�  طل ن ل ملي مل
ية  تو ية، وا يات جدول أعامل ا صتو ل من ست بصدد اقرتاح أي يشء ج.  عىل األخص10لتص ليوبني أهنا  ديد وأهنا ال تريد إال ©

ية  تو صمراعاة ا هدف .  مراعاة �مة10ل تعلقة  بغي أن يكون نص الفقرات ا ياق أنه  لوأضاف أن اÍموعة تقرتح يف هذا ا ملن ي لسـ
تايل ية اك ثا رشوع وأهداف املرحü ا سام اليت تصف ا رشوع مضن األ لاللكي  ن ل ملق يات : "للم رشوع األاكد هدف اللكي  ميا مل ل

ية اجلدي يدين الوطين طنالو رشية عىل ا ية وقدرات املوارد ا ية الفكرية هو تقوية القدرات املؤ لصعدة يف جمال ا لبسـ س مللك
ية وتعزيز توازن عادل  سات الو ية ز^دة كفاءة املؤ ية وغريها من املرافق  ية ا ميي من خالل ز^دة تطوير ا نواإل س بغ ت طب تح لل ن قل

ية الفكرية واملصلحة العامة عال هامللكبني حامية ا ية وأهدا ية الو ية أولو^ت ا فوة عىل  ن من طب تل بري ". لتً بغي كذ, ا تعوقال إنه  لي ن
هدف احملدد  تعلقة  بغي تعديل الفقرات ا رشوع، وعىل ذ,  هدف اللكي مضن األهداف احملددة  لعن هذا ا ن ملل ي يف ) أ(للم

تايل نحو ا سام املذكورة عىل ا لاأل ل هورية ا:و: "ق يا وا يكساعدة كولو نمجل ميم ب يس مراكز م يويا وبريو وتونس عىل تأ سية ومرص وإ ب ث
شأن قضا^  تظمني  يذ ما ال يقل عن بر\جمي تدريب  يا وقادرة عىل  ية ذا ية الفكرية  ية يف جمال ا بتدريب و ن ت مك من نفت تف ًمللك ط

ية الفكرية واملصلحة العامة هدف ." مللكا تعلقة  بغي تعديل الفقرات ا لوأضاف أنه  ملن ها اك) ب(ي ليكون  بناء املوارد : "تايلنصل
ية  ياجات ا يذها مع مراعاة � ية الفكرية و ية يف جمال ا بة إىل إعداد برامج تدر ية القصوى  رشية ذات األ حمللا ت ي سـ حمه ت نفب مللك ب ن لل

ية الفكرية واملصلحة العامة بغي كذ, تعديل الفقرات ." مللكواحلاجة إىل إقامة توازن عادل بني حامية ا ينومىض يقول أنه 
هدف ملا ية الفكرية ومواطن املرونة فهيا من أجل ) "د(لتعلقة  تخدام ا شات حول ا نا تدى  شاء  سامهة يف إ مللكا سـ ق للم ن ن ممل

ميي يدين الوطين واإل تصادية عىل ا ية و� Òية �ج قلا لصع ع قمن بة إىل أهداف ." لت لنسـوقال إن تÀ يه اقرتاحات اÍموعة 
يد عىل عدم وجود يش تأ رشوع، مع ا كا ل ية مل تو يث إن هذه تعكس نص ا صء جديد،  ل يه، فاÍموعة ال تريد إال 10ح تفق  عل ا مل

ية  تو ية  ثا صربط املرحü ا ل ن ً ربطا ويقا10ل هدف . ثً ية، قال إن اÍموعة ترغب يف ربط ا تعلق بروابط الرب\مج واملزيا لوف�  ن ي
يجي  رشوع ربطا اكمال، عالوة عىل األهداف �سرتا3ت�سرتا  ً ً ً هم ا:ول األعضاء مل سني  تعلقة  فية األخرى ا تح مل بيج ت

ية متع املدين وسائر أحصاب املصاحل جلدول أعامل ا ية ا:وية وا نظامت احلكو منوا ل لتمل Í تقدم . م تمت بقوU إن اÍموعة  سـوا خ
تابة ًيقاهتا إىل األمانة  ك  .تعل

يداد وتوغ .299          شكر إىل األمانة عىل وينوتوجه وفد تر تنيل  تعلق . ثيقعرض الو يü ف�  يقات ا يوأبدى الوفد بعض ا لقل لتعل
ية الفكرية الوارد يف الويقة  ية جديدة يف جمال ا يات و شاء أاكد رشوع الرائد إل تقل  يمي ا ث ن مي ن مللكسـ طتق للممل . CDIP/9/6ل

ب� شاء ا منوذج اجلديد إل بار ا رشوع اكن ا لوأقر الوفد بأن هدف املرحü األوىل من ا ن لت خ ب�ان منوا مل ية وأقل ا نا ًان ا ل مل
يني  ية الفكرية وا ية الطلب املزتايد من أخصائيي ا ية الفكرية حلد األدىن من املوارد  ية يف جمال ا سات تدر نمؤ ب ي هس ملتل مللك مللك لب
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بالده ية خاصة  ثل أ رشوع  يني وغريمه من أحصاب املصاحل وقال إن ا سؤولني احلكو لوا مه مي ململ رش. م يذ ا ملوأضاف أن  وع نفت
شاورات أحصاب  ثات اخلرباء و ية و بد يع األعامل ا تمكلت  يث ا يداد وتوغو،  تقدمة يف تر  üمالرائد مير مبرح بع ئ مل مج سـ حي ن م

ية الفكرية الÒسا  تب ا تقرير إىل  يث أرسل ا رشوع وقدمه إىل األمانة،  تقرير الهنايئ  شاري ا ًاملصاحل، وصاغ ا مللك مك لح ل للمت س
يجة . ألمانةلتعليقات، كام قدم رد إىل ا ها  ية الفكرية وإنفاذ حقو يا عىل وضع مهنج عن ا سلطات عاكفة حا توقال إن ا ق نمللك ل كل ً

رشوع للمبارشة  ئة مركز . م يداد عىل  يات احلقوق برت تعاون مع إحدى  ية  ï ناك أيضا وحدة تدريب يوأضاف أن  ي لك ل ن هه ن ً
ية الفكرية تخصص يف ا مللكتدريب  رسور أ. م ية لوقال إنه ملن دواعي ا ية يف جمال ا ية الو نة بأن األاكد بلغ ا مللكن  ن مي للج طي

بني لفرتة  ية الفكرية يف بورت أوف  تب الوطين  تعمل من خالل ا يل لفعل وأهنا  سـالفكرية دخلت طور ا سـ للملكشغ ملك لت
تني األوىل ية عالوة عىل . لسـنا يار قد وقع عىل إداري لألاكد ًووحض أن � مي هم آت من القط16خت بعض مدرسا  اع اخلاص ً

هم من ماكتب املدعي العام وامجلارك، وأن تدريهبم جار ٍو شجعا يف . بعض رشوع الرائد اكن أمرا  يذ ا ًورصح الوفد بأن  م ً مل نفت
يداد وتوغو عىل . بالده يه إعانة لرت ية وتو ساعدة  بو عىل ما قدمت من  ية الو شكر إىل األمانة وأاكد نوتوجه الوفد  يج ن م ي مي ًل تق

ية  شاء أاكد ميإ ية الفكريةن تب ا مللكية الفكرية من خالل  مك رشوع . للملك يع هذه اإلجنازات فإن الوفد يدمع ا يجة  ملوقال إنه  مجل ًن ت
ية وفق الويقة  ثا يذ املرحü ا ثدعام اكمال ويؤيد  ن ل تنف ً ًCDIP/9/10 Rev. 

ي .300 نا ب�ان ا ساعدة ا ية إىل  هود الرا ية ا ية إىل أ هورية الصني ا تفت وفد  موا م جل لمج ل م مه ب يس لشعل سة واألقل منوا يف تأ ً
ية الفكرية،  ب�ان مهنا العمل عىل ا بدأ ا تخصصني مه القاعدة اليت  ية الفكرية ا ية الفكرية ألن خرباء ا يات  مللكأاكد مللك لللملك ت مل مي

بو يف ية الفكرية، و*, يدمع الوفد معل الو تخدام نظم ا رش وا بدأ العمل عىل  ند وجود هذه القاعدة ميكن أن  يو سـ ي مللكع  ن
ية الفكرية، وإن بالده  تدريب ا رشة عاما مركزا خاص هبا  سة  نذ  ية  هورية الصني ا ست  مللكهذا اÍال، وقد أ م لمج مخ ب ًس ً ع لشع
ب�ان األخرى،  تعداد لعرض جتربهتا وبادل خرباهتا مع ا ية الفكرية ويه عىل ا لحتظى بيشء من اخلربة يف جمال تدريب ا ت سـ مللك

رشوع كام وردت يف الويقة لوأعرب الوفد عن دمعه للمرحü ا ية من ا ثثا  .CDIP/9/10/Revملن

يده ملا جاء يف لكمة وفد  .301 ته، وأعرب الوفد عن تأ نا رشوع وعىل احلاجة إىل  ية ا ندا عىل أ يوشدد وفد  شـ مه قك م مل
رشوع الرائد  ب�ان من خارج ا يع ا يجب عىل املامرسات الفضىل أن تعرض وتاح  ية،  تحدة األمر ملالوال^ت ا ل مجل ت فمل حبيث يك

ية، وأشار  سا ساب قدرات مؤ ب�ان من ا متكن ا رشوع اليت  ية من ا ثا تتفع به، وعرب كذ, عن دمعه للمرحü ا س ت ل ن ل كت سـمل ّ ن
يمي تاجئ ا بار إىل  نظر بعني � ية ا لتقالوفد إيضا إىل أ ن ت ل عمه ً. 

تاذ اجلامعي و .302 رشوع وإىل األ بو عىل ويقة ا ية الو شكر إىل أاكد سـتوجه وفد املغرب  ث ي مي يمي، ملل لتقأوغادا عىل تقرير ا
ية ألجل الفوائد اليت ذكرهتا الوفود األخرى، وأيد أيضا لكمة وفد  ثا ته عىل املرحü ا رشوع وموا يده  ًوعرب الوفد عن تأ ن ل فقي للم

بات ا:ول  رشوع، فإن أكرث  يود ا شأن  نه عرب أيضا عن أسفه  ية،  ب�ان األفر طلمرص اليت ألقاها مس مجموعة ا ب ملل ق لك ًيق
نذ اعÒده عام األ رشوع  ية، وعرب عن اهÒمه  يود املزيا بب  نفذ  رشوع مل  شاركة يف ا معضاء  ق ملس ب نمل ت هو 2009للم تايل  ف، و ل

شاريع أخرى ال  نا حتويل أموال من  متة وإن اكن  ب�ان ا بات من ا ية هذه ا يف ميكن لألمانة  ميود أن يعرف  ل لطل ب ًك ممك مله تل
بات ا:ول  نفس المك من  طلحتظى  بريا وقوبل لرتحاب من ا:ول األعضاءب رشوع ا*ي جنح جناحا  ًاألعضاء إىل هذا ا ك ً  .مل

تفقة مع مالحظات �حتاد األورويب،  .303 رشوع، وجاءت مالحظاته  يمي املرحü األوىل من ا يا إىل  با موأشار وفد إ ملتق ن سـ
نت أربعة ب�ان يه بري رشوع الرائد  تضموذكر الوفد أن املرحü األوىل من ا ية ملدة مل هورية ا:و يا وا يكو وتونس ولكو نمجل ميم ب

ب�ان العرية  يا وا نفذ يف ب� واحد من لك من األقالمي ويه أفر رشوع  رشوع ذكرت أن ا بثالثة أعوام، لكن ويقة ا ل س يقث ي مل مل
ميني حصال شمل إال إ ية مل  ية والاكرييب يف حني أن املامرسة ا هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا قلوآ ت لفعل ي حمل نسـ ساعدة تل مل عىل ا

تلف من إقلمي إىل آخر، ومع  ياجات  يث أن � تفكري  ختواألخرى ظلت بدون دمع، وهذا أمر جيب أن يوضع حمل ا ت حل ح
رشوع رائد  رشوع فإن إطالق أول  ها، ووفقا لويقة ا تعامل  يذ مل يمت ا شالك ا يل بعض األقالمي فإن بعض  معدم  مل ثت ل م ًث مع نف ل مت

ية اكن املقرر  ية و نألاكد شاريع إىل هناية U2010 أن يكون يف الربع األول من طمي تواىل ا مل مث  رشوع 2011ت مل، ومل يلزتم ا
ثالث من  شاريع يف الربع ا ست لك ا لجلدول الزمين احملدد U وتأ مل تأخر، 2011س باب ا شأن أ ل، وطلب الوفد معلومات  سـ ب
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بب باب موجودة يف الويقة الاكمü ولكن  بسومن املمكن أن تكون األ ث نظر يف ملخص للويقة مل تكن سـ يه ا ث أن الوفد تعني  ل عل
يق أهدافه، وقد  ية  رشوع   ناء ا ية أ يب أكرث كفاءة وفعا تاحة، وعرب الوفد عن سعادته نهتاج أسا حتقهذه املعلومات  بغم ث ل ملل

ت ب�ان، وهذه فكرة  نت معرفة اهÒمات لك ب� من ا يث  يان  يمي الرد عىل ا ممبق ز^رات ا ل حب ت سسـ ب تتق مترار يف سـل سـازة لال
يث  رشوع  ية  شأن اللكفة الهنا يحا  شاريع، وأخريا طلب الوفد تو يذ هذه ا ية يف  يق الكفاءة والفعا سعي إىل  حا نف للمحتق ئت ب ض مل ل ًل ً

ية الفكرية مل مييض علهيا عام واحد وأن حوايل  يات ا شاريع أاكد يمي بوضوح أن لك  مللكذكر تقرير ا ميتق م  فرنك 339,000ل
ية للمرحü األوىل من 420,000ن إجاميل يسورسي أنفقت م متل أن اللكفة ا تايل مفن ا رشوع، و حلقيق خصصت  حملل للم

رشوع، وساءل الوفد عن وجود  يذ ا تأخر يف  بب يعود إىل ا ية، ومن املمكن أن ا ية األ تجاوز املزيا رشوع  تا ل صل ن ملس ت ل نفمل س ت
شأن توقعات اللكفة اخلاصة ملرحü األوىل  . بمعلومات 

ية اليت وشكر  .304 نا ب�ان ا تÀ ا رشوع ?م  موفد بردوس العارضني واألمانة عىل إعداد الوïئق، وقال إن هذا  ل ل ل م
ية  ية والقدرات يف جمال ا رشية الاك ناء املوارد ا ية الفكرية ويف  ساعدة يف تطوير ?راهتا اخلاصة  مللكتاج إىل ا ف لبمللك ب مل حت

ي يده  لتنفالفكرية، و*, أعرب الوفد عن تأ يار، ي ية وإىل رضورة � تذ املرحü األوىل، وأشار إىل حمدودية املوارد املا خل
ب�ان املرحü األوىل ومل  ية، لكن الوفد أراد معرفة ما يه األمور اليت اقرتحت  ثا تة ب�ان فقط للمرحü ا تريت  تايل ا لو ن ل سـ خل

ية  ب�ان  ية، وقد مضت بعض ا ثا بِنتطع بعد الوصول إىل املرحü ا ل ن ل ية تسـ ياهتا  يس أاكد للملكبة يف اختاذ خطوات حنو تأ ميس طي
شموX يف املرحü األوىل ومل تصل إىل نقطة  ب�ان ا متر تÀ ا يح أمر وهو هل  ملالفكرية، وطلب الوفد من األمانة تو ل ستسـض

ية الفكرية؟ فالوضع دامئا هو  ياهتا  يس أاكد تأ ساعدة  يات تعاون يف احلصول عىل  يع اتفا ًتو للملك س ق ميق ل ب�ان م لأن بعض ا
شري إىل احلاجة إىل املزيد من املوارد ويس  ب�ان  رشوع أرسع من غريها وأن تأخر بعض ا يذ  ليع امليض يف  ينف ل متط ت ستسـ

متر يف احلصول عىل  تأخرة أن  ب�ان ا تÀ ا ية يود الوفد  ثا يد عىل دمعه للمرحü ا تأ تسـالعكس، و*, ويف إطار ا مل ل ل ن ل ك ل
üتكامل املرح سـساعدة يف ا بادرات عىل حالهتا نصف م ية، مفن املؤسف أن ترتك تÀ ا ثا مل األوىل و�تقال إىل املرحü ا ن ل ُن

بات  ية، ويف هذا الصدد أشار الوفد إىل  ية الفكرية كأداة  تخدام ا ب�ان فرصة ا هم أال تفقد تÀ ا متü، ومن ا طلا من سـ للتل مللك مل ملك
سمح اس تب�ان أخرى أن حتصل عىل اخلدمة ومتىن أن  نه، ّ تفادة  ب�ان أخرى ال رشوع املذكورة  ية حسب ا مرتا سـ ل مليج ت

متر يف احلصول عىل  يذ جيب أن  تأخرة يف ا ب�ان ا هامة، وخمت بقوU إن ا بادرة ا بو عىل هذه ا تسـوشكر الوفد الو نف لتل مل ل مل ي
يد من الرب\ يع ب�ان جديدة أن  ية وجيب كذ, أن  ثا تقل إىل املرحü ا ساعدة  تفا تسـن تط ن ل ت سـمل  .مجتل

يذ املرحü األوىل،  .305 تاجئ اليت حتققت لفعل من  بب ا رشوع  ية من ا ثا يده للمرحü ا يا عن تأ نفوأعرب وفد  س تن ب نمل ن ل ي لي غ
رشوع لرضورة  يدة من ا ب�ان ا توزيع اجلغرايف، فمل تكن ا باره ا يضع حمل ا ية  ثا يذ املرحü ا ملومتىن الوفد أن  سـ تفت ملنف ل ل ت سـ ن عل

ب�ان األكرث حا ب�ان األقل منوا، *, متىن أن ليه تÀ ا تصادية  نه املصاعب � تحرضا يف ذ يه، واكن الوفد  ًجة إ للً ه سـ قل م
ياجات األكرب باره هؤالء أحصاب � يضع حمل ا ية  ثا تيذ املرحü ا ت سـ ن حل عت  .نف

ب�ا .306 ية، وكام ذكرت أكرث ا:ول األعضاء جيب  نا ب�ان ا رشوع ?م جدا  للوقال وفد أنغوال إن هذا ا ل ملل ً ن اليت مل مل
با من ب�ان تريد  رشون  ية، ويوجد حوايل  ثا تفادة من املرحü ا ًشارك يف املرحü األوىل أن تعطى الفرصة لال طل ن ل سـ عت ُ

ب�ان األخرى اليت تقدمت  مترار لكن ا شاركة يف املرحü األوىل عىل فرصة � ب�ان ا شاركة، وجيب أن حتصل ا لا مل ل سـمل
شموX أيضا ًبات جيب أن تكون  م بار , بطل ية جيب وضع عدة عوامل حمل � ثا ته ا رشوع يف مر تلكن مع دخول ا ن ل عحل مل

ية :ى  ثا ناء املرحü ا تفاء ا*ايت أ ية أو � تقال يق � ية  تفكري يف  نة ا تعني عىل ا ثة، أوال،  ثا نللمرحü ا ل ث ك ل سـ ل للج ي ل حتقل كيف ً
ب�ان اليت شاركت يف املرحü األوىل ية الفكرية يف ا يات ا لأاكد رشوع إىل مللكمي تد ا ب�ان جمددا و يار تÀ ا يث ال يمت ا مل  ميخ ل ت ًحب

رشوع، وطلب الوفد  تفع من ا ب�ان األخرى اليت مل  ب�ان األقل منوا إضافة إىل ا ملب�ان أخرى، وجيب ز^دة الرتكزي عىل ا تن ل ًل
رشوع إىل رشوع يف ويقة ا شري اجلزء اخلاص بوصف ا شأن بعض األمور، أوال،  يح  تو ملا ثمل ي ب ض ية ًل ئة يف ا مللك قضا^ \ شـ

نا  ية الوضوح  تطرد الوفد أن أ تطرق إلهيا، وا يمت ا بة للقضا^ اليت  يح املقصود  هالفكرية ويود الوفد من األمانة تو مه سـ ل سـ سض لن
بة إل ياجات ورد  يمي � يا، ف� خيص  ïلرضورة يف أماكن أخرى، وهم  بو قد ال  ثبهبا أن بعض مفاهمي الو سـ ت ن ني لُ ح تق تف بيويا ًس

هذا أي عالقة مع  ياق سأل الوفد إن اكن  ية ويف هذا ا سلطات الو يه ا متل ووافقت  ياجات ا يمي � لأن تقرير  سـتق ن ل عل لت ط ك ح
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ية اجلديدة  هل اكنت األاكد ب�ان األقل منوا، وإن اكنت اإلجابة نعم  ية  تجارة العا نظمة ا ياجات اخلاصة  يمي � ميية  لل مل ل مب ت فمعل ًتق ح
يويا؟للملكية الفكرية ج ياجات اليت حددهتا إ بزء من � ث حت ً 

تحرك مييض  .307 نة، ورأى أن ا رشوعات ا يمي اخلار[  يذ ا ثالث <ود األمانة لضامن  بكة العامل ا ثل  لوأيد  للج ل شـ ملمم ل تقت نف ّ
ثال ف� يل ا بل، فعىل  ثل من  يمي ختل/ عدد من نقاط الضعف كام أشار ا يح إال أن إطار معل ا مليف �جتاه ا س ملم بلصح ق  لتق

شأن CDIP/9/6ثخيص الويقة  يمي  يذ، أي أنه مل يذكر أي  ناء فرتة ا رشوع أ توجه العام  يمي يف حتديد ا شل ا ب  ث ل تقف نف تتق للم لل
ية العارشة من  تو ية الفكرية واملصلحة العامة كام هو مطلوب وفق ا توازن عادل بني حامية ا يات لهنوض  صيام األاكد ل ب مللكمي ق

ية، وعىل و ية لتمنجدول أعامل ا تو تحديد مدى الزتا?ا   üية ذات الص تدر يمي للمواد ا يذ  صجه اخلصوص اكن جيب  ل ل ي بل تق تنف
منوي أيضا، وف� خيص الويقة  بعد ا ثالعارشة، واكن جيب تضمني ا ًل رشوع فهيا وكذ, CDIP/9/10لت مل جيب عىل أهداف ا

ية العارشة، وأوحض الوفد  تو يث تعكس ا تاجئ أن تعدل  صمؤرشات ا ل حب ©ن هدف الرييس وهو ل ئأن املؤرشات جيب أن تعكس ا ل
ناول عدد املدربني  هو أهنا  ية الفكرية واملصلحة العامة، أما الوضع احلايل للمؤرشات  توازن عادل بني حامية ا تالهنوض  ف تمللك ب

ية العارشة تو يذ ا توى  يات اجلديدة وهو ما ال يعطي مؤرشا عىل  صواألاكد ل سـ تنفمي م ً. 

ياكراغوا أن .308 تاحة ولز^دة نوذكر وفد  رشية ا برية لالتفاع ملوارد ا ية  ها أ ية الفكرية  ية  يات الو مل األاكد ن ك مه ن لبمي لط للملك
هو حياول  ياكراغوا مير مبرحü حتول،  نظام يف  ثني واملدربني واملعلمني وغريمه، وأن ا با ية الفكرية بني ا نظام ا فالوعي  ح نمللك ل ل ب

ية الفك تاكر من خالل أدوات ا مللكيع � ب تعزيز قدرات العاملني به تشج بري  رشوع  تب الوطين إىل  تاج ا لرية، و ك محي ملك
تاح مجموعة  برية مباكن أن  توى الوعي يف هذا اÍال، واكن من الرضورة ا تخصصني لز^دة  تومتكني توافر املزيد من ا سـ لكمل م ل

ية، وقد اطلع الوفد عىل امل بو بلك اللغات الر ية الو ية ألاكد مسا:ورات ا ي مي تاحة إال لتعلمي ست  بدو أهنا  موقع اإللكرتوين و ي لي
ية إ�حة ا:ورات بلك اللغات  .مهللغة اإلنلكزيية يف الوقت الراهن وأكد عىل أ

بل  .309 يمي  شأن ا يقات  ئü وا بة الريس الوفود عىل مداخالهتا ودعت األمانة إىل اإلجابة عىل األ قوشكرت \ تق لئ ب تعل سـ لئ
ية ثا تفات إىل املرحü ا ن� ل  .ل

نا( األمانة وشكرت .310 ياري رجاو يد  يا ت بلسـ يق ) ل تد بة ا يمي ا*ي أعدته  قالوفود عىل مداخالهتا خبصوص تقرير ا لتق شع ل
يات عىل وجه  تو شأن ا يقات  تاذ اجلامعي أوغادا، وذكرت وجود عدد من ا ساعدة األ صا:اخيل والرقابة اإلدارية  ل ب تعل سـ لمب

يق  تد بة ا يل ألمس فإن  قاخلصوص، وقالت إنه كام  لق تقرير، شع يات يف ا تو يذ ا تابع  لا:اخيل والرقابة اإلدارية  ص ل نفس تت
رشوع، وقد أشار  مترار ا ناء ا بار أ يات حمل � تو تأكد من وضع ا يات مرتني لك عام، و تو تابع لك ا بة  ملوا سـ ث ت ص ل س ص ل ت عشع تل

يمي مل حيدد مدى الزتام ا ها أن ا يمي وأبدت أ يا ووفود أخرى إىل إىل نطاق ا تقوفد بو سف تق ليف ل ية العارشة من ل تو صرشوع  ل مل
ية الفكرية واملصلحة العامة عىل وجه العموم، وقد ورد يف الفقرة  ية ا ية و يات جدول أعامل ا مللكتو قض من تقرير أن 44لتص ل من ا

يمي  ند  بار  سوف يوضع هذا األمر حمل � نوع، وعىل الرمغ من هذا  يمي من هذا ا يذ  بكرا  تقالوقت ال يزال  تق نف عم ت ف عل لت ً
رشوع وهذا أيضا املرح  üب يمي ا يات ا يمي جودة املدربني يف  ية، وقد ذكرت بعض الوفود أيضا احلاجة إىل  ثا üً ا للمً ملقل تق معلتق ن ل

بل بار يف ا ملسـتقيوضع حمل � ت  .عسـ

يقات جديدة دعت األمانة إىل اإلجابة  .311 يث أن احلضور مل يكن U أي  بة الريس األمانة عىل ردها و تعلوشكرت \ حئ ئ
رشوعسـعىل األ ية من ا ثا يقات اخلاصة ملرحü ا ملئü وا ن ل  .لتعل

يد (وشكرت األمانة  .312 يرتولسـا يلو دي  بيمار تاتشـ ها ) ل برا ثرية قد أثريت و ساهامهتا، وقال إن نقاطا  بعضالوفود عىل  ك ًم
ند انهتاء فرتة ا يحدث  شأن ما  يحا  ية تو هورية ا:و عاشرتك يف مواضع �هÒم، فقد طلب وفد ا سـ ب ًض يك لسـنتني من مينمجل

بو، ويف  ية الو يدخل كرب\مج دامئ ألاكد تني أو إن اكن  تا تني ا رشوع لفرتة ا سأX جتديد ا تعاون وهذا يربط  يا مي سـ ي ل مب ت لل سـن لمل
ية اجلودة  ية الفكرية، سرتاقب األاكد يات ا بو عىل أداء أاكد ية الو ميالوقت احلايل وحىت اختاذ القرار سرتاقب أاكد مي ي مللكمي

توى وتاجئ  نوا يل حمل سامه يف تدريب ا بو أن  ية الو يذهام، وميكن ألاكد يات  تدريب ال¶ان اكن املقرر لألاكد جلبر\جمي ا ت ي مي مي تنفل
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ية ية واملاكتب اإل بو املوضو يق مع قطاعات الو رس أيضا ا ثاين من املدربني، وأن  ميا ع ي سـ قلل ن لتت ً ّ سامه اخلرباء واخلرباء , ي سيو
بو يف الربامج الو يون من الو ناإل ي طمي رشوع قل بح ا ية، ويف حاX اختاذ قرار  يث يدمعون ويمكلون القدرات ا ملية  يص حملل لحب ّ

ية  تا تني ا تابعات لفرتة ا يذ ا تخصصة  يس وحدة  سأX تأ نظر يف  بو  ية الو تظام من برامج أاكد لبر\جما  ل مل م س ي مي نن نف م س سـي ت لم ل ُ ف ً ً
ية رشوع اقرتحت إماك تعاون، وجيب تذكر أن ويقة ا نالنهتاء فرتة ا ث ملل ية يف ¿ ية الفكرية ا بو مراكز تدريب ا ساعد الو حملل أن  ي مللكت

تعاون،  ية النهتاء فرتة ا تا تني ا ناء فرتة ا توسط أ تدامة عىل املدى ا تصورة لال تدابري ا شمل ا لوضع خطة أعامل  ل ل ث مل سـ مل ل لسـنت
تدامة مراكز  سري ا يني عىل إدارة الرب\مج ومجع األموال  سقني ا يمت تدريب ا سـيث  ي حملل تن لمل س تدريب، وف� خيص لكمة وفد ح لا

ست األخرية، و ية  ثا ية فإن املرحü ا تحدة األمر يالوال^ت ا ن ل لمل ته األوىليك رشوع ال يزال يف مر حلا ب�ان األربعة مل ل وهو يف ا
تكامل للمرحü األ ية إمنا يه ا ست املرحü الهنا هذه  تايل  بدأ يف ب�ين آخرين، و مترا و سـاألوىل وال يزال  ئ ي ل لس ف ي ً وىل وميكن مسـ

يوفر  تو^ت،  نظم عىل ثالثة  رشوع  شات املذكور يف ويقة ا نا تدى ا رشوع، وإن  تداد  نظر إلهيا بصفهتا ا سـا سـ س ث ق مل ن مل © ي ملم م للم
يث سريبط بني لك  ميي أيضا  تدى اإل يؤدي دور ا توى الوطين، و شة بني اخلرباء وأحصاب املصلحة عىل ا نا حا ً قل ن سـ سـ ق ململ مل

سقني وبعض مدريب مراكز  تدريبملنا ية الفكرية يف ذات  لا يات أخرى  سقني واملدربني من أاكد ية من جانب وا للملكالو مي ن ملن ط
بكة ا:وية  ية الفكرية اجلديدة إىل �نضامم إىل ا يات ا يع أاكد تدعى  لاإلقلمي من جانب آخر، وإضافة إىل ذ,  شـ مي مج لسـ مللك ُ

بو إىل حد ما،  ها الو ية الفكرية اليت ترأ يات ا يألاكد سمي تعاون مع مللك بادل اخلربات وا لومن شأن هذا األمر أن يوفر فرصا  لت ً
تعاون  بو معلت  ية الو يمي أن أاكد تآزر فقد ذكر تقرير ا ية الفكرية يف أحناء العامل، وف� خيص ا سات تدريب ا بمؤ ي مي ل تقس لمللك

متر، وعالوة عىل  ية، وأضافت األمانة أن هذا العمل الويق  يسـويق مع املاكتب اإل سقل ث مي ية ث يات ا ندما تصل أاكد مللكذ,  مي ع
ساعدة القطاعات  بو إىل  ية الو تاج أاكد تدريب املوضوعي  توفري ا تعدة  مالفكرية إىل املرحü اليت تكن فهيا  ي مي تح ل ل سـسـ م

تخصصة ويف ميكن  تعلق بقضا^  تدريب ا شطة عىل ا نظمة، ففي الوقت احلايل ترتكز أكرث األ ية األخرى يف ا كاملوضو مل ل ن مل مع
شاء أ شطة نإ بدأ األ ندما  تدريب، و يذ، وقد حصل بعض العاملني لفعل عىل ا ناجه لوضع برامج تدريب حمل ا ندوات و ت ع ل نف لتم

تت األمانة إىل  رشوع، مث ا ية إىل �نضامم  تدعى القطاعات املوضو ية  توى الربامج ا يع و تعلقة مبوا لتفا للم ع سـ حملل حم ض ُمل
ïرشوع اليت أ ية ا مل�هÒمات اخلاصة مبزيا ية يف ن ثا ية ا�صصة للمرحü ا تمدت املزيا نرها وفد تريا ووفود أخرى، لقد ا ل ن ع ُك

ية فرتة  تة 2012/2013نبر\مج ومزيا تفاع  يكفي ا يص، واكن هذا هو املقدر  متدت ا:ول األعضاء هذا ا سـ، وا ن ل لتخص ع
بات املقدم ية ا ية  يمي ال توجد أي خمصصات ما لطلب�ان، وكام ورد يف تقرير ا تغط لل  ب� آخر، ومع ذ, ال تزال 18ة من لتق

ساعدة  تخدا?ا  ثال اليت ميكن ا يل ا ية عىل  تو بادئ ا بق ذكر األدوات وا تاحة، فقد  ب�ان  تفاع تÀ ا ملفرصة ا سـ مل س جهي ل مل سـ ل بن م
بحث يف مواضع املرون ية الفكرية، وميكن ا ساهتا اخلاصة يف جمال تدريب ا شاء أو تطوير مؤ ية عىل إ نا ب�ان ا لا س ن ل مللكل ة م

متة، لكن األمانة غري مؤهü يف الوقت احلايل إلعطاء رد واحض  ب�ان ا ية من ا بات ا ية بعض ا ية  ملهاألخرى يف املزيا ل لطل ب ملتبقن لتل
ية، واملاكتب اآلن بصدد  تاحة مع املاكتب اإل ية ا شف اإلماكيات املا بو أن  ية الو سؤال، وميكن ألاكد ميعىل هذا ا مل ل ن تك ي مي قلل تسـ

يات  ية تيجوضع اسرتا ية  ية الفكرية ميكن ربطه سرتا سة تدريب  يس مؤ ية الفكرية ولعل تأ ية  للملكو للملك س يجللملك س تن ط
رشوع  يث أن ا رشوع، و تفعني من ا بح ب� ما أحد ا ية أن  توازن اجلغرايف فقد تقدم رشح  ملالفكرية، وف� خيص ا مل حك نيف يص ملل

ب� الراغب يف � يه جيب عىل ا توى الطلب  لمتد عىل  عل مسـ رشح يع تان كام جاء ا تقدم بطلب *,، وتوجد مر لتفاع أن  حل ي ن
يه  تعني  رشوع، مث  ته يف �تفاع من ا ب� عن ر رشوع، األوىل مرحü حتضريية يعرب فهيا ا يمي ويف ويقة ا عليف تقرير ا ي ن ب ل ملث مل غل تق

رشوط املطلوبة لالتف يث �لزتامات واملوارد واحلد األدىن من ا يات من  تدا نحتديد ا ع لل يع عىل ح تو رشوع مث ا قاع من ا ل مل
بب  بات رمبا  تقدمة  ب�ان ا ها اهÒم بعض ا تا واخنفض  تغرق و ية  بو، وهذه ا تعاون مع الو ية ا ساتفا مع ق بق بطل مل ل سـ لعمل ي ًل ت

تأكدة إذا اكنت  تفعة ألهنا مل تكن  ب�ان ا بري من �حÒالت  بو مع عدد  بارات أخرى أو أولو^ت، وبدأت الو ما ن لل ك ي ملت ع
متيض قدما يف ستسـتطي يات مع ب�ان أو دول أعضاء قررت أهنا  بو قد وقعت ست اتفا رشوع، واكنت الو ًع تويل ا سـ ق ّ ي مل

توى الطلب فال ميكن الضغط عىل  متدا عىل  بع اكن  يث أن الهنج ا يذه، و رشوع وأهنا متÀ املوارد املطلوبة  سـا مت ًمل مع ح تنف لمل
ية ال ية جديدة  يس أاكد للملكب� ما لريى أن تأ بب مل يوجد توازن اكمل ميس ية، وهذا ا سفكرية يعد من األولو^ت الو لل طنّ

يا، واكنت  نطقة العرية وأفر ية وا شاركة مشلت أمرياك الال ب�ان ا ها لألقالمي، لكن ا يث  شموX من  يقب�ان ا ن يل بح مل ي مل ل مل تلل متث
شاركة يويا أيضا  مإ ب ب�ان األقل منوا، وف� خيص لكمة وفد أنغوال ًث ًويه من ا ية ل ئة فإن  نا ية الفكرية ا شأن قضا^ ا سم  شـ ل تب مللك

ية الفكرية واملصلحة  توازن العادل بني حامية ا بدو وجود توافق يف اآلراء حول اإلشارة إىل ا تغري ألنه  مللكهذا األمر  لت ي س
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ية الفكرية ية بدال من قضا^ ا ية العارشة من جدول أعامل ا تو يه يف ا نصوص  مللكالعامة كام هو  ًم من ص ل ئة، ولكن لتعل نا شـ ا ل
ية مبا فهيا  تحد^ت العا ية الفكرية وا تقاء بني ا ساحة � ئة فإن األمانة تفكر يف  نا ية الفكرية ا بة لقضا^ ا مل ل ل م شـ ل مللكسـ ّمللك لن

ناخ، وقد أïر �حتاد األورويب ودوU األعضاء عددا من القضا^  سان وتغري ا نفاذ إىل الصحة واألمن الغذايئ وحقوق اإل ًا مل ن ل
متديد م تعلق  ية األوىل  تو ية، واكنت ا ثا رشوع اخلاصة ملرحü ا يمي يف ويقة ا يات تقرير ا ية تضمني تو بهنا  ت ص ل ن ل ث ملص ل تقك يف

يث تقدم  رشوع  تعديل ويقة ا ية تعلقت  ثا ية ا تو رشوع، وا تني أخرتني وورد هذا يف ويقة ا رشوع الرائد  حبا ث ب ن ل ص ل ث ملي مل سـ نمل ل
ية ا شأن اسرتا لتنوضوحا أكرث  يج تب توى الطلب، وهذا أيضا ورد يف ً ية أكرث كفاءة ومرونة واعÒدا عىل  ًيذ وتجعل ا سـ لعمل مل ً ف

يح مصطلح  ية، فمت تو ثا رشوع للمرحü ا ضويقة ا ن ل ية"ملث نفذة " ميأاكد بعة وكذ, ملخصا لألشطة ا ية ا يف رشح  ملوأ ن ت للمهنج ًض مل ُ
شاركة، وتغري أيضا عدد ب�ان ا تعاون مع لك من ا ًمضن إطار ا مل ل رشوع، فاخنفضت املراحل األربع كام اكن يف ل مل مراحل ا

يذ مجموعة من األدوات  شأن  ثة فاكنت  ثا ية ا تو ية أكرث كفاءة ورسعة، وأما ا تكون ا تني  بح مر بداية  نفا تف ب ل ل ص ل لعمل حل تص لل
ياهت يس أاكد رشوع وتود تأ شارك يف ا تخد?ا ا:ول األعضاء اليت مل  ناجه اليت ميكن إ�حهتا  ميوا ت سـ سمل مل ية اخلاصة لت طنا الو

تآزر  شأن ا ية الرابعة  تو ية، واكنت ا ثا تاجئ املرجوة من املرحü ا لية الفكرية، ومت لفعل تضمني هذا كأحد ا ب ص ل ن ل لن للملك
رشوع،  ية يف ا ية واملاكتب اإل نظمة املوضو بل فقد ورد اقرتاح تضمني قطاعات ا يل من  تآزر كام  تدامة، أما ا ملو� مي ع مل ل قلسـ ق ق

ية الفكرية، وف� خيص ًوورد أيضا سة تدريب ا سامهوا يف مؤ يني ميكن أن  رشوع أن أحصاب املصلحة الو مللك يف ويقة ا س ي ن طث مل
يون عىل  سقون ا يحصل ا تعاون و تني لهناية مدة ا تا تني ا توضع خطة أعامل  بل  يل من  تدامة فكام  حملل� ن سـ ل ي ل سـ ملسـ لسـ ن ق للق

تدريب، وأشارت يا( األمانة لتدريب مجع األموال وإدارة برامج ا يدة اكرلو� غرا نا يسـ رشوع، ) فل ُوقد اختذ قرار ملإىل متويل ا
يا مضن الرب\مج  يث أنه دخل ر ياطي  رشوعا مموال من � تايل مل يعد  نظمة و ية العادية  رشوع يف املزيا ًبدمج ا مسً ت ل للم حن ح م ًمل

بلغ  يص  ية مت  تني احلا بة لفرتة ا ية، و مواملزيا ختصن ل سـ لسـن رشوع، وهذا  فرنك510 000نل ية من ا ثا مل سورسي للمرحü ا ني ل
 Xتة يف حا ب�ان ا تخدم األموال  بلغ صغري خيصص للكفة املوظفني، و يل إضافة إىل  سـيكفي ألساس للكفة ا لل سـ لشغ ت ست مل

تقدمة  ب�ان األخرى ا ية، وف� خيص ا ثا رشوع للمرحü ا نة عىل �قرتاحات الواردة يف ويقة ا بطلموافقة ا مل ل ن ل ث بات فإن ملللج
ية  تحويالت ا:ا يذ بعض ا بحث إماكية  ية، وميكن لألمانة أن  تني احلا بة للوضع يف فرتة ا بق  رشح قد  خلا ل ن ت ل سـ نفسـ تن سـ لل نل

رشوع وز^دة املوارد  بل ا بح جزء مهنا، وف� خيص  رشوع أ يث أن ا نظمة  ية العادية  ية يف إطار املزيا مليف املزيا سـ تقمل مح ً ص للم ن ن
يع ا�صصة U فقد ذكرت رشوع إال أهنا إما مل تصل إىل مرحü تو ب�ان النضامم إىل ا ق بعض الوفود اهÒم عدد من ا مل ل

شاط  رشوع إىل  يد لفكرة حتويل ا تأ تني اجلارية، ويوجد أيضا بعض ا ها يف فرتة ا ية أو أن املوارد ال تكفي إلدخا ن�تفا ي ملل ًسـ ن ل لق
بو، وأعربت بعض ال ية الو شطة أاكد يدامئ مضن أ مي بو ن ية الو تظمة ألاكد رشوع يف الربامج ا يوفود أيضا عن فكرة تضمني ا مي ملن مل ً

ية ألن املوارد  نة الرب\مج واملزيا نة العمل الويق مع  تعني عىل ا يهتا العادية، ويف هذا الصدد  تايل يدخل يف مزيا نو جل ث للج ي نل
رشوع بداية من  هذا ا تاح  ملاليت ميكن أن  ل ية، و*, جيب عىل لك   جيب أن حتدد مضن إطار2014ت نة الرب\مج واملزيا ن  جل

نة  تعاون مع  بو أن تعمل  ية الو رشوع يف أعامل أاكد تلف :مج ا يد منوذج  تأ رشوع أو  متة بز^دة موارد ا ب�ان ا جلا ل ي مي خم ي ب ملل مل مله
تحضري لفرتة  ية يف ا لالرب\مج واملزيا ية إن وجدت، ول2014/2015ن ية احلا ُ أو يف مراجعة املزيا ل بل فإن ن قكن كام ورد من 

ها كام يه، ويه معرفة بوضوح مضن الرب\مج  ية عىل و ّموارد الفرتة احلا ضع سمح 11ل ـي ال  ت، وعىل ضوء اللكفة املقدرة  هف ّ
ية ثا رشوع للمرحü ا نصوص علهيا يف ويقة ا تة ا ب�ان ا تد ألكرث من ا نرشوع أن  ل ث مل سـ ل ملمي  .لللم

سؤالني ال¶ين ت .313 يا إن ا با لوقال وفد إ ن يذ سـ تأخرات يف  شأن ا سؤ�ن هام  تنفقدم هبام مل ترد علهيام إجابة، وا ل ب ل
ية للمرحü األوىل رشوعات واللكفة الهنا ئا  .مل

تقرير املايل الهنايئ  .314 ية فإن ا يا، وف� خيص اللكفة الهنا با سارات وفد إ تذرت األمانة عىل عدم ردها عىل ا لوا ئ ن سـ تف سـع
بلغ األمانة الوفو ي/ الحقا، لكن جيب اإلشارة إىل أن لك األموال ا�صصة للمرحü األوىل من ستعىل وشك �كÒل و تفا ًد  ص ب

تاجت املرحü األوية أو مرحü احلضانة من  يذ فكام ذكر فقد ا تأخرات يف ا بة  تكون قد أنفقت، و رشوع  لا لل سـ حسـ ُنف ت لمل نل
تغرق  رشوع، وا تفادة أن حتدد إماكية انضام?ا  � üمت ب�ان  سـا ن سـ للمل ي� حم شمل رساX و تا طويال، واكن هذا األمر  تقهذا و يق ً ً

ياجات واإلجابة عىل  يانحتلال ية الختاذ قرار مدى قدرة ا:وX العضو عىل توفري احلد األدىن من سـتبا خل واجÒعات دا
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رشية  يث املوارد ا لباألوضاع من  ية ح يلبنوا ية و يس أاكد يث ميكن تأ ية وإطار العمل اإلداري  نا مي حب طت ستح ية الفكرية، ل للملكة 
تدريب وإال  بقاء هؤالء ا*ين حصلوا عىل ا تاج إىل تدريب املدربني وإىل الزتام  ته و رشوع U أ لوأضافت إن هذا ا ب حي مهي مل

تغرقت فرتة احلضانة  تايل البد من وجود تفاعل واهÒم من جانب ا:وX العضو، وقد ا باء، و تدريب قد ذهب  سـيكون ا ل ه ل ف
تا أكرث من ا ملو ً ب�ان ق يايس يف بعض ا تأخر أيضا الوضع ا باب ا تأخر، ومن أ باب ا ها وأدى هذا إىل بعض أ لتوقع  سـ ل سـ ل لسـ ً ّ ل

ب�ان توقف يف تÀ ا تايل اضطر العمل إىل ا رشوع، و ها من امليض قدما يف ا لا*ي  ل ل ملم ً  .نع

ياجات، فقد ورد يف الفقرة  .315 يمي � شأن  توقال وفد أنغوال إنه طرح سؤ�  حب تق ية  م2.3ً ثا رشوع للمرحü ا نن ويقة ا ل ملث
يويا وأنه مت حتديد األعامل ذات األولوية، ويف هذا  ية يف إ سلطات الو ياجات حصل عىل موافقة ا يمي � بأن تقرير  ث ن ل طت ح تق
رشوع أو أنه اكن مضن موضوع  يصا لغرض ا ياجات مت  يمي � يذ  يح إن اكن  ياق يود الوفد من األمانة تو ملا ح ًت خص ت ض تقسـ نف ل

نظمة أوسع ب�ان األقل منوا اخلاصة  ياجات ا يمي ا ية  ية الفكرية، ويود الوفد أيضا معرفة إن اكن األمر مربطا  مب  ل ت بعمل ًت ح تق ًللملك ً
يذ اتفاق تربس ية يف إطارها  تجارة العا يا لتنف مل  .ل

يذه مع إ .316 ياجات مت  يمي � تذرت األمانة عىل عدم الرد عىل سؤال وفد أنغوال، وأفادت أن  نفوا تتق تح تحديد ع ليويا  ب ث
بالد، ولرمغ من أنه اكن مربطا  ية الفكرية يف ا ية جديدة  يس أاكد تأ ياجات  ًاإلماكيات واألوضاع و� ت ل مي ل ت للملكن س ح

يان خاص  يمي ?مة واإلجابة عىل ا رشوع، وتضمن ا يمي تركز عىل ا ية الفكرية إال أن هذا ا ية العامة  بالسرتا تق تق تللملك سـيج لت مل ل
ياغة خطة أ ية الفكريةصبغرض  ية جديدة  يس أاكد تأ للملكعامل  ميس  .ل

متع .317 سري خبطى سـوا نة  يقات ا:ول األعضاء، وخلص الوفد إىل أن ا تان بإنصات إىل األمانة وإىل  ت وفد  للج َ تعل ُسـ ك
نه أراد  يحات واخلطوات وافرتض الوفد أن األمانة قد دونهتا لفعل،  تو مثة حاجة إىل بعض ا لكيحة، ومع ذ,  ض ل فحص

ت تعلق خ� يث ا:الالت، لكن األمر ال  ية العارشة من  تو شأن نقطة واحدة، لقد أشارت األمانة إىل ا يالف يف الرأي  ص ل حب
ناء القدرات  رشوع يه  ية من وراء ا رشوع، فإن ا ثابة أساس ا ية العارشة واحضة جدا ويه  تو ب:الالت، فإن ا ن مب ص ملل لمل ً

هدف من ذ ية الفكرية وا ية يف جمال ا لالو مللك توازن طن ثاين هو الهنوض  ب, أمران، األول هو تعزيز كفاءة تÀ القدرات، وا ل
ية الفكرية  توازن عادل بني حامية ا رشوع يهنض  ية الفكرية واملصلحة العامة، ومل ير الوفد أن ا مللكعادل بني حامية ا بمللك مل

بل املوافقة عىل ا ملواملصلحة العامة، ومطلوب املزيد من الوضوح هبذا الصدد  ساعدة الوفد ق يع  مرشوع، ولعل األمانة  تسـتط
ية العارشة تو هذا اجلانب من ا رشوع  يذ ا ية  همه  سني مدى  صعىل  ل لك لحت نف يف ملف  .ت

يس  .318 رشوع يريم إىل تأ سوذكرت األمانة أن لك  يم يد، ةميأاكد ب� ا ية الفكرية جاء التفاق مع ا تف جديدة  ملسـللملك ل
شاري U خربة يف جما بري ا ستوحتدد للك ب�  ية الفكرية، وجاءت موافقة خ ية الفكرية وكذ, يف جمال تدريس ا مللكل ا مللك

هزيات  يمي  نظمي ?مة إىل ا:وX العضو  يهنا وبني األمانة، ومت  شرتك  يذه بقرار  جتا:وX العضو عىل هذا من خالل  تق ب لنف تت م
شاور واسع بواس نظمي  ية الفكرية يف القطاعني العام واخلاص، ومت  تتدريس ا ت يه مللك يدة، وشارك  ية ا فطة الواكX احلكو تف ملسـم

شاري  بري � ساعدة ا يادة احلكومة، وجاءت  سري  ية  نطلق اكنت ا يني، ومن هذا ا تيع أحصاب املصلحة ا خل م ت لعمل مل حملل سمج بق
شاور مع لك الو ية الفكرية  تدريب يف جمال ا ياجات ا يجة أفضل، مث رمست خريطة بلك ا يق  ية إىل  ترا ل ت لن مللكح ت حتق اكالت ُم

تاج إىل تدريب،  سـهتدفة اليت  ية وفقا لرؤية احلكومة يف اÍاالت وبني اÍموعات ا ياجات احلا يغت � حتذات الصü، و مل ل ت ًص ح
يهتا، واكنت حكومة  ياجات ولك ما هو مطلوب  شأن � ند �نهتاء من هذا مت الشرتاك مع احلكومة إعداد تقرير  تلبو لح ت ب ع

يد يه من حتد ب� ا ملسـتفا تدريب مع خرباهئا ل نظمي برامج ا بو  ية الو بدأ أاكد توى، وعىل هذا األساس  لد األولو^ت وا ب ي مي ت تحمل
تدريب جاءت  شطة ا تدالل عىل أن أ يل بغرض � تفا يدة، وقد ذكرت األمانة هذه ا شاور مع ا:وX العضو ا ل ن سـ ص ل سـتفت ملل

ب� ذ ية ا ية واألولو^ت واسرتا ياجات ا لتفقة مع � يج حملل تت ح ب� م تا<ا ا ية يه إ�حة األدوات اليت  لاته، فالفكرة الر حي ئيسـ
ية الفكرية ية يف جمال ا ياجات ا تفق مع � يه مبا  مللكتدريب موا حملل ت ي ن حل  . ط

319. Xيقاته وأعرب عن تطلعه للويقة املعد رشوع  تان أن تعكس ويقة ا ثوأراد وفد  تعل ث ملسـ  . ك
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ب .320 نة عىل  شكر إىل ا بة الريس  توتو<ت \ للج ل ند من جدول األعامل يف ئئ مثر، وأفادت بإغالق هذا ا لبادل اآلراء ا مل
نة املعلومات الواردة يف الويقة  ثالوقت احلايل، وقد دونت ا يد CDIP/9/6للج يث يوجد تأ شأهنا اآلن،  ـى العمل  ي وقد ا حب نهت

ب�ان مترا مع ا شاور ال يزال  رشوع لكن ا ية من ا ثا لعام لالتقال إىل املرحü ا ت ن ل ًن مسـ ل سة عامة مل نة  تعقد ا متة، و جل ا للج سـ مله
تظل معلقة يف الوقت الراهن ية، و ثا رشوع املعدX للمرحü ا سـالعÒد ويقة ا ن ل  .ملث

نظر يف الويقة  ثا يةت - CDIP/13/9ل ب�ان األفر نا فاصو وبعض ا برصي وتطويره يف بور سمعي ا يقعزيز القطاع ا ل ي ل  كل

تح .321 شأن الويقة  تفتا شات  نا بة الريس ا ث\ ب ق مل شأن تعزيز CDIP/9/13ئئ برصي وتطويره يف ب  سمعي ا لالقطاع ا ل
ية ب�ان األفر نا فاصو وبعض ا يقبور ل  .ث، ودعت األمانة إىل تقدمي الويقةكي

شأن تعزيز  .322 نة  نة  ثا ناء ا:ورة ا رشوع أ نا فاصو تقدم قرتاح  بوذكرت األمانة أن وفد بور للج ل ث مي م سمعي ك لالقطاع ا
برصي وتطويره يف يا، ويفلا ته، وورد �قرتاح يق أفر نا فاصو إىل مرا شة دعي وفد بور نا جع حني أن �قرتاح مل خيضع  ي ق كللم ُ

نوان CDIP/9/13ثاملعدل يف الويقة  يةتعزيز "بع  ب�ان األفر نا فاصو وبعض ا برصي وتطويره يف بور سمعي ا يقالقطاع ا ل ي ل ، "كل
يات  تو متدا عىل ا صوجاء �قرتاح  ل ً نا فاصو إىل  من جدول أ11 و10 و4 و2 و1مع ية، ودعت األمانة وفد بور يعامل ا كمن لت

رشوع املقرتح ها يف إطار ا ملتقدمي الويقة وإعطاء نظرة عامة حول األمور ا�طط  ل  . ث

با  .323 ي� ميكن أن  برصي وا سمعي ا نذ عدة أعوام بأن القطاع ا ناعة  نا فاصو أن بالده عىل  يلعورصح وفد بور ل ل سي م لق ك
ية � لتمندورا ?ام يف ا ً بو تقدم الوفد قرتاح ً ية اخلاص لو ية، و*, وحتت رعاية جدول أعامل ا Òيتصادية و�ج من لتع ق

تعزيز  لرشوع  يةم ب�ان األفر نا فاصو وبعض ا برصي وتطويره يف بور سمعي ا يقالقطاع ا ل ي ل ث، وهو وارد يف الويقة كل
CDIP/9/13 تارخي رشوع املقرتح 2012 أبريل 4ب  يل فقد عرض ا مل، وكام  نة وهو مطابق لروح ق للجيف ا:ورة األخرية 

يات  تو ية وألخص ا صونص جدول أعامل ا ل رشوع األول هو 11 و10 و4 و2 و1لتمن نوان ا مل، واكن  تعزيز وتطوير القطاع "ع
برصي األفريقي سمعي ا لا هو ال " ل تايل  ية، و ب�ان األفر نا فاصو وبعض ا تضمن اإلشارة إىل بور تعديل  فمث جاء ا ليق ل ي ي كل يشمل ل

ياجاهتا اخلاصة  باره ا ب�ان واضعا حمل ا رشوع رائد يف بعض ا بدأ  رشوع  يري هو أن ا بب ا ها، و تالقارة بأ ت ل س حتغ مك عمل ًل ي س مكل
ب�ان  ياجات ا يليب ا رشوع  ية، ورأى الوفد أن ا ية األوىل من جدول أعامل ا تو نصوص يف ا لوأولو^هتا كام هو  ت سـ من ص حل مل لت م

ب�ا لاألقل منوا بوجه عام وا يات املذكورة من جدول أعامل ً تو ية عىل وجه اخلصوص، وهو أيضا يأيت مضن نطاق ا صن األفر ل ً يق
 Uبرصي أن ميول أعام سمعي ا سمح للقطاع ا ية  ئة موا شاء  ية من خالل إ يذ جدول أعامل ا سعى إىل  هو  ية،  لا ل ت ت ب ن من ي يمن نف تف لت تل

ية واألطر القا سوق �حرتا تعزيز ا يجة  ها  ها ويوز فو ت ع لتج ل ن كن رشوع عىل ثالث مراحل، يف املرحü األوىل يمت ي نفذ ا ملنوية، و © ي ن
ب�ان األخرى  نا فاصو وا برصية يف بور ية ا تاج وتوزيع األعامل ا ية الفكرية يف متويل وإ ليمي ا:ور احلايل  ي ل سمع كن ل للملك تق

تفاوض امجلاعي للحقوق واإلدارة ا يذ أيضا دراسة حول ا رشوع، ويمت  شاركة يف ا لا ًمل تنف سمعي مل ها يف القطاع ا ية  لمجلا لع
ية،  ية ا تدريب وا شمل ا ية  ثا همة يف هذا اÍال، أما املرحü ا ب�ان ذات اخلربة ا تقى من ا برصي يف عدد  نا من ل ت ن ل ل ن ملهل لت ف ملم

هم  توى  سني  تدريب يف حمل العمل بغرض  شمل حلقات العمل وا تاجئ  تكون هذا من بر\مج تدريب قامئ عىل ا فو سـ حت ل ي ن مي ل ّ
شمل هذا دورة تعلمي عن كيفية  برصية، و ية ا تاج وتوزيع املواد ا ناعة ومتويل وإ ية الفكرية يف  تخدام حقوق ا يا ل سمع ن ص سسـ ل مللك

رش املعرفة ل�ول  سمح  بو يف هذا املوضوع و تخصصة للو ية  تكون هذه أول دورة تدر بو، و ية الو نبعد تديرها أاكد بس ت ي ي سـ ي ممي ب
ية سم لفعا متة بأسلوب  لاألعضاء ا يت تخدام أكرث مله سعى إىل ضامن ا ثة  ثا تلكفة، وأما املرحü ا يث ا سـ والكفاءة من  ت ل ل فسل ح

ية  رشوع إىل األمام  يدفع ا برصي، و سمعي ا ية الفكرية يف اÍال ا تغالل قانوين للحقوق القامئة عىل ا ية وا معلفعا سـ ل ل سـ ملل مللك
يا\ت ألغراض تويق ومجع وتوزيع  ية وأدوات إلدارة ا ية  شاء  ثإ ب ت ب لن حت هزة ن ب�ان ا بة  برصية، و ية ا Íحقوق املواد ا لل سـ ل نسمع لل

نا فاصو  ثل بور ية  ية  يلفعل  ت كب حت مب ياتن هارات وز^دة تطوير املامرسات وفقا  يد ا رشوع إىل دمع تو سعى ا للعملسوف  ملي ح  مل
يع بل ا تخدام اتفاق ما  بواملامرسات ا:وية اك سـ لل نج، ق ية ا تدريب أيضا  شطة ا ناول أ لوسوف  ل ن يفت ئات كت تفاوض مع  ياح يف ا هل

شأن برصيةهاخيصاحلقوق وتر باإلذاعة  ية ا نة ا بار ذ, أداة ملاكحفة القر ل  سمع ص لت ناء ع رشوع أ نطلق ا ث، و ملس هرجان ي ملمؤمتر ا
يفزيون ي� وا لتلاألفريقي  نعقد يف ) FESPACO (للس يعرض أمام جتمع من اخلرباء 2013 يف فرباير واغادوغوسيا*ي  سـ، و
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هرجان، وشكر الوفد األمانة ولك من معل معه يف لا:ويني ا شاركة يف ا ية ا ب�ان األفر سؤويل احلكومة من ا ململعروفني و مليق ل م
رشوع  بدو أن ا رشوع ل�ول األعضاء، وعىل ما  رشح ا ثالïء  يعقد يوم ا رشوع، ويوجد اجÒع جانيب  ملإعداد اقرتاح ا مل ل يمل ل سـ

سن، ومتىن الوفد أن تؤيد ا:و بول  ححظى  رشوع، بق رشوع، وقدم الوفد املزيد من املعلومات حول ا ملل األعضاء اعÒد ا ّ مل
برصية وإىل أن  ية ا تاج وتوزيع األعامل ا ية الفكرية لغرض متويل وإ تخدام نظام ا سامهة يف ا لوقال إنه هيدف إىل ا سمع ن سـ لمل مللك

ية ملامرس ية  توازن وفعال و ية تطوير إطار معل  تيدفع إىل األمام  ب حتمعل ن ية الفكرية ّم تعامالت القامئة عىل حقوق ا مللكة وإدارة ا ل
ميي وز^دة قدرات العاملني يف  ناول اإلطار ا يق أهدافه من خالل  رشوع إىل  برصي، وسعى ا سمعي ا لتنظيف القطاع ا ت ي ل حتقل مل

تغالل احلقوق ية إلدارة وا بىن ا ية ذات الصü وا سـهذا القطاع وتعزيز القدرات املؤ ت ل تحسـ يغطي ا, لس ملو رشوع الرائد فرتة سـ
تاجات وتاجئ 24مدهتا  تد ا يارهام الحقا، و نا فاصو وب�ان آخران يمت ا رشوع بور شارك يف ا هرا، و ن  ت مت ت ي نت سـش سـك ً خ مل س ً

تدريب عن بعد بواسطة  يات ا شمل تÀ اآل تأسس يف إطاره، و يات  ية أخرى من خالل آ رشوع إىل ب�ان أفر لا ل ت س سل تمل يق
تخدام آ بو؛ وا ية الو لأاكد سـ ي ب�ان مي ية األخرى؛ وز^دة حركة رأس املال بني ا ب�ان األفر تاح  يع اليت  بل ا لية ما  لل س يقب ت لق

رشوع نافع ا ية أخرى يف  شرتك ب�ان أفر ية، وهبذه الطريقة  ملاألفر مس يق  . تيق

رشوع وجود .324 توى ا نهبر  ية قائال إنه  ب�ان األفر ملوحتدث وفد مرص ألصاX عن بالده ومس مجموعة ا مبح مل ته ًيق
رشوع يف إطار معل  ثالïء، وهذا هو أول  نا فاصو ا هر هذا أكرث يف �جÒع اجلانيب ا*ي نظمه وفد بور موأهدافه، و ل كي ظ

ب�ين اآلخرين يف يار ا ية ا سؤو تقع  يا، و نوب الصحراء الكربى يف أفر نة يأيت اقرتاحه من ب�  لا ت ل م سـ خللج يق رشوع الرائد ج مل ا
تحصل بدورهاعىل األمانة اليت تقدمي لك سـ  تعداد �م  ب�ين، واÍموعة عىل ا بل هذين ا يا من  بة ر ل عىل إبداء الر سـ ل مس قغ ً

رس  يث أنه  نة  تفق متاما مع والية وأهداف ا رشوع  يار، ورأى الوفد أن ا ية � ياإلرشاد املطلوب لألمانة يف  مل يخ ح للج ي ت ًمعل
ية رشوع فوائد إجيا ية، و ية الفكرية خلدمة ا تخدام ا با من للمسـ لت هد مللك ثري مهنا  يث أن  ية أخرى  ب�ان أفر ثرية  ش  ح ييق ك ل ك

رشوع وأوصت ا:ول األعضاء  يدها الاكمل  برصي، وأعربت اÍموعة عن تأ سمعي ا ئة يف اÍال ا للمناعات \ ي ل ل شـ ص
 .عليه ملوافقة

يد العرض املقدم من  .325 ية يف تأ ب�ان األفر يومض وفد كوت ديفوار صوته إىل صوت وفد مرص ومجموعة ا نا يقل كيوفد بور
ية يف  باع هنج أكرث احرتا يع وا سمح هلم  يذه  ية يف ب�اهنم، وإن  ثقا ية ا رشوع ?م جدا لغرض ا هذا  ففاصو،  نف ف تف شج ي ل بتمن س ت لتم ً

بادرات يف هذا اÍال تلف ا تعامل مع  ملا خم  .ل

يد العرض املقدم من .326 ية يف تأ ب�ان األفر يومض وفد أنغوال صوته إىل صوت وفد مرص ومجموعة ا نا فاصو يقل كي وفد بور
رشوع  ية وإمنا لغريها أيضا، فا ب�ان األفر يس فقط ?ام  رشوع  هذا ا برصي،  سمعي ا ملشأن تعزيز قدرات القطاع ا ًمل يق ل للف ل ل ًب

نويع  تعلق  يا، وهذا األمر  برصي يف أفر سمعي ا بين القدرات يف القطاع ا تيؤكد عىل أمر ?م جدا إضافة إىل كونه  يق بي ي ل ل ً
متويل  يب ا لأسا تاكر أيضا، ل رشوع جانب من � ي�، ويوجد يف ا ناعة ا ية وRهام ?م جدا  تخدام العقود األسا ًوا ب لص سـ ملسـ سل ً

تايل  ب�ان يف أحناء العامل، و يد ا ية وحدها وإمنا  ب�ان األفر يد ا تدريب عرب اإلنرتنت وهذا لن  تح اÍال أمام ا لهو  ل ل يفل يق يف يف سـف
نة ملوافقة  رشوعللجفإن الوفد يويص ا  . ملعىل هذا ا

يده  .327 به وتأ ية، وأعرب الوفد عن تر ب�ان األفر نغال لكمة وفد مرص اليت ألقاها مس مجموعة ا يوأيد وفد ا ي ل حسـ يق ل ّ
برصي يف  سمعي ا يث أن القطاع ا ناسب جدا  رشوع  يت ا نا فاصو، ورأى أن تو لرشوع املقرتح من وفد بور ل حي م ًق مل كللم

بري نة  توي عىل قدرات اك يا  كأفر محي باره لك يق يÁ ووضع حمل ا رشوع  متويل، وجاء عرض ا تة عىل الرمغ من نقص ا ع? ً مل ل
ية  نفذ يف نطاق صغري وميكن توفري املزيا رشوع الرائد أن  يا، ومن شأن ا برصية يف أفر ية ا ناعة ا نجوانب ا ي ل سمع مللص يق ل

ي تعلق  ية ف�  ساعدة ا سني ا ساعد عىل  رشوع  مناملطلوبة :معه، وا ي ن مل حت بتي تق يوفر أيضا هنجا لمل برصي، و سمعي ا ًة القطاع ا ً سـ ل ل
برصي، مفن املعروف أن هذا قطاع واعد يف  سمعي ا ية الفكرية يف القطاع ا تعلقة  تعامالت ا لتواز\ يف رصد ا ل مل مللكل ًم

شاء إطار  سعى إىل إ يث أنه  ية  ب�ان األفر مترة يف ا هود ا سامه مع ا رشوع  يا، وال شك أن ا سـأفر ن ي ل مي ح يق جل ملسـيق س تدام مل
متده نة  رشوع دعام اكمال ومتىن أن ا يه فإن الوفد يدمع هذا ا تعللقطاع وإىل ز^دة إيراداته، و سـي للج ًعل ً  .مل
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نا  .328 رشوع املعروض من وفد بور يده الاكمل  ية عن تأ مس مجموعة جدول أعامل ا ïتحد يوأعرب وفد اجلزائر  ي كمن للم لت ً م
يات  تو يذ ا سمح  يث أنه  صفاصو  ل ت نفي ب�ان 11وو 10 و4 و2 و1بح ية القدرات يف ا ية إضافة إىل  ل من جدول أعامل ا من تمن لت

برصي وتطويره  سمعي ا ها ا ب�ان اليت تأمل يف تعزيز قطا شلك عام، وهذا األمر يعد ?ام للك ا ب�ان  ية ا ية و لاألفر ل ل ب ل عمن ًيق ت
ية إىل األمام  .لتمن:فع ا

ب�ان األ .329 لوأيد وفد املغرب لكمة وفد مرص مس مجموعة ا نه أيضا �تفاق مع لك ما ذكرته الوفود األخرى ّ ية و ًفر ميك يق
نة  يس ا نذ تأ شاريع املقدمة  رشوع الرائد ?م جدا و\فع، ورأى الوفد أنه أحد أفضل ا رشوع، إن هذا ا للجشأن ا مل سب م ً مل مل

ياجات ا هو يعكس � باره حقائق هذا اÍال،  ثق عن حمرتفني وأنه وضع حمل ا ييث أنه  ف حلقح ت ت حب ع ية من ية  منية واألسا للتسـ ق
توزيع  متويل وا شÁت ا رشوع يف حل بعض  ية، ويف حاX جناح ا نا ب�ان ا يا وإمنا يف لك ا يس فقط يف أفر ية  ثقا لا م ل ل لل مل م يق ل ف

تاما توجه  رشوع بقوة، و باب يؤيد الوفد ا ية، وهذه األ ثقا ية ا يث ا برية لألمام من  تكون هذه خطوة  ًوامحلاية  خل ل ف ملح سـ ل من ك تسـ ف
يةالوفد  ثقا ية ا يوي  تكر و رشوع  نا فاصو عىل طرح  شكر إىل وفد بور ف لح من ب ي للتل م م  .ك

ية ومجموعة جدول  .330 ب�ان األفر يا صوته إىل لكميت وفدي مرص واجلزائر مس لك من مجموعة ا نوب أفر يقومض وفد  يق لج
بادرهتا  ية تأيت  رشوعات جدول أعامل ا تفت الوفد إىل أن أكرث  ية، وا مأعامل ا من ل تمن لت تكرر مل ملمن األمانة لرمغ من القول ا

هود ا:ول أألعضاء يف تقدمي  بدأ رحب الوفد  ية، وانطالقا من هذا ا ية أن تقود ا:ول األعضاء جدول أعامل ا جببأ مل من ًمه تل
نوب يف عام  تعاون بني ب�ان ا شأن ا رشوع  ها، وذكر أن وفد مرص تقدم  ية و جلاقرتاحات جلدول أعامل ا ل ب مبمن ّ جشع  2009لت

يذه هذا العام، ويف هذا و يمت  نة يف العام املايض  متدته ا ية مث ا ب�ان األفر متد �قرتاح بعدها اكقرتاح مس مجموعة ا نفا تيق ل للج عل ع
نا فاصو  يا، واكنت بور برصي يف أفر سمعي ا نا فاصو قرتاح هيدف إىل تعزيز القطاع ا يالصدد أثىن الوفد عىل تقدم بور ل ل كي يقك

ب�ان األ شأن حامية عروض األداء ليه ïين ا يذ املعاهدة املقرتحة  يأيت �قرتاح ممكال  ية اليت تفعل هذا، و بفر نفسـ لتيق ً
يجني يف يويو  ناقش يف  برصية اليت  ية ا نا ب س ل تسمع رشوع يف ا:ور2012ل يدا اكمال، مل، وأيد الوفد اعÒد هذا ا ية تأ ًة احلا ً ي ل

يث إ نحو ثا من �قرتاح تقدم أول مرة يف ا:ورة ا يهل نظر  يح وقت اكف أمام ا:ول األعضاء  نة فقد أ فة  لل ت  . للج

برصي  .331 سمعي ا نا فاصو عىل العرض وألخص عىل �قرتاح الرايم إىل تعزيز القطاع ا يا وفد بور نأ وفد  لو ل ي ي كه نغ
تفق مع  نا فاصو  ية، وإن �هÒمات اليت عربت عهنا بور ب�ان األفر نا فاصو وبعض ا توتطويره يف بور ي ل كي , اهÒمات بالدهيقك

يده  ية عىل وجه اخلصوص، وأعرب الوفد عن تأ رشية واملؤ يد بأهداف �قرتاح وتعزيز القدرات ا يوهذا فإن الوفد  سـ ب سسع بل ل
برصية  ية ا ية عىل تعزيز قطاعاهتا ا ب�ان األفر ساعد ا رشوع ودعا الوفود األخرى إىل فعل نفس اليشء حىت  لالقوي  سمع ل لت يق للم

 .وتطويرها

نا فاصو وبعض ورأى وف .332 برصي وتطويره يف بور سمعي ا تعزيز القطاع ا يد  رشوع يف موقف  يد الكونغو أن ا ل ل كل ج مل
تكرة  يعة ا بني ا نا فاصو أن  تطاع الوفد من لكمة بور رشوع وا نا فاصو  ية، وقد درت بور ب�ان األفر با ب ي سـ ي ملل لط ك تك ييق مل

نا فاصو عىل حتديد اهÒما نأ الوفد وفد بور يرشوع، و كه رشوع يف تعزيز اإلبداع للم سامه ا برصي، و سمعي ا ملت القطاع ا يس ل ل
هرجان  نظم  ب�ان، وبصفة بالده  ية  نولو باره القدرات ا يضع أيضا حمل ا برصي، و سمعي ا يد القطاع ا ملوتو ج تك مكح لل ت سـ ل لل ع ً

يه يف دورهتا توافق  نة  يدا اكمال ومتىن أن ا رشوع تأ ية فالوفد يؤيد ا يقى األفر علاملو سـ للج ي ًسـ ً مل يةيق  .ل احلا

سمعي  .333 رشوع تعزيز القطاع ا نا فاصو عىل  ية مس اÍموعة ء وفد بور تحدة األمر لوشكر وفد الوال^ت ا ي ممل ك يك
ية الوارد يف الويقة  ب�ان األفر نا فاصو وبعض ا برصي وتطويره يف بور ثا ل ي يقل رشوع CDIP/9/13ك مل، ووجدت اÍموعة أن ا

يدا اكمال ً?م جدا وأيدت اعÒده تأ ً نة أن يً تعني عىل ا ية اليت  نو رشوع يه حتديدا ا ية هذا ا للج، ورأت اÍموعة أن نو ي ع ل ًع مل
ية ية الفكرية ألغراض ا تخدام ا ية ا شأن  ها  منتخذها أساسا ألعام سـ ب لتت مللكً يف  .كل

ية كلك، ومض صوته إىل ما ورد عن .334 نا فاصو وللقارة األفر بور بة  رشوع  ية ا يقوأشار وفد تونس إىل أ ي ل سـ كمه لن  مل
ب�وفدي مرص رشوعل واجلزائر مس لك من مجموعة ا يده  ية، وأعرب عن دمعه وتأ ية ومجموعة جدول أعامل ا للمان األفر ي لتمن  .يق
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سمعي ا:امنرك وفد وحتدث .335 رشوع تعزيز القطاع ا ل مس �حتاد األورويب ودوU األعضاء معر عن رأيه بأن  م ً
ب�ا نا فاصو وبعض ا برصي وتطويره يف بور لا ي ية الوارد يف الويقة كل ثن األفر رشوعا ?ام وواعداCDIP/9/13يق ً يعد  ً ً ويف , م

هم الوايف  ثالïء عىل عر نظمي �جÒع اجلانيب يوم ا شكر إىل  ضهذا الصدد توجه �حتاد األورويب ودوU األعضاء  لم ل
يا برصي يف أفر سمعي ا ها القطاع ا تحد^ت اليت يوا يقللموضوع، ومه عىل عمل  ل< ل ّ، و*, أيد �حتاد األورويب ودوU ل

برصية إضافة  ية ا تاج وتوزيع األعامل ا ية الفكرية يف متويل وإ تخدام ا يث تعزيز ا رشوع من  لاألعضاء أهداف ا سمع ن لسـ مللك ح مل
تعامالت القامئة عىل حقوق  ية ملامرسة وإدارة ا ية  توازن وفعال و ية تطوير إطار معل  لإىل دفع إىل األمام  ت ب حتمعل ن ية ّم مللكا

برصي، سمعي ا لالفكرية يف القطاع ا سمعي ل ساعد القطاع ا رشوع ميكن U أن  ل ورأى �حتاد األورويب ودوU األعضاء أن ا ي مل
نه، وعىل وجه  يع الرتحب  ية قد  يدة األسا ية إضافة إىل أن اÍموعة ا ب�ان األفر برصي يف عدد من ا ما تف تطيق سـ ل تسـل ملسـ

شاء دور يعود ناخلصوص متىن الوفد أن إ برصي  سمعي ا ية عن بعد حول حق املؤلف واحلقوق اÍاورة يف اÍال ا سـة تدر ل ل ُي ب
رشوع فإن الوفد ?مت مبعرفة أي  بارشة، ويف حاX اعÒد ا بة  رشوع خما نفع أيضا عىل ب�ان أخرى ال خياطهبا هذا ا مل ممل ط ًل

نه يكو\ن جزء  يني آخرين  مب�ين أفر ًيق  .سـ

يان صوته إىل .336 باع إجيايب لومض وفد ا ية مس اÍموعة ء، واكن للوفد ا تحدة األمر نط لكمة وفد الوال^ت ا يكمل
بريا، وقد عقدت  ية الفكرية يلقى تقديرا  ية من خالل تعزيز ا تا يع اإل نا فاصو، وإن هدفه  ًخبصوص اقرتاح بور كً ن شج مللكي ج ت لك

نا فاصو يف مارس  ناولت حقوق 2012كييف بور ية  ت  ندوة دون اإل ناديق قلمي ندوة مدعومة من  ية الفكرية، واكنت ا صا ل مللك
هاما  ندوة قد سامهت إ يفة  نا فاصو بصفهتا ا:وX ا ب�ان األقل منوا، وعمل الوفد أن بور يا وا ت�ية ألفر يان � ًا س يق للس ملض ي ل ن كل ً

رشوع املقرتح يف الويقة  ثبريا يف جناحه، ومتىن الوفد أن ا ملك ًCDIP/9/13س نجح أيضا و ي  سس ً ب�ان ي ية بعض ا لامه يف  تمن
نوعة  شطة  ية الفكرية من خالل أ يان يف ز^دة الوعي  بة ا تاما أكد الوفد عىل ر نا فاصو، و ية مبا فهيا بور تاألفر ن ل غ مي مللك خ ًيق ك

ب�ان األقل منوا ية وا نا ب�ان ا مترار احلوار مع ا ًويف ا ل ل مل  .سـ

ب�ان األتوغوّوأيد وفد  .337 نا فاصو، ورأى أنه ل لكمة وفد مرص مس مجموعة ا رشوع املقرتح من وفد بور ية وأيد ا كيفر مل ّ يق
رشوع نا فاصو وأعرب عن دمعه للموافقة عىل ا نأ الوفد بور تكر، و ملرشوع  م يم ه  .كب

يده الاكمل U، ورأى أن  .338 رشوع، وأعرب عن تأ نا فاصو عىل عرض ا ية وفد بور هورية الصني ا يوشكر وفد  ي ملب ك لشع مج
رشوع من شأنه أ مليذ ا ية الفكريةنفت ية تطوير ا ية أخرى عىل تعزيز  نا فاصو وب�ان أفر ساعد بور مللكن  معليق ي  . كي

يداد وتوغووشكر وفد  .339 نا فاصو عىل عرضينتر شأن كي وفد بور رشوع  بورشح ا برصي  مل سمعي ا لتعزيز القطاع ا ل
ية الوارد يف الويقة  ب�ان األفر نا فاصو وبعض ا ثوتطويره يف بور ل يقي يد، ، ورأCDIP/9/13ك مفى أن �قرتاح ?م جدا و ً

ثرية مبا فهيا  ية  يد ب�ا\ أخرى \ يا فقط وإمنا  يد أفر رشوع الرائد وتاجئه لن  كوقال إن ا من تف يق ًتف سـ يداد وتوغومل نطقة ينتر م و
تصادي ية و� ثقا تجارية وا ية الفكرية يف اÍاالت القانوية وا تغالل ا يعزز ا قالاكرييب، وإن �قرتاح  ف لمللك ل ن سـ ة يف القارة سـ

ية  تو سق مع ا ية، وهذا  صاألفر ل يت رشوعا نفذته 2يق به  ية، و�قرتاح  ً من جدول أعامل ا مل شـ يمن يداد وتوغوت  يف بداية ينتر
نجاح  يا واكن \حجا جدا ألنه وضع األساس الصلب  با ناء إ ية الفكرية يف  تب ا ناول حتديث  يات اكن  لا ن سـ ي ي ًي ً م مللك مك ت ن لتسع

ية الفكرية  مللكتب ا ية مك يؤدي إىل حتديث نظم ا ية حتديدا وخاصة إن اكن  بل، وأوىص الوفد هبذا الهنج  مللكيف ا سـتق ًمن للت ملسـ
رشوع الرائد شموX يف ا ية األخرى ا ب�ان األفر نا فاصو وا ملالفكرية يف بور مل ل يقي  .ك

برصي وتطويره يف .340 سمعي ا رشوع تعزيز القطاع ا نا فاصو عىل عرضه  لوشكر وفد سورسا وفد بور ل ملي نا فاصو كي كي بور
ية الوارد يف الويقة  ب�ان األفر ثوبعض ا بادر ا:ول CDIP/9/13يقل يد أن  هو أمر  سان وفود أخرى  ت، وكام جاء عىل  جل ف

هدف األول  هذا هو ا ية،  ية الفكرية ألغراض ا تخدام ا ياجات حمددة وهتدف إىل ا شاريع تليب ا لاألعضاء بعرض  ف منمللك سـ ت لتم ح
ية، و رشوع وهدفه لتمنمن جدول أعامل ا يل ا سة تعريف مسحت للوفود مبعرفة قدر أكرب عن تفا نظمي  ملشكره أيضا عىل  ص جل ت ً

يل حمددة من  شأن تفا يح  تو ئü وتطلب ا تطرح األ نا فاصو الفرصة أيضا أمام الوفود  صالهنايئ، وقد أ�ح وفد بور ب ض ل ل سـ ل ًي ك
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يق أ يدة جدا  نارص ا توى �قرتاح عىل بعض ا رشوع، وا تحقا ملف لح ًمل يجة لع رشوع  يع الوفد أن يدمع ا نتهدافه، و ملتط يسـ
رشوع، مفن  يذ ا همة  ناء العرض، وأكد الوفد عىل بعض اجلوانب ا ناء �جÒع اجلانيب وأ ملللمعلومات املعروضة يف أ نفت لمل ث ث

يذ ا يث إن  يان آخران،  نا فاصو وب�ان أفر يه بور شارك  رشوع رائد  بدأ يف صورة  يد U أن  ملا ت نفم ح يق ف َملف ي ت رشوع الرائد كي
هم  تحقق األهداف من ا شمل ب�ان أخرى، وحىت  رشوع  نة معلومات ?مة وخربات لغرض إماكية متديد ا مليعطي ا ت ي ن للج لسـ مل

ب�ان  هم  نا فاصو، ومن ا برصي يف بور سمعي ا بهية لقطاع ا ية برصية  تارة عىل قطاعات  ب�ان ا توي ا للأن  ي ل ل مسع � ل ملحت كش
شاط ملاآلخران أن يكو\ يف نفس ا شمول حتت  ية، وإن إعداد ورقة نطاق  تغل املوارد بفعا تآزر و تحقق ا ننطقة  م ل سـ ل تُي  1لل

تعمل هذه , ثيف الويقة يدة، و ب�ان ا ياجات اخلاصة  نة فكرة حمددة عن الوضع احلايل و� يعطي هذا  سـو لل ت للج ستسـ سـتفمل ح
شاء بر\مج ت ية، وإن إ ياجات بفعا شطة تليب � ياغة أ ناملعلومات  ل ت ن بو حلص ية الو يدريس يكون مدجما يف برامج أاكد مي ً

بارشة  شاركون يف حلقات العمل  متي ا هم جدا أن  رشوع مفن ا بب حمدودية موارد ا رشوع، و تدامة ا ميضمن ا مل ملس سـ ينسـ ً مل ب مل
ش تحد^ت وا هم ا يعون  يث  تو^هتم  شاركون يف  شابه ا هم أيضا أن  برصي، ومن ا سمعي ا ملإىل القطاع ا ل تط حب سـ مل ت ل فل سـمل يم ي اركة ً
تعلمي عن بعد  باع بر\مج ا هذه احللقات من خالل ا شاركون  تعد ا هم جدا أن  تايل مفن ا ية، و شات ا نا ليف ا ت مل سـ ل ن ق لمل يمل ً لتق

سمح  يث  ية الفكرية  هاما فعاال يف تعزيز نظم ا رشوع إ سامهة ا ته يف  بو، وأعرب الوفد عن  ية الو ياخلاص بأاكد حب م ي مللكمي س ًثق ً مل
يةبتطوير أسواق القطاع ا نا ب�ان ا يا ويف ا برصي يف أفر مسمعي ا ليق ل ل  .ل

نا فاصو، فال شك أنه  .341 رشوع املقرتح من وفد بور يجري^ مع وفد مرص وغريه من الوفود يف دمع ا يواشرتك وفد  كن مل
ية الوفود نا من  بوال  يلقى  ناء ومتىن الوفد أنه  تحق ا رشوع  ية، وهو  ب�ان األفر بقيد العديد من ا ق يق ًيف سـ سـ ث سـ حل ل ًي م  .سـ

بويت لكميت وفدي مرص واجلزائر و .342 ية، جيدمع وفد  ية ومجموعة جدول أعامل ا ب�ان األفر منمس لك من مجموعة ا لتل يق
ية الفكرية  ية ويعكس الصü بني ا بادئ جدول أعامل ا تفق مع  نا فاصو عىل عرض �قرتاح ا*ي  مللكوشكر وفد بور منم ي لتي ك

نة ا متد ا ية، و*, أوىص الوفد أن  للجوا تعمن  .ملرشوعلت

رشوعه ا*ي هيدف إىل تعزيز  .343 همة و ته ا شكر عىل و نا فاصو  يا إىل وفد بور موتوجه وفد رو ملث يق ل ي سمعي كسـ لالقطاع ا
ية ب�ان األفر نا فاصو وبعض ا برصي وتطويره يف بور يقا ل ي رشوع عىل اقرتاحات حمددة جدا و?مة، وهذا كل توى ا ل، وا ًح مل

رشوع، ومتىن أنه  بب أيد الوفد ا سا مل ّل بري عىل ب�ان أخرىس نفع ا نه ميكن أن تعود  تفادة  نجاح ألن اخلربة ا لكنفذ  م لي سـ  .ملب

ية مس لك من �حتاد األورويب  .344 تحدة األمر يكواتفق وفد فرسا مع اآلراء اليت عرب عهنا وفدا ا:امنرك والوال^ت ا مل ن
تفق  نا فاصو ا*ي  توايل، وأيد اقرتاح وفد بور يواÍموعة ء عىل ا ي كل ية الفكرية ّ تخدام ا نة يف ا سفة ا مللكبوضوح مع  سـ للج فل

ية  .لتمنخلدمة ا

بادرة ومض صوته إىل أعضاء اÍموعة ء اآلخرين وأيد  .345 نا فاصو عىل ا شكر إىل وفد بور يا  ّوتوجه وفد أسرتا مل ي ل كل
رشوع رشوع عىل يد دوX عضو، وا يب مبجيء ا يا يف الرت نوب أفر رشوع، واشرتك مع وفد  ملا مل حمل يق ّ معيل ومن املمكن أن ج

رشوع قدما سديدة، وأعرب الوفد عن تطلعه مليض ا تاجئ امللموسة مع اإلدارة ا ًيعود  مل ل  .لن

رشوع  .346 هو  رشوع،  يده الاكمل للموافقة عىل ا نا فاصو عىل العرض وأعرب عن تأ موشكر وفد الربازيل وفد بور فمل ي كي
ية  يات جدول أعامل ا تفق مع تو من?م جدا وهو  لتص م نوب 11 و10 و4 و2 و1ً نا فاصو وب�ان أخرى  ج، وتوجد يف بور كي

تدريب  ت�ر يف ا يعزز من هذه القطاعات من خالل � رشوع  ئة، وا ية برصية \ لالصحراء الكربى قطاعات  سـ شـ سمسع مل
ث ـي مربطة جلزء ا يقات الوفد عىل الويقة  ية، وأما  ية إضافة إىل تعزيز القدرات املؤ ية ا لوا ت ف ث تعل سـ ن همن س مله الث اخلاص لت

ي�ت عىل املديني  يذ  تدامة، وجشع الوفد  بادرات \حجة و يمي، وهذا األمر ?م حىت تكون ا تعراض وا تقال نف تتق سـل مل مسـ
شاركني  تدامة عرب الوقت، ويف هذا الصدد جيب للخرباء ا يث تقاس � نوع  رشوعات من هذا ا يد  توسط وا ملا سـ حب ل بع للممل ل

رشوع أن تكون هلم خربة  بادرات مليف هذا ا يار  ثابة  تاجئ أن تكون  ية، وميكن  تو<ة حنو ا ياسات ا للميف ا مع مب ن من مل للسـ لتل
بل شاهبة اليت متىن الوفد أن يراها يف ا ملسـتقا  .مل
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سن  .347 يث  نا فاصو من  ية، وأشاد بوفد بور ب�ان األفر يا صوته إىل لكمة وفد مرص مس مجموعة ا حومض وفد  ي ل حي يق كن ك
رشوع املقدم، وشكر ا رشوعملتصممي ا ها القوي  للملوفود عىل د  .مع

رشوع  .348 يده الاكمل  ية، وأعرب عن تأ ب�ان األفر للمومض وفد بوسوا\ صوته إىل لكمة وفد مرص مس مجموعة ا ي ل يقت
نا فاصو  .كياملقرتح من وفد بور

برصي، وكام ذكر وفد ا .349 سمعي ا بة للقطاع  ا ثالث أن الويقة ?مة جدا  بكة العامل ا ثل  لووجد  ل سـ ث ل شـ لنمم لربازيل مفن ً
شمل  يمي  تعراض وا يمي، ومل يكن واحضا إن اكن � تعراض وا نرص أقوى لال تفع من وجود  رشوع أن  يشأن ا سـ سـ ع سي ل ل تقمل تق ًن
تضمن  نافع جدا أن  يكون من ا شاريع األخرى،  ية لعدد من ا ي�ت اخلار نة من ا تفادت ا يا، وقد ا يي� خار ل سـ مل للج ًسـ ف ج تق ج لتق ً ً

يا خا ي� خار ًاألمر  جً نصوص علهيا يف تق يات ا تو بات ا ية و يق روح جدول أعامل ا نجاح يف  تحديد مدى ا ملصا  ص ل تطل من ل مل لت حتقً
 .ثالويقة

يقات املقدمة .350 بة الريس األمانة إىل الرد عىل ا تعلودعت \ لئ  .ئ

يدة اكرول كرويال(وشكرت األمانة  .351 يقات واملقرتحات ال) لسـا رشوع، وقد أحاطت علام  لتعلالوفود عىل دمع ا ً يت مل
يار، وأحاطت علام أيضا  ية يف � ب�ان األفر شاركة مجموعة ا يحرص عىل  ب�ان  يار ا ًتقدمت، وف� خيص ا ً ت ل م سـ ل خت يقخ َ ُ

ية  رشوع من ب�ان وأفراد بيشء من اخلربة يف جمال حق املؤلف وا يدون من ا تع ا ية أن  مللكالقرتاح اخلاص بأ ملتف ملسـ مت يمه
ي هذا اقرتاح  جالفكرية بصفة عامة،  ثل ف يدة جدا املقدمة من وفد الربازيل و يقات ا ممد جدا، وقد أحاطت علام كذ,  ًتعل ملفً ل ً

يا ي� خار تضمن  رشوع  رشوع، لكن األمانة أكدت أن ا يمي يف ا نرص ا ثالث اخلاصة  ًبكة العامل ا جً تق يتق بع ل ملشـ مل  . ل

بة الريس األمانة عىل ردودها ورصحت أنه ت واحضا موافقة ا .352 للوشكرت \ ًئ رشوع، وأضافت أهنا ئ ملنة عىل ا ج
نا فاصو بار سارة لوفد بور كيتأكدة أن هذه أ خ  .م

رشوع،  .353 تضمن جناح ا يع  بذل لك ما  ته  نة أن حكو شكر إىل الوفود وأكد  نا فاصو  ملوتوجه وفد بور ل تط س للج ل سـي تك ت م
رشوع، وشكر الوفد األمانة عىل  ها واقرتاحاهتا اليت أثرت ا ملوشكر أيضا الوفود عىل د مع تكون ً سـها، وأشار إىل أن األمانة  معل

رشوع يق ا ملشرتكة عىل مدار  ب  .تطم

ند  نظر يف :  من جدول األعامل7لبا نه وا ته وإعداد تقارير  نا ميه و ية و يات جدول أعامل ا يع تو يذ  لرصد  ع شـ من ص قمج م تقينف لت ت
ية  يذ جدول أعامل ا لتمنتقرير املدير العام عن   )�بع(تنف

نظر يف الويقة  ثا يمي - CDIP/7/9ل ية الفكرية واملÀ العامتقتقرير  رشوع ا شأن  تقل  مللك خار[  م ب  مسـ

ي�ت .354 شأن ا يان عام  يا أراد إلقاء  تقوعمل الريس أن وفد أملا لئ ب ب  .ن

يمي سابع  .355 يا إىل وجود تقرير  تقوأشار وفد أملا يمي من إىل جانبن تقرير  تعلق ا نة، و ها ا نا تة اليت  تقارير ا تق ا بش لق ي للج ت سـ لل
بة ا ليذ  شع بة فهيا تنف يا، ويه أول مرة تقوم ا بو  ية اليت وفرهتا الو ساعدة ا يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية حول ا شعتد ن ي ن لمل لكي تقل ق

يه  نفاذ إ هل ا بة ال  تقرير هذا العام ومل يعرض عىل ا:ول األعضاء، فإن معل ا متل ا نوع، وقد ا يمي من هذا ا ليذ  ل شع ل ل ست تق ينف لب ك
ها، وأشار بواسطة ا:ول األعضاء، ويضطر ا سمح  تقارير، وال  بة لقراءة ا تب ريس ا سخندوبون إىل اجللوس يف  ئ بنمك يل ل شع مل

ية العامة، ومل تؤخذ أي قرارات ومل  ناء ا ية وأ نة الرب\مج واملزيا ناء اجÒع  مجلعالوفد إىل أن هذا املوضوع أثري العام املايض أ ث ن جل ث
بة تو تابعات للموضوع، وطلب الوفد من ا ضنفذ أي  شع لت نة، ورأى الوفد أن م يا  تقرير اخلاص  للجيح مدى فائدة ا ن بكيل

تلفة،  بو ا ية املقدمة من قطاعات الو ساعدة ا تعلق  يث أنه  يق ا:اخيل  يد عىل األقل ف� خيص ا تقرير  �ا ي ن مل ي سـ لتقل حت نمف ل
تاحا ل�ول األعض تقرير وجع/  شأن ذ, ا بة توفري معلومات أكرث  ًو*, طلب الوفد من ا م ل ب نة بدون لشع للجاء من خالل ا
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تقرير اخلاص  بة   Xسأ تعاجل ا تجابة للطلب  بة، ومع ذ, فإن � تب ريس ا للاحلاجة إىل ا*هاب إىل  سـ مل سـ سـ نشع لل ئ مك
 Xهو تقارير أكرث  شلكة العامة اخلاصة جبعل نفاذ ا:ول األعضاء إىل ا تابعة ا نة يف حاجة إىل  تظل ا سيا فقط و لم مل للج سـ بكين

تة، ف ï تقارير، ويف بكقاعدة بة للحصول عىل ا تب ريس ا ندوبني من ا*هاب إىل  يري القاعدة اليت تضطر ا لالبد من  شع مل لتغ ئ مك
بü، فإن الوضع احلايل  ية العامة ا شلكة للعرض عىل ا ئا عن هذه ا ملقهذا الصدد أراد الوفد معرفة إن اكنت األمانة تعد  مجلعي مل ًش ّ

يا يري وجيب إ�حة تقرير  ينتاج إىل  تغ نةكحي  .للج 

يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية وال ميكهنا  .356 تد بة ا تقرير من إعداد  يث أن ا يدة  تطع األمانة تقدمي إجابة أ قومل  لح شع ل ك تسـ
بو اإللكرتوين  تاح من خالل موقع الو همت أن الويقة  ي�لزتام بأي يشء بدون أن تكون عىل عمل اكمل، لكهنا  س تث ف

نفاذ إلهيا، وقد ح يع ا يع ا لو مجل شة هذا املوضوع يف الفريق العامل سيسـتط نا ند  قاولت األمانة احلصول عىل معلومات أكرث  مع
بة  ها  يا وسوف  تقرير يف القريب، لكن األمانة أحاطت علام مبالحظة وفد أملا تاح ا همت  سب ما  شعا�صص، و ن ل س لحب بلغ ي تف ً

تقرير  سؤولني عن إ�حة ا يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية ولآلخرين ا تد لا مل  .ل�ول األعضاءقل

357.  üب ية العامة ا يري هذه القاعدة للعرض أمام ا ئا عن  ته يف معرفة إن اكنت األمانة تعد  يا عىل ر ملقوأكد وفد أملا مجلعي تغ ش ب ًن ّ غ
يق ا:اخيل  تد بة ا رسية تقارير  يا، وأشار الوفد إىل علمه  تقرير اخلاص  قيث أن احلديث اآلن ال يعاجل إال حاX ا لح شع ن بل بكي

بة والرقابة  تب ريس ا يمي، وقد ذهب ب�ان أو ثالثة فقط إىل  يقات ا تد تص إال  شعاإلدارية، لكن ذ, ال  ب لخي ئ مك تق لق
ي�ت ال تقرأ تقاريرها يف الهناية ساءل الوفد عن جدوى إنفاق األموال لغرض  ناء العام، و*,  تقارير أ ُلالطالع عىل ا تق ت ث  . ل

يق ا:اخيل والر .358 تد بة ا قورصحت األمانة أن  ل تايل مفن شع تقلني، و يق والرقابة ا تد ية  لقابة اإلدارية يه آ سـ لل ملل ق
يق ا:اخيل والرقابة  تد بة ا ئا عىل  ية أو أي خشص آخر أن يفرض  يق جدول أعامل ا بة  قالصعب عىل  لي شع ش من سـ ًشع تل تن

يا إىل ا بلغ مالحظة وفد أملا يل  تايل كام  ها اإلداري اخلاص، و ها  يث أن  شاإلدارية  ن س لل ت ق يلك ل ًبة لضامن أهنا تعمل متاما هح ع
بة الرد بلك املعلومات  تطلب األمانة أيضا من ا تقارير الصادرة عهنا، و بة ا:ول األعضاء يف �طالع عىل لك ا شعر سـ ل لغ ً

 . الالزمة

يمي اخلار[  .359 شأن ا شة  نا تح ب ا شكر إىل األمانة عىل ردها و تقوتوجه الريس  ف لئ ب ق مل ية الفكرية ل رشوع ا مللكشأن  م ب
يميملÀ العاموا يد موسونغو إىل تقدمي ا لتق، ودعا املقمي اخلار[ ا لسـ ّ. 

رشوع ولك من قدم ا:مع  .360 ية ومدير ا يق جدول أعامل ا بة  يد موسونغو األمانة وعىل األخص  ّوشكر ا مل من سـ شع لتسـ ن تل
يمي موجود يف الويقة  يمي، وتقرير ا تعلق  ثا تقمل لتق هرين، CDIP/9/7ل نذ ما يقرب من  ش، وقد صدر  يد موسونغو م لسـوقدم ا ّ

يمي أمرين، األول هو إعطاء الفرصة ل�ول األعضاء واألمانة  تاجاته، واكن الغرض من ا تقرير وا تاجئ ا تقنظرة عامة عن  لن ت ل سـن
بü يف  شطة ا يذ يف األ تصممي وا سن ا يث  رشوع  يذ ا تعمل من خربات  بو  ملقوأحصاب املصلحة اآلخرين يف الو نف ننف ل تح حب لل تي مل لت ي

ية هذا اÍا نة ا ية اختاذ القرار يف ا تدمع   Xيمي هو توفري معلومات قامئة عىل أساس األد ثاين من ا نل، والغرض ا للج معل ل ملعل لتق
يه أيضا أربعة  ية، و تاجاته األسا تاجئه وا يمي إضافة إىل  ية ا يل  توي عىل تفا تقرير  ية الفكرية، وا ية وا ً فل ن تق سـمللك ت ن مهنج ص حي ل سـمن ل ت

توي عىل معلوما يق حتمالحق  يا\ت، وقد ورد جدول يلخص مدى  تعمل مجلع ا يان ا ية مهنا � حتقت إضا ب بف سـ لت مل سـ
تعريف املÀ العام  هم  توى ا رشوع تعزيز  هدف األول من ا تقرير، واكن ا رشوع ألهدافه يف امللحق األول من ا لا سـ لفل مل مل مل

توى إ�حة األدوات لرصد املوضوعات اليت تقع يف إطار املÀ العام، سني  سـو تحديد مدى محت تعامل أربع مؤرشات  ل ومت ا سـ
شأن  نة  شات يف ا نا توى ا رشوع، املؤرش األول هو  متد املؤرشات عىل ما ورد يف ويقة ا هدف، و بحتقق هذا ا للج ق مل سـ مث مل تع ل

ية الفك يان فإن موضوع ا شاركني يف � يمي واآلراء الواردة من ا ية الفكرية واملÀ العام، وناء عىل ا مللكا ب تق تمللك مل سـب رية واملÀ ل
هم أو عىل األقل  توى ا بو األخرى، وشري هذا إىل تعزيز  نة وكذ, يف جلان الو لفالعام حصل عىل اهÒم زائد يف ا سـ ي ي مللج
رشوع  توى هذا ا يات، وا شاركني يف الفعا ياسات ا ناع ا هو عدد  ثاين  شة املوضوع، أما املؤرش ا نا ملشري إىل  ح ف لم مل سـ ص ل ق لي ّ

ية واحدة فقط يه مؤ يه لعىل فعا فمتر تويق حق املؤلف ا*ي شارك  ً فردا من ا:ول األعضاء ومن أحصاب املصلحة 148ث
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يمي أفادت بأن ا:ول األعضاء وأحصاب املصلحة  ناء ا نة وأ شأنه يف اجÒعات سابقة  بو، واآلراء الواردة  لتقاآلخرين يف الو ث للج ب ي
توى ثالث هو  يدا، واكن املؤرش ا سـاآلخرين وجدوا �جÒع  مل ً ية اليت نفذت مف تقصا تخدام ا:راسات وا:راسات � ئ ا سـ سـ

يا\ت، ويعود هذا جزيا إىل أن بعض ا:راسات مل تكن  بب عدم توافر ا تحدد  رشوع، لكن هذا املؤرش مل  ًيف إطار ا ئ ب لي بس مل
يث الرضا عن اجÒع تويق حق املؤلف أقر  يمي، ومن  يذ ا ند  ّية  ث ع حنهت تق لنف ت بني عىل �% 77.8م سـتبيان أو Íيمن ا

رشوع فاكن وضع  ثاين من ا هدف ا بة ?مة، وأما ا ية بأهنم راضون عن املؤمتر، وهذه  شاركني يف مقابالت  ملا ل سـ خشص لمل ن
نا هو عدد  تاجئ ا:راسات ف� خيص املÀ العام، واملؤرش األسايس  ية تقوم عىل أساس  بادئ تو هأدوات جديدة و ن جهي م

يات اليت و تو ية أو ا تو بادئ ا صا ل جهي ل يجة ف� خيص مل تحدد أي  ميي والوطين، ومل  توى ا:ويل واإل نتضعت عىل لك من ا ت قلسـ مل
يه،  سب إ رشوع أو ميكن أن  شأت يف إطار ا تطع املقمي رصد أي أدوات جديدة أو إرشادات  هدف، فمل  لهذا ا ن ن تسـ مل ّ ي ل

باد  Xثالث اكن توفري فرص فعا هدف ا تحقق، وا رشوع مل  هدف من ا هذا ا تو*,  ل للي ل ل ية ملف ية واإل ميل بني اخلربات الو قلن ط
شاركني يف مؤمتر  هدف هام عدد ا هذا ا يان  ية الفكرية واملÀ العام، واملؤرشان األسا ملشأن ا سـ لب ل  ثتويق حق املؤلفمللك

رشوع، وكام ذكر سابقا فقد شارك يف املؤمتر ما يقرب من  نفذة يف إطار ا ية ا تقصا تجابة ل�راسات � توى � ًو مل مل ئ سـ سـ مسـ
هم ما حيدث يف أماكن  150 سمح ل�ول األعضاء  ية ?مة ألهنا أعطت معلومات  تقصا بفخشصا، واكنت ا:راسات � ت ئ سـ ً

تجابت  يل الطوعي وأنظمة اإليداع مما يعين حوايل 80سـأخرى، وقد ا شأن ا ية  تقصا سج دوX عضو ل�راسة � ب ئ  43.2لتسـ
بة تقملائة  بو، ولرمغ من أن هذه ا سـمن أعضاء الو رشوع  ملائة50ل عن لني تايل ميكن القول بأن ا بري و مل إال أن الرمق  ل ك

ية الفكرية واملÀ العام يف  شأن قضا^ ا متر  تعلق لعمل ا هدف الرابع  بادل املعلومات، وأما ا مللكجنح يف توفري فرصة  بل ي ملسـت ف ل
يل تحا نا هو ز^دة الطلب عىل ا بو ويف ا:ول األعضاء، واملؤرش األول  لالو ل ه ية الفكرية ي شأن ا ية  ساعدة ا مللك أو ا ب ن لتقمل

ية  ملائة66.7واملÀ العام عىل أساس آراء أحصاب املصلحة، وقد رأى  يا\ت أو املقابالت ا شاركني يف � شخص من ا ت لمل بسـ
تخ ية الفكرية واملÀ العام، واملؤرش اآلخر هو معدل ا شأن ا نام مع امليض قدما للعمل  ياج  سـوجود ا ب ت ّت م مللكح ً دام ا:راسات ٍ

ساب املؤرش لعدم توافر  سخ مهنا، ومل يمت ا بات الواردة للحصول عىل  يل من املوقع أو ا تعىل أساس مرات ا ن لطل حتحم ل
رشوع وإدارته  رشوع، وف� خيص تصممي ا يذي  يمي يوجد ملخص يف امللخص ا تاجات ا يا\ت، وف� خيص ا ملا للم ت نفل تق لن ت سـب ل

رشوع مب يمي إىل أن ا ملخفلص ا تقارير تقل يمي وتقدمي ا ية إضافة إىل إطار معل ا رشوع األ توى ويقة ا يلك و شمل ا لا  صل ث حم ه لتقي مل ل
تقدم يف  شات حول ا نا يا وإطارا معقوال  رشوع إرشادا اك يدة من اجلودة، وقدمت ويقة ا ميه اكن عىل درجة  لفإن  ق للم ًث ً ًً ف ملج تصم

رش تاجئ أيضا أن مدة ا هرت ا يمي، وأ نة وكذ,  ملا ًلل ن لللج ظ نوات وأن ا:راسات تق تاج إىل إطاX رمبا إىل ثالث  سـوع  حت
يل  يع ا:ول األعضاء اختاذ قرارات ملموسة، وكام  يث  ية  توي عىل أمور أكرث  ية ميكن أن  تقصا قوا:راسة � تط حب معل حت ئ تسـسـ

يمي عىل الرمغ من أن املفرتض أنه  يذ ا متل مع وقت  بل فإن بعض ا:راسات أو األعامل مل  تقمن  نف لق ت يا، وأخريا تك ي� هنا ًاكن  ً ئً تق
يط  يث ا يدة من  رشوع أدير إدارة  تعرضة فإن اخلالصة يه أن ا تخطوناء عىل اآلراء الواردة واملعلومات والوïئق ا سـ لب حمل ج مل ً
بو يف  تلفة من الو يق ا:اخيل مع األمانة، وقد اشرتكت شعب  تخدام املوارد وا يث ا يذ وكذ, من  يلألشطة وا خم سـ سـ تنن لل ح تنف

رش يات إال أنه ملا تو ي�ت عادة تقدم ا رشوع، وعىل الرمغ من أن ا يذ ا تأكد من  يد جدا  يهنا  يق  صوع، واكن ا ل لل تقسـ نف ج لب مل ت ً لتن
تخذ تÀ القرارات، ومع  نة  ية يف حد ذاهتا، واألمر مرتوك  تاجات وا تاجئ و� يات ألن ا تقرر عدم تضمني أي تو للج ت ن لص سـ فل ن

ي�ت بب أن هذا من أول ا تقذ,  لس تقرير عىل فب توى ا ية فقد ا شاريع جدول أعامل ا رشوع من  شأن  نفذ  ل اليت  من م ب حت لت م
يمي بداخل  ية بصفة عامة، إن ممارسة وضع إطار  شاريع جدول أعامل ا يمي  رشوع و يمي هذا ا تعلق  يات  تقتو تق للتق ب مل منب م ت لتص

نة وكذ, أحصاب  ساعد ا متر، مفن شأنه أن  يد وجيب أن  شاريع هو أمر  للجا ي مح هم ما حدث يسـمل فاملصلحة بصفة عامة عىل 
يمي، وال يقع اللوم يف  يذ ا ـي مع  بعض األعامل مل  بل  تاجئه، ولكن كام ذكر من  يمي  رشوع وعىل  يذ ا تقيف إطار  نف نهت ف ق تق لنف ت مل تت ن

ند � يمي اخلار[ فقط  شاريع يه أن يمت ا نوع من ا ثل هذا ا ية  تو عهذا األمر عىل أي خشص حمدد، و*, فا مل ل مل ص نهتاء لتقل
يمي ا*ايت، ويوىص أيضا ف� خيص  رشوع بواسطة األمانة وكذ, تقرير ا شطة وبعد اكÒل تقرير هناية ا ًمن اكفة األ لتق مل ن

نة حتديد  يع ا رشوع، مث  ند �نهتاء من ا يمي ذايت واحد فقط  يذ  تد لفرتة عامني أو أقل أن يمت  شاريع اليت  للجا تط ع مت تسـمل مل تقت نف
ي تاجئ أفضل وأن تقمدى احلاجة إىل  ية ومن شأنه أن يصدر  هذا الهنج أكرث وا يمي ا*ايت،  تعراض ا نمي خار[ بعد ا قع فسـ لتق

رشوع،  يمي جودة حمصالت ا ي� اكمال إضافة إىل  تاجئ  يمي ا يمي اخلار[ غري قادر عىل  يه ا ملنب وضعا يكون  تقل تق تق تق ًف ً نً لتج ي
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رشو يمي ا*ايت اليت متت يف إطار ا شطة ا ملوإن أ تقل تقارير ن ية وا نة اكنت ألساس تقارير مر ثا سابعة وا نة ا لع :وريت ا حل ل ل مللج
ي�ت ست  ية  تقاملر ي  . لحل

ية الفكرية  .361 شأن ا رشوع  تقل  يمي ا يد موسونغو عىل إعداد ا ية ا تحدة األمر مللكوشكر وفد الوال^ت ا تق بيك سـ سـ للممل ملل ل
تاجا تعلقة سـتنواملÀ العام، وسعد الوفد لقدرته عىل �تفاق مع � تاجات األربعة ا تقرير يف إشارة إىل � ملت الواردة يف ا ت نل سـ

رشوع يف امللخص  ملتاجئ ا يذيبن هم لتنفا رشوع ساعد عىل تعزيز  تاج األول هو أن ا تقرير، و� ثة من ا ثا ف يف الصفحة ا ملن ت ل ل سـل
ثالث  تاج ا ية الفكرية واملÀ العام وأدواته، وتعلق � تفاعل بني ا لقضا^ ا ت نل بادل بني سـمللك  Xرشوع لفرص فعا للتبإ�حة ا مل

نفاذ إىل مواد املÀ العام ا*ي نوقش يف  ية  تو بادئ ا ية، وف� خيص وضع األدوات اجلديدة وا ية واإل تجارب الو للا جهي ل مل مي ن قلل ط
ثاين أشار الوفد إىل أنه عىل الرمغ من عدم رضا  تاج ا لإطار � نت يث ج% 60سـ يان من  شاركني يف � حمن ا تب ودة سـمل

تقرير يف  نظر املطلوبة، فقد ورد يف ا تقرير يف حد ذاته يقدم و<ة ا نرص إال أن الوفد يرى أن ا تاجئ اخلاصة هبذا ا لا ل ل لع لن
رشة ية  ثا عالصفحة ا ن نطاق: "ل تقصاء وحتديد ا لاكنت أعامل � بدء يف أي حتتا سـ بل ا هم  ناقش و لج إىل اإلمتام أوال وأن  قت ُتف ُ ً

ية يف ذات معل يريم إىل وضع األدوا تو بادئ ا بدأ العمل عىل األدوات وا توقع بأن  ية، اكن خطأ ا تو بادئ ا جهيت وا ل مل ي ل جهي ل ًمل
يل األسايس لقضا^ املÀ العام تح لالوقت مع ا تقرير أن أكرث من "ل شاركني اتفقوا % 70ل، وعالوة عىل ذ, أوحض ا ملمن ا

تحديد ما آل إىل رشوع يف رصد األدوات املوجودة  لعىل جناح ا شأن الزمخ مل نرص الرابع  ب املÀ العام، وف� خيص ا لع
نايم للمزيد من العمل يف هذا اÍال يلقى  ياج ا ية الفكرية واملÀ العام رأى الوفد أن � تو�هÒم الزائد بقضا^ ا ملت ح مللك

شأن حق املؤلف، و نطاق  يات الواردة يف دراسة ا تو نة يف ا تجابة لفعل من خالل نظر ا با ل ص ل للج يمي سـ ية ا تعلق  لتقف�  بعمل ي
ند  نفذ  شاريع ذات العامني أو أقل عىل أن  يمي ذايت واحد فقط  يذ   üية القائ تو شلك عام عىل ا عوافق الوفد  ي للم ت ص ل تقب نف ب

رشوع،  يمي ا*ايتمل�نهتاء من ا نة ا تعرض ا ندما  لتقو للج سـ تقلتع يمي خار[  بت يف احلاجة إىل إجراء  سـ ميكن ا مل ّ، ويعد تق
من ساعد عىل لهذا ا منوذج أن  ثرية، ومن شأن هذا ا شاريع  تعراض اخلار[ منوذجا واعدا جدا، عىل األقل  يوذج لال ك مل لسـ ً ً ً

رشوع نارص ا بب عدم اكÒل بعض  يمي اكمل  يام  يه ا ثل الوضع احلايل ا*ي تعذر  ملنب وضع  ب عب سجت تق لق ف  .م

يد موس .362 ية شاكرا ا ب�ان األفر سـوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا لل ً ية يق تاز، وقال إن اÍموعة را تقرير ا ضونغو عىل ا ملم ل
تقرير عدم وضع  يات، وذكر ا تو يدة وا تاجئ ا توى توقعات اÍموعة وأورد عددا من ا يمي، فقد ارتقى إىل  لعن جودة ا ص ل جل ن لسـ ًم لتق

نفاذ إىل املوضوعات اليت آلت إىل املÀ العام، توى ا ية اليت سزتيد  تو بادئ ا لاألدوات أو ا سـ جهي ل  و*, رأت اÍموعة أن ممل
بت اÍموعة إىل املقمي أن  شأن، و تحقق، فإذا توجد حاجة للمزيد من العمل هبذا ا رشوع مل  ية  ّأحد األهداف الر طل ل ي ًسـ للم ئي
تابعة، وأكدت اÍموعة عىل يا واحضا  يمي وأن يقدم جدوال ز تابعة ا شأن املزيد من العمل املوضوعي  يات  تو للميقرتح ا ن مل ب ص ًل ً م ّ ًل  تق
ثقايف  نهتك الرتاث ا يه وال  نفاذ إ هل ا ية، وأكدت أيضا عىل احلاجة إىل مÀ عام ثري و ي�ت اخلار لها ملامرسة ا ل يل س ج تق ييع ل ًشج ت
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يد  .363 ية، وشكر الوفد ا ب�ان األفر يا عن دمعه للكمة وفد مرص اليت ألقاها مس مجموعة ا نوب أفر سـوأعرب وفد  لل يق يق ج
نة هبذا موسونغو عىل تقرير مترا، فقد أفاد املقمي ا رشوع ال يزال  يذ وا يد ا يمي اكن  يمي، وأحاط علام بأن ا للج ا ّ ً مسـ مل ت ل نفل ق تق لتق ً

رشوع اليت نفذت، ويف حني أن  نارص ا شأن  يمي قدم معلومات لفعل  تقرير، لكن ا يد يف ا ملاألمر اآلن وهو أيضا  ّ عل ب تقل مق ً
يات  تقرير ال يقدم أي تو صالوفد يدرك أن ا ها دعام ل يع د تاجئ اليت  تقرير تÀ ا بل إال أنه رصد يف ا ًتعلق لعمل ا مع تطملق ن ل سـت يل

نة  ميه ألن ا رشوع، وهذا األمر ميكن  يذ ا ية معقوX لغرض  تاجئ احلاجة إىل إدخال مدة ز للجاكمال، وشمل هذه ا ن ن تعمت مل ت نفم ل ً
ها لوقت ال شار ي�ت األخرى اليت مل حتظى  يعنظرت يف عدد من ا متق يجة اليت ل يمي، وتوجد أيضا ا يذ الاكمل و تاكيف  تق لننف ً لل للت

يع ا:ول األعضاء اختاذ قرارات ملموسة، ورأى الوفد أن  يث  تاج إىل توجه معيل أكرب  تطيد بأن ا:راسات  حب تسـحت تف
يارات لل يث توفري  نة من  يد  رشوع لىب هذه احلاجة لفعل، حفىت اآلن جاءت ا:راسات عىل حنو  خا ح للجمف ّ بل، مل ملقعمل ا

يه واليت  ية دوسو تاذة اجلا نطاق اخلاصة حبق املؤلف واحلقوق اÍاورة اليت أعدهتا األ ثال دراسة ا يل ا يوتوجد عىل  مع سـ ل مل لس ب
تاجئ أيضا أن مثة حاجة مزتايدة  نظر فهيا، ومن ا نة أن  يع ا  üب شاريع  ها إىل  يات ميكن حتو توت عىل تو ًا ن ت للج تط م لص تسـ مق يل ح

ب�ان للمزيد من العمل  بو وكذ, داخل ا:ول األعضاء وخاصة يف ا ية الفكرية واملÀ العام يف داخل الو لشأن قضا^ ا ي مللكب
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سري قدما،  ناء ا تلفة لك عىل حدة أ ناول مكو\ته ا ميكن  رشوع هو األول من نوعه  يث أن هذا ا ية واألقل منوا، و نا ًا ل ث � ت فل مل ح ًم
يجة األكرث لنتوأيد الوفد هذا األمر، لكن ا بادئ ّ تحقق وهو وضع أدوات و رشوع مل  هرية يه أن أحد أمه أهداف ا م  يق مل

نفاذ إىل املوضوعات اليت آلت إىل املÀ العام أو حلفظ املعارف اليت آلت إىل املÀ العام،  تخدا?ا لز^دة ا ية ميكن ا لتو سـ جهي
هدف، وأحاط الوفد علام يق هذا ا مترار العمل يف هذا اÍال  هم ا ًومن ا ل تحق لمل شأن العمل سـ يات  ب بأن املقمي مل يقدم أي تو ص ّ

نة عن تÀ األعامل اليت  نا خيص ا:ول األعضاء، ومع ذ, فإن الوفد يود من املقمي أن خيرب ا بل وأنه قال إن القرار  للجا ّه ملق
مترار معل ا نص عىل رضورة ا باع الوفد العام  بايق، وأما ا هدف ا يق ذ, ا يام هبا  لليع ا ي نط ل سـتط ف لل تحق لق يق تسـ بنة حنو ا لتطج

تني  تو يالاكمل  نظام احلايل 20 و16صلل يمي، ورأى أن ا ية ا ناولت  ية  تو ية، وأحاط الوفد علام  ل من جدول أعامل ا معل ت ص ب لتقمن ً لت
يذ  يث املدة املعقوX اليت جيب توفريها  يمي من  باره أمه ما جاء يف ا متر، وجيب أيضا أن يضع حمل ا نفجيب أن  ح تتق لل عت ً يسـ

رشوع، وجي يده للمملا يار^، وأعرب الوفد عن تأ بار^ وأال يكون ا يمي اخلار[ رشطا إ يب أن يكون ا ًت خً جل ية امًتق لرسة احلا
ناسب سب ما هو  يمي  رشوع و سلمي  يذ ا سمح  يث  يا  يات تدر تو موميكن إدخال ا تق حبنف ل ت حب جي ص للل للم لت ً. 

يد موسونغو، .364 يمي والعرض املقدم من ا تقرير ا سـورحب وفد الربازيل  لب نقاط اليت أïرها وفد مرص لتق ل واتفق الوفد مع ا
يات  تو رشوع مربط  يا، فا نوب أفر سان وفد  ية وكذ, ما جاء عىل  ب�ان األفر صمس مجموعة ا ل ت ل ملل يق ج  من 20 و16يق

ية وهو موصوف يف الويقة  ثجدول أعامل ا تجارية CDIP/4/3/Rev1لتمن ناول حق املؤلف واحلقوق اÍاورة والعالمات ا ل و تي
ية CDIP/9/INF/5ثوالرباءات، والويقة  ناء ا:ورة احلا تعرض أ تجارية و ناول اجلزء اخلاص لعالمات ا ل يه اليت  ث سـ ل تت

تقرير  رشوع أكد ا رشوع، وف� خيص تصممي ا رشوع وتاجئ ا سمني هام تصممي ا تاجات إىل  سم املقمي � لنة، وقد  ن ق ت ق ملللج مل مل ن سـ ّ ّ
تاج إىل إط يذ اكنت  حتأن فرتة ا تاXلتنف رشوع مل يضع أي أدوات أو لن، وف� خيص ا يمي اخلار[ إىل أن ا ملاجئ خلص ا تقل

ثل هذه  نفاذ إىل املواد اليت آلت إىل املÀ العام أو للحفاظ عىل  توى ا تخدا?ا لز^دة  ية جديدة ميكن ا مبادئ تو لم سـ سـ مجهي
شأن احلاجة إىل مز باملواد، وأحاط الوفد علام أيضا مبالحظة املقمي  ّ ً ية الفكرية ً هم قضا^ ا مللكيد من العمل ف� خيص تعزيز  ف

توى عال من  يل  ية، ومت  بىن ا ناول تويق حق املؤلف وا نعقد إال مؤمتر واحد فقط  ٍواملÀ العام وأدواته، ومل  سـ سج ت ل ث ت مي ت لتح
تجارية والرباءات، ومن الرضوري أيضا ناول العالمات ا يات أخرى أيضا  نظمي فعا ًالرضا، وجيب  لً ت ل  تضمني وضع األدوات لت

يف  ية، ورغب الوفد يف معرفة  يث أهنا من أهدافه الر رشوع  ية من ا ثا ية املذكورة يف املرحü ا تو بادئ ا كوا سـ ن ل جهي ل ئيمل ح مل
شاريع  يمي رأى الوفد أن لك ا رشوع، وأخريا وف� خيص إطار معل ا ية  يق األهداف ا سعى  ملنوي األمانة أن  ت تقت بق لتحق للم ت ًل مل

سارية جيب  ية لا ها برصد فعا سمح  ي�ت توفر املعلومات ل�ول األعضاء اليت  يمي اخلار[، فإن هذه ا لأن ختضع  لت تق لتق لل
üب بادرات ا شأن ا شاريع واختاذ القرارات  ملقا مل ب  .مل

تلفة املطلوبة، فقد أشارت الوفود إىل احلاجة إىل اونصح .365 يمي ا ند حتديد أنواع ا يا األمانة حلرص  ل وفد أملا �ل ع تقي�ت تقن
رشوع، مث إن  يمي ا*ايت بواسطة مدير ا بدأ األمر  ميكن أن  تحدد وفقا للوضع واملعايري،  ية لكن هذا جيب أن  ملاخلار تقل يج في ً

ي�ت  ية لفحص ا يث أن هذه أداة دا يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية،  تد بة ا يت من  تحمك يه تقرير ا تقأول نقطة  ح ق لب خل ل شع ث لتلل
ية، وقد ورد إ نوات األخرية، وأبدى الوفد افرتاضه بأن مديري تا*ا ية يف ا ي�ت ا*ا شأن جودة ا سـنا بعض اآلراء  ت ب لي لتقل

يمي خار[، ورأى  يذ  يمي لكام جرى  يدون من جتربة ا يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا شاريع وأيضا  تقا نف تق تف تق ل يسـ ل شع ًمل
نا ية جيب أن تكون � ي�ت اخلار ثالوفد أن ا ج سـتتق ي� ل تخدم بصفهتا  ية أن  ية �سرتا نا ًء، ومن املمكن من ا تق سـح يج ُل ت ت

يا للمقمي اخلار[  بح   Xيا، ويف هذه احلا ثل الوضع يف تقرير  يمي ألول مرة  ثال يف ب� خيضع  يل ا ّرائدا، عىل  ً نطق ن م تق مب يص ي مل كس لل ً
منوذج ا يق ا:اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا باع  لصحأن حيدد مدى ا ل شع للت بة يف ق متر ا يه  شعيح، ويف حاX املوافقة  لعل تسـ

يمي  يعي هو طلب ا ياج جديد، فال جيب أن يكون الوضع ا يمي اخلار[ إال إذا مت رصد ا تقالعمل وال توجد حاجة  لتق ح بلل لطت
بح أ سلمي  يلك ا:اخيل يعمل عىل الوجه ا ية، وإذا اكن ا متد عىل تدابريها ا:ا نة أن  يصاخلار[، وجيب  ل ه خل لللج ّهل للمقمي تع س

تايل يرى الوفد  ها، و سن من  يث  ية  ي�ت اخلار تعمل من ا تعني عىل األمانة أن  لاخلار[ أن يعمل ف� بعد، و حت حب ت معلي ج ّتق ل
ناء ية جيب أن تكون يه � ي�ت اخلار ثأن ا ج سـتتق  .ل
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ية املقمي عىل تقريره، ورأى .366 مس مجموعة جدول أعامل ا ïتحد ّوشكر وفد اجلزائر  لتمن ً  أنه ?م للغاية وقال إن اÍموعة م
رشوع الحظت اÍموعة اإلشارة إىل احلاجة إىل تعريف أفضل  تاجئ ا شأنه، أوال ف� خيص  نقاط للطرح  مل:هيا عدد من ا ن ب ًل

تحديد تعريف أكرث دقة للمصطلح  تايل مفزيد من العمل مطلوب  لللمÀ العام، و حبيث حتدد املوضوعات اليت " املÀ العام"ل
تعريف ال جيب أن  تفق األمانة أن هذا ا ية مباكن، و لتدخل مضن املÀ العام واألدوات لعمل ذ,، وهذا األمر من األ س تمه

يدية وغريها يؤول إىل املÀ العام،  يدية، فاÍموعة تدرك أن بعض املوضوعات تؤول إىل املعارف ا تقليرض حبامية املعارف ا لتقل ل
بب ها  سوأعربت اÍموعة عن  بار بقلق نظر باكمل عني � ثت األمانة عىل ا توقعة، و رشوع ا يق أحد أهداف ا ت عدم  ل عمل ح ملحتق

ية وإ�حهتا ل�ول األعضاء،  بادئ تو تأكد من وضع أدوات جديدة و بذل قصارى <دها  ية اليت تقدمت وأن  تو جهييف ا ت ت ص مل ل
Íناول القضا^، وا ساعد عىل  هم املÀ العام وأن  تهذا من شأنه تعزيز  ي ف رشوع عىل ف بب عدم قدرة ا شدة  متة  ملموعة  سب ب ?

مترار الهنج احلايل، واملقصود أن  يل اÍموعة إىل ا ية  ي�ت اخلار بادئ، وف� خيص تضمني ا سـوضع هذه األدوات وا مت جمل لتق
يار^ بار^، وال جيب أن يكون ا تقل جيب أن يكون رشطا إ يمي اخلار[ ا ًا تً خسـ جل ًتق  .مل

هد ا .367 ثل  نأ  مللكو مع مم بو بصفة عامة يف جمال ه تخابه، وأشاد بعمل الو ية الريس عىل ا Òج� Xيية الفكرية والعدا ن ئع
رشوع الوارد يف الويقة  يمي ا يد موسونغو ف� خيص  شاري ا بري � ية الفكرية واملÀ العام وكذ, بعمل ا ثا سـ ت ملخل تقس لمللك

CDIP/9/7با شÁن جماال  ته  ً، وقال إن املÀ العام وأ صع ي ًي ية الفكرية والعداX مه هد ا يمي، واتفق  مللك جدا ل�راسة وا مع لتق ً
متعات  تعلق بإدماج ا مية املÀ العام خاصة ف�  شأن  ثري  هر احلاجة إىل املزيد من العمل ا يمي أ ية مع أن ا Òج�Í يق ب لكع ظ لتق

متكني يف  هد إماكية دفع جوانب اإلدماج وا يهنا، ورأى ا ية و نا شة وا لا ن ل ملعهم متك م ية إىل األمام من خالل مل Òج� Xعالعدا
بارهام  رشط أن شلك القانون ونطاق امحلاية يضعان حمل ا متعات  ية الفكرية بداخل تÀ ا يع عىل تطوير حامية ا تا عشج بت Í مللك ل

شمل عىل وجه اخلصوص أثر املÀ العام، ولرمغ من تأ ية الفكرية مبا  ية من نظام ا Òج� Xكجوانب العدا ي تقرير مللكع ليد ا
يد عىل  تأ ساعد  ميه ووضع األدوات *, إال أن حامية املÀ العام  ية املÀ العام ألرقام و يف أ كعىل صعوبة  ل ت مه سن تقي تص

ية  تغالل أعامل جديدة، ومع تقدم  شاء وا متدون مهنا إل شة من خالل حامية أحد أمه املصادر اليت  متعات ا منية ا سـ ن هم تمن ي سـت Íمل
متعات  ستÀ ا Í شكر هد  ثل ا تاما تقدم  شلك عام، و ب�اهنم  ية  سالمة ا ثقافة وا سامهة أكرب يف تقدم ا لسامه  مم ب ل سـ ل ل م ملعت ًخ حل

يق  سعي إىل  يوم يف ا نة إىل ا بو ومعل ا هد بعمل الو شاركة، وأشاد ا بو عىل فرصة ا نة والو حتقإىل الريس وا ملع لئ ل للج ي مل ي للج
ية متكني يف قوانني ا توازن واإلدماج وا مللكا ل نظم اإلدارية يف أحناء العاملل  . ل الفكرية وا

يد  .368 تاجات املقدمة، ودعا ا ية و� تاجئ الر سـوأشار الريس إىل أن ا:ول األعضاء أيدت بصفة عامة ا ت سـ لن سـ ي نل ئئ
يقاهتا ئü الوفود و تعلموسونغو إىل الرد عىل أ  . سـ

شأن ا .369 يقاهتا وآراهئا  شكر إىل الوفود عىل  يد موسونغو  لوتوجه ا ب تعل ل هدفه لسـ رشوع  يق ا لتقرير، وف� خيص عدم  ملحتق
ية ووضع  هم ا نطلق أنه تطلب  ئا من  شطة اكن خا سل األ تقرير فإن  ثاين وما ميكن مع/ فكام ورد يف ا لقضا ط ن سل ل فل م ً ت

يح سل غري  حصاألدوات يف ذات الوقت، فإن ا ية من خالل ا:راسات , لتسل هم ا هود  لقضواآلن بعد أن بذل بعض ا لف Í
تقصا تقرير فقد سـو� ها، وكام جاء يف ا نظر قربا يف نوع األدوات اليت ميكن و ب�ان مفن املمكن ا شأن ما حيدث يف ا لء  ي ل ل ضعب ً

يب إماكية  شأن أسا يات  تو نة، وقد مشلت ا:راسة بعض ا بري من ا يب  يه برت تاذة دوسو نقوبلت دراسة األ ل ب ص ل للج ك ي حسـ ل
ية وضع تنفيذ املزيد من العمل، وهذه يه اÍاالت اليت مي سب للميض قدما و:مع  تحدد أهيا األ ها  نة  معلكن  ن ل ًللج حفص

متل بعد، وكام  بل هو أن بعض ا:راسات مل  شأن العمل ا يات حمددة  تو باب عدم تقدميه  تكاألدوات، وإن جزء من أ ملق ب ص ل سـ ً
يمي ا:راسات ذاهتا ومل ت يا\ت  توفر ا ثال مل  يل ا يمي فعىل  تقجاء يف ملخص جدول ا ب لتق بل ت مل تحديد لس توفرة  يقات ا لكفي ا مل لتعل

يح فال ميكن  شلك ا رش  يذ ا:راسات لكهنا إن مل تكن توزع و شارها، مفن املمكن  لصحمدى توزيع هذه ا:راسات وا ل تت ت تنن نف
يارية فإن �قرتاح مل يكن  بارية أو ا ية إ ي�ت اخلار سأX جعل ا ية، وف� خيص  هم ا تالقول بأهنا عززت من  م خلقض جل ج تق ف

يمي لرض شة ا نا تجربة إىل أن األفضل هو  نظور موضوعي ومعيل أشارت ا ية، مفن  ي�ت اخلار تقورة يقول بوقف ا م م ج لتق قل ل
بب عدم  توفر  نه مل  رشوع  رشوع، وقال إنه طلب من األمانة تقرير هناية ا ساخلار[ بعد إمتام لك األعامل اخلاصة  بلك مل يمل

تايل جاء �قرتاح بأن يمي لانهتاء العمل، و يذ ا رشوع ا*ي يلخص لك األعامل ويمت  ندما تعد األمانة تقرير هناية ا تقه  لنف ت مل ع
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ثري، هذا هو �قرتاح، ومل يكن �قرتاح لوقف العمل  مية مضافة أكرب  تدخل مؤد^ بذ, إىل  يع وقهتا املقمي ا بكا*ايت  ق ً ل ّتط يسـ
هذا لأل يا  يق وفد أملا ية، وف� خيص  ي�ت اخلار ف ج نتق تعل تعني حدوثه عىل ل يق عىل ما  سعه ا ناوU، فال  يمانة أن  تعل ي لت ت

يه نظر  توجب ا توى ا:اخيل لكن هذا �قرتاح  فا ل سـ يسـ  . مل

رشوع  .370 يل إىل األمام  شأن ا تجب إىل سؤال وفد الربازيل  يا إىل أن األمانة مل  نوب أفر للموأشار وفد  ب يق سج ب لسـ ت
تحقق هدف ا*ي مل  يوا  .ل

هدف مل ًوأحاطت  األمانة علام بعد .371 رشوع، فإن ا ية يف إطار ا تو بادئ ا تطاعة وضع األدوات احملددة أو ا لم ا مل جهي ل مل سـ
ية ووضع األدوات  يس من املمكن دراسة ا شطة،  سل األ لقضتحقق، واتفقت األمانة مع رأي املقمي اخلار[ ف� خيص  ن سل لي ت ّ

تفاد ية يف ذات الوقت، ومن أمه ا:روس ا تو بادئ ا سـاحملددة أو ا جهي ل نارص ململ رشوع أنه ال جيب تضمني عدة  عة من إدارة ا مل
تجارية اكنت  نارص حق املؤلف والرباءات والعالمات ا تاجئ اخلاصة بلك من  رشوع واحد، فإن ا تلفة يف  لناول قضا^  ع ن خم لت م ت

تجارية مل نرص العالمات ا رشوع هو أن اعÒد  باب عدم إماكية إعداد تقرير هناية ا تلفة، وأحد أ لها  ع ن سـ ملخم  يمت إال يف ا:ورة لك
نة يف  ية  ثا للجا ن ية يف 2010ل ثا متدت يف هناية ا:ورة ا نارص حق املؤلف والرباءات فا ن، وأما  ل ، وقد أدى تضمني 2009عع

بب  يذه، وهذا ا رشوع و برية يف إدارة ا رشوع واحد إىل صعوبة  تلفة جدا يف إطار  ناول قضا^  تلفة  سنارص  ل نف لت ت مل كم خم ت خم ًع
بل، ومن شأن هذا أن اتفقت األمانة مت نرص يف ا نفصü للك  شاريع  ية وجود  ية املقمي اخلار[ بأ تقاما مع تو ملسـم ع م فضل ّص ً

سؤال وفد  بارشة  تعلق األمر  نا  تاجئ يف إطار زمين حمدد، و يق لك ا نرص وأن يضمن  بسمح لرتكزي عىل نطاق لك  ي ه ن ع مي لحتق
يا\ حتدث األ بل، أ شأن العمل ا ًالربازيل لألمانة  ح ملق ثال ب يل ا نرص الرباءات عىل  ها يف نفس الوقت، فف� خيص  ملياء  س ع بشـ لك

نة يف أبريل  سة  ناء ا:ورة اخلا للجتقرر أ م ناول بني 2010ث رشوع  يا إعداد األمانة القرتاح  ناء عىل اقرتاح من وفد بو ت  ييف مب ل
رشوع اخلاص لرباءات، مث  شموX يف جزء ا نارص أخرى مل تكن  ملأمور أخرى ثالثة  م نة يف وقت الحق عىل ع للجوافقت ا

ثال دراسة عىل  يل ا يه هذا األمر عىل  متل  نارص، ومما ا شأن الرباءات واملÀ العام ف� خيص هذه ا ملرشوع إضايف  س عل لع بب شـ م
نظر يف الرباءات  توى اللكي وا ناولت ا شأن الرباءات واملÀ العام ألن ا:راسة األوىل  سات الصغرية  لتوى املؤ سـ ت ب س ّسـ مل م

يات وامل تو تقرر ا:ول األعضاء ا تلفة،  نارص ا بل يف إطار ا يلكة العمل ا يجب  ياق وضع املعايري،  صÀ العام يف  ل � لع ه فسـ ملق ف
يه  يدة دوسو يات من ا ية ثالث تو ناء ا:ورة احلا نة أ ناقش ا ثال  يل ا نرص، فعىل  تابعهتا للك  ياليت جيب  سـ ص ل ث للج س مل س لع ل ت ب م

ه لإضافة إىل ويقة من إعداد األمانة  يات ث تو بل ف� خيص هذه ا شأن العمل ا نة قراراهتا  تخذ ا صذا الغرض، مث  ل ب للج ملقت
شاريع حمددة، وال جيب  نة مليض قدما ملزيد من العمل رأت األمانة أن حيدث هذا يف إطار  ثالث، ويف حاX قرار ا ما للج ًل

رشوع واحد عام متع يف  منارص أن  جت  .للع

رش .372 ثاين من لوشكر وفد الربازيل األمانة عىل ا لح وأراد طرح سؤال ذي صü، لقد ورد يف اجلدول املوجود يف املرفق ا
ياق معرفة إن اكن هذا هو  متل، فأراد الوفد يف هذا ا ية الفكرية واملÀ العام ا شأن ا رشوع  سـتقرير املدير العام أن ا لب ك مللك مل

ية يف داخل نالوضع لفعل أم أن اإلماكية تاحة لألعامل اإلضا فال تزال  رشوع املوجودم  .مل ا

يث حنصد  .373 ية  تو بادئ ا تابعة أعامل وضع األدوات وا يد  حبوشكر وفد مرص األمانة عىل رشjا وقال إنه من ا جهي ل مل م ملف
تÀ ا:راسات  ية  يقات ا تقصاءات اليت متت، وأراد أيضا سؤال املقمي عن رأيه ف� خيص ا لمثار ا:راسات و� لعمل ب لتطسـ ّ ً

هم سب  تقصاءات، و فو� حب رشوعسـ شطة الالحقة  يذها كجزء من األ هذه ميكن  مل الوفد  نت نف  .ف

شاط األخري هو دراسة  .374 متلت، واكن ا رشوع قد ا نارص ا نوأشارت األمانة إىل سؤال وفد الربازيل مؤكدة أن لك  لع كمل
رشوع  تايل فا نة، و ية  ناء ا:ورة احلا ها أ تا تعرض  رشوع لإلشارات و متÀ غري ا مشأن ا ملل لمل للج ل ث ن سـ يث جئب حمتل من  ك

ية يف  ثا نة يف دورهتا ا تجارية هو األخري ألنه حصل عىل موافقة ا نرص اخلاص لعالمات ا نارص، واكن ا نا ل للج ل لع  2010لع
نرص العالمات  يذ  نة واحدة  تح إال  تايل مل  نرصي حق املؤلف والرباءات، و سابق *,  عمقارنة ملوافقة يف العام ا سـ ت ل لع لتنفل

تط تجارية، ومل  سـا نةيل نرص األخري ألنه مل يعرض أمام ا يمي ا للجع املقمي  لع تق ّ . 
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يد موسونغو إىل سؤال وفد مرص قائال إنه ذكر لفعل ما ميكن مع/ ف� خيص وضع األدوات، ومن املمكن  .375 ًوأشار ا لسـ
ياغة مؤلفي يات من  تو يات احملددة يف لك دراسة، لكن هذه ا تو شأن ا صيذ املزيد من العمل أيضا  ص ل ص ل ب ً  ا:راسات وقد تنف

يات  تو شرتك يف إعداد ا:راسات أن يقرتح أي ا ث/ مل  شخص  يا  بدو  ياهتم، و*, قد ال  باب تو صأوردوا أ ل ي ل م ي ص مسـ ًنطق
 Àهم امل يث تعزيز  يمي فاملطلوب هو حتديد مدى نفع ا:راسات ل�ول األعضاء من  نظور ا فجيب العمل هبا، وأما من  ح تق لم

يه أحصاب املصلحة  متل جالعام وتو يمي هذا اجلانب ألن بعض ا:راسات مل  بل مل يمت  يل من  تكإىل ما جيب مع/، وكام  تق ق ق
 Àيمي يف وقت أكرث تأخرا اكن من املمكن إ�حة ت يذ ا  Xتايل جاء �قرتاح بأنه يف حا يا\ت \قصة، و ًوألن ا تق لنف ت ل لب

 .املعلومات

يح، وأكد ع .376 تو يا األمانة عىل ا نوب أفر ضوشكر وفد  ل يق نظر عن خطأ ج تحقق بغض ا لىل أن أحد األهداف مل  ي
متل  يث أنه من ا ها، و نة  نقطة، وال تزال دراسة أخرى أمام ا ته، ومن احلمكة تذكر هذه ا شطة أو  حملسل األ ح لتقيمي للج ل حص ن تسل

ها للك ا:راسات، و نة أن ترجع إىل لك األدوات فقط بعد  تعني عىل ا ئا فرمبا  سل اكن خا تقيميأن ا للج ي ط ًسل اتفق الوفد عىل لت
يات  تو تقمي بعض ا نة  يه اخلاصة حبق املؤلف واحلقوق اÍاورة وأن ا يدة دوسو ية :راسة نطاق ا صاجلودة العا ل سـ للج ي سـ ّل ل ل

 ،UÒبل اك رشوع مت  يمي ا بار إىل أن  نظر بعني � ية مع ا تو بادئ ا قاملرصودة، وجيب تذكر أمر وضع األدوات وا ملتق ت ل جهي ل عمل
نة تعني عىل ا للجو رشوع من ي ية امليض قدما، وال جيب أن خيرج ا يث  يه األمانة من  مل العودة الحقا إىل املوضوع وتو ًك يفً ح ج

نه نة Íرد عدم إ�حة الوقت الاكيف لالنهتاء  مرؤية ا  .للج

رشوع  .377 نارص ا شة بواسطة ا:ول األعضاء لرمغ من أن  نا يد ا رشوع ال تزال  تاجئ ا ملوأوحضت األمانة أن  عمل ق مل قن
متل نرص كا رشوع لإلشارات مضن  متÀ غري ا شأن ا ثال دراسة  يل ا شمل عىل  عت، فالعمل ال يزال سار^، وهذا  ب مل س ملي ل ب ً

 Àاورة واملÍشأن حق املؤلف واحلقوق ا نطاق  يات دراسة ا تجارية والطريق إىل األمام ف� خيص ثالثة من تو بالعالمات ا ل ص ل
Àنقاش العام والعمل اإلضايف اخلاص الرباءات وامل يد ا تاجئ ال تزال  نارص إال أن ا بالرمغ من اكÒل ا تايل  ل العام، و ن لع قل لف

يع ال يزال سار^ شأن هذه املوا ًوالعمل  ض  .ب

ند من جدول األعامل .378 شات اخلاصة هبذا ا نا تمت ا يح وا تو بوشكر الريس األمانة عىل ا ق مل ض لل خ  .ئ

نظر يف الويقة  ثا تقل  - CDIP/8/9ل ميي خار[  بتقرير  مسـ سةتقي نا ياسة ا ية الفكرية و رشوع ا فشأن  مل سـ مللك  م

شأن ا .379 شات  نا تح الريس ا لوا ب ق مل ئت سةملاار[ اخلتقيميي لاتقرير ف نا ياسة ا ية الفكرية و رشوع ا شأن  فتقل  مل سـ ب مللكسـ ، م
يمي يد موسونغو إىل تقدمي ا لتقودعا املقمي اخلار[ ا لسـ ّ. 

تواز^ وأ .380 ميني اكن  يذ ا يد موسونغو أن  ًوأوحض ا مل تقينف ت تلفني، لسـ يا\ت اكنوا  شاركني يف � خمن األشخاص وا ت بمل سـ
يمي  ية ا يمي، وقال إن  رشوع عىل توفري الوïئق واملعلومات يف املوعد املطلوب  شكر إىل األمانة ومدير ا تقوتوجه  لتق لل مهنجمل ل

شار سابق و رشوع ا شابه، وكام هو الوضع  تقرير أيضا  يمي اآلخر، وهنج ا مشاهبة جدا  ل م ل للمم ًلل تق تضمن إطار ً هو  ييع أخرى  ف
يمي إال يف بعض احلاالت  تاجئ واألداء، وهذه املؤرشات يه أساس ا ياس ا يمي، ومشل هذا مؤرشات  تقمعل داخيل  لق لتق لنلل

رشوع  يمي اخلار[ درجة جناح ا تايل يقمي ا رشوع أربعة أهداف واسعة، و تعديالت، واكن  ئا من ا هدت  ملاليت  ل تقللم ي ّش ل ل ًش
ية الفكرية وتفاعللافهم تعزيز يف  ياساتسـياسة مللك بني ا سة يف صفوف واضعي ا نا سـا ف ية لمل نا ب�ان ا م وألخص يف ا ل ل

يةوًواألقل منوا؛  نا ية الفكرية مبا يعزز القدرات ا يص يف جمال ا سـالهنوض مبامرسات الرت فت ل مللك بادل وإ�حة ال ؛خ لتفرص 
ميي توى الوطين واإل تجارب عىل ا قلا سـ يق زمخ واهÒملل سة يف حتق؛ و نا ية الفكرية وا شأن قضا^ ا مترار العمل  فم زائد ال مل مللكب سـ

توجد ثالثة مؤرشات واسعة خاصة به لألداء أو  ياسات  هم واضعي ا تعزيز  بة  بو ويف ا:ول األعضاء، و فالو سـف ل سـ لي لن
ياس شاركة واضعي ا نظمة؛ و ترب جديدا  شة ألن املوضوع  نا توى ا تاجئ، ومشلت هذه  سـا م للم يع ق مل سـ لن م يات ًل لات يف فعا

شة توجد ز^دة ملحوظة يف  نا توى ا يات، وف� خيص  رشوع عن تÀ الفعا يات ا شاركني يف فعا رشوع؛ ورضا ا قا مل سـ ل ل ممل مل مل
ية بقانون  نة ا:امئة ا بو مهنا ا نة ويف جلان أخرى يف الو سة يف ا نا ية الفكرية وا نقاش املعين  نتوى ا للج ي للج ف مل ل ملعسـ مللكم
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نة ا: رشوع للجالرباءات وا بارشة إال أن ا يجة  ست  شات  نا ية حبق املؤلف واحلقوق اÍاورة، ويف حني أن ا ملامئة ا مل نت ي ق مل ملعن
يات  شاركة يف الفعا شات، وف� خيص ا نا ناء تÀ ا سة أ نا ياسة ا ية الفكرية و تفاعل بني ا لسامه يف ز^دة الوعي  مل ق مل ث ف مل سـ مللكل

رش ناء ا يات أ يذ عدد من الفعا ملفقد مت  ثت ل بو نف ئة ا*ي عقد يف مقر الو نا يص ا يوع مهنا املؤمتر العاملي املعين بطرائق الرت شـ ل خ
تايل فقد شارك يف املؤمتر حوايل 40ً خشصا و350مبشاركة  توى، و يعي ا تحدثني ر ل من ا سـ ململ ثيل 400ف شملون  مم خشص  ي

Òمتع املدين واجلامعات وغريمه، و\ل املؤمتر اه ناعة وا Íالقطاع العام وا لم ملحوظ من وسائل اإلعالم ا:وية، وإضافة إىل لص
تديرة يف  ية وموائد  يف عالوة عىل اجÒعات إ تلفة عقدت يف  يات أخرى مهنا ندوات  نظمي عدة فعا سـاملؤمتر مت  مي ن خم ل مت قل ج

يا، وقد شارك إجامال أكرث من  نوب أفر نغافورة و تان و ًالربازيل وقريغزي يق ج سـ ياسات واخلربا300سـ ء يف لسـ من واضعي ا
بري من األشخاص وقد  رشوع قد وصل لفعل إىل عدد  تديرة، وناء عىل ذ, حتدد أن ا ية واملوائد ا ك�جÒعات اإل ب سـ ملمي مل قل

رشوع، وأما ف� خيص هدف 75أفاد  نظمة مضن ا يات ا يان برضامه عن الفعا بني عىل � مل ملائة من ا مل ل ت بي سـ Í الهنوض
يص يف جمال ا مللكمبامرسات الرت يةخ نا سـية الفكرية مبا يعزز القدرات ا فت ميه، فقد اكنت مؤرشات ل يا\ت الالزمة  تح ا لتقي فمل  ب لت َ

ية أو  تو بادئ ا ية وعدد ا ية أو اإل رشيعاهتا الو بة يف  نا متدت أحاكما قانوية  ب�ان اليت ا جهياألداء يه عدد ا ل مل مي ن سـ ن قلل ط ت م ً ع
ميي،  توى الوطين أو اإل يات املوضوعة عىل ا تو قلا سـ ص ًوعالوة عىل حداثة هذا اÍال اكن أيضا من الصعب الربط بني ملل

هل ميكن  ساؤل  ته يه موضع  هدف إال أن مدى وا ناعة، ولرمغ من جدارة هذا ا فرشوع واحد وتو<ات جمال ا تل ي قعلص م
بة إل ناعي؟ و تاجئ يف ممارسات اÍال ا ثل هذه ا تني أن تربط  رشوع مدته  شطة  سـأل لص ن مب ت نن لل سـن بادل فر�حة الم لتص 

ميي توى الوطين واإل تجارب عىل ا قلا سـ بني عىل ملل سب الردود الواردة من ا رشوع  متل أن هذا اإلجناز هو األكرب  ي فا Íحب للم حمل
بة  تلفة، ولرمغ من ضعف  يات ا ياسات يف الفعا بري من واضعي ا يان، وكام ورد سابقا فقد شارك عدد  سـ� � ل سـ ك نت ل ًسـ ب

تقصاء إال  شاركة يف � سـا توى الوطين بني مل يق عىل ا هم وضعف ا توى ا باره مؤرشا عىل  سـأن ذ, ميكن ا سـ سـ ملت ن م لتع لف ً
سة فقد نظر  نا ية الفكرية وا شأن قضا^ ا مترار العمل  بة للزمخ أو ز^دة �هÒم ال سؤوX، وأخريا  يا\ت ا فا مل ب سـ مللكمل سـلك لن ً

سائل، واألوىل مهنا غري موجودة يف جدول يمي يف عدد من ا ملا رشوع ساعد عىل تعممي لتق يمي، ومع ذ, مفن الواحض أن ا مل ا تقل
بو للفرتة  ية الو سة يف بر\مج ومزيا نا ية الفكرية وا يا ن ف مل ترب هذه 2012/2013مللك هود، و يادة هذه ا بة  ئت  تع وقد أ جلشع لق نش

نصا ية ف� خيص ا ساعدة ا بات ا رشوع، وتوجد أيضا ز^دة يف  تاجئ ا ليجة ?مة من  ن مل طل ن تقن لمل ً شأن هذا ت بحئ أو املعلومات 
بني حلاجة إىل املزيد من العمل يف هذا اÍال، وهذا ما أقرته لفعل ا:ول األعضاء 71.4املوضوع، وشعر  Íي ملائة من ا

يد  ها ال يزال  يث أن  تخدام ا:راسات  يمي حتديد مدى ا تطع ا ية، ومل  قمن خالل اعÒدها للرب\مج واملزيا بعض ح سـتق سـ لن ي
Òب�ان، �ك سة يف عدد من ا نا ية الفكرية وسلطات ا يع مذكرة تفامه بني ماكتب ا همة أيضا تو رشوع ا تاجئ ا لل، ومن  ف مل مللكن ق ًمل مل

يجة امللموسة  ية، وهذه ا بل غري ر رشوع وال حىت  بل ا بعض  ها ا تصل  تومل تكن أي من هذه الواكالت  ق نبعض مس سـ ل لت ب مل ب
تفامه  لساعد ا:ول األعضاء عىل تعزيز ا سة، وأما خبصوص ست نا ياسة ا ية الفكرية و تفاعل بني ا شأن ا يق  فوا مل سـ ل ب مللكسـ لتن

تعاون  يجة  يغت جبودة أيضا  رشوع  يدا وأن ويقة ا تصممي جاء  ية يه أن ا يجة اإلجام رشوع وإدارته فا للتصممي ا ن ص ث ل ل تن ج ًت مل ًمل ل
سخة  يث صاغت األمانة الويقة األوية لكن ا نبني ا:ول األعضاء واألمانة،  ل لث تاج معل جامعي، لكن مثة ح ية مهنا اكنت  نالهنا ئ

يق اخلار[ ا*ي اكن من شأنه أن يضمن رشااكت أقوى مع  بني وهو حمدودية ا نة ا تقاد واحد جاء عىل أ سـا ي سـ نن Í لتل
نظمة ا ية و تجارة العا نظمة ا ية و تجارة وا تحدة  نظامت ا:وية األخرى ذات الصü ومهنا مؤمتر األمم ا لا مل ل من لل مل ل ممل م ية لت لتمنتعاون وا

تا  ته اليت مشلت دراسة قوانني ا:ول األعضاء اك يعة أ رشوع و بدو أن تصممي ا تصادي، لكن ف�  يدان � نيف ا شط ب ي نمل ط مل ق
شود من خالل  تعاون ا تعزيز ذ, ا ية، ومع ذ, فإن العمل قد بدأ  نظامت اخلار يق مع تÀ ا يد نطاق ا نبا  ل ل مل سـ ي ملس جتق تنب لل ً

بة اجلديدة ا ملعا نظامت ذات الصü وفرصه اك\ شعل تعاون مع ا توى ا متل أن  تايل فا سة، و نا ية الفكرية وا ملية  ل سـ ل ف مل من حمل مللك
يذ فقد جاءت إدارة  يط وا تعاون، وأخريا ف� خيص ا تعزيز ا بة اجلديدة بدأ العمل  لتنفحمدودين، لكن بوجود ا تخط ل ل لشع ًل

يدا أيض تغالال  تغلت موارده ا يدة وا رشوع  ًا جً سـج سـ تاحة U واإلجنازات احملققةمل نظر إىل املوارد ا ملا  ل ً. 

ية وشكر .381 تاجئ اإلجيا يد موسونغو عىل مع/، وقد �بع الوفد ا ييل األمانة عىل إعداد الوïئق، وشكر أيضا ا ب وفد  ن سـ لشـ ل ً
يا\ت، وأعرب الوفد عن سعادته  بني عىل � بة ا تببادرة هÒم لغ، وأحاط علام بضعف  ي سـ سـللم Í ن يدة جدا ً ًتاجئ ا جل لن

بو يف عام  بادرات حمددة يف الو بني، واتفق الوفد مع بداية  تدين من ا متدة عىل عدد  يرشوع لكهنا جاءت  مي Íم مع  2011للم
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نظم  سوف  سب ما ورد إىل عمل الوفد  شطة، و يد ملعرفة املزيد عن هذه األ سة، وهو  نا ية الفكرية وا ّتعلق  ي ف حب ن سع ف مل مللكت
نة نشاط يف الربازي توى الوطين، وأخرب الوفد ا يات عىل ا ها تدا يكون  شطة املقامة يف هذا اÍال  للجل قربا، وإن األ سـ ع سـ ن ملي ل ً

ثاين من  ييل يف الربع ا سة يف  نا ية الفكرية وا شأن ا لنعقاد ندوة  شـ ف مل تعاون بني بالده 2012مللكب نظمة يف إطار ا ل وأهنا  م
بو  .يوالو

شك .382 تحدة  لوتوجه وفد الوال^ت ا ية الفكرية مل شأن ا رشوع  ميه اخلار[  يد موسونغو عىل  مللكر إىل ا ب للمسـ تقي ل
يدها  نة وقال إنه لن  ناء ا:ورة األخرية  رشوع أ شأن ا يقات  سة، وذكر أنه قد أدىل بعدد من ا نا ياسة ا يعو للج ث ب تعل ف مل ملسـ ل ّ

ت رشوع، و يد موسونغو  ها ا يا\ت اليت وز لاآلن، وقد أجاب الوفد عىل � سـ للمت ل عسـ تقرير ب ست آراؤه عىل ا لايل فقد ا نعك
تني  تني ا سؤولني يف الواك تفاين غري العادي من عدد من ا نة لوال ا رشوع  شاركة بالده يف ا يالهنايئ، ومل تكن  نممك ملعمل ل مل ل م

ن ية ود شارد الرم من وزارة العدل األمر يس مارشال ور ية ومه حتديدا فر تحدة األمر سة يف الوال^ت ا نا ي ت مل ف يكمل س ييك ن ا اكالي ً
رشوع، وتوجه  ية، فقد قاموا وآخرون من زمالهئم بلعب دور حموري يف لك مرحü من مراحل ا يدرا تجارة ا نة ا ملمن  ل ل لفجل
شطة  بار بعض أ ية، أوال فإنه يود معرفة أ تا يقات  ثالثة  ساهامهتم، مث أفاد الوفد  شكر العلين عىل  نالوفد إلهيم  تعل ب م خل م ًخ

ثل  متل  رشوع اليت مل  ما تك يا واإلصدار األخري ا*ي مل نولو ناحج  يص ا بو املعين لرت شور الو جاإلصدار اجلديد من  تك للخ لم ي ن
تقل اليت  حيتوي عىل ا:راسات ية املقمي ا تو يده  يا أعرب عن تأ ïرشوع، و سـوتقارير �جÒعات اليت متت مضن إطار ا ص ل ي ملن ّ ً مل

شاري يمي خار[  يذ  يار  نة ا للمنص عىل إعطاء ا ت للج تقت تنف بادرات خ تطلع إىل  ثا قال إنه  ïمع اليت تقل مدهتا عن عامني، و ي ًل
ناء مع مديرها وموظفهيا تعد للعمل ا سة وإنه  نا ياسة ا ية الفكرية و ية  بة اجلديدة ا با سـ ف مل سـ ن لشع م ملع  .مللكل

383. Òهشاري اخلار[ عىل تقريره وعرضه، وقد �بع الوفد  م املعلومات ستوشكر وفد الربازيل األمانة عىل الوïئق و�
سة الوارد يف الويقة  نا ياسة ا ية الفكرية و شأن ا رشوع  ثاملقدمة اخلاصة  ف مل سـ مللكب ، وقد وصف CDIP/4/4 Revمل

 üتعاون مع الواكالت األخرى ذات الص تعزيز ا سة  نا ية الفكرية وا ية  بة اجلديدة ا شاري اخلار[ <ود ا ل� ل ف مل ن شع مللكت ملع ل س
شطهتا أمام من خالل مجموعة اهÒم غري تقرير عن أ بة  تقدم ا سة، واقرتح الوفد أن  نا ية الفكرية وا ية  ية  ن ر ب شع ت ف مل ن لمس مللكمع

يدة جدا بدو ?مة و ها اليت  يث حتصل ا:ول األعضاء عىل صورة اكمü ألعام نة  ًا:ورة القادمة  مف تل حب  .للج

يحات، أرا .384 تو تقرير، وطلب بعض ا ضوشكر وفد مرص األمانة واملقمي عىل ا ل ل يمي ّ بع  لتقد الوفد معرفة املزيد عن الهنج ا ملت
ية  بو ا سة إىل برامج تدريب الو نا ية الفكرية وا رشوع وتاجئه، فقد مشلت احملصالت دخول قضا^ ا نحمصالت ا ي ف مل ملعن مللك مل

ن ية  ية ودون اإل سة واجÒعات إ نا ية الفكرية وا شأن ا يا وكذ, عدة دراسات  نولو يص ا تبرت مي مي ف مل قلب قل مللك ج تك ية لخ مللكاولت ا
سة  نا ياسة ا ية الفكرية و يف حول ا ئة وندوات يف  نا يص ا شأن طرائق الرت سة واجÒع عاملي  نا فالفكرية وا مل سـ ن شـ ل ب ف مللكمل جخ
ياز إىل آخر هذه األمور، وسأل الوفد إن اكنت هذه  شأن حقوق � يل إرشاد  ية ووضع د تقصا توتوسع يف دراسة ا ب ل ئ مسـ

بل امل يميقاحملصالت خضعت للفحص من  يل ا ته يف معرفة تفا لتققمي، ويف حاX أهنا حفصت لفعل أعرب عن ر ص غب ّ. 

تقريره  .385 شاهبة  تاجئ  يمي، وقد جاءت بعض ا يد موسونغو عىل تقرير ا شكر إىل ا يا  نوب أفر لوتوجه وفد  م ن سـ لل تقل يق لج
ي/  ياري، وأعرب الوفد عن  يمي اخلار[ كإجراء ا سابق وألخص يف شأن تضمني ا تفضا ت خل بار^، تقل ًيظل هذا اإلجراء إ ج ل

تحقق أحد  سابق فمل  رشوع ا يذ، وكام هو وضع ا ها احلصول عىل مدة أطول  شاريع جيب  ثل هذه ا ينه اتفق أن  ل ململ نفت ل م لللك
ية الفكرية  يص ا تعلق بز^دة ممارسات تر مللكاألهداف، وهذا  خ يةي نا سـمبا يعزز القدرات ا فت تابعة هذا األمر، ل مل، وتوجد حاجة 

ي�تففي حا نفذ ا بب  نات، وهذا ا يذ ا تابعة هذا األمر و تقX عدم حتقق يشء ما جيب  س ل ي نف لم ل تت  .لتحس

شأنه، لقد جاء يف الصفحة  .386 يحات  تو تقرير، وطلب بعض ا يد موسونغو عىل ا ثالث ا بكة العامل ا ثل  بوشكر  ض ل ل سـ ل شـ لمم
تقرير أن  رشة من ا ية  ثا لا ن شدة75عل بني اكنوا إما راضني  ب ملائة من ا يات األخرى اليت Íي ندوات أو الفعا ل أو راضني عن ا ل

يحة وهل اكن  هل اكنت  تلفة  يات ا شت يف تÀ الفعا يع اليت نو يمي حفص املوا ميت، وأراد الوفد معرفة إن اكن ا حصأ � ل ق فض لتق ق
ثلون توازنني و تحدثون  ميا نوع اآلراء املوجود يف هذه القممل متد فقط عىل إجات �ت  سـتبيا\ت اليت عضا^؟ أم أن األمر ا
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تقرير أيضا أن  شاركون؟ وذكر ا ها ا ًأ ل مل ثل 25مكل ساءل ا ياق  يات ويف هذا ا بني اكنوا غري راضني عن الفعا ملم ملائة من ا ت سـ ل لي Í
ي�  يمي قد مشل  ثل أيضا معرفة إن اكن إطار ا باب عدم رضا هؤالء، وأراد ا ًإن اكنت توجد أي معلومات ختص أ تقً لتق ملم سـ

ية :رجة الزتا تو ثال ا يل ا ية، فعىل  يات جدول أعامل ا تو ته  رشوع وأ صم ا ل مل س من ص ب بشط لت ن ية ز^دة ممارسات 23مل ناول  يف  كت ت
ية الفكرية  يص ا مللكتر يةخ نا سـمبا يعزز القدرات ا فت يا ورشها إىل ل نولو تاكر ونقل ا ساعد عىل اإلبداع و� ن وألخص مبا  جل تك ب ي

ية  نا ب�ان ا متة ومهنا ا ب�ان ا ما ل ل ته ملهل رشوع وأ ية ا تايل أراد الوفد معرفة درجة  شطواألقل منوا عىل وجه اخلصوص، و ب نل ملتل ً
يذه يمي ا*ي مت  يارا من معايري ا ية وإن اكن ذ,  نفجلدول أعامل ا تتق ل ً مع  .لتمن

يقاهتا .387 ئü الوفود و يد موسونغو إىل الرد عىل أ تعلودعا الريس ا سـ لسـ  .ئ

يب عىل أم .388 يد موسونغو أنه  يجوأوحض ا سـسـ يق وفد ل ية، مث أشار إىل  ناول ا تعلور حمددة فقط وأن األمانة  بقت لت سـ
يان وأنه يقل عن  تجابة إىل � بة � شأن  تبييل  سـ سـ ب سـشـ يان اخلاص ملÀ العام 50ن سـتب ملائة، وقال إن اإلجابة عىل �

يجة يه أفضل ما أم برية لضامن اإلجات إال أن هذه ا نا <ودا  نتاكنت أكرث، وقد بذ ك لل تاح، لكن كام ً يقه يف الوقت ا ملكن  حتق
همة اليت دارت يف  شات ا نا بب ا ها و يمي ا*ايت  يذ ا بب  يمي  بة اإلجابة مل تؤثر يف ا تقرير فإن  ملجاء يف ا س بل تق نف س قتق مل ق سـ بل ل ت ب ل ن

يا\ت هام أخذ ا تخدم هنجان للحصول عىل املعلومات وا ية ا رشوع، وف� خيص ا تاجئ ا شأن  نة  لا بل سـ ملهنج ن ب ِللج ُ عينة يف صورة مل
تعرضت مبا فهيا تقارير  لوïئق اليت ا üيمي عىل قامئة مفص توى تقرير ا يق للوïئق، وا تعراض ا: يان و� سـ� سـ تقت ح ق لب سـ

تايل  ندوات، و شأن �جÒعات وا ية  بو ا:ا نة وكذ, تقارير الو فا ل ل ب خل ي يان إال أن بالللج شاركة يف � تبرمغ من ضعف ا سـمل
ي ناء عىل معلومات موثوقة، مث أشار إىل ما أïره وفد مرص فاملعلومات الاك رشوع  يمي موضوعي  بة توفرت للخروج  للم تقب

يذ وقت  يد ا ها اكن ال يزال  رشوع و يذها يف إطار ا شطة عديدة مت  يح أن أ رشوع، وقال إنه  تاجئ ا نفشأن  ق بعض تنف مل ت لمل ن حص ن ب
ي يس  نه  هدف  تقرير أن ا يمي، وقد ورد بوضوح يف ا تقا ل م ل لتق شلك واسع مدى حتقق ل شاط عىل حدة وإمنا حتديد  بمي لك  ن

تايل  رشوع، و تاجئ الواسعة  ناول ا يمي اخلار[  ية، وأما ا ي�ت ا*ا تاجئ يف ا ية ا رشوع، وقد متت  لأهداف ا ن ت ت ن للمتغط ف ل ل لمل تقل تق
نة وإىل  شاط حمدد، وقد أعطي اهÒم أكرب إىل آراء ا:ول األعضاء يف ا نظر يف لك  للجمل  ن يان ُي سـتباإلجات عىل �

يح أن أحد  يا  نوب أفر شخيص يف ويقة حمددة، وف� خيص سؤال وفد  حصخبالف أن يكون �هÒم مو<ا إىل رأيه ا ث يقل ج ً
مترار العمل هبذا  رشوع املÀ العام يوجد لفعل طريق ال تلف عن الوضع يف  تحقق، لكن مبا  رشوع مل  سـأهداف ا م خيمل ي

ية، واملزيد من الصدد، فقد قررت ا:ول  سة يف الرب\مج واملزيا نا ياسة ا ية الفكرية و رشوع ا ناألعضاء لفعل تعممي  ف مل سـ مللك م
 üئ سة، وف� خيص أ نا ية الفكرية وا ية  بة اجلديدة ا يام به من خالل أعامل ا هدف ميكن ا شأن هذا ا سـالعمل  ف مل ن شع مللكب لق ملعل ل

ثال مل ي يل ا ثالث فعىل  بكة العامل ا ملثل  س ل شـ ية حمددة، فقد وقع اهÒمه عىل إجات بمم تحدثني يف فعا توازن بني ا يمي ا لمت  مل ل تق
سة،  نا ياسة ا ية الفكرية و تفاعل بني ا هم  شودة اكنت مدى تعزيز  نقطة ا يث أن ا يان  شاركني يف � فا مل سـ لل ف ن ل ت مللكمل هم ح ملب سـ

تل ثلون أحصاب مصاحل  ثريون  يات أفراد  سب علمه فقد شارك يف الفعا خمو مي ك ل يمي هذا اجلانب عىل حب تقفني، ومع ذ, فمل يمت 
ية فقد أوحضت ا:ول األعضاء يف  يات جدول أعامل ا تو شطة احملددة  ية األ منوجه اخلصوص، وف� خيص مدى  ص ل ن لتب تل

ي ية إىل  هود الرا رشوع يعد جزء من ا يات، ومن املعلوم أن ا تو رشوعا واحدا لن يليب تÀ ا بات عديدة أن  بنا ص ل تلسـ م جل ًم مل ًم ة ً
يمي  ترص ا تايل ا ية، و مترار العمل من خالل الرب\مج واملزيا بب أيضا قررت ا:ول األعضاء ا يات، وهذا ا تو تقا ق س لل لل ن ص سـل ً
توى حتقق هذه األهداف هو ما يؤدي  رشوع، وإن  مسـعىل حتديد مدى حتقق األهداف اليت وضعهتا ا:ول األعضاء  للم

يات، لكن ال ميكن  تو يق ا يا إىل  صتدر ل حتقجي ـى، وف� خيص ً ها ا يات اسـهتلكت وأن العمل عىل  تو نهتالقول بأن ا حتقيق ص ُل
يث  رشوع  يق ا بب  تقرير إىل القلق  ثال كام جاء يف ا يل ا هم عىل  يات أشار  بني غري الراضني عن الفعا حا س ب ملبعض ضب ل مل س ل Íي

رشوع نطاق ا تعلق  باب عدم الرضا  تايل اكن أحد أ يص فقط، و ملأنه يركز عىل الرت ب ي سـ ل  .أو جمال تركزيه خ

يد (وشكرت األمانة  .389 ئلهتا ذات العالقة الويقة ) نونو برييس دي كرفالولسـا يب والوفود عىل أ ثاملقمي عىل مع/ ا سـ لط ّ
ييل وأكدت انعقاد اجÒع يف  رشوع، وأشارت األمانة إىل سؤال وفد  شـ شرتك ريو دي جانريومل نظمي  م يف يويو وهو من  ت ل

س نا فبني سلطة الربازيل  سة  CADEة للم نا ثيل واكالت ا بو، وسرتسل دعوات لعدد من  ية والو نا ية ا هد ا فو مل مم ي ع لص مللك مع
ييل  شرتك مع سلطة  شاركة يف �جÒع، وأكدت األمانة أيضا عىل انعقاد اجÒع  نطقة  ية الفكرية يف ا شـوماكتب ا م للم ًمل مللك
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ية يف  ية الفكرية الو سة وواكX ا ننا ف طللم ياغومللك توبر 18  إىل16 من نتسا يقات وفد 2012ك أ ئü و تعل، وف� خيص أ سـ
يث أهنا حصلت عىل ا:مع من عدة ب�ان أخرى  سؤولني بأسامهئم  يع األمانة إفراد ا ية ال  تحدة األمر حالوال^ت ا مليك تط تسـمل

ية ووزار تجارة الفدرا نة ا لأيضا، لكهنا أكدت عىل ا:مع غري العادي ا*ي قدمه األشخاص املذكورون من  ل جل ة العدل ً
يص فإن رد  شاط املعين لرت تلفة وألخص ا رشوع ا نارص ا تاجئ  بة  تطورات  ية، وف� خيص أحدث ا خاألمر نيك � ع ن سـ لل مل ل لن

نارص مت  ية  تكون من مثا رشوع  ثالث، إن ا بكة العامل ا ثل  يا و نوب أفر يقات وفد  بق أيضا عىل  عاألمانة  ن ي ل شـ مم تعل ملنط يق ج ً ي
تعاون  نني مهنا  ليذ ا ث رشوع، تنف سق ا تني إىل  رشوع يف هاتني احلا بو، وحتول دور مدير ا ملمع قطاعات أخرى من الو م نمل ل ي

تواء  بالرمغ من ا يا،  نولو يص ا شأن تر يب  نرصين، األول هو حتديث ا يص عىل  حوتركز العمل املعين لرت ف ج تك خ لخ بلك ت ع
شأن اتفاقات  تفاوض  ية جدا ف� خيص ا يات ا تو يب عىل بعض ا با ل لعمل ص ل ًت ناول جوانب لك تقد إىل جزء  يص إال أنه  تالرت يف يخ

نص و�نهتاء  يث مت إعداد ا بة الرباءات،  يص، وقد مت هذا العمل الشرتاك مع  تاكر يف مفاوضات الرت لماكحفة � حشع خ ح
يب املعدل، ومت إعداد مواد  رش ذ, ا بار  نة عن أ يخربا ا بة ومديرها  ّنه، والوضع اآلن يف يد تÀ ا لك تن للج ل خشع أخرى لم

بة الرباءات تÀ اجلوانب  ية، وقد أدجمت  تدر يص يف ا:ورات ا تاكر من اتفاقات الرت نارص ماكحفة � شعأيضا تدمج  ي ل بع خ ح ً
رشوع  متلت ويقة ا ية، وا تخدا?ا يف املامرسة ا تفحص ا سة  نا ية الفكرية وا بة ا مليف بعض دوراهتا وتطوعت  ث لفعل سـ ل ف مل شـشع مللك

بري عىل الرت ناول جماالت كاألوىل عىل تركزي  ته عدم توازن يف نطاق العمل وبذلت عىل أثره <ود  لتيص، ورؤي هذا  ِ ُ بصف خ
رشاكت اخلاصة يف  نا لألمانة أن حتل حمل ا سة، لكن كام قال املقمي مل يكن  نا ية الفكرية وا تفاعل بني ا لأخرى من ا ً ممك ّمللك ف مل ل

نود يف الرت ها أي  تب  يص، ومل يكن لألمانة أن  بتفاوض الرت ل تك يع فع/ خ ها أين مصلحهتا، لكن ما  تسـتطيص أو أن تقول  ل خ
بل تعزيز األطر اخلاصة مبامرسات  رشعني حول  ياسات وا تحدث مع احلكومات وواضعي ا ته لفعل هو ا سـو سـ ل ّفعل مل ل

تفاعل بني نقل شأن ا تعممي عىل إعداد مجموعة موارد  شطة ا متلت أ تايل ا ية الفكرية، و يدة  يص ا لالرت ب ل ن ل شـجل للملك  خ
تعاون من عدد من ا:ول األعضاء أحصاب اخلربة الطويü يف هذا اÍال،  تاكر، وأعدت املوارد  يا وماكحفة � نولو با ح ج لتك
تعزز أطرها  تخد?ا  يع ا:ول األعضاء أحصاب اخلربة األقل أن   üث توي عىل أ ية  تكون ويقة  يجة  لوا سـ تط حت معل ث سـ تن سـ تل م ت

يص، وهذ ية الفكرية والرت خاخلاصة  ئü وفد مللك يات، وف� خيص أ ية أو تو بادئ تو سـا أفضل من أن توفر األمانة  ص جهي م
ية مع واكالت أخرى ذات صü ويه حتديدا  ًالربازيل أكدت األمانة عىل تكوين مجموعة اهÒم غري ر ية مس تعاون وا مننظمة ا لتل م

تجا تحدة  ية ومؤمتر األمم ا تجارة العا نظمة ا تصادي و يدان � لليف ا مل مل ل ممل تعقد هذه اÍموعة اجÒعات دورية ق ية، و سـرة وا لتمن
سة  نا بكة ا تدعى  يهنا، و تعاون ف�  سني ا نقاش حول  بادل اآلراء وا تلفة  نظامت األربع ا ية يف مقرات ا فغري ر مل شـ سـ ل حت ل ت � مل ُمس ب ل

سلطات  ية  بكة غري ر سة ا:وية اكنت  نا بكة ا لا:وية أيضا حلضور لك اجÒع، علام بأن  مس شـ ل ف مل شـ ًل ية، وقد ً سة الو نا نا ف طمل
مترار  سعد  بكة عن ا:عوة للحضور، وأضافت األمانة أهنا  ية يف ا تو نة ا بو لفعل الريس احلايل  سـأخربت الو َ تَ شـ جهي ل للج سي ل ئ

يات  تو مترار ا سة، وقد أكد املدير العام عىل ا نا ية الفكرية وا بة ا شطة  شأن أ نة  تقارير أمام ا ها  صتقد ل ف مل شع ن ب للج سـلل مللك مي
ثال باع لا مترار ا ية، ومع ا سة يف الرب\مج واملزيا نا ية الفكرية وا شطة ا ندما مت تعممي أ بة  يه معل ا تث يف تو ن ف مل ن ع سـشع مللك لج

هذا األمر مرتوك ل�ول  نة، ومع ذ,  تقارير  متر األمانة يف عرض ا نطقي أن  ثالث مفن ا يات ا تو تÀ ا فالعمل  للج ل مل ل ص ل تسـل
رش ا يه، وف� خيص ا بت  لناألعضاء  ف توي لل شور  يث أن ا رشوع، و ثامن  نرص ا هذا هو ا رشوع  تاجئ ا يحلهنايئ  ن ل لع سـن ملل للم حمل ف

ندوات  شور كامدة  تخدم ا تاجئ، و يع ا يار إال بعد اعÒد  يس من املمكن إمتام � تارة  تاجئ  للعىل  ن سـ ن مج ت خم ملن يخ سل فل
رشو ناولت ا نة غدا ويقة  تعرض ا ملو�جÒعات واملؤمترات وغري ذ,، و ت ث للج ًسـ هد برازييل، وبعدها ست معع من إعداد 

شور علام  نطلق باكمل طاقهتا إىل إعداد ا ًيع األمانة أن  ن ت ملتط  .بأن العمل هبذا الصدد بدأ لفعلستسـ

هم واضعي  .390 ثالثة اليت مشلت ز^دة  رشوع ا يمي اخلار[ حدد درجة إجناز أهداف ا فوالحظ وفد مرص أن ا لتق مل ل
ية الفك تفاعل بني ا ياسات  مللكا لل سة؛ لسـ نا ية الفكرية ا:امعة لقدرات ا يص ا سة؛ وتعزيز ممارسات تر نا ياسة ا فرية و مل ف مل مللكسـ خ

بادل  مييلتوإ�حة الفرص  توى الوطين واإل تجارب عىل ا قلا سـ تاجاته عىل العديد من ملل يمي وا تاجئ تقرير ا توت  ن، وا تق تح سـن ل
تعاون ب شات وز^دة ا نا هم وز^دة ا ية بز^دة ا نارص ا لا ق مل ن لفلع سة وغري ذ,، ملع نا ية الفكرية وسلطات ا فني سلطات ا مل مللك

سة، وأراد الوفد معرفة املزيد  نا ية الفكرية ا:امعة لقدرات ا يص ا شأن ممارسات تر ثاين  هدف ا تطرق إىل ا فنه مل  مل ب ل مللكي خ ل لك
رشو تان حمدد�ن  هدف، وأراد أيضا معرفة إن اكنت حتققت  للمعن هنج املقمي ف� خيص هذا ا حمصل ً ل ع، ويف حاX أهنام حتققا ّ
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يذ  ياز من جانب ومن جانب آخر  شأن حق � يل  ية ووضع د تقصا يذ دراسة ا هام؟ وها�ن هام  نفهل مت  نف مي تف م تت ب ل ئ سـ تقي
سة نا بح املامرسات املضادة  يص  تخدام الرتا شأن ا يل  ية و تقصا فدراسة ا للم سـ ب حتل ئ لكسـ  .خ

تان .391 تني احملددتني ا يد موسونغو إىل الو للوأشار ا ثيقسـ ية، لكن كام ل هام يف صورهتام الهنا شـهتام وو نا ئ صدر� ومتت  ضعق م
تحقق، فمل  تقرير أنه مل  رشوع فقد ورد يف ا ثاين  هدف ا يمي هذه الوïئق عىل حدة، وف� خيص ا ييل سابقا مل يفحص ا ل للمل لل تق ًق

ية، وكام جاء يف ا نا يص ا رشوع عىل ممارسات الرت يمي حتديد مدى تأثري ا عتطع ا لص خسـ ملتق ل يص ا:امع ي سابق فإن الرت خرشح ا ل ل
يا، وإن إحدى  نولو يص ا بعض ف� خيص ترا ها ا رشاكت مع  ية تعامل ا ناعة و شطة ا تعلق بأ سة  جنا تك خ بعض ليف ل لك لص ن ي ف للم

نا ربط ذ,  ثال فمل يكن  يل ا يا عىل  نولو نقل ا يدة  يص ا ية للرتا شالك يه أنه حىت يف حاX الز^دة العا ًا ممك ب ج تك ملف ملخ س ل مل لمل
تأثر بعوامل أخرى عديدة، وعالوة عىل ذ, مل ناعة  بب أن سلوك ا نني  يرشوع، اكن من الصعب جدا الربط بني � لص بسث ً

باب مل  يمي، وهذه األ ترب ?مة خضمة تفوق نطاق ا سة  نا يص ا:امع لقدرات ا سـفإن حتديد مدى الز^دة يف الرت يع ف لمل تق لخ
يجة عىل وجه اخلصو يمي حتديد هذه ا تتطع ا نتق لسـ مترار العمل قد تصل ا:ول األعضاء إىل وضع أفضل ميكهنا لي ّص، ومع ا سـ

يص يف لك من أنظمهتا القانوية يث الرت هم ما حيدث من  نمن املعايرة بني األطر القانوية اخلاصة هبا ومن  خن ح  . ف

رش .392 تقل  يمي اخلار[ ا شات ا نا تمت  يد موسونغو عىل رده وا شكر إىل ا للموتوجه الريس  سـل ق سـ ملل تقل م خ شأن ئ بوع 
سة نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ  . مللك

تصاد غري الرمسي معلومات ية الفكرية و� شأن ا رشوع  يذ ا شأن  ق قدمهتا األمانة  مللك بنف ملب  Rev 3/8/CDIPث الويقة –ت

تصاد غري الرمسي اليت  .393 ية الفكرية و� شأن ا رشوع  نظر يف املعلومات اخلاصة  نة إىل ا قدعا الريس ا مللك بئ ل ملللج
 .د?ا األمانةسـتق

نت(وأشارت األمانة  .394 تصادي دراسة ) فنسساشا وونش  بو � بري الو تب  بت من  قإىل أن ا:ول األعضاء  خ يمك طل
ية  تو يذ ا تعلق  رشوع  تصاد غري الرمسي من خالل  ية الفكرية و� صالعالقة بني ا ل ت نفي ق بمللك ية34م , لتمن من جدول أعامل ا

هم ا: رشوع هو تعزيز  هدف من ا فواكن ا تصاد غري الرمسي وا:ور املوجود أو ملل تاكر يف � ية حدوث � قول األعضاء  بيف لك
نظريية  رشوع دراسة  شمل ا نة عىل أن  ناء ا:ورة األخرية  ية الفكرية يف هذا الصدد، ونص �تفاق أ تاملمكن  ي للج ملث للملك

ثالث ب�ان، وقالت األمانة إهنا سوف تعرض أمام شأن ا:راسات لواحدة وثالث دراسات إفرادية  تاسعة تقريرا  ب ا:ورة ا ًل
يني وكذ,  تصاد ا ثافة مع خرباء � شاورت األمانة  نذ ذ, الوقت  ناإلفرادية اليت يه حمل نظر اآلن، ويف الفرتة  ملعت ق بك م
يار أفضل ثالث دراسات إفرادية من شأهنا أن حتقق أهداف  متكن من ا تصاد غري الرمسي حىت  تاكر يف � تخرباء � خب ت ق

ناعة يف  ية، والقطاعات حتديدا يه قطاع احلديد وا يذ ثالث دراسات لقطاعات إفر يا  لصا:ول األعضاء، ويمت لفعل حا ًل يق تنف ً
يار معايري  يا، واكنت املعايري اليت قام علهيا � نوب أفر يايئ يف  شاب يف غا\ والقطاع ا تيا وقطاع طب األ مي ع خي يق ج لكن ك

متد عىل ما هو مطلو ية و تعأاكد تصاد غري الرمسي مي ناولت � يني ودراسات سابقة  هم جدا اكن وجود خرباء  قب، األمر ا تمل حمل ً
ناء، مث  تخذ مهنا أساسا  سمح لألمانة أن  ثل هذا ا:راسات  رشوع حمدودة ووجود  ية ا بيف تÀ القطاعات، فإن مزيا ت ي للن ً س ممل

ية الفكرية يف تÀ ا تاكر ودور ا ناول � مللكيضاف بعد آخر  بت ي ٌسـ بار اكن ُ هم اآلخر ا*ي وضع حمل � عتلقطاعات، واألمر ا ِ ُ مل
رشوع من ا:ول  بادرة ا يار أيضا مدفوعا مبا هو مطلوب، فقد جاءت  ب�ان األخرى والصü هبا، واكن � ية  ملمدى األ مخ ً ً ت لل مه

سان وفود ا:ول  تارة عىل  ية، وجاء ذكر القطاعات ا ب�ان األفر لاألعضاء وحتديدا من ا � يقل تني ً سا بقاألعضاء يف ا:ورتني ا ل
رشوع، وبدأت األمانة  ثال، وأكد اخلرباء عىل صü القطاع  يل ا شاب عىل  ثرية قطاع األ يث ذكرت وفود  ملنة،  مل س ع ك بللج ح
ية  بغة الر ند إضفاء ا رشوع فهيا، و يذ ا بل  ب�ان  يد تÀ ا تظر تأ ية وقالت إهنا  ب�ان ا شاورات مع ا مسا لص ع ل ي ت ن ل ململ نفت ق ن سـ ملع

نة يف غضون عىل رشوع  يذ ا يح األمانة اقرتاح أو ويقة  ثالثة  ب�ان ا ند حصوU عىل دمع هذه ا رشوع أو  للج ا ث ت ل ل ملع ت نفمل ت سـ
يه شاركون  رشوع واخلرباء ا*ين  يذ ا بح عىل عمل اكمل  سمح للوفود أن  ثالثة، وهذا  بوعني القادمني أو ا فاأل ينف ت تص ي ل سسـ مل ب  .س
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يث أن أحدا من الوفود مل يطلب اللكمة حث الريس األمانة عىل ئوشكر الريس األمانة عىل املعلومات .395 ئ املقدمة، و ًح
رشوع يذ ا شأن  تقارير  نة إىل حصوها عىل مزيد من ا مترار يف العمل، وأعرب عن تطلع ا مل� نفت بل ل للج  . سـ

متدة  يات ا تو يذ ا نظر يف بر\مج العمل  ملعا ص ل  )�بع(لتنفل

نظر يف الويقة  ثا ية الفكرية بر\مج مع - CDIP/11/9ل شأن مواطن املرونة يف نظام ا مللكل  نارص جديدة اقرتحت يف –ب  ُ ع
نة نة  ثا للجا:ورة ا يذها  - CDIP/3/7، والوïئق مل تعدد األطراف و تعلقة لرباءات يف اإلطار القانوين  نفمواطن املرونة ا تم مل

ميي يد الوطين واإل رشيعي عىل ا قلا لصع ثاين– لت  ل اجلزء ا

تح الريس ا .396 ملا ئت شأن ف شة  بنا ية الفكرية"ق شأن مواطن املرونة يف نظام ا مللكبر\مج معل  ُنارص جديدة اقرتحت  - ب ع
نة نة  ثا للجيف ا:ورة ا رشيعي عىل "و" مل يذها ا تعدد األطراف و تعلقة لرباءات يف اإلطار القانوين  تمواطن املرونة ا لت نف م مل

ميي يد الوطين واإل قلا ثاين– لصع  . إىل تقدمي الوïئق، ودعا األمانة"ل اجلزء ا

شأن CDIP/9/11ثوأشارت األمانة إىل الويقة  .397 ية الفكريةب  شأن مواطن املرونة يف نظام ا مللكبر\مج معل  عنارص  - ب
نة نة  ثا للججديدة اقرتحت يف ا:ورة ا مل نة نظرت األعضاء يف الويقة ُ نة  ثا ناء ا:ورة ا ث، وقالت إنه أ للج ل  ويه CDIP/8/5مث

ب" شأن ملقبر\مج العمل ا ية الفكريةبل  شة الويقة اقرتح عدد من الوفود " مللكمواطن املرونة يف نظام ا نا ناء  متدهتا، وأ ثوا ق مث ع
تعلق مبجال موطن املرونة وطلب من األمانة إعداد ويقة جتمع هذه األشطة، وجاءت إثر ذ, الويقة  تلفة  شطة جديدة  ثأ ن ث ت خم ِن ُ

CDIP/9/11تت ا نة، مث ا توضع حمل نظر ا لتف  للج شأن CDIP/7/3ثألمانة إىل الويقة ل تعلقة لرباءات ب  ملمواطن املرونة ا
ميي يد الوطين واإل رشيعي عىل ا يذها ا تعدد األطراف و قليف اإلطار القانوين  لصع ت لت نف ثاين– م ، وقدمت األمانة ل اجلزء ا

يا تو ية عىل بعض ا توى جدول أعامل ا يث ا شأن هذه الويقة،  ية  صاملعلومات األسا ل من ث ب لتسـ ح ية اليت ركزت عىل ح سـت األسا
نة،  ناء عىل طلب ا تعلقان لرباءات  تني  ية الفكرية، ومت إعداد و تخدام مواطن املرونة يف نظام ا للجهم وا ب ت يقسـ مللك ثف

تان  رشة CDIP/7/3  وCDIP/5/4/Revثيقوالو يذ  شأن  بو اإللكرتوين وفهيام معلومات  ع موجود�ن عىل موقع الو نفت ب ي
تعلق  تني عىلتمواطن للمرونة  توي لك من الو ثيقلرباءات، و تعلق : حت سة مواطن للمرونة  يذي؛ وقامئة  تملخص  خبم تنف

يد الوطين؛  يذ لك من مواطن املرونة عىل ا يه اإلطار القانوين ا:ويل و لصعلرباءات مع وصف نظري للك مهنا مبا  نف تف
تعلقة هب ية ا ناول مواطن املرونة واألحاكم الو ثرية  ملومرفقات  ن ت طك تني أن تقدما ت يقا يف أحناء العامل، ويس املقصود من الو ثل

ية  تو شة ا نا ناء  تارة من مواطن املرونة، وأ ثل مجموعة  تعلقة لرباءات وإمنا ما جاء فهيام  صحرصا ملواطن املرونة ا ل ق ث خم مي ممل ً14 
نة يف نومفرب  سادسة  ية يف ا:ورة ا للجمن جدول أعامل ا ل بت ا:ول األعضاء م2010لتمن سة طل  يف  مخن األمانة أن  تض

سة يف الويقة CDIP/5/4ثمواطن للمرونة أخرى إىل الويقة  ث، وجاءت هذه ا شأن CDIP/7/3مخل تعلقة ب  ملمواطن املرونة ا
ميي يد الوطين واإل رشيعي عىل ا يذها ا تعدد األطراف و قللرباءات يف اإلطار القانوين  لصع ت لت نف ثاين– م ، وُعرضت هذه ل اجلزء ا

ناف �جÒعات يف نومفرب ثالويقة أما ند ا نظر يف الويقة إال  يق ا:ورة مل يمت ا بب  نة، لكن  سابعة  ئم ا:ورة ا تس ع ث ل تعل للج سـل ب
يقات ا:ول األعضاء هو 2011 تالم  نة أن يكون املوعد الهنايئ ال تعل، ويف تÀ ا:ورة قررت ا سـ ، 2012 فرباير 6للج

نظر يف الو مترار ا نة أيضا عىل ا ثواتفقت ا ل سـللج يقات الواردة من ا:ول األعضاء، ومت ً نظر يف ا ية مع ا تعليقة يف ا:ورة احلا ل لل
ية مع الويقة  تحدة األمر يقات الواردة إىل األمانة من وفود الربازيل وهوندا والوال^ت ا ثبعد ذ, القرار إرفاق ا مل ل يكتعل ل

CDIP/7/3/Addنظر فهيا مع ال نة  تايل مت تقدمي الويقة إىل ا لل، و للج ث يةل صلويقة األ  .ث

تني إىل الفقرة  .398 شأن مواطن املرونة يف نظام CDIP/9/11ثمن الويقة ) ج (2جنوأشار وفد األر شأن بر\مج العمل  ب  ب
شأن مواطن املرونة  يع العمل احلايل ا*ي تضطلع به األمانة  ية تو ية  ناول إعداد دراسات إضا ية الفكرية اليت  با سـ بغ فت ت مللك

تعلقة برباءات �خرتاع يذه إعدادا للويقة ملا شري إىل العمل ا*ي مت  ث، وهذا  ًي شأن CDIP/7/3تنف تعلقة ب  ملمواطن املرونة ا
ميي يد الوطين واإل رشيعي عىل ا يذها ا تعدد األطراف و قللرباءات يف اإلطار القانوين  لصع ت لت نف ، وقد قدمت األمانة تÀ م

ثالويقة اآلن، وشكر الوفد األمانة عىل إعداد الويقة  ية CDIP/7/3ث تو يذ ا تعلق  ص، وقال إهنا  ل ت نفت  من جدول أعامل 14ب



CDIP/9/17 
132 
 

تخدام مواطن  تخدام مواطن املرونة املوجودة يف اتفاق تربس، وإن ا هم وا ساعدة يف  بو  ية اليت تطالب الو سـا سـ مل ي يمن ف لت
تعلقة برباءات �خرتاع ية ملاملرونة ا نا ب�ان ا بة  يوي  ماملوجودة يف اتفاق تربس هو أمر  ح لي لل ية لنسـ نا ب�ان ا هم ا م، وتعزيز  لف ل

ها وأولو^هتا  ياسات اليت تضع مصا يل القوانني وا حلف� خيص مواطن املرونة هذه من شأنه أن يعزز من قدراهتا عىل  سـ لتفع
ي بة يف  بات  يودا و ثري مهنا  ية تفاق تربس وا<ت  نا ب�ان ا بالرمغ من الزتام أكرث ا بار،  ية حمل � حتقالو عق ق ي م صعف ك ل ل ت ًن ع ق ط

يل إرشادي  ياب د باب  تعلقة برباءات �خرتاع، ومن مضن هذه األ تاحة ا يث مواطن املرونة ا يقي من  ل�تفاع ا غ سـ مل مل حن حلق
ية الويقة  سلطات الو يذ، وقد حفصت ا شأن ا ثواحض  ن ل طب سؤوX عن حامية CDIP/7/3 لتنف سلطات ا يقا ومهنا ا ملحفصا د ل ً قً

ية عىل وجه اخلصوص وأعربت نا ية ا عا لص تعلقة لرباءات عىل مللك مل عن رضاها هبا، وأيد الوفد العمل عىل مواطن املرونة ا ّ
ية، وقال إن الويقة  ته  ثضوء أ من للتي ناول هذا املوضوع، وقد أحاط الوفد علام هÒم شديد CDIP/7/3مه بة  ً تعد بداية  ت لي ط

تحد يقات احملددة املقدمة من وفود الربازيل وهوندا والوال^ت ا مل ل تحدة لتعل ية واتفق مع وفدي الربازيل والوال^ت ا ملة األمر يك
شأن إماكية ا:مج بني امل ية  ناألمر ب ب�ان يك هم ا يث تهنض  بحث  متل املزيد من ا لوضوعات الواردة يف الويقة، وأهنا  حب ل بفث حت

تدادا ملا  تخدام مواطن املرونة املوجودة يف اتفاق تربس، ومن شأن هذا أن يكون ا ية ال نا ًا م ي سـم مت مع/ حىت اآلن، وميكن ل
ند احلديث عن إعداد دراسات  تاج إىل مزيد من العمل  يا، ومن اÍاالت اليت  تلف موضو شاهبة ال  يغة  عاعÒد  حت ع خت م ًص
تعلقة برباءات �خرتاع الوارد يف الفقرة  شأن مواطن املرونة ا يع العمل احلايل ا*ي تضطلع به األمانة  ية تو ية  ملإضا ب سـ بغ ف

يل مواطن املرونة الوارد يف املادة CDIP/9/11ثويقة من ال) ج(2 ّ تعد من 27ي من اتفاق تربس، إن املادة 27حتل جمال 
يه مفن املمكن أن  ية، و نا ب�ان ا ية خاصة  ية يف �تفاق واليت تعد مواطن املرونة الواردة فهيا ذات أ نصوص األسا علا ل لل مه سـ مل

يل األمانة للامدة  يال،27حتليأيت  ً أكرث  تعلقة لرباءات تفص تني ال تقدمان حرصا ملواطن املرونة ا مل وكام ذكرت األمانة فإن الو ً ثيق
تلف  يل ولن  بق مع/ من  يعي ملا  تداد  ثابة ا يكون  تايل فالعمل املقرتح  تارة مهنا، و خيوإمنا تقدمان مجموعة  حتل سـ ب مب سـ ل طخم م

ثال املزيد  يل ا شمل عىل  ملنه بأي شلك نوعي، وميكن U أن  س ي يق بع تعلقة جلدة وا يل ملواطن املرونة ا تح بمن ا مل ل لتطل
يل عىل اإلطالق، وشمل هذه مرونة  تح نارص أخرى إما أهنا وردت بإجياز يف الويقة أو أهنا مل ختضع  ناعي و تا ل لل ث ع لص

نظام العام أ تغالل ا*ي اكن رضور^ محلاية ا نب � يفاء رشوط الرباءة و�خرتاعات و بعاد من ا ل� سـ جت س ًس ت يات ت قو األخال
يوا\ت  با�ت وا ئة ويه ا نب اإلرضار  بات أو الصحة أو  يوان أو ا رش أو ا ياة ا حلالعامة مبا فهيا حامية  ن ب تج ن لحل ل ل ل يل بح

يل أن يفحص نطاق مواطن املرونة هذه، وهذا  تح يوا\ت، ويود الوفد  با�ت أو ا تاج ا يوية الرضورية إل يات ا لوا لل حل ن ن حل للعمل
بارة أخرى جيب عىل سيساعد ا:ول األعض تاج، و ية إ تج أو  يفاء رشوط الرباءة ألي  بعاء عىل حتديد مدى ا ن معل ن مس ت

ها،  ية يف  نا ية ا ية الفكرية أو ا ساعد ماكتب ا يث  ية  شمل جوانب  يال وأن  يل أن يكون أكرث  تح معلا مللك عمللك لص ي حب ن ي تفص ل تقل ً
نطلق  شأن مواطن املرونة هذه من  موتوجد حاجة للمزيد من العمل  ياء ب نفاذ إىل ا:واء وا ميأثرها عىل الزراعة والصحة وا لكل

يذ دراسة  باب طلب الوفد من األمانة  ئة، وهذه األ ناعات الغذاء واألمن الغذايئ وا ناعات األدوية و يوية و نفا ل تي سـ ب ص ص لحل
يل مبا فهيا تÀ املذكورة يف املادة  تح لحول لك مواطن املرونة اليت مل ختضع  يع املؤهü ي من اتفاق تربس 27لل ضخبصوص املوا

شأن  يع العمل احلايل ا*ي تضطلع به األمانة  ية تو ية  ياق إعداد دراسات إضا بللحامية مبوجب الرباءة، ويمت هذا يف  سـ بغ فسـ
تعلقة برباءات �خرتاع كام هو مذكور يف الفقرة  ترب CDIP/9/11ثمن الويقة ) ج(2ملمواطن املرونة ا تع، وميكن ل�راسة أن 

تاجئ يقا حترير^ أيضا ف� خيص نأوىل  رشة، وأضاف الوفد أن :يه  نة احلادية  ند وأن تعرض أمام دورة ا ً هذا ا ًً تعل للج عب ُ ل
سابعة من املرفق األول للويقة  ثالصفحة ا تني CDIP/7/3ل ية ذات الصü يف األر يث ورد ذكر األحاكم القانوية الو ن  ن جن ط ح

يفاء رشوط الرباءة ملواد موجود ية  ستوا يف األمانة إشارة إىل املادة ملعن نا أراد الوفد أن  يعة، و تضة يف ا ه من ) أ (4لطب
تخدام اليت ورد فهيا تعريف لالخرتاع24.481القانون رمق   .سـ املعين لرباءات ومناذج �

ب�ان .399 ية والصü الويقة  سمت جلودة العا يا الوïئق اليت قدمهتا األمانة وقال إهنا ا للوأيد وفد كولو ث ل ت مب ية، وأراد ّ نا م ا ل
شأن الويقة  يقات املقدمة  نة أن تركز عىل تÀ الوïئق وألخص عىل ا ثالوفد من ا ب تعل ، واتفق الوفد مع CDIP/7/3لللج

شأن مواطن املرونة الواردة يف الويقة  نارص اجلديدة املقرتحة لرب\مج العمل  ثا ب  وألخص �قرتاح الوارد CDIP/9/11لع
ي) د (2يف الفقرة  سـتو يذ دراسات ب شمل جماالت أخرى غري الرباءات، وجيب  تعلق مبواطن املرونة  تنفع معل األمانة ا يل مل

ب�ان  ياسات العامة يف ا تخدمت مواطن املرونة إلجناز أهداف أوسع  ناحجة اليت ا ية ا تجارب الو ناول ا لإفرادية  سـ سـ ل ن ل للت ط ت
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يود القانوية  ية، وجيب عىل ا:راسات أيضا أن ترصد ا نا نا لقل يذ ًم يذ مواطن املرونة، وجيب  ية واإلدارية يف  نفواملؤ تنف ت سسـ
ئة، وإن املقصود  ياسات ا يذ  ناعي يف  تطوير ا بحث وا شمل دور ا ناخ مبا  ية الفكرية وتغري ا ناول ا يدراسات  نف مللك بت سـ لص ل ل ي مل لت ت

تخدام الفعال وال ية � هم  شأن مواطن املرونة يف اتفاق تربس اكن تعزيز  ندوات  ّمن ا سـ ب يفل ف اكمل ملواطن املرونة مبا يدمع كي
ياسات  تعامل مع ا ئات اليت  ثيل ا ئة وغريمه من  سؤولو ا ندوات  ثل هذه ا شارك يف  ية، وجيب أن  سـأهداف ا ت ي مم ب م ل ي لمن ه لل ي م لت

ناعة  نه يف جماالت اك تفادة  يوي وا*ي ميكن � نوع ا شأن ا بريا من األحباث يمت اآلن  يث أن قدرا  ية  لصا سـ حل ت ب ك مي ح لئ ًب ً ل
يذ مواطن والصحة ساعد ا:ول األعضاء عىل  ية  ساعدات ا متر يف تقدمي ا بو أن  تنف وغريها، وطلب الوفد من الو ل تتق ن مل لي تسـ
 .املرونة

شأن مواطن املرونة يف وحتدث .400 نارص اجلديدة املقرتحة  با  ب وفد ا:امنرك مس �حتاد األورويب ودوU األعضاء مر لع ً ح
ية الفكرية يف الويقة  ثنظام ا ساعدات القانوية CDIP/9/11مللك شاركة ?مة يف جمال ا ثابة  تأيت  ن، وقال إن �قرتاحات  مل م مب سـ

تخصصة  شطة اجلديدة ا متلت �قرتاحات عىل عدد من األ ية الفكرية، وقد ا بو بداخل نظام ا ية اليت تقد?ا الو ملوا ن ي شـن مللك لتق
ية الفكري يذ مواطن املرونة يف نظم ا مللكلغرض تعزيز املعرفة  ند بتنف هم  ية، ومن ا ية وإلدما<ا يف املامرسات الو عة الو ن ملن ط ط

شطة  يجب عىل األ بار،  ية يف � ساعدات القانوية وا بو يف ا شطة اجلديدة يف هذا اÍال أخذ دور الو نوضع األ ت ن ن مل ي فن ع لتق
ساعدات  نب تكرار العمل القامئ، وأما مجموعة أدوات ا نطاق وجيب  ملاجلديدة أن تقع داخل هذا ا جت ية مفن ل رش ية وا يعا تن لتق ل

توفرة  ية ا يل املوضو تفا متد عىل ا يذ مواطن املرونة، لكن مزا^ جموعة األدوات  ب�ان عىل  ساعد ا ها أن  ملاملمكن  ع ص ل ل سـتعت نف تل
ب بغي  تايل  يل، و تلفة اعÒدا عىل درجة ا يذ مواطن املرونة ا تلف آراء ا:ول األعضاء ف� خيص  قفهيا، وقد  ن ينف ل تفص � لخت ً ل ت
توي عىل  شاء صفحة �نرتنت  ية والقانوية، ورحب الوفد بإ نارص ا يح  ا تح�تفاق عىل وضع مجموعة األدوات تو ن ن ن لع لض ّ لتق

ثü لل تاحة، وف� مماملعلومات اخلاصة بأحاكم القضاء وأ بو وغريها من املوارد ا ية الو ملامرسات الفضىل ومواد تدريب أاكد ي مي
يذ ا:راسات اإلفرادية تعداد �حتاد األورويب ودوU تنفخيص  رشوع حمدد، وأعرب عن ا شاط  يذها يف صورة  ميكن  سـ  من نفت ف

ية  ندوات الو ية مبا فهيا ا ية واإل ندوات الو نظمي املزيد من ا يل، وف� خيص  رشوع من هذا ا شة  نا ناألعضاء  ل مي ن ل ت ب ق طمل قلط لق م
شأ رش املعلومات  شطة  بشأن مواطن املرونة يف اتفاق تربس فإن أ ن نب شطة القامئة ي نن مواطن املرونة بصفة عامة تقع مضن األ

تعداد  ية، ومع ذ, فاالحتاد األورويب ودوU األعضاء عىل ا نا ب�ان ا ية  ساعدة القانوية وا بو ف� خيص توفري ا سـللو ل لل ن ن مل مي لتق
شات ال تزال مط نا رشوع خمصص، وقال إن املزيد من ا نظر فهيا وألخص يف إطار  قللمزيد من ا مل بل إعداد مل قلوبة 

شمل جماالت أخرى من  شأن مواطن املرونة  يع العمل  تعلقة لرباءات أو تو شأن مواطن املرونة ا ية  يدراسات إضا ب سـ مل لب ف
نظامت األخرى بو وا بü بداخل الو سابقة وا شطة ا تفادى ازدواج األ ية الفكرية وذ, حىت  ملا ي ل ن ملقن  .مللك

ية والاكرييبمجموعة ب�ان أموحتدث وفد راغواي مس  .401 ث شاكرا األمانة عىل عرض الويقة تينرياك الال ًCDIP/9/11 
ية الفكريةبر\مج "بشأن  شأن مواطن املرونة يف نظام ا مللكمعل  نة - ب نة  ثا للجنارص جديدة اقرتحت يف ا:ورة ا ل مع ، وقد "ُ

يذها يف ه شطة اليت ميكن  ثرية ختص األ ية  تنفتقدمت ا:ول األعضاء قرتاحات  ن ك شمل تفصيل شطة  تذا اإلطار، وهذه األ ن
ناول مواطن املرونة  تقدمة ودراسات  ب�ان ا ناحج ملواطن املرونة يف ا يذ ا ية ا  üث يل اإلرشادي وأ تباعة ا: نف يف تم مل ل ل لك ل لتط
تخدام ناحجة يف ا ية ا تجارب الو ناول ا ية الفكرية األخرى ودراسات إفرادية  تعلقة لرباءات ومواطن مرونة ا سـا ل ن ل ت طمل ت  مللك

تقارير، وأعرب  ية وإعداد ا ية واإل ندوات الو ية خبصوص مواطن املرونة ونظمي ا ساعدة ا لمواطن املرونة وتوفري ا مي ن ل ت ن قلمل ط لتق
بو املعين مبواطن املرونة مع  بادرات مضن بر\مج معل الو يذ هذه ا بهتا يف  بادرات وعن ر هذه ا يد اÍموعة القوي  يعن تأ مل غ مل نفي تل

بادرات يف بر\مج معل يقدم وضع األعامل اليت تقو نت اÍموعة أن تدخل هذه ا بار، و ئات أخرى حمل � ّم هبا  مل مت ت عي ه
نة، وشكرت اÍموعة األمانة عىل الويقة  ثألعضاء ا شأن CDIP/7/3للج تعلقة لرباءات يف اإلطار ب  ملمواطن املرونة ا

يد الوطين وا رشيعي عىل ا يذها ا تعدد األطراف و لصعالقانوين  ت لت نف مييم ثاين– قلإل ية ل اجلزء ا تو تفق مع ا ص، وقالت إن الويقة  ل ت ث
ية، 14 ياسات ا يذ  تعلقة لرباءات أمر ?م جدا لوضع و تخدام مواطن املرونة ا ية، وإن ا من من جدول أعامل ا سـ مل سـ تمن لت تنفل

شأن مواطن املرونة هذه وترى أن الويقة  ثواÍموعة تؤيد العمل  يد، وميCDIP/7/3ب ترب أساس  ج  بعض جوانب تع لكن 
شمل الويقة  ية الفكرية ا*ي  شأن مواطن املرونة يف نظام ا ثالويقة أن ختضع ملزيد من الفحص وألخص بر\مج العمل  ي ب مللكث
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CDIP/9/11 هم مواطن ية عىل  نا ب�ان ا ساعدة ا هذا األمر مطلوب  تني  سان وفد األر رشح عىل  ف، وكام جاء ا م لف ل مل ن جل ل
يقات ومالحظات املرونة املوجودة يف اتفاق يال ملواطن املرونة عىل ضوء  يال أكرث  يه فإن اÍموعة تؤيد  تعل تربس، و تفص حتل ًعل ً ي
ية  .لالوفود يف ا:ورة احلا

شأن مواطن املرونة يف نظام  .402 ية شاكرا األمانة عىل بر\مج العمل القمي  ب�ان األفر بوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا ّل ً يق
ية الفكرية، ورأت اÍم يذها، وإن مللكا تايل جيب  نة و ية و نارص اجلديدة املقرتحة لرب\مج العمل إجيا يع ا نفوعة أن  تممك ل ب لع مج

يذ مواطن املرونة، لكن  ية يف  نا ب�ان ا ها ا ية اليت توا تحد^ت ا تعامل مع ا ساعد عىل ا نارص  نفتضمني هذه ا م ت< لس ل لعمل ل ل ي لع
نارص اجل نة يف هذه ا هم اÍموعة فإن نظر ا لعسب  للج يع فحب تعامل مع هذه املوا يد حق ا:ول األعضاء يف ا ضديدة لن  ل ّ يق

üبو األخرى ذات الص همة يف جلان الو يا  .مل

ييل األمانة عىل الوïئق وقال إن بر\مج العمل الوارد يف الويقة  .403 ثوشكر وفد  با بصفة CDIP/9/11شـ نا ً يعد  سـ م
شأن مواطن املرونة يف نظام ا مللكعامة، وجيب أن يكون العمل  ية، ويعد ب لية الفكرية عىل أكرب قدر ممكن من الكرثة والفعا

يذ  ية  شري إىل  ية الفكرية، وا:راسات معوما وألخص تÀ اليت  توازن وفعال  نفهذا األمر ?ام لضامن نظام  يف للملك تم ك ت ً ً
رش املعلومات أخرب الوفد ا شطة  تكون \فعة، وف� خيص أ تقدمة  ب�ان ا نمواطن املرونة يف ا ن سـ مل ييل شاركت ل شـنة بأن  للج

تعلقة  تخدام مواطن املرونة ا شأن ا يا  بو مؤخرا مع سلطات كولو ندوة اليت نظمهتا الو بادرات مهنا ا مليف بعض ا سـ ب ب ي ل ممل ً
هادئ  يط ا يا وا تصادي آل تعاون � للرباءات، ويف إطار رابطة ا حملق سـ نظمي 2012يف مارس ) APEC(ل ييل أيضا  بت قامت  ًشـ

شأن � بندوة دوية  ثلون من ل ية  يدات اخلاصة حبق املؤلف واحلقوق اÍاورة، وقد شارك يف تÀ الفعا ممناءات وا ل ي لتقت ث سـ
بو أيضا هادئ وشاركت فهيا الو يط ا يا وا تصادي آل تعاون � ب�ان األعضاء يف رابطة ا ًا ي حمل سـ ل لل  .ق

ناول الويقة  .404 ية  تحدة األمر ثوبدأ وفد الوال^ت ا ب تمل توت عىل  وشكر األمانة CDIP/9/11يك حعىل إعدادها وقد ا
نة األخرية  شات دورة ا نا شأن مواطن املرونة عىل أساس  تضمهنا بر\مج العمل  نة  نارص اجلديدة ا للجمجموعة من ا ق ب ي ملع لملمك

شأن بعض آخر مهنا وإن :يه   üئ ها وإنه أراد طرح أ نارص اجلديدة عىل  بيف نومفرب، وقال الوفد إنه فضل بعض ا سـ بعضلع ّ
شأ يدها، إنه يؤيد �قرتاح بحتفظات  يع تأ نارص ويه اليت  ئة األوىل من ا يهتا، مث أشار الوفد إىل ا ين  تط يسـلع لف بشأن ) و(بق

يا\ت  به قاعدة  توي عىل خدمة  شاء صفحة عىل اإلنرتنت  بإ شـ حت ناء ا:ورة IP Advantageتن ث، وقد أيد هذا �قرتاح أ ّ
نه فقد فعل ذ, آخرون أيضا، وي سب  لاألخرية و ً ظ ته اقرتاحا جديدا ولعل حب ًس واحضا ملاذا ال يزال األمر مطروحا  ً ً بصفً

بدأ  يث ا ية ويه �قرتاحات اليت يؤيدها الوفد من  ثا ئة ا سأX، وأما ا يع إلقاء بعض الضوء عىل هذه ا ملاألمانة  ن ل مل حتط لف تسـ
شمل �قرتاحات  شأهنا أو تعديالت حمددة  ية  تنه يريد معلومات إضا فب ف ، وأورد الوفد )ح(و) ز(و) د(و) ج(و) ب(لك

شأن لك مهنا، وبدأ القرتاح  بيقات  يذ مواطن املرونة يف ) ب(تعل ية  ثü عىل  تدعي من األمانة أن توفر أ نفا*ي  يف تم ك يسـ
تعلقة لرباءات واليت مشلت  تني حول مواطن املرونة ا تقدمة، وأحاط الوفد علام بأن األمانة أصدرت لفعل درا ب�ان ا ملا سـ مل ًل

ث ية، وبصفة عامة مأ شارك يف اخلربات ا سمح ل�ول األعضاء  يا\ت املذكور اآلن  يق، وإن اقرتاح قاعدة ا  üلعمل ت ي ب لب س ل للتط
يذ مواطن املرونة  ية   üث شمل أ يا\ت، وأضاف إن دراسة  يل قاعدة ا تأ نفجيب إ�حة وقت إضايف ل�ول األعضاء  يف تم لك ت ب ه لل

تقدمة مبا فهيا املامر ب�ان ا مليف ا شأن حتديد أي مواطن ل بسات الفضىل وأحاكم القضاء ميكن أن تدفع األمانة إىل تصدير رأهيا 
شة املامرسات الفضىل، ورأى الوفد أن  نا ند  ية وألخص  توى معني من ا ند  ب� حمدد  سب  قاملرونة يه األ ع من سـ ع ل من لت ً م

ثل هذه األمور، و*,  تعني علهيا حتديد  ما:ول األعضاء وحدها يه اليت  يد �قرتاح ي ند هذه املرحü تأ يفضل الوفد  ع ) و(ّ
نظر يف دراسات أخرى  تعدا  نفذها األمانة، وظل الوفد  سأX دراسة أخرى  نظر يف  بل ا يا\ت  للشأن قاعدة ا سـ ت م ل ب ًب م قل

تعلقة لرباءات يف إطار �قرتاح  ملشأن مواطن املرونة ا ناية تفاد^ حل) ج(ب يار هذه املوضوعات  ًلكن جيب ا بع دوث خت
ية يف حاX صدور خل مع أعامل اللجان األخرى، وأوحضتدا شارة خربائه املوجودين لعامصة األمر ياجه ال يك الوفد ا ت ست ح

يحدث، وف� خيص �قرتاح  بدو أنه  ية وهو ما  ناء ا:ورة احلا سـاقرتاحات أ ي ل أعرب الوفد عن اعرتاضه ألي معل ) د(ث
تعلقة حبق  شأن مواطن املرونة ا ملإضايف  يدات ا*ي مت ب ناءات وا شأن � ثف  ياملؤلف عىل ضوء بر\مج العمل ا ت لتقب ث سـملك

ية حبق املؤلف واحلقوق اÍاورة، وقال إنه من غري الواحض ما يه مواطن املرونة اليت ميكن أن ختضع  نة ا:امئة ا نيف ا ملعللج
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نظ تعد  تجارية أو اإلنفاذ إال أنه  للل�راسة يف جمال قانون العالمات ا سـ هذه اÍاالت، وأما مل لر يف اقرتاحات ا:ول األعضاء 
بة لالقرتاح  شمل ) ز(لنسـ ية الفكرية وأن  هم مواطن مرونة ا ية تعزيز  تعداد :مع إعداد عرض  يفإن الوفد عىل ا بغ مللكسـ ف

شأن هذا �قرتاح، وأراد أيضا معرف نه يريد املزيد من املعلومات  متع املدين،  ساهامت من ا ًالعرض  ب لكم Í بو ية إن اكنت الو
شأن  ية، وإن أي عرض  ساعدة ا شطهتا يف ا ية الفكرية مضن أ ناولت مواطن مرونة ا بل أي عروض  بأعدت من  ن مل ن لتقت مللك ق

ية  تو سب ما ورد يف ا بات  شة للحقوق والوا نا شمل  تعني أن  صمواطن املرونة  ل حب ق ي جي ية، وقال 14م لتمن من جدول أعامل ا
شأن �قرتاح ًالوفد إنه حيب أيضا احلصول عىل ندوات ) ح(ب مزيد من املعلومات  لا*ي أشار إىل احلاجة إىل مزيد من ا

ية حول مواطن املرونة، وقد أصدرت األمانة الويقة  ية واإل ثالو مي قلن توت عىل CDIP/8/5ط ها األخري اليت ا Òناء اج ح أ ع ث
تعلقة مبوضوع مواطن املرونة اليت  بو ا شطة الو يه قامئة بلك أ ملمرفق  ي ن نذ ف يذها  ممت  ثري من 2009تنف لك، وورد يف القامئة ا

شطة  ميي وأهنا أيضا تدخل مضن خطط األ تويني الوطين واإل ندوات عىل ا نظمي ا ندوات، وأشارت الويقة إىل أنه مت  نا سـ ل ت ث ًل قل مل
ندوات  بل �تفاق عىل املزيد من ا يذ مواطن املرونة، و شأن  ية  تجارب ا بادل ا بü بغرض  لا ب لعمل ل قت نف يود الوفد احلصول تملق

بل، وف� خيص اقرتاح صفحة عىل  نعقد يف ا ندوات اليت عقدت لفعل وأهيا اليت  ية توحض أي ا تقعىل معلومات إضا ت ملسـف س ل
يديو واملواد والعروض وما  يالت ا شمل  يث  ناولت مواطن املرونة  ندوات اليت  شأن ا لفاإلنرتنت خمصصة ملعلومات  سج ت حب ت ل تب

ثال وهل توجد شابه ذ, فإن الوفد كذ يل ا ثل هذا العمل عىل  تاج إىل مزيد من املعلومات حول تلكفة  مل,  س بحي م
شات اليت متت عىل  نا ناول ا نه دمع فكرة إعداد تقرير  بو، والوفد  هذه ألنواع أخرى من ندوات الو قصفحات  مل ي تي ميك ك

ث ئة ا شأن مواطن املرونة، وأما ا ندوات  ميي يف ا تويني الوطين واإل لا ب ل لفسـ قل ها الوفد يف مل ثة اليت ختص �قرتاحات اليت يعار ضا ل
ية فأوها هو �قرتاح  لصورهتا احلا تعني عىل ا*ي يطالب مب) أ(ل ية، وكام قال الوفد سابقا  رش ساعدة  يجموعة أدوات  يع ًم ت

تخدم  ب�ان أن  شأن مىت جيب عىل ا ها أن تقدم نصاحئ عامة  ية، وال جيب  سـاألمانة أن تظل حمايدة وموضو ل ب تع نا حمددا ل ًمو ً ط
شمل هذه القرارات اعÒد اتفاق  ية اخلاصة وقد  ياسا تخذ قراراته ا يادته وجيب أن   U تمن مواطن املرونة، فلك ب� ت سـ ي لسـ

يع مواطن املرونة  ية  بارشة، وميكن للوفد أن يؤيد  ية ا ت�رات األ ية جذب � جتمتربس إضافة إىل مواطن املرونة  معل مل ب جنبغ س ي
نف وحتدث املعلومات املوجودة بأسلوب موضوعي وحمايد، مث كام وردت يف القو ية ولكن فقط يف حاX أهنا  ّانني الو ّ تص طن

تفت الوفد إىل �قرتاح  نرص املقرتح يف صورته ) ه(لا يع ا:راسات اإلفرادية، ورأى الوفد أن هذا ا لعا*ي أشار إىل  جتم
يود القانوية املفر شمل ا ية يعد واسعا جدا و ناحلا ي لقل س ً شمل اتفاقات دوية أخرى ً يذ مواطن املرونة وهذا قد  لوضة عىل  ي تنف

شف غري الاكيف عن املعلومات يف  شة املوضوع اجلديل وهو ا نا شأن اإلنرتنت، واقرتح الوفد أيضا  بو  لكثل معاهدات الو ق ب مي ًم
يود، و*, اعرتض الوفد عىل املزيد من العمل يف إطار �قرتاح  ته أحد ا لقالرباءات  ، ورأى الوفد أنه يف هذه )ه(بصف

نرص  يا\ت الوارد يف ا لعاملرحü من بر\مج العمل فإن اقرتاح قاعدة ا ها ) و(لب بدأ ا:ول األعضاء من خال  üي لهو أفضل و ت لسـ
تفت الوفد إىل الويقة  يذ مواطن املرونة، مث ا تجارب يف  ثبادل ا ل ل تعلقة CDIP/7/3/Addتنفت شأن مواطن املرونة ا مل  ب

شأن املراجعات اليت دخلت عىل ا:راسة اليت لرباءات  يقات  بوشكر األمانة عىل إعدادها، وقال إن :يه عدد من ا لتعل
ية، وإن موضوع يولو شأ املواد ا شف عن  يقات ألساس ختص موضوع ا جاقرتjا وفد الربازيل وا ب ن لك لتعل شف عن  مل لكا

نا بات الرباءة خيضع اآلن  ية يف  يولو قشأ املواد ا للم طل ب جن ل توصل م ية ا:وية ويف جملس تربس، ومل يمت ا نة احلكو لشة يف ا ل يللج م
باري،  شف اإل نا واحض، ال جيب وجود رشط  ية  تحدة األمر شأن، وموقف الوال^ت ا جإىل توافق يف اآلراء هبذا ا لكيك ه مل ل

بو، هود وإهدارا ملوارد الو يازا وازدواجا يف ا شأن يعد ا شات هبذا ا نا يوإن متديد ا حن ل ق ًمل جلً هذه ً تدى  يث يوجد لفعل  ل  ًح من
شأن  ته للمراجعات املقرتحة من وفد الربازيل  ية ا:وية، و*, أعرب الوفد عن معار نة احلكو شات يف ا نا با ض ل للج ق ممل

 .ا:راسة

بو جيب أن تقدم نصاحئ  .405 يان األمانة عىل إعداد الوïئق، وقال إنه دامئا ما أعرب عن رأيه بأن الو يوشكر وفد ا ًل
ية بار الاكمل يف عموضو تعني وضع هذا حمل � تخدا?ا، و هم مواطن املرونة وا شأن  ية وقامئة عىل احلقائق  ت و ي سـ ب عمعل ف

يذ مواطن املرونة يف حاالت  ية واألقل منوا عىل  نا ب�ان ا ساعد هذا ا شأن مواطن املرونة، و بل  نفبر\مج العمل ا م تملق ًس ل ل ي ب
ياق ويف حاX اعÒد ا بة، ويف هذا ا للنا سـ لسـ تلفة يف بر\مج م شطة ا بة األ بل جيب علهيا أن تضمن مرا نود للعمل ا �نة  ن ب قج ملق ل



CDIP/9/17 
136 
 

يه  شارك  تعدى نطاق اتفاق تربس وذ, من خالل أي إجراء أصيل بداخل الرب\مج ميكن أن  فالعمل ملعرفة إذا اكنت  تي ت
 .ا:ول األعضاء

ب .406 يا ما جاء يف لكمة وفد مرص مس مجموعة ا نوب أفر لوأيد وفد  يق ج تحذير بأال ّ تعلق  ية وألخص ما  ل�ان األفر ي يق
بو األخرى ية مبواطن املرونة يف جلان الو نة ألعامل األخرى ا ييرض معل ا ن  .ملعللج

مجموعة ب�ان أمرياك ، ومض الوفد صوته إىل ما جاء يف لكمة CDIP/9/11ثوشكر وفد الربازيل األمانة عىل الويقة  .407
ية والاكرييب تني، وأيد الوفد اقرتاح املزيد من ا:راسة ملواطن املرونة الواردة يف املادة  واشرتك يف تينالال ّالرأي مع وفد األر جن

نارص اجلديدة الواردة يف الويقة 27 تضمني ا ث من اتفاق تربس، ورحب أيضا  لع ب ً شأن بر\مج معل مواطن CDIP/9/11ي ب 
ية الفكرية، وشكر الوفد األمانة عىل إع  كذ, وقال إن الوفود مدعوة CDIP/7/3 Addثداد الويقة مللكاملرونة يف نظام ا

توى الويقة  شأن  يقاهتا  ثإىل تقدمي  حم ب نذ فرتة طويCDIP/7/3  üتعل تة  ثا م، وإن الوفد مل يفعل سوى أنه عرب عن آرائه ا ب ل
يحت ف يث أهنا جمرد إعادة رسد للرأي، وقد أ ست جديدة  تشأن هذا املوضوع، وإن املعلومات املقدمة  ي حب بة ل نا سـرصة  م

يقاهتا  .بتعلللوفود لإلدالء 

يذ مواطن املرونة داخل إطار الرنوجيّورصح وفد  .408 ب�ان  يع ا ية مباكن أن  تنف إنه بصفة عامة يعد من األ ل تط تسـمه
ته مس �حتاد األورويب ودوU األعضاء ف�  لكم�لزتامات القانوية ا:وية، ومض الوفد صوته إىل صوت وفد ا:امنرك يف  ل ن

نب ازدواج العمل يف هذا اÍالCDIP/9/11ثص اقرتاحات الويقة خي  .جت واحلاجة إىل 

ية،  .409 تحدة األمر يده الاكمل ملوقف الوال^ت ا نه أعرب عن تأ يق  ندا أن وفد الربازيل جمرد أدىل  هم وفد  يكو لك ملف ي تعل بك
ية ا:و نة احلكو شة يف ا نا ية خيضع  شأ املوارد الورا شف عن  لوإن ا للج ق للم ث ن ملك ته هذا م ضية وقد أشار الوفد سابقا إىل معار ً

 .�قرتاح

ئلهتا .410 يقات الوفود وأ سـودعا الريس األمانة إىل الرد عىل  تعل  .ئ

ندا لوجنكروفت(وشكرت األمانة  .411 يدة لو سيا نافعة يف جمال مواطن املرونة يف ) لسـ لاألعضاء عىل إرشاداهتم الواحضة وا
يقا ية الفكرية، وأحاطت علام  بتعلنظام ا ً ية العمل القامئ يف مللك شأن أ بدو أن مثة اتفاق عام موجود  تلفة وف�  مهت الوفود ا ب ي �

شطة، ومن بني  تلفة واأل يام األمانة هبذا العمل بكفاءة وبدون ازدواج بني اللجان ا نجمال مواطن املرونة واحلاجة إىل  � ق
تلفة الواردة يف الويقة  ث�قرتاحات ا �CDIP/9/11شأن �قرتاح  الحظت األمانة و املعين ) و(بجود توافق يف اآلراء 

يا\ت عىل غرار  شاء قاعدة  ببإ ية فقد IP Advantageن تحدة األمر يك ، ويف هذا الصدد وردا عىل مالحظة الوال^ت ا مل ً
نة، لكن األمانة أشارت إىل أهنا ر ناء دورات سابقة  هذا �قرتاح قد أعطي أ يد العام  تأ يط علام بأن ا للجأ ث ي ُل ل أت من ًح

بب وجود الروابط وإماكية  رشوع يف العمل  بل ا يع �قرتاحات اجلديدة  شأن  نة  يضاح رأي ا نالرضوري ا مج ب للج سس ق بت ل
ية، ومع ذ, فقد اختذت األمانة اإلجراءات األوية  نارص أخرى جديدة مقرتحة يف الويقة احلا ل�زدواج بني هذا �قرتاح و ل ث ع

يث امليض قدما يف تحضريية من  ًوا ح يا\ت عىل غرار ل شأن قاعدة  ب العمل  تابع هذا IP Advantageب تظر أهنا  ست وا ملن
شاط قربا جدا، مث أشارت األمانة  ًا ً ي تو:(لن يب  يد  شـا يل يسـ بل شأن مواطن املرونة ) ف بإىل �قرتاح املعين بويقة جديدة  ث

تعلقة لرباءات، وأحاطت األمانة علام بطلب عدد من الوفود اخلوض يف مزيد ًا تعلقة مل شأن مواطن املرونة ا شات  نا مل من ا ب ق مل
ً من اتفاق تربس، وأحاطت علام أيضا بأن بعض الوفود األخرى يف حني أهنا ال 27لرباءات وألخص تÀ الواردة يف املادة  ً ي

يه اقرتحت األمانة  سلطات، و شارة ا شة واحلاجة إىل ا نا علتعارض �قرتاح إال أهنا تدعو إىل احلرص وا ل ت ق نإماكية أن جتمع سمل
مترار هذا العمل ية مع ا:ول األعضاء لرؤية مدى إماكية الوصول إىل حل وسط ال شات غري ر نا سـقامئة وتعقد  ن مس ق  .م
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يد بعض الوفود لالقرتاح ال تزال وفود أخرى حباجة إىل  .412 يل األمانة بأنه مع توافر تأ تني مع  يواتفق وفد األر حتل جن
ها، واتفق الوفد مع  شارة عوا مصا ية تعقدها األمانة ست شاورات غري ر شاركة يف  تعداده  مساقرتاح األمانة، وأعرب عن ا م للم سـ

سمح مليض قدما ف� خيص اقرتاح الوفد يل  ًللوصول إىل  ي  .بس

بعض  .413 بت إيضاحات  هم الوفد أن بعض الوفود  لوشكر وفد مرص األمانة والوفود عىل ما تقدموا به من لكامت، و طل ف
نة �تفاق عىل األمور أو رمبا إعادة  يع ا يذ ذ, رمبا   Xيع، وحا شأن هذه املوا للجياغهتا حىت ميكن امليض قدما  تط ض ب تسـص تنف ً

ية، ورأى الوفد  شاورات غري الر ية املرصودة يف ا با نارص ا شة ا نا ية، وميكن  نفذ يف ا:ورة احلا ية  مسنارص إضا مل ل لع ق ل ت قع م ّف
نارص املقرتحة م شأن أكرث ا لعإماكية امليض قدما  ب ياغةًن يل من إعادة ا ية أو ا لصن خالل توفري معلومات إضا لقل  . ف

ية إضافة إىل �قرتاح  .414 ته، وال شك من وجود عدد من �قرتاحات اإلضا فوشكرت األمانة وفد مرص عىل  ) و(لكم
ي ثال ف� خيص الفقرة الفر يل ا يح، وعىل  تو يدها مبجرد إ�حة املزيد من املعلومات أو ا عاليت ميكن تأ مل س ض ل فإن ) ج(ة بي

يار  تعلقة لرباءات مع احلرص يف ا ناول مواطن املرونة ا ية  يذ دراسات إضا يقات املطروحة تقيض بإماكية  تا مل ت ن ختعل تت ف نف ل
يع األمانة  ية حىت  شات غري ر نا تطاملوضوعات حىت ال حيدث أي تداخل لألعامل، وميكن أن يكون هذا موضوع  مس تسـق م

ها يف هذا اÍا مترار يف أعام ل� سابقة ل�ورة القادمة إذا لزم سـ تايل أو يف الفرتة ا يوم ا ناء ا شاورات أ لل، وميكن انعقاد هذا ا ل ل ث مل
ية  شأن ) د(عاألمر، وعالوة عىل ذ, وف� خيص �قرتاح الوارد يف الفقرة الفر ببات واحضا عدم وجود توافق يف اآلراء  ً ف

تجارية وإنفاذ تنفيذ مزيد من ا:راسات يف جمال حق املؤلف يف حني أن  ية يف جمايل العالمات ا لفكرة ا:راسات اإلضا ف
شأن  ية الفكرية ميكن أن تظل مطروحة، ويف هذا الصدد فإن ا:ول األعضاء مدعوة إىل تقدمي اقرتاحاهتا إىل األمانة  با مللك

تجارية أو جمال  يذ مزيد من ا:راسات أو العمل يف جمال العالمات ا يه  لاملاكن ا*ي ميكن  نف اإلنفاذ، وأحاطت األمانة تف
يذ مواطن املرونة مصممة  ية الفكرية يف  ية  توي عىل األحاكم الو يا  يا\ت اليت تعد حا نفاألعضاء علام بأن قاعدة ا تللملك ن تح ل طب ل ًل ً

تعلقة لرباءات، لكن شأن مواطن املرونة ا سب ما جاء يف الويقة األوىل  تعلقة لرباءات  ملشمل مواطن املرونة ا ب ث حب مل  قاعدة لت
ية  تلف جماالت ا يذ مواطن املرونة األخرى يف  شأن  يع وميكن إضافات معلومات أخرى إلهيا  تو متل ا يا\ت  مللكا خمنف ب سـ ل تب حت ل

ية أو يف  ناء ا:ورة احلا نة سواء أ تظر األمانة املزيد من اإلرشاد واإليضاح من أعضاء ا لالفكرية، ويف هذا الصدد  ث للج نت سـ
ية أو  شاورات غري الر مسا ية مل بشأن إعداد عرض يعزز ) ز(عيف الفرتة بني ا:ورتني، وف� خيص �قرتاح الوارد يف الفقرة الفر

بار  توى هذا العرض، و شأن  همت األمانة وجود حاجة إىل مزيد من املعلومات  ية الفكرية  تهم مواطن مرونة ا حم عب ف مللك ف
ية بعد ا:ورة  شاورات غري الر بالوقت مفن الرضوري عقد ا مس تو^ت العرض أمام ا:ورة القادمة، وف� مل حملية تقدمي إطار  غ

يط علام مبرفق الويقة  ية أ ية واإل ندوات الو نظمي املزيد من ا ثخيص  مي ن ل ًت ح قل ندوات CDIP/8/5ط توي عىل عدد تÀ ا ل ا*ي  حي
ندوات ذات الصü اليت انعقدت لفعل وتÀ ا� شأن ا لوكذ, حلاجة إىل مزيد من املعلومات  طط النعقادها يف ب

بü، وأخريا  ندوات ا يط  يه األعضاء و نظر  ناء الفرتة بني ا:ورتني  يا\ت أ بل، وميكن توفري مرفق حمدث ا ًا ملق ف للتق تخط ي ث للب ل ل ملسـ
ية  علوحظ أيضا أنه ف� خيص �قرتاح الوارد يف الفقرة الفر تعلقة ) ح(ً يص صفحة إنرتنت إل�حة املعلومات ا بة  مل تخص لسـ لن

بغي حتديد تلكفة هذا اجلانب من هبذه ا ندوات  يديو ومواد وعروضا وتقارير عن ا يالت  تضمن  نندوات  ل سج ت يل فت ً لف
تلكفة، وتوجد لفعل صفحات عىل  ثل هذه ا تحديد  بحث  شات وا نا بعض ا يام  تاج األمانة إىل ا ل�قرتاح، و ل ل ق مل ب متح لق سـ

ندوات وشمل موا شأن ا تعمقة  بو تقدم معلومات  تموقع الو ل ب بث عرب مي تادة أيضا ا ية برصية أيضا، ومن األمور ا لد  ملع ًمسع ً
يام  تدعي من األمانة ا يل  نعقدة يف مقر األمانة، ومع ذ, فالرد عىل هذا الطلب  يات ا بعض الفعا لقاإلنرتنت  سـ تفص مل ل يل سل

تت األم يقة، مث ا بل أن تقدم معلومات د ية املعلومات وخدمة املؤمترات  بة  بحث مع  تف ق لق نتق شع يب (انة ل يد  يلا فسـ ل
تعلقة لرباءات واقرتحت انعقادها يوم غد يف وقت حيدده ) بيشـتو: شأن مواطن املرونة ا ية  شاورات غري الر ملإىل ا ب مس مل

üب بح موضوع ويقة  تقدم األمانة قامئة مبواطن املرونة اليت ميكن أن  نة، و مقأعضاء ا ث تص سـ  .للج

شأن مواطن املرونة .415 يا العمل  بوأيد وفد بو ليف تعراض ّ تني، وأكد عىل أن ا سـ و�قرتاحات املقدمة من وفد األر جن
ها جتاه هذا اجلزء من العمل، و*,  يكون أمرا \فعا، لكن الوفود مل تعرب عن مو ب�ان األخرى  ية  تجارب الو قفا ً ً سـ لل ن طل
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ية نا ب�ان ا ية، وقال إنه من الرضوري  شاورات غري الر ماقرتح الوفد أن يدخل هذا مضن ا ل لل مس تخدمت مل يف ا هم  ِ أن  ُ سـ ك تف
ب�ان األخرى نجاح يف ا لمواطن املرونة   .ب

تكون الويقة جاهزة بواسطة األمانة  .416 هر الغد، و ية بعد  ثا ساعة ا ية يف ا شاورات غري الر ثوأعلن الريس انعقاد ا سـ ن ل ل مس ظمل ئ
سة شات ورفعت ا نا باح، وانهتت ا جلليف ا ق مل  . لص

نظر يف الويقة  ثا يات احلاالت ا- INF/9/CDIP/2ل تو شأن ا نة  يارات ا صمتü وا ل ب ملمكخل  الواردة يف )أ(2و) و(1و) ج(1 حمل
شأن حق املؤلف واحلقوق اÍاورة واملÀ العاملادراسة   بنطاق 

شة الويقة  .417 نا تح الريس  ثوا ق مت ئ يات CDIP/9/INF/2ف تو يذ ا يح نطاق  شأن تو ص  ل ض  من )أ(2و) و(1و) ج(1تنفب
شأن " ياته"ورة واملÀ العامحق املؤلف واحلقوق اÍابا:راسة  نة، ودعا األمانة إىل تقدمي الويقةع وتدا ث ا  .ملمك

تور فاسكزي لوبزي(ورصحت األمانة  .418 يد  فكا نة اتفقت ا:ول األعضاء عىل أن تعد األمانة ويقة ) لسـ ثا ثأنه يف ا:ورة ا ّل م
تحقق هدفني، األول هو  يات لمعلومات  تو يذ ا يح نطاق  صتو ل شأن ا" من )أ(2و) و(1و) ج(1تنفض حق املؤلف ب:راسة 

ياته"واحلقوق اÍاورة واملÀ العام يات، ع وتدا تو يذ هذه ا يارات  نة وا ثاين هو وصف اخلطوات ا نة، وا ص ا ل خل نفل ملمك لتملمك
 Àية الفكرية وامل رشوع ا بال ا:ول األعضاء للجزء املعين حبق املؤلف من  سن ا بب  يع  مللكوشعرت األمانة  تق مس سـ حب بتشج

شأن العام، وقد انع تعلق :راسة  ية وألخص ف�  تاجئ ا:راسة اخلار بكس هذا من خالل  ي ، حق املؤلف واملÀ العامجن
تآزر بني CDIP/9/INF/2ثوإن الويقة  رشوع األخرى، وقد مت حتديد ا نارص ا بل  ية املعايري احملددة من  ل هتدف إىل  ع ملب ق تل

تجا يق ا تلفة اخلاصة جبزء حق املؤلف  نارص ا سـا � تو<ات لتحقلع شمل ا يال للقضا^ مبا  لبة شامü للقضا^، وتوفر الويقة  ي حتل ًث
يات،  تو تعامل مع ا ية ا شأن  شات ا:وية، وشمل كذ, بعض �قرتاحات  نا تحد^ت املرصودة يف ا ية وا صاألسا ل ل ب ت ل ق مل ل كيفسـ

Àشت أو ت بادرات اليت نو متد بقدر اإلماكن يف اقرتاحاهتا عىل ا قوحاولت األمانة أن  مل يذها، وقد درست األمانة تع تنف اجلاري 
تعامل مع  تلفة يف ا ناجه  تخدمت  ب�ان ا بار بأن ا بادرات، واكن البد األخذ يف � يع هذه ا لأيضا إماكيات تو خم سـ ل ت مل سـ من ع ً
ثل هذه  بق  بالد اليت  تلف يف ا يل العام ا بع يف ا ثال الهنج ا يل ا يات، فعىل  تو ثريها ا مالقضا^ اليت  خ تطب ل سج ت مل س ص ل تت لمل

بغي وضع هذه  تخيل عن حق املؤلف، و بة  تخدم هذه األنظمة، وميكن قول ذات اليشء  يناألنظمة، وتوجد بالد ال  لل سـ نسـ لت
ية  تو ند قراءة الويقة، وقد ورد اقرتاح خيص ا بار  صالعوامل حمل � ل ث ع تخيل الطوعي ": يقول) ج(1عت لبغي �عرتاف  ني

ها للمÀ صنفاتملاعن حق املؤلف يف  باريس وتكر رشوعة  ذ,عتالعام  يفم ممارسة  لتأ ثارية حق املؤلف، لقدر لل سـتئ وا
ية  سمح به القوانني الو نا*ي  بعاد(طت نوية أيسترمبا مع ا نازل عن احلقوق ا ملع  ية ) ت مسورشط أن تصدر عن املؤلف موافقة ر ب

نرية وحر نقطة،ةمسـتو شأن هذه ا بحث  يد إجراء مزيد من ا تأ ل وميكن  ب ل ك يات ، واقرتح"ل مجلع العديد من العلامء وا
سات ثالإحداث إط سواملؤ يل ا تخيل عن حق املؤلف، فعىل  ملار قانوين  س نظمة بلل شاع اإلبداعي م أحدثت   Creative(ملا

Commons(  يص تفاظ بأي( CC0ختر يح)  حقوقحعدم � نفات للمÀ العام من ّ أن يكرسلمؤلفل يتا*ي  ملص أحد ا
نازل رش ث من حق مؤلف وحقوق جماورةما خيصه عن لك لتخالل ا يص  ية هذا الرت بة الربيطا تخدمت ا ن، وقد ا لملك خ ن ت الثة سـ

يةماليني جسل من  ية الربيطا يا الو يوغرا نا ن طبل فب يويا ل رشوع كو ن، ودر  م بعض ) Communia Project(م بأيضا  ً
شأن  توى  يعة ا ية ر ياسا شات ا نا بكة ألغراض ا يث قدم  ب�قرتاحات  سـ ت سـ ق مل ملشـ فل تعلقة ملÀ العام يف لك الّح ملقضا^ ا

يط الرمقي شأن حملا تخصصات  تعددة ا بري من اإلصدارات ا:وية  ب، واكنت هذه �قرتاحات جزء من مك  ل ل مك شاع"ً ، واكن "ملا
شاع  شرتكة ومزا^ منوذج ا بع يركز عىل إدارة املوارد ا مليوجد أيضا مذهب  مل ّت م شارك ف(ً شري إىل املوارد اليت ميكن ا تا*ي  هيا لي

ناس معوما ًجما\ وحبرية بواسطة مجموعة من أحصاب احلقوق أو بواسطة ا ل تخيل عن )ً تعلقة  ئü وقضا^  يت عدة أ ل، لكن  مسـ بق
تخيل عن  ية ا يعة حق املؤلف، فإن اكن حق املؤلف حق أسايس فالبد من حتديد مدى رش لحق املؤلف، ومشلت هذه  ع طب

يس إال ح لثل هذا احلق، لكن يف حاX أنه  تخيل م سمح  نظم القانوية  يث أن أكرث ا يدا  بح األمر أقل  ية  لق  ت ن ل حيص تعق ًملك
ترصف،   üترب غري قاب نازل عهنا أو اليت  ية، ويوجد أيضا بعض احلقوق يف نظام حق املؤلف اليت ال ميكن ا للعن ا تع ُت ل ً مللك

تأجري لالحتاد األو يه ا نازل يف تو ثال حلق غري قابل  ثور عىل  لوميكن ا ت جلع نقل املؤدي حقه للم ندما  يرويب ا*ي نص عىل أنه  ع
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نازل، وعالوة عىل ذ, فإن عدم  تفظ حبقه يف املاكفأة نظري تأجري األداء، هذا حق غري قابل  هو  تج  تيف اإلجيار إىل ا حي للن فمل
ثري ترصف يف   üنوية غري قاب شلكة، فاحلقوق ا ثل  نوية ميكن أيضا أن  ترصف يف احلقوق ا كجواز ا لل ملع م مي ملع ب�ان، ًل ل من ا

يث أنه غري قابل لإللغاء أي  تخيل من  يعة ا هم اآلخر هو  تخيل عن حق املؤلف، واألمر ا ناقضا  حوهذا قد يكون  مل لم ب طلل ً
هورية  ثل  رشيعات ب�ان  يل  نقاش من خالل  تخيل عن احلقوق، وميكن حتديد أساس  مجعدم جواز الرجوع يف قرار ا م ت حتل لل ل

نا يث وردت إماكية ا تكور^  لن بغي أيضا ح ًزل يف تعريف املÀ العام، و نظر يف إماكية وضع ين نا يقل شرتاطات من � قنظام د
ية ال يفاال تفاد^مسر با ما يكون  بدع ا*ي غا ضعتغالل وضع ا ل مل تالف سـ يجة لال بدع  ياع حقوق ا هم ضامن عدم  خ، مفن ا ت نمل مل ض

تج أو  ثل ا توزيع  شخص القامئ حبقوق ا نه وبني ا نيف املوقف  ل ل ملب م نظر ي ياسات العامة ا نظور ا بغي أيضا من  نارش، و لا سـ ي لل م ًن
نازل يف مدى فائدة نظام قانوين  ت الهنوض  ث، واقرتحت ويقة املعلومات كأحد  أي ظروفعن حق املؤلف وحتتللب

نفاذ هور العام يف ا تخيل عن حق املؤلف، وأن تركز ا:راسة عىل مصلحة ا شأن ا يذ دراسة  نة  ل�حÒالت ا ل مجلب نف  إىل تملمك
تعامل  تخيل عن حق املؤلف، وجيب ا يات ا شأن تدا يث ز^دة الوعي  ية ومصلحة املؤلفني ألخص من  لاملواد اإلبدا ل ع ب حع

تخيل عن حق املؤلف وكذ, إماكية أن يغري املؤلف رأيه،  تين بأمر ا ية  ثل احلاجة إىل أوضاع ر نمع قضا^  ل تع مس من املقرتح وم
يال مقار\ أن  حتلتضمن ا:راسة  سأت شأن هذه ا ية  مللعدد من األنظمة الو ب يث طن  Xتوازن اجلغرايف، تُنتقح لى وفق هنج يضمن ا

شرتكة احملددة وتعرض لألشطة اومن املقرتح أيضا أن  سامت ا تو<ات وا ملناول ا:راسة ا نت مل ل ل متل قبüت بو حي اليت  نفذها الو يأن  ت
ية  تو صوا:ول األعضاء، وجاء يف ا ملبغي تكريس ا): "و(1ل ية أو ني باط األدوات ا نساعي ا:وية ال ت لتقل ن يةسـ  الالزمة تاملعلوما
تو^ت املÀ العام، وبصفة حمتحديد  تعلق مبدة حق املؤلفل يا\ت ،ي خاصة ف�  تضمن هذه األدوات مجموعات  ب وميكن أن  ت

بات  نفات املÀ العام، أو حا شأن  يا\ت  نفات، أو قواعد  سـشأن ا مص ب ب ملص س،عامالÀ املب بادل  ابيكت و تيل ا ملشغ لت
ية خبصوص هذه األد ية خاصجعواإلحاالت املر يد ا:ويل أ مهوات عىل ا ية "ةلصع ية عىل ا تو بن، واكن الرتكزي يف هذه ا ص لل

تعددة األغراض،  ثريا ما اكنت هذه األدوات  ية اليت تعني حدود املÀ العام، و ية أو املعلوما ثل األدوات ا ية  ماألسا ًم ك ت ن ّسـ لتق
يني حدود املÀ العام إضافة إىل ماذات األداة فاكنت ساعد عىل  تع  يل  ت بات املÀ العام عىل  سبهو خاضع للحامية، حفا سـ

 Àنف آل إىل امل ي� حيدد إن اكن ا نه للحامية من عدمه ويف ذات الوقت تقدم  نف  ثال اكنت تقدر خضوع  ّا ملصّ ي مص ًمل تق ّ بعّ
ساعد هذا  نفات  يالعام أم ال، ويف حاX وجود جسل  نفات خاضع للحامية أو قد آل إىل سللمص ملصعىل حتديد إن اكن أحد ا

يث  بارات املÀ العام، و تخدمني عىل ضوء ا بدعني وكذ, ا بة  ميهتا  ها  هذه األدوات  يه  حاملÀ العام، و ل تف سـ للم سـ ععل مل لن ق
رشط املادة  ثاال  يات ا نح بدون أي  لأن حق املؤلف  ًم ت شلك بصفة عامة ال 5.2ُيم ية برن  ف من اتفا ئة مركزية أو ق هيتوجد أي 

تلفة سواء اكنت عامة أو خاصة  يل  نفات، وقامت ب�ان عديدة بإرساء نظم  تعلقة  يا\ت ا خمجسل جيمع لك ا سج ملص مل تب ل
ية  ئات ا يل الطوعي بأن أكرث ا شأن ا بو  ية للو تقصا يد دراسة ا يا\ت، و نوأدى ذ, إىل تفاوت يف ا ي سج ب ي ئ سـ ملعب ه ت لل ل تف ّ

س ييل حق املؤلف  لسج يا\ت �بعة للقطاع العام أو بت يا\ت أخرى حلق املؤلف سواء اكنت توفرها  تصü بأي نظم  كت  ب م
يهنا، و*,  تداخل  تخدم  يد وال  تلفة قد خضعت ألي تو ئات ا هذه ا يا\ت اململوكة  باخلاص، وعادة ال تكون ا ح لل سـ � ي ُب ت ه لل

تعني  بة، و يل اآليل  ها إىل ا يات حتو ّاكنت  ي صع شغ لتمعل شموX حب عىل توافر الرتكزييل شأن املواد ا ملاملعلومات  ق املؤلف واملÀ ب
ثل جسالت حق املؤلف ومجموعات حميب العام سات القطاعني العام واخلاص  ية وغريها من مؤ ثقا سات ا م، فإن املؤ سف ل س

تودعات شأن اإلبداع، وشمل هذه املعلومات  يمة  تلكون معلومات  تجني  نارشين وا ناء وا سـ� ت ب مي ن ل مت ّمل ق نفات ق ية  ملص  غن
يل اإلصدار وغري ذ,،  ثل امس املؤلف وتفا يا\ت حتوي معلومات ?مة  صوقواعد  تعلقة بإدارة احلقوقوتقوم مب  ملاملعلومات ا

ياري ا:ويلككام هو حال أدوات تعريف املواد  شأن توفري بدور أسايس يف )ISBN (ملعنظام الرمق ا ية  ب املعلومات األسا سـ
بدعني نفات وا ملا بعض املواد املوجودة يف ،ملص يعة املÀ العام اخلاصة  بارها  ب وجيب عىل هذه األدوات أن تضع حمل ا ب طت ع

تعراض هذه األدوات وألقى  ية دورا ?ام يف رصد وا تابع جلدول أعامل ا رشوع ا تودعاهتا، وقد لعب ا سـموادها أو  من ل ًسـ ً لت مل م
تلفة،  بادرات ا تآزر القمي بني ا �الضوء أيضا عىل ا مل ّل شأن ً ية  تقصا يذ دراسة ا تعاون من ا:ول األعضاء  بوقامت األمانة  ئ سـ ت نفب ب

يث  تابع للقطاع اخلاص،  شأن تويق حق املؤلف ا ية من جزءين  تقصا يل العام، ومت أيضا إعداد دراسة ا حنظم ا ل ث ب ئ سـ ًسج لت
ثاين عىل اإلدارة امجلا يل اخلاصة ويف اجلزء ا لجاء الرتكزي يف اجلزء األول عىل نظم ا بار اجلزء األول لتسج تية، وميكن ا عع

بارة املؤلف  عسب  بة"حب تلفة " حورقة مصا ية الوصل بني املكو\ت ا يه وهو يؤكد عىل أ يدة دوسو �:راسة ا مه ي لسـ ل
تاحة يف نظم  تلفة ا ية ا ية األدوات ا تقصا ية الفكرية واملÀ العام، وقد وصفت ا:راسة � شأن ا ملرشوع  � ن ئ سـ تقب لللم مللك
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نف ثتويق حق امل بات املÀ العام اليت حتدد وضع حق املؤلف  سجالت اخلاصة عرب اإلنرتنت وحا ثل ا ملصؤلف اخلاصة  سـ ل م
متلني،  ية ا تخديم املواد اإلبدا شأن إدارة احلقوق اليت توفر معلومات ?مة  ية حمددة ومعلومات  حملنه يف والية قضا ع سـ ب ئ ملي بع

يني حدود املÀ العام وأ مية، تعوساعدت هذه األدوات عىل  نفات ا شلكة ا تعامل مع  ية  ليتبحت موارد اسرتا ملص م لل يج تص
سجالت  بو خطوة واحدة حنو الربط بني ا ية، وقد اختذت الو نا نفات  لفاكنت احلاجة إىل الربط والوصل بني هذه ا ي ت مملص م

ية الفكرية واملÀ العام من خالل قامئة معلومات �تصال الوارد شأن ا ها  رشو ياق  مللكالعامة يف  بع ة يف ا:راسة مسـ
شأن تويق حق املؤلف وممارساته وردت فهيا  ية  تقصا بو � سجالت العامة، وكذ, دراسة الو ية اخلاصة  تقصا ث� ب ئ سـ ي ل ئ سـ

تلفة، لكن ميكن اختاذ املزيد من اخلطوات، وعىل هذا األساس اقرتحت ويقة املعلومات  سجالت اخلاصة ا ثقامئة بلك ا � ل
تلفة من  خميارات  سري خ ية وا:ويةلأجل ا ية واإل ية عىل األصعدة الو تو لقدما هبذه ا مي ن ص قلل ية مباكن أن تركز ط مه، إنه من األ

ية بإعطاء  سجالت العامة، وقد أوصت مؤخرا ب�ان أمرياك الال ميي عىل حتديث ا تويني الوطين واإل بادرات يف ا ينا ل سـ تمل ًمل قل
شأن حق املؤلف واسرت ية  بو ا ساعدات الو باألولوية مضن  ن ي ية اإلدارية ونظم ا:مع لتقم تة ا تعاون إىل حتديث وأ يات ا بنا مت ل ليج ت

سري حتديد  ية ألجل  تعزيز ا بو تقدم أدوات  ية، والو يات اإلدارة امجلا ية و سجالت الطو يملاكتب حق املؤلف وا ب ل ي ع مجع ع تل نّ ل
تة نظم بو أ هلت الو ثال  يل ا متاملÀ العام، فعىل  ي مل سس يل الطوعي بواسطة بر\مج حاسوب هذا لتسج ا يصا  ليب طور  خص

ية اليت حتوي معلومات حول GDA امسه الغرض سجالت املد سجالت العامة وا هود للربط بني ا ن، وميكن أيضا بذل ا ل ل جل ً
ية  يد عىل أ تأ شأن �رخي انقضاء حق املؤلف، وورد ا يح معلومات  سجالت العامة أن  سمح  مهوفاة املؤلفني وهذا  ك ل ب ت لل تي س

بحث عرب اإلنرتنت عىل توى الوطين علام بأن لخدمات ا ً ا يان ا:راسة % 84ملسـ سـتبمن ا:ول األعضاء اليت أجابت عىل ا
ثل هذه  شاء  ثت األمانة عىل إ سجالت العامة، و بحث عرب اإلنرتنت يف ا يل العام ال توفر إماكية ا ية  ما نح ل ل ن سج تن لملع

ية وجود نص إلخالء ا مهاخلدمات يف ويقة املعلومات، وأشارت األمانة إىل أ تخدام هذه اخلدمات ألنه ث ند ا ية  سـسؤو ع ل مل
سجالت  تعلق  يا\ تكون املعلومات \قصة وألخص ف�  بحث أن تكون شامü متاما، أ يات ا لثريا ما يصعب عىل  ي ل معل ًك ح ً ً

ثال وافقت مؤخرا يل ا نطقة، وعىل  تعاون الويق بني ماكتب حق املؤلف يف لك  هم أيضا ز^دة ا ية، ومن ا ًالطو مل س ث ل بع م  ًمل
شأن مدة حق املؤلف،  نطقة  يق يف ا  üية عىل العمل معا مجلع لك القوانني القاب بماكتب حق املؤلف يف أمرياك الال مل ب تطي للت ً ن
بادرات ف�  ها عدة  بو  سجالت العامة، والو يهنا وبني ا ها و سجالت اخلاصة و بحث يف الربط بني ا بغي ا موكذ,  ل ب بعض ين ل ل ل ي

سجالت اخلاصة  رشوع لخيص الربط بني ا  üث ية، ومن هذه األ بادرات مضن جدول أعامل ا ها، وجاء بعض هذه ا مو م منبعض لتمل
يا، ويوجد أيضا  تودعات بغرب أفر ية  يا\ت إ شاء قاعدة  ًإ يق سـ مي ب للمن ية حلق املؤلف واحلقوق قل عالرب\مج احلاسويب لإلدارة امجلا

تطويره ودمعها*ي) WIPOCOS( اÍاورة بو  ب قامت الو بح الرب، ي ية يف صوأ نظامت اإلدارة امجلا تاحا جما\  ع\مج  مل ً ً م
يا\ت  يد قواعد  ساعد عىل تو هذا الرب\مج احلاسويب أن  يا، وميكن  يا وآ شدة يف أفر تخدم  ية وا نا ب�ان ا با ي سـ ب سـ ل حل ل يق ِم ُ

بات ا ساعد يف جمال تطوير حا يع ا:ول األعضاء أيضا أن  تلفة، و ية ا نا ب�ان ا تودعات يف ا سـا ت تط � ل ل ًسـ سـ تمل ملÀ العام، ويه م
نفات خاضع للحامية أم  يني حدود املÀ العام وكذ, ملعرفة إن اكن أحد ا تخدا?ا  تعددة األغراض ميكن ا ملصأدوات  تع لسـ م

نونظرا لعدم إماكية الوثوق ال،  بغي ثقةفهيا ً  ،üنظر يف فيناكم تخدام لا ية سـ ا سؤو لإخالءات ا ً، وأوردت الويقة عددا املالمئةمل ث
شأن مواد املÀ من �قرتاح توى إ�حة املعلومات  سني  ية مباكن  توى ا:ويل، وإنه من األ شطة عىل ا بات أل سـ حت مه سـ من مل

ها، ومن  ها و يع نطا بادرات اليت ميكن تو ية، ويوجد عدد من ا ية واإل يك بني املعلومات الو ميالعام من خالل ا ق تعمب سـ مل مي ن قلش ط لت
نصات دوية  شاء  نظر يف أمر إ هم أيضا ا تا ل ن مل نصات أن تقوم بدور ًمل هذه ا تلفة وميكن  سجالت ا بحث يف ا مليح أدوات  � ل للل ت

هذه  ية ميكن  ية واإل يك بني املعلومات الو نصات وا تلفة، ومجلع بني هذه ا يا\ت ا لنقطة الربط بني قواعد ا ميب ن ش مل � قلب ط ت لل
سري  مية من خالل  نفات ا ياق ا بادرات أن تلعب دورا ?ام يف  معلا ي ملص سـ تمل ليت ً ية ً تو بحث ا:ؤوب، وأما نص ا صيات ا ل ) أ(2ل

يوسكو : "فيقول ثقايف وا سات الرتاث ا تعاون مع مؤ نبغي تعزيز توافر املÀ العام، والسـ� من خالل ا ل ل س ل ها (ني معلمن خالل 
ثقايف غري امللموس لشأن احلفاظ عىل الرتاث ا ب")ب ية للمصلحة العامة ودوره مركزي  سـ، وإن املÀ العام U أ ة لرتاث لنمه

يوسكو يف حامية املÀ العام ا*ي يعد مضن  ثف ا*ي قامت به ا ية من خالل العمل ا هر هذه األ ثقايف، و رشية ا ّا نب ل مه ملكل تظ ل
ية إىل إبراز اÍموعات اليت تصوهنا  توت ويقة املعلومات عىل عدد من �قرتاحات الرا رشية، وا شرتك  مالرتاث ا ثح للبمل

ثقايف، وإن سات الرتاث ا لمؤ تاحف" س ية الفكرية  شأن إدارة ا بو  يل الو للمد ب ي تحديث اآلن، وهو يرصد عددا "مللكل ً خيضع  لل
نة، ويف جمال املعارف  تعلق لر ثقايف مبا فهيا ما  سات الرتاث ا مقمن ممارسات اإلدارة املالمئة والفرص لز^دة إبراز أصول مؤ ي ل س
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يدية يقوم  بو للرتاث اإلبداعيلتقلا يرشوع الو تطويرم ند خيارات دارة إلمعلية دوات أ ب  ية الفكرية  عا ثقايف ثتويق مللك لالرتاث ا
ته ي/ ور نو مقسج يوسكو ت ثل ا نظامت ا:وية  تعاون تعاو\ ويقا مع ا ثقايف أن  سات الرتاث ا هم أيضا ملؤ ن، ومن ا ل ل مل ث ت ل مس ًمل ًً

ياق  ثقايف غري املاديسـوألخص يف  شأن حامية الرتاث ا يوسكو  ية ا لاتفا ب ن ل نة م، وإن ق ياق ا توفر يف  تعاون  للجثل هذا ا سـ مل
تعاون  نظر يف ا يع ا:ول األعضاء ا ثقايف، و نة الرتاث ا نظر يف ر ية مباكن أيضا ا ية، ومن األ تÀ �تفا ية  لاحلكو ل تط ل مق ل مه تسـل ً ق م

بادرات يف ويقة املعلوما نة الرتاث، وقد جاء ذكر عدد من ا ساعد يف أمر ر يا\ت اخلاصة والعامة  ثمع ا مل مق لت ت، وإن مزا^ لك
شاء  نب إ ية  بار بأ هم أيضا األخذ يف � ية، لكن من ا يا واملوارد املا نولو يث ا رشااكت واحضة من  نثل هذه ا جت مه ت عل ً مل ج تك ح لم ل

ية  رش يارات ا بحث يف ا يه عدد من املعلقني، وجيب أيضا ا تاكرات اخلاصة يف جمال املÀ العام وهو ما أكد  يع� خل ل لتعل ً ّ ح
ية إىل تعزيز شمل نظام مالرا يه، وهذا  نفاذ إ ي حامية املÀ والعام وا ل ) paying public domain" (املÀ العام مبقابل"ل

ثل اجلزائر  ب�ان  نف، ويف بعض ا تخدام ا باري مقابل رخصة ا تفع مبواد املÀ العام بدفع رمس إ ما*ي يطالب ا لج ملص سـ ملن
ي نظر يف ا بلغ للحفاظ عىل املÀ العام، وميكن ا خلخيصص ا ل شت يف ويقة مل نوية أيضا، وقد نو ثارات اخلاصة حلقوق ا ق ًملع

تعاون تعاو\ ويقا مع  بو  ية إ�حة املÀ العام، وإن الو شأن أ هم أيضا ز^دة وعي ا:ول األعضاء  ًاملعلومات، ومن ا ثً ت ي مه ًب مل
ثال مع  يل ا ـي تعمل عىل  يوسكو هبذا الصدد،  ملا س ف ن بل يوسكو ا:ويل حول ه نمؤمتر ا نة : امل يف العرص الرمقيذكرى الع"ل مقالر

مترب " والوقاية ية الفكرية 2012سباملقرر انعقاده يف  شأن حتد^ت ا بو بإعداد حلقة معل  مللك يف فانكوفر وقد لكفت الو ب ي ّ ُ
تعاون مع  نة وامحلاية وذ,  تعلقة لر لا مق بات (IFLAمل يات ا ت�حتاد ا:ويل  بات) ملكمجلع ثل ا نظمة اليت  تويه ا مت  .ملكمل

ية والاكرييب وشكر األمانة عىل تقدمي الويقة، ورأى أنه من  .419 ثوحتدث وفد راغواي مس مجموعة ب�ان أمرياك الال ني ت
ية املزتايدة :ور املÀ العام وألخص يف جمال حق املؤلف واحلقوق  رش الوعي أل ساعدة ل�ول األعضاء يف  هم تقدمي ا مها نمل مل

شا نا قاÍاورة، وقد اعرتفت ا شأن حق املؤلف واحلقوق اÍاورةمل ميي  بو دون اإل بت اليت دارت يف اجÒع الو لب�ان أمرياك  قلي
سمرب  ية والاكرييب يف د يالال ني يه اتفقت اÍموعة عىل إحداث تعاون أكرب بني ماكتب حق 2011ت ية هذا املوضوع، و عل بأ مه

ها،  تاحة  شارك يف املعلومات ا ية ا نطقة  لاملؤلف يف لك  ملم ت يه تقدمي لبغ بو يف هذا اÍال مبا  فوأشادت اÍموعة بعمل الو ي
ثاال عىل هذا،  ية تعد  سجالت الطو تة ا بو يف أ ساعدة اليت تقد?ا الو ية حق املؤلف، وإن ا تعزيز  ًاألدوات الالزمة  م عن ل مت ي مل ب ل

بارها شات ذ, حمل ا نا نت أن تضع ا بة للمجموعة و ية خاصة  توهذا األمر U أ ق مل مت سـ عمه  .لن

ها، واتفق يف الرأي مع وفد راغواي ا*ي حتدث مس جموعة و .420 يا األمانة عىل إعداد الويقة وعر ضشكر وفد كولو ث مب
ية  تو ية والاكرييب، مث أشار الوفد إىل ا صب�ان أمرياك الال ل ني شجع عىل )ج(1ت ها أن  ت، وقال إن ا:راسات ال جيب  ل

تخيل عن حق املؤلف، وإن ا رشيعات ا:امعة  سا تلل لل يل ت سجيل الطوعي أمر \فع جدا يف جمال حق املؤلف، وا لتج ً
سقا مع املادة  باري لن يكون  ًاإل مت يات، و*, 5.2ج نص عىل عدم وجوب خضوع احلقوق ألي  ية برن اليت  شلك من اتفا ت ق

يكون خمالفا ل هذا  يل  نفات  يل الطوعي، ويف حاX خضوع حامية ا نص عىل ا ب�ان  ًفإن أكرث ا سـ سج ملص سج ت فل ت للت يات ل قالتفا
يظل  ية  سجü غري  نفات غري ا يل الطوعي، وحىت إن اكنت ا نص عىل ا ثرية اليت  سـا:وية والقوانني ا محم مل ملص سج ت فل لت لك

نة يات املؤلفني  تجعل  يل املرياث اليت   Xسأ معلالواجب األخاليق محلايهتا قامئا، وتوجد أيضا  ن سـ سج تم ً ً. 

ية  .421 ب�ان األفر يقوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا شأن حق املؤلف ل نطاق  يه عىل دراسة ا يدة دوسو بوشكر ا ل ي لسـ ل
ثقايف ل�ول  يه وال خيالف الرتاث ا نفاذ إ يا وميكن ا لواحلقوق اÍاورة، وأكدت اÍموعة عىل احلاجة إىل مÀ عام يكون  ل ل ًن غ

ية CDIP/9/INF/2ثاألعضاء، وف� خيص الويقة  تو ص اتفقت اÍموعة مع ا تخيل الطو) ج(1ل لشأن ا عي عن حق املؤلف ب
ية  تو نفات، وأيدت أيضا ا صيف ا ل ًملص ية لرصد املواد ) و(1ّ ية أو معلوما شاء أدوات  هود ا:وية حنو إ تاليت تقرتح تكريس ا ن ن تقل جل

ية  تو صاليت آلت إىل املÀ العام، لكن ف� خيص ا تعاون مع ) أ(2ل لاليت تقرتح تعزيز إ�حة املÀ العام وخاصة من خالل ا
سات الرت تايل ال ميكن للمجموعة سمؤ ية ا:وية، و نة احلكو يوسكو فقد نوقش هذا املوضوع أيضا يف ا ثقايف وا لاث ا ل للج ن ل مل ً

ية ا:وية  نة احلكو تد^ت وألخص يف ا ية أخرى يف عدد من ا ية، فقد أكدت اÍموعة وب�ان \ تو تفق مع ا لأن  للج ن ص ل مت ملم
ثقايف بري ا يدية وأشاكل ا لأن املعارف ا تع لتقل تعني ل ثقايف الوطين، و*, ال  يل من الرتاث ا نرص أسايس وأ يدي يه  ي ا ل ص ع لتقل

نة  شات اجلارية يف ا نا يهنا وبني املÀ العام، وكذ, ال تريد اÍموعة اإلرضار  بارش  بارش أو غري  للجوجود أي ربط  ق مل ب م م
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ية عىل هذا املوقف وجاء ا نا ب�ان ا ية ا:وية، وقد أكدت أكرث ا ماحلكو لم ل يه بوضوح يف الصفحة ل يد  علتأ ك  من دراسة 12ل
تفق  يه وتكون U حدود واحضة املعامل و نفاذ إ يا وميكن ا يه، فإن اÍموعة تؤيد احلاجة إىل مÀ عام يكون  يدة دوسو ما ل ل ن ي ًسـ غ ل ل

ب�ان ثقايف ألي ب� من ا تداخل املÀ العام مع الرتاث ا يث ال  بل ا:ول األعضاء  لعلهيا من  ل ي حب  .ق

ثفد ا:امنرك مس �حتاد األورويب ودوU األعضاء شاكرا األمانة عىل الويقة وحتدث و .422 ًCDIP/9/INF/2 شأن ب 
يات  تو يذ ا يح نطاق  صتو ل نة، وقد قرأ �حتاد األورويب ودوU األعضاء هÒم ) أ(2و)  و(1و) ج(1تنفض ياته ا ملمكوتدا ع

ثالث، وإن ا يات ا تو يل الوارد يف هذه الويقة  تح لا ل ص لل ث ل ثريا عىل ل يات قد ساعدا  تو يذ ا شأن  يل و�قرتاحات  ًتح ك ص ل ب تنفل
ية  تو شأن ا يل  تح يات، وف� خيص ا تو هدف من وراء ا هم أفضل  صيق  ل ب ل ل ص ل لل ف تخيل الطوعي عن حق ) ج(1حتق تعلقة  لا مل

يل و تح ثل هذا ا شأن رضورة  ند ألف ال تزال توجد حاجة للمزيد من املعلومات  لاملؤلف يف إطار ا ل ب مب ألخص ف� خيص ل
رشيعات املوجودة واملامرسات الفضىل يف ا:ول األعضاء، وعالوة عىل ذ, ال ميكن لالحتاد األورويب ودوU األعضاء أن  لتا
تخيل عن حق املؤلف،  شأن ا بادرات ملموسة  ليؤيدا يف هذه املرحü دراسة قد تؤدي إىل اقرتاحات ترمس أطرا واحضة  ب مل ً

يل و�ق تح لوف� خيص ا ية ل تو صرتاحات اخلاصة  ند ء ال يزال ) و(1ل ية يف إطار ا ية أو املعلوما بشأن األدوات ا ت ن لب لتق
نافع اليت  نعني حىت اآلن  ثل هذه األدوات، إهنام غري  مية املضافة  مل�حتاد األورويب ودوU األعضاء غري واثقني من ا ت مقمل لق

يل  ية هبدف  ية وإ نصات و شاء  هتج عن إ مي ن ن تست قل ط مسـ شأن ن يع املعلومات  ية و ية واإل سجالت الو بحث يف ا با تجم مي ن ل لل قلط
شأن  يل  تح تة، وأما ا ية ا نظر يف بعض اجلوانب ا بمواد حق املؤلف واملواد اليت آلت إىل املÀ العام، وميكن ا ل ل بح ن لل لتق

ية  تو صا ساعد ا:ول األعضاء يف <ودها محل) أ(2ل تتوي عىل عدد من �قرتاحات اليت ميكن أن  رشية، فيح لباية تراث ا
بغي ل�ول األعضاء بارهاينو  .عت أن تضع هذه األمور حمل ا

ية  .423 تو يا إىل ا صوأشار وفد إيطا ل تفظ ) و(1ل ية  سلطات اإليطا سجل العام يف بالده، فا يل ا حتوقدم بعض تفا ل ل ل ص ّ
يا\ت جتمع لك  ئت كذ, قاعدة  ية مبوجب قانوهنا حلق املؤلف، وأ نفات ا بسجل عام  حملم للمص نفات نشب تعلقة  يا\ت ا ملصا مل لب

سجل العام من  سجل العام هو املعلومات فقط، الغرض 2011 وحىت 1971لاملدرجة يف ا يل يف ا ل، والغرض من ا لتسج
سمح إال  بات ما خيالفه، ومبوجب قانون حق املؤلف اإليطايل ال  سامح بإ نف ومؤلفه وا رش  يد هو إرساء افرتاض  ُالو ي ث ل مص بن ح

نفات ا ملبدخول ا يذ اإليداع بواسطة مؤلف العمل أو ملص نف، وجيب  يذ إيداع للك  سجل وشرتط  نفشورة إىل ا تنف مصت ي ل ن
تفق مع  يات محلاية حق املؤلف يف القانون اإليطايل وهو ما  شرتط أي  رشه، ولفعل ال  سؤول عن  شخص ا يا شلك ت مل ُل ن

سب حقوق املؤ رشط الرضوري والاكيف  نف هو ا ية برن، إن إبداع ا لكاتفا لملص نف، وكام ق ملصلف، ويه مملوكة ملن أبدع ا
نفات، ومبوجب املادة 5.2جاء يف املادة  ثق عن إبداع أحد ا ية برن فإن حق املؤلف هو حق مطلق  ملص من اتفا منب  من 42ق

شأن  رشة دورية  شطة  ثقايف واأل رش وزير الرتاث ا شأن قواعد إنفاذ قانون حق املؤلف اإليطايل  باملرسوم املليك  ن ل نب ين
ن يا\ت اخلاصة لفرتة من ملصا سجü، وا يف اخلاصة حلقوق ا بفات وأعامل ا مل لتلك تاحة عرب اإلنرتنت، 2010 إىل 1976ل م 

تاحة عرب اإلنرتنت، وهذا  ية حبق املؤلف أيضا  نفات ا ثقايف ويا\ت ا رشها وزارة الرتاث ا تظمة اليت  رشات ا موا ً حملم ملص ب ل نن تن مل ل
سات  نني واجلامعات ومؤ سسمح للموا ط نة ي سؤوX عن القر ثل واكالت إنفاذ القانون ا بحث وسلطات اإلدارة العامة  صا مل مل

شطة الزتوير بأن حتصل بق أعرب الوفد عن  نوأ نفات، وعىل ضوء ما  تعلقة  يا\ت واملعلومات ا سـهوX عىل ا ملص مل لب بس
ند بعض ا: ية املوجودة لفعل  نظام تقين يربط بني جسالت حق املؤلف الطو يده  عتأ ع ل ثل هذا ي مول األعضاء، وقال إن 

سن جودة  شاهبة و سجالت ا ب�ان ذات ا نفات بني ا تعلقة  يا\ت ا شارك يف ا يوفر فرصة ا نظام  ّا يح مل ل ل ملص مل ب ت سـ سـل ل ل
تعلقة  نارص حمددة  بحث عن  يات ا تطوير  سمح  تفعني وألخص للمؤلفني، و نني و ماخلدمات املقدمة للموا ع ل معل ب ي ن سط للم

يهنا ا نفات و سـ تفعني، وأعرب الوفد عن اهÒمه مبعرفة آراء ا:ول األعضاء األخرى يف حتسملص نني وا ئü املوا نتجابة أل ط ملسـ ً
 .هذا املوضوع

بو  .424 ية والاكرييب، وقد انعقد اجÒع الو يوأيد وفد فزنويال لكمة وفد راغواي اليت ألقاها مس مجموعة ب�ان أمرياك الال ني ت ّ
شأن حق املؤلف وا ميي  بدون اإل ية والاكرييب يف ل� من  حلقوق اÍاورةقل ينب�ان أمرياك الال سمرب 13 إىل 12تل ، 2011ي د

ية رفع  مومت �تفاق عىل أ نوية غري القابü مه يعة احلقوق ا نطقة، وإن  تواصل بني ماكتب حق املؤلف يف ا ملعتوى ا ب مل ل طسـ
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تخيل عهنا معقدة جدا ألهنا  سأX ا سان، و ية حقوق إ ًترصف يه  ل م ن قض سان وحقوق خاصة يف ذات الوقت، وهذا لل نحقوق إ
تعامل معه بو أن  تعني عىل الو يحه، وهو أيضا أمر ?م جدا  تعني عىل رؤساء ماكتب حق املؤلف تو تأمر  ي ي ض ًي ً. 

سابعة من الويقة  .425 يا إىل �قرتاح الوارد يف الصفحة ا با ثوأشار وفد إ ل ن شأن الربط بني CDIP/9/INF/2سـ ب 
سجالت العامة واخلاص شأن املواد اليت آلت إىل املÀ العام، وقد لا سني مدى إ�حة املعلومات  توى الوطين  بة عىل ا تح لسـ مل

يا  ثل إيطا سجالت ب�ان أخرى  باين  سجل اإل تطلب رأهيا يف ربط ا ثقافة  ية بوزارة ا سلطات اإليطا لاتصلت ا ب سـ ل ل ل ل مل
ب�ان يا وغريها من ا ند و يك وا سلطات يف ا لواتصلت كذ,  ي ه سـ نل ك تجابت لملك ية، وا تجابة األوية إجيا سـ، وجاءت � ب ل سـ

ساس  ثقافة، لكن مثة إ ية الفكرية :ى وزارة ا يا\ت املوجودة يف جسل ا بادل ا يد  ية للفكرة، مفن ا با سلطات اإل حا ل ب ت جل ن سـ مللكل ل
بو،  ثل �حتاد األورويب أو الو يا عضوة فهيا  با نظمة تكون إ بغي أن يمت من خالل  يبأن هذا األمر  ن سـ مي م وهذا هو رأي إدارة ن

تعلق ملؤلفني وغريمه  يا\ت  ية الفكرية عىل  توي جسل ا سؤوX عن إدارة حق املؤلف، و ئة ا ية الفكرية ويه ا تا ب حي مل مللكي لهمللك
يصا محلاية املؤلفني وغريمه من أحصاب حقوق  يا ومصمم  نظريه يف إيطا شابه  ية الفكرية، وهو  ًمن أحصاب حقوق ا خص ل ل م مللك

ية الفك يفه، ويف املامرسة مللكا نف وتأ يال أويا إلبداع ا يه يعد د يل  نح احلقوق، وا لرية، وهو جسل طوعي ال  ملص ل ل سج ©مي ً ف لت
سخ  ته صاحل قانو\، وشرتط عىل املؤلف أو صاحب احلق أن يودع ثالث  يل احلق  ية  بل احملامك القضا ية  نا ُ ي سج ئ ًلفعل بصف بتتق

تب واألعامل ا شمل ا شور وهو ما  لكنف ا ي ن ية وغري ذ,، ملللمص يقى وامللصقات والصور الفوتوغرا ية واملو فبرصية ا سـ سمع لل
بات العامة اليت تزيد عن  ها يف ا ملكتوجيب إيدا ية، 50ع بة الو تاحة من خالل ا بالد ومعلوماهتا  بة يف أحناء ا ن  ت ل طت ملك ممك

تب  ياري ا:ويلمكو باين ) ISBN (ملعالرمق ا ياري ا:ويل أيضا تسـاإل ًورموز الرمق ا شورة، ملع تب ا شأن ا يا\ت  نعطي ا ب ملب لك ل
تايل وبدون اإلرضار بأي قرار ميكن بادل  لو بدأ يؤيد اقرتاح  يث ا تخذه �حتاد األورويب الحقا فإن الوفد من  تأن  مل حي ً

ية الفكرية بدون إشارة إىل أي جسالت أخرى  ية مبوجب حق املؤلف املوجودة يف جسل ا نفات ا شأن ا مللكاملعلومات  حملم ملص ب
نفاتق ثل هذه ا توي عىل  ملصد   .محت

426.  üمت يه إعداد ويقة احلاالت ا متل  ية األمانة عىل العمل الرصني ا*ي ا تحدة األمر حملوشكر وفد الوال^ت ا ثشـ عل يكمل
تخيل عن حق  شأن ا ية حبق املؤلف، وإن ا:راسة املقرتحة  نطاق ا يات وردت يف دراسة ا ثالث تو يارات  لوا ب ن ل ص ل ملعخل

ي تو صاملؤلف مضن ا هم الوفد فإن ا:راسة ) ج(1ة ل سب  بحث، و تابعة  تحق ا ية مبجال معيل  فبدو مركزة و حب ل مل سـ ن يت مع
تو<ات  توازن اجلغرايف ويضع إطارا  تخدام هنج يضمن ا ية  يال مقار\ للقوانني يف عدد من الوال^ت القضا للتعرض  ل سـ ئ حتل ًسـ ً ً

ناول ا:راسة شرتكة، و تتاملرصودة واخلصائص ا سا سـمل مأيضا  يات ً توى املؤلف واحلاجة إىل ا ثل احلاجة إىل تأمني  شلكئل  لحم م
نازل وغري   üنوية غري القاب تصادية وا شلكة احلقوق � تخيل عن حق املؤلف وإماكية أن يغري املؤلف رأيه و تاخلاصة  ملع م ن للل ق

تين تخيل عن حق سـيعذ,، وف� خيص نطاق ا:راسة املقرتحة أراد الوفد معرفة إن اكن تركزي ا:راسة  هم املؤلفني آلïر ا ل  بف
يث أن  نفاذ إىل املواد أو رمبا R هذين األمرين،  يوجه حنو مصلحة العامة واملؤلفني يف ا ية أم أنه  ية وا حاملؤلف اإلجيا ل سـ ب لسلب

بغي أ شأن هذا املوضوع  نقطة، ورأى الوفد أن أي دراسة  يال ف� خيص هذه ا ينلغة ا:راسة املقرتحة مهبمة  ب ل بحث يف ًقل تن 
يد ا:راسة إن مت  يع الوفد تأ هور العام، وقد  يمصلحة لك من املؤلف وا يسـتط يحمجل ية ضتو تو ص مواصفاهتا، وف� خيص ا ) و(1ل

يا قرتاح هبذا الصدد،  شأن جسالت حق املؤلف، وقد أشارت الويقة إىل تقدم إيطا رشوع  يذ  لميكن للوفد أن يؤيد  ث ّب م نفت ف
رشوع أن وأراد الوفد معرفة املزيد ثل هذا ا يال عن اقرتاحه، وميكن  يا اآلن  مل عن هذا �قرتاح، وقد حتدث وفد إيطا مل قل ًل

بغي  ثوا املوضوعات اليت  يل لفعل  ب�ان اليت :هيا نظم  يل من ا ينبدأ جÒع لفريق معل من خرباء ا بح سج ل سج يي ت لت ل
بادل املعلو  Xسأ ناول  ناوها، وميكن ل�راسة أن  تل�راسة  م ت تت ية وا:وية لعدد من ل ية واإل تو^ت الو لمات عىل ا مي ن قلسـ ط مل

تخدام تÀ املعلومات يف جمال اإلنفاذ، وميكن إدماج �قرتاح  تاكر إضافة إىل إماكية ا سري اإلبداع و� سـاألغراض مهنا  ن ب تي
ية يف دراسة اجلدوى األوية هذه أيضا، وأم سجالت املد سجالت العامة وا ًاخلاص لربط بني ا ل ن ل ا �قرتاحات األخرى ل

نة، وف� خيص �قرتاح الرايم إىل أن  تاج إىل مزيد من املعلومات أو أهنا غري  ية فإما أهنا  تو ممكالواردة يف إطار هذه ا حت ص ل
تعامل مع هذا  بو لفعل  هم الوفد أن الو ية فقد  شأن حق املؤلف إىل حتديث ا ية  ساعدهتا ا بو األولوية يف  تتعطي الو ي ب ب ن م في ن ل لتق
بو جتاه هذا املوضوع  تأكد أوال من الزتام الو هم ا ية الفكرية، مفن ا ية وا ية  نة ا شاريع أخرى  ياألمر من خالل  ل من ن للج ًم مل مللك لت ملع
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بب احÒالت عدم ا:قة  بات املÀ العام هو تركه للقطاع اخلاص  تطوير حا بة  سبل إماكية تربيره، وأفضل يشء  بق سـ ل سـ لنن
ناجتة عن درجة برية ا لا ية لك تو ية ودوية، ويف إطار ا نفات  سأX حتديد وضع حق املؤلف  يد يف  ص ا ل ل حمل ملص م حث ) أ(2لتعق

مترب  يوسكو يف  شاركة يف مؤمتر ا بو عىل ا سبالوفد الو ن ل مل نة، واقرتح الوفد أيضا توزيع املزيد من 2012ي تقرير  ً وأن تعود  للج ب
شارك تظر  نطاق ا شأن ا ملاملعلومات إىل ا:ول األعضاء  ن ل نة قررت ملب ها يف حاX أن ا بو يف املؤمتر والرساX اليت  للجة الو ت بلغي س

بة مؤلف  بادرة، وميكن للوفد أيضا أن يؤيد مطا لاملوافقة عىل هذه ا تاحف"ًمل ية الفكرية  شأن إدارة ا بو  يل الو للمد ب ي  "مللكل
ي تجارية  سات مع الفرص ا ية تفاعل هذه املؤ حبتوفري املزيد من املعلومات حول  ل س ث يزداد إبراز املواد اليت آلت إىل املÀ كيفب

يريات  نظر يف  ها حرية ا ية أشار الوفد إىل أن ا:ول األعضاء دامئا  رش يارات ا شة ا نا تغالعام، وأخريا ف� خيص  ل يع خل لق ًم لت ً
يعة ا:ور ا*ي ميك تفق مع الزتاماهتا ا:وية، لكن من غري الواحض  ية حامية املÀ العام مبا  ية  برش ل ي بغ طيع به يف ت بو أن  تلعن للو ي

ند الطلب ية  رش نصاحئ ا عهذا اÍال خبالف تقدمي ا يع  .لتل

ية والاكرييب، وأكد ما أقره يف  .427 ييل مع لكمة وفد راغواي اليت ألقاها مس مجموعة ب�ان أمرياك الال ينواتفق وفد  تشـ
ية حق املؤلف واحلقوق اÍا ية اليت تولهيا بالده  لقضاجÒعات سابقة من األ شات يف مه نا تابع ا قورة واملÀ العام، وقال إنه  مل يس

يات  تو شأن ا  üلغ، وشكر الوفد األمانة عىل إعداد الويقة وعىل املعلومات املفصصهذا اÍال هÒم  ل ب ) أ(2و) و(1و) ج(1ث
سري إىل األمام يف هذا األمر، مث أشار  نطاق، وقال إن هذه طريقة \فعة جدا  للالواردة يف دراسة ا ية ًل تو صالوفد إىل ا ) و(1ل

يا\ت  شأن قواعد ا نوان  تايل فاالقرتاحات الواردة مضن هذا ا ييل، و بة  ية  ية U أ بوأفاد بأن تطوير أدوات  ب لع ل شـ سـ مه لن ل لن تق
هذا أمر ميكن  ية والاكرييب وبعض أعضائه  بات املÀ العام يه \فعة جدا، وكام ذكرت مجموعة ب�ان أمرياك الال فوحا ين تسـ ً

ية مطلوبة لغرض ملاكت نولو يكون \فعا جدا وجود تعاون أكرب بني تÀ املاكتب، واألدوات ا يذه و جب حق املؤلف  تك لنف ًت ً سـ
ييل  تب حق املؤلف يف  تعاون بني املاكتب، وإن  ميي ولضامن ا تويني الوطين واإل شلك أرسع  عىل ا تحرك  شـا ل سـ ب مكل قل مل

ييل ية يف  ية ا ية حتديث ا بو  شـيعمل مع الو ن ب بغ لتقي ن توي عىل ل تح، وقربا  سـي ها من 204,000ً  إىل 1925خي جسل ترتاوح يف �ر
متر  ثريا، ومتىن الوفد أن  رس  نفاذ إىل املعلومات املطلوبة  يث أن ا ثريا  هل  يذ حق املؤلف أ يجعل  تسـاآلن، وهذا  ً كً ل ك ّسـ ي تت ح س نف

ثريا بو سريا إىل األمام يف هذا األمر ألن بالده هتمت به  ًالو كً  .ي

ية وشكر وفد الرن .428 تو صوجي األمانة عىل إعداد وتقدمي الويقة، مث أشار إىل ا ل هم وجود مÀ عام ) ج(1ث ملوقال إنه من ا
ية  تو نظر يف ا صقوي، وإن املزيد من ا ل تخيل الطوعي عن حق املؤلف ) ج(1ل هم أفضل آلïر ا يدا لغرض إجناز  ليكون  فسـ ًج

يق هذا  بغي  نفات وأيلولهتا إىل املÀ العام، و حتقيف ا ين ية ملص تو صمن خالل دراسة كام اقرتحت األمانة، لكن الوفد أكد أن ا ل
نب  يل واف يعد أمرا رضور^، مفن الرضوري  يذ  ية، وإن  يني من خالل أعامهلم اإلبدا جتتؤثر عىل املؤلفني احلا حتل ع ًل ً ّ ٍت نف

تغالل وضع  بغي ألي نظام أن يضمن احلفاظ عىل اإلرادة احلرة للمؤلف، و املؤلفسـا يف، و ينا ينبغي عىل املزيد من لضع
ية  تو يده للهنج املوصوف يف ويقة األمانة، وف� خيص ا ناول هذه األمور، وأعرب الوفد عن تأ يل أن  تح صا ل ث ي ي ل ّأيد ) و(1تل

ثل هذه األدوات كام  نع بفائدة  مالوفد لكمة وفد ا:امنرك اليت ألقاها مس �حتاد األورويب ودوU األعضاء وأضاف أنه غري  مقت
ية جاءت  تو صيف الويقة، وأيد الوفد لكمة �حتاد األورويب خبصوص ا ل تعني علهيا وضع ) أ(2ّث نفردة  يوأن ا:ول األعضاء  م

بار ية حمل � تو تهذه ا ص  .عل

شأن CDIP/9/INF/2ثوشكر وفد الربازيل األمانة عىل إعداد وتقدمي الويقة  .429 شة  نا يدة يف ا سامهة  ب وقال إهنا  ق مل جم
شأن حق املؤلف واحلقوق اÍاورة حق املؤلف واملÀ العا نطاق  يات الواردة يف دراسة ا تو بم، وقد درس الوفد هÒم ا ل ص ل

نظر يف هذه  نة من ا يه، وأعرب الوفد عن أم/ يف أن تزيد ا يفريين دوسو يدة  لواملÀ العام اليت أعدهتا ا للج ي سـ لسـ ل
بل أن حيل نة ا تعني عىل اجÒع ا ياق  يات، ويف هذا ا تو ملقا للج ي سـ ص يارات لل متü وا خلل احلاالت ا يات ا:راسة حمل صشأن تو ب

ية األخرى تو ص، وذكر الوفد أن ا ل ية الفكرية 20ّ تعلقة  شطة وضع املعايري ا ية تدعو إىل تعزيز أ مللك من جدول أعامل ا مل ن لتمن
ساعد ا:ول األعضاء ا شمل إماكية وضع إرشادات  ملوا:امعة ملÀ عام قوي يف ا:ول األعضاء مبا  ت ن تحديد املوضوعات ي بمتة  ه

هل  شة حول دمع مÀ عام قوي و نا تلفة، واتفاقا مع ا ية ا يسالقابü للحامية اليت آلت إىل املÀ العام يف وال^هتا القضا ق مل � ًئ
نفات اليت آلت إىل امل نفاذ إىل ا بل تعزيز ا ية تدرس اآلن  ثقافة الرباز نة بأن وزارة ا يه أخرب الوفد ا نفاذ إ ملصا ل سـ يل ل للج ل À ل
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ية ودوية أخرى،  نظم و نظام جسل حق املؤلف وتصل  ية تربط  يا\ت و شاء قاعدة  نظر اآلن يف إ لالعام، ويمت ا ن ب ت ب ت ن ب ن طل ط
بو هبذا الصدد، وف� خيص الويقة  تعاون مع الو توى ا يدة  ية  سلطات الرباز ثوإن ا ي ل سـ سع يل  أحاط الوفد CDIP/9/INF/2مبل

بري ًعلام �اوف اليت أïرها وفد مرص مس يدية وأشاكل ا تعلق ملعارف ا ها ويه ما  ية واتفق  ب�ان األفر تع مجموعة ا تقل ي لل ل مع يق
ية  تو يل ا يدي يف  ثقايف ا صا ل حتل تقل بغي تعديل الويقة ) أ(2لل نطاق، و ثمن دراسة ا ي بعد تCDIP/9/INF/2 Àنل يث  ست  تحب

نطا تاجات دراسة ا رشوع أو ا تفق مع مواصفات ا لاإلشارات اليت ال  ت نت سـ ّق، وذكر الوفد أن ا:ول األعضاء اتفقت عىل مل
رشوع املوصوف يف الويقة  يدي يف ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا بعاد املكون املعين ملعارف ا ثاحلمكة يف ا تقل ل تع تقل ملس ل ل ل ّ ت

CDIP/4/3/Rev ية ا:وية، وأخريا نة احلكو شة اآلن يف ا نا يد ا بب أنه  ية املوضوع و سا ً عىل ضوء  ل للج ق مل سـ مح ق وعىل بس
ية  شأن ا رشوع  تاجئ ا تقدم احملرز يف  شة مدى ا نا تطلع إىل  مللكضوء املعلومات اليت وفرهتا األمانة ألمس فإن الوفد  بم ن ل ق ملي

رشوع هدف وضع اإلرشادات واألدوات األخرى  نة القادمة، وإن مل يليب ا ناء دورة ا ميه أ ملالفكرية واملÀ العام و للج ث تقي
ية من لتيسري حتديد املواد اليت  ï üياغة ويقة ملرح نفاذ إلهيا فرييد الوفد من األمانة أن تقوم  نآلت إىل املÀ العام وا ث بص ل

رشوع  .ملا

شكر األمانة عىل إعداد الويقة .430 ية  ته الو ثوحتدث وفد اجلزائر  ف طن يات قد  .بصف تو بعض ا سري األمانة  صوقال إن  ل ل تف
سري بعض ا:ول األعضاء تفتلف عن  تو .خي تفت إىل ا صوا ل ية ) ج(1ية ل تو يغة ا شأن  تحفظات  صوقال إن :يه بعض ا ل ص ب ل

بو يف هذا اإلطار شاط قد جتريه الو بقا عىل أي  ياليت حتمك  ن ًسـ تخيل  .م بغي �عرتاف  نص رصاحة عىل أنه  لوقال إهنا  ي نت ّ
رشوعة لألبوة باره ممارسة  مالطوعي عن حق املؤلف  ناوها أي دراسة  .عت ية  لوأضاف أن ذ, يطرح  تت وقال  .ُقد جترىقض

نعدم وجوده يف بعض ا:ول يطلب من ا:ول األعضاء أن تقر هذا احلق كجزء من نظام قد  يإنه يف مرحü ما،  ومىض  .ُسـ
نه بعض الصعوت نجم  نوية قد  ترصف حلقوق ا عيقول إن ويقة األمانة سلطت الضوء عىل أن عدم جواز ا ي ملع ل وقال إنه  .ث

نوي ية اخلاصة هبا واملقاربة  .ًة حقوقا أبديةملعيف اجلزائر تعد احلقوق ا رشيعات الو ناقض بني ا نوقال إنه من املمكن أن يوجد  طت تل
بع شالك يف هناية املطاف .سـتّتاليت  بب  ية قد  تو موقال إن أي دراسة جترهيا األمانة وفقا للخطوط اليت أشارت إلهيا ا ص تسل ً. 

ند ية  عوذكر الوفد األمانة بأن علهيا مراعاة املوضو ع شطةّ يذ األ ن  بكرة .تنف سار يف هذه املرحü ا بغي أن حتدد ا ملوقال إنه ال  مل  .ني
شأن أي دراسة  بغي تقدمي اقرتاح ل�ول األعضاء  ية من أنه  تحدة األمر يده ملا قاU وفد الوال^ت ا بوأعرب الوفد عن تأ ي مل ني يك

ناوها ا:راس يع اليت  تضمن معلومات مفصü حول املوا لمزمع إجراؤها  تت ض هم ا:ول نطاق ا:راسةسـي تفت الوفد  .تفة ليك  لوا
ية  تو صإىل ا بحهثا ) و(1ل نارص ليك  تفت بإدراج بعض ا توقال إنه عىل حد علمه مل تقدم األمانة أي اقرتاحات حمددة وا لع ك

سارات يف هذا الصدد .ا:ول األعضاء سجالت الع .سـتفوقال إن :يه بعض � امة لوأضاف إنه يريد أن يعرف الفارق بني ا
بل ا:وX اكن موجودا مضن املÀ العام .واخلاصة سجل اخلاص حمل جسل مدار من  يف حيل ا ًويريد أيضا أن يعرف  ق ل ك ً. 

سجالت العامة واخلاصة، سأX الربط بني ا تفت إىل  لوا م يه ذ,، ونوع الربط املطلوب ويف  ل كوقال إنه يريد أن يعرف ما  يعن
ية معاجلة  .عضاءسـتكون هذه ا:راسة ذات فائدة ل�ول األ بات املÀ العام وقال إنه يريد أن يعرف  كيفوتطرق إىل حا سـ

بو لوضع هذه  شطة اليت ميكن أن جترهيا الو يدين الوطين وا:ويل، واأل يذ والفوائد عىل ا ية ا سأX و يهذه ا ن لصع نفمل تيف لك
بات بو  .سـاحلا بحث اخنراط الو بكرا  يوأكد الوفد أيضا عىل أنه ال يزال الوقت  ل ً م شرتكة ً هود ا مليف أي نوع من اإلجراءات أو ا جل

نوع من  .بشأن الوصول إىل بروتوكول دويل يف هذا الصدد نخرط يف هذا ا بو بوالية ليك  تعد إل\طة الو لوقال إنه غري  ت ي مسـ
نقاش شاهئا .لا سجالت أو ال تزال يف بداية الطريق إل ست :هيا هذه ا نوقال إن بعض ا:ول األعضاء  ل تفت إىلو .لي  لا

ية  تو صا ية حول هذه مسوحتدث ) أ(2ل ب�ان األفر يده ملا أدلت به مجموعة ا ية فأعرب عن تأ يق مجموعة جدول أعامل ا ل ي لتمن
ية تو صا ية .ل تو شأن ا سري املقدم  متس إىل األمانة أن تراجع ا صوقال إن اÍموعة  ل ب لتف يدية وأشاكل  .تل لتقلوقال إن املعارف ا

يدي ال  ثقايف ا بري ا تا تقل ل لتع ئة وجيب إزالهتا من الويقة .ندرج مضن املÀ العامل ثوأضاف أن أي إشارة إىل العكس تعد خا  .ط
ية تو صوأكد أن هذا خطأ وال جيب أن يوجد يف الويقة وا ل شديد  .ث تو¬ احلرص ا بت اÍموعة أيضا إىل األمانة أن  لو ت ًطل

يوسكو يف فانكوفر شاركهتا يف مؤمتر ا نشأن  ل م يل يف املؤمتروقال إن علهيا أن تك .ب شأن ما  يقة وحريصة  قون حذرة ود وقال  .بق
يدية أو الفللكور جزءا من املÀ العام شلك املعارف ا بغي أن يوجد أي اقرتاح يقيض بأن  ًإنه ال  تقل ت لي وقال إنه جيب أن  .ن
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تة ية  يعة  بو يف هذا املؤمتر ذا  ته الو حبيكون لك ما قا ن ب ي فل بغي ل�ول األعضاء  .ط أن تقدم أي تأويالت ينوأضاف إنه ال 
U ية سـيا ته يف املؤمتر .سـ شأن ما قا بغي عىل األمانة أن تكون يقظة وحذرة للغاية  لوقال إنه  ب   .ني

ية ووفد  .431 ب�ان األفر يانني ال¶ين أدىل هبام لك من وفد مرص مس مجموعة ا يده  يا عن تأ نوب أفر يقوأعرب وفد  يق لج ب للي
ية تطرق إلهيا ذكرها وفد اجلزائر .لتمناجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا  .يوقال إن معظم املوضوعات اليت أراد الوفد أن 

ية  تو تفت إىل ا صوا ل هم أن تكون طرائق ا:راسة واحضة) ج(1ل وأضاف أنه عىل حد علمه فإن األمانة قد  .ملفقال إنه من ا
ها سثت عددا من القضا^ اليت قد تؤثر عىل ا:راسة  نفً نارص 2 يف الصفحة 5و 4وقال إن الفقرتني  .حب تا  ع من الويقة  ن تضمث

بار يف إطار ا:راسة بري خار[ .عتميكن أن تؤخذ يف � يجرهيا  خوقال إن ا:راسة  ية ويس  .سـ شا لوقال إهنا دراسة ا ف سـتك
شطة لوضع القواعد واملعايري يف هذا اÍال تضطلع بأ نة  شأن ما إذا اكنت ا نمن املفرتض أن تقدم إرشادات  سـ للج إنه وقال  .ب

ية الفكرية واملÀ العام، فإنه الحظ أنه ال يزال أحد األهداف عالقا، أال وهو وضع أدوات  شأن ا رشوع  يمي ا بة  ً مللك بتق ملسـ ل لن
تحديد ما آل إىل املÀ العام ية جديدة  بادئ تو لأو  جهي نة  .م نفذ ا ساعد يف ضامن أن  للجوأردف قائال إن ا:راسة املقرتحة  ت ست ً

هدف حتديدا  ًهذا ا يارا ل�ول األعضاء عىل ل شلك  تخيل الطوعي عن حق املؤلف يعد أحد األدوات اليت ميكن أن  ًألن ا خ ت ل
يد الوطين ثقافة .لصعا هم إىل وزارة ا تربع املؤلفون حبقو هورية كور^، قد  ثال أنه يف  يل ا لوذكر عىل  ي مل قس مج غري أنه أكد عىل  .ب

سب ية و شا حأن ا:راسة تعد ا فتك بغي  .سـ تخيل عن حق املؤلف ينوقال إهنا  سمح  ب�ان اليت  رشيعات ا لأن حتدد  ت ل ت
ها بغي أن يكون جوهر ا:راسة .حتللو بغي أن تلخص ا:راسة  .ينوقال إن ذ,  سب ما هو مذكور يف الويقة،  ينوقال إنه  ث ح

ياسات العامة، ميكن .ًأيضا �جتاهات واخلصائص العامة اليت مت حتديدها نطلق ا لسـومىض يقول إنه من  تأكد م ت ل�راسة أن 
تخيل وحتت أي ظروف سمح  رشيعي  با دمع نظام  نا لمما إذا اكن  ي تسـ ً ياري .م وقال الوفد إنه ال  .ختوأضاف أن ذ, أمر ا

بو تضطلع هبا الو متü اليت  ية ا شطة ا ييرغب يف أن حتدد ا:راسة األ سـ بل حملن يكون يف غري أوانه .ملسـتق  .سـوأضاف إن ذ, 
بغي ينوأردف قائال إنه  تعني هبا ً شأن هذه األداة اليت ميكن أن  ية واملزيد من املعلومات  سـ أن توفر ا:راسة معلومات أسا ب تسـ

شطة لوضع القواعد واملعايري ـ  بو اضطلعت بأ نة أخرى �بعة للو نة ـ أو أي  ية، دون ذكر أن ا نا:ول األعضاء ا ي جل للج ملعن
ية  .ستتخذ إجراءات يف هذا اÍال تو تفت إىل ا صوا ل ية،)و(1ل تو ص وقال إنه اكن من املمكن أن يدمع هذه ا شري  ل تلوال أهنا 

ية ية والقو مشلك أسايس إىل �قرتاحات اخلاصة ألصعدة الو ن يذ .طب  üوقال إنه عىل  .للتنفوقال إهنا أمور هامة للغاية وقاب
سجالت العامة ثال، اكن من املمكن أن يدمع ا ليل ا مل سـÌ أشا .بس شأن حغري أن احلاجة تدعو،  يح  بر وفد اجلزائر، إىل تو ض

سجالت سجل اخلاص جبانب املضامني املربطة لربط بني هذه ا سجل العام وا لالفارق بني ا ت ل هامة  .ل سائل ا لوقال إن من ا مل
يين و�قرتاح اخلاص بوضع أنظمة إدارة املعلومات اليت تعمل يف  يل ا رشوع الاليين األمرييك إماكية ا باملربطة  لت شغمل ن لتت

ية حمايدةم نولو جنصات  باب اليت أفضت إىل �قرتاح ألنه ?م ولكن تعوزه املعلومات  .تك سـوقال الوفد إنه يريد أن يعرف األ
ية بات  .ث من الويقة6من الصفحة ) ج(وقال إن ذ, مذكور يف الفقرة  .سـاألسا سـوأعرب الوفد أيضا عن إجعابه بفكرة حا ً
باتغري أنه قال إنه يريد أن  .املÀ العام متة هبذه احلا ساعدة ا:ول األعضاء ا بو يف  به الو سـيعرف ا:ور ا*ي قد  م ي  .ملهتلع

ثاين من الصفحة  يد العاملي كام هو مقرتح يف اجلزء ا تعد الختاذ تدابري عىل ا لوقال الوفد إنه غري  لصع وقال إنه  .ث من الويقة7مسـ
بكر احلديث عن الربوتوكوالت ا:وية، رمغ أنه يعي إن  لمن ا يامل ناء عىل اقرتاح وفد إيطا لذ, جاء  ًوأردف قائال إنه غري  .ب

بادرة بحث هذه ا ملتعد  ل نت الصفحة  .مسـ مية7تضمو نفات ا شري إىل ا ليت من الويقة أيضا فقرة مؤكدة بوضع خط حتهتا  ملص ت  .ًث
يد ا: شاط املقرتح عىل ا يف تربط  هم  توحض هذه الفقرة ليك  لصعوقال الوفد إنه يود أن  ن ت ك لسـ يف ية  .ويلت تو تفت إىل ا صوا ل ل

نة ما حيدث يف اللجان ) أ(2 هم أن تراعي ا ية، من ا ب�ان األفر مس مجموعة ا ïتحد سـÌ ذكر وفد مرص  للجوأكد أنه،  ل ملح يق ًم
بو تابعة للو ياألخرى ا ية  .ل تو ناىف مع ا صوقال إن ذ, ال  ل ثقايف ).أ(2تي بري ا يدية وأشاكل ا لغري أنه رأى أن املعارف ا تع لتقل  ل

ها ملÀ العام بغي ر يدي ال  بطا ين نة، عىل أن  .لتقل يد يف إطار ا تأ للجوقال إن اÍموعة أكدت أكرث من مرة، مبا يف ذ, ا ك ل
يدي ال تؤول إىل املÀ العام ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلاملعارف ا ل تع لتقل ل نة  .ل للجوقال إن ذ, يرض األعامل اجلارية يف ا

ية ا:وية لاحلكو سـÌ اقرتح وفد الربازيلو*ا .م ح من الرضوري مراجعة هذا اجلزء من الويقة  ومىض يقول إن عىل األمانة  .ث
ها بأي شلك من األشاكل يهنا ومل تد بارها أنه مثة إشارات مل تطمنئ إلهيا وفود  معأن تأخذ يف ا بع تفت إىل مؤمتر  .عت لوا

بو نة أن الو ندا وقال إنه قد منى إىل عمل ا يوسكو  يا للج ن شارك يف هذا املؤمتربكل ياق يؤكد عىل أنه ال  .ست  لسـوقال إنه يف هذا ا
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يدي إىل املÀ العام ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تضمن مآل املعارف ا بو يف املؤمتر أي يشء  تقلبغي أن تقول الو ل تع تقل ي ي لي ل ل  .ن
ية ا:وية نة احلكو بغي أن تذكر يف هذا املؤمتر ما حيدث يف ا لوقال إنه  للج مي   .ن

يان ا*ي أدىل به لك من وفد ا:امنرك مس �حتاد األورويب ودوU األعضاء وأ .432 يده  بعرب وفد سورسا عن تأ للي ي
يا يان ا*ي أدىل به وفد كولو بوا مب شغ/ خبصوص الويقة  .ل نان ما  يانني  ثوقال إن هذين ا ي تضم يب وسلط . CDIP/9/INF/2ل

ية برن  بادئ اتفا قالوفد الضوء عىل احلاجة إىل أخذ  بارم يا للامدة  .عتيف � نا يكون  سجل اإللزايم  ًوقال إن ا ف م سـ  من 5.2ل
ية بغي أن ختضع ألي إجراءات  نص عىل أن حامية حق املؤلف ال  ية برن اليت  شلكاتفا ي نت بدأ جيب أن  .ق ملوقال إن هذا ا

ن .ُيراعى يف أي نظام عاملي محلاية حق املؤلف نع لفوائد ا لوأعرب الوفد أيضا أنه غري  مقت يل هذاً  .لتسجاجتة عن دمع نظام ا
ساؤالت عديدة حباجة إىل أجوبة وقال إنه مثة قضا^ عديدة حباجة إىل حلول، وذكر عىل وجه اخلصوص  .توقال إنه ال تزال مثة 

يا\ت سجالت وقواعد ا شاء ا ملوضوع، مبا يف ذ, إ üبين احلقوق ومدة امحلاية والقضا^ األخرى ويقة الص بقضا^  ل ن لث  .ت
بت يف املزيد من الصعوتوأ نقل احلقوق  تعلقة  تسـبردف قائال إن القضا^ ا ب مل ثوقال إنه مت حتديد هذه الصعوت يف ويقة  .ً

ساب مدة امحلاية .األمانة ثال  يل ا حوأضاف أهنا مشلت عىل  مل تعاقد  .بس بدأ الرييس اخلاص حبرية ا لوأكد الوفد أيضا عىل ا ئمل ً
تخيل لوا*ي مكن املؤلفني من ا تصاديةّ هم � ق عن حقو هم جدا احلفاظ عىل هذه احلرية .ق ًوقال إن من ا وأضاف أنه *,  .مل

نقل احلقوق يا\ت هذه ويف تربط  بحث العالقة بني قواعد ا مية �ضطالع هبذه األشطة  بال يرى  ت ك ب ل لن   .ق

بكة  .433 ثل  نأ  شـو مم تخابهCommuniaه ن الريس عىل ا ثل األمانة عىل إعداد الو .ئ ثوشكر ا  .وقال إهنا ?مة للغاية .يقةملم
ية ملÀ العامCommuniaًوأردف قائال إن  سة دوية  ن مؤ ل ية األوروية .معس بكة مموX من املفو بوأهنا بدأت  ض وقال  .كشـ

ية إثراء املÀ العام ودمعهCommuniaإن  ياسات  يات ا بغ وضعت مجموعة من تو سـ سق  .لص يتومىض يقول إن العديد مهنا 
يات اليت  تو صمع ا يه وقال إن إحداها وردت حتديدا يف الويقة اليت أعدهتا األمانةل يفرين دوسو تاذ  ثاقرتjا األ ي سـ ًسـ وقال إهنا  .ل

ية نفات األ نع امحلاية غري الرضورية وغري املطلوبة  ية  صلتعلق القرتاح اخلاص بوضع بعض اإلجراءات ا للمص مل شلك  .لت
ينواسرتسل قائال إن امحلاية الاكمü حلق املؤلف  ها أحصاهباً نفات اليت  نح  جسلبغي أن  للمص سجü  .ُتم نفات غري ا ملوإن ا ملص

نوية نح فقط حامية احلقوق ا ملعبغي أن  تم ُي يل خيدم عدة أغراض .ن ساعد، عىل وجه اخلصوص، عىل  .لتسجوقال إن ا يهو  ف
نفات ا نب ا نفات املÀ العام وحتديد أماكهنا وحتديد أحصاب احلقوق و تعرف عىل  ليتا ملص جت مص ية  .ميةل تو صوقال إن ا ) و(1ل

تو^ت املÀ العام تحديد  ية الالزمة  ية واإلعال باط األدوات ا حمتدعو إىل ا ل ن مت لتقن تعانة ملعايري  .سـ ية ال تو سـوقال إن ا ص ل
بات املÀ العام  سجالت اخلاصة وحا يين  يل ا يدة :مع ا يكون من الطرق ا يف بذ,  توحة أو حىت ا سـا لل شغ جل سـ بتلك لملف ت لل

يا\ت العامةوقواعد  بادرات ورمبا  .لبا يق ا مترار يف  بو أن تلعب دورا عن طريق � ملوأردف قائال إن بوسع الو سـ تني سـ ً ً
تضافة هذه األنظمة أو إدرا<ا يف موقع أكرث وضوحا، عىل األقل جزيا ًا ئ ية  .ًسـ يق بني األدوات ا بغي ا نوقال إنه  سـ لتقي نت ل ن

تو^ت املÀ ا تحديد  ية الالزمة  حمواإلعال ل يةم نظامت اإلدارة امجلا ثل  ية  يالك إدارة احلقوق احلا علعام و ل مه شاء  .م نوإن إ
هم فهيا أو مل يعرث علهيم أو يمت  نفات اليت ختىل أحصاهبا عن حقو يد الوطين اليت تدرج ا سجالت العامة عىل ا ُا ق ملص لصع ل

تخدمني يقني القانوين  نح املزيد من ا ساعد يف  سـحتديدمه  ل للمي م بغ .س بار ينوأضاف أنه  عتي أن يأخذ اإلطار القانوين يف �
ية وأعضاهئا نظامت اإلدارة امجلا يات بني  يا، خاصة يف �تفا هم  عقدرة أحصاب احلقوق عىل عدم ممارسة حقو ملك ق وأردف  .ًق
يا املعلومات اليت من املرحج أن تقرتjا  نولو شرتكة  ية ا ية ا بغي أن يكون جزءا من ا جقائال إن ذ,  تك ن لن مل ت ب تحي لل ً ية ً ضاملفو

ية للحقوق ـي خبصوص اإلدارة امجلا تو عاألوروية يف اإلطار ا ل ية  .جهيب تو نظر يف ا يد ا نة أيضا أن  بغي عىل ا صوقال إنه  ل ل تع للج ًي ن
ية ) هـ(1 تو بات ألن ذ, يمكل ا مية وشجع اإليداع القانوين وتدرس دور ا نفات ا صخبصوص ا ل ت ت ملكملص سني ) و(1ليت حتشأن  ب

تو^ت امل تعرف عىل  حما ية  .À العامل تو تفت إىل ا صوا ل باره ممارسة ) ج(1ل تخيل الطوعي عن حق املؤلف  تاليت ختص ا عل
يضاح إماكية إنفاذ أدوات Communiaمرشوعة لألبوة، وقال إن  ية اليت تدعو األمانة إىل إجراء دراسة ال تو ن تدمع ا س ص تل

ية للمÀ العام يف األنظمة القانو تو يقثل تكريس حقوق اإلبداع ا فم تلفةل �ية ا ثل أن املÀ العام هو القاعدة وحق  .ن ملموأكد ا
ناء تفاف علهيا .سـتثاملؤلف هو � بة جيب � يه عىل أنه  نظر إ بغي أال  نوية  لوقال إن نظام احلقوق ا ل ي ي عقملع يض  .ُن لنقبل عىل ا

نفات للمÀ العام عىل أنه طريقة ملامرسة احلقوق ا نظر إىل تكريس ا بغي ا ملمن ذ,،  ملص ل نفات  .عنويةني ملصوقال إن تكريس ا
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تخيل الطوعي عن احلقوق ية مقارنة  بريا أكرث إجيا لللمÀ العام يعد  ب شرتكة القابü  .ًتع نفات ا هام يف ا مية اإل ملهو يعكس  ملص س قف
تخدام ية Communiaوقال إن  .سـإلعادة � تو ص ترحب أيضا  ل نفات املÀ العام، خاص) أ(2ً تعزيز توفر  تعلقة  مصا ب ة مل

ثقايف سات الرتاث ا يوسكو ومؤ تعاون بني ا لمن خالل ا س ن ل تعاون اقرتاح  .ل ثل هذا ا يدة :مع  لوأردف قائال إن من الطرق ا مجل ً
تاحف ية  تو بادئ ا للماملزيد من ا جهي ل وقال  .وأضاف أنه مثة طريقة أفضل محلاية املÀ العام ويه تعزيز �عرتاف القانوين هبا .مل

يق ذ, من  يات حتقإنه ميكن  تو يذ ا صخالل  ل نطاق) وج) ب(و) أ(3تنف بغي إجياد  .لالواردة يف دراسة ا ينومىض يقول إنه 
نفات اليت آلت إىل املÀ العام ثارية  تعادة الصفة � نع ا للمصوسائل قانوية  ت سـ مل ئن تعرض للخطر  .سـ يوأضاف أن املÀ العام 

نفات املÀ ا نع خصخصة  يا  تحق تعريفا قانويا إجيا مصو مل ب ن ًسـ ً ً ية  .لعامي سخ الر ثال، جيب أن تؤول ا يل ا مقوقال إنه عىل  ن مل لس ب
ًنفات املÀ العام أيضا إىل املÀ العام ية .ملص نفات املÀ العام بوسائل قانوية أو  تخدام  يد ا بغي عدم  نوقال إنه  ن مص سـ ي في تق  .ن

نفات املÀ العام جيب  تخدام  ئة أو مضلü إلساءة ا مصوأردف قائال إن أي حماوX خا سـ ط رشوعةً  .ماإلقرار بأهنا ممارسة غري 
ثارية خبصوص مواد املÀ العام بة احملاوالت املضلü للحصول عىل الصفة � ئوقال إنه جيب معا تخدام  .سـتق سـوقال إن ا

يا\ت  يث حتمل ا ية أو أي معادل أقوى  تو نظمة حقوق اإلبداع ا ثل األداة اليت وضعهتا  بإحدى عالمات املÀ العام  ف لل ح يق م م
نفات األسا يدا جدا يف حتديد  يكون  سجالت العامة أو اخلاصة إخل  ثقافة أو ا ية أو وزارة ا بة الو مصية طابع ا سـ ل ل ن ت ًسـ ً مفملك ط

ية من احلقوق تخدا?ا من خالل مجموعة إضا نع إساءة ا فاملÀ العام و شواغل اليت أعربت عهنا وفود  .سـم ثل  تجاب ا للوا ملم سـ
تعلق حبق  يعديدة قائال إن املÀ العام  يديةً لتقلاملؤلف ويس املعارف ا بغي عدم معارضة <ود دمع املÀ العام  .ل ينوقال إنه 

يدية تلفة متاما .لتقلوحامية املعارف ا ًوأضاف أهنا أمور  تايل فإن تعريف  .خم سـهتدف Communiaلو ي للمÀ العام مل 
يدية ية .لتقلاملعارف ا يات اإلدارة امجلا عوأردف قائال إنه ميكن احرتام  مجع نوية ً ثل احلقوق ا نفس الطريقة  ملع للحقوق  مب

بغي ذ, ية مبوجب حق املؤلف، بل و  üنفات القاب ينألحصاب ا للحم بغي أن تؤول إىل  .ملص يدية ال  ينوقال إن املعارف ا لتقل
ية حبق املؤلف نة اليت تلقت متويال عاما جيب أن تضمن  .محماملÀ العام Íرد أهنا غري  شاريع الر ًوأضاف أن  ً مق عىل األقل م

نة للعامة عرب اإلنرتنت تو^ت املر يع ا مقإ�حة  حمل يد أيضا من  .مج نة اليت تلقت متويال خاصا ميكن أن  شاريع الر ًوقال إن  تفسـ ت ً ً مق م
تعاقدية ثارية من خالل �تفاقات ا تعادة الصفة � نع ا لوضع إطار قانوين  ت سـ ئمي هود اخلاصة مل تصدر  .سـ جلوأضاف أن هذه ا

رشاكة العامة  .ًوقال إهنا قد تعكس أيضا اهÒم العامة .ث معنيفقط عن حمرك حب اخلاصة مع اخلرباء من / لوأضاف أن ا
يدة للغاية تاجئ  يد^ أفرزت  جو ن يد^ .يكيب سات دخلت يف رشااكت مع و بوقال إن عدة مؤ شمل  .يكيس شاتو يوقال إن ذ, 

بةدو فرساي تحف الربيطاين و ت وا ييل الوطين مكمل تاحفلتشـالكونغرس ا ييت و مل وأحد ا يكو  سيف  احملفوظات مكسـ
نسويةلا ية  .سميث تو يد^ من خالل احلقوق ا ها و تودع صور املÀ العام اليت  رش  ثاال آخر وهو  يقوذكر  يف فم ل ب يسـ يكم تضسـ تن ً

يد^ سرتدام .يكميلو تاحف يف أ تضافة أحد ا سابقة اليت اكنت يف ا هوندية ا تعمرات ا نفات من ا ممبا يف ذ,  مل سـ ل ل سـ لمص وقال  .مل
ثقايف يü للوصول إىل هذا اجلانب من تراÍم ا يني و لإهنا قدمت لإلندو سـ ها  .نيسـ تجارب وتعد ساخ هذه ا يلوقال إنه ميكن ا ل سـتن

يطة جدا تلكفة  ياق احمليل  ًتوافق ا سـ ب سـ بل يني  .ل ثال إ�حة اÍموعة للمصورين الفوتوغرا يل ا شمل عىل  فوقال إن ذ,  ملب س ي
ن تعاون مع أ تطوعني وا ما ل تخدا?ا مل يا\ت إل�حة الوصول إلهيا وإعادة ا يل مواد املÀ العام يف قواعد ا تاحف و سـاء ا ب حتم لمل

بل الطالب من خالل أدوات الرتاسل الفوري شاركة العامة يف احلفظ تعد من  .قحبرية وترمجة اإلشعارات من  ملوقال إن ا
توفري املزيد من الرؤية للمجموعات ف� خيص ا مجلالطرق القوية  يةل حملليات ا نخفضة جدا .ع تلكفة  ًوقال إنه ميكن إمتام ذ,  م  .ب

توح أو حتت ظروف املÀ  .ولكن مثة رشط واحد يص الوصول ا تاحة عرب ترا نفات  يق ذ, إذا اكنت ا ملفال ميكن  خ م ملصحتق
تصدر املÀ العاCommuniaوقال إن  .العام نة اليت  شاركهتا يف هذه ا:ورة  رسورة عÒدها و ي  للج م هام   .لم جدول أعام

تخابه .434 ية الريس عىل ا تو نظمة حقوق اإلبداع ا ثل  نأ  نو ف ل مم ئه يق ية الفكرية  .م سس غري وصف ا تور فرا مللكوقال إن ا: ن ك
تعارضة INETئيف خطابه الرييس يف مؤمتر  بادئ ا توازن بني احلقوق وا يق ا ية  يف بأهنا آ مل عاملي ُعقد مؤخرا يف  مل ل ل لتحقن ج ً

ت با يف جمال � بغا يةًل توازن احلقوق وجتاهد  .ملعناكر واÍاالت األخرى ا شدة  ية تؤمن  تو نظمة حقوق اإلبداع ا بوقال إن  ب ف يقل م
نا توازن  ية ليك جتعل هذا ا ًليك توفر أدوات قانوية و ممك ل ن توازن حامية املÀ العام  .تقن هذا ا ية  لوقال إن من األجزاء األسا لسـ

ثقافة وا .ودمعه ئة ا لفاملÀ العام يرثي  يةيب ها وإعادة  .مللفكر العا ية ال حرص  R نفات ساخ  سمح  لوهو  سـيك مصت ن سـي
يال جديدة هور جديد وأ تقدمي  تحديث أو إعادة ا نفات قد خضعت  يث تكون هذه ا تخدا?ا،  جا مجل لح لل ملص وقال إنه ميكن  .سـ
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ها نطلق يرحب لويقة اليت أعدهتا األمانة ح .تشكيلالقول إنه يعاد  ثوقال إنه من هذا ا نة مل يارات ا متü وا ملمكول احلاالت ا خل حمل
يات  تو صشأن ا ل يد ) أ(2و) و(1و) ج(1ب شأن حق املؤلف واحلقوق اÍاورة واملÀ العام، و نطاق  شـالواردة يف دراسة ا ب يل

نطاق يه يف دراسة ا يفرين دوسو تاذ  لبدور األ ي سـ يات  .لسـ تو بين ا ية حتث عىل  تو نظمة حقوق اإلبداع ا صوقال إن  ل ف تل يق م
ثالث يات  .لا تو شأن ا ثل ملعلومات الواردة يف الويقة  صوأشاد ا ل ب ث ية  ).و(1و) ج(1ملم تو تفت إىل ا صوا ل وقال إن ) ج(1ل
ية CDIP/9/INF/2ثالويقة  تو يص حقوق اإلبداع ا ية توفر ترا تو نظمة حقوق اإلبداع ا ها بدقة، وأضاف أن  يق  خ يق م فتصف ل ف ل

تخيل سمح ألحصاب احلقوق  ية  لاليت تعد أداة عا ت سمح مل يع حقوق املؤلف واحلقوق اÍاورة إىل أقىص حد  ي الطوعي عن  مج
ية تعد أداة خلقهتا الرضورة واحلاجة .به القانون تو فيقوأردف قائال إن حقوق اإلبداع ا ل نفات  .ً ملصومىض يقول إن تكريس ا

ية ـ  هام طوا بون يف اإل بة ملن ير نا،  سريا، حىت لو اكن  يس  عللمÀ العام  غ سـ سي ممك لنل ً نفات ً ملصوبإرادهتم احلرة ـ 
يا\ت املعمول هبا نصوص علهيا يف حق املؤلف املعمول به أو قواعد ا بل انقضاء مدد امحلاية ا تخدام العام  بلال مل لسـ وقال إنه  .ق

ية، وقد ال توجد يل من األنظمة القضا هوX واعÒدية يف ا يام بذ,  ئمثة إجراءات  لقل س تلف من .بللق  ختوأضاف أن القوانني 
تخىل أحصاهبا عهنا طوعا  يف  نقيض مدهتا ومىت ذ, أو  يا ويف  نح تلقا ًنظام قضايئ إىل آخر ف� خيص احلقوق اليت  ي ك ت ك ئ ًتم ُ

تعامل مع هذا املوضوع بطريقة شامü، أخذا  .ومىت ذ, نة يف ا ية تعي الصعوت الاك تو نظمة حقوق اإلبداع ا ًوقال إن  ل ف مل يق م
تل بار املقارت ا �يف � يةعت يد القانوية العامة واملد تقا نفة حلق املؤلف يف ا ن ل شات مع أحصاب حقوق  .ل نا قوأضاف إن ا مل

شلك واحض ورصحي إىل  بون يف اإلشارة  هرت أن بعض أحصاب احلقوق ير رش األخرية أ نوات ا باملؤلف عىل مدار ا غ ظسـ لع ل
نص عىل أن صاحب  يود اليت  نف دون الرجوع إىل ا تخدام ا ّأنه ميكن ا ت ملص تفاظ حبقه ألي لقسـ حاحلق مل يعد يرغب يف �

باط حقوق  .سبب اكن يهنا، أدت إىل ا يق ف�  ياب ا يد إطارات حق املؤلف و نوأضاف أن هذه احلاجة، جبانب  ب تتعق سـ سـغ لتن
ية تو فيقاإلبداع ا همني، مبا يف ذ,  .ل ية حصلت عىل ا:مع من العديد من أحصاب احلقوق ا تو ملوقال إن حقوق اإلبداع ا فيق ل

شخيصا نوم ا رشوع ا ية و بة الربيطا هوندية وا لحلكومة ا ي ن ت جلل م ملك شاريع هامة  .ل ملوقال إهنا شلكت جزءا من اإلطار القانوين  ً
نا يثل يورو تخيل عن حق املؤلف .بم شأن ا باب فإنه يدمع اقرتاح األمانة خبصوص إجراء دراسة  هذه األ لوأضاف أنه  ب سـ  .ل

 üنة أيضا عىل مواص ًوقال إنه حيث ا هامللج سار ا لالعمل يف هذا ا ية  .مل تو تفت إىل ا صوا ل وقال إنه يرحب مبا ذكرته ) و(1ل
ية تو توفرة من خالل حقوق اإلبداع ا فيقاألمانة حتديدا خبصوص املامرسات واألدوات ا ل مل نفات  .ً ملصوأضاف أن إماكية توسـمي ا ن

ية مرخصة ميكن أن توفر املعلوما يا\ت و ية حبق املؤلف من خالل  صفا ب توفر إلعادة حملم شأن ما هو  بحث  مت حملراكت ا ب ل
شأن رشوط املعمول هبا يف هذا ا تخدام وا ل� ية املذكورة يف الويقة اليت أعدهتا األمانة  .لسـ ية واإل ثوأشاد ملامرسات الو مي قلن ط

هود مترار هذه ا ته عىل وجوب ا جلوأعرب عن موا ية حتث ا:ول األ .سـفق تو نظمة حقوق اإلبداع ا يقوقال إن  فم عضاء ل
سجالت العامة يا\ت يف ا توى توفر ا سني  هود  مترار يف بذل ا ية عىل � نظامت اإل لوا ب سـ تح مي لمل م ل جل سـ ناشد  .قل يوقال إنه 

يد العاملي بو ن تلعب دورا فعاال عىل ا لصعالو ًي يف بعض األدوات  .ً بو أن  ثال، ميكن للو يل ا تضوقال إنه عىل  ي مل تسـس ب
يل العا بادل معلومات ا سجيل  ت لته ست يةل سجالت احلا يا\ت اخلاصة  ثل مجع قواعد ا ها عىل اإلنرتنت،  لم عىل مو ل لب م وقال  .قع

تخيل الطوعي عن  ية إىل تعزيز قدرة أحصاب احلقوق عىل ا هود الرا شلك لكي ا ية تدمع  تو نظمة حقوق اإلبداع ا لإن  ب ف مل جل يق م
يرثي املÀ العام وسمح للعامة لوصول إىل  .حق املؤلف يوقال إن ذ,  شده سـ نحو ا*ي  تخدامه عىل ا ناملÀ العام وا ل يسـ

 .قانون حق املؤلف

تخابه .435 بابوي الريس عىل ا نأ وفد ز نو مي هامة .ئه شات ا نا لوقال إنه �بع ا ق شأن اإلشارة إىل  .مل بوقال إن :يه حتفظات 
ياق املÀ العام يدي يف  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا سـاملعارف ا تقل ل تع لتقل ل بعض ا*كر^ت وأضاف أن تÀ اإلشا .ل برة تذكره  ّ

ية ا:وية حول هذا املوضوع نة احلكو ئة خبصوص ا لا للج مس ي نة .ل للجوأردف قائال إنه يأسف *كر هذا األمر يف ا وقال إنه  .ً
ية ية الفكرية وا ناقش قضا^ ا مناكن من املفرتض أن  لتت ية ا:وية، أي  .مللك نة احلكو نقاش يف ا لوقال إن ذ, اكن أساس ا للج مل

بابويأن امل ية مبا يف ذ, ز نا ب�ان ا ية ا يدي تدمع  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ميعارف ا ل ل من تقل ل تع متقل ت ل ل وقال الوفد إنه من هذا  .ل
شأن اإلشارة إىل هذا املوضوع ساوره القلق  نطلق  با ي يح  .وقال إنه رمبا خطأ غري مقصود .مل تصحوأعرب الوفد عن أم/ يف 

نة احلك يهنا يف للجاخلطأ ألنه يرض معل ا سري األمانة ملداوالت  ية  تعلق  يحة ف�  ية ا:وية وال يرسل الرساX ا بعو تف بك ي لصح يفل م
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يا\ ًبعض اللجان أ ية ا:وية .ح نة احلكو نقاشات ا:ائرة يف ا تضمن عكس ا بدو أن اإلشارة  لوقال إنه  للج ل ت وأعرب الوفد عن  .مي
بل بار يف ا ملسـتقأم/ يف أن تؤخذ شواغ/ يف � بعض الوفودوقال .عت ية  ساس جدا يعد شديد األ ل إن هذا املوضوع ا مه   .ًحل

شأن  .436 يارات  توفري ورقة  هم أهنا طلب  ية عىل مداخü وفد الربازيل، قائال إنه  تحدة األمر بورد وفد الوال^ت ا ل خمل ف يك ًّ
يه تاذ دوسو ية يف دراسة األ با يات ا تو يا سـ ل ص لل ت .وقال إنه يعارض هذا الطلب .ق يعوقال أيضا إنه  ية ً ï üنقد أنه مثة طلب ملرح

ية الفكرية واملÀ العام يعي حول ا رشوع املوا مللكمن ا ض وأضاف أنه رمبا تؤخذ هذه  .ًوقال أيضا إنه يعارض هذا الطلب .مل
بكرا لور يا، وأنه ما زال الوقت  شـهتا حا نا يارات اجلاري  شة ورقة ا نا بل بعد إمتام  بار يف ا ًاإلماكية يف � م م م ًتق ل ق خل ق ت ملسـن قة ع

  .مرشوع جديدة

بابوي بأنه مثة حاجة :راسة �رباط بني  .437 يا وز نوب أفر شواغل اليت أعربت عهنا وفود مرص و ند ا توأكد وفد ا مي ل يقه ج ل
يدية  شأن املعارف ا ية ا:وية  نة احلكو ساس ملفاوضات اجلارية يف ا ية دون  تأ ثقايف واملÀ العام دراسة  تقلالرتاث ا ب ل للج م ن لل م م

بري يديلتعوأشاكل ا ثقايف ا تقل ا يدي ال تؤول إىل املÀ العام ألهنا  .لل ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلوأضاف أن املعارف ا ل تع لتقل ل ل
متعات ية  للمجتعد حقوق جام يدية وأشاكل  .ع ية ا:وية حول حامية املعارف ا نة احلكو تقلوقال إنه مثة نقاش جاري يف ا ل لللج م

يدي ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع ية وقال إنه ال .ل تو ص يدمع ا   ).أ(2ل

يات املقدمة من األمانة .438 تو صوأشار الريس إىل وجود دمع جزيئ  لل يح  .ئ تو بات ا ضوقال إنه مثة العديد من  ل طل
تقد أهنا  .و�قرتاحات املقدمة من بعض ا:ول األعضاء نارص اليت  تجابة إلهيا وحتديد تÀ ا تعودعا الريس األمانة إىل � لع سـ ئ

هاحتظى بدمع ا:ول األع يا لضاء الختاذ املزيد من اإلجراءات    .ح

ية  .439 تو صوأشارت األمانة إىل ا بو يف جمال  ).أ(2ل شطة الو يط الضوء عىل أ يد هو  ها الو يوقالت األمانة إن غر ن تسل ح ض
ثقايف يدية .لالرتاث ا بة املعارف ا شطة جترهيا يف األساس  تقلوقالت إن هذه األ شع ساوره القلق  .لن يوأضافت أن بعض الوفود 

يدية ملÀ العامب لتقلبب ربط املعارف ا تايل، اقرتحت األمانة إزاX هذه اإلشارات  .ًوقالت إن ذ, مل يكن مقصودا .س لو
يل .ثمن الويقة تح تج عهنا فقدان أي يشء يف ا لوقالت إن هذه اإلزاX لن  ل ية  .ني تو تت األمانة إىل ا صوا ل بشأن ) ج(1لتف

تخيل عن احلقوق وأكدت للوفود أهنا توازنة تراعي اهÒمات لك من املؤلفني والعامةلا بحث عن مقاربة  م  وقالت األمانة إهنا  .ت
بل �قرتاح تصاصات إذا ما  يه جمددا يف � تحاول أن تؤكد  ُقأكدت عىل ذ, يف الويقة ولكهنا  خ ً عل سـ وأكدت األمانة أن  .ث

يارات فقط خلالويقة تعرض ا ية خبصوص املعايري ا:ويةوأهنا نصت بوضوح عىل أنه ال توجد أحاك .ث لم إلزا يارات  .م خولكن مثة 
ها ا:ول األعضاء سب ليك تدر ستلفة و ح تعكس �هÒم ا*ي بدى من خالل  .خم يارات  سـوأضافت أن دراسة هذه ا خل

نقاش بحث  .لا يقة أهنا  ها يف أن تطمنئ الوفود اليت أعربت عن شواغل خبصوص ا:راسة إىل  توأعربت األمانة عن أ حق سمل
توازنةف تلفة من خالل مقاربة  ية ا تعددة وفق األنظمة القضا يارات ا مقط ا � ئ مل ية  .خل تو صوتطرقت األمانة إىل ا بشأن ) و(1ل

ية تو هذه ا بة  ية حلق املؤلف، وقالت إهنا ـ كام أشار وفد اجلزائر ـ مل تدرج أي اقرتاحات حمددة  ية ا صا ل سـ ت لب نن تح لل وقالت  .ل
تقدمي بعض �قرت تفت  بإهنا ا ها عىل حنو جامعيك وقالت إن  .ساحات يف عدد من اÍاالت اليت ميكن ل�ول األعضاء أن تدر

ية  تو صا ية) و(1ل تب حقوق املؤلف يف الوال^ت . مهتعد يف غاية األ سابق  يرتز، الريس ا يث  يدة مار ملكوقالت إن ا ئ لب ب يسـ ل
تحدي األ تادت أن تقول إن حتديد احلقوق يعد ا ية، ا تحدة األمر لا ع يةيكمل ئة الر مقسايس ا*ي يواجه حق املؤلف يف ا يب  .ل

يدين  نطاق اجلغرايف، من ا ية ا نة من \ شطة ا ية من خالل تدرجي األ تو لصعوقالت إنه رمبا ميكن معاجلة هذه ا ل ن ص حل ملمك
يد ا:ويل ميي إىل ا لصعالوطين واإل ثافة اإل .قل ية يف  تدر كوقالت إنه ميكن معاجلهتا أيضا من خالل الز^دة ا جي ل  .جراءاتً

بوال للوفود ها يعد أكرث  ًوأضافت أنه اقرتحت إجراءات عديدة و ق بعض تحدة  .ُ شمل اقرتاح وفد الوال^ت ا ملوقالت إن ذ,  ي
بادل  متع وبحث اإلجراءات املمكن اختاذها لز^دة  يل العام الطوعي بأن  ب�ان اليت :هيا أنظمة  ية  تاألمر ت سج جتلل للت يك

ثل  .املعلومات تواصلموقالت إن عقد  بادرة أوىل حنو ز^دة ا لهذا �جÒع يعد  يل  .م لتسجوعلقت األمانة عىل الفارق بني ا
تب حقوق املؤلف بل سلطة عامة، ويه يف الغالب  يل اخلاص فقالت إن األول يدار من  مكالعام وا ق ّ وإن هذه يه  .لتسج

يل الطوعي حلق املؤلف سة خاصة .للتسجأنظمة  سات اخلاصة اليت و .سوقالت إن األخري تديره مؤ سإنه مثة عدد من املؤ
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توي عىل  .جتمع املعلومات حول اإلبداع يا\ت  شئ قاعدة  ية اليت  نظامت اإلدارة امجلا ثال  يل ا حتوذكرت عىل  ب ن ع مل تس م ب
تودع ا*ي تديره يس  .ملسـمعلومات حول ا نه يف بعض احلاالت  لوأضافت أنه من املفرتض أن يكون الفرق واحضا و لك ً

ب�انوذكرت  .كذ, ية يف بعض ا ثال تضطلع احلكومة إلدارة امجلا يل ا لأنه عىل  ع مل يل العام هو يف  .بس لتسجومع ذ,، فإن ا
يا\ت  ثال، قاعدة  يل ا هو، عىل  يل اخلاص  بل سلطة عامة، أما ا يل طوعي يدار من  باألساس نظام  مل س سج بسج ف تق لت ُ

ية نظمة إدارة جام عنفات تديرها  يل ثوقالت األمانة إن و .مللمص تواصل بني أنظمة ا سجيقة املعلومات أكدت عىل الرتابط وا لتل
üيهنا  .املامث تواصل ف�  بادل املعلومات وا يل العام أن تزيد من  هل عىل أنظمة ا ثال، من ا يل ا بوقالت إنه عىل  س لب ت سج مل لتس ل

يل اخلاص تواصل مع أنظمة ا نخرط فقط يف مرحü الحقة يف ا سجوأن  ل بات أمام وقالت إنه يف األس .لتت عقاس ال توجد 
يل العام واخلاص تواصل بني أنظمة ا يث يمت ا بل  يل املوقف يف ا سجدراسة هذه القضا^ و ل لتخت حمل وقالت إن أنظمة  .سـتق

ية الفكرية هور وألحصاب حقوق ا يدة لعامة ا تضمن معلومات  يل هذه  مللكا مجل مف ت يع  .لتسج بادل  مجوقالت إنه لن يمت  ت
ث .املعلومات يل ا ملعىل  تعلقة بس يل ا تفا ثل ا يل اخلاصة تعد رسية،  نة يف أنظمة ا ملال، بعض املعلومات ا ص ل سج متضم ت لمل
يص نف ما واملاكن ا*ي  .خلرتا تكر فهيا  نة اليت ا ثل ا يعة العامة،  مصولكن توجد أنواع أخرى من املعلومات ذات ا ب سـ ُب ل ملط

تكر يه وهوية ا تكر  با ملب ف بل مي .ُ يل  مسـتقوقالت إنه من املمكن  يل العام خت ثل هذه املعلومات بأنظمة ا يه ربط  لتسجكن  م ف
ميي لرؤساء ماكتب حقوق املؤلف يف  .ًأيضا بب الرييس للقرار الصادر عن �جÒع اإل قلوأردفت قائü إن ذ, رمبا يعد ا ئ لس

ية يل  .تينأمرياك الال نوب أفريقي حول إماكية ا سأX اليت أïرها وفد  شغوأشارت األمانة إىل ا ن لتمل شار ج نحو ا يين، عىل ا ملا ل لب
ثة من الصفحة  ثا يه يف الفقرة ا لإ ل يا\ت  .ث من ويقة املعلومات7ل يين بني مجموعات ا يل ا تواصل وا بوقالت إنه البد من ا شغ لل لبت ل

نظامت تواصل بني ا مل:مع الرتابط وا ية إن مل تكن قادرة  .ل تواصل بفعا يل لن تكون قادرة عىل ا لوأضافت أن أنظمة ا ل لتسج
توافقة . إرسال املعلوماتعىل يا\ت  يغ ومجموعات  مومضت تقول إنه مثة حاجة إىل وضع  ب وقالت إنه ال يزال يوجد العديد  .ص

توافقة يغ ا يام هبا لوضع املعايري وا هام اليت جيب ا ملمن ا لص لق ية إذا ما  .مل يجة  يكون  يغ  يد املعايري وا يعوأضافت أن تو ن سـ طبلص ت ح
مية وأنظمة  .سجيل العاملتاكن يوجد تواصل بني أنظمة ا نفات ا تواصل بني ا مية وقالت إن ا نفات ا تت إىل ا توا يت لي ملصل ل ملص لتف
ية يل يعد يف غاية األ مها نطقة رمادية بني امحلاية واملÀ العام .لتسج مية تعد  نفات ا موأضافت أن ا ليت ية  .ملص لقضوقالت إن ا

نف وحتديده تعلق بإجياد مؤلف ا ية  ملصالر ت يل  .ملؤلف، جيب حتديد صاحب احلقوفور حتديد ا .ئيسـ لتسجوقالت إن أنظمة ا
تام يق ا تد بحث وا ية ا رس  تحديد صاحب احلق ميكن أن  لاليت ميكهنا أن تقدم املعلومات املطلوبة  ل ل معل قل وقالت إن ذ,  .تي

ميا أو ال نفات  ند حتديد ما إذا اكن أحد ا ًيعد رضور^ عادة  يت ملص ع ية ألنظمة وقالت إنه يف هذا اإلطار، تعد ا .ً تية ا تحب لل ن
ية يل شديدة األ مها   .لتسج

يات واليت  .440 تو شأن ا نارص  ثارة، وعىل اقرتاح بعض ا هامة ا ئü ا صوشكر الريس األمانة عىل ردها عىل بعض األ ل ب لع مل لسـ ئ
نة ها ا للجقد تد نة قد وافقت عىل اإلجراءات .مع  املقرتحة للجوقال إنه مبا أن الوفود مل تعقب عىل رد األمانة، فإنه قرر أن ا

يذها   .تنفاملزمع 

نظر يف الويقة  ثا شأن حق املؤلف واحلقوق اÍاورة واملÀ العامINF/7/CDIP/2ل نطاق  ب ـ دراسة ا  ل

شأن حق املؤلف واحلقوق اÍاورة واملÀ العام ودعا األمانة إىل تقدمي  .441 نطاق  نقاش حول دراسة ا تح الريس ا با ل ل ئت ف
 .ثالويقة

شأن حق املؤلف واحلقوق اÍاورة CDIP/7/INF/2ثيقة ّونوهت األمانة إىل أن الو .442 نطاق  ب خبصوص دراسة ا ل
سابقة نة يف دورهتا ا لواملÀ العام قد نظرت فهيا ا توها .للج شت  يات اليت نو تو تضمن ا لوقالت إن الويقة  ق ص ل ت وقالت إن  .ُث

ياهتا، يف ا:ور ية الويقة، أي تو تعلقة  شات ا نا مترار ا نة قررت ا صا ث مل ق مل ببقللج بüسـ نطلق، فإن الويقة  .ملقة ا ثومن هذا ا مل
نظر فهيا نة مرة أخرى  للتقدم إىل ا للج يات الواردة يف الويقة  .سـ تو نة بأن ا ثوأبلغت األمانة ا ص ل  CDIP/7/INF/2للج

سمة إىل  .ث من الويقة70موجودة يف الصفحة  يات  تو مقوقالت إن ا ص تحديد املÀ  . مجموعات3ل تعلق  بوإن اÍموعة األوىل  ت
ثت لفعل  .لعاما نة قد  حبوأضافت أن ا ها لويقة املعلومات اليت أعدهتا األمانة2للج يات يف  تو ث من هذه ا ص وأضافت أن  .حتليلل
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ية  تو تني هام ا تو صهاتني ا ل ي ية ) ج(1صل تو تخيل الطوعي وا صشأن ا ل ل ية) و(1ب ية ا تشأن ا ب تحب لل ية  .ن ثا نوقالت إن اÍموعة ا ل
توافر املÀ العام وا سـتعلق  ب تهت تضمن  .متدا يات5توقالت إهنا  ية  .ص تو تو ثت ا نة قد  صوإن ا ل حب بشأن تعزيز توافر ) أ(2للج

نت  .املÀ العام ثة  ثا تضموأضافت أن اÍموعة ا ل سم هبام املÀ 3ل نافس ال¶ين  ثار وعدم ا تعلق بعدم � يات  ت تو ت ت ت يص ل ئسـ
 .العام

يا .443 ية إنه ال يدمع ا تحدة األمر لقوقال وفد الوال^ت ا يك يةمل يات ا تو شأن أي من ا ملتبقم ملزيد من األعامل  ص ل   .ب

سابقة  .444 نه يف �جÒعات ا لوحتدث وفد ا:امنرك مس �حتاد األورويب ودوU األعضاء فأكد عىل موقفه ا*ي أعرب  ع
يات تو شات حول هذه ا نا نة ا بغي أن تواصل ا صبأنه ال  ل ق مل للج   .ني

تقد أن ا .445 يا إنه ال  نوب أفر يعوقال وفد  يق ياتج تو شأن ا ها  صنة فرغت من  ل ب يات  .معلللج تو صوقال إنه مثة عدد من ا ل
نظر فهيا ثالث احملددة .لاليت ميكن ا يات ا تو نفس اإلجراء كام فعلت يف حاX ا يام  لوأضاف أن األمانة ميكهنا ا ص ل ب وأضاف  .لق

شايف يعد هاما دامئا ًأن العمل � ً يجة  .سـتك هم أن ا بغي أن  سـتوقال إنه ال  ت يف نن لي بارها ممارسة لوضع القواعد واملعايريُ عتمتد   .ع
يات تو شأن ا يقدم املزيد من املعلومات  شايف أو اإلضايف  صوقال إن العمل � ل ب سـ تخيل  .سـتك ية ا بة  لوقال إنه  لقض لنسـ

يع الوفود عىل �ضطالع لعمل ثال، وافقت  يل ا مجالطوعي، عىل  مل بني أنه ر .بس يل األمانة،  ّوقال إنه بعد  ت بب حتل يتسمبا 
ب�ان رشيعات بعض ا لذ, يف خمالفة  هامة جدا .ت ها حول هذه الويقة ا نة نقا ـي ا بغي أن  ًوقال إنه *, ال  ل ش تهن ثن للج وقال إنه  .ي

ية  تو شاهبة حول ا ية  ية و شا ثال، ميكن لألمانة أن تضطلع بأعامل ا يل ا صعىل  ل م يل تك مل حتلس فسـ يع عىل "، )ب(2ب شجبغي ا لتي ن
يةاإليداع القانوين عىل نا ب�ان ا ية إىل ا ية واللو ساعدات املا نطوي عىل تقدمي بعض ا توى الوطين، ا*ي قد  م ا لت ل س ل مل ي جسـ  .مل

نفات املودعة تعلقة  ية ا بغي إعداد القوامئ واإلحاالت املر توى ا:ويل،  ملصوعىل ا مل جع ي نسـ ست من األمور  ."مل ليوقال إن هذه 
ها ثرية للجدل وميكن لألمانة أن  حتللا ية وقال  .مل تو بحث أيضا ا صإنه ميكن لألمانة أن  ل ينبغي إجراء ما يلزم من حبوث "، )د(2ًت

متويل واحلوافز يث ا ها، من  تغال شف عن مواد املÀ العام وا بل تعزيز ا لتحديد  ح ل سـ لك سـ بحوث أداة  .ل تضمن ا لوميكن أن  ت
تفعني ا) domaine public payant(املÀ العام مبقابل  سامهة ا يق   üي نكو م ملسـ بلغ لتحق نفات املÀ العام،  مبتجاريني  مبص ل

سات العامة يات مجع وصون مواد املÀ العام اليت تقوم هبا املؤ سصغري، يف  ثرية  ."معل ست   üي تو موقال إن هذه ا ي ص لل
ية  .للجدل تو صوأضاف أن بعض الوفود أعرب عن دمعه  تضمن جزءا حول املÀ العام  ).أ(2لل ية  تو ًوقال إنه مبا أن هذه ا ت ص ل

ية )domaine public payant(بل مبقا تو يكون من الغريب أال تدمع هذه الوفود ا ص،  ل ًوقال إنه توجد أيضا مزية  ).د(2سـ
ية  تو صبحث ا ل شأن )د(2ل شاف آïر متديد نطاق أو مدة حق املؤلف واحلقوق اÍاورة  ب، وذ, من خالل دراسة ال سـتك

تدامة املÀ العام نظر .سـا ناء امليض قدماتوأضاف أنه ميكن لألمانة أن  يات أ تو ً يف هذه ا ث ص   .ل

يات يف  .446 تو شأن ا ها  ية فقال إنه من العار أن توقف األمانة  صوحتدث وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا ل ب معلمن لت
üيات  .هذه املرح يكون من املؤسف أن يقال أهنا أفرزت ثالث تو شأن ا:راسة و هد  ثري من ا صوأضاف أنه مت بذل ا سـ ب جل لك

نةو .فقط مية  سارة  تكون  للجقال إهنا أيضا  خ عظسـ يات  .ً تو شأن ا نة  بل فكرة إيقاف معل ا هو ال  باب،  صوهذه األ ل ب للج يقسـ ف ل
üية يف هذه املرح با قا تحق أن  .ل يات اليت  تو يات مع الوفود األخرى، خاصة ا تو شة ا نا ته يف  سـوأعرب عن ر ص ل ص ل ق تب مغ

يل تفصبحث  لت نطق، فإن اÍم .ُ شأن عدد من ملوقال إنه من هذا ا يا  نوب أفر بوعة تدمع �قرتاحات املقدمة من وفد  يق ج
سب تعددة و يارات ا ناشد األمانة أن تعد ويقة حول ا يقة أهنا  يات وسلط الضوء عىل  تو حا مل خل ث ت ص شري إىل  .حقل ستوقال إهنا 

يهنا يات  تو تعلق  بل ا:ول األعضاء ف�  بعما ميكن فع/ من  ص ب ي شاهبة ل .ق تكون  موأضاف أهنا  ثلويقة اليت أعدهتا األمانة سـ
ئا يؤدي إىل فرض الزتامات عىل ا:ول األعضاء .وقال إن هذا لك يشء .ًسابقا ًوأكد عىل أن اÍموعة ال تطلب  نه  .شي لكو

هم القضا^ بطريقة شفافة سمح للوفود  بفساطة  ي سب بو  .ب بغي أن تؤدهيا الو هام اليت  يجعل من املمكن الحقا حتديد ا يكام أنه  ي نسـ مل ً
بغي أن تؤدهيا بغي مع/ وما ال  .ينواليت ال  تكون قادرة عىل أن ترى املضامني بوضوح ومن مث تقرر ما  نة  ينوقال إن ا سـ للج

ية  .ينبغي مع/ تو بت اÍموعة إعداد ويقة حول ا صو ل ث مية) هـ(1طل نفات ا ية ا ليتشأن  ملص قض وقال إن أي معلومات حول  .ب
يع ا يدة جدا  تكون  ية  تو مجلهذه ا سـ ص ًل يا  .لوفود يف هذه املرحüمف نوب أفر يقوقال الوفد إنه �بع هÒم لك ما أدىل به وفد  ج
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يل ية  .لتفصوقال إنه لن خيوض يف نفس األمور  تو صوقال إنه إلضافة إىل ا يات )هـ(1ل تو ص، حددت اÍموعة أيضا ا ل ً
  ).ج(3و) أ(3و) هـ(2و) د(2و) ب(2

ب�ان األ .447 يا لوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا نوب أفر يانني ال¶ين أدىل هبام لك من وفد  يده  ية فأعرب عن تأ يقفر ج بيق للي
ية نة املزيد من  .لتمنووفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا للجوقال إن احلاجة تدعو إىل أن يطلب من األمانة أن تقدم 
يات تو يق هذه ا تعلق  يارات ف�  صا ل ب ي   .بتطخل

يده  .448 يةيوأعرب وفد الربازيل عن تأ منيان ا*ي أدىل به وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا لتب تفق أيضا  .لل ًوقال إنه  ي
يا نوب أفر ية ووفد  ب�ان األفر يقمع اآلراء اليت أعرب عهنا لك من وفد مرص مس مجموعة ا ج يق وقال إنه مثة عدد من  .ل

نة يف العمل علهيا متر ا بغي أن  هامة اليت  يات ا تو للجا ي ص تسـل ن شة ما ميكن فع/ أوالوقال  .ل نا تعلق  ًإنه مرن ف�  ق مب وأضاف أن  .ي
هامة اليت اقرتjا  شأن القضا^ ا تابعة  ئü ا نة أïرت العديد من أ لالعديد من ا:راسات وبرامج العمل اليت تضطلع هبا ا ب مل سـ للج

تقارير شارون أو املوجودة يف ا لا شلك  .ملست تغل  نة أن  بة  يد  بوقال إنه من ا سـ للج سـ تجل بذوX يف إعداد لن هود ا ملاكمل ا جل
يع اليت هتم ا:ول األعضاء شأن املوا شات  نا تكامل ا تقارير وا:راسات عن طريق ا ضا ب ق مل سـ   .ل

ب�ه .449 ية  سأX تعد شديدة األ ييل عىل أن هذه ا لوأكد وفد  مه مل ها  .شـ نة  تمكل ا معلأعرب عن دمعه لالقرتاح بأن  للج تسـ
يات تو صشأن ا ل تفق مع  .ب شالكيوقال الوفد إنه  بب  شايف لن  مالرأي القائل إن إعداد ا:راسات أو العمل � يستك وقال  .سـ

شأن هذه القضا^ تكامل العمل هبذه الطريقة  نطقي متاما ا بإنه من ا سـ   .ًمل

ية ووفد ا:امنرك مس  .450 تحدة األمر يانني ال¶ين أدىل هبام لك من وفد الوال^ت ا يده  يكوأعرب وفد سورسا عن تأ مل ب للي ي
يقات و�قرتاحات الواردة من الوفود األخرى .األورويب ودوU األعضاء�حتاد  لتعلورد الوفد عىل بعض ا نة  .ّ للجوقال إن ا

يذها وحددهتا يات اليت ميكن  تو شت ا تنفقد \ ص ل شأن  .ق تعددة  يارات  تضمن  بت إىل األمانة أن تعد أوراق  بو ت مطل خ
ثالث احملددة يات ا تو لا ص ثرية ثوأضاف أن األمانة قدمت و .ل شات  نا هذا الطلب، ومن مث ُعقدت  تجابة  كيقة معلومات ا ق مسـ ل

مترار عىل األمانة إعداد دراسات ووïئق .لحوها نة تقرتح  سـوقال إن ا بات  .للج بب ا لطلوأهنا حتمل األمانة فوق طاقهتا  بس
تكررة إلعداد األوراق بدء يف د .ملا بل ا متل  يذها جيب أن  لوقال إن ا:راسات اجلاري  ق تكنف هذه  .راسات أخرىت لوقال إن 

يات األخرى يف الوقت احلارض تو شأن ا يام ملزيد من العمل  باب، فإنه يعارض ا صاأل ل ب   .لقسـ

نة .451 سابقة  يان ا*ي أدىل به خالل ا:ورة ا ية عىل ا تو نظمة حقوق اإلبداع ا ثل  للجوأكد  ل ب ف ل لمم يق نظمة  .م موقال إن 
ها عىل وجه اخلصوص  ية  تو هتمحقوق اإلبداع ا فيق ية ل تو صا ية تعمل يف أكرث  ).هـ(1ل تو نظمة حقوق اإلبداع ا يقوأضاف أن  فم ل

بات ودور احملفوظات70من  تاحف وا ثل ا سات عديدة  تعني هبا مؤ ت ب�ا و مل س ملكسـ م ت مية هتم هذه  .ً نفات ا ليتوقال إن ا ملص
سات عىل وجه اخلصوص نة .ساملؤ للجوأردف قائال إهنا جيب أن تكون جزءا هاما من معل ا ً ً ثري من  .ً لكوقال إنه مثة ا

مية نفات ا تلفة ف� خيص ا ليتاملامرسات ا:وية ا ملص � توعب هذه املامرسات معا .ل ًوإنه يرحب بأي دراسة    .تسـ

يات .452 تو شأن ا ها  نة  يده للوفود اليت أرادت أن تمكل ا صوأعرب وفد فزنويال عن تأ ل ب للج وقال إنه بعد املداوX اليت  .معلي
بدو أن من باحا،  يمتت  ياتًص تو شأن ا ها  نة  بث أن توقف ا ص ا ل ب للج متر األمانة يف  .معللع تسـوقال إن وفد اجلزائر اقرتاح أن 

يات تو صيل بعض ا ل تقدمة، أن يعرفوا املزيد  .حتل ب�ان ا يع األعضاء، مبا يف ذ, ا بة  ملومىض يقول إنه ألمر رضوري  ل مجل لنسـ
نة يف <و .حول هذه القضا^ متر ا بغي أن  للجومن مث  تسـي ياتن تو شأن ا صدها  ل   .ب

نة .453 نة  ثا ثالث اليت حددت يف ا:ورة ا يات ا تو يا إىل ا نوب أفر للجوأشار وفد  ل ل ص مل يق توصل إىل  .ُج لوقال إنه مل يمت ا
نطاق نة حول دراسة ا لاتفاق بأن هذه يه هناية مداوالت ا تحدة  .للج ملوأضاف أنه يف هذه ا:ورة اكن وفد الوال^ت ا

تو ية قد حدد هذه ا لاألمر يذهايك ثالث واكن مثة اتفاق عىل أنه ميكن العمل عىل  تنفيات ا ل ولكن مل يكن مثة موافقة عىل  .ص
نطاق شأن دراسة ا نقاش  لإهناء ا ب نقطة .ل شغوX .لوقال الوفد إنه يود أن يوحض هذه ا موأشار أيضا إىل أن األمانة  وقال إنه  .ً
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مثرت يف هذ ثرية ا بار أن أمو�  ستُجيب أن يؤخذ يف � ك ًت تاج حزم من الوïئقع هدف من ذ, إ نه ا:راسات ومل يكن ا  .ل
تألف من  نطاق  توأضاف أن دراسة ا همت الويقة . صفحة72ل ثوأن الوفود قرأت و تابعة ما مت  .ف مولكن تدعو احلاجة إىل 

يام بذ, هم جدا ا يات ومن ا تو لقخبصوص ا ًمل ص ثالث اليت اقرتjا وفد .ل يات ا تو يده  لوأعرب الوفد عن تأ ص لل  الوال^ت ي
شأهنا ومل  نطاق ألنه قدم طلب  شأن دراسة ا مترار العمل  نة وقال إنه يرغب يف ا نة  ثا ية يف ا:ورة ا تحدة األمر با ل ب للج ل ُمل سـ م يك

ية متاما يات جدول أعامل ا نة تو ًنفذ ا من ص للج هم مع هذا  .لتت يني يف تفا علوحث الوفد األعضاء اآلخرين عىل أن يكونوا إجيا ب
  .األمر

ث .454 ييل واجلزائر مموأعرب  يا و نوب أفر يده الاكمل ملداخالت وفود  يا املعرفة عن تأ سة ا:وية إليكولو شـل املؤ ي ل يقس ج ج
تاذ  يات الواردة يف دراسة األ تو شأن بعض ا ية  شا شات � نا سـوفزنويال واليت تطالب بإجراء املزيد من ا ص ل ب تك ق فمل سـ

يه   .ليدوسو

بكة  .455 ثل  شـوأعرب  يده للكامت اCommuniaمم ش عن تأ يا املعرفة لتي سة ا:وية إليكولو ثل املؤ ها  جيع اليت قا لل س مم ج
ييل وفزنويال يا و نوب أفر يا\ت اليت أدلت هبا وفود اجلزائر و يده  شـوأعرب عن تأ ب يقي ج  .وقال إنه يدمع �قرتاحات املقدمة .لل

متر العمل بغي أن  يسـوقال إنه  سارة ما أجنز حىت اآلن .ين يكون من العار  ُوأضاف أنه  خ ثري من العمل وقال .سـ لك إنه أجنز ا ُ
ته يكون من املؤسف عدم موا صلو   .سـ

ية ووفد ا:امنرك مس  .456 تحدة األمر يا\ت اليت أدىل هبا لك من وفد الوال^ت ا يده  يكوأعرب وفد الرنوجي عن تأ مل ب للي
شأن الويقة .ي�حتاد األورويب ودوU األعضاء ووفد سورسا تكامل العمل  ثوقال الوفد إنه يعارض ا ب يل سـ حتم وإنه خيىش من 

هام تفوق طاقهتا   .مباألمانة 

يات .457 تو شأن ا ها  نة يف نقا متر ا بغي أن  يده للرأي القائل إنه  تان عن تأ صوأعرب وفد  ل ب للج ي ي شسـ تسـن وأضاف أن هذه  .ك
يا رش قانو\ و ناء عىل دراسة ألربعة  يات جاءت  تو ًا ن ب ص طل ً ع تاز .ً هود  بارة عن  مموأن ا:راسة  اسة أشارت وقال إن ا:ر .جمع

يد العاملي ها عىل ا بارها أفاكرا ميكن د يات  تو لصعإىل ا ت ص معل ً يذها  .ع ست مقرتحات ملموسة ميكن  ـي أفاكر و نفومن مث  ته يل ف
شة األفاكر .ًغدا نا سامح  نة عدم ا يكون من املؤسف أن تقرر ا قو مب ل للج شات  .سـ نا سامح بإجراء  قومن مث طلب الوفد ا مل

يات تو صملموسة حول ا   .ل

ها?اوشكر ا .458 سلريس الوفود عىل إ نة أن تفع/  .ئ بغي عىل ا ية امليض قدما وما  شأن  نت  با للجوقال إن اآلراء  ي ب نت يف ًي ك
يات تو نة حول ا صخبصوص معل ا ل يكون أمرا  .وقال إنه مثة من يرى أنه جيب إيقاف العمل اآلن .للج ًوآخر يرى أن ذ,  سـ

شدة بمؤسفا  يقة أن أ .ً يود حقوقال إن هذا الرأي يؤكد عىل  ية ولن يفرض أي  شا يعة ا يكون ذا  قي معل إضايف  ف تك ب سـسـ ط
ها فوق طاقهتا .عىل أي ب� بغي عدم  باء األمانة وأنه  هم أل بدو أنه  بغي إيقاف العمل  يلوقال إن الرأي القائل إنه  ن تف حتمن ي ع م ي  .ي

Xسأ ملودعا الريس األمانة إىل معاجلة هذه ا   .ئ

سأX يف أيدي  .459 تاج إىل حبهثا  .ا:ول األعضاء معاجلهتاملوقالت األمانة أن هذه ا سائل معقدة و حتوقالت إن هذه ا مل
يل ناء عىل ذ, .لتفص ترصف  بغي لألمانة أن تفع/ وأهنا  ًوقالت إن ا:ول األعضاء يه اليت حتدد ما  ب س تي   .ن

بات الوفود .460 بات ور ية  تعدادها دامئا  غوشكر وفد سورسا األمانة عىل ا طل ب لتلسـ ً مثن  .ي وقال إنه  .ًذ, جدايوقال إنه 
بات لألمانة بأن تعد املزيد واملزيد من األوراق حول ا:راسة  باع بأنه مثة  سابقة، فإن :يه ا يقاته ا طلسـÌ أوحض يف  نط ل تعل ح

ست واثقة متاما مما تريد أن تفع/ ًألن الوفود  توفرة . لي بار املوارد احملدودة ا سؤول،  ملوقال إن ذ, بدا موقفا غري  ت عم ً
بدء يف أي يشء جديد .ظمةللمن بل ا سارها  نة أن تفكر يف حتديد  لوقال إنه رمبا عىل ا م ُوأضاف أنه مثة دراسات أجنزت  .قللج

يل نظر فهيا  تفصوأخرى ال تزال حباجة إىل ا يذها .لل شاريع أخرى جاري  تنفوقال إنه مثة  سؤول أن  .م موقال إنه ملوقف غري 
نة إعداد املزيد واملزيد من  بلللجتطلب ا تفع/ يف ا شأن ما  تواتهيا فكرة ما  ملسـتقاألوراق فقط لرتى إذا اكنت  سـ ب وقال إنه . سـ
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شعر به ية لعرض رأيه ولكن هذا ما  ست هذه طريقة دبلوما يرمبا  سـ نة أن تفكر يف أولو^هتا وما  .لي للجومىض يقول إن عىل ا
يه فتريد أن متيض قدما  نجزه حتدي .ً نة دأبت عىل  .ًدا وأين تريد أن تذهبتوإن علهيا أن تفكر ف� حتاول أن  للجوقال إن ا

بار  تاجئ ملموسة، وإن ذ, ألمر مؤسف إذا ما أخذ يف � يع أنواع اÍاالت دون أن حترز  بادرة يف  تأخذ زمام ا ن مج عمل ُ
بو تغل هبا موارد الو يالطريقة اليت    .تسـ

وقال إن :يه شواغل خبصوص املضامني  .ةئوقال وفد فزنويال إنه يرى أن الريس خلص جوانب هذا املوضوع برباع .461
بة لألمانة  üمت لنسـا يجب أن يزول �عرتاض .حمل نة،  بات ا ثال  تعدة لال فولكن طاملا أن األمانة  للج لطل ت مسـ ونوه الوفد إىل  .م

يان ا*ي أدىل به وفد سورسا يا بغي عدم إغفال هذا املوضوع .لب ًه توجد دامئا ولكن، من الواحض أن .ينوقال إنه من الواحض أنه 
نايم بة للعامل ا ية  لبات أمام حبث هذا املوضوع ا*ي يعد شديد األ سـ لنمه   .عق

ية ووفد اجلزائر  .462 ب�ان األفر يانني ال¶ين أدىل هبام لك من وفد مرص مس مجموعة ا يده  بويت عن تأ يقوأعرب وفد  ل ب ي للي ج
ية ندما اكنوا غري يوقال إن وفد سورسا أفاد بأن .لتمنمس مجموعة جدول أعامل ا يح لألمانة  بات تو ع األعضاء قدموا  ض طل

شأن ما يريدون ًوقال إن هذه حقا من احلاالت اليت ال يعرف فهيا بعض األعضاء ما يريدون ومن مث عىل األمانة أن  .بواثقني 
يحا ًتقدم تو ساعدة األمانة مطلوبة .ض   .موقال إنه *, فإن 

ئوية .463 لوأشار وفد اجلزائر إىل فكرة ا ية  .ملسـ سؤو شكك يف  تعانة بلكامت  ئول � يس ملوقف ا لوقال إنه  م ت سـ ملسـ ل
نجزة جيب أال  .الوفود األخرى يع ا:راسات ا يقة أن  بار  ية عن ا سؤو سب تصوره يه ا ية  سؤو ملوقال إن ا مج ت ل مل ح ل حقمل ع

يات األخرى أيضا يف .تضيع تو ية حتديدا فإنه يطلب أن تؤخذ ا سؤو نطلق هذه ا ًوقال إنه من  صً ل ل مل بارم   .عت �

نظمة .464 بو حمل نقاش يف ا سأX إدارة الو يا إنه لطاملا اكنت  نوب أفر ملوقال وفد  ي م يق شت  .ج ية \ نا ب�ان ا قوقال إن ا ل مل
سب زمخا يف العام املايض2009هذا املوضوع يف عام  ً وأنه ا نت أنه موضوع جديد  .كت ظواسرتسل قائال إن بعض الوفود  ً

شأن ما هو مطلوب فع/ 2001وقال إنه اكنت توجد ورقة يف عام  .ايضألهنا ال تعرف أنه نوقش يف امل يل  تضمن تفا ب  ص ت
بو يشأن إصالح الو نقاش مرة  .ب شري إىل إنه يف حاX عدم �نهتاء من موضوع ما فإنه يطرح  ثال  للوأضاف أن هذا ا ي مل

ناقش األمر مرة أخرى إذا اكنت قد فرغت  .أخرى نة أن  .منهلتوقال إن ا:ول األعضاء مل تكن  بغي عىل ا للجومن مث،  ني
سائل العالقة ف� خيص ا:راسة ملـي من ا شغوX للغاية  .نهتت موأضاف أن ذ, غري ممكن ألن بعض الوفود تقول إن األمانة 
ا وقال إن األمانة أشارات إىل أن ا:ول األعضاء يه اليت تقرر ما هو مطلوب وأهن .:رجة أنه ال ميكهنا �ضطالع هبذا العمل

ثال تعداد لال تعىل ا سائل .مسـ يح ا هم جدا تو ملوقال إن من ا ض ً نة تقدما يف  .مل سائل ليك حترز ا ًوقال إنه جيب إهناء هذه ا للج مل
يع الوفود :هيا أولو^ت .معلها سـÌ ذكر وفد اجلزائر، فإن  مجوأضاف أنه  سائل  .ح ملوقال الوفد إنه يرغب يف �نهتاء من ا

بذوX سدىوأضاف أنه ال جي .العالقة هود ا يع بعض ا بل وقد  ثار جمددا يف ا با ألهنا  يات جا تو ملب أن توضع ا تض س ن ص جلل تق ً ملسـت ً. 
سائل العالقة يع ا ـي  نة أن تواصل العمل و ملوقال إنه من مث يرى أن عىل ا مج   .تهنللج

باء العمل واملوارد .465 نقاش وهام أ يان يف هذا ا يا إىل أنه مثة عامالن أسا عونوه وفد أملا ل سـ تجابت وق .ن سـال إن األمانة ا
تصارع عىل املوارد .للعامل األول تلفة  شطة ا تأما خبصوص املوارد، فقال إنه يريد أن يعرف ما إذا اكنت األ � وإذا اكن األمر  .ن

بغي حتديد األولو^ت ية للفرتة  .ينكذ,،  تفع/ . 2013ـ2012نوقال إنه مثة مزيا بغي أن يكون :ى األمانة فكرة عام  سـوإنه  ني
ية ية .نهبذه املزيا ية احلا يع األمانة أن جترهيا يف إطار املزيا لوساءل الوفد عن عدد ا:راسات اليت  ن تط باء العمل  .تسـت عوقال إن أ

يام بذ, يام هبا إذا ما توفرت موارد  شارين  يف  شلكة، ولكن ميكن  للقبب  لق تس تلك سم وأضاف أنه جيب تقدمي املزيد من  .مت
شأن يح هبذا ا تو لا ض   .ل

تانوحت .466 ية فقال إنه مثة  ب�ان األفر يدث وفد مرص مس مجموعة ا قضل ثالث .يق يات ا تو تعلق  لوقال إن األوىل  ص ل  .ت
ثالث،  يات ا تو شأن هذه ا باين يف اآلراء حىت  لوأضاف أنه من الواحض أنه مثة  ص ل ب وأضاف أن  ).أ(2وخاصة ) و(2و) ج(1ت

ية تو صعدد من الوفود يريد تعديل هذه ا يات وقال إنه مث .ل تو شأن ا يح  تو يام مبزيد من العمل وا بت أيضا ا صة وفود  ل ب ض ل لقطل ً
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يه تاذ دوسو ياألخرى يف دراسة األ نظمة  .لسـ بو تعد  يس :هيا أي اعرتاض عىل ذ,، ومبا أن الو مقال إنه مبا أن األمانة  يل
بغي أن تكون ا:ول األعضاء يه من يقرر ما إذا اكن عىل األما بل أعضاهئا،  نمدارة من    .نة أن تضطلع هبذا العمليق

يحا .467 ب�ان اكن يطلب تو ًوحتدث وفد ا:امنرك مس �حتاد األورويب ودوU األعضاء فأشار إىل أنه مثة عدد من ا ض  .ل
نة سابقة  ـى يف ا:ورة ا نقاش ا للجوقال إن ا ل شت .نهتل يات ونو قوقال إنه حددت ثالث تو ص نقاش حول  .ُ بغي إهناء ا لوإنه  ني

يات األخرى تو صا يات .ل تو شأن هذه ا ها  ياء ميكن  تفق مع الرأي القائل إنه رمبا توجد أ صوقال الوفد إنه  ل ب شـ ولكن عىل  .فعلي
نة أن تركز عىل ما هو رضوري وما هو قابل لإلجناز بار أيضا أنه جيب الوصول إىل  .للجا ًوقال إنه جيب أن تأخذ يف � عت

ياتوقال إن �حتاد األورويب ودوU  .توافق بني أعضاهئا تو نقاش حول هذه ا مترار ا صاألعضاء ال يرون أي فائدة يف ا ل ل  .سـ
نفد نقاش قد ا ستوأضاف أن ا تايل جيب إهنائه .ل   .لو

ناقش يف  .468 يدي اكنت  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا سابق أن املعارف ا نقاش ا ُوقال وفد بردوس إنه ذكر يف ا ت تقل ل تع تقل ل لل ل ل ُ
ية ا:وية وأهنا تداخال نة احلكو لا ية مللج تو صت نوعا ما مع ا ل ية  ).أ(2ً شأن  يح  تو كيفوقال إن احلاجة تدعو إىل املزيد من ا ب ض ل

ية  تو صتأطري ا ثقايف  ).أ(2ل بري ا يدية وأشاكل ا شأن املعارف ا يح ذ, يف ضوء العمل اجلاري  لوقال إنه ميكن تو تع تقل ب لض ل
يدي ند إحر .لتقلا ها و نة أن تؤخر اختاذ مو عوقال إنه *, ميكن  يدية وأشاكل قفللج شأن املعارف ا شات  نا تقلاز تقدم يف ا ب ق لمل

سلط الضوء عىل هذا املوضوع يهنا ميكهنا أن  يدي  ثقايف ا بري ا تا تقل ل حتع ل يدة اليت  .ل ية الو تو ست ا حوقال إنه مبا أن هذه  ص ل لي
ثالث يف نفس الوقت يات ا تو شات حول ا نا تأنف ا نة أن  شـهتا مزيدا، ميكن  نا لجيب  ص ل ق مل سـ للج تق ً   .م

نظمة وأع .469 بو  ندما قال إن الو نه وفد مرص  يده للرأي ا*ي أعرب  ية عن تأ تحدة األمر مرب وفد الوال^ت ا ييك ع ع ي مل
بل أعضاهئا نة  .قمدارة من  ناول ا شأن الويقة، فإنه يقرتح أن  ية امليض قدما  للجوقال إنه مبا أنه ال يوجد إجامع حول  ت ث تب ًيف ك

هر ها بعد ا Òية يف اج با لظالوïئق ا ع ق   .ل

بعض اآلخر يرص عىل و .470 يات وا تو شأن ا مترار العمل  لقال وفد اجلزائر إنه مبا أن بعض الوفود ال ترغب يف ا ص ل ب سـ
يات اليت ترى أهنا رضورية تو مترار، فإنه يقرتح أن حتدد الوفود، ما بني ا:ورات، ا ص� ل شة  .سـ نا قوقال إنه ميكن  م

ية يات اليت حددهتا اÍموعات اإل تو ميا ص بü وقال إنه ب .قلل شـهتا يف ا:ورة ا نا يات اليت ميكن  تو توفر قامئة  ملقذ,  م قت ص ل س
ية .للجنة   .لوأضاف إنه من الواحض أن ذ, غري ممكن يف ا:ورة احلا

ند .471 شأن هذا ا ناء للميض قدما  شكر وفد اجلزائر عىل اقرتاحه ا ية  ب�ان األفر بوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا ب ب ف لل ًل  .يق
  . �قرتاحوقال إن اÍموعة تدمع

ثل  .472 شاورات املقرتحة ما بني ا:ورات  متوحتدث وفد ا:امنرك مس �حتاد األورويب ودوU األعضاء فقال إن ا سـمل
نقاش مترارا  للا ً تايل فإن �حتاد األورويب ودوU األعضاء يعارضون الفكرة .سـ   .لو

تحقق إجامع حول هذا ا .473 شريا إىل أنه مل  نقاش  تمت الريس ا بوا ي م لل ً ئ  .ندخ

نظر يف الويقة  ثا رشوع لإلشاراتINF/9/CDIP/5ل متÀ غري ا مل ـ دراسة عن ا  ل

رشوع لإلشارات ودعا األمانة إىل عرض الويقة .474 متÀ غري ا نقاش حول ا:راسة عن ا تح الريس ا ثا ل ملت لف   .ئ

رشوع لإلشارات موجودة يف الويقة  .475 متÀ غري ا نة بأن ا:راسة عن ا ثوأخربت األمانة ا ملللج . CDIP/9/INF/5ل
يدعى إىل تقدمي  يني، و شارين اإل ية إعداد ا:راسة حارض، ومعه مجموعة ا يه  تو شار ا*ي لكف  سـوقالت إن ا مي ت معل ب قلت س ملس جمل ّ ُ

تني  .ثالويقة تو ية الفكرية واملÀ العام يف إطار ا رشوع حول ا يوأشارت األمانة إىل ا:راسة اكنت جزءا من  صل مللك م  20 و16ً
ي رشوع موجودة يف الويقة  .ةلتمنمن جدول أعامل ا ثوقالت إن ويقة ا تضمن . CDIP/4/3 Revملث رشوع  يوأضافت أن ا  3مل
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تجارية ية الفكرية واحلقوق اÍاورة والرباءات والعالمات ا لنارص، ويه ا ثوقالت إن ا:راسة الواردة يف الويقة  .مللكع
CDIP/9/INF/5تجارية نرص اخلاص لعالمات ا ثل ا ل  لع بني، وقالت إن هذ .مت يد مارتني  تله ا:راسة من إعداد ا سـنفسـ ل
تاذ يف جامعة يف تعاون مع فريق مكون من -سـأ سرتدام يف هوندا،  ليو أ ل تقارير القطرية 14م بريا دويا شارك يف إعداد ا ل  ًل ً خ

ية هوم  .وقالت إن أسامهئم موجودة يف الصفحة األوىل من ا:راسة .قلميواإل شف  مفوقالت إن ا:راسة  ف� "  العاماملÀ"تسـتك
تلفة تجارية يف أقالمي وب�ان  يال مدعوما لوقائع لقوانني العالمات ا تجارية، وشمل  خمتعلق بقانون العالمات ا ل حتل ت ل ودعت  .ًي

بني إىل تقدمي ا:راسة تاذ  تلاأل   .سـنفسـ

ية ل�راسة .476 بني نظرة عامة عن اخلصائص الر تاذ  سـوقدم األ تل ئيسـ سؤال ا*ي أرادت  .نفسـ نه لوقال إن ا يب  عأن  جت
تجارية ية من أجل حامية العالمات ا رشوع لإلشارات داخل األطر القانوية احلا متÀ غري ا نع ا ية  لا:راسة هو  ل ن مل لك م وقال  .يف

يق  يق هذا الغرض4تطبإنه ميكن  يات  لتحق اسرتا بارها  .تيج يل وامحلاية  نة من ا ثين إشارات  تأوال، مثة ب�ان  سج عي ت لمع سـتت ً
يزيية األسايس للحصول عىل امحلاية للحقوق يف  .عالمات جتارية سمة ا تويف رشط ا يا، ال ختضع اإلشارات اليت ال  ïمتو ل سـ لن ت ً

تجارية تخدا?ا كأداة  .لالعالمات ا تايل ال ميكن ا يزيية و ست :هيا مسة  ية  يل ألن اإلشارة ا سـوهذا يعين رفض ا ل مت ي ن لسج ملع لت
نح حامية العالما .لتعريف املصدر ثا،  ïمو ً تخدام اإلشارة ل يطرة اكمü عىل ا تجارية  تجارية ال خيول ما, العالمة ا سـت ا سـ ل ل

ية ية نطاق امحلاية .حملما تجارية ال تقارن حبقوق املؤلف أو حقوق الرباءات من \ ححفقوق العالمات ا ًورابعا، ميكن اعÒد  .ل
توى الوطين ال تجارية عىل ا نة من احلقوق يف العالمات ا ناءات  سـا ل ي ملت مع تيس ثسـ تخدام اليت  تكناء بعض أشاكل � سـث سـت

تصادية ية أو � ثقا ية أو ا Òياجات �ج ية � ية خاصة  قأ ف ل ع ت ب حمه ثü ف� خيص لك  .لتل موقال إنه مت تقدمي بعض األ
ية تجارية وامحلاية مبوجهبا .تيجاسرتا يل العالمة ا تعلق ملانع العام أمام  ية األوىل  لوأضاف أن اإلسرتا سج ت تيج قال إنه عىل و .ت

يا ناء اإلشارات املضلü من امحلاية تلقا ثال، ميكن ا ًيل ا ئ ت مل ثس برية يف العديد من األقالمي،  .سـب ية  بق بفعا كوأضاف أن ذ,  ل مط
ندما ال يعرث عىل صü هبذه امجلاعة ية  تعلق إلشارات اخلاصة جبامعة أ ثال ف�  يل ا ُعىل  ع صل ي مل وقال إن اإلشارات اليت  .بس

يا من امحلايةختالف الق ثىن أيضا تلقا نظام العام ميكن أن  ية أو ا ًواعد األخال ئ ًل تسـ بب  .تق ناد إىل ذ,  سوقال إنه ميكن � كت س
ية تعلق إلشارات ا: ثال ف�  يل ا نللرفض، عىل  يب ي مل تلف من إقلمي إىل  .س ية  خيوأردف قائال إن املوقف من اإلشارات ا: ني ً

بىن مقا .آخر نة  تتمثة أقالمي  معي سني ف ية وأسامء القد يل اإلشارات ا: ثال  يل ا سمحت عىل  يربة أكرث حتررا،  ي سج مل س نف بتب ً
تجات نة من ا نخبصوص أنواع  ملي ية متاما عىل أساس أهنا ختالف القواعد  .مع ثىن اإلشارات ا: ًويف أقالمي أخرى،  ن يت تسـ

نظام العام ية وا لاألخال ناء اإلشارات أيضا إذا اكنت .ق ًوقال إنه ميكن ا ية ا:ويةسـتث نظامت احلكو ل شعارات ل�ول أو ا وقال  .ممل
ناء عىل املادة  ًإن ذ,  ثا(6ب ïريس) لية  ية  .قمن اتفا ناء اإلشارات الر تد ا ب�ان،  مسومىض يقول إنه يف العديد من ا ت مي ثل سـ

رشطة وامل ثل قوات ا ئات العامة األدىن  شعارات اخلاصة ألرس احلامكة و ا لشمل اإلشارات وا مل ي ل ية لهي نظامت احلكو مدن وا مل
يعي العاملي املعرتف به من  .األدىن ثقايف وا نارص اخلاصة لرتاث ا ب�ان، اإلشارات اليت تطابق ا بوقال إنه يف بعض ا ل لع لطل

بري ال تعد مؤهü للحامية ها إىل حد  شا يوسكو أو اليت  كا ت ن ثىن  .هبل ية  ية وذات الوظائف ا سـتوأضاف أن اإلشارات ا تتق شلكل لن
ب�ان عىل  . من امحلايةًأيضا تجارية يف العديد من ا نت من حامية العالمات ا ثال ا يل ا يغو عىل  نات ا لوذكر أن  ل ت مل س لل ثب سـب ل

تجارية يغو حتظى حبامية الرباءات وأنه ال جيب أن متدد هذه امحلاية من خالل حقوق العالمات ا نة ا يفة  لأساس أن و لل ب  .لظ
سة يف  نا فوقال إن ذ, ساعد يف دمع ا ناء اإلشارات اليت تعوزها  .هذا اÍالمل تعلق  ية  ثا ية ا تثوقال إن �سرتا ت ن ل سـيج ت

يزيية سمة ا متا تفاح  .لل يل ا ثال يرفض  يل ا شأن اإلشارات العامة، عىل  بق عادة  ية  لوأضاف أن هذه اإلسرتا سج مل س ب تط تيج ُت ب ُ
ية؛ واألنواع اجل ية، ومهنا األوصاف اجلغرا تفاح؛ واإلشارات الو فيع ا صف ل تج؛ لب يف أو شلك ا ثل ا نديدة من اإلشارات  ملتغل ل م

ية ثقا فواإلشارات ا ثل املو\لزيا  .ل يا  يا عا ندما يقال إن تراï ثقا ثال  يل ا ثل هذه القرارات، عىل  تخذ  موقال إن احملامك  ف ب ًم مل ع مل س ًت ً ُ
يزيية سمة ا تقر إىل ا ي/ كعالمة جتارية ألنه  متال ميكن  ل لسج يف سـهتلكني لن  .ت شاط جتاري ملوقال إن ا نتربوهنا إشارة إىل  يع

يهتا .معني ية فا ست مطلقة اكألوىل، من \ ية  ثا ية ا علوقال إن اإلسرتا ي ن ل حيج ل ية  .ت طنوقال إن ذ, ألنه يف معظم األنظمة الو
ساب مسة  ية أو عامة، فإنه ال يزال بإماكهنا ا سمة و تع إشارة ما  متالواردة يف ا:راسة، من الواحض أنه إذا مل  ت ب كمت صف يزيية من ت

تجارة تخدام اإلشارة يف جمال ا لخالل ا ناء اإلشارات من حامية  .سـ شأن ا تان  تان ا ثوقال إن هاتني هام �سرتا تبق ب سـي ملطيج ت
تجارية نطاق امحلاية فور احلصول عىل حامية العالمات  .لالعالمات ا تعلق  يات  ية من �سرتا ثا بوقال إن اÍموعة ا ت يج ن تل
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تجارية تجارية وقال إن ا:را .لا يع األقالمي اليت خضعت ل�راسة، اكن نطاق حقوق العالمات ا هر بوضوح أنه يف  لسة  مج تظ
ها تجارية أل بضائع واخلدمات اليت جسلت العالمة ا تعلق فقط  تجارية  يث أن حقوق العالمات ا جليدا من  ح لمق ل ت ل وقال إهنا  .ً

ت بق فكرة ا ية أنه يف معظم األقالمي،  سـيدة أيضا من \ ُتط ح تخدام وجهية ًمق يع أشاكل � تجارية وال تعد  سـخدام العالمات ا مج ل
تجارية ثقايف أو  .لوفق قانون العالمات ا ميي أو ا تجاري أو ا تخدام غري ا ترب احملامك � ثال قد ال  يل ا لوذكر أنه عىل  ل سـ تع مل لتعلس ب

تجارية تخداما جتار^ وجهيا أو تعد^ عىل العالمة ا يايس ا لا سـ ًسـ ً ً ً ت .ل ًقارير أشارت أيضا إىل أنه مثة ب�ان توفر حامية لوقال إن ا
يدا تجارية املعروفة  ثري للعالمات ا ًأقوى  ج تجارية مطلقة أكرث  .لبك لويف هذه احلاالت، تكون امحلاية مبوجب حقوق العالمة ا

تطلب املزيد من أدوات املوازنة نية معرتف هبا وأضاف أنه توجد إماك .ًوقال إن ا:راسة مشلت هذه األدوات أيضا .توقد 
ب�ان بل ا ناءات حمدودة من  تقدمي ا يا  لعا ت ل قمل ث سـ ًوأردف قائال إن ل�ول  .ي من اتفاق تربس17وقال إن ذ, مبوجب املادة  .ً

بار املصاحل  ناءات حمددة تأخذ يف � تجارية من خالل ا يدات عىل حقوق العالمات ا تاألعضاء احلرية يف إدخال  ت ل عي ثسـ تق
رشوعة ملا, العال تجارية والغريملا تعامل العادي للمصطلحات  .لمة ا شري إىل � سـوقال إن هذه املادة من اتفاق تربس  ت ي

ثال ية  مكالو ب�ان واألقالمي اخلاضعة ل�راسة .صف ثü يف ا لوقال إن ا:راسة حددت املزيد من األ ثال  .م يل ا ملوذكر عىل  بس
نوان أو ا تجارية اكمس خشص أو  تخدام إشارة العالمة ا عا ل ند^،  .مس جغرايف أو حمل معلسـ ً*, إذا اكن خشص ما ا سكتل

يدا تخدام هذا �مس جتار^، حىت لو اكن عالمة جتارية معروفة  سعه ا ًواكن امسه مكدو\:،  جف ً سـ وقال إن اإلشارات  .ي
ب�ان ناء يف العديد من ا ية ختضع إىل ا لالو ثت يان اجلغرايف  .سـصف ثال، حىت لو اكن ا يل ا محمعىل  ب مل لس ًيا مبوجب قوانني ب

يان  تعني  تجارية األخرى يف هذا اÍال أن  سات ا يس بإماكن املؤ هذا ال يعين أنه  تجارية يف ب� ما،  بالعالمات ا سـ ل س لل ت ل ف
بضائع أو اخلدمات يف اÍال املعين شأ اجلغرايف  للتقدمي معلومات حول ا ن ية ألي  .ملل سامت ا لعملوقال إنه ميكن أيضا أن تدرج ا ل ُ ً

ناءوعاء  ثأو شلك أو تريب أو لون أو منط يف ا يار وسمح حبرية  .سـتت شلك خاص عىل قطع ا بق  يوقال إن ذ,  لغ ب ينط
نافس يف هذا اÍال تخدام يف اإلعالن  .لتا ية و� سن  بة  سابقة ا شمل احلقوق ا ناءات األخرى  سـوقال إن � ن حب سـ ل ت تت ملكسـ ث

سلع اليت انقضت ف يع ا تخدام يف إعادة  لاملقارن و� ب تجاريةسـ يات  .لرتة حاميهتا لعالمة ا تضمن أي تو صوقال عن ا:راسة مل  ت
يف الفريق يق  .تلكألن ذ, مل يكن مضن  شأن  ية  تو بادئ ا يمي الوقع ا*ي قدم بعض ا نت  بولكهنا  ب جهي ل مل تطتضم تق

يات ناء اإلشارات م .تيج�سرتا بغي ا شأن ما إذا اكن  ية  تو بادئ ا شمل ا ثوقال إن ذ,  تن ي ب جهي ل مل يل وامحلاية سـي لتسجن ا
سمة كعالمات جتارية أو �عÒد عىل رشط يزيية لا وقال إنه يف هذا اإلطار، جيب املوازنة بني  .العام للحصول عىل امحلاية لمتا

سـهتلكني بü يف أوساط ا متل إلïرة  تجارية واخلطر ا ية ضامن عدم خضوع اإلشارات إىل حامية العالمات ا ملأ بل ل وقال إن  .حملمه
ب�انلبنات تجارية يف العديد من ا نت من حامية العالمات ا ثال ا يل ا يغو عىل  ل ا ل ت مل س ثلل سـهتلكني،  .سـب ملولكن يف أذهان ا

رشكة يغو  نات ا لتربط  لل ب سـهتلكني .لت  üمت بü ا ناء من امحلاية وا للمومن مث، جيب املوازنة بني � بل حملت ل وقال إن  .ثسـ
ثل � تعلق بأمور  بارات األخرى  خ� م ت تجارية، عىل عت تأصü يف احلقوق يف العالمات ا يود ا ليار بني �عÒد عىل ا مل لقت

ناءات رصحية تجارية، وبين ا تخدام العالمة ا ثال فكرة ا ثيل ا ت تب ل سـ مل ب�  .سـس يقني القانوين يف ا متد عىل ا لوأضاف أن ذ,  ل يع
تج .املعين تأصü يف احلقوق يف العالمات ا يود ا لوقال إنه إذا اكنت ا مل يهنا قد ال يكون من لق حارية معروفة عىل نطاق واسع، 

تجارية ترب تعد^ عىل العالمة ا تخدامات حمددة ال  شري إىل أن ا ناءات حمددة  بين ا لالرضوري  تع سـ ت ًت ث وقال إنه إذا اكنت  .سـت
هذا الغرض ناء  بين ا يد  يكون من ا يهنا  يدا،  تأصü غري معروفة  يود ا لا ث ت ح ج تلق جل سـ سـمل ي .ً ثال، يف حاX سبوذكر أنه عىل  ملل ا

ناء  ب� ا بىن ا يد أن  يكون من ا ية يف ب� ما،  تخداما حرا ألغراض احملااكة ا تخدام عالمة جتارية ا سامح  ًا ث تت ل جل سـ لهتمك سـ سـ سـل ي ً ً
ناول  ياق ثقايف غري جتاري عن طريق  تجارية يف  تخدام العالمة ا يقة أن ا تهذا الغرض إن مل يكن العامة عىل دراية  سـ ل سـ حبق ل

تجاريةالعالمة  نقد ال يدخل حتت طائü حامية العالمات ا تجارية  ياسات ما, العالمة ا تجارية أو  لا ل ل سـ شار  .ل ملستوأعرب ا
ية نة يف مداوالهتا حول هذه ا لقضعن أم/ يف أن تكون ا:راسة ذات فائدة   .للج

بني عىل تقدميه ا:راسة .477 تاذ  تلوشكر الريس األ سـنفسـ ية مع بعض ئوأخرب الريس األمانة بأنه عقد .ئ شاورات غري ر مس  م
رشوع لإلشارات  .الوفود متÀ غري ا نة علما :راسة عن ا يد إلحاطة ا شاورات أشارت إىل أنه مثة تأ ملوقال إن ا ل ً للج ي مل

ية نفاذ إىل املعلومات واملواد اإلبدا عوا:راسة عن �تفاع حبق املؤلف للهنوض  ل ها يف ا:ورة  .ن نة أن تدر سوقال إنه ميكن  للج
بول األعضاء بü إذا حاز هذا �قرتاح  قا  .ملق
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تعود إىل الويقة  .478 نة  ثوطلب وفد الربازيل من الريس أن يؤكد أن ا سـ للج بCDIP/9/INF/5üئ  .ملق يف ا:ورة ا

يحدث .479 سـوأكد الريس أن هذا ما يظن أنه  نقاش  .ئ تمت ا بذوX يف ا:راسة وا هود ا شار عىل ا لوشكر األمانة وا مل خت جل ملس
 .وعيف هذا املوض

نظر يف الويقة  ثا ية CDIP/10/9ل ثا ية الفكرية ـ املرحü ا ية جديدة يف جمال ا يات و شاء أاكد رشوع رائد إل ن ـ  ل ن مي مللكن ط م
 ).�بع(

ية جديدة يف جمال  .480 يات و شاء أاكد رشوع الرائد إل ية من ا ثا شأن املرحü ا نقاش من جديد  نتح الريس ا مي ن ن ل ب طل مل ئ ف
ية الفكرية  .ثىل تقدمي الويقة املعدXودعا األمانة إ .مللكا

نة بأن مرفق الويقة  .481 ثوأخربت األمانة ا تفق علهيا يف CDIP/9/10 Rev. 1للج يريات ا تضمن ا مل مت تعدي/ ليك  تغ لي
ية شاورات غري الر مسا رشوع كام 1وقالت إنه يف امللخص يف الصفحة  .مل ناول وصفا موجزا  للم، مت تعديل الفقرة األوىل اليت  ً ً تت

يري(ييل  ية "، )ات خبط مائللتغا ية جديدة يف جمال ا يات و شاء أاكد تعلق بإ رشوع الرائد ا هذا ا هدف األمع  مللكا ل نل مي ن طمل مل
ية  ية وغريها من املرافق  ية ا ية من خالل تطوير ا ية واإل رشية الو ية وا بغالفكرية هو تعزيز الكفاءات املؤ ت ب مي ن تحسـ ل ط ل لس ن قل ب

ية وتعزيز املوا سات الو نتعزيز كفاءة املؤ ية الفكرية واملصلحة العامة، ومراعاة طس مللكزنة العادX بني امحلاية مبوجب حقوق ا
يني  سؤولني احلكو يني وا ية الفكرية وا ية تزايد طلب أخصايئ ا يد الوطين  ها عىل ا ية وأهدا مأولو^ت ا مللك ملف ن ب لصع همن ملتل ل لت

تني  ."وسائر أحصاب املصلحة سب �تفاق، مت تعديل ا نقطوقالت إنه  يريات  .ً يف هذا اجلزء أيضا2 و1لح لتغوقالت إن ا
يريات خبط مائل(اكنت كام ييل  شاء ) 1"(، )لتغا يويا وبريو وتونس عىل إ ية ومرص وإ هورية ا:و يا وا نساعدة كولو ب ث ب يكم نمجل ميم

يا وعىل تقدمي ما ال يقل عن بر\جم مترار ذا ية الفكرية تكون قادرة عىل � تدريب يف جمال ا ًمراكز  ت سـلل تظمني مللك مني تدريب 
يدة ب�ان ا يه مع ا تفق  نحو ا ية الفكرية، عىل ا ئة يف جمال ا نا سائل ا تفشأن ا ملسـمللك ل عل مل ل شـ ل مل رشية حامسة ) 2( .ب بتكوين موارد 

يد الوطين واألولو^ت  ية عىل ا ية الفكرية تراعي حتد^ت ا تدريب يف جمال ا لصعتكون قادرة عىل وضع وتقدمي برامج  من لتلل مللك
يا ية الفكرية واملصلحة العامةحتو� توازن العادل بني حقوق ا ية وا مللكجات ا ل يريات مماثü عىل  ."حملل تغوقالت إنه مت إدخال 

ية يف الصفحة  ثا ناجلزء اخلاص بأهداف املرحü ا ية يف الصفحة  . من املرفق5ل ثا نوأضافت أن الفقرة ا ها كام ييل 7ل يل مت تعد
يريات خبط مائل( بة ويف غضون ذ"، )لتغا رشوع مع ا:وX العضو صا يذ ا ساعد يف  شار خمصص  يار  ح,، يمت ا ملنف ت ل س يخ ت مت

تعلق  .الطلب ية ف�  ية الفكرية ودراية واسعة حلاX الو شأن ا ية  ية وأاكد ية  شار  بغي أن يكون :ى ا يو ن ب مي ن ت طي مللك? خلف ملسن
ية الفكرية مللكتعلمي ا نطقة اليت .ب شار من نفس ا ملويفضل أن يكون ا يدة، وإن اكن ذ, ملست ها ا:وX العضو ا متي  تف  ملسـل تن
يا يس إلزا رشط  ًا م ل رشوع .ل يذ ا ية إىل أقىص حد ممكن  رشوع أيضا خلربة ا تعني ا بغي أن  ملو ت ً نفمل لن حملل سـ وقالت إن الفقرة  ."يي
ها كام ييل 7األخرية يف الصفحة  يريات خبط مائل(يل مت تعد يل تنفيذ برامج تدريب املدربني ال"، )لتغا تؤدي إىل  تشكيت  سـ

تدريس والقادرين عىل إعداد وتقدمي برامج تدريب  تطورة يف جمال ا هارات ا ية من اخلرباء امللزتمني من ذوي ا لمجموعة أسا مل ملسـ
يدة ب�ان ا يه مع ا تفق  نحو ا ية الفكرية عىل ا ئة يف جمال ا نا سائل ا تفشأن ا ملسـمللك ل عل مل ل شـ ل مل وقالت إنه يف امللخص يف  .ب

رشوع كام ييل ،14الصفحة  ناول وصفا موجزا  للم مت تعديل الفقرة األوىل اليت  ً ً يريات خبط مائل(تت هذا "، )لتغا هدف األمع  لا ل
رشية  ية وا ية الفكرية هو تعزيز الكفاءات املؤ ية جديدة يف جمال ا يات و شاء أاكد تعلق بإ رشوع الرائد ا با لمل س سـط ن مي ن مللكمل

ية ية من خالل تطوير ا ية واإل بنالو مي لن ية وتعزيز املوازنة قلط سات الو ية تعزيز كفاءة املؤ ية وغريها من املرافق  ن ا س بغ طت لتح
ية  يد الوطين  ها عىل ا ية وأهدا ية الفكرية واملصلحة العامة، ومراعاة أولو^ت ا بالعادX بني امحلاية مبوجب حقوق ا لصع لتلمن ف لتمللك

سؤولني احل يني وا ية الفكرية وا ملتزايد طلب أخصايئ ا ملهن يني وسائر أحصاب املصلحةمللك وقالت إنه متت إضافة ما ييل  ."مكو
نجاح يف نفس الصفحة،  ية "لإىل مؤرشات ا توازن العادل بني امحلاية مبوجب ا ية الهنوض  يمي وبرامج تدريب  مللكناجه  تق لم بغ

ية ية الو ية أولو^ت وأهداف ا نالفكرية واملصلحة العامة و من طب ية لتوقالت إنه متت إضافة ا ."لتتل تا ليريات ا ل إىل ) خبط مائل(غ
تايل،  ية الفكرية، عىل "لاملؤرش ا تظمني يف جمال ا يات اجلديدة اليت تقدم ما ال يقل عن بر\جمي تدريب  مللكعدد األاكد ن ممي

يدة ب�ان ا يه مع ا تفق  نحو ا ملسـتفا ل عل مل  ."ل
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رشوع .482 سارات حول ا يا إن :يه بعض � ملوقال وفد أملا تف يةوقال الوفد إنه مل .سـن شاورات غري الر شارك يف ا مس  مل  .ي
تفادة يف  يف أدرجت ا:روس ا يمي اخلاص ملرحü األوىل ويريد أن يعرف  سـوقال إنه برمغ ذ, فقد اطلع عىل تقرير ا ملك لتق

ثال ذكر أنه يف الصفحة  .�قرتاح اجلديد يل ا ملوذكر أنه عىل  يص 21بس يمي مت  ختص من تقرير ا ي ألف فرانك سورسي 420لتق
يةلل يضه إذا مت رفع كفاءة ا بلغ ميكن  يف خالف املوظفني وقال إن هذا ا تاك لعملرشوع  مل ل ختفل وأضاف أنه لرمغ من ذ,،  .م

رشوع اجلديد بلغ أعىل من ذ, يف ا ملفإن ا يمي يف  .مل لتقومىض يقول إنه، جبانب ذ,، ذكر يف اجلزء اخلاص ملراجعة وا ُ
رشوع اخلاصة 11الصفحة  مل من ويقة ا يمي ا*ايت ث يصدق عىل تقارير الرصد وتقارير ا رشوع  ية أن مدير ا ثا لتقملرحü ا سـمل ن ل

تقل تقرير الهنايئ ا سـوا تقرير  .ملل تقل، طاملا أن ا يمي  تعانة  ياق، ال يرى أنه مثة فائدة لال لوأضاف أنه، يف هذا ا سـ سـ مسـ بتقل
رشوع يه مدير ا مليصدق  عل بة ا .سـ يجة اخلاص  تفت إىل مؤرش ا ملوا سـ ن نل لل ©ئوية للمدربني املدربني، وقال إنه مل يدرج أساس ت

ئوية بة ا مليمي ا لنسـ نجاح .لتق يق ا ئوية املطلوبة  بة ا ياس ورد ذكرها ولكن مل تذكر ا لوقال إن طريقة ا مل تحقسـ للق تاما، قال  .لن ًو خ
ها ل شطة ا�طط  رشوع اكنت أقل، رمغ أن األ ثاين من ا بة للعام ا ية  لالوفد إن املزيا ن ل سـ ملن شطة 2013عام لن ن يه ضعف أ

بب ذ,. 2012العام  سوساءل الوفد عن   .ت

ية الفكرية يف  .483 نغالديش قد وصف حاX ا ب�ان األقل منوا فأشار إىل أن وفد  بال مس مجموعة ا مللكوحتدث وفد  بي ل ًن
ب ية الفكرية وساعد ا شاء أنظمة ا ساعد يف إ يات  ب�ان األقل منوا ويف أن هذه األاكد لا ت ن ت مي ك مللكل س ً�ان األقل منوا يف ً

ية ية الفكرية كأداة  تعانة  من� للتسـ بل .مللك ـي العام ا ب�ان األقل منوا  بة  ملقوقال إن مرونة اتفاق تربس العامة  نهت تي لل سـسـ ًن  .ل
بل رشوع يف ا يذ ا بغي أن تعطى األولوية يف  ب�ان األقل منوا  شدد عىل أن ا باب فإنه  هذه األ تقوقال إنه  نف ن سـل مل ت ملُ ي ل ي   .ًسـ

ب�ان األقل منوا .484 بال مس مجموعة ا يان ا*ي أدىل به وفد  يده الاكمل  بويت عن تأ ًوأعرب وفد  ل ن ب ي يي لل بغي  .ج ينوقال إنه 
بل رشوع يف ا يذ ا ب�ان األقل منوا يف  تقأن تعطى األولوية  سـنف مل ملت ً   .لل

تعديالت .485 نغالديش ا:ول األعضاء عىل اقرتاح ا لوشكر وفد  وقال إن  .ثمانة عىل مراجعة الويقةًوشكر الوفد أيضا األ .ب
ية الفكرية الراخسة واحملدثة وأنظمة  ياسات ا ب�ان األقل منوا ألن العديد مهنا تعوزه  بة  ية  رشوع يعد لغ األ مللكا سـ لل سـ ًمه لن مل

هامة ساعد يف ملء هذه الفراغات .لاإلنفاذ ا يات  توقال إن هذه األاكد ب� .سمي بغي أن حتظى ا لوقال إنه *,  ًان األقل منوا ني
بل رشوع يف ا يذ ا ند  ية   üتقمبعام سـنف مل ملت ع شاط دامئ يف بر\مج معل  .تفضيل رشوع  توقع أن يدرج ا نوقال إن الوفد  كي مل ُ

بو ية الو يأاكد بو .مي ية العادية للو بغي أن ميول من خالل املزيا يوقال إنه  ن ّي   .ن

486.  üنة صدقت عىل املرح رشوعللجوأعرب وفد راغواي عن رسوره ألن ا ية من ا ثا ملا ن وقال إنه يؤيد الطلب ا*ي  .ل
يذه يص أموال خاصة  بو مع  ية العادية للو رشوع يف إطار املزيا نغالديش ليك ميول ا تنفتقدم به وفد  لمل ختص ي ن   .ّب

سارات اليت تقدمت هبا الوفود .487 سـتفودعا الريس األمانة إىل اإلجابة عىل �  .ئ

يقات املقدمة م .488 يالتعلوأشارت األمانة إىل ا شأن  .نن وفد أملا يمي  يات الواردة يف تقرير ا تو بة  بوقالت إنه  ص لل لتقسـ لن
رشوع يذ ا يل مراحل  ية  ثا تخذ يف املرحü ا يف، من اإلجراءات اليت  تاك ملالكفاءة وا نفت تقلت ن ل س ل  4وقالت إنه اكنت توجد  .ل

تني ها إىل مر حلمراحل، ومت  تني هام مرحü احلضانة ومر .تقليل يذحلوأضافت إن املر تعانة  .لتنفحü ا تمت � سـوأضافت أنه  س
ية شاريع الو يق ا يني أو األجانب  شارين اإل يني بدال من ا شارين ا ن مل سـ مي ت حملل طت تن مل لمل قل س ساعد يف  .ًس شار  يوقالت إن ا ست ملس

ب� نفذ يف ا لوضع خطة العمل اليت  تؤدي إىل توفري األموال والوقت .تس وقالت إن  .سـوقالت إن اإلجراءات املزمع اختاذها 
يذ املرحü األوىل تفادة من  تنفهذه من ا:روس ا يجريه مقمي خار[ . ملسـ يمي  يمي الهنايئ وقالت إن ا تت إىل ا ّوا سـ تق تق لتف ل ل

تقرير تفحص ا نة  لتقل وأن ا سـ للج   .مسـ

نقاط اليت أدلت هبا األمانة .489 يا  لوأشاد وفد أملا رشوع أن  .ن ملوقال إنه لرمغ من ذ,، فقد ذكر يف ويقة ا مجيع تقارير ث
رشوع يصدق علهيا مدير ا يمي  ملا سـل يهنا .تق تقال  يمي اخلار[ لن يكون  حومن مث، فإن تقرير ا ًتق مسـ  .ل
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يا .490 بار و<ة نظر وفد أملا تأخذ يف � نوقالت األمانة أهنا  ت تغالل األموال .عسـ وقالت إنه  .سـوعادت األمانة إىل موضوع ا
ياجات ي�ت � حتيمت إنفاق أموال أقل ألن  تق ية قد متت لفعل يف مرحü احلضانةس ثا ب�ان يف املرحü ا يع ا بة  ن  ل ل مجل  .لنسـ

ية ثا تدريس وبعض املواد املعدة لفعل يف املرحü ا تعانة بأدوات ا يمت � نوفضال عن ذ,،  ل ل سـ س سـÌ ذكرت  .ً حوقالت إنه 
يل ية إىل  يني واخلربة ا شارين ا تعانة  تؤدي � تقلسالفا،  حملل حملل ت سـ ملسسـ يفً تاك ل ا وأردفت قائü إن هذه اإلجراءات  .ل

يف أقل تاك رشوع  يذ ا لسمح  ب ت ملت ب شارك يف  .نفس ب�ان اليت  يار ا بال وقالت إنه مت لفعل ا يق وفد  تت إىل  توا ل ت ن ستعل خ يل تف
ية ثا ناملرحü ا رشوع .ل  üب ب�ان األقل منوا يف املرحü ا تعطى األولوية لطلب ا للمومن مث،  ملق ً ل لرمغ من ذ,، وقالت إنه .ُسـ 

ية ثا شارك يف املرحü ا ب�ان األقل منوا  بار أن أحد ا نجيب أن يؤخذ يف � ل ي ل ست ً يار  .ع نة بأنه مت ا توذكرت األمانة ا خللج
رشوع بهتا يف إدرا<ا يف هذا ا نت عن ر ية ألهنا أ ثا شارك يف املرحü ا ب�ان اليت  ملا غس عل ن ل ت يق  .ل تعلوأخريا، أشارت األمانة إىل  ً

يمي وفد أ ها تقدمي  سـىن U أو  توفر للمقمي ليك  ئوية للمدربني املدربني، وقالت إن ذ,  بة ا يا خبصوص ا نملا للن تقل ل تي س مل سـ ين ّ سـبة ©
ئوية للمدربني املدربني ©ا  .مل

رشوع،  .491 ية من ا ثا رشوع املعدX للمرحü ا نة صدقت عىل ويقة ا ملوشكر الريس األمانة عىل ردها وأعلن أن ا نمل ل ث للج ئ
 .CDIP/9/10 Rev 1ثرد يف الويقة حسـÌ و

نظر يف الويقة  ثا ياINF/9/CDIP/4ل نولو ية الفكرية ونقل ا رشوع ا  Xج ـ ويقة معد تك لمللك مل ناء  :ث شرتكة ـ  تحد^ت ا با مل ل
 احللول 

يا .492 نولو ية الفكرية ونقل ا رشوع ا  Xنقاش حول الويقة املعد تح الريس ا جا تك مللك لئ مل ثف ل ناء ا :ت شرتكة ـ  تحد^ت ا با مل . حللولل
 .ثودعا األمانة إىل تقدمي الويقة

رشوع املعدX وردت يف الويقة  .493 نة بأن ورقة ا ثوأخربت األمانة ا رشوع قامئ . CDIP/9/INF/4ملللج ملوقالت إن ا
يات  تو صعىل ا ية28 و26 و25 و19ل بادرات  .لتمن من جدول أعامل ا شاف ا شطة ال تضمن مجموعة من األ ملوقالت إنه  تك ن سـي

ي متü وا لسـا ية، حمل نفاذ إلهيا من أجل ا يل ا يا و نولو يا ورش ا نولو نقل ا ية الفكرية للهنوض  تعلقة  مناسات ا ل ه ب لتمل س ل ن تل ج تك ج تك مللك
ب�ان األقل منوا ية وا نا ب�ان ا ًخاصة لفائدة ا ل ل توي عىل معلومات CDIP/9/INF/4ثوقالت إن الويقة  .مل نت مقدمة  حت  تضم

نولو ية إلضافة إىل تعريف نقل ا لتكأسا بو سـ تعراض تقارير عن العمل احلايل يف الو رشوع؛ وا ية  ييا واألهداف الر سـ للمسـ ئي ج
يا؛ ووصف ل�راسات وا:راسات اإلفرادية املطلوبة؛ واملواد  نولو نظامت أخرى يف جمال نقل ا نجز يف  جوالعمل ا تك لم مل

رشوع مبا يف ذ, اجلدول الزم ييل ملراحل ا رشوع مع وصف  ها من ا ملالواجب  تفصمل هاتسلمي ية املعاد توز يعين احملدث واملزيا  .ن
هارات  تدابري اليت متكن من تدفق ا شري عامة إىل مجموعة من ا يا مت تعريفه عىل أنه  نولو ملوقالت إن مصطلح نقل ا ج ّتك ل ي ل

نظ بحث وا تلف أحصاب املصاحل اكجلامعات ومعاهد ا هّ/ بني  يا و نولو ية وا ملواملعرفة واألفاكر وا:راية ا ل خم سلعمل ج تتك امت ل
يا عىل  نولو ئات القطاع اخلاص واألفراد، وكذ, نقل ا ية و نظامت غري احلكو ية ا:وية وا نظامت احلكو جا:وية وا تك م لم ي مل ل مل هل

ب�ان توى ا:ويل بني ا لا يا اجلديدة .ملسـ نولو يعاب ا شمل ا ترب أنه  ثريا ما  يا  نولو جوقالت إن نقل ا تك ت ج لتك سل ي يع ترب  .ك يعوإنه 
شمل نقل ا لتأيضا أنه  سني القدرة ي نع أو تأدية اخلدمات مما يؤدي إىل  يق طرائق  تجات و نع ا يا املادية  حتنولو ص ب ن تطلص مل ج ك

سوق تصاد ا ية ا:وية يف ا نا ية والقدرة ا ية ا:ا نا لا ل سـ ت خل سـ قت ف ل ف نظامت  .ل شاركة ا يا  بع هنجا تدر رشوع  ملوقالت إن ا مب جي ًي ً ت سـ مل
رشاكء اجلدد العاملني يف لك نوا� نقل متدة وا لا يا،ملع نولو ج ا ياسات  لتك بادرات جديدة و شف ما ميكن اختاذه من  سـو متك يسـ

تعاون ا:ويل يف  ية، إىل جانب إقامة ا نا ب�ان ا ها، وال سـ� لفائدة ا يا و نولو تعزيز نقل ا ية الفكرية  لتعلق  ل ل ل مت مي ج تك تعممللك ل
ية الفكرية بو ا .مللكجمال ا شطة الو تعمم يف أ رشوع  تاجئ ا نوقالت إن  ي ن سـ ملعن متü مل يات  نة وأي تو نظر فهيا ا حمية بعد أن  ص للج ت

ية العامة تحال إىل ا مجلعنة  سـ تدرجة حنو اعÒد قامئة اقرتاحات  .للج سحب عىل مخس مراحل  رشوع  موقالت إن ا ين سـمل
يا نولو نقل ا متü للهنوض  يات وتدابري  جوتو لتك ب شاورية إ .حمص سة اجÒعات  نظمي  تضمن  توأضافت أن املرحü األوىل  مخ ت قلميية ت

يا نولو جحول نقل ا نة .لتك نة  ثا تصاصاهتا يف ا:ورة ا للجوقالت إن ا:ول األعضاء حددت معايري تكويهنا وا مل وقالت إن  .خ
شاورية CDIP/9/INF/4ث للويقة 2 و1امللحقني  تكوين اخلاصة الجÒعات ا تصاصات ومعايري ا يل � نا تفا ت  ل ص لتضم خ
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ية كام أولك إىل اخلرباء إعدا ياقلمياإل نولو شأن نقل ا ست  جد ا:راسات ا لتك ب ية  .ل تضمن أيضا برامج منوذ جوأضافت أن الويقة  ً ت ث
ية شاورية اإل ميلالجÒعات ا قلت ية .ل ية ليك تكون أكرث وا نة، متت مراجعة اجلداول الز ناء عىل طلب ا قعوقالت إنه  ن للج  .مب

يف، اخنفضت ا تاك يد ا سب إجراءات تر تاما، قالت األمانة إنه  لو ل شـ ح ً رشاكء وضامن خ هام ا ية عن طريق تعزيز إ لملزيا س ن
شطة اإلدماج توازن اجلغرايف وأ نا  . ل

يذ املواد الواجب  .494 يدة وحث األمانة عىل  ية فقال إنه يرى أن الورقة  ب�ان األفر نفوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا مف تيق ل
رسعة رشوع  بها من ا مل شاو .تسلمي تطلع إىل �جÒعات ا توقال إن اÍموعة  ية املقرتحةلت نه شدد عىل أن بعض  .قلميرية اإل لكو

بري املواد اليت ختص دراسات أخرى به إىل حد  رشوع  ها من ا كاملواد الواجب  تشـ مل بري عىل  .تسلمي ها تأثري  كوقال إهنا مل يكن  ل
ية تعاون مع ا:ول األعضاء يف حبث واقرتاح وسائل .لتمنا ية جلعل نقل توقال إنه *, تطلب اÍموعة إىل األمانة أن  ل أكرث فعا

ية الفكرية يا واقعا يف نظام ا نولو مللكا ج ًتك يدة جدا .ل ندوات ومواقع اإلنرتنت  ًوقال إن �جÒعات وا مف ًولكن ال تؤثر تأثريا  .ل
ميه ية يف إ نا ب�ان ا يا يف ا نولو قلبريا عىل نقل ا م ج لتك ل لك ً.  

ناء ع .495 رشوع  بوشكر وفد اجلزائر األمانة عىل مراجعة ورقة ا توجهيات املقدمة من ا:ول األعضاءمل يقات وا لىل ا  .لتعل
يا ية يف أفر شاورات اإل تضافة ا ب�ان املرحشة ال نة بأن اجلزائر من ا يقوأخرب الوفد ا مي مل سـ ل متىن  .قلللج يوقال إنه يف هذا اإلطار 

شاورات تلقى ا:مع من ا:ول األعضاء واألمانة لضامن جناح هذه ا ملأن  شاورات  .ي سوقال إن ا نظر مل بادل و<ات ا لسمح  ب تت
يا نولو ية أمام نقل ا تحد^ت احلا جبني اخلرباء حول ا لتك ل بة  .ل ية  يا يعد من األولو^ت األسا نولو سـوأضاف أن نقل ا لنسـ ج لتك

ية بوجه عام نا ب�ان ا مللوفد وا ل   .ل

ها .496 يا األمانة عىل إعداد الويقة وتقد ميوشكر وفد كولو ث بادل اخل .مب ب�ان عىل  توحث الوفد ا تغالل ل سـربات من أجل ا
ية نحو األفضل ألغراض ا منتاجئ هذه ا:راسات عىل ا ل يا يف  .لتن نولو يع عىل نقل ا ية  تقت إىل احلوافز الرض جوا تك لب شج ي للتل

نقل  ية للهنوض  ياسات واملامرسات العا تصادية حول ا تطورة، وقال إنه يقرتح إدراج دراسات ا ية وا نا ب�ان ا با مل سـ مل ل لل ق م
يا بني نولو جا بحث يف القطاع اخلاصلتك ية ومجموعات ا سات األاكد ل املؤ مي بقة  .س ياء ا يس لرضورة من األ ملطوقال إن ذ,  شـ ل

ب�ان يف الوقت احلايل يد احمليل فقط .لبني ا يقه عىل ا لصعوأضاف أنه مثة اجتاه  باكت، فإنه  .لتطب تعلق  شـوقال إنه ف�  لي
نقل يه ضام يع ا بة  لتقد أن األولوية  شج سـ تيع لن ية احلقوق الرضورية اليت ل ية الرضورية، خاصة من \ ية ا حن وجود ا تن تحب لل

ثني با ها  حميكن  لليص تدامة .ختص تاجئ ا يق هذه ا يل، جيب اختاذ اإلجراءات الرضورية لضامن  سـوأضاف إنه يف ضوء ما  ملن ل حتق   .ق

شكر األمانة عىل الو .497  اليت CDIP/9/INF/4ثيقة فوحتدث وفد ا:امنرك مس �حتاد األورويب ودوU األعضاء 
يا نولو ية الفكرية ونقل ا رشوع ا  Xرشوع املعد جنت ورقة ا تك لمللك مل مل وقال إن �حتاد األورويب ودوU األعضاء يؤيدون  .تضم

يا نولو ية نقل ا سابق ف� خيص أ نة ا جاملوقف الصادر عن اجÒع ا لتك مه ل توي  .للج حتوقال إهنم اطلعوا عىل الورقة املعدX اليت 
ها واجلدول الزمين احملدثعىل ية املعاد توز يع املزيا رشوع .ن بلون ا ملوقال إن �حتاد األورويب ودوU األعضاء   .يق

رشوع، ومثة دمع عام للجدول الزمين  .498 ها من ا نفذ املواد الواجب  ملوقال الريس إنه مثة دعوة مو<ة لألمانة ليك  مي تسلئ ت
ية املقرتحني يقاتودعا األمانة إىل الر .نواملزيا  .لتعلد عىل بعض ا

يقاهتا .499 يقات املقدمة من وفد مرص .تعلوشكرت األمانة الوفود عىل  يذ  .لتعلوأشارت األمانة إىل ا تنفوقالت إهنا حتاول 
ية نا ب�ان ا يكون U تأثري هام عىل ا نة ألنه  رشوع بأقىص رسعة  ما لممك ل سـ وقالت إنه قد عقدت ندوات وحلقات معل يف  .مل

ب�ان بات اإلرشادية حول نقل  .لالعديد من ا ثل األدX وا يا  نولو نقل ا ندوات واملواد اخلاصة  يوأضافت أن ا ب لكتل م ج لتك
يدة ية الفكرية تعد  يا وإدارة ا نولو مفا مللك ج يحاول أيضا أن يعد مجموعة من اإلجراءات اليت  .لتك رشوع  ًوأردفت قائü إن ا سـمل

نولو تعزيز ودمع نقل ا ب�ان  لتكميكن أن توافق علهيا ا ل تلفةل ب�ان ا �يا بني ا ل يقات الواردة من وفد اجلزائر  .ج تت إىل ا لتعلوا لتف
يان هذا العام شاور^ن إ يعقد اجÒعان  ميوأكدت أنه  ت يا  .قلسـ نطقة أفر يا يف يويو واآلخر يف  نطقة آ يعقد يف  يقأحدهام  م لم سـ سـ

توبر شاورات اإل .كيف أ تضافة ا ب�ان املرحشة ال قلوقالت إن اجلزائر من ا مل سـ يال يقية يف أفر يقات الواردة من  .مي تت إىل ا لتعلوا لتف
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يا نولو يا وقالت إنه ميكن إدراج املزيد من ا:راسات حول نقل ا جوفد كولو لتك تكون غري  .بم سـوقالت إن ا:راسات املقرتحة 
رشوع من املزمع أن يكون من  .حرصية سابقة من أن ا شات ا نا ملوأشارت األمانة أيضا إىل ما ذكر يف ا لً ق شاريع املرحü مل منوع 

يا نولو ها مراحل الحقة :مع نقل ا يث  جاألوىل،  تك لبع تت يا .حب بل وفد كولو شمل ا:راسات املقرتحة من  بوقالت إهنا قد  مت  .ق

نقطة .500 نقاش حول هذه ا تمت ا سارات املقدمة من الوفود وا لوشكر الريس األمانة عىل ردها عىل � ل ختف  .سـئ

نظر يف الويقة  ثا سة والويقة vRe5 /INF/8/CDIPل نا ية الفكرية وقانون ا نفاد حقوق ا ث ـ العالقة بني ا ف مل مللكس ت
6/INF/9/CDIPرشوعة سة ا نا نايف ا ية الفكرية مبا  مل ـ دراسة عن إنفاذ حقوق ا ف مل ي  ا:عاوى الصورية :مللك

سة؛ وا:راسة .501 نا ية الفكرية وقانون ا نفاد حقوق ا نقاش حول العالقة بني ا تح الريس ا فا مل س ل مللكت ت ئ  عن إنفاذ حقوق ف
رشوعة سة ا نا نايف ا ية الفكرية مبا  ملا ف مل ي   .ودعا األمانة إىل تقدمي الوïئق .ا:عاوى الصورية :مللك

سة .502 نا ياسة ا ية الفكرية و رشوع ا تني يف إطار  تني مقد نة بأهنا تدرس و فوأخربت األمانة ا مل سـ مللكللج م ميق وقالت إن  .ث
نة . من إعداد األمانةCDIP/8/INF/5 Revثالويقة  سابقة  شت يف ا:ورة ا للجوقالت إهنا نو ل وأضافت أن األمانة تلقت  .ق

ية تحدة األمر يان والوال^ت ا يكيقات من وفود الربازيل وا مل ل نص املعدل ومتت  .تعل يقات أدخلت عىل ا لوقالت إن هذه ا لتعل
ثالث شـهتا مع ا:ول األعضاء ا لنا ق تصادية وأضافت أن ا:راسة اخلاصة :عاوى الصورية  .م بحوث � هد ا قمن إعداد  لمع

ية  ية يف الربازيل)IPEA(لتطبيقا تصادية ا بحوث � تص  هد حبيث مرموق  يق، وهو  ق لتطبمع ل هد  .خم ملعوقالت إنه رمغ ارباط ا ت
üتق سة  سـحلكومة، إال أنه يعد مؤ يد وهو العالقة بني  .مس هد ركزت عىل موضوع لغ ا تعقواسرتسلت قائü إن دراسة ا لملع

تخدا?ا ية الفكرية وإساءة ا سـإنفاذ حقوق ا ُوأضافت أن الورقة قدمت  .ثوقالت إن الويقة قدمت لفعل ل�ول األعضاء .مللك
توبر املايض بو يف أ سقي ا:راسة يف حلقة العمل اليت أقامهتا الو بل  كمن  ي من نظامت غري  .ق ملوقالت إن عددا من الوفود وا ً

ية ال متع ا ثيل  ية و مللكاحلكو جمم ًومضت تقول إن ا:راسة قدمت أيضا ل�ول األعضاء يف  .فكرية شاركوا يف حلقة العمل هذهمم
ية إلنفاذ يف  شارية ا نة � سابعة  نإطار ا:ورة ا ت للج ملعل سمرب 1 نومفرب و30س ومن مث فإن ا:ول األعضاء عىل . 2011ي د

شرتك يف إعداد ا:راس .دراية :راسة وقالت  .وقالت إهنا أعدت عن طريق مصدر خار[ .ةتوشددت األمانة عىل أهنا مل 
ب�ان  بق عىل األرحج عىل ا يقة واقعة يف الربازيل لن  تعلق  هوم أن بعض خالصات هذه ا:راسة قد  لإنه من ا نط تت حبق ملف

بدهيا الوفود إىل القامئني عىل ا:راسة .األخرى يقات  يل أي  سؤوX عهنا وإهنا  توقالت األمانة إهنا غري  تعل تح وقالت إنه إذا  .سـم
نة  üب يد األمانة إصدارها يف ا:ورة ا سرياجعون الويقة و للجرأى القامئون عىل ا:راسة أهنا رضورية ووجهية،  تع ث ملقف  .سـ

تني .503 تا ا:را شأن  يقات  ية إن :يه بعض ا تحدة األمر سـوقال وفد الوال^ت ا لك ب تعل لمل وأشار الوفد إىل ا:راسة عن  .يك
ية ال نفاد حقوق ا مللكا سةست نا ففكرية وقانون ا يقات الواردة من ا:ول  .مل ناء عىل ا تعلوشكر األمانة عىل تعديل ا:راسة  لب ً

ية تحدة األمر يكاألعضاء، مبن فهيا الوال^ت ا تفت الوفد إىل ا:راسة عن ا:عاوى الصورية وأعرب عن تقديره لألمانة  .مل لوا
شأن ا ندوة  شـهتا يف ا نا يف :راسة وعىل  بعىل ا ل ق متلك توبر ل سة يف أ نا ياسة ا كية الفكرية و ف مل سـ يف2011مللك وقال  .جن يف 

نة يف عام  ياسة 2009للجإنه يف ا:ورة الرابعة  ية الفكرية و يعي حول ا رشوع املوا نة ا متدت ا ندما ا سـ،  ض للج مللكع مل ع
تعلقة لعال بو  شطة للو يه ا:ول األعضاء مفاده أن أي أ يان وافقت  سة، أدىل الوفد  نا ما يب ن عل ب ف ية مل مللكقة املعقدة بني قانون ا

بادئ سرتشد بعدة  بغي أن  سة  نا مالفكرية وقانون ا تن ي ف شطة وضع  .مل نب األ بغي أن  يارية،  نأوال، جيب أن تكون غري  تج ي تمع ن ً
تفق علهيا يات ا تو نطاق احملدود  تجاوز ا ناطق اليت  بغي أال ختوض يف ا ملمعايري تؤدي إىل اتفاقات دوية ملزمة كام  ص لل ل ت مل ي  .نل

ياسة احملايدة متد عىل ا بغي أن  يا،  ïسـ ي لن تع ن ناطق إىل حد  .ً ب�ان وا تفاوت بني ا سة  نا ياسات ا يقة أن  ملففي ضوء  ل ت ف مل سـ حق
ية حمددة بدال من  يا يات  يح  تو تلفة، وذ,  ية ا ية واإل يات الو متد ا:راسات عىل ا بغي أن  سـبري،  سـ مهنج ض ل � مي ن ملهنج ي قلك ط تع ن

ها ياسات ا:عاوى الصورية اليت وقال إن ا:عاوى الصوري .صفو بين  بادئ عن طريق دمع  سـة احنرفت جزيا عن هذه ا مل تئ ً
يهنا بعوضعت يف أنظمة قانوية  ياغة املامثü يف خالصة ا:راسة، 16 و15وأشار الوفد إىل الفقرتني  .ن لص من امللخص العميل، وا

سة يف العامل ر"حيث ورد أن  نا تصة بقضا^ ا سلطات واحملامك ا فا مل � نظر يف العديد من القضا^ل يق " لمبا تغفل ا تطببب  بس
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ية و�حتاد األورويب تحدة األمر يكمعايري صارمة يف الوال^ت ا وقال إنه بذ, فإن خالصات ا:راسة تعارض قوانني  .مل
ية  بارات ر ترصف وإعداد ا نون من احلكومة ا برية عىل إماكية أن يطلب املوا ية  ب�ان اليت تعول أ مسا ت ل ط ن ك مه للتفريق بني خل

ية والصورية  من امللخص 16 و15ومن ذ,، طلب الوفد إىل األمانة أن تراجع ا:راسة وحتذف الفقرتني  .حلقيقا:عاوى ا
بقا بادئ اليت وافقت علهيا ا:ول األعضاء  توافق مع ا شاهبة يف اخلالصة ليك  ًالعميل والفقرات ا سـ مل ت  .ممل

تحدة األمر .504 بهملوشكرت األمانة وفد الوال^ت ا طلية عىل  نة  .يك نظر يف ا:ورة الرابعة  بادل و<ات ا للجوأشارت إىل  ل ت
ياسة حمايدة رشوع عىل  يجة  متد أي  ية بأن  تو يهنا أعربت عن موافقهتا الاكمü عىل ا سـوقالت إهنا  ن ص للمل ت وقالت إنه  .تعح

يقات إىل القامئني عىل ا:راسة يل ا رسها أن  تعلسـÌ ذكر آنفا، فإنه  حت لح ي بار يف وقالت  .ً يقات يف � تؤخذ هذه ا تإنه  تعل عسـ ل
  .مراجعة ا:راسة

ييل القامئني عىل إعداد الويقة  .505 ثوشكر وفد  وقال إنه كام ذكر يف  . إلعدادمه دراسة هامة للغايةCDIP/9/INF/6شـ
سة نا ياسة ا ية الفكرية و متة جدا لعالقة بني ا ييل  بارحة،  فسة ا مل سـ شـ ل مللكجل ً يذ العمل وأشار الوفد إىل إنه جي .? تنفري 

سة نا ية الفكرية وا تصة  تعاون مع سلطاته ا فا مل � وقال إن  .ومن مث فإنه يرحب بإعداد ا:راسة عن ا:عاوى الصورية .مللكل
ية تصادية الو يدة للغاية وأهنا وزعت عىل سلطاته � طنا:راسة  ق وأضاف أن ا:راسة وفرت الفرصة إلجراء املزيد من  .مف

نقاش حول إنفاذ ح متل *, عىل اإلبداع ونقل لا تأثري ا يمي ا رشوعة و سة ا نا نايف ا ية الفكرية مبا  حملقوق ا ل ف مل تقي لمللك مل
يا نولو جا   .لتك

تني  .506 نقاش حول الو تمت ا ها وا يقوشكر الريس األمانة عىل تقد خ مي ثئ  .CDIP/9/INF/6 وCDIP 8/INF/5 Revل

نظر يف الويقة  ثا شأن مواطن املروCDIP/11/9ل ية الفكرية ب ـ بر\مج معل  نارص جديدة اقرتحت يف –مللكنة يف نظام ا  ُ ع
نة والويقة  نة  ثا ثا:ورة ا للج يذها CDIP/3/7مل تعدد األطراف و تعلقة لرباءات يف اإلطار القانوين  نف ـ مواطن املرونة ا تم مل

ميي  يد الوطين واإل رشيعي عىل ا قلا لصع ثاين �بع–لت  .ل اجلزء ا

نقاش حول بر\ .507 تأنف الريس ا لوا ية ئسـ شاورات غري الر تاجئ ا شأن مواطن املرونة ودعا األمانة إىل تقدمي  مسمج معل  مل ن ب
تعلقة لرباءات شأن مواطن املرونة ا بل  ملللعمل ا ب   .ملق

تو:(وأخربت األمانة  .508 يب  يد  شـا يل يسـ بل ية مع الوفود ) ف شاورات غري الر نة بأنه مت �تفاق عىل نص خالل ا مسا مل للج
شأن الفقرة  ية  با نص كام ييل. CDIP/9/11ثمن الويقة ) ج(2ملعن  :لوقالت إن ا

تعلق لفقرة " نة ما ييلCDIP/9/11ثمن الويقة ) ج(2يف�    :للج، قررت ا

تعلقة لرباءات املدرجة يف الفقرة  .1 بني أي من مواطن املرونة ا نة ويقة   üب ملتعد األمانة ل�ورة ا ت ث للج  متت معاجلهتا يف 2ملقسـ
نة ا:امئة ا ملا تلف من للج نظور  نظور أو من  تعامل معه من نفس ا يمت ا خمية بقانون الرباءات وما إذا اكن هذا العمل  مل ل من س ع

نة للجبل ا تني األخريتني يف الفقرة  .ق شأن ا يح  تو نقطتضمن الويقة أيضا املزيد من ا ب ض ل ث لس ً   .2ت

شأن ق .2 ية  يقات  نة إىل تقدمي  بتدعو األمانة ا:ول األعضاء يف ا خط تعل للج تعلقة لرباءات سـ ملامئة مواطن املرونة األربعة ا
سطس    :2012، 31غحبلول أ

با�ت للرباءات  • تحقاق ا ناء من ا ننطاق � سـ لت  ]ي تربس27املادة [ثسـ

تعلقة لربامج  • تاكرات ا شأن � تحقاق الرباءة،  ناء من ا تحقاق الرباءة، أو � تعلقة  ملمواطن املرونة ا ب ب سـ ت سـ ثمل سـ
 ]ي تربس27ادة امل[باحلاسوية 



CDIP/9/17 
165 
 

شأن إنفاذ الرباءات  • ها  ية أو عدم  نا يق العقوت ا تعلق  بموطن املرونة ا ئ جل ب تطبيقمل  ]ي تربس61املادة [بتط

يد حلقوق الرباءات  • تج عهنا  تعلقة ألمن واليت ميكن أن  ياإلجراءات ا ي تقمل ناء األمن[ن سمى  تثما   73املادة ][سـي
  ]يتربس

يقات  تعلتجمع األمانة ا نةلسـ  üب للجالواردة حبلول املوعد املذكور أعاله يف الويقة ليك تعرض يف ا:ورة ا مواطن املرونة  .ملقث
تعلقة  شأن مواطن املرونة ا نة   üب نقاش يف ا:ورة ا شلك أساس ا يقات الواردة  ملاألربعة سالفي ا*كر وا ب للج ل ت ملقتعل س ل

لرباءات. 

ية، مب .3 فميكن أيضا تقدمي مواطن مرونة إضا بü 27ا يف ذ, تÀ الواردة يف املادة ً ها يف ا:ورة ا ملق من اتفاق تربس، وعر ض ي
شات واختاذ القرارات يف  نا نة لعقد ا رشة  يقاهتم ما بني ا:ورة العارشة واحلادية  تقدموا  قنة وميكن لألعضاء أن  مل للج تعل ي عللج ب

نة رشة  للجا:ورة احلادية   ."ع

بارة  .نصلوشكر وفد اجلزائر األمانة عىل عرض ا .509 ) ج(2حسب ما ورد يف الفقرة "عوقال الوفد إنه يرغب يف إضافة 
نص2يف هناية امجلü األخرية يف الفقرة " CDIP/9/11ثمن الويقة  بدل لكمة  .ل من ا الواردة " أي"يوقال الوفد إنه يود أن 
بري 1يف الفقرة    ".ما إذا اكن أي"بتع 

تعديالت اليت اق .510 يده  للوأعرب وفد مرص عن تأ ساءل األربع املذكورة يف  .رتjا وفد اجلزائري تعقد أن ا ملوقال إنه ال  ي
ية بقانون الرباءات نة ا:امئة ا شت يف ا نص قد نو نا للج ق ية  .ملعل ية  نة ا شت، فإن ا منوقال إنه حىت لو اكنت قد نو ن للج لتق ملع

يام به ف� خي ييل واإلضايف ا*ي ميكن ا تحدد العمل ا ية الفكرية  لقوا تمكمللك ساءللسـ سمح بأن  .ملص هذه ا سيوقال إن ذ, 
يا ية بقانون الرباءات  نة ا:امئة ا نة ويف ا ًيكون العمل اجلاري يف ا يل ن للج تمكللج  .ملع

شأن  .511 يغة اليت اقرتjا  يه ا نص يقرتح أن تضاف إ نغار^ من وفد اجلزائر أن يوحض أي موضع يف ا بوطلب وفد  لص ل ل ُه
بب �قرتاحوق. CDIP/9/11ثمن الويقة ) ج(2الفقرة  سال إنه يود أن يعرف أيضا  ً.  

شأن الفقرة  .512 تعلق . CDIP/9/11ثمن الويقة ) ج(2بوكرر وفد اجلزائر اقرتاحه  شري إىل أن األمر  يوقال إن ذ,  سي
شأن مواطن املرونة ية CDIP/9/11ثمن الويقة ) ج(2وقال إن الفقرة  .ببرب\مج العمل  ية  شري إىل إعداد دراسات إضا بغ  فت

يع  تعلقة برباءات �خرتاعسـتو شأن مواطن املرونة ا ملالعمل احلايل ا*ي تضطلع به األمانة    .ب

513. üب شات ا نا يجة ا بق عىل  بغي احلمك ا ندما نوقش هذا األمر، ذكر أنه ال  نغار^ إىل إنه  ملقوأشار وفد  ت قن مل ن سـ ي ع  .مله
ية) ج(2وأضاف أن الفقرة  شات يف وأكد عىل أنه ال  .فتدعو إىل إعداد دراسات إضا نا يجة ا بقا عىل  قيريد أن حيمك  مل ن تسـ ً م

üب   .ملقا:ورة ا

نغار^ .514 ها وفد  نظر اليت عر هوأشاد وفد اجلزائر بو<ة ا يجة  .ضل بقا عىل  نتوقال إن اقرتاح الوفد مل يكن حيمك  ًسـ م
نة شات ا للجنا ق نة .م نه يقدم جمرد إشارة للعمل ا*ي تضطلع به ا للجو   .لك

ش .515 نة  ملوأخرب الريس ا للج نصئ تعديالت عىل ا شأن ا ية املقامة  لاورات غري الر ل ب نص  .مس لودعا األمانة إىل قراءة ا
يه عىل احلضور تفق  علاملعدل ا   .مل

نوان الويقة .516 نة بأن  ثوأخربت األمانة ا ع ية الفكرية  "CDIP/9/11 للج شأن مواطن املرونة يف نظام ا مللكبر\مج معل  ب
نة – ثا نارص جديدة اقرتحت يف ا:ورة ا م  ل بارة " للجنةُع عتب بني قوسني بعد  تعلق لفقرة "سـيك ثمن الويقة ) ج(2يف� 

CDIP/9/11 "نص باجة ا ليف د نص اإلضايف املقرتح من وفد  .ي يضمن تقدمي إشارة واحضة دون إدراج ا لوقالت إن ذ,  سـ
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سطر األول من الفقرة " أي"وأضافت أن لكمة . 2اجلزائر يف هناية الفقرة  بري1ليف ا بدل  تع  بس وقالت إن  ".ما إذا اكن أي" ت
تكون كام ييل،  يهنا   üسـامجل تعلقة "ح بني ما إذا اكن أي من مواطن املرونة ا نة ويقة   üب ملتعد األمانة ل�ورة ا ت ث للج ملقسـ

ية بقانون الرباءات2لرباءات املدرجة يف الفقرة  نة ا:امئة ا ن متت معاجلهتا يف ا  ".ملعللج

يا إنه ي .517 نوب أفر يقوقال وفد  يجة1رى أن الفقرة ج بق ا ت  نت لس نه يريد أن  .ت لكوقال إنه ال يريد أن خيرق اإلجامع و
سب حسجل قوU و ية من الفقرة  وقال إنه يريد أن يعرف .ي ثا نقطة ا تني يف ا تخدام الفا نمغزى ا ل ل صل   .2سـ

يهنام .518 نص املوجود  تني أو ا هاتني الفا بأكدت األمانة أهنا مل تقصد مغزى معني  لل الغرض مهنام هو اإلشارة وقالت إن  .صل
ناء  ية ا شأن  تحقاق الرباءة كام أنه مثة مواطن مرونة  شأن ا سؤال، أي أنه مثة مواطن مرونة  ثإىل اجلوانب األخرى  تيف ب سـ ب سـلل ك

يام بذ, تحقاق الرباءة وإىل أي مدى ميكن ا تعلقة لربامج احلاسوية من ا تاكرات ا لق� سـ ب مل وال  .وقالت إن هذا لك يشء .ب
 .رثيشء أك

يح .519 تو ضوشكر الريس األمانة عىل ا ل شاورات، كام قرأهتا  .ئ يجة ا ملوقال إنه مبا أنه مل يصدر أي اعرتاض، فإنه قرر أن  تن
يع الوفود   .مجاألمانة عىل احلضور، تعكس بدقة شواغل 

ند  بل:  من جدول األعامل9لبا  ملقالعمل ا

بل ودعا األمانة إىل .520 شات حول العمل ا نا تح الريس ا ملقا قئ مل ية عىل احلضورفت نارص الر سـ قراءة ا  .ئيلع

نة .521 تÀ اكلعادة قامئة طويü جدا من الوïئق اليت قد تكون مدرجة يف معل ا:ورة العارشة  للجوقالت األمانة إهنا  . ًمت
ية سب أي أولوية أو أ تة اليت مل تكن مربة  مهوقرأت األمانة عىل احلضور قامئة الوïئق املؤ ح ت  :ق

تقرير املرحيل عن  - يةلا منشاريع جدول أعامل ا نة تقرير املدير العام يف . لتم تلقى ا للجوضعت ممارسة مبوجهبا  ت ُ
ية مفصü يف دورة نومفرب حلدورة أبريل أو مايو، فضال عن تقارير مر ً . 

يات الـ  -  تو تقرير املرحيل حول ا صا ل يات. 19ل تو صاكنت األمانة تعد تقارير حول هذه ا ند إىل . ل تستواكنت 
شات نا قا تاج إىل مزيد من املوارد مل يات اليت ال  تو نة واليت مت فهيا حتديد بعض ا حت اليت عقدت يف ا:ورة األوىل  ص ل للج

يذ ية  رشية أو املا تنفا للب ل ية. ل بادئ جدول أعامل ا ها عىل  توى  لتمنوقد ا م معظم  . ح

تا -  تمكل أو شارفت عىل �كÒل حبلول ا:ورة ا شاريع  تة  يمي حول  لتقارير ا سـ م ّسـ شغل األمانة . ليةلتق سـتنو
نة يف نومفرب تقارير من اآلن وحىت دورة ا للجهبذه ا  . ل

ية -  يات جدول أعامل ا يذ تو ية يف  بو ا ئات الو هام  منتقرير حول إ ص ن ي لتي نف تس ملع كام مت العام املايض، سرتسل . ه
يات يذ تو ية يف  بو ا ئات الو هام  ية العامة حول إ صاألمانة تقريرا إىل ا ن ي ي نفمجلع تس ملع ه يةً ومن املفرتض إحاX . لتمن جدول أعامل ا

نة كام حدث العام املايض تقرير إىل ا للجا   .ل

ية -  ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  هام الو تقرير املعدل حول إ لفا حتق ئس ي نة تقريرا . ل شت ا ًيف ا:ورة األخرية، \ للج ق
ية ية لأل بو يف األهداف اإلمنا هام الو لفحول إ ئس  . لتقرير بواسطة املؤلف اخلار[وجيري تعديل هذا ا .ي

ية -  تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا ية اليت تقد?ا الو ساعدة ا ية  مناملراجعة اخلار ل ي ن لتللم لتق نة يف . ج للجوقد نظرت ا
ية، ويه  ية . CDIP/9/15 وCDIP/9/14 وCDIP/8/INF/1لثالث وïئق يف دورهتا احلا مسوتلقت األمانة بصفة ر

شرتاك من مجم ًاقرتاحا  م يةً نة ويقة غري ر تربته ا ية وهو ما ا ية ومجموعة جدول أعامل ا ب�ان األفر مسوعة ا ث للج ع من لتل بت . يق لوقد طا
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ية تان األمانة بإصدار �قرتاح كويقة ر مساÍمو ث نظر يف هذه الويقة يف إطار هذا . ع بغي ا نة أن تقرر ما إذا اكن  ثوعىل ا ل ي نللج
ند من جدول األعامل  . لبا

ية الفكريةبر\مج العم -  شأن مواطن املرونة يف نظام ا مللكل  نة يف الويقة . ب ثنظرت ا  يف CDIP/9/11للج
ية يمت إصدار ويقة جديدة. لا:ورة احلا يقات و ثوتلقت األمانة    .ستعل

ية -  نفاذ إىل املعلومات واملواد اإلبدا ع�تفاع حبق املؤلف للهنوض  ل شات حول . ن نا بقا ا نة  قعلقت ا مل سـ ًللج م ّ
نفاذ إىل املعلومات الواردة يف الويقة ا:را ثسة عن �تفاع حبق املؤلف للهنوض  ل نظر يف ا:راسة . CDIP/9/INF 3ن سيُو

ية تا ليف ا:ورة ا  .ل

رشوع لإلشارات -  متÀ غري ا ملدراسة عن ا شات حول هذه ا:راسة كذ, .ل نا قعلقت ا مل نظر فهيا يف . ُ سيُو
ية تا لا:ورة ا  .ل

شات حو - نا قتام ا مل يةخ ية الفكرية وا شأن ا منل املؤمتر  لتب شاورات ما بني ا:ورات . مللك ميجري الريس  ئسـ
ية تا يجة يف ا:ورة ا تعرض ا لو ل ن تسـ ل ُ.  

تعلق لفقرة  -  تعلقة لرباءات ف�  يمواطن املرونة ا ثتقدم األمانة ويقة . CDIP/9/11ثمن الويقة ) ج(2مل سـ
يه علند إىل ما مت �تفاق  تس  . ت

نةاقرتاح  -  ية يف جدول أعامل ا ية الفكرية وا ند جديد حول ا للجشأن  من ب لتب نة الويقة . مللك شت ا ث\ للج ق
CDIP/6/12 Rev.ند اجلديد املقرتح ية. لب حول ا تا نظر يف هذه الويقة يف ا:ورة ا ناف ا لوقد تود الوفود ا ل ث ل ئت  .سـ

نةلواكن املذكور أعاله هو األفاكر األوية لألمانة حول العمل يف ا:ورة  .522  üب للجا وقد اكنت قامئة طويü إىل حد ما . ملق
با لإلرشاد ًوقد تو<ت األمانة إىل الريس  طل نة أن حتدد األولو^ت. ئ يل . للجويف مرحü ما، اكن عىل ا حوبرمغ إماكية تر ن

يا ثا ًالوïئق من دورة إىل أخرى، مل يكن ذ, وضعا  ل م ً. 

ش .523 ية  ب�ان األفر فوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا بليقل تعلقة لعمل ا ملقكر األمانة عىل �قرتاحات ا وأشار إىل أن . مل
بة للمجموعة ية يعد ?ما  يات جدول أعامل ا يذ تو بو يف  ئات الو هام  تقرير اخلاص بإ سـا من ص ي ي نل له ً لت نف ُوقال إنه كام ذكر، . تس

نة وتعزيز الوضو نقاش ا مية  ياغة هذه الوïئق من أجل إضافة  سني جودة و للججيب  ل ص يع . حقحت مجوأضاف أن اÍموعة تدعو 
ية يات جدول أعامل ا يذ تو سامههتم يف  تقارير حول  شاط وتقدمي ا شاركة يف هذا ا بو وحتهثم عىل ا منجلان الو ص م ل ن مل لتي تنف . ل

بو يف  هام الو ية، وقال إن اÍموعة ترغب يف إدراج إ ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  هام الو سأX إ تفت إىل  يوا ئ ي م سل لف حتق س
ية ما بعد حت لتمنيق أهداف ا بو، وقال إن . 2015ق ية اليت تقد?ا الو ساعدة ا ية  سأX املراجعة اخلار تفت إىل  يوا ن للم م لتقل ج

ند يف ا:ورة  شات حول هذا ا نا يكون ويقة العمل  ية  شرتك مع مجموعة جدول أعامل ا باÍموعة تدرك أن اقرتاjا ا ق للم ث سـ من لمل لت
ية تا لا ية . ل سأX ويرغب يف إمتام األعامل ما بني ا:ورات من أجل إحراز تقدم يف مهوقال إنه يعلق أ ملبرية عىل هذه ا ك

üب شات يف ا:ورة ا نا ملقا ق تفت إىل الويقة . مل ثوا نارص الواردة حتت CDIP/9/11ل تفاظ  لع، وقال إن اÍموعة تود � ح
ية اليت طلهبا بع)ح(-)أ(2الفقرات  ف، فضال عن تقدمي املعلومات اإلضا وقال إن اÍموعة تود إعادة طرح . ض ا:ول األعضاءً

ية تا لهذا األمر يف ا:ورة ا نارص األخرى حتت . ل تعلقة لرباءات وا تضمن موضوع مواطن املرونة ا لعوأضاف أن ذ,  مل ي
يق الوقت) ح(-)أ(2الفقرات  ناقش  لضاليت مل  يات . ت تو شة ا نا هم أيضا  صوقال إنه عالوة عىل ذ, من ا ل ق م  43 و40 و29ًمل

نة45و ية  تا ية يف ا:ورة ا للج من جدول أعامل ا ل ل يات األربع يف . لتمن تو شة تÀ ا نا صوقال إن األمانة أشارات إىل عدم  ل ق م
نة يذها. للجا ية  ند اجلديد يف جدول األعامل، وحبث  ية، رمبا يف إطار ا تا شـهتا يف ا:ورة ا نا نفومن مث، تود اÍموعة  يف تم ك ب ل ل . لق

ية وقال إن اÍموعة  تو يذ ا صتطلب من األمانة إرسال تقرير حول  ل يا عرب 2تنف شطة يف أفر يق، وشلك خاص حول متويل األ ن ب
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ية ية اإلضا ية وموارد املزيا فاملزيا ن ية. ن ب�ان األفر بة  ية ?م  تو يذ هذه ا يقوأضاف أن  للنف سـ ص لنل وقال إنه جيب إجراء . ت
شأ ند جدول األعامل املقرتح  ية حول  بشاورات غري ر ب مس يةم ية الفكرية وا تعلقة  منن القضا^ ا لتمل وقال إنه ال تزال هذه . مللك

تظار احلل ية  نا تعلقة . لقض سائل ا شة ا نا ية، وأشار إىل أنه مثة اتفاق عىل  ية الفكرية وا شأن ا ملوتطرق إىل املؤمتر  مل ق من مب لتمللك
توفر الوقت *, شات وقال إنه مي. يملاكن وجدول األعامل، وغريها ولكن مل  نا يام بذ, ما بني ا:ورات لإلعداد  قكن ا للم لق

نة ية  تا للجيف ا:ورة ا ل  . ل

شكر األمانة عىل العرض .524 ية  فوحتدث وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا يقات حول . لتمن بعض ا تعلوأدىل الوفد  لب
نارص املقرتحة ية اليت تقد?ا. لعا ساعدة ا ية  سأX املراجعة اخلار نوقال إن  للم لتقم تفاضة وإن احلاجة تدعو ج شت  بو نو سـ الو ق ي

تلفة يات ا تو يذ ا �إىل بدء  ص ل يات . تنف تو يقات من جانب األمانة أشارت إىل وجود بعض ا شات وا نا صوأضاف أن ا ل تعل ق لمل
شأهنا. اليت ميكن بدء العمل هبا بدأ العمل  بوقال إن اÍموعة تطلب من األمانة أن  يقات اليت. ت  أدىل هبا لتعلوأشار الوفد إىل ا

ية  ية حول اقرتاح مجموعة جدول أعامل ا ب�ان األفر منوفد مرص مس مجموعة ا لتل ية وطلب من األمانة / يق ب�ان األفر يقمجموعة ا ل
توفري الوقت يقاهتم  لأن توزع الويقة عىل ا:ول األعضاء إلبداء  تعل همة األخرى وإن . ث يع ا يق من املوا ية ا ملوقال إن آ ض سـ لتنل

ية. أوحضت ذ, لفعلاÍموعة قد  ناقش هذه ا نة ال تزال  لقضوقال إن ا ت ومن . وأضاف أن احلاجة تدعو إىل اختاذ قرار. للج
üب ند اجلديد . ملقمث، جيب أن تدرج يف جدول أعامل ا:ورة ا شات حول ا نا مترار ا بوقال إن اÍموعة ترغب كذ, يف ا ق لمل سـ

ية يف جدول ية الفكرية وا شأن ا مناملقرتح  لتب نةمللك ية . للج أعامل ا شاورات غري ر مسوأضاف الوفد أن احلاجة تدعو إىل عقد  م
يه  ية ا*ي أشارت إ ية الفكرية وا ية، مبا يف ذ, مؤمتر ا ية الفكرية وا تعلقة  لمن جانب الريس حول القضا^ ا من من تمل لت مللكل مللك ئ

نفذ بعد. األمانة يات اليت مل  تو توقال إنه البد من العمل عىل ا ص ياتوأضا. ل تو ية قد ذكرت ا ب�ان األفر صف أن مجموعة ا ل . يقل
يع اليت تريد اÍموعة إلقاء الضوء علهيا وقال إن اÍموعة ترغب كذ, يف إدراج قضا^ أخرى . ضوأنه بوجه عام هذه يه املوا

نة بل  للجذكرهتا األمانة يف العمل ا  . ملق

يا األمانة ألهنا ألقت الضوء عىل بعضوشكر .525 نوب أفر يق وفد  نة علهياج وذكر الوفد أن األمانة . للج الوïئق اليت تعكف ا
شأن حق املؤلف واحلقوق اÍاورة نطاق  بمل تدرج دراسة ا وأشار الوفد إىل . ثوقال إنه يفضل اإلبقاء عىل هذه الويقة. ل

نة للجملخص الريس خبصوص ا:ورة األخرية  ياق قد ذكر بوضوح يف الفقرة . ئ ُوقال إنه يف هذا ا ه مت حتديد ثالث  أن17لسـ
يات وأن  ية"صتو تا نقاش يف دورهتا ا توحة ملزيد من ا ية  با يات ا تو نة وافقت عىل بقاء ا لا ل ل ل ص ل مفللج وقال إنه مل يمت نقاش ". ق
سب. أي من ذ, ها. حبل إهنا رفضت و سأX ور شة  نا فضقال إنه مثة فرق بني  مم وقال الوفد إنه يطلب اإلبقاء عىل هذه . ق

همة يف  ملالويقة ا يةث تا لا:ورة ا ية . ل ية لأل تابعة اخلاصة ألهداف اإلمنا لفوأعرب الوفد عن سعادته بأن األمانة أدرجت أعامل ا ئ مل
تحدة األخرى ئات األمم ا سقت مع  بو  ملكام ذكرت يف تقرير املدير العام أن الو ي ن نة . هي سمح   Xللجوقال إن الويقة املعد ت سث

ئات األ تعاون مع  بو  يه معل الو يتو ل ي هب تحدة األخرىج . ً من امللخص املذكور آنفا7وقال إنه مت ذكر ذ, يف الفقرة . ملمم ا
ية ل�راسة حول 12وقال الوفد إنه جاء كذ, يف الفقرة  بت من األمانة إعداد ملخص أكرث وا نة  قع من امللخص أن ا طل للج

تحدة ية لألمم ا يع اللغات الر تاح  ملالرباءات واملÀ العام وأن  مس جبم نظر يف ذ,وقال. ي نة مل  ت إن ا  من 13وقال إن الفقرة . للج
سة نا ية الفكرية وقانون ا فامللخص أشارت إىل ثالث دراسات حول ا مل تقدم ل�ول األعضاء . مللك سـوذكر الوفد أن األمانة 

تني من تÀ ا:راسات تحدة و. ثنملخصات خبصوص ا ية لألمم ا يع اللغات الر تاح  ملوقال إن هذه ا:راسات  مس جبم سـتقدم تس
نة ية  للجيف ا:ورة احلا نظر يف هذه األمور. ل نة  سع وقت ا للوقال إنه لرمغ من ذ, ال  للج وأعرب الوفد عن اتفاقه مع . يت

ية عىل وجود حاجة إىل الرتكزي عىل الويقة  ية ومجموعة جدول أعامل ا ب�ان األفر ثمجموعة ا من لتل ند CDIP/6/12 Revيق شأن  ب  ب
يةجدول األعامل اجلديد املق ية الفكرية وا شأن ا منرتح  لتب يه يف معل . مللك علوقال إنه مقدم من وفد الربازيل وإنه جيب اإلبقاء 

نة  .للجا

نة، كام ذكرت األمانة .526 تايل  متü لالجÒع ا لوïئق والقضا^ ا üللجوأشار وفد ا:امنرك إىل وجود قامئة طوي ل وقال إن . حمل
نة�حتاد األورويب ودوU األعضاء قدموا ب ية  ية ا سني الفعا يات  تو للجعض ا للك ل تح ص تحد^ت اليت . لل للوقال إنه مع تقديرمه 

تفادة من املوارد ا�صصة للك دورة، إال أنه جيب عىل  يق أقىص ا متكن الوفود من  نة يف إدارة الوïئق ليك  سـتواجه ا حتقللج ت
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ناسب مب نظام ا:اخيلملاألمانة أن حتاول أن تضمن إ�حة الوïئق وترمجهتا يف الوقت ا توافق مع ا لا  ًوقال إنه عالوة عىل . ي
يل طول الوïئق اليت يمت  نة يف  نظر ا تفق �حتاد األورويب ودوU األعضاء مع الرأي القائل برضورة أن  تقلذ,،  للج ت ي

نون و<. إعدادها وعددها تفت إىل جدول أعامل �جÒعات، وقال إن �حتاد األورويب ودوU األعضاء  تبوا نظر اليت يل لة ا
نب رسد العديد من  يه واحض للوفود، وعىل وجه اخلصوص  تقدمي تو ميا  سن  جتتؤيد رضورة أن يكون جدول األعامل أ ل جح ً تنظ

ند واحد بري عهنا بصورة أكرث وضوحا يف جدول األعامل وجيب أن . بالوïئق حتت  نقاش جيب ا ًوقال إن موضوعات ا تع لل
ًنف الوïئق وفقا *, تالم وأردف ق. تص يد من ا سـائال إن الوفود  سـتف بل الريس كتايب مرشوعً ئ لرب\مج العمل املقرتح من  ق

تخذة خالل هذه . قبل �جÒع تدابري ا شكر إىل الريس نظري ا تو<ون  ملوقال إن �حتاد األورويب ودوU األعضاء  ل ل ئي
ي تطلعون إىل ا نة و تاح لعمل ا تغالل الوقت ا سني ا لتنفا:ورة  ي للج مل سـ بللتح نة يف العمل ا تدابري  ملقذ الاكمل  ي وقال إنه . معل

ية فقط، مع إماكية أن يقدم فرادى الوفود  تجمعات اإل يا\ت العامة يف بداية ا:ورة بواسطة اÍموعات أو ا نبغي قراءة ا مي ل ب قلي ل ن
ية ية  خطيا\ت و ن نب �سرتاحات الطويü وا. طب ياسة  نة يف  متر ا بغي أن  ملوقال إنه  جت سـ للج تسـي هوةن ساء ا لقنظمة ال وقال . حت

يد احملددة وقال إن �حتاد األورويب ودوU األعضاء يعربون عن ثقهتم يف . عإنه جيب أن تضمن بدء ا:ورات وانهتاهئا يف املوا
نة إلدارة وقهتا بكفاءة يف ا:ورات القادمة يه ا للجقدرة الريس عىل تو ج  . ئ

تامة عىل اقرت .527 ته ا تان عن موا لوأعرب وفد  فقسـ يانه مس �حتاد األورويب ودوU األعضاءك . باحات وفد ا:امنرك يف 
بق لفعل ها  ملوضوع و üيطوقال إن �قرتاحات اكنت ويقة الص هوة . بعضث قوأضاف أن الريس أعطى الوفود اسرتاحة  ئ

يد ا. واحدة فقط يف هذه ا:ورة بة واحلد من الوقت عوقال إنه لرمغ من ذ, من الرضوري توفر الوïئق يف املوا سـنا مل
ية . الضائع خارج الغرفة ب�ان األفر يقوأعرب الوفد عن دمعه الاكمل للمقرتحات اليت أدىل هبا لك من وفد مرص مس مجموعة ا ل

يا حول اإلضافات إىل  نوب أفر ية، فضال عن �قرتاحات اليت قد?ا وفد  يقووفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا ج ً لتمن
نجز يف ا:ورات . وقال إن جدول األعامل طويل للغاية. عاملجدول األ ملوقال إنه مع ذ, من الرضوري عدم جتاهل العمل ا

يه سابقة، والبد من اإلضافة إ لا  .ل

تضاف إىل  .528 ياء اليت  ية إىل أن األمانة قد رسدت قامئة طويü جدا من األ تحدة األمر سـوأشار وفد الوال^ت ا شـ ًمل يك
تايل  بللجدول األعامل ا نود جديدة للعمل ا ملقوقال إن وفدين أïرا  وأعرب الوفد عن قلقه بعض اليشء من طول جدول . ب

يات . األعامل تو شأن مراجعة ا صوأشار الوفد إىل اقرتاح وفد مرص  ل ية 45 و43 و40 و29ب تو ية، وا ص من جدول أعامل ا ل لتمن
ند ا2 ية وا ية اإلضا ية حول موارد املزيا ب من جدول أعامل ا ن لمن ف يقلت ية ا سـإلضايف حول آ توساءل عن الوقت املطلوب . لتنل

ية تا نود اجلديدة يف ا:ورة ا لإلمتام ذ, وما إذا اكن من العميل اخلوض يف لك هذه ا ل به بأي مالحظات . لب حيوأعرب عن تر
شأن  . لمن األمانة خبصوص هذا ا

ية عىل طرح سؤ .529 تحدة األمر شكر إىل وفد الوال^ت ا يكوتو<ت األمانة  مل وقالت إنه لألسف ال ميكهنا أن تقدم . اUل
شة لك ويقة من تÀ الوïئق نا نة يف  تغرقه ا متد عىل الوقت ا*ي  سؤال ألن اإلجابة  ثإجابة واحضة عىل ا ق للج سـ مل ست . تع

 وقالت إهنا كام. وأضافت أنه مع ذ, ميكن لألمانة أن حتدد بدقة الوقت املطلوب واألفراد املطلوبني إلعداد هذه الوïئق
برية باء  تحمل لفعل أ بقا  كذكرت  ع ت ًسـ با لإلرشاد. م ًومن مث، تو<ت األمانة إىل الريس  طل ئوقالت إنه ميكن للريس أن . ئ

تعدة للعمل بأقىص طاقاهتا. يتشاور مع الوفود حول حتديد أولو^ت العمل تظل  ـي  سـوأضافت أنه مع ذ,  سـ مف  . ه

يحات .530 تو ها ا تقد ضوشكر الريس األمانة  ل ميل يع ومبا . ئ شاورات مع  مجأنه مل يصدر أي اعرتاض، قرر الريس أن يعقد  م ئ
يمي املطلوب ثب مع األمانة إلمتام ا ية وأن يعمل عن  لتقاألطراف ا ك يقدم اإلرشاد الالزم لألمانة. ملعن يهنا  سـوقال إنه   . ح
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ند   ئملخص الريس:  من جدول األعامل10لبا

رشوع امللخص .531 يدية حول  مقدم الريس مالحظات  همت هومه عن وق. ئ يع الوفود وإنه يعكس  تاح  رشوع  مفال إن ا مجلم مل
ناء ا:ورة شات اليت دارت أ نا ثجوهر ا ق يع ا:ول األعضاء يف امللخص. مل شري إىل مواقف  مجوقال إنه رمبا مل  ولكن مواقف . ي

تقرير ليع ا:ول األعضاء سرتد يف ا  . مج

ية  .532 شاف بعض األخطاء ا شأن ا نة  بعوأخربت األمانة ا ت ب ملطللج رشوع امللخصك  :وقالت إهنا كام ييل. ميف 

ثاين، جيب اإلشارة إىل  :7الفقرة  -  سطر ا ليف ا   ؛CDIP/9/12ً بدال من CDIP/9/2ل

بü"جيب بدء فقرة جديدة بعد امجلü،  :2الصفحة  - تقارير ا تعزيز املعلومات يف ا ملقوقدمت اقرتاحات  ل ". ل
 ،üبدأ الفقرة اجلديدة جبم ند "ستو رشوعات7لبويف إطار ا ي�ت ا نة عددا من  ناولت ا مل من جدول األعامل،  تق للج  ؛ "ت

تعلقة لرباءات بني الفقرة  :3الصفحة  -  شأن مواطن املرونة ا يه  تفق  نص ا ملبغي وضع ا ب عل مل ل  ؛)د(و) ج(9ني

سابع، جيب اإلشارة إىل  ):و(9الفقرة  -  سطر ا ليف ا ويف امجلCDIP/8/INF/1 . üً بدال من CDIP/9/14ل
بارة، ا ية"لعألخرية، جيب إدخال ا ب�ان األفر ية ومجموعة ا شرتك من مجموعة جدول أعامل ا يقاقرتاح  ل من بارة "لتم لع، بدال من ا ً
ية" ب�ان األفر ية ومجموعة ا شرتك من مجموعة جدول أعامل ا هام  يقإ لس من  ؛"لتم

ثاين، جيب إدخال اللكمة  ):ز(9الفقرة  -  سطر ا ليف ا نطاق"ل   ؛"دراسة"قبل اللكمة " لا

شاهبة يف اÍاالت "امجلü األخرية، جيب حذف  ):م(9الفقرة  -  نة إىل األمانة �ضطالع بأعامل  مبت ا للج طل
ية تا لا يه بني الفقرة " ل تفق  نص ا علبعد إدخال ا مل  .املذكور أعاله) د(و) ج(9ل

باه ا:ول األعضاء إىل الفقرة  .533 تولفت الريس ا تعكس وقال . بشأن ا:عاوى الصورية) ك(نئ ها أيضا  لإنه جيب  ً يحتصح
ند يه يف هذا ا توصل إ يح ما مت ا بشلك  ل ل حص ووافقت األمانة عىل إحاX املالحظات اليت "وأضاف أنه جيب إضافة امجلü، . لب

ية اخلاصة . إىل هذه الفقرة" أبدهتا الوفود إىل املؤلف سني ا شأن  نة بأن أحد الوفود قدم اقرتاحا  لعملوأعمل الريس ا حت ب ًللج ئ
رشوع ملخص الريس ئعÒد  تدرج يف . م ية اليت  نقاط األسا بغي �تفاق عىل ا ُوقال إنه قد اقرتح أنه بهناية لك يوم،  سـ سـ ل ني ُ

نب تكرار املوقف احلايل لتجرشوع امللخص، وذ,  بل، مبا أنه مل يصدر . م بين هذا الهنج يف ا تقوقال إنه مت �تفاق عىل  ملسـت
رش. أي اعرتاض تعلق  ملوف�  نة امللخص الفقرة تلو األخرى، ومتت املوافقة عىل ي للجوع احلايل، اقرتح الريس أن تراجع ا ئ

يق عىل الفقرة . ذ, للتعلودعا الريس الوفود   .1ئ

شري إىل 1وذكر وفد راغواي أن الفقرة  .534 باين  نص األ ت من ا سـ سخة اإلجنلزيية إىل 30ل شري ا ي�  با  ن مرا لت ب با38ًق ً مرا . ق
يريوقال الوفد إنه يح ولكن البد من إجراء  تغ ال يعمل أهيام ا  .لصح

يري .535 لتغوأقر الريس إجراء ا تقل . 6 و5 و4 و3 و2 و1ًوقال إنه نظرا لعدم وجود اعرتاض، مت اعÒد الفقرات . ئ نوا
 .7ئالريس إىل الفقرة 

ية إجراء تعديل صغري يف الفقرة  .536 تحدة األمر يكواقرتح وفد الوال^ت ا تني واقرتح الوفد). هـ(7مل اجلديدة "للكم إضافة ا
نة بري " ملمكا ية"تعبعد  تو بادئ ا جهيألدوات وا ل بدأ امجلü كام ييل، ". مل نة عىل احلاجة إىل ضامن أن "ستومن مث  للجواتفقت ا

نة ية اجلديدة ا تو بادئ ا تعلقة ألدوات وا رشوع ا تاجئ ا يق  ملمكيمت  جهيحتق ل مل مل  ....."ملن
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537.  ،üيةّوأقر"وأشار وفد مرص إىل امجل يذ جدول أعامل ا نة إلجنازات اليت حتققت حىت اآلن يف  منت ا لتللج وقال .". تنف
 ،üنات"إنه إدراج امجل ية وركزت عىل احلاجة إىل مزيد من ا سيرشوعات جدول أعامل ا لتحمن لت  . يف هناية هذه امجلü" م

تحدة األمر .538 يا إىل �قرتاح اخلاص بوفد الوال^ت ا نوب أفر يكوأشار وفد  يق يجة اليت مل . يةملج تعلق  نتوقال إنه  لي
ية الفكرية واملÀ العام رشوع اخلاص  مللكتحقق يف إطار ا مل رشوع حول . ت بعاد �قرتاح من نص ويقة ا ملوأضاف أنه مت ا ث تس

يجة ية إىل . لنتهذه ا ية"لوقال إنه يود اإلبقاء عىل اإلشارة احلا تو بادئ ا جهياألدوات وا ل نص ا" مل ها  بدا لأو ا لس ملسـتخدم يف ت
رشوع ملويقة ا تخدام لكمة . ث نة"سـوقال إنه يف حاX ا ية"ملمكا تو بادئ ا مثة احÒل عدم وضع تÀ األدوات وا جهي،  ل مل  . ف

يا إىل الفقرة  .539 با نوأشار وفد أ تداخل متت . 6سـ تضمن إشارة إىل أي موضوع  رشوع امللخص ال  موقال إنه الحظ أن  ي م
ته قشـنا تفاهئا وقال إن عدة دول أعضاء مبا . م همة لاكمل، وا تقدت األمانة لعدم ترمجهتا العديد من الوïئق ا يا ا با كفهيا أ ن ن ملسـ

نص. بتقدمي ملخصات فقط بري عن ذ, يف ا ته يف ا لوأعرب الوفد عن ر تع لب سأX تؤثر عىل . غ يث أن هذه ا ملوقال إنه  ح
شأن املاكن ا*ي يه من الريس  تو نقاش، فإنه يطلب ا نود ا بالعديد من  ل ل ئب تضمن ذ, يف امللخصج  . ي جيب أن 

ية يف امللخص .540 تعلق برتمجة الوïئق وإ�حهتا قد انعكس بصورة اك تقد أن املوضوع ا فوقال الريس إنه  ملئ وأضاف إنه . يع
تقرير نقطة *ات يف ا بري عن هذه ا ليمت ا ل لتع نقطة. س يا أال يرص عىل هذه ا با نا طلب الريس من وفد أ لومن  ن سـ  .ئه

يإل وفد وقا .541 نبا نة يف امللخصسـ نة فقط. متضما إنه يقر بوجود إشارة  تعلق بويقة  يولكهنا  ث وأضاف أن هذا األمر . معت
ـي نقطة ?مة. أثر يف العديد من الوïئق األخرى يدها *,. فهومن مث  وقال إنه يف الواقع . يوقال إن عدة وفود أعربت عن تأ

تقدمي ملخصثيف العديد من احلاالت مل يمت ترمجة الويقة لاكمل ومت تفاء  ب �  .ك

بري عهنا بصورة مالمئةو .542 ها  يغة  بار واقرتح وضع  نقطة يف � يأخذ هذه ا تعقال الريس إنه  ص ت ل للسـ لع  . ئ

نغار^ إىل �قرتاح ا*ي قدمه وفد مرص .543 نص املقرتح وماكنه يف . هوأشار وفد  يحا خبصوص ا لوطلب الوفد تو ًض
نة. 7الفقرة  يةللجكام أشار الوفد إىل إقرار ا يذ جدول أعامل ا لتمن إلجنازات يف  تأكد . تنف هو غري  موقال إنه لرمغ من ذ,  ف

نات نة قد ألقت الضوء عىل احلاجة إىل مزيد من ا سيمن أن ا  . لتحللج

يمت عىل املدى . ئوكرر الريس اقرتاح وفد مرص .544 ية  يذ جدول أعامل ا سوأشار إىل أن العديد من الوفود أقرت بأن  لتمننف ت
يع األهداف لاكملو. الطويل يق  تطلب �لزتام ا:امئ من جانب لك من هيمه األمر لضامن  مج*,، فإن األمر   . حتقي

ته عىل ذ, .545 نغار^ عن موا فقوأعرب وفد   .ه

شأن الفقرة  .546 ية إىل اقرتاحه  تحدة األمر بوأشار وفد الوال^ت ا ية الفكرية ). هـ(7يكمل يمي حول ا مللكوذكر أن تقرير ا لتق
تلزم األمر إمتام مزيد من واملÀ الع ية، ولكن قد  تحديد األدوات احلا تعلق  رشوع مريض ف�  ـى إىل أن ا سـام قد ا ل ب يي مل نهت

، وميكن إمتام ذ, دون "أدوات"بعد لكمة " جديدة"ومن مث حث الوفد عىل إدراج لكمة . العمل يف جمال األدوات اجلديدة
يا إضافة لكمة وأعرب الوفد عن أم/ يف أن ". ممكنة"إضافة لكمة  نوب أفر يقبل وفد  ج  ".أدوات"بعد لكمة " جديدة"يق

رشوع .547 تخدمة يف ويقة ا يغة ا بوU *, ألنه يعكس ا يا عن  نوب أفر ملوأعرب وفد  ث سـ مللص ق يق وأضاف أنه عىل الرمغ . ج
ية"من ذ, جيب إضافة لكمة  جهيبادئ تو  ). هـ(7يف الفقرة " توجهيات"ًبدال من لكمة " م

نة ألقت الضوء عىل احلاجة لوقال وفد أسرتا .548 ترصحي بأن ا شأن عدم دقة ا نغار^  يل إىل �تفاق مع وفد  للجيا إنه  ل ب ه مي
سني يق مزيد من "ومن مث اقرتح الوفد تعديل �قرتاح كام ييل، . لتحإىل مزيد من ا نة الضوء عىل احلاجة إىل  حتقألقت ا للج

تقدم  ".لا
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ه .549 فوأعرب وفد سورسا عن دمعه للجمü اليت أضا ياي  . لا وفد أسرتا

ية والاكرييب فأشار إىل الفقرة  .550 وذكر أن اÍموعة ترغب يف . 7تينوحتدث وفد راغواي مس مجموعة دول أمرياك الال
ية"من مجü " اجلادة"حذف لكمة  يذ جدول أعامل ا شأن  نة إلجنازات اجلادة اليت حتققت إىل اآلن  منوأقرت ا ب لتللج  ". تنف

تعديالت املقرتحة7الفقرة ئواقرتح الريس اعÒد  .551 متدت الفقرة . ل مع ا تقل الريس إىل الفقرة . 7عوا ئوا  .8ن

ية مس اÍموعة ء، فأشار إىل أن الفقرة  .552 تحدة األمر يكوحتدث وفد الوال^ت ا بق أكرث عىل العمل اجلاري يف 8مل تنط 
ية  نة ا بو ويس العمل اجلاري يف ا ية مبعايري الو نة ا لا ن للج ي ن ملعللج ئات لملع يع ا بة  ية الفكرية، وذ,  يية وا مجل سـ همن لن ل مللك ت

ية ية من الفقرة " ا*ي"و*, قال إن اÍموعة ترغب يف حذف لك ما بعد اللكمة . ملعنا ثا نيف امجلü ا ً وإضافة بدال من 8ل
نة ا"ذ,  نظام ا:اخيل اخلاص  ية يف ا يات جدول أعامل ا يق وتعممي تو ية ا نإدراك آ للج ل من ص سـ ملعل لتن بولت وقال ". يية مبعايري الو

 üبح امجل ندئذ  تصإنه  يات "ٍع يق، وتعممي تو ية ا هم آ يل  بو  ية الو بادرة ريس  ها  صأعربت الوفود عن د سـ ل ه ي مجع تنمل لت ف ئ سمع ل
بو ية مبعايري الو نة ا نظام ا:اخيل اخلاص  ية يف ا يجدول أعامل ا ن للج ل ملعمن بو قررت ترك". لت ية مبعايري الو نة ا يوقال إن ا ن  ملعللج

ية شاورات غري الر شأن عقد ا ية العامة  مساألمر لريس ا مل ب مجلع  . ئ

ية .553 تحدة األمر يكوأشار وفد مرص إىل �قرتاح اخلاص بوفد الوال^ت ا تفق . مل نص ا يس يف حوزته ا ملوقال إنه مبا أنه  ل ل
بري  تعيه، فإنه يرغب يف إدراج ا  إنه يرغب كذ, يف إدراج وقال. حتسـًبا ألن يغطي القرار جوانب أخرى" يف مجü أمور"لعل

بارة  تقرير"لعا ياغة ا سني جودة و لوحتديد احلاجة إىل  ص  . CDIP/8/6 Revث بعد اإلشارة إىل الويقة 8يف الفقرة " حت

ته عىل اقرتاح وفد مرص بإدراج اللكامت  .554 وقال إنه يرغب يف تعديل ". يف مجü أمور"فقوأعرب وفد اجلزائر عن موا
بدأ  هاأعربت ا"تامجلü اليت  يل إبرام اتفاق "إىل ...." معلوفود عن د بو  ية الو بادرة ريس  ها  هأعربت الوفود عن د ي مجع لتسمل ئ مع

يق ية ا شأن آ ية العامة  يذ قرار ا سـحول  ل ب لتنمجلع ية ". تنف نة ا ية أشار إىل ا تحدة األمر نوقال إن اقرتاح وفد الوال^ت ا للج ملعمل يك
ية  ية  نة ا بو ويس ا منمبعايري الو ن للج لتي ملع ية الفكريةل تعديل املقرتح من جانب الوفد أشار أيضا إىل <ود . مللكوا ًوأضاف أن ا ل

يق ية ا يذ آ يل إبرام اتفاق حول  بو  ية الو سـريس  ل ه ي تنمجع لت نف تئ س نظام . ل تضمن أي إشارة إىل ا هو مل  لوقال إنه مع ذ,  ي ف
بو ية مبعايري الو نة ا يا:اخيل  ن  . ملعللج

يا إىل � .555 نوب أفر يقوأشار وفد  يةج تحدة األمر يكقرتاح اخلاص بوفد الوال^ت ا وقال إنه من الغريب اإلشارة إىل . مل
ند انعقادها يف �جÒع  يمت �نهتاء من هذا املوضوع  نو^ و نعقد مرة  بو، خاصة وأهنا  ية مبعايري الو نة ا عقرار ا سـ ت ي ن سللج ً ملع

تايل بل وف. لا قوقال إنه *, يؤيد متاما اإلضافات املقرتحة من  شات اليت متت ً نا شأن اإلشارة إىل ا قدي مرص واجلزائر  مل ب
يق ية ا سـحول آ وقال إنه يوافق عىل إدراج . ًوقال إنه لرمغ من ذ, فإن :يه حتفظات حول اإلشارة إىل القرار حتديدا. لتنل

ثل  شاورات حول "مإشارة عامة  بو العامة لعقد  ية الو بادرة ريس  ها  نأعربت الوفود عن د ئ تمع م ي مجع يقمل ية ا سـيذ آ لتنل  ". ف

بب إلدراج هذه ". يف مجü أمور"يوأشار وفد سورسا إىل اقرتاح وفد مرص بإدراج اللكامت  .556 سوذكر أنه ال يرى أي 
بو ية مبعايري الو نة ا تعلق بقرار مت اختاذه يف إطار ا ياللكامت ألن اإلشارة  ن للج يقات اخلاصة بوفدي . ملعت تقل الوفد إىل ا تعلوا لن

نوب  ياجاجلزائر و ناع عن . يقأفر بو بأسلوب معني أو � ية الو شاورات ريس  توقال إن من الرضوري اإلشارة إىل  ي مجع مم ئ
نة. ًذ, متاما يقة أي يشء للقرارات اليت اختذهتا ا يف يف ا يط األمر، اقرتح الوفد حذف هذه امجلü ألهنا ال  للجو تض حلقسـ . لتب

سني نظام رف يق وفد مرص حول  حتوأشار الوفد إىل  تقاريرتعل ية ويعكس آراء بعض . لع ا تعلق للجان ا نوقال إن ذ,  ملعي
تخذ هذا القرار. الوفود نة مل  توأضاف أن ا نا، اقرتح الوفد عدم إدراج ذ, أيضا. للج ًومن  وقال إنه يف حال اإلضافة، جيب . ه

بري عن آراء الوفد واÍموعة ء لاكمل يط الفقرة . لتعا تضمن امجلü األوىل . 8تبسـوهكذا، اقرتح الوفد  بغي أن  توقال إنه  ني
يق. فقط ية ا يرص عىل إضافة آراء الوفود األخرى حول آ سـوقال إنه إذا مل حيدث ذ,، فإنه  ل  .لتنسـ
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ناء اجÒع  .557 بوع املايض أ ية مس اÍموعة ء فقال إن القرار ا*ي مت اختاذه األ تحدة األمر ثوحتدث وفد الوال^ت ا سـ يكمل
ية مب نة ا نا نةملعللج بو اكن خيص هذه ا للجعايري الو شاورات غري . ي شأن إجراء ا تحا  ية العامة اكن  ملوقال إن ريس ا ب م ًمجلع تف ئ

بو ية مبعايري الو نة ا ية ولكهنا اكنت ختص ا يالر ن للج تخدام اللكامت . ملعمس يع أن يوافق عىل ا سـوقال الوفد إنه ال  يف مجü "يسـتط
نص ا*ي اقرتحه سابقا" أمور تخدام ا ًأو ا ل بوسـ ية مبعايري الو نة ا تعلق  ي ف�  ن للج وأعرب الوفد عن اتفاقه مع وفد . ملعي

ًسورسا أنه من األفضل عىل األرحج حذف امجلü األخرية متاما  . ي

ية .558 تحدة األمر تام مع وفدي سورسا والوال^ت ا نغار^ عن اتفاقه ا يكوأعرب وفد  مل ل ية مل تكن أبدا إعادة . يه ًوقال إن ا لن
تارخي لياغة ا يادية وا:قة.  بل إلقاء الضوء عىل ما حدث خالل �جÒعص بين ا حلوذكر أنه مثة حاجة  وأضاف أن حذف . لت

يحل األمر تقرير. سـامجلü األخرية  نة يف ا بدو مواقف الوفود كقرارات  لوقال إنه ال جيب أن  للج  . ت

سني  .559 تقاريرحتوأعرب وفد الربازيل عن اتفاقه مع اقرتاح وفد مرص حول احلاجة إىل  ياغة ا لجودة و وقال إنه يوافق . ص
يا نوب أفر يقأيضا عىل اقرتاح وفد  ج ً . 

بب ما ذكر يف بعض املداخالت من أن اقرتاحات . وذكر وفد مرص ثالث نقاط .560 بة أمل  شعر  ُوقال إنه أوال  بس ي خبي ً
ها ملوضوع عىل اإلطالق وال جيب  üترب غري ذات ص تسجيلنة قامت هبا وفود أخرى  تع اف أن الوفود جاءت وأض. معي

بادل. ًللعمل معا عىل أساس من �حرتام هار �حرتام ا ملتوجيب إ بري عن املوافقة أو �عرتاض . ظ لتعوقال إنه ميكن للوفود ا
ية وجيب عدم ذكرها ملوضوع  üها بأهنا غري ذات ص ها و لكعىل �قرتاحات املقدمة، ولكن ال حيق  صف يا ال . ل ï ًوقال إنه ن

نةيشري اقرت شات يف . للجاح الوفد إىل أي قرار اختذته ا نا شري فقط إىل ا تضمن �قرتاح  قوأضاف أن الفقرة اليت جيب أن  مل ت ت
نة نقطة. للجا نة وافقت عىل تÀ ا لوقال الوفد إنه مل يذكر أن ا ثا إذا . وقال إنه بذ, يضع األمور يف نصاهبا. للج ï ًوقال إنه ل

ثري أية قال ية سـتاكنت امجلü األخرية  تا ها مجلü ا بدا لقل :ى بعض الوفود، فرمبا ميكن ا ل لس يذ "ت ها  نفأعربت الوفود عن د لتمع
يق2009قرار دورة  ية ا تعلق بآ ية العامة ف�  سـ  ل ي ية ". لتنللجمع يذ قرار ا شة موضوع  نا مجلعوقال إن احلاجة تدعو إىل  نفق تم

نعكس ذ, يق وجيب أن  ية ا يالعامة حول آ سـ يع ا. لتنل ية العامةمجقال إن  يذ قرارات ا توافق عىل رضورة  مجلعلوفود   .تنفسـ

ناءة .561 شاركة ا نة عىل احلفاظ عىل روح ا بة لآلمال بعض اليشء وحث ا ية  يا بأن ا نوب أفر بوأقر وفد  مل للج ي للعمل خم يق . ج
ية تحدة األمر بو ا*ي ذكره وفد الوال^ت ا ية مبعايري الو نة ا يكوأشار الوفد إىل قرار ا مل ي ن ن ذ, القرار خيص وقال إ. ملعللج

بو ية مبعايري الو نة ا ي ن نني. ملعللج ية بني سفراء  شاورات غري ر يه بعد عقد  توصل إ يوأضاف أنه مت ا مس م ل وقال إن القرار . معل
شالك يف لك اللجان بب  يق ألهنا اكنت  ية ا ياق آ مجاء مضن  سـ ل تسسـ حيث بدأ . وقال إن القرار اكن من شقني. لتن

ية حو شاورات غري الر مس يقمل ية ا سـل آ نظام ا:اخيل اخلاص . لتنل ية يف ا يات جدول أعامل ا تعممي تو بع ذ,  لمث أ من ص ب لتت
بو ية مبعايري الو ينة ا ن هجوم. ملعللج شق ا*ي قوبل  لوقال إن هذا هو ا شة هذه . ل نا بع حيق للوفود دوما  قوقال إنه  ملط ً

توصل إىل القرارا ية ا هم حبث  لاألمور وقال إنه *, من ا يف شاورات . تكمل يجري ا ية العامة هو ا*ي  ملوقال إن ريس ا سـ مجلع ئ
üية شام يق واكنت آ ية ا نت آ ية العامة يه اليت  بو ألن ا ية مبعايري الو نة ا ية ويس ريس ا لغري الر سـ ل مجلع ي ن للج نمس لتملع ب ئ  . تل

ثل  .562 يغة  مواقرتح الريس إدراج  بو كام انع"صئ ية الو بادرة ريس  ها  نة عن د يأعربت ا مجع مل ئللج  ......" كس يف القرارمع

نظر يف اقرتاح الريس .563 ئوقال وفد اجلزائر إنه ميكن ا وقال إنه عىل الرمغ من ذ,، وكام ذكر وفد مرص، مثة حاجة . ل
ية يف ذكر ما مت قعبين الوا شـهتا العديد من اÍموعات، مبا يف ذ, . لت ية اليت \ قوقال إن هذه تعد واحدة من القضا^ الر ئيسـ

يةمجموعة جدول أعام ب�ان األفر ية ومجموعة ا يقل ا ل ترب أحد املوضوعات اليت خضعت . لتمن يق  ية ا يعوأضاف أن موضوع آ سـ لتنل
نة يض يف ا للجنقاش  نطلق يدمع اقرتاح وفد مرص. مسـتفل ثل . ملوقال الوفد إنه من هذا ا  üموأضاف قائال إنه ميكن إدراج مج ً

ية " ية العامة حول آ يذ قرار ا لبت الوفود  مجلع يقتنفطل نوب ". لتنسـا نقطة اليت أïرها وفد  هم ا جوقال الوفد كذ, إنه  لتف ي
يا يق، برمغ . يقأفر نة ا يع اللجان، فضال عن  يق يف  تعامل مع يشء قابل  ية العامة اكن  سـوقال إن ريس ا جل مج ب ي نمجلع لتتط ً لل ئ
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بوع املايض بو األ ية مبعايري الو نة ا سـطرح املوضوع يف ا ي ن يا وحيوز عىل وأعرب الوفد عن أم/. ملعللج ً يف أن يكون اقرتاحه وا قع
 . قبول الوفود األخرى

ية  .564 بب عقد ريس ا يا حول  نوب أفر سؤال ا*ي طرحه وفد  ية عن ا تحدة األمر مجلعوأجاب وفد الوال^ت ا ل ئمل س يق ج يك
يه يف ملخص الريس نصوص  ية كام هو  ئات ا ئالعامة الجÒع ا علم ن ملعي يح. له تو هل ا ضوقال إن هذا األمر  ل ضاف أنه قد وأ. س
بو ية مبعايري الو نة ا بوع املايض يف ا يحه عدة مرات األ يمت تو ن للج سـ بو اكنت أول . ملعض ية مبعايري الو نة ا يوقال إن دورة ا ن ملعللج

سأX عىل وجه اخلصوص، وبضعة أمور أخرى. 2010دورة معلقة يف عام  ناولت هذه ا ملوأضاف أهنا  ئوقال إن ريس . ت
ية العامة ساعد عىل ا بومجلعا ية مبعايري الو نة ا شلكة يف ا شأن وضع حل  يتفاوض  ن للج للم ب سأX قد . ملعل ملواكن يفرتض أن ا

بو مرة أخرى . حلت ية مبعايري الو نة ا سطح يف اجÒع ا هور عىل ا يق عاودت ا ية ا سأX اخلاصة بآ يولكن ا ن للج ل سـ ل ملعمل لظن لت
بوع املايض ية العامة احلضور . سـاأل مجلعو*,، طلب إىل ريس ا ئ ناء �جÒع ُ ته أ نا يح حول ما جرت  ثوتقدمي تو شـ قض م

ية العامة سابق  للجمعا يا يف الفقرة . ل يغة املوجودة حا تابه شعور قوي بأن ا ًوقال الوفد إنه ا ل لص بو "، 8ن ية الو يريس  مجع ئ
ية إدراك معليل  بو...." لتسه ية مبعايري الو نة ا يختص ا ن شمل اللجان األخرى اليت . ملعللج بعض ذات توقال إهنا ال  تربها ا لقد  يع

يق ية ا سـصü بأغراض آ بو . لتنل ية الو ند حذف اإلشارة إىل ريس  متل  يوأشار الوفد إىل وفد مرص وقال إنه مثة خمرج  مجع ئع حم
ثل  يغة  مالعامة وإضافة  يقة ". أعربت بعض الوفود عن اهÒ?ا بـ"ص حقوقال الوفد إنه ال يذكر يق امجلü ولكن ما ذكره يوحض 

شة هذا املوضوعأن بعض  نا هم  قالوفود ترى أن من ا م يث أن . مل يا، و توب حا حوقال إنه عىل الرمغ من ذ,، وفقا ملا هو  ًمك ل ً
ية  نة ا ية عىل ا ية العامة غري الر شات ريس ا نا رسي  يغة أخرى، من املفرتض أن  نبعض الوفود أدرجت  للج مس مجلع ق ملعص ئ م ت

بو  . أو أي يشء آخر"  أموريف مجü"وقال إنه ال جيب إدراج . يمبعايري الو

باين اآلراء .565 يث  متر لألبد بني الوفود  نقاش حول هذا املوضوع قد  تان إن ا توقال وفد  تح ل يسـسـ يار . ك خلوأضاف أن ا
يطا ًاألفضل هو إبقاء األمر واحضا و بسـ تايل، . ً ية بعد امجلü األوىل اك ثا لواقرتح الوفد أن تكون امجلü ا ن أعربت الوفود عن "ل

ها  نفد يقلتمع ية ا شأن آ ية العامة  سـيذ قرار ا ل ب بايق". لتنمجلع بغي حذف ا لوقال إنه   .ني

يا إىل حد ما .566 تان اكن وا تقد أن اقرتاح وفد  ية إنه  تحدة األمر ًوقال وفد الوال^ت ا قع سـ يع كمل وقال إنه عىل الرمغ من . يك
يع الوفود "الوفود"قبل لكمة " بعض"ذ, يرغب يف إدراج لكمة  يث مل تقرتح  مج،  وقال إنه ميكن حذف لك يشء . ذ,ح

بو ية الو تعلق بريس  يآخر  مجع  . ئي

تحدة  .567 تان وإضافة وفد الوال^ت ا ملوجسل الريس عدم وجود أي اعرتاضات عىل �قرتاح ا*ي قدمه وفد  كسـ ئ
ية متد الفقرة . يكاألمر تقل الريس إىل الفقرة . 8عوا ئوا   .9ن

نا فاصووذكر وفد  .568 ية  أنه يود إضافة تعديل كيبور تعلق لفقرة الفر عيط ف�  ي رشوع ) هـ(9بسـ مشأن  نا فاصوب . كيبور
نص اإلجنلزيي،  توافق مع ا نص الفرنيس  لوقال إنه جيب تعديل ا ي سمعي "لل تعزيز القطاع ا تعلق  رشوع ا نة ا شت ا لو\ ب مل للج ملق

ية  ب�ان األفر نا فاصو وبعض ا برصي وتطويره يف بور يقا ل ي رشوع ) CDIP/9/13(كل متدت ا ملوا  ". كام هو مقرتحع

باجة الفقرة  .569 ألن بر\مج العمل معين " تبين"بعد لكمة " بعض"وقال إنه جيب إدراج لكمة . 9يوأشار وفد مرص إىل د
ها يات ويس  تو لكيذ بعض ا ل صنف ل ية عىل حدة ألن الفقرة . بت نة مراجعة لك فقرة فر عواقرتح الوفد أن بإماكن ا  طويü إىل 9للج

 .ما حد

ية حتت الفقرة ئووافق الريس عىل  .570 شـهتا عىل حدة9عاملهنج املقرتح وذكر أن الفقرات الفر نا يمت  ق  م ًونظرا لعدم وجود . س
تعديل ا*ي ذكره وفد مرص باجة مع ا متد الريس ا: لاعرتاض، ا ي ئ ية . ع تقل الريس إىل الفقرة الفر عوا  ).أ(9ئن
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ي .571 ية مس اÍموعة ء واقرتح  تحدة األمر تغوحتدث وفد الوال^ت ا ية يكمل وقال إن ). أ(عري امجلü األخرية يف الفقرة الفر
بارة  رشوع"ولك ما يلهيا وإضافة " عىل وجه اخلصوص"ع�قرتاح يطلب حذف  تدامة ا يمت إدرا<ا مع مراعاة ا ملو سـ ًبدال " س

تكون امجلü كام ييل، . من ذ, يمت إدرا"سـوقال إنه بذ,  يقات اليت أبدهتا الوفود، و سدونت األمانة ا <ا مع مراعاة لتعل
رشوع تدامة ا ملا  . وذكر الوفد أن هذا وصف أكرث دقة ملا حدث". سـ

ية .572 تحدة األمر يكوجسل الريس عدم وجود اعرتاضات عىل اقرتاح وفد الوال^ت ا ية . ملئ متد الريس الفقرة الفر عوبذ, ا ئ ع
تعديل) أ( ية . لمع ا تقل الريس إىل الفقرة الفر عوا  ).ب(9ئن

573. ته يف إضافة مجü يف هناية الفقرة وحتدث وفد راغواي  ية والاكرييب فأعلن عن ر بمس مجموعة دول أمرياك الال غي نت
ية  تعلق بيشء ذكرته اÍموعة يف ترصحياهتا). ب(عالفر شلك "وقال إنه كام ييل، . توقال إهنا  تذكرت بعض الوفود رضورة أن 

بو واقرتحت ية الو بادرة جزءا من الرب\مج العادي ألاكد يا مي متويل ا:امئًمل يح توفر ا ية  نة الرب\مج واملزيا متال  ل قرارا  يتحم ن للج ً ً."  

ية  .574 تحدة تعديل امجلü األخرية يف الفقرة الفر عواقرتح وفد الوال^ت ا نة عىل رضورة أن "كام ييل، ) ب(مل للجوافقت ا
ب�ان األقل منوا ياجات اخلاصة  رشوع األولوية لال ية من ا تا ًتعطي املرحü ا ل ت ل حل شرتكة لفعل يف املرحü مل ب�ان ا مل وتÀ ا  1ل

  ".إىل أقىص حد ممكن

تأكد من أنه  .575 ية، وقال إنه يريد ا تحدة األمر يغة �قرتاح ا*ي قدمه وفد الوال^ت ا يح  تان تو لوطلب وفد  مل ص ض يكسـ ك
رشوع نقاش حول هذا ا ناء ا يه أ مليعكس ما مت �تفاق  ل ث  . عل

يةئوكرر الريس اقرتاح وفد الوال^ت .576 تحدة األمر يك ا بارة . مل شرتكة لفعل "لعوقال إنه مت اقرتاح إدراج ا ب�ان ا ملوتÀ ا ل
 üية "  إىل أقىص حد ممكن1يف املرح  ). ب(عيف هناية امجلü األخرية يف الفقرة الفر

تحدة  .577 تعديالت املقرتحة من جانب وفدي راغواي والوال^ت ا ملوجسل الريس عدم وجود اعرتاضات عىل ا ل ئ
يةا ية . يكألمر متد الريس الفقرة الفر عومن مث ا ئ تعديالت) ب(9ع ية . لمع ا تقل الريس إىل الفقرة الفر عوا نة ) ج(9ئن للجوذكر ا

يدرج يف هناية الفقرة بعد لكمة  تعلقة لرباءات  يه يف جمال مواطن املرونة ا تفق  نص ا سـبأن األمانة قد أشارت إىل أن ا مل عل مل ل
يا\ت"  ". لبقاعدة ا

ية واقرتح .578 يفة عىل الفقرة الفر يريات ا ية بعض ا تحدة األمر ع وفد الوال^ت ا تغ لطفمل بغي وضع ). ج(9ليك ينوقال الوفد إنه 
تان بعد اإلشارة إىل  نفاصü واحدة فقط ويس ا وبعد هذه الفاصü، جيب أن تكون امجلü كام ييل، . CDIP/9/11ثل

ية ودون تكرار العمل اجلاري يف اللجان وو�تفاق عىل العمل يف جمال مواطن املرونة يف نظام ا" علية الفكرية بفا أو /مللك
ته". احملافل األخرى نا يل جبعل امجلü أوحض وتعكس بدقة ما متت  قشـوقال إن هذا  م  .كف

ية .579 تحدة األمر يط عىل �قرتاح اخلاص بوفد الوال^ت ا يكواقرتح وفد مرص إجراء تعديل  مل بغي حذف . بسـ ينوقال إنه 
بارة ". أو احملافل األخرى/كرار العمل ا*ي يمت يف اللجان وودون ت"عبارة  بغي إدراج  عوقال إنه  شة "ني نا قواتفق عىل  م

ية الفكرية ية وا ية  نة ا ية يف ا:ورة العارشة  با نارص ا مللكا منق ن للج ل لتلع يا\ت"يف هناية هذه الفقرة بعد لكمة " ملع  ".لبقاعدة ا

يا رسد الفقرة لاك .580 نوب أفر يقوطلب وفد  تعديالت من ج يث يود اقرتاح بعض ا تعديالت املقرتحة  لمل بعد إدخال ا حل
به  .نجا

ية ومرص .581 تحدة األمر تعديالت املقرتحة من جانب وفدي الوال^ت ا يكوقرأت األمانة عىل احلضور ا مل  . ل
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بارة  .582 ية يود اإلبقاء عىل  تحدة األمر عوقالت إن وفد الوال^ت ا أو /للجان وودون تكرار العمل ا*ي يمت يف ا"يكمل
ية " احملافل األخرى يري اآلخر املقرتح من وفد مرص ). ج(9عيف الفقرة الفر ية "لتغوقالت إن ا با نارص ا شة ا نا قواتفق عىل  لم لع ق

ية الفكرية  ية وا ية  نة ا مللكيف ا:ورة العارشة  من ن لتللج تني " ملع يه املوجود بني الفقرتني الفر تفق  نص ا يأدرج يف ا عل مل ) ج(عل
 ). د(و

شأن وأ .583 نة عىل عدم تكرار العمل اجلاري  يث مل توافق ا يا عن دمعه القرتاح وفد مرص  نوب أفر بعرب وفد  للج ح يق ج
شة مل حتدث. مواطن املرونة يف اللجان أو احملافل األخرى نا قوقال إن هذه ا يا . مل ست انعاكسا وا ـي  ًومن مث  قع ي ًف ل ه

شات قنا توقال إنه عىل الرمغ من ذ,، وللميض قدما و. للم ية، فإنه يقرتح إدراج ً تحدة األمر يكية طلب وفد الوال^ت ا مل لب
متم"عبارة  يكون كام ييل ". ودون تكرار"ًبدال من " يمبا   üو�تفاق عىل العمل يف جمال "سـوقال إن هذا اجلزء من امجل

متم العمل يف اللجان أو احملافل األخرى ية مبا  ية الفكرية بفا يمواطن املرونة يف نظام ا عل توافق أيضا مع ". مللك ًوقال إن ذ,  ي
نارص املقرتحة يف الويقة  تعلق  تخذة ف�  ثالقرارات ا لع ي  .CDIP/9/11مل

شلكة .584 يا كحل  نوب أفر للموأعرب وفد اجلزائر عن دمعه القرتاح وفد  يق  .ج

تكرار .585 يا واجلزائر يف وجود ا نوب أفر بة وفدي  بب ر يا عن  تعمل وفد أملا لوا غ ن يقسـ ج  .س

نوب أف .586 نقاش عىل اإلطالقجوأشار وفد  يا إىل أن هذا األمر مل خيضع  للر ًوقال إن امللخص جيب أن يقدم انعاكسا . يق
شات نا يا  قوا للم يا أخذ اللكمة لطلب عدم وجود تكرار. ًقع تذكر أن وفد أملا نوقال الوفد إنه ال   . ي

يا .587 ية عن اتفاقه مع وفد أملا تحدة األمر نوأعرب وفد الوال^ت ا بقا وقال إن إكامل يش. يكمل يكون افرتاضا  ًء ما  سـ مسـ ً
نة . للقيام هبذا اليشء يف ماكن آخر تكرار والرتكزي فقط عىل العمل يف  تخلص من ا يام به هو ا جلوقال إن ما حياول الوفد ا ل ل لق

 . لواحدة ويس عدة جلان

بقا .588 يا إىل أنه أخذ اللكمة لالعرتاض عىل هذه الفقرة *ات ألهنا تفرض  نوب أفر ًوأشار وفد  مسـ يق .  وجود تكرارج
تكرار مل يمت حتديده بعد يل :مع يشء غري معروف. لوأضاف أن ا  . سبوقال إنه ال 

تخدام لكمة  .589 ية"سـوأشار وفد الربازيل إىل أن ا ها وأن " يمتم"قبل لكمة " علبفا تؤيت أ هود  يا بأن ا لكنح ضام\ اك جل سـف ًمي ً سـ
يع سدى تخدام املوارد لن  يضا يدة ا" يمتم"وأضاف أن . سـ للكمة   .تعبريج

شات اليت متت حول هذا املوضوع .590 نا نة تعرب عن ا قوأشار وفد اجلزائر إىل أن ا مل نة . للج للجوقال إن األمانة ذكرت أن ا
يس نفس العمل ية بقانون الرباءات تقوم بعمل حول مواطن املرونة ولكن  لا:امئة ا نة تمكل العمل ا*ي . ملعن للجومن مث فإن ا

يحة" يمتم"هكذا، فإن و. يمت يف حمفل آخر وال تكرره ها من بعض . لصحاكنت اللكمة ا فضوأعرب الوفد عن اندهاشه من ر
 .الوفود األخرى

 .مل يمت �عرتاض علهيا من جانب الوفود األخرى" يمتم"ئوأوحض الريس أن اللكمة  .591

نقطة" تكرار"يوأشار وفد سورسا إىل أن اللكمة  .592 تام هذه ا ند ا لذكرت  ت ها وهكذا فإن من اإلنصاف أ. خع تسجيلن يمت 
تكرار. يف امللخص نة ا نب ا يل هو رضورة أن  لوما  للج تتج تعمل عىل . ق نة  يل كذ, أن ا سـكام  للج ولقد مت ذكر هذين ). و(2ق

نقطة تام هذه ا ند ا نرصين  لا ت ع ية. خلع تحدة األمر بقاء اللكمة كام ذكرها وفد الوال^ت ا ي/ إىل ا يكوأعرب الوفد عن  ت ملم  .س



CDIP/9/17 
177 
 

ية إن وفد سورسا قد عرب متاما عام أراد أن يقوUملوقال وفد الوال^ت ا .593 ًتحدة األمر ي نة جيب أن . يك للجوأضاف أن ا
ية وال تكرر العمل ا*ي يمت يف اللجان األخرى به يف بقاء . لتعمل عىل مواطن املرونة بفعا بة قوية من جا نوأعرب الوفد عن ر غ

بارة   ". ل األخرىأو احملاف/دون تكرار العمل ا*ي يمت يف اللجان و"لعا

تان .594 تان إنه مثة  نقطوقال وفد  ية حذف اللكامت . كسـ تحدة األمر ندما اقرتح وفد الوال^ت ا يكوأضاف أن األمر بدأ  مل ع
بو يف جمال مواطن املرونة" ية معل الو يأ نص كام ييل، . وقال إن أفضل طريقة يه تقرير الواقع". مه لومن مث، ميكن أن يكون ا
نة بر\مج الع" شت ا للج\ ية الفكرية ق نة –مللكمل حول مواطن املرونة يف نظام ا ثا نارص جديدة اقرتحت يف ا:ورة ا م  ل ُع

ية الفكرية بو يف جمال مواطن املرونة يف نظام ا ية معل الو مللكنة ومت �تفاق عىل أ ي مه وأكدت بعض الوفود عىل رضورة . للج
ية ودون تكرار العمل اجلاري يف  هذا العمل بفا نة  علأداء ا يوقال إنه كام أشار وفد سورسا، مت ." اللجان واحملافل األخرىلللج

يا عىل صواب. لومع ذ,، لقد ذكرهتا بعض الوفود ويس اللك". تكرار"ذكر اللكمة  نوب أفر يقوقال إن وفد  وقال إن . ج
يل أهنا وافقت عىل ذ, بق إذا  تكون يف موضع �فرتاض ا نة  قا سـ سـ ساطة و<ة نظر . ملللج  . بعض الوفودببوقال إن هذه 

ند هذا احلد .595 ـي األمر  تان حيوز عىل املوافقة،  ندا إنه إذا اكن اقرتاح وفد  عوقال وفد  ي سـ نهتك سـ وإذا مل يكن . فك
بارة،  متم ودون تكرار للعمل"لعكذ,، فإن ا ية، ومبا  يبفا ها" عل ثالث  شمل اللكامت ا مجيعشلك حال ألهنا  لس ت  .ًت

تانوأعرب وفد اجلزائر عن دمعه القرتاح وفد .596 تكرار . ووصفه لواقعي. كسـ  لوقال إن بعض الوفود أشارت إىل ا
 . ولكن مل يمت �تفاق عىل ذ,

يل .597 تكون بقراءة نص ما  ية  تحري الوا قوأشار وفد سورسا إىل أن أفضل طريقة  سـ قع ل وقالت إن هذا األمر بال شك . ي
نه الوفود يع اآلراء ألنه تضمن اللكمة ومع ذ,، فإن اقرتاح وفد. عمت ذكره يف اخلالصة ومل تعرب  ندا يعرب عن  مج  " يمتم"ك

تكرار"و لنب ا  .ًوقال الوفد إن تÀ أفضل طريقة للميض قدما". جت

شات .598 نا يل وصف واقعي  يده  يا عىل تأ نوب أفر قوأكد وفد  للم سج لتي يق وأعرب الوفد عن دمعه القرتاح وفد . ج
تان  .كسـ

تدخل ولكن و<ة .599 ته يف عدم ا لوأعرب الريس عن ر غب تكرارئ ل نظره تذهب أيضا لصاحل عدم وجود اتفاق عىل ا وقال . ً
نه بعض الوفود اكن واقعا ًإن الرأي القوي ا*ي عرب  وقال إنه *, رمبا . ًإال أن ذ, بال شك مل يكن اتفاقا عىل هذا األمر. ع

تان للميض قدما نة املوافقة عىل اقرتاح وفد  ًتود ا سـ  . كللج

ندايوقال وفد سورسا إن أفضل ط .600 يل يه من خالل اقرتاح وفد  كريقة ملعرفة ما  جتنب "فقد تضمن اللكامت . ق
تكرار ندا ألن اللكمة ". يمتم"و" لا نقطة" تكرار"كوقال الوفد إنه يؤيد اقرتاح وفد  هذه ا نة  تام ا ند ا لقد ذكرت  للج ت لع وقال . خ

 .إهنا مل تكن جمرد نقطة عربت عهنا بعض الوفود

ت .601 خوأراد الريس معرفة من ا نقطةئ   .لمت هذه ا

ًوأشار وفد سورسا إىل أن الريس هو من فعل ذ, ألنه وافق عىل ما ذكرته األمانة سابقا .602 ئ  .ي

نقطة *ات. ئواعرتض الريس .603 باين واحض يف اآلراء حول هذه ا لوأعرب عن وجود   . ت

شات حول الفقرة  .604 نا يا إىل أنه يف ا نوب أفر قوأشار وفد  مل يق تحدة8ج ية مل، أكد وفد الوال^ت ا ية عىل أن دمع آ ل األمر يك
يع ا:ول األعضاء يق مل يأيت من جانب  مجا بب، مت إدخال اللكمة . لتنسـ سوهذا ا ندهش ". بعض"لل مو*, قال الوفد إنه 

بول لكمة  تعلق لفقرة " بعض"قلعدم  تكرار). ج(9يف�  وأشار إىل . لوقال إنه ال يوجد خطأ ألنه ال توجد موافقة عىل ا
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تو فإماكية ا ل تكرار" يمتم"وقال إن الوفد اقرتح اللكمة . يق بني �قرتاحنين سحب . لمن أجل حذف اإلشارة إىل ا نه  يو لك
ته حل للميض قدما تان  ًاقرتاحه ويدمع اقرتاح وفد  بصف  . كسـ

يا .605 نوب أفر يان وفد  متكن من سامع  يقوقال وفد سورسا إنه مل  ج ب ي ندا هو أفضل . ي كوأكد الوفد عىل أن اقرتاح وفد 
نص. ًيقة للميض قدماطر نة الرجوع إىل ا لوقال إنه رمبا ميكن  ية ا:وية فعلت ذ, يف عدة . للج نة احلكو لوقال إن ا مللج

يل تحقق مما  بات  قنا للم  .سـ

نفصل .606 تقرير أمر  موأشار الريس إىل أن ا رشوع ملخص الريس. لئ ياغة اتفاق حول  نة حتاول  ئوأن ا م ص وأعرب عن . للج
باين واحض يف اآلراء نقطة *اتتوجود   . ل حول هذه ا

بين هذه الو<ة .607 يا إىل أنه مل يكن من الصواب  نوب أفر توأشار وفد  يق بوع. ج وأكد . سـوقال إن الوفد حرض طوال األ
يان يان بإضافة اإلشارة إىل . لبعىل أنه مل يدمع هذا ا يا" بعض الوفود"لبوأوحض رضورة تعديل ا ًيكون وا قع وأنه ال يوجد خطأ . ل

تامهولكن. يف ذ, شارك يف هذا القرار الهنايئ. خت اخلطأ اكن يف إعالن ا  . يوقال إن الوفد مل 

توحة .608 ية  بقاء هذه الفقرة الفر نقاط األخرى وا نة ا تابع ا نغار^ رضورة أن  مفواقرتح وفد  عت س ل للج ت هر . ه تظوقال إنه رمبا 
نقاط األخرى شاهبة يف ا لشÁت  م نقاط . م ثل هذه ا نة الرجوع إىل  لوميكن  توازنة مللج يجة  توصل يف الهناية إىل  موا نت ل

 .بشأهنا

نقاط .609 يü القرتاjا حول هذه ا نغار^ وأضاف أن :يه تعديالت  لوأشار وفد مرص إىل اقرتاح وفد  قل وأضاف أن . ه
تلفة شالك :ى اÍموعات ا ثري  نود اليت  يار ا رشوع بإجياز وا تعراض يق ا نة ا �بإماكن ا م ت ب ت سـ لللج خ وميكن عقد . مل

يحمشاو نص ا ياغة ا لصحرات مضن اÍموعات  ل نة امليض قدما. لص ًوهبذه الطريقة، ميكن   . للج

نغار^ ا*ي أيده وفد مرص .610 تابعة العمل وفقا القرتاح وفد  تمت  هوأقر الريس أنه  ً م س ية . ئ تقل الريس إىل الفقرة الفر عوا ئن
ية ). د( عوقال إنه نظرا لعدم وجود مالحظات، مت اعÒد الفقرة الفر ية ). د(ً تقل الريس إىل الفقرة الفر عوا وأشار إىل ) هـ(9ئن

تعديل املقرتح من جانب وفد  نا فاصولا نصكيبور  . لل حول اإلصدار الفرنيس 

يه أن يفرتض حصة اقرتاحات وفد  .611 ية إىل أن  تحدة األمر علوأشار وفد الوال^ت ا نا فاصويكمل تحدث كيبور ي ألنه ال 
ية ية . نسـالفر ï üية نواقرتح الوفد مج يل من جانب بعض الوفود) هـ(عيف الفقرة الفر قبري عام  وقال إن امجلü كام ييل، . للتع

ية" ية الفكرية يف أغراض ا تخدام ا يد ال ثال  رشوع  منأعربت بعض الوفود عن أن هذا ا لتسـ مللك ج م  ". مل

نا فاصووأيد وفد  .612 يةكيبور تحدة األمر يك �قرتاح اخلاص بوفد الوال^ت ا  . مل

ئوساءل الري .613 ية ت عس عن إماكية اعÒد الفقرة الفر تعديل املقرتح من جانب وفدي ) هـ(9ن نا فاصولمع ا  والوال^ت كيبور
ية تحدة األمر يكا ية. مل متدت الفقرة الفر عوا ية . ع تقل الريس إىل الفقرة الفر عوا  ).و(9ئن

ية مس اÍموعة ء فقال إن اÍموعة ترغب يف .614 تحدة األمر يكوحتدث وفد الوال^ت ا ية مل يل جحم الفقرة الفر ع  ) و(تقل
ته وما اختذ من قرارات نا ية ملا متت  يل أكرث وا تعكس  برية  ُبصورة  شـ قع ث ل قك  احلذف بداية من  تقرتح اÍموعةوقال إن. ممت

سطر  ية"إىل " األمانة" يف اإلصدار اإلجنلزيي من 9لا تا ليف ا:ورة ا سطر " ل تابعة جبمü . 16ليف ا نة عىل"ملمث ا  للجوافقت ا
ية يف  ب�ان األفر ية ومجموعة ا ته مجموعة جدول أعامل ا شرتك ا*ي قد شة تقرير ديري، ورد اإلدارة، و�قرتاح ا يقنا م لم من مل لتق

ية تا لا:ورة ا  ". ل
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ية  .615 ته يف اإلبقاء عىل لك يشء يف الفقرة الفر عوأعرب وفد مرص عن ر بارة ) و(غب عوصوال إىل الفاصü بعد  معل "ً
ية يكون كام ييل، وقال إن". مياألاكد شأن "سـ يق الفقرة  بادرة اليت انطلقت مؤخرا  ية وا ساعدة ا شأن تقدمي ا يل  بد مل ن مل ب ًل لتق

شاور مع ا:ول األعضاء ية  ية أكرث الزتاما وشفا ساعدة ا ية تقدمي ا تكون  ية  توضع خطط و ن مل معل ل لن فتق ً ل نة عىل . ط للجوأكدت ا
ساعدة ا ية تقدمي ا سني وتطوير  ية  نأ مل معل حت يةلتقمه يات جدول أعامل ا يق تو منية  لتص هام . لتحق نة عىل أن اإل سووافقت ا للج

ية،  ب�ان األفر ية ومجموعة ا شرتك Íموعة جدول أعامل ا يقا ل من نقاش جبانب الوïئق CDIP 9/16لتمل يخضع ملزيد من ا ل،  سـ
يات املراجعة يذ تو شأن  ية اختاذ قرار  ية، وذ,  تا ية يف دورهتا ا صاألخرى ا ب بغ ل ل تنفن يةملع  ."ج اخلار

ية  .616 تحدة األمر نص املقرتح من جانب وفد الوال^ت ا نغار^ إىل أن ا يكوأشار وفد  مل ل تقصري الفقرة مسه ل اÍموعة ء 
ية  يدة) و(عالفر ناقش ما حددته األمانة، جيب إدراج مواقف األعضاء. جيعد فكرة  وقال . ستوقال إنه إذا اكنت هذه الفقرة 

توازنةإنه جيب ذكر ما مت بطريقة سؤال طرحه الريس. م  تجابة  يذ ا تربته ?ما وقابال  ئوقال إن األمانة حددت ما ا لنف سـ للتع ً ً .
ته نا قشـولكن ذ, األمر مل تمت  يكون من اإلنصاف تقصري الفقرة وحذف تÀ األجزاء. م يعد تقرير . سـومن مث،  ُوقال إنه  سـ

ته نا يع األعضاء ما متت  يعرف  شـو مج قسـ ياغة. م تارخيصوال حاجة إلعادة  بغي أن تكون الفقرة قصرية وموجزة. ل ا . ينوقال إنه 
ية تا شة يف ا:ورة ا نا تخضع ملزيد من ا يع هذه الوïئق  شري إىل أن  لكام جيب أن  ل ق مل سـ مج  . ت

ية  .617 سـمي الفقرة الفر يا إىل إماكية  نوب أفر عوأشار وفد  تق ن يق إىل فقرتني إذا اكنت طويü للغاية يف نظر بعض ) و(ج
ساطةفهـي تق. الوفود شات وتوحض احلقائق  نا يا  بدم تقريرا وا ق للم بقع ً شة هذا . ً نا تغراق وقت طويل يف  قوأضاف أنه مت ا مسـ

ته األمانة. األمر *ات بل يه ما حددته األمانة . فالفقرة ال تقر أن األمانة بصدد فعل أي يشء. حضوال رضر من ذكر ما و
يل ية . لتسجألغراض ا سم بأ مهوقال إن ملخص الريس  يت شاتئ نا يال  قبرية ألنه يقدم د للم ل بب يف إرصار الوفد . ًك لسوهذا هو ا

يل تفا بقاء هذه ا صعىل ا ل سطر . ًواقرتح الوفد أيضا إجراء تعديل. تس حددت األمانة "، 10لوأشار الوفد إىل امجلü يف ا
يذ من و<ة نظرها  üترب ?مة وقاب يات اليت  تو للتنفا تع ص بغي إضافة ". ل يذ"بعد " ىل الفورع "تعبريينوقال إنه   üألنه " للتنفقاب

يذ  üيات ?مة وقاب ثالث تو ساطة إن ا تو� بأن األمانة تقول  تنفيف حاX ترك امجلü كام يه،  للب ص ل ب وقال إنه متت . فسـ
ية  ية من الفقرة الفر ثا عاإلشارة يف امجلü األخرية ا ن تابة "إىل أن ) و(ل ساهامهتا  للا:ول األعضاء وافقت عىل تقدمي  ك شة يف م قنا م

ية تا لا:ورة ا نقطة". ل يح خبصوص هذه ا لوطلب الوفد احلصول عىل تو ية ومجموعة . ض لتمنوأشار إىل أن مجموعة جدول أعامل ا
ية تا ساهامت ا تعلق  تا اقرتاحني ف�  ية قد ب�ان األفر با مل ي لكل م توبة قد تكون إما حول �قرتاح . يق ساهامت ا ملكوقال إن ا مل

شرتك Íموعة جدو نة يف دورهتا ملا يل معل ا يات، وذ,  تو ية أو حول ا ب�ان األفر ية ومجموعة ا للجل أعامل ا ه ص ل ل لتسمن يق لت
ية تا لا شأهنا. ل توبة  ساهامت  شأن الوïئق اليت وافقت ا:ول األعضاء عىل تقدمي  يحا  بوطلب تو م ب مكض ً. 

شة .618 نا ساهامهتا  تقدمي  قووحض الريس أن الفكرة اكنت دعوة ا:ول األعضاء  للم م ل يع الوïئقئ  . مج حول 

رشح املقدم من الريس .619 يا  نوب أفر ئوأشاد وفد  يق يذ. لج ية ا نه قال إنه ال يعرف  نفو يف تلك  .لك

ية فقط  .620 ب�ان األفر ية ومجموعة ا تجابت مجموعة جدول أعامل ا يقوأوحض الريس أنه يف وقت إطالق ا:عوة، ا لئ من لتسـ
نة توبة إىل ا ساهامت ا للجتقدمي ا مل ثل مثهوقال إن. ملكب يام  يع ا:ول األعضاء قد ترغب يف ا ملة فكرة بأن  ويف نفس . لقمج

ية  شرتك إىل العوامص/ لتمنالوقت، مت �تفاق كذ, عىل إرسال اقرتاح مجموعة جدول أعامل ا ية ا ب�ان األفر ملمجموعة ا . يقل
ساهامت حول هذه الويقة  يقات وا تمت دراسة �قرتاح ومثة إماكية إلبداء ا ثو مل تعل لن يةس تا ليهنا يف ا:ورة ا ل وقال إنه مت . بع

ية شاورات غري الر مس�تفاق يف ا سة العامة. مل نة ملعلومات يف ا يع أعضاء ا جللومن مث، أطلع الريس  للج مج  . ئ

يا ووفد مرص حول بعض املوضوعات .621 نوب أفر ياغة ما قاU لك من وفد  يقوأعاد وفد اجلزائر  ج وأضاف أن امللخص . ص
مس اÍموعة ء، قد اقرتح حذف بعض من . ئقجيب أن يعكس احلقا ïتحد ية،  تحدة األمر ًوقال إن وفد الوال^ت ا م يك مل

ته يف بقاهئا يف الفقرة. هذه احلقائق ية . غبوأعرب الوفد عن ر ساعدة ا يل ا يده القرتاح وفد مرص بإدراج د نوأعلن الوفد تأ مل ل لتقي
شة هذا املوضوع نا قيث متت  م شة" لكمة واقرتح الوفد إضافة. ح قنا سطر األخري من الفقرة" دراسة"ًبدال من لكمة " م . ليف ا
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بارة،  ته عىل اقرتاح وفد مرص بإدراج  عوأعرب الوفد عن موا يات املراجعة "فق يذ تو شأن  ية اختاذ قرار  صوذ,  ب تنفبغ
ية يا بإدراج . يف هناية الفقرة" جاخلار نوب أفر يقكام أيد الوفد اقرتاح وفد  يذ"بعد لكمة " رعىل الفو "تعبريج  ". للتنفقابل 

هل طريقة لعكس ما حدث هو حذف هذا اجلزء من الفقرة وإدراج اقرتاح  .622 تقاده بأن أ نغار^ عن ا سوأعرب وفد  ع ه
ية تحدة األمر يكوفد الوال^ت ا بارة، . مل نة وناء عىل طلب الريس"عواقرتح الوفد كحل وسط إدراج  شة يف ا نا ئدون  ًم ب للج " ق

بارة  عبل  يذ من و<ة نظرهاحددت األ"ق  üترب ?مة وقاب يات اليت  تو للتنفمانة ا تع ص ية " ل وأضاف أن وفد ). و(عيف الفقرة الفر
نص ساءل الوفد ما إذا اكنت األمانة قد ذكرت . لمرص وبعض الوفود األخرى قد اقرتحت إضافات عىل ا ياق،  تويف هذا ا لسـ

يذ رسعة ومل جير نقاش فعيل حوUوقال إنه من الصع. للتنفأي يشء آخر عىل أنه ?م وقابل  . بب تذكر ذ, ألنه حدث 
 ،üية"وأشار الوفد إىل امجل يق أهداف جدول أعامل ا ية  ساعدة ا ية تقدمي ا نة عىل أ منوأكدت ا ن مل مه لتللج لتحق وأكد الوفد ". لتق

نة يه بعض ا:ول األعضاء ويس ا للجبوجه عام عىل أن هذا األمر قد أشارت إ تفاق عىل أن تقدم ا:ول وقال إنه مل يمت �. لل
شات نا توبة  ساهامت  قاألعضاء  للم تابعة الفقرة مع اقرتاح وفد الوال^ت . ومن مث، جيب حذف ذ,. مكم موأشار إىل رضورة 

ية تحدة األمر يكا  .مل

يذ .623 ية  يث القا هوX من  نفوذكرت األمانة أهنا أشارت إىل ثالثة جماالت أكرث  ح للتس ي. بل نت اخلطط الو نوقال إهنا  ة طتضم
بو ية الو تقü ألاكد ية الفكرية واملراجعة ا يات ا ية وضع اسرتا يو مي سـ يج ملمهنج ساعدة . مللكت يال  بت د نة  للموقالت إن وفود  ل طل معي

ية يا بذ,. لتقنا نة األمانة ر ًولكن األمانة مل تعمل إىل أي حد لكفت ا مس  . للج

624.  ،üسا"وأشار وفد الربازيل إىل مج يةموافقت ا:ول األعضاء عىل تقدمي  تا شة يف ا:ورة ا نا تابة  لهامهتا  ل ق للم ويف ". ك
ساءل الوفد ما إذا اكنت الويقة  ياق،  ثهذا ا ت ناسب حىت CDIP/9/16لسـ ية يف الوقت ا بو الر يع لغات الو تاح  مل  مس ي جبم تس

يقاهتا تعلمتكن الوفود من إعداد  بو. ت يع لغات الو توفر الويقة  يوأشار إىل حدوث صعوت إذا مل  جبم ث   .ت

تحدةوقال ال .625 يع لغات العمل يف األمم ا تاحة لفعل  ملريس إنه منا إىل علمه أن الويقة  جبم مث وقال إنه بذ, فقد متت . ئ
 .معاجلة هذا األمر

ته .626 ية بعد تذكر األمانة ملا قا ساعدة ا يل ا لوأشار وفد مرص إىل أنه لن يرص عىل د ن مل إال أن الوفد يرغب يف إدراج . لتقل
يةمع الوïئق األخرى"عبارة،  يات املراجعة اخلار يذ تو شأن  ية اختاذ قرار  ية، وذ,  تا ية يف دورهتا ا ج ا صنف ب بغ ل ل تن يف هناية " ملع

 .الفقرة

بري  .627 تخدام ا نغار^ وساءل عن إماكية ا تعوأشار الريس إىل اقرتاح وفد  سـ ن ت له نة"ًبدال من " بعض الوفود"ئ يف " للجا
 üسني وتطوير تقدمي ا"مج ية  نة عىل أ حتوأكدت ا مه يةللج يق أهداف جدول أعامل ا ية  منساعدة ا ن لتمل لتحق  ". لتق

تخدام لكمة  .628 ته ال يا عىل عدم مما نوب أفر سـوأكد وفد  نع يق ية". بعض"ج ها لوا قعوو تخدا?ا . صف شلكة يف ا سـوقال إن ا مل
ية تقا ئبصورة ا بارة . ن نغار^ بإدراج  عوأشار الوفد إىل اقرتاح وفد  شة وناء عىل طلب الريس"ه نا ئدون  ًم ب  وأعرب الوفد ".ق

بارة  ته عىل  ععن موا ئناء عىل طلب الريس"فق ً ية" ب يق القول إهنا مل . ئوقال إن الريس بدأها. قعألهنا وا قوقال إنه من غري ا:
نقاش للناقش ألن هذه األمور خضعت  يقات بعد ذ,. ت شأهنا ومت إبداء بعض ا تعلوقال إن الريس سأل األمانة  لب وقال إنه . ئ

بعض مل نقاش مل حيدثلإذا اكن ا يقاته، فذ, ال يعين أن ا ل يذكر  ًناء عىل طلب "ومن مث، فإن اإلنصاف هو قول . تعل ب
 ".ئالريس، حددت األمانة

بارة  .629 لعوأراد الريس معرفة ما إذا اكنت ا ئناء عىل طلب الريس"ئ ً نغار^" ب هبوX لوفد    .مق
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نغار^ وقال .630 يقنه وفد  ىل هذه �قرتاحات من جانب األمانة أو لطرح مزيد  للرد عتتح فرصةوقال إنه مل . متإنه غري 
üئ تان. سـمن األ بق إال د يث مل  يقوأضاف أن ذ, حدث يف الهناية  ت قح بل لالقرتاحات من جانب الوفود . ي متقوقال إنه 

شأن ما حدث تقرير الواقعي  تعلق  باألخرى ف�  ل  .ي

نغار^ .631 يان وفد  هوأعرب وفد سورسا عن دمعه  لب تح فرصة قال إن هذاو. ي شات ومل  نا نرص ذكر يف هناية ا ت ا ق مل ُلع
يه بعد طلب من الريس. للتعليق ئوأضاف أن األمانة أشارت إ ية . ل ية، اكن ال بد ) و(عوأوحض أنه ليك تكون الفقرة الفر قعوا

ئة ء من رد اإلدارة يحا حول ا بت تو لفمن ذكر أن ا:ول األعضاء  ً ض نقط. طل ئة لوقال إنه ميكن إدراج ذ, بعد ا لبية حول ا
تعددة اللغات متعددة األطراف و شة املطوX اليت جرت حول ذ,. م نا قوأشار إىل ا  .مل

نص .632 للوطلب الريس من وفد سورسا تقدمي اقرتاح  ي  .ئ

ئة ء من رد اإلدارة"يواقرتح وفد سورسا إدراج مجü تكون كام ييل،  .633 يحا حول ا بت ا:ول األعضاء تو لفو ً ض ". طل
نغار^ وقال إنه ميكن إضافهت نص املقرتح من جانب وفد  بل ا ها  ل شة وبطلب من الريس"ق نا ئدون   ". قم

به  .634 نوهيات اخلاصة به يف هذا الصدد  تحدة إىل أن ا شـوأشار وفد اململكة ا ت تمل نغار^ وسورساتÀ ل ياخلاصة بوفدي  . ه
يذ ية  ية والقا سم أل تعلق مبا  تنفوأشار الوفد إىل ما ذكرته األمانة ف�  للي بل مه ت يا قد نوه إىل وجود . ي نوب أفر يقوقال إن وفد  ج

تخدام لكمة  بري ". ?م"سـحتفظات حول ا يذ واليت رمبا جيب ا ية  تو إىل املوضوعات األكرث قا تعإال أن األمانة أشارت  بل للل للتنف
 .عهنا

يا طلب إدراج  .635 نوب أفر يقوأوحض الريس أن وفد  ج بريئ يذ"بعد لكمة " عىل الفور "لتعا  üللتنفقاب." 

ياواقرت .636 نوب أفر توافق مع اهÒمات وفد  نغار^ نصا  يقح وفد  ج ي نقاش ميكن إدراجه يف مجü كام . ًه لوقال إن موضوع ا
يق الوقت"ييل،  سأX نظرا  شة هذه ا نا نة  سن  لضومل  مل ق للج ًت م نارص متت  ".ي يح أن هذه ا لعوقال إن من شأن هذا تو ض

بل حتديدها من جانب األمانة شـهتا  قنا شـهتا بعد حتديدهاوأضاف أنه مع . قم نا توفر الوقت الاكيف  قذ, مل  مل  . ي

نغار^ راعى اهÒماته،  .637 يا عن سعادته بأن وفد  نوب أفر هوأعرب وفد  يق أنه وأشار إىل .  عىل �قرتاحوقال إنه يوافقج
هارةصيغ تقر األمر عىل ذكر أن ا:ول األعضاء ه إذاوقال إن. يوأشار الوفد إىل اقرتاح وفد سورسا. مب  ط ا يحا حول سـ ًبت تو ض ل

يجب حتديد ذ, إلشارة إىل بعض ا:ول األعضاء ئة ء،  فا يقة أن وقال إن من الرضوري. لف تواز\ مع  حق أن يكون  ًم
يفبعض ا:ول األعضاء :هيا حتفظات عىل  ثاين من الويقة لتصنا ث يف املرفق ا ئة ءCDIP/9/14ل  .لف، مبا يف ذ, ا

يا إىل أن اÍم .638 ئة ءنوأشار وفد أملا نة عىل ا لفوعة ء أكدت دوما عىل رضورة تركزي ا للج رشح املقدم من . ً لوأن ا
Xهو يذ   üء اكنت قابيات اÍموعة  سجانب األمانة أشار إىل أن تو بنف للت تلفة. ص شلكة  خموقال إن الوفد مع ذ, يعاين  . م

يا تو ثالثة يه ا يات ا تو يل إن ا صوأمكل موحضا أنه يف حاX ما إذا  ل ل ص ل ق بدو ً بايق  ية، فاكن ا سمت أل يدة اليت ا يت الو سح ل مه ت
ية ثري إىل احلذف. مهأقل أ تاج ا ياغهتا لفعل  لكونظرا  يح فسـلص ئة ء. ً شموX يف ا ثالثة  يات ا تو لفوقال إن ا م ل ص ويرغب . ل

ثالث يات ا تو تعلق فقط هبذه ا توبة  هامات ا لالوفد يف معرفة ما إذا اكنت اإل ص ل ت ملك  .س

ية وذكر وفد الوال^ت .639 ية أن الفقرة الفر تحدة األمر ع ا تعديالت) و(يكمل وقال إن احلل ا*ي . لخضعت للعديد من ا
يق  سق مجموعة ب�ان أورو الوسطى وا بلطقدمه  لن يايعد م ًحال  معل بدو . ً ستوأضاف أن الوفد يرغب يف �سـÒع إىل ما 

سا". األمانة"عليه الفقرة لاكمل بعد  نة عىل دراسة تقرير ديري، ورد اإلدارة، "بق، لوأشار الوفد إىل اقرتاحه ا للجووافقت ا
شرتك تقرير الرييس ورد اإلدارة كويقة أخرى..". ملو�قرتاح ا يع الوïئق بدال من اإلشارة إىل ا ثواقرتح الوفد رسد  ل ئمج كام رد . ً

ياتبغية"الوفد عىل اقرتاح وفد مرص بإضافة  تو يذ ا ص  ل ن". تنف تقد الوفد خبصوص هذه ا لوا نة ال تزال بصدد ع للجقطة أن ا
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يات تو بريا من ا ناقش جزءا  شة ومل  نا صا ل ك ت ق ًمل تاجئ إذا ذكر . ً باقا  يكون ا نوأضاف أن هذا  س للسـ ً ياتبغية"ت تو يذ ا ص  ل ألن " تنف
يه يمت  نة ال تعرف ما إذا اكن هذا هو الرأي ا*ي  نا بس  . تللج

تعديل ا*ي ذكره وفد .640 يهلوأشار وفد مرص إىل أن اجلزء األول من ا بار  ية ال  تحدة األمر عل الوال^ت ا غ وقال إن . يكمل
ثالثة ميكن إضافهتا لنارص املراجعة ا يل يف هناية الفقرة اكن كام ييل هوأوحض الوفد أن. ع يذ بغية"ق برمغ ذ, ما  نظر يف  تنف ا ل

ية يات املراجعة اخلار جتو بüزمخ لتويدوأضاف الوفد أن جل ما أراده هو ". ص  .ملق يف ا:ورة ا

نغار^وأ .641 نادا إىل "فاقرتح ما ييل، . هضاف وفد اجلزائر القرتاح وفد  ًحددت األمانة بطلب من الريس، وا ت سئ
يات تو ية، ا صمداخالت بعض الوفود وحتر^ للوا ل قع تكون ....". ً  üنغار^ بعد هذه امجل لوقال إنه ميكن إدراج اقرتاح وفد  ومل "ه

يق ال سأX نظرا  شة هذه ا نا نة  لضسن  مل ق للج ًت م  ". وقتي

بديئ اكن حبذف اجلزء لاكمل .642 نغار^ إىل أن اقرتاحه ا ملوأشار وفد  سمح بذ, يف الفقرة، فال ذا إوقال إنه. ه سي اكن 
يا ًبد أن يكون وا غري أنه رأى أنه من غري املالمئ اإلشارة إىل أن األمانة . وأعرب الوفد عن شكره لوفد اجلزائر القرتاحه. قع

نادا إ يات ا تو ًحددت ا ست ص تحديد. ىل مداخالت بعض الوفود فقطل نهتا األمانة  نا ال نعرف األسس اليت  للوأوحض أ وقال . تبن
 . إنه ال حاجة ملعرفهتا

يع الوفود .643 مجواقرتح الريس نصا وأعرب عن أم/ يف أن حيوز عىل موافقة  ً أشار عدد من الوفود إىل "وهو كام ييل، . ئ
تعد تعددة األطراف و ئة ترمجة  ية وجود  مأ م بي يةمه بو الر يع لغات الو ية  مسدة اللغات للوïئق األسا ي جبم ناء ". سـ ًوأضاف أنه  ب

تخدام " ا:ول األعضاء"يعىل اقرتاح وفد سورسا حول  تعدي/  يا  نوب أفر سـواقرتاح وفد  ب يق ية، " بعض"ج قعيكون أكرث وا ل
تكون   üء من رد اإلدار"سـفإن امجلئة  يحات حول ا بت بعض ا:ول األعضاء تو لفو ض ة وأعربت دول أعضاء أخرى عن طل

ئات يات يف ا تو سـمي ا لفحتفظات عىل  ص ل   ...".تق

يا إكامل امجلü كام ييل  .644 نوب أفر يقواقرتح وفد  يفوأعربت بعض ا:ول األعضاء عن حتفظات عىل "ج  يف املرفق لتصنا
ثاين للويقة  ثا ئة ءCDIP/9/14ل توازن ف�". لف، مبا يف ذ, ا يق ا لوقال إن هذا رضوري  تعلق قرتاح وفد سورسالتحق ي   .ي

تخدام لكمة  .645 سـوأشار وفد سورسا إىل أنه ال بأس من ا نه أوحض رضورة . قبل امجلü اليت اقرتjا" بعض"ي لكو
بارة  تخدام ا لعا بعض اآلخر"سـ يع ا:ول األعضاء األخرى عىل ذ,"لوا تفق  يث مل  مج،  ت  .ح

بارة  .646 عوأشار الريس إىل أن �قرتاح مشل  بعض اآلخر"ئ يا، فإن ". لوا نوب أفر نادا إىل اقرتاح وفد  يقوأضاف أنه ا ج ً ست
تكون كام ييل   üء لرد اإلدارة وأعربت بعض ا:ول األعضاء "سـامجلئة  يحات حول ا بت بعض ا:ول األعضاء تو لفو ض طل

ثاين للويقة  سـمي يف املرفق ا ثاألخرى عن حتفظات عىل ا ل ئة ءCDIP/9/14لتق  ". لف، مبا يف ذ, ا

نة عىل هذا اجلزء من الفقرةتوساءل  .647 للجالريس حول إماكية احلصول عىل موافقة ا ن ومن مث قال . وأضاف أهنا موافقة. ئ
تابعة الفقرة كام ييل  يذ "مإنه ميكن   üية وقاب يات اليت تعد يف رأهيا ذات أ تو نفوبطلب من الريس، حددت األمانة ا تئ للّ مه ص ل

يات دون غريهاوقال إن ذ, يراعي اجلوانب اليت عرب". الفوري تو يد عىل بعض ا تأ شأن ا يا  ص عهنا وفد أملا ل ك ل ب وأوحض أن . ن
بارة يمت إدرا<ا بعد هذه ا ثالثة  يات ا تو تو حول ا لعاملعلومات اليت قدمهتا األمانة  ل ص ل  . سلل

ته عىل اقرتاح الريس .648 ئوأعرب وفد اجلزائر عن موا نه يرغب يف حذف اللكمة . فق ية"لكو  ".مهذات أ

ية"ا عىل رضورة بقاء اللكمة يوأكد وفد سورس .649 به لألمانة" مهذات أ ند تقدمي  طلألن الريس ذكرها  ع  .ئ

سؤال عىل األمانة .650 نغار^ طرح ا لواقرتح وفد   . ه
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سؤال لألمانة .651 هو من وجه ا سؤال عىل الريس،  يا إىل رضورة طرح ا نوب أفر لوأشار وفد  فل ئ يق  . ج

تخدم وصف  .652 سـوأقر الريس بأنه ا ية"ئ يذ الفوريومع ذ, أض". مهذات أ للتنفاف أنه ركز عىل ما اكن قابال  ً . 

يا .653 تحدة إىل املوضوع ا*ي طرحه وفد أملا نوأشار وفد اململكة ا ية . مل نص أوÔ إىل حد ما بعدم أ مهوقال إن ا ل
يات األخرى تو صا بارة . ل تخدام  عواقرتح الوفد ا يذ الفوري يف الوقت ذاته"سـ  üية وقاب للتنفذات أ شلكة" مه ملتغلب عىل ا  .لل

سؤال .654 هدف من هذا ا لوأشار الريس إىل أن �قرتاح عكس بدقة ا ل بارة . ئ تخدام ا يمت ا لعومن مث قال إنه  سـ ذات "س
يذ الفوري يف الوقت ذاته  üية وقاب للتنفأ ييل ذ, اجلوانب اليت حددهتا األمانة". مه نص. سـوأوحض أنه  . لعىل أن تقدم األمانة ا

بارة . املوافقةوقال إن هذا اجلزء من الفقرة حاز عىل  نغار^ بإدراج  بدأ قرتاح وفد  ية  تا عوأضاف أن امجلü ا ه س ل بعض "تل
 ". الوفود

نغار^ إىل رضورة إدراج امجلü اليت اقرتjا  .655 يق الوقت"هوأشار وفد  سأX نظرا  شة هذه ا نا نة  سن  لضومل  مل ق للج ًت م " ي
üامجل Àقبل ت. 

لوأوحض الريس أن ذ, جزء من �تفاق ا*ي مت ا .656 توئ يه  للتوصل إ تكون كام ييل . ل وأكدت بعض "سـوقال إن الفقرة 
ية يات جدول أعامل ا يق تو ية  ساعدة ا سني وتطوير تقدمي ا ية  منالوفود عىل أ ص ن مل حت لتمه لتحق وأضاف أنه مت إدراج اللكمة ". لتق

يات" تابعة الفقرة كام ييل ومن مث ا. وقال إن هذا اجلزء من الفقرة حاز عىل املوافقة". أهداف"ًبدال من لكمة " صتو ملسرتسل 
"üب شـهتا يف ا:ورة ا نا تابة  هاماهتا  ملقووافقت ا:ول األعضاء عىل تقدمي إ قس مل  ". ًك

نغار^ عىل عدم وجود اتفاق عىل ذ, .657  .هوأكد وفد 

بدال لكمة  .658 تواقرتح الريس ا يت"بعبارة " وافقت"سئ عد   .ًألن هذا هو ما حدث متاما" ُ

نغار^ اقرتاح ا .659 بل وفد  هو  . ئلريسق

تكون  .660 ندئذ   üسـوأشار الريس إىل أن امجل ٍع شـهتا يف ا:ورة "ئ نا تابة  هاماهتا  يت ا:ول األعضاء إىل تقدمي إ قود مل ك ًع س ُ
üب  ". ملقا

ية .661 توبة لوïئق ا هامات ا يا إىل رضورة ارباط اإل نوب أفر نوأشار وفد  ملعت ملك س يق يح الريس . ج هم من تو ئوأن الوفد  ضف
تعلق بو هامات  تأن اإل تلفةس ثالثة أنوقال إنه يرى. خمïئق  هامات حول الوïئق ا ل من األفضل حتديد اإل  .س

ثالثة .662 شري مرة أخرى للوïئق ا ية  تا نقطة ولكن امجلü ا لودون الريس ا ت ل ل سل  .ئ

نفس الطريقة اليت مت هبا إرسال  .663 ها  هامات وما إذا لزم إرسا ية تقدمي اإل شأن وقت و يحا  بوطلب وفد الربازيل تو ب لض س كيف ً
بل إىل األمانة  . قالوïئق من 

بغيئ الريس وقال .664 بل ا:ورة بصورة مالمئةينإنه  تاحة  ق أن تكون الوïئق جاهزة و وأضاف أن هذا أحد ا:روس . م
تفادة من هذه ا:ورة  . ملسـا

تعلق لرتمجة وغريها .665 شالك  هور  توساءل وفد الربازيل عن وجود موعد هنايئ لإلرسال لعدم  م  .ظت

ثل ئواقرتح الريس إ .666 مماكية إدراج لكامت  سة بصورة مالمئة"ن جللبل ا  . دون اإلشارة إىل وقت معني" ق
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تاح الفرصة  .667 تكون جزءا من ا:ورة و ها  ثالثة  يا نقل امجلü إىل هناية الفقرة ألن الوïئق ا تواقرتح وفد أملا سيع سـ ل ًن مج
يعا يق علهيا  ًللوفود  مج  .للتعل

ية عن ش .668 تحدة األمر يكوأعرب وفد الوال^ت ا شري . عوره حلرية إىل حد مامل ستوأراد الوفد معرفة ما إذا اكنت الفقرة 
تلمة يقات ا سـإىل رضورة ترمجة ا ملتعل   .ل

يقات إىل األمانة لرتمجهتا و .669 يع ا يه  تعلوأشار الريس إىل رضورة تو لمج ج يع ا:ول األعضاء قال إهنا ئ تاحة  مجلتكون  مسـ
يل اإنه وقال . قبل ا:ورة بصورة مالمئة ملعىل  يجب عىل األمانة بس سامهة،  ية  تحدة األمر فثال، إذا قدم وفد الوال^ت ا ميك مل

تحدة يع لغات العمل يف األمم ا بل ا:ورة بصورة مالمئة  ملإ�حهتا ل�ول األعضاء  جبم   .ق

ند جدول  .670 شات اليت متت حول  نا شة اكمü حول يشء مل حيدث مضن ا نا بوأشار وفد سورسا إىل أن هذه  ق مل ق م ي
يقات مت ذكرها. األعامل هذا  .وأضاف أنه مع ذ, مل يمت ذكر أي يشء عن الرتمجة أو غريها. لتعلوقال إن ا:عوة إلرسال ا

سة العامة .671 شاورات وا نقطة *ات مت ذكرها يف ا جللوأشار الريس إىل أن هذه ا مل ل  .ئ

نقاش .672 للوأكد وفد سورسا عىل أن موضوع الرتمجة مل خيضع   .ي

يةئوأشار الريس إىل أنه مت ذكر .673 ًوقال إن موضوع ترمجة الوïئق وإ�حهتا ظل مطروحا . عله كجزء من احلاجة للعمل بفا
سامهة أي من ا:ول . طوال الوقت سامهة، فإن  يث متت دعوة الوفود  ياق *ات  مومن مث أضاف أنه يف هذا ا للم حسـ ل

يع ثل �حتاد الرويس جيب إ�حهتا  للجماألعضاء  متكن الوفود وأوحض أنه إذا اكن الغرض هو . م يجب أن  ية،  سامهة ا تا ف لفعل مل
يل آراهئا  . صمن تو

نةإنه يوافق ي وفد سورسا قالو .674 يا من ا للجإذا اكن اقرتاحا ر ًمس وأضاف . وقال إن ذ, اكن يف القواعد العامة لإلجراء. ً
ياق العام يف  تقرمرشوعلسـأنه يف حاX تكرار القواعد العامة لإلجراء فال بد من إدرا<ا يف ا وأوحض أنه مع ذ, ال . يرل ا

يث مل يمت ذكرها نة  نقطة  تعلق  ياء الواحضة، وال سـ� ف�  يقة حلاجة إىل تكرار األ حشعر الوفد يف ا يحلق ب ي شـ  . معي

يه وفد سورسا .675 يوأدرك اآلن الريس ما  يعن  . ئ

نة . هنايئوقال إنه مل يمت ذكر أي �رخي معني أو موعد . يوأكد وفد ا:امنرك عىل ما قاU وفد سورسا .676 للجوأضاف أن ا
شات اخلاص لريس نا ناقش ملخص ا ئاكنت  ق مل شات اليت انهتت. ت نا تح ا قوأوحض إهنا مل هتدف إىل إعادة  مل  . ف

نقطة .677 لودون الريس ا ناء مراجعة امللخص إذا . ئ يدة حىت أ هامات  يد يف رأيه احلصول عىل إ ثوأضاف أنه من ا مفجل س
ية يق الفا علأرد\   . حتق

نغ .678 ياين وفدي سورسا وا:امنرك هوأشار وفد  يار^ إىل  يقة.  �حتاد األورويب ودوU األعضاءمسب :ها  قوو وقال . صف
يقات حول �قرتاح تقدمي  يد ا*ي حدث هو دعوة  تعلإن اليشء الو ل يع . وأضاف أنه ال بد من عكس ذ,. ح مجوقال إن 

ناسب وجيب احرتا يقات يف الوقت ا ملالوفود سرتغب يف تقدمي   .م اإلجراءات يف أي حاXتعل

هم للغاية تقدمي تقرير واقعي .679 يا أنه اكن من ا نوب أفر ملوأقر وفد  يق ثل فزنويال، ومجموعة . ج موأشار الوفد إىل أن وفود 
يا و ية ورو سـجدول أعامل ا ية الرتمجةألتمن يا أكدت عىل  قضبا ن ية. سـ شلكة يف اإلشارة إىل هذه ا لقضوأن الوفد ال يرى أي  . م

ية وجود إطار زمينوأضاف أن وف ندما أكد عىل أ مهد الربازيل اكن عىل حق  ئوذكر أن الريس أشار إىل رضورة توفر وقت . ع
نة. ٍاكف إلمتام أعامل الرتمجة ثل جزءا من معل ا للجوقال إن الويقة  مت بب لعدم اإلشارة . ًث  يف امللخص إذا إىل ذ,سوال يوجد 

يا ًاكن وا  .قع
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ياين وف .680 ياك إىل  بوأشار وفد  نغار^ وسورسابلج يدي  تذكر إبرام أي . ه شة وال  نا ناية خالل ا متع  يوقال إن الوفد ا ق مل بع سـ
تايل بل �جÒع ا توبة  يقات  نص عىل تقدمي  لاتفاق  تعل قي شلك عدم توازن . مك سيوقال إنه يف حاX �تفاق عىل ذ,، فإنه 

بة نا تعلق بقواعد اإلجراء ا سـاكمال ف�  مل ي ً . 

نغار^وأعرب وفد راغواي عن .681 ه عدم اتفاقه مع وفدي سورسا و نقطة. ي لواتفق الوفد مع الريس يف هذه ا اتفق كام . ئ
يات الرتمجةمع يا حول  با معل اآلراء اليت عرب عهنا وفد إ ن تو وفد الربازيل. سـ نه  للواتفق الوفد كذ, مع ما عرب   .ع

ية .682 مهوأشار وفد سورسا إىل إماكية إدراج مجü عامة يف امللخص إلبراز أ ن هامات و�قرتاحات اجلديدة يف ي س إرسال اإل
ية الرتمجة ناسب إل�حة  معلالوقت ا يذ األمر. مل وقال إنه ميكن إدراج مجü عامة ولكن . لتنفوقال إن هذا اكن أفضل طريقة 

 .ليس يف هذه الفقرة

يه .683 نظر  يمت ا ناء و فوقال الريس إن �قرتاح  س لئ نه يف وأضاف أنه ميكن تطوير �قرتاح مبا يف ذ,. ب بري  ع ماكن ا لتع
هاماهتا "الفقرة كام ييل سـتمكل  وقال إنه بذ,. وقال إن الهنج حاز عىل املوافقة. امللخص يت ا:ول األعضاء إىل تقدمي إ سود ع ُ

üب شـهتا يف ا:ورة ا نا ملقتابة  ق مل ية". ًك تا لوطلب الريس من األمانة قراءة امجلü ا ل  .ئ

تكون الفقرة كام ييل، ًوذكرت األمانة أنه وفقا القرتاح وفد .684 ية،  تحدة األمر سـ الوال^ت ا نة عىل دراسة "يكمل للجووافقت ا
ية مع /تقرير ديريي ية بصورة إضا ب�ان األفر ية ومجموعة ا ته مجموعة جدول أعامل ا شرتك ا*ي قد فرواك، و�قرتاح ا يق لم من لتمل

üب ـي قرتاح". ملقالوïئق األخرى يف ا:ورة ا  üيات مراجعة " وفد مرص، سـتنهتوقالت إن امجل يذ تو نظر يف  صية ا ل تنفبغ
ية ساعدة ا نا  ".لتقمل

ية ما قاU سابقا .685 تحدة األمر ًوأوحض وفد الوال^ت ا يك نة عىل دراسة تقرير "فقال إن اقرتاحه اكن كام ييل . مل للجووافقت ا
ية / ديري ته مجموعة جدول أعامل ا شرتك ا*ي قد منرواك، ورد اإلدارة، و�قرتاح ا لتمل ية يف دورهتا م ب�ان األفر يقومجموعة ا ل
üب ياتبغية"وأشار الوفد إىل اقرتاح وفد مرص ". ملقا تو يذ ا ص تقرير  ل بارة ". تنف ياغة ا لعوأضاف أن  يذ "ص نظر يف  تنفية ا ل بغ

يات تو صا شات" ل نا يجة تÀ ا بق  بوال ألهنا ال  قتكون أكرث  مل ن س تسـ ت تق ً . 

بوU القرتاح وفد الوال^ .686 يةقوأعرب وفد مرص عن  تحدة األمر يكت ا  .مل

ية .687 تحدة األمر يكووافق وفد اجلزائر عىل اقرتاح وفد الوال^ت ا شة"ورمغ ذ, قال إنه يرغب يف إضافة لكمة . مل قنا " م
 .ًألنه اكن اقرتاحا" مسامهة"كام جيب حذف لكمة ". دراسة"ًبدال من 

ية عىل اقرتاحات وفد اجلزائر .688 تحدة األمر يكووافق وفد الوال^ت ا   .مل

ية ومجموعة و .689 شرتك من جانب مجموعة جدول أعامل ا بقا �قرتاح ا يا إىل أن األمانة حددت  منأشار وفد أملا مل سـ لتن ً م
ية ب�ان األفر يقا نص الرمسي. ل هذا األمر. لوقال إن هذا اكن ا  لومن مث فإن �قرتاح مل يكن مطلو نوب . ً جوأضاف أن وفد 

ت تعلق لوïئق اليت  ية  يا أïر  سـأفر ت قض تعلق . علق علهيا ا:ول األعضاءيق نعكس ومل يكن واحضا ف�  يوقال إن هذا الربط مل  ًي
شار إلهيا  .ملُلوïئق ا

690.  üيا قدم اقرتاحا بإضافة امجل ًوأشار الريس إىل أن وفد أملا ن تابة "ئ هاماهتا  يت ا:ول األعضاء إىل تقدمي إ ًود ك سع ُ
شـهتا قنا يمت إدر. إىل هناية الفقرة" مل  .اج ذ, يف الهنايةسوقال إنه 

ثرية اليت متت .691 يريات ا لكوطلب وفد سورسا قراءة الفقرة لاكمل نظرا  للتغ ً   .ي
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ية . ئوأشار الريس إىل أن هذا رأي حكمي .692 تابة الفقرة الفر ها ري� تمت إعادة  نة  تابعة ا عوقال إنه مت �تفاق عىل  ك لعملللج م
ية ). و(9 تعود للفقرة الفر نة  عوأضاف أن ا سـ يةل) و(9للج ية . ئلموافقة الهنا تقل الريس إىل الفقرة الفر عوا  ). ز(9ئن

ية  .693 عوحتدث وفد سورسا مس اÍموعة ء وقدم اقرتاحا إلثراء وتقصري الفقرة الفر ً وقال إن امجلü . ًألهنا طويü جدا) ز(ي
تظل كام ييل  ن"سـاألوىل  يارات ا متü وا شأن احلاالت ا نة يف الويقة  ملمكونظرت ا خل ب ث ياتحملللج تو شأن ا صة  ل ) و(1و) ج(1 ب

شأن حق املؤلف واحلقوق اÍاورة واملÀ العام) أ(2و نطاق  بالواردة يف دراسة ا ية ". ل ثا نوأشار إىل رضورة حذف امجلü ا ل
ية تا تابعة الفقرة مجلü األوىل من الفقرة ا لو ل بدال لكمة . م يمت ا  ،üتو�بع قائال إنه يف هذه امجل سس . "\قش"بلكمة " دمع"ً

تكون امجلü كام ييل  متü املذكورة يف الويقة "سـو يارات واحلاالت ا شت ا:ول األعضاء وصف ا ثو\ خل حملق
CDIP/9/INF/2 ."تني تا تني ا يوأشار إىل حذف ا ل ية . لمجلل تعلق "ستسـمتر كام ييل ) ز(عوقال إن الفقرة الفر يوف� 

ية  تو ص شات)ج(1ل نا نص لعكس ا تمت مراجعة ا ق،  مل ل بü مواصفات وإلضا. س نة ا ملقفة إىل ذ,، سوف تقدم إىل دورة ا للج
تخيل عن حق املؤلف شأن ا شأن دراسة مقارنة  لمقرتحة  ب وأضاف برضورة حذف امجلü . وقال إن هذه يه هناية الفقرة". ب

توازنة" نص سريكز عىل م....". مأعرب بعض األعضاء عن قلق من أن ا:راسة ال بد أن تكون  لوبرر قائال إن ا ا قررته ً
نة تني. للجا تا يقه عىل الفقرتني ا يمت  يوأضاف أن نفس املهنج  ل لب تط ية . س تو صفقال إنه خبصوص ا يمت حذف امجلل )و(1ل س، 

ثالث األوىل تكون الفقرة كام ييل، . لا ية "سـوبذ,  تو تعلق  صوف�  ل ية  ):و(1ي متة  نظمي اجÒع ل�ول األعضاء ا بغيمت  ملهت س
ت شة األولو^ت ف�  ينا ق ية حلق املؤلفم ية ا تعلق  تحب لل ية ". ن تو تعلق  صوأضاف أنه ف�  ل يمت حذف امجلü األوىل )أ(2ي س، 

تكون هذه الفقرة كام ييل  ية "سـو تو تعلق  صوف�  ل شات ):أ(2ي نا قتمت مراجعة الويقة وفقا  للم ًث  ". س

تعديالت  .694 يع ا لوأشار وفد مرص إىل اعرتاضه عىل  ًتقربا مج واقرتح الوفد .  اÍموعة ءمسيورسا اليت اقرتjا وفد سي
ية   .كام اكنت) ز(عرضورة بقاء الفقرة الفر

يا عىل اقرتاحات وفد سورسا .695 نوب أفر يورد وفد  يق ته عىل اقرتاح إضافة لكمة . ج ًبدال " \قش"فقفعرب الوفد عن موا
ية " دمع"من لكمة  تو تعلق  صف�  ل ية نص ا). ج(1ي ية بقإال أن الوفد يرغب يف بقاء  صتو يال ) ج(1ل ترب كام يه  ًألهنا  ث متتع

شات اليت متت نا يا  قوا للم ية . ًقع تو صووافق الوفد عىل اقرتاح وفد سورسا حول ا ل شأن ) و(1ي بيث مل حيدث أي اتفاق  ح
باكت املعلومات ا:وية ية  تعلق  لاجلزء األخري، وال سـ� ف�  شـ من بري . بتي ية هو اإلشارة إىل ا تعوأضاف أن األكرث وا عن آراء لقع

ية تو صتلفة حول هذه ا ل ية . وقال إنه أمر جيب إدراجه. خم تو صوقال الوفد إنه خبصوص ا بارة ) أ(2ل أية "لعيرغب يف تعديل ا
يدية والفوللكور ية كام ييل، " لتقلإشارة محلاية املعارف ا ثا نيف امجلü ا يدية والفوللكور"ل بارة ". لتقلإشارات للمعارف ا لعوقال إن ا

يدية والفوللكور يف تÀ الويقة.تشري للحامية تعلق إلشارات إىل املعارف ا ث واسرتسل موحضا أن ذ, برمغ أن املوضوع  تقل لي ً .
يدية والفوللكور غري مربطني ملÀ العام تو*, أكد عىل رضورة حذف تÀ اإلشارات ألن املعارف ا   .لتقل

يقة اليت ذكرها .696 ند إىل ا حلقورشح وفد سورسا أن اقرتاحه ا ست ية ي تو يا خبصوص ا نوب أفر ص وفد  ل يق ، أن )أ(2ج
يد ثالثة اكنت عىل جانب من ا يات ا تو يع ا شات اليت دارت حول  نا لتعقا ل ص ل مج ق نويه . مل لتومن مث رأى الوفد أنه من األفضل ا

تلفة فقط ميكن إضافة مجü كام ييل . خمإىل وجود آراء  يا،  نوب أفر فوأضاف أنه إذا وافق وفد  يق ت"ج تعلق  لف�  ية ي ، )و(1صو
تلفة خمأعرب عن آراء  تابعة بذكر القرار" ُ بري . ملمث ا لتعوأوحض أنه من شأن هذا األمر تفادي املفاوضات حول اآلراء اليت مت ا

ها. عهنا ثالث  يات ا تو يق ذ, عىل ا مجيعوأمكل أنه ميكن  ل ص ل  . تطب

ية  .697 تو يق ذ, عىل ا يا إىل رضورة  نوب أفر صوأشار وفد  ل تطب يق ية وأمك. فقط) و(1ج تو تعلق  صل أنه ف�  ل ، )ج(1ي
تو^ت تÀ ا:راسة ية :يه حتفظات عىل  تحدة األمر حمفإن وفد الوال^ت ا نه أيضا وفدي اجلزائر . يكمل ًوقال إن هذا ما عرب  ع

يا نوب أفر يقو نص واقعي. ج ثري. لوأضاف أنه برمغ أن ا بري عن ا لكإال أنه مل حياول ا سة وأكد عىل رضورة أن تكون ا:را. لتع
يل حول ذ, قثفة، وعىل احلاجة إىل تذكر ما  ته. مك نا ياقا ملا متت  شـوأضاف أن مجü واحدة ال تقدم  قسـ م وقال إنه خبصوص . ً
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ية  تو صا ها يف )أ(2ل شة وو نا نص عكس ا يدية والفوللكور، ا تعلق إلشارات إىل املعارف ا تعديل ا يدا عن ا ضع، و ق مل ل تقل مل ل لبع ً
ياق  . لسـا

بل بذ,يوذكر وفد سورسا أنه  .698 شات، فالوفد  نا يل يف ا ياغة ما  يقإذا اكن هيم ا:ول األعضاء حقا إعادة  قق مل ص وأمكل . ً
يمت إدراج مجü كام ييل،  سب إدراكه لألمر  سالوفد موحضا أنه  ح ً" üمت يارات واحلاالت ا شت ا:ول األعضاء وصف ا حملو\ خل ق

تو"مث  ".CDIP/9/INF/2ثاملذكورة يف الويقة  تعلق  لوف�  أعرب بعض األعضاء عن قلق من أن ا:راسة ال  ):ج(1صية ي
ية ...". بد تو تعلق  صوأضاف أنه ف�  ل يكون هذا اجلزء كام ييل )و(1ي تني و يمت حذف أول  سـ،  مجل ية "س تو تعلق  صوف�  ل ي
تلفة): و(1 خمأعرب عن آراء  شة أول. ُ نا ية  متة  نظمي اجÒع ل�ول األعضاء ا قومت �تفاق عىل  بغ مت ية مله تعلق  بنو^هتا ف�  لي

ية حلق املؤلف ية ". لتحتا تو صوقال إن اجلزء األخري من ا ست بعض ا:ول أن حتذف من الويقة "سـيكون كام ييل، ) أ(2ل ثا ُمت ل
يدية والفوللكور ¿فق عىل تعديل الويقة وفقا *,. لتقلأية إشارة إىل املعارف ا ًوات يح." ث ًوأضاف الوفد أنه إذا اكن ما ذكره  ا، حص

بول ذ, قنه   .فميك

بو يف  .699 شاركة الو تعلق  يا إىل أن اجلزء ا نوب أفر يوأشار وفد  مب مل يق يوسكو ا:ويل عن ذاكرة العامل يف العرص "ج نمؤمتر ا ل
نة واحملافظة: الرمقي شارك يف هذا املؤمتر" مقالر بو  نة بأن الو ي?م ألن األمانة أعلمت ا ي وأضاف أن ا:ول األعضاء مل . سللج

شاركةُيطلب مهن بت ا:ول األعضاء من . ملا املوافقة عىل ا ها،  تالف وردا عىل املعلومات اليت مت تقد طلوقال إنه حدث ا مي ً خ
شات نا ناء ا بار ما أبرزته ا:ول أ قاألمانة األخذ يف � مل ث  . عت

يع الوفود بيشء من امل .700 تحىل  ية، ال بد أن  ساعة املا نظر إىل ا مجوحتدث وفد سورسا قائال إنه  ت ض ل ل ً وأعرب عن . رونةي
نة ته عىل إدراج هذه امجلü إذا مت حتديد أن بعض ا:ول األعضاء قدمت الطلب، فاألمر مل تقرره ا للجإماكية موا  .فقن

ته ألن هذا أمر ?م .701 يا وفد سورسا عىل مرو نوب أفر نوشكر وفد  ي يق  .ج

ية  .702 تو يا من الريس قراءة ا صوطلب وفد أسرتا ل تعديالت) أ(2ئل  . لكام يه بعد ا

تكون كام ييل، وق .703 يحا،  تعديالت  همه  سـال الريس إن امجلü، إذا اكن  حص ًلل ف ست بعض ا:ول أن حتذف من "ئ ُا لمت
تداخل مع املÀ العام بديد ا�اوف من ا ية  يدية والفوللكور  لالويقة أية إشارة إىل املعارف ا ت بغ تقل ومع ذ, أضاف أنه مثة ". لث

ياغة ذ, بعض اليشء  .صاقرتاح برضورة إعادة 

نقطة كذ, .704 ية هذه ا يا إىل أنه رأى أ لوأشار وفد أسرتا مه بارة . ل املعارف "عواقرتح الوفد رضورة إضافة نقطة بعد 
يدية والفوللكور تداخل مع املÀ العام". لتقلا ًواسرتسل قائال إنه مع ذ, توجد آراء أخرى . لوقال إن مثة آراء عربت عن ا

نة احلكو ية مع ا للجعربت كذ, عن �زدوا لية ا:وية، وعدد من األمور األخرىج ياغة لك هذه . م صوأوحض أنه هبدف 
يدية والفوللكور"األفاكر، رمبا أمكن إضافة نقطة بعد   ". لتقلحامية املعارف ا

ته العديد من ا:ول األعضاء .705 يا عىل أن امجلü تؤكد عىل يشء طر نوب أفر حوشدد وفد  يق وقال إن اإلشارة إىل . ج
يدية و يدي أمر خاطئلتقلاملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع ًواسرتسل قائال إن امجلü مع . وأضاف أن امجلü تصوغ ذ, إىل حد ما. ل

شري إىل امحلاية شلكة. تذ,  ست ا ملوامحلاية  بق. لي شلكة اكنت يف اإلشارة ويه حمك  سـوأوحض أن ا وقال إن دراسة . ممل
ب يدية وا بار املعارف ا نت بوضوح ا نطاق ا تعا تقل ت ت لل ل ع يديثسـ ثقايف ا تقلري ا بار . لل نطوي كذ, عىل إ  üخوأضاف أن امجل ت

ثاين بة الوفد يف بقاء اجلزء ا بب يف ر بو يف حمفل آخر وهذا اكن ا لشاركة الو غ ي ومن مث، فإن الوفد يرى أنه من . لسمب
بايق الفقرة سن بقاء امجلü ألهنا مربطة  با ت  . ملسـتح
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ن .706 يا\ت اليت أدىل هبا وفد  جوأيد وفد مرص ا يالب بات أن . يقوب أفر يا رمبا يرغب يف إدراج إشارة إل ثوقال إن وفد أسرتا ل
ية ا:وية نة احلكو شت يف ا شلكة قد نو لهذه ا للج ق  هذا غري قال إنو". الفوللكور"إال أن الوفد ال يود إضافة نقطة بعد . ممل

 .مسـتحسن

يا إىل أنه وافق عىل اقرتاح وفد مرص .707 شأنوقال رمبا ميكن . لوأشار وفد أسرتا ساعدة يف هذا ا للوفد مرص ا  . مل

يدية "وذكر وفد مرص أن امجلü قد تكون كام ييل،  .708 ست أن حتذف من الويقة أية إشارة إىل املعارف ا تقلمع ذ,، ا ث لمت ُ ل
بديد  ية  توالفوللكور  شأن تداخل املÀ العام مع هذه امحلايةا�اوفبغ شلكة . ب  شة خبصوص هذه ا نا نة بعقد  ملوأقرت ا ق مللج

¿فق عىل تعديل الويقة وفقا *,ل ية ا:وية وات نة احلكو ًتوازي يف ا ث ل يوسكو ا:ويل. مللج بو يف مؤمتر ا نشاركة الو ل ي  ....."م

بل بإضافة فاصü مث  .709 يا إنه  نوب أفر يقوقال وفد  يق ية ا:وية حول "ج نة احلكو نجز يف إطار ا لمع مراعاة العمل ا للج ممل
شلكة   ".ملهذه ا

ي .710 بارة كام ييل، لواقرتح وفد أسرتا تداخل مع املÀ العام"لعا أن تكون ا بديد ا�اوف من ا لية  ت وقال إن اكن ذ, ". بغ
ياغة تحىل الوفد ملرونة يف ا لصبوال، فقد  ي ً يا أكد عىل . مق نوب أفر يقإال أن الوفد أضاف أن وفد  وافرتض الوفد ". امحلاية"ج

 .ًأن ذ, مل يكن مقصودا

نوب أف .711 جورشح الريس أن وفد  يا اقرتح إضافة فاصü مث ئ نجز يف إطار"يقر ئوساءل الريس ...". ملمع مراعاة العمل ا ت
يا بة لوفد أسرتا بول ذ,  لعن مدى  لنسـ  .ق

بوال .712 يا بأن ذ,  ًورد وفد أسرتا مق بح امجلü كام ييل، . ل  Xست بعض ا:ول أن "سـتصوقال الوفد إن يف هذه احلا لمتا
ثحتذف من الويقة أية إشارة إىل امل تداخل مع املÀ العام، مع مراعاة ُ بديد ا�اوف من ا ية  يدية والفوللكور  لعارف ا ت بغ لتقل

ية ا:وية نة احلكو نجز يف إطار ا لالعمل ا للج  ".ممل

تابعة الفقرة كام ييل  .713 موأشار الريس إىل  ¿فق عىل تعديل الويقة وفقا *,"ئ ًوات يظل كام اكن". ث بايق  سـوقال إن ا  . ل

نص املقرتح ال بأس بهوأشار وفد مرص إىل  .714 بري "وأضاف أنه إذا أمكن مع ذ, فإنه يود إضافة إشارة إىل . لأن ا لتعا
يدي والفوللكور ثقايف ا تقلا  ". لل

يدي"وأضاف أن . ئوأخرب الريس وفد مرص أن األمانة أخربته بأن هذين مرتادفني .715 ثقايف ا بري ا تقلا ل لتع هو املرادف " ل
 ". الفوللكور"العرصي للكمة 

يحوشكر و .716 تو ضفد مرص الريس عىل ا ل  . ئ

بارة  .717 لعواقرتح وفد سورسا إماكية إدراج ا ن ية ا:وية"ي نة احلكو نجز يف إطار ا لمع مراعاة العمل ا للج يف بداية امجلü " ممل
¿فق عىل تعديل الويقة وفقا *," ًوات تكون كام ييل، ". ث  üست بعض ا:ول أن حتذف من الويقة "سـوقال الوفد إن امجل ثا ُمت ل
تداخل مع املÀ العامأ بديد ا�اوف من ا ية  يدي والفوللكور  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا لية إشارة إىل املعارف ا ت بغ تقل ل تع لتقل ل . ل

¿فق عىل تعديل الويقة وفقا *, ية ا:وية، وات نة احلكو نجز يف إطار ا ًمع مراعاة العمل ا ث ل للج   ".ممل

يا اقرتاح وفد سورسا .718 نوب أفر يوعارض وفد  يق سابق ألهنا . ج تابعة امجلü كام يف ا لوأشار إىل رضورة بقاء الفاصü و م
 . أشارت إىل يشء واحد



CDIP/9/17 
189 
 

بب . يورشح وفد سورسا أن اقرتاحه عكس الغرض من هذا �تفاق .719 بسوقال إنه مت �تفاق عىل حذف اإلشارة 
ية ا:وية نة احلكو يا يف ا لالعمل ا*ي جيري حا للج مل هر مرون. ً  . ة يف هذا الصددظوأضاف أن الوفد أ

نص اإلجنلزيي  .720 يوسكو ألن ا بو يف مؤمتر ا شاركة الو تعلق  يح امجلü األخرية اليت  يا إىل رضورة  لوأشار وفد أملا ن ل ي مب ت تصح ن
يحا ًيس  حص  . ل

721. üيح هذه امجل يا  ساعدة من وفد أسرتا نقطة وطلب  تصحودون الريس ا ل م لل  . ئ

يا حمق يف إش .722 يا إىل أن وفد أملا نوأشار وفد أسرتا نص اإلجنلزييل وقال إنه ميكن تعديل امجلü . لارته إىل عدم صواب ا
بو يف "لتكون  شاركة الو بة إىل  يو م يوسكو ا:ويل عن ذاكرة العامل يف العرص الرمقي"لنسـ نمؤمتر ا نة واحملافظة: ل ، متت "مقالر

هومني برية لرضورة الفصل بني ا ناية  تويل  بو  ملفاإلشارة كذ, إىل أن الو ك ع سـ شري وأضا ".ي ية أن  شلكة تمكن يف أ تف أن ا مه مل
برية"امجلü إىل  ناية  تويل  بو  كأن الو ع سـ برية"لويس " ي ناية  تويل  بو  شاركة الو كأن  ع سـ ي  ". م

723. üتابعة امجل ية وجود الفاصü و يا عىل أ نوب أفر مواتفق وفد مرص مع وفد  يق شاركة، . مهج شلكة ا ملوقال إنه خبصوص  م
ياغة امجلü كام ييل،  صميكن  يوسكومتث"ف بو يف ا نيل الو ل برية.... ي ناية  كيويل  ع   ...." سـ

هر مرونة .724 يا إىل أن وفد سورسا أ نوب أفر ظوأشار وفد  يق ندما اقرتح إضافة . يج ، "بعض ا:ول األعضاء"عوقال إنه 
يا. يأعلن وفد سورسا دمعه بل مداخü وفد أسرتا لوأضاف أن ذ, اكن  بارات اليت أïرها وفد أسرت. ق يا مت عتوأوحض أن � لا

بار نصأدرجتًواسرتسل قائال إهنا . عتأخذها كذ, يف � ياغة ا يا يف  ل، وقد ساعد وفد أسرتا ص ية عىل . ل لكووافق الوفد 
يا  . لاقرتاح وفد أسرتا

ًوأعلن الريس اعÒد الفقرة نظرا لعدم وجود . ئوأشار الريس إىل وجود اتفاق شامل حول هذه الفقرة *ات .725 ئ
تقل ال. مالحظات ية نوا عريس إىل الفقرة الفر  ).ح(9ئ

ية  .726 يع األجزاء يف هذه امجلü يف الفقرة الفر تحفظات خبصوص بقاء  عوأشار وفد سورسا إىل أنه ال يزال :يه بعض ا مج ل ي
  ....".بعض الوفود"ومن مث اقرتح الوفد رضورة تعديل امجلü األوىل كام ييل، ). ز(9

عوأخرب الريس وفد سورسا بأن الفقرة الفر .727 ي متت) ز(9ية ئ نه مل يفعل. ختقد ا . لكوأوحض أنه أ�ح الفرصة للوفد للرد و
ية الوفدومسح تام الفقرة الفر ع للريس  خت   .ئ

تأكد من عدم وجود . يوقال وفد سورسا إنه مدرك *, .728 بارة مرة أخرى  للولكن الوفد خالل هذه الفرتة اكن يقرأ ا لع
شالك توصل إىل اتفاقئوطلب الوفد من الريس العودة إىل ه. مأي   üللذه امجل . 

متت .729 به أن هذه امجلü ا ختوأكد الريس أنه يرى من جا ن ية . ئ شات حول الفقرة الفر نا تح ا سمح بإعادة  عوأنه لن  ق مل في
 ). ز(9

تأخرا .730 ية عىل أن هذا �قرتاح جاء  تحدة األمر ًوعلق وفد الوال^ت ا م يك تغراق وقت طويل يف . مل سـوأضاف أنه مت ا
ي رسعة. يومع ذ, قال إن طلب وفد سورسا جيب احرتامه. ةعالفقرات الفر وأوحض أنه حدثت . بورأى أن األمور قد جرت 

تلفة ثرية والعديد من املداخالت ا شات  �نا ك ق شابك األمور. م تلفة،  توبرر قائال إنه يف حاالت املداخالت ا ت� وقال إنه اكن . ً
تأكد من أن ما مت  يه هو ما أدركه األعضاءللال بد من إ�حة مزيد من الوقت  نح . عل�تفاق  موهكذا طلب الوفد من الريس  ئ

يل من الوقت للرد لقلوفد سورسا ا  . ي
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تعد *, .731 مسـوقال الريس إنه  تعلل بعدم �تفاق . ئ يح الفرصة أمام الوفود األخرى  نه أشار إىل أن ذ,  للو تي سـلك
 .وأنه جرى نقاش حول ذ,. 7عىل الفقرة 

يةوقال وفد الوال^ت ا .732 رسعة اك تجابة وفد سورسا جاءت  تقد أن ا ية أنه  فتحدة األمر بيك ي سـ يع وأوحض أن وفد . مل
شات قامئة نا ي� ال تزال بعض ا يل  قسورسا اكن يقرأ املالحظات حول ما  مل ب ق  . ي

ية .733 تحدة األمر يان وفد الوال^ت ا يا  يكوأيد وفد أسرتا مل ب شاورات مع وفد سورسا حول. ل يوقال إن الوفد اكن جيري   م
نقاش قد مىض قدما يف نفس الوقت نه ومل يلحظ أن ا ًهذا املوضوع  ل  . بعي

ية  .734 شات حول الفقرة الفر نا تح ا عوأشار الريس إىل أنه مضطر إلعادة  ق مل ف  . وأنه يفعل ذ, عىل مضض). ز(9ئ

نغار^ عن دمعه *, .735 بل �تفاق علهيا7وقال إنه مت رسد الفقرة . هوأعرب وفد  نقطة وأشار إىل رضورة قر. ق  لاءة ا
تابع يع  مبل �تفاق علهيا لضامن أن ا  . مجلق

تح ويس القراءة .736 لوأوحض الريس أن �قرتاح اكن خبصوص إعادة ا لف نغار^ مؤيدا . ئ ًوساءل الريس ما إذا اكن وفد  ه ئت
شة نا تح هذه ا قإلعادة  مل   .ف

تمت .737 نقاش مل  نغار^ إن ا خيوقال وفد  ل تام أي نقطة جيب قراءهت. ه يع عن املوافقةختوأوحض أنه ال يعرب ا مجلا   . ل

يوأكد الريس عىل إعطاء وفد سورسا الفرصة .738 يل أنه يفعل ذ, عىل مضض. ئ تسجولكن الريس يود   . ئ

نه بدقة .739 بري  يل ما يرغب يف ا متكن من تو ية  تحدث للغة الفر ته يف ا عوأعرب وفد سورسا عن ر تع ص سـ ل لب ن ليغ وشكر . ي
بري عن للتعالوفد الريس إلعطائه الفرصة  سه مرة أخرىئ يكون أمرا مؤسفا إهناء . نف  نه  يع الوفود مرهقة و ًوقال إن  ً سـ لكمج

نوال متر األمر عىل نفس ا ئة حىت ال  مل�جÒع مبالحظة  يسـس  .ي

يشكر الريس وفد سورسا .740 تابعة األمور . ئ ئة، يرغب الريس يف  ية اإلهناء مبالحظة  نظر عن  موقال إنه بغض ا ئ سي ن ل
يد جشلك  يد طرح وأوحض أن ذ, اك. ب سابقة و تخدام هذه ا تعلل وفد آخر  نب اخلطر اإلجرايئ أن  يعن فقط  ل سـ ي لتج

نص سارة إذا مل نعمل هبذا . لا تكون  ته يف احلفاظ عىل اجلو �جÒعي الودود حىت الهناية، وأهنا  خوأعرب الريس عن ر سـ غب ئ
 .األسلوب

ية  .741 تو صواقرتح وفد سورسا أن تكون الفقرة يف ا ل ثست بعض ا:ول أن حتذف من الويقة أية ا"كام ييل، ) أ(2ي ُمت ل
تداخل مع املÀ العام بديد ا�اوف من ا ية  يدي والفوللكور  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا لإشارة إىل املعارف ا ت بغ تقل ل تع لتقل ل مع . ل

¿فق عىل تعديل الويقة وفقا *, ية ا:وية، وات نة احلكو نجز يف إطار ا ًمراعاة العمل ا ث ل للج بو يف لنو. ممل شاركة الو يبة إىل  م سـ
يوسكو ا:ويل عن ذاكرة العامل يف العرص الرمقي" نمؤمتر ا نة واحملافظة: ل ناية "مقالر تويل  بو  ع، متت اإلشارة كذ, إىل أن الو سـ ي

هومني ملفبرية لرضورة الفصل بني ا   ".ك

يري املقرتح من جانب وفد سورس .742 يا إىل أنه ال يعرتض عىل ا نوب أفر يوأشار وفد  لتغ يق ولكن . ا خبصوص امجلü األخريةج
ية ا:وية" املÀ العام"الوفد يرغب يف بقاء الفاصü بعد  نة احلكو ها  ليف امجلü األوىل نظرا الربا للج مت ط وقال إنه ال جيب . ً

سـمي إىل  تابعة امجلü. جزأينلتقا ناء عىل ذ, رضورة بقاء الفاصü و مويرى الوفد  ً  . ب

ن .743 ند  موقال وفد سورسا إنه  ع هم أنه مت �تفاق عىل مراجعة الويقة حلذف أي إشارة إىل املعارف ي شة هذا األمر  ثا فق
ية ا:وية نة احلكو يا يف ا شات والعمل القامئني حا نا بب ا يدي، والفوللكور  ثقايف ا بري ا يدية، وا لا للج ل ق مل تقل ل تع متقل ًس ب ل ل وقال إن . ل
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بارة  هدف من اقرتاحه بإضافة  عهذا اكن ا ية ا:ويةمع مراعاة العمل"ل نة احلكو نجز يف إطار ا ل ا للج ية " ممل ملعنيف بداية امجلü ا
يع الوفود األخرى. هبذا القرار يا إذا وافقت علهيا  نوب أفر تعداد للموافقة عىل اقرتاحات وفد  مجولكن الوفد عىل ا يقسـ  . ج

يشكر الريس وفد سورسا عىل تعاونه .744 تعود إىل الفقرة اليت مت اعÒ. ئ نة  سـوقال إن ا تقل الريس إىل الفقرة . دهاللج ئوا ن
ية   ). ح(9عالفر

ية  .745 يطا عىل الفقرة الفر ية تعديال  تحدة األمر عواقرتح وفد الوال^ت ا سـ ًمل ب ً " مزيد"وقال إنه جيب حذف لكمة ). ح(9يك
شة الويقة نا ثاين نظرا لعدم  سطر ا ثيف ا ق ل مل يكون كام ييل، . ً سـواسرتسل قائال إن هذا اجلزء  نظر "ً ثيف الويقة لواتفقت عىل ا

üب   ".ملقيف دورهتا ا

ية  .746 عوساءل الريس عن إماكية اعÒد الفقرة الفر ن تحدة ) ح(ئت يط املقرتح من جانب وفد الوال^ت ا تعديل ا ملمع ا سـ لبل
ية متدت. يكاألمر ية قال إنه نو. عوأضاف أهنا ا عظرا لعدم وجود اعرتاضات، مت اعÒد الفقرة الفر تقل الريس . كذ,) ط(ً ئوا ن

ية إىل   ). ي(عالفقرة الفر

ية حذف لكمة  .747 تحدة األمر يكواقرتح وفد الوال^ت ا ية " مزيد"مل   ).ي(عمن الفقرة الفر

ية  .748 عوساءل الريس عن إماكية اعÒد الفقرة الفر ن تحدة ) ي(ئت يط املقرتح من جانب وفد الوال^ت ا تعديل ا ملمع ا سـ لبل
ية متدت. يكاألمر تقل الريس إىل الف. عوأضاف أهنا ا ئوا ية ن شت "وأشار إىل أهنا جيب أن تكون كام ييل، ) ك(عقرة الفر قو\

رشوعة سة ا نا نايف ا ية الفكرية مبا  نة دراسة عن إنفاذ حقوق ا ملا ف مل ي ) CDIP/9/INF/6ثالويقة (ا:عاوي الصورية : مللكللج
 ". ووافقت األمانة عىل إحاX مالحظات الوفود إىل املؤلفني

تحدة األ .749 يد ا*ي علق عىل هذا املوضوعملوذكر وفد الوال^ت ا ية أنه الوفد الو حمر وقال إن األمانة ذكرت أهنا . يك
شأن ًقالت أيضا إنهًواسرتسل قائال إن األمانة . سـتعمل عىل إحاX املالحظات إىل مؤلفي ا:راسة بين طلب الوفد  يمت  ب  ت س

يري بارة يف هذا الصدد. لتغا نا اقرتح الوفد إضافة  عومن   . ه

شاتوقال وفد الرب .750 نا ناء هذه ا قازيل أنه مل يكن حارضا أ مل ث ية . ً تحدة األمر يكوعمل الوفد مع ذ, أن وفد الوال^ت ا مل
ية به إىل مؤلفي ا:راسة اخلار  Xيمت إحا تعديالت و جاقرتح بعض ا طلس تعلق إلجراءًوقال الوفد إن :يه سؤ�. ل توساءل . ي 

ثل هذه احلاالت  ها –ُ يرسل فهيا طلب إىل مؤلفني  اليت–مالوفد ما إذا اكن يمت يف  يقات اليت را جع إرسال الويقة أو ا تعل لث
بار ية الفكرية ألخذها يف � ية وا ية  نة ا تاملؤلف إىل ا من ن عللج مللكملع  . لت

بدال لكمة  .751 ية " الوفود"ستواقرتح وفد اجلزائر رضورة ا تحدة " وفد"بلكمة ) ك(عيف الفقرة الفر ملألن وفد الوال^ت ا
ية يد ا*ي قدم مالحظاتيكاألمر يكون كام ييل، . ح هو الوفد الو ووافقت األمانة عىل إحاX "سـوقال إن هذا اجلزء 

يث ال بد أن ". مالحظات أحد الوفود إىل املؤلفني بار  نة ألخذها يف � حوأكد عىل رضورة إعادة إرسال الويقة إىل ا ت للج عث
تاجئ نة ا نتعرف ا  . لللج

تذك .752 يةتوأشارت األمانة إىل أهنا  تحدة األمر يكر ما قاU وفد الوال^ت ا يضطلع . مل يو بأنه  يد اكرفا سـيث قال ا ل لسـ ح
بل املالحظات أو سعادهتم هبا تعدادمه  ية إحاX املالحظات إىل املؤلفني وأعرب عن أم/ يف ا لتقسؤو سـ ل  . مب

شات .753 نا رسيع من وترية ا قوأراد وفد الربازيل ا مل يدية حول ق. لت شات  نا هوقال إنه جرت  متق بüم . ملقامئة الوïئق ل�ورة ا
نة  يع"للجوذكر أن امللخص أشار إىل أن ا ضوافقت إجامال عىل املوا إذا أمكن أن توافق أنه وأضاف . ولكن مل يمت رسدها" ً

يري تاج امجلü إىل  نة، فلن  نقاش من جانب ا يمت إدرا<ا ملزيد من ا نة عىل أن هذه الويقة  تغا حت للج ل ث يمت إدرا. سللج ج سوقال إنه 
üب نة يف ا:ورة ا ها عىل ا شـهتا أو عر نا يمت  ملقالويقة يف قامئة الوïئق اليت  ض م للجس ق  . ث
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يا حال بديال .754 ًواقرتح وفد أسرتا ً تقوم بإحاX املعلومات إىل املؤلف. ل سـيث وافق الوفد عىل أن األمانة ذكرت أهنا  . ح
نه وفد  هم ا*ي عرب  يد ا ياق معني بعد تأ يل يف  عوقال إن ذ,  ك لفسـ يةق تحدة األمر يكالوال^ت ا وأضاف أنه يف هذه احلاX . مل

نه أحد الوفود خبصوص نطاق ا:راسة"قد يكون احلل اإلشارة إىل ما ييل،  هم ا*ي أعرب  عوأكدت األمانة ا ووافقت . لف
  ."األمانة عىل إحاX مالحظات الوفد إىل املؤلف

ية عن تقديره القرت .755 تحدة األمر يكوأعرب وفد الوال^ت ا يامل بل هبذا �قرتاح. لاح وفد أسرتا  . يقوقال إنه 

تأكد من وجود اتفاق عىل إدراج الويقة يف قامئة الوïئق  .756 نص، يف ا بول ا يث مت  ته،  ثوأكد وفد الربازيل عىل ر ل ل قب ح غ
üب  . ملقاخلاصة :ورة ا

يث مت .757 تاحا عىل صفحة الويب  ية األخرى  حوأوحضت األمانة أنه مثة جزء للوïئق ا ًم نةملعن يع وïئق ا رش  للج  مج . ن
نة يف هذا اجلزء يع الوïئق اليت طلب من األمانة مراجعهتا  مضموأضافت أن  نة، كام . ُمج متدته ا بعض ا للجوأمكلت قائü إن ا عل

نة ية للوïئق، مل يطلب مهنا . للجيف حاX تقارير ا ندما طلب من األمانة إعداد ملخصات وا ثال  يل ا قعوذكرت أنه عىل  ع مل ُس ب
نةأحد  ية. للجاعÒدها من ا يع الوïئق مت إدرا<ا حتت قامئة الوïئق ا نوأضافت أن  ثل بعد مراجعة هذه . ملعمج ملوأوحضت أنه 

يق علهيا تاح ل�ول األعضاء ا يمت إدرا<ا كذ, يف هذا اجلزء و تعلالويقة  س لث ي  . س

يمت إدراج الويقة يف قامئة الوïئ .758 همه بأنه  ثوأعرب وفد الربازيل عن  س يكون ذ, إجراء عاد^ إذا ف ية األخرى و ًق ا ً سـ ملعن
نة  üب ناء ا:ورة ا يقات أ للجأراد إبداء  ث  . ملقتعل

ية  .759 نة للفقرة الفر بول ا عوساءل الريس حول إماكية  للج ن قت يا) ك(9ئ تعديل املقرتح من جانب وفد أسرتا لمع ا وأضاف . ل
متدت ية ًونظرا لعدم وجود مالحظات، مت اعÒد الفقرات . عأهنا ا تقل الريس إىل الفقرة . كذ,) م(و) ل(9عالفر ئوا ن

ية  ). ن(9 عالفر

ية والاكرييب،  .760 ناء فتينوحتدث وفد راغواي مس مجموعة دول أمرياك الال ثاقرتح إضافة لعكس ما حدث بوضوح أ
نقاش حول هذه الويقة ثا يمت إدرا<. ل ية اسوأضاف أنه  واقرتحت بعض الوفود "كون كام ييل، تسـو) ن(ع يف هناية الفقرة الفر

نة ف� خيص  يارات ا متü وا ملمكيل احلاالت ا خل يات لاحملحتل يةاإلصتو بادرة. فضا   ".ملومل توافق وفود أخرى عىل هذه ا

يةوقال .761 تحدة األمر يك وفد الوال^ت ا ية  إنه يريدمل ع العودة رسيعا إىل الفقرة الفر يح) م(ً تو ضبا  لل وقال إن الفقرة . ًطل
ية  ية تبدو) م(عالفر شري إىل ا:راسات اخلاصة مبواطن املرونة ). د(ع كأهنا تكرر مضمون الفقرة الفر يوأضاف أن Rهام 

تعلقة لرباءات  . ًواسرتسل قائال إنه إذا اكن األمر كذ, فرمبا أمكن حذف إحدى الفقرتني. ملا

ية قد يكون عىل صواب .762 تحدة األمر يكوأقر الريس بأن وفد الوال^ت ا ا إذا اكن الوفد اقرتح حذف الفقرة توساءل م. ملئ
ية   ). م(عالفر

ية �قرتاح .763 تحدة األمر يكوأكد وفد الوال^ت ا  .مل

ية  .764 عوحذف الريس الفقرة الفر ية ) م(ئ   ).ن(عوعاد إىل الفقرة الفر

شة الويق .765 نا بل، أشارت بعض الوفود إىل احلاجة إىل  شات اخلاصة لعمل ا نا تان أنه يف ا ثوتذكر وفد  ق ق مل مسـ ملق ة ك
نة  üب ية يف ا:ورة ا للجبصورة إضا ملق نص. ف  . لوأضاف أنه جيب عكس ذ, يف ا

تان .766 يا اقرتاح وفد  نوب أفر كسـوأيد وفد  يق  . ج
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تان .767  . كسـوأيد كذ, وفد مرص اقرتاح وفد 

بدأ كام ييل  .768 تان  ستوساءل وفد سورسا ما إذا اكنت امجلü اليت اقرتjا وفد  سـ كت بت بعض الوفود"ي  ".طلو

تضمن لكمة وأوحض  .769 تان بأن امجلü ال  توفد  ند طرحه ". بعض"كسـ عوذكر الوفد عدم وجود اعرتاض عىل هذا املوضوع 
بل شة حول العمل ا نا ملقيف ا ق تكون امجلü كام ييل . مل ناء عىل ذ, وبعد اإلضافة من جانب وفد راغواي،  سـوقال إنه  ًب

"üب شة الويقة يف دورهتا ا نا نة عىل  ملقووافقت ا ثم ق  ". للج

بل .770 نقاش حول العمل ا ناء ا يا طرح املوضوع أ نوب أفر نغار^ أن وفد  ملقوذكر وفد  يق لج ث وقال إن هذا املوضوع . ه
بل شاورات الريس حول العمل ا ملقناقش يف  ئ مي نة مل توافق عىل أي اقرتاحات جديدة خبصوص العمل . س للجوأضاف أن ا

بل شات ذكر وجود . ملقا نا قوأمكل أنه مت لفعل يف ا بüمل بري جدا من املوضوعات ل�ورة ا ملقعدد  ً وقال إنه جيب أال تعطي . ك
شاورات الريس تاجئ  بقة عىل  نة أحاكما  ئا م ن سـ مللج ً . 

نغار^ .771 تذكره يوافق ما قاU وفد  هوقال وفد سورسا أن ما  ي  . وأضاف أنه جيب عكس ذ, يف امجلü املقرتحة. ي

772. يا عىل حصة ما قاU وفد  نوب أفر يقوأكد وفد  ته يف . كسـتانج ندما ذكر الوفد ر بوأضاف أنه مل توجد اعرتاضات  غع
نة ند جدول األعامل يف أعامل ا للجبقاء  شأن وعرب عن . ب نغار^  بقلقه مما ذكره وفد  نود جدول األعامل ه  üلبوجود قامئة طوي

به ندما أشار الوفد إىل   üب شـهتا يف ا:ورة ا نا طلاملطلوب  ع ملقق  ألقى الضوء لفعل عىل بعض من وأمكل أن وفد راغواي. م
بري عهنا توازن. لتعاآلراء اليت مت ا يح ا لواسرتسل قائال إن ذ, ?م و تي ثوقال إنه مع ذ, ال بد من بقاء الويقة حىت مع وجود . ً

نة ها ا تالفات حىت  للجا مت  . ختتخ

تابعة العمل حول هذه الويقة .773 ثوأشار وفد سورسا إىل عدم وجود اتفاق عىل  م الوفد أن العديد من الوفود وتذكر . ي
شات حول الويقة نا ثعارضت مواصü ا ق بل. مل شة يف العمل ا نا ملقوأضاف أن بعض الوفود اقرتحت ا ق وقال إنه مع ذ, مل . مل

نة. حيدث اتفاق عىل هذا األمر شري إىل أن القرار من جانب ا للجومن مث أضاف أن امجلü جيب أال  وقال إن الوفد قد . ت
يه كطلب من جانب بعض الوفوديتحىل ملرونة  .وأمكل أنه مع ذ, مل يمت اختاذ قرار حول األمر. ل خبصوص اإلشارة إ

نقطة .774 باين اآلراء حول هذه ا مترار  لودون الريس ا ت سـ بول �قرتاح ب. ئ قوساءل عن مدى إماكية  ن " بعض الوفود"إدراج ت
 .ًللميض قدما

تان عن اندهاشه من إرصار بعض األعض .775 نقاط دون غريها" بعض"اء عىل إدراج كسـوأعرب وفد  وقال . ليف بعض ا
نة  üب ية يف حال عدم وجود اتفاق عىل أي ويقة هو بقاء الويقة ل�ورة ا للجإن املامرسة ا ث ث ملقيع يقات . لطب لتعلوأشار الوفد إىل ا

نة خبصوص هذا املوضوع  . معياليت قدمهتا وفود 

776. يا عن اتفاقه مع وفد  نوب أفر كسـوأعرب وفد  يق وقال إنه ال توجد حاجة ألي . تان عىل أن هذه ممارسة عاديةج
بü نظرا لعدم �تفاق عىل الويقة بقى ل�ورة ا هم أن الويقة  ثإضافات ألن الوفد  س ًث ملق ت  . ف

777.  üنة وافقت عىل مواص نا القول إن ا للجوأكد وفد سورسا عىل أنه يف حاX عدم �تفاق عىل مواصü العمل، فال  ميكن ي
بل. ثالويقةالعمل يف  شاورات الريس حول العمل ا ملقوقال إن أفضل طريقة حلل هذا املوضوع هو من خالل  ئ وأضاف أنه . م

ندما قاال إنه مل حيدث اتفاق تان أقرا بذ,  يا و نوب أفر عمل حيدث اتفاق وأن وفدي  كسـ يق نقطة . ج لوأمكل قائال إنه يف هذه ا ً
نة عىل إدراج ال تاج موافقة ا للجال ميكن ا نت بüسـ ملقويقة يف جدول أعامل ا:ورة ا  . ث

ثواقرتح الريس رضورة عدم إشارة الفقرة إىل مواصü العمل عىل الويقة .778 ًوأضاف أن هذا قد يكون حال للميض قدما. ئ ً . 
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يا إىل أن ذ, ال بأس به .779 نوب أفر يقوأشار وفد  نة لن ترجع إىل املوضوع. ج وأضاف . للجوقال إن ذ, ال يعين أن ا
تضمن هذا املوضوع فقط. ضيح ذ,أنه جيب تو شاورات الريس لن  توأمكل أن  شمل . ئم شاورات  تواسرتسل قائال إن ا سمل ً

تكون حول خطة العمل. ًعددا من القضا^ إلدرا<ا يف خطة العمل شاورات  همه بأن ا سـوأعرب الوفد عن  مل  . ف

تكون حول خطة العمل، مبا يف ذ, هذا امل .780 شاورات  سـوأكد الريس عىل أن ا مل نهئ توساءل ما إذا اكن . بعيوضوع 
تعديالت تلزم قراءة ا لاألمر    .يسـ

تعديالت كام ييل،  .781 نة ف� خيص "لوقرأت األمانة ا يارات ا متü وا يل احلاالت ا ملمكواقرتحت بعض الوفود  خل حملحتل
يات لا يةاإلصتو بادرة. فضا   ".ملومل توافق وفود أخرى عىل هذه ا

نهتوأشار الريس إىل أن الفقرة  .782 ناسـتئ  . هـي 

تان إىل أن اجلزء األخري مفقود .783 تعلق . كسـوأشار وفد  يوأضاف أن مثة مغوض خبصوص ما حيدث يف اجلزء األخري ف� 
üب ملقبقاء الويقة مضن جدول أعامل ا:ورة ا ث  . ب

تو رضورة عدم إدراج إشارة *, .784 للوأكد الريس عىل أنه اقرتح  يع الوفود أيدته . ئ تقاده بأن  مجوأعرب عن ا يف هذه ع
نقطة تان يعارض. لا بدو أن وفد  سـوقال مع ذ,  سه يف امللخص. كي  . عكوأضاف أنه يوجد اتفاق ولكن جيب عدم 

بü ومن مث إهناء األمر،  .785 شأن إدراج الويقة يف جدول أعامل ا:ورة ا تان ما إذا اكن هذا �تفاق  ملقوساءل وفد  ث ب سـ كت
بل ا:ورة  شاور مع الوفود  قوية الريس ا تئ بüلن  . ملقا

ية . ئورد الريس إلجياب .786 يا حول نص الفقرة الفر نقاش حا عوقال إن ا ل تابع ). ن(ًل نص ليك  توذكر رضورة اعÒد ا ل
ها نة  معلا  . للج

يه .787 نغار^ إىل أن أحد الوفود طلب أمرا ومل يمت املوافقة  علوأشار وفد  ته يف . ًه نا يمت  قشـوقال إن �قرتاح  م س
ئشاورات الريس حول العمل ا شاورات ألهنا مل حتدث بعد. ملقبلم يجة هذه ا ملوأضاف أنه مع ذ, ال نعرف   .تن

يا عىل أن أكرث من وفد واحد طلب هذا األمر .788 نوب أفر يقوأكد وفد  ية ومجموعة . ج ب�ان األفر يقوقال إن مجموعة ا ل
شأن ذ, يا\ت  ية قدما  بجدول أعامل ا ب ية. لتمن ب�ان األفر يقواسرتسل قائال إن مجموعة ا ل ً دوX عضوا وتضم مجموعة 54 تضم ً

ية  ً دوX عضوا تقربا74 توجدومن مث .  دو20Xلتمنجدول أعامل ا وقال إن الوفد ال يفضل اإلشارة إىل دوX عضو واحدة، . يً
شاركهتم. ووفدين وما شابه ناء يف  بين األسلوب ا موأضاف أنه جيب عىل األعضاء  لب ندم. ت ا عوقال إنه مل يمت إبداء أي اعرتاض 

ًواسرتسل قائال إن الوفود الزتمت الصمت واآلن مت طرح . ًُعرض عىل األمانة إدراج �قرتاح ألن املوضوع اكن معلقا
هذا املوضوع. املوضوع همه  تان يف  شارك مع وفد  لوأكد الوفد أنه  ف سـ كت  . ي

ئوأشار وفد سورسا إىل اقرتاح الريس حبذف أي إشارة إىل ذ, .789 وفود ذكر أي يشء، وقال إن أرادت بعض ال. ي
نغار^، أي أن �قرتاح جاء من جانب بعض الوفود ولكن مل حيدث اتفاق ألن  هيجب إمتام ذ, مبا يÒىش مع اقرتاح وفد  ف

وأضاف أنه مل يمت اختاذ قرار يف هذه . ثالعديد من الوفود األخرى قالت إهنا ال ترغب يف مواصü العمل عىل هذه الويقة
üتقام الختاذ قراروأمكل أن ا. املرح ُشاورات  سـ  . مل

يح .790 شلك  ي/  تابة إىل األمانة لضامن  حصوعرض وفد راغواي إرسال اقرتاحه  ب سج تك ً . 
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يس سابقة يريد الوفد إرساهئا  .791 نة  ترب قرارا  يان مير بال اعرتاض  يا أن �قرتاح القائل بأن لك  لوقال وفد أسرتا للج يع ب ًل
ند اإلدالء هبذا . هذه املرة يه بعض الوفودعوأضاف أنه  يان، مل يعرتض أحد بل ووافقت  علا ياق، . لب لسـوأمكل أنه يف هذا ا

ًفإن احلل ا*ي اقرتحه الريس حبذف اإلشارة متاما اكن أفضل حل  . ئ

بارة  .792 نة"لعواقرتح وفد مرص إضافة ا بل  للجومت �تفاق عىل إدراجه يف العمل ا  ".ملق

ته القرتا .793 يا عن عدم مما نوب أفر نعوأعرب وفد  يق يا ذكر أن . ح وفد مرصج لوأعرب الوفد عن سعادته أن وفد أسرتا
يان مل يلق أي اعرتاض يان وفد سورسا بأنه مل حيدث اتفاق. لبا يوعارض  تان ا*ي تذكر أن . ب يان وفد  سـوأشار إىل  كب
هم عىل املوضوع. ً�قرتاح مل يلق اعرتاضا ضوأضاف أن الصمت عامة يعين اتفاق األعضاء أو عدم اعرتا ً . 

شأن �قرتاح. يوأكد وفد سورسا عىل أن �قرتاح مل يقابل لرفض .794 ًوأمكل قائال إن . بوأضاف أنه مل يمت اختاذ قرار 
شاورات يعقد  شات توقفت ومت اختاذ قرار بأن الريس  نا ما سـ ق وقال إن مثة اقرتاح . وأشار الوفد إىل اقرتاح وفد مرص. ئمل

بل وأن ال ملقبإدراج الويقة يف العمل ا شاوراتث يعقد  مريس  سـ وأضاف أنه مع ذ, يف هذه املرحü مل يوجد اتفاق إلدرا<ا . ئ
بل  . ملقيف العمل ا

بارة  .795 عواقرتح الريس  بل"ئ شـهتا يف العمل ا نا ملقوطرح اقرتاح  قم ُ ." 

بارة  .796 عواقرتح وفد سورسا  بل"ي شة العمل ا نا شـهتا خالل  ملقنا م قم د وأمكل أنه مع ذ, جيب اإلشارة إىل عدم وجو". ق
üشاورات هبذا الصدد. ًاتفاق وأنه ظل اقرتاحا يف هذه املرح يعقد  موأن الريس  سـ   .ئ

نغار^ اقرتاح وفد سورسا .797 يوأيد وفد  بل، اقرتحت مجموعة . ه نود يف ظل العمل ا شة هذه ا نا ند  ملقوتذكر الوفد أنه  بم ق لع
نة العمل عل تواصل ا يات اليت  تو ية قامئة طويü من ا ب�ان األفر للجا سـ ص ل وأضاف أن العديد من الوفود طرحت فكرة . هيايقل

نطاق بيل، وقدمت . وأمكل أنه يف الهناية ردت بعض الوفود عىل ذ,. لدراسة ا نود للعمل ا ملسـتقوقال إن األمانة ذكرت عدة  ب
شاورات. الوفود اقرتاحات جديدة تدعي احلاجة عقد  شلكة وقد  ثل  موأمكل قائال إن ذ, قد  سـ م تمي يتذكره وقال إن هذا ما . ً
يح. الوفد حول ما حدث لصحوأضاف أنه بذ, يكون اقرتاح وفد سورسا يف �جتاه ا  . ي

تان وفد مرص عىل اقرتاحه .798 ته لالقرتاح. كسـوشكر وفد  همه للمخاوف . نعوأعرب عن عدم مما تفكام أعرب الوفد عن 
نغار^ وسورسا ياليت عرب عهنا وفدي  ي. ه يع املوا تعامل مع  ضوقال إنه جيب ا مج شابهل ًواسرتسل مؤكدا عىل . مع عىل حنو 

نفس الطريقة يف امللخص نود  يع ا نص اخلاص  تعامل مع ا برضورة ا ب جبم ل  . لل

تان أïر نقطة غاية يف الصحة .799 يا إىل أن وفد  نوب أفر كسـوأشار وفد  يق شاورة . ج للموأمكل أنه إذا اكن لك يشء قابال  ً
بق U. فيجب عكس ذ, يليسـوأضاف أن املوقف احلايل مل  نة مل . مث  ثال، وبرمغ أن دول  يل ا يوأمكل أنه عىل  مل معس ب

ية  ته مجموعة جدول أعامل ا ية إال أن �قرتاح ا*ي قد ية الفكرية وا منترغب يف إدراج موضوع ا تمن لت مل ثالويقة (مللك
CDIP/6/12 Rev. (شلك. ال يزال مضن اجلدول نطاق  تعامل مع دراسة ا بب ا همه  بوأعرب الوفد عن عدم  ل ل س تلفلف . خم 

ية مباكن  باعمهوقال إنه من األ شأهنا.  املامرسات العاديةتإ توصل التفاق  بوأضاف أنه جيب بقاء هذه الويقة إىل أن يمت ا ل  . ث

يع الوïئق .800 بق عىل  مجوأشار وفد سورسا إىل أن نفس املوقف ال  ينط شة حول دراسة . ي نا قوقال إنه جتري لفعل  م
نطاق وأمكل أن عدة وفود أخذت اللكمة لإلشارة إىل أنه مت إجراء ما . ثاصü العمل عىل الويقةوأضاف أن مثة اقرتاح مبو. لا

ـى شات وأن العمل يف الويقة ا نا نهتيكفي من ا ث ق نقطة. مل شأن هذه ا نة مل تصل إىل قرار  لواسرتسل قائال إن ا ب للج وأضاف أنه . ً
ندما بل  عهبذه الطريقة اقرتحت بعض الوفود إدرا<ا يف العمل ا بلملق نة العمل ا شت ا ملق \ للج وأمكل أنه مع ذ, مل تصل . ق

بل نة لقرار هنايئ حول العمل ا ملقا ند جدول األعامل . وأوحض أنه مل توجد إال قامئة مبا قد يمت. للج تام  بوأضاف أنه هبدف ا خت
شاورات يعقد  مهذا، اقرتح الريس أنه  سـ ب. ئ شأهنا خالل األ نقاط مت اختاذ قرار  سـوأوحض أن بعض ا ب وقال إنه مع ذ, مل . وعل
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شأن هذه الويقة ثيمت اختاذ قرار  يا اقرتحا رضورة مواصü . ب نوب أفر ية ووفد  يقواسرتسل قائال إن مجموعة جدول أعامل ا ج لتمن ً
üب وأوحض . وأشار إىل �تفاق عىل ذ,. ملقالعمل عىل تقرير ديري ومت �تفاق عىل إدراج ذ, يف جدول أعامل ا:ورة ا

نطاقعدم وجود ثل هذا �تفاق عىل دراسة ا ل  يكون األمر الواقعي هو اإلشارة إىل عدم وجود . م سـوأمكل أنه هبذه الطريقة 
شاورات الريس مع �قرتاحات . اتفاق بديل هو اقرتاح الريس بعدم ذكر املوضوع عىل أن يمت إدراجه يف  ئوأوحض أن ا مئ ل

بلعمل بشأن الاألخرى   . ملقا

نوب أفر .801 يقوأشار وفد  ناقضج شوهبا ا يا\ت وفد سورسا  تيا إىل أن  ي لب ند . ي نقاش حول  بوقال إن الوفد ذكر أن ا ل
تمت بü. ُخيجدول األعامل هذا مل  شـهتا يف ا:ورة ا نا ملقوأمكل أن هذا يعين أن الويقة ال تزال مضن اجلدول وجيب  قم وذكر . ث

ند تمت هذا ا نة مل  بالوفد أن ا خت مت. لللج نقاش ال يزال  مسـوقال إن ا تأخر عن  فإنوأوحض أنه مع ذ,،. ًرال نة  م العمل يف ا للج
توجب علهيا معاجلة موضوعات أخرى نقاش، جيب نقل الويقة إىل . ياجلدول الزمين و تام ا ثوأمكل أنه نظرا لعدم ا ل خت ً

بü ا:ورة  . ملقا

نقاش حو. ي وفد ا:امنرك ما قاU وفد سورساوكرر .802 وأمكل أنه *, . ثل الويقةلوأوحض أنه مل حيدث اتفاق عىل مواصü ا
بلسيمت  وأنهجيب وضع نص حلل املأزق  شاورات الريس حول العمل ا توصل إىل قرار من خالل  ملقا ئ م  . ل

نة .803 يل من جانب وفود  ية وعكس ما  يوأكد وفد اجلزائر عىل احلاجة إىل الوا معقع بعض ذكر رضورة . ق لوقال إن ا
ي� اعرتض آخرين شات  نا بمواصü ا ق شاورات حول وأمكل أ. مل نقاش يف ا يخضع  تمت األمر بأن هذا املوضوع  ملن الريس ا لل سـ خ ئ

بل سأX يف "ومن مث اقرتح الوفد إدراج ما ييل . وقال إن هذه يه احلقائق. ملقالعمل ا شة هذه ا نا ملواقرتحت بعض الوفود  ق م
üب بü. ملقا:ورة ا نقاش يف ا:ورة ا ملقوعارضت وفود أخرى مواصü ذ, ا ناقش يف وخلص ال. ل  Xسأ تريس إىل أن ا سئ مل

بل شاورات حول العمل ا ملقا  ."مل

شاورات  .804 شـهتا يف ا نا بü و ملوأعرب وفد الربازيل عن أنه ال يرى تعارضا بني بقاء الويقة يف جدول األعامل ل�ورة ا ق مث ملق ً
ية توصل إىل. وقال إن هذا حدث مع العديد من الوïئق األخرى. مسغري الر شاتلوأضاف أنه مل يمت ا نا ق اتفاق يف ا وأشار . مل

ية  شاورات غري الر بل وعقد ا بü أو يف العمل ا شلكة يف بقاء الويقة يف جدول األعامل ل�ورة ا مسالوفد إىل أنه ال يرى  مل ث ملقم ملق
 . يف نفس الوقت

ًواقرتح الريس أن اقرتاح وفد اجلزائر قد يكون حال للميض قدما .805 ً  . ئ

تحدة األمر .806 وأضاف أنه ال يصح . وأشار الوفد إىل اقرتاح وفد الربازيل. يكية اقرتاح وفد اجلزائرملوأيد وفد الوال^ت ا
بل ته يف العمل ا نا ناول يشء مث تمت  ند جدول أعامل  ملقوجود  م شـت ي وأوحض أن اقرتاح . وأمكل أنه لن تكون مثة حاجة *,. قب

نقاش يف العمل ا. وفد اجلزائر يفي لغرض يخضع  ملوأمكل قائال إنه  لل سـ يةً شاورات غري الر مسبل خالل ا مل  . ق

نة وطلب .807 للج الريس موافقة ا تقل الريس إىل الفقرة . ا وافقتوأضاف أهن. �قرتاح ا*ي قرأه وفد اجلزائرعىل ئ ئوا ن
ية   ). س(عالفر

ية  .808 تحدة األمر يكواقرتح وفد الوال^ت ا يث ما جرت مسمل ية من  تكون الفقرة أكرث وا ح اÍموعة ء تعديال  قع ل ً
ته قشـنا بارة . م توصل إىل اتفاق حول �قرتاح، ولكهنا وافقت عىل "لعوقال إن اÍموعة اقرتحت إدراج ا متكن من ا لومل  ت

يه نة مل توافق عىل أي يشء ولكهنا اتفقت )". .CDIP/6/12 Revثالويقة "(بعد " علاإلبقاء  للجوأوحض أن الوفد أدرك أن ا
üب  . ملقعىل اإلبقاء علهيا ل�ورة ا

ية توس .809 عاءل الريس حول إماكية اعÒد الفقرة الفر ن ية ) س(ئ تحدة األمر تعديل ا*ي اقرتحه وفد الوال^ت ا يكمع ا مل ل
تقل الريس إىل الفقرة . ومت اعÒدها.  اÍموعة ءمس ئوا  .10ن
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ية  .810 تحدة األمر يكواقرتح وفد الوال^ت ا بارة مسمل سأX يف ًواتفقت إجامال عىل إدر"لع اÍموعة ء حذف ا  مرشوعملاج ا
üب بارة " ملقجدول األعامل ل�ورة ا ها  بدا لعوا لس رشوع جدول "ت نود  شاورات ما بني ا:ورات حول  مواقرتح الريس عقد  ب م ئ
üب متü ل�ورة ا ملقاألعامل ا تكون كام ييل، ". حمل  üند"سـوقال إن امجل نة يف 9 لبويف إطار ا بل، نظرت ا شأن العمل ا للج  ملقب

بüعدد من � رشوع جدول أعامل ا:ورة ا نود  شاورات ما بني ا:ورات حول  ملققرتاحات، واقرتح الريس عقد  مئ ب  ". م

نغار^  .811 تحدة مسهوأعرب وفد  ته عىل اقرتاح وفد الوال^ت ا يق عن موا مل مجموعة ب�ان أورو الوسطى وا فقبلط ل
ية   .  اÍموعة ءمسيكاألمر

سائل يف واتفقت"واقرتح وفد مرص ما ييل  .812 مل إجامال عىل إدراج ا نادا إىل مرشوعً بü ا ً جدول األعامل ل�ورة ا ت سملق
شاورات الريس ئيجة  مت  ". ن

بوU القرتاح وفد مرص .813 نه املوافقة عىل حذف لكمة . قوأعرب وفد اجلزائر عن   ". ًإجامال"ميكولكن الوفد 

ية إىل اقرتاحه وقال إن مع  .814 تحدة األمر يكوأشار وفد الوال^ت ا ًاحرتامه القرتاح وفد مرص، ال ميكن املوافقة إجامال عىل مل
ية لفعل شاورات غري الر مسيشء حىت يعقد الريس ا مل  . وأمكل أن �قرتاح كام قرأه الوفد يف غري موضعه. ئ

ية .815 تحدة األمر نقطة اليت أïرها وفد الوال^ت ا نغار^ عىل ا يكووافق وفد  مل ل  . ه

ية �حتامسوأعرب وفد ا:امنرك  .816 تحدة األمر يكد األورويب ودوU األعضاء عن اتفاقه مع وفد الوال^ت ا وقال . مل
نب  ية". ً�تفاق إجامال"جتبرضورة  تحدة األمر يكوأعرب الوفد عن دمعه القرتاح وفد الوال^ت ا  . مل

يا .817 بدو  ية  تحدة األمر تقاده بأن اقرتاح وفد الوال^ت ا ًوأعرب الريس عن ا نطق يك مئ ي مل نل إماكية اعÒده توساءل حو. ع
نة بل ا للجمن   . ق

ته يف حذف لكمة  .818 متü"غبوأشار وفد اجلزائر إىل ر تضع " حملا نة  ية ألن ا تحدة األمر سـمن اقرتاح وفد الوال^ت ا للج يكمل
تضمن إماكية حدوث ذ, أم المرشوع ن جدول أعامل وأن األمر ال   . ي

يا اقرتاح وفد اجلزائر .819 نوب أفر يقوأيد وفد  ًبدال مهنا حتر^ ل�قة" سـيعقد"وإضافة " واقرتح"د حذف واقرتح الوف. ج ً . 

يا .820 نوب أفر ية عىل اقرتاحات وفدي اجلزائر و تحدة األمر يقووافق وفد الوال^ت ا ج يك  .مل

تعديالت املقرتحة من جانب وفود الوال^ت 10وقال إنه مت اعÒد الفقرة . ئودون الريس أنه مت حل لك يشء .821 ل مع ا
ية،  تحدة األمر يكا يامل نوب أفر يقواجلزائر، و وعاد . ومت اعÒدهام. 12 و11وأضاف عدم وجود مالحظات عىل الفقرتني . ج

ية  عالريس إىل الفقرة الفر  ). ج(9ئ

يا  .822 نوب أفر يقوساءل وفد  ج يا بصفهتم عت نوب أفر ندا وسورسا و تان و شاورات بني وفود  يقام إذا أمكن عقد ا ج ي ك سـ كمل
ت ية ياألعضاء أحصاب املالحظات ف�   ). ج(9ععلق لفقرة الفر

تا .823 يل �جÒع مؤ ًووافق الريس عىل الطلب ومت تأ ق ج  .ئ

شاورات عىل <ده .824 ملوشكر الريس لك من اشرتك يف ا شاورات. ئ يجة ا تان لقراءة  ملودعا وفد  ن تسـ  .ك

ية  .825 شاورات حول الفقرة الفر يه يف ا تان ما مت �تفاق  عوقرأ وفد  مل عل اق عىل ما ييل، مت �تفإنه وقال ). ج(9كسـ
ية الفكرية " شأن مواطن املرونة يف نظام ا نة بر\مج العمل  شت ا مللكو\ ب للج نة –ق ثا نارص جديدة اقرتحت يف ا:ورة ا م  ل ُع
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ية الفكرية). CDIP/9/11(للجنة  بو يف جمال مواطن املرونة يف نظام ا ية معل الو مللكوأبرزت بعض الوفود أ ي وشددت . مه
ية ودون بعض الوفود عىل احلاجة إ نجز األمانة هذا العمل بفعا لىل أن  ." أو حمافل أخرى/ يف جلان واجلاري العمل تكرارت

متر مع وجود مجلهتا األخرية  . ستسـوأضاف أن الفقرة 

تان .826 سـوساءل الريس عن مدى إماكية اعÒد الفقرة كام قرأها وفد  ن كت متدت. ئ نة العÒد . عوأضاف أهنا ا يت ا للجود ع ُ
هم . ومت اعÒد امللخص. امللخص لاكمل هم املضين، وتكر يق للوفود عىل  سوأعرب الريس عن شكره وتقديره ا معل يئ لعم
هد الفدرايل . الوقت، وتعاوهنم شارين القانويني يف ا برية ا ساندرا غرازيويل،  بة الريس أ نا يق  ملعوأعرب عن تقديره ا نئ ت ك لك ئ ل ملسلعم

ساعدهتا ية الفكرية، عىل  سورسي  ما للملكل  . ي

نصوأش .827 ية  للار وفد �حتاد الرويس إىل الرتمجة الرو نص اإلجنلزيي. سـ تالفات مع ا لوأوحض وجود بعض � متد . خ عوا
تالفات تحقق من � خالوفد عىل األمانة   . لل

توىل  .828 توأعلن الريس أن األمانة  يه توزيعسئ تفق  نص ا سخة من ا عل  مل ل يع الوفودعىلن يع . مج  توفر  سخة  جبموقال إن ا س تن ل
تحدةلغات الع نص. ململ يف األمم ا يقاهتا عىل ا يع الوفود  بدي  توقع أن  لومن ا تعل مج ت  . مل

تازة اليت أدار هبا ا:ورة وتطلع إىل  .829 شكر الريس عىل الطريقة ا يوية  تان مس اÍموعة اآل ملموحتدث وفد  ف سـ ئسـ ك
نة مترة مع ا ته ا للجشار ك  . ملسـم

ية فقدممسوحتدث وفد مرص  .830 ب�ان األفر يق مجموعة ا تام ا:ورةل يع الوفود عىل ا ت الهتاين  شكر اÍموعةوقال إن. خمجل  ت 
مية توجهياتهئالريس عىل  شالكحلكا مل وشاطه يف حل ا تطلع اÍموعةوقال إن. ن يادةت  متراره يف ا لق إىل ا  . سـ

شكر الريس وأعرب عن تقديره لعم/مسوحتدث وفد اجلزائر  .831 ية  ئ مجموعة جدول أعامل ا ف ته وصربه حمكوقال إن . لتمن
تاجئ نة إىل هذه ا نقادا ا  . وشكر الوفد واÍموعة الوفود عىل اإلجنازات. لللج

نغار^  .832 يهمسهوحتدث وفد  شكر الريس عىل صربه وتفا يق  ن مجموعة ب�ان أورو الوسطى وا ف ئبلط وأضاف أن . ل
باحا تقربا ساعة الواحدة  ئة لعمل إىل ا نة رمبا أدخلت سابقة  ًا ي ص ل س ًللج نة أكرث وأعر. ي ها يف أن تكون ا للجبت اÍموعة عن أ مل

يادة الريس بü حتت  نة ا ية يف دورة ا ئفعا ق ملق للج  . ل

يادته وتطلع إىل العمل معه يف مسوحتدث وفد ا:امنرك  .833 شكر الريس عىل  ق �حتاد األورويب ودوU األعضاء  ئ ف
بل سعى إىل �. ملق�جÒع ا نة تعلمت درسا ورمبا  توقال إن ا سللج بلً بكر يف �جÒع ا ملقتام يف وقت  م  . خت

نأه عىل طريقة  .834 يا الريس و نوب أفر هوشكر وفد  ئ يق ست املرة األوىل اليت إ الوفد وقال.  لالجÒعإدارتهج لين هذه 
يل تصف ا نة إىل ما بعد  شات داخل ا نا للمتر فهيا ا ن للج ق ممل ساعة . تسـ ند ا لوقال إن الوفود غادرت يف مرة سابقة   .ً جفرا3:30ع

نة مل تقدم سابقة نطلق فإن ا للجوأضاف أنه من هذا ا تفاين. مل شاركة وا يل عىل ا لوأمكل أن هذا د مل ية يه . ل طوقال إن ا:ميقرا
تكامل ?ا?ا. الفائزة يف الهناية نة ا ناءة اليت أ�حت  شاراكهتم ا سـوشكر الوفد يق الوفود عىل  للج ب  . لم

ية والاكرييب وحتدث وفد راغواي مس مجموعة دول أمرياك .835 بةفتين الال يجة ا ينأ الوفود عىل ا ن لطه اÍموعة وقال إن . تل
يادتهتشكر  قالريس عىل  بüت وئ  . ملقتطلع إىل العمل معه يف ا:ورة ا

ية  .836 تحدة األمر يكوحتدث وفد الوال^ت ا شكر الريس عىل ترأسه ل�ورةمسمل ئ اÍموعة ء  شكراÍموعةوقال إن . ف  ت 
يع الوïئق معلاألمانة عىل  ناسبالعديدةجتمها املضين، و  . مل وإ�حهتا للوفود يف الوقت ا
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ًبأنه أجرى حذفا ?مائ الريس وأقر .837 يفري أون� عىل حضوره و. ً يد  نايئ وا ها � جشكر األمانة عىل د ث سـمع لت سـ
ته ا:امئة طوال ا:ورة شار كو  . م

ية الريس عىل ?اراته  .838 هورية الصني ا ئوشكر وفد  يةا:بلوملشعبمج تام ا:ورة سـا نة ال يه ا ته يف تو تازة و ت ا للج حمك خملم ج
بü. بنجاح يادته يف ا:ورة ا مترار  ملقوتطلع الوفد إىل ا ق بة . سـ تاجئ  يق  تعاون  ته ا يوأعرب الوفد عن موا ن ل طصل   إطاريفلتحق

شاراكهتا. للجنةالعمل  يع الوفود عىل  موشكر الوفد    .مج

 ]املرفق ذ, ييل[
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I. ÉTATS/STATES 
 
(dans l’ordre alphabétique des noms français des États)/(in the alphabetical order of the names 
in French of the States) 
 
 
AFGHANISTAN 
 
Tariq Ahmad SARFARAZ, Head, Afghanistan Central Business Registry and Intellectual 
Property (ACBR-IP), Ministry of Commerce and Industry, Kabul 
 
 
AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA 
 
Selai Percival Ramapulana KHUELE, Deputy Director, Department of International Relations 
and Cooperation (DIRCO), Pretoria 
 
 
ALGÉRIE/ALGERIA 
 
Sami BENCHEIKH EL HOCINE, directeur général, Office national des droits d'auteur et des 
droits voisins (ONDA), Ministère de la culture, Alger 
 
Ali CHABANE, directeur, Normes contractuelles tarifaires, Contrôle du réseau, Office national 
des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA), Alger 
 
Boumediene MAHI, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
 
Sami ALSODAIS, Director General, General Directorate of Industrial Property, King AbdulAziz 
City for Science and Technology (KACST), Riyadh 
 
Ahmed H. ALJASSER, General Directorate of Industrial Property, King AbdulAziz City for 
Science and Technology (KACST), Riyadh 
 
Ibrahim A. AL MALKI, Patent Examiner, Patent Office, Riyadh 
  
N. ALDAWSARI, Ministry of Commerce and Industry, Riyadh 
 
 
ARGENTINE/ARGENTINA 
 
Rodrigo BARDONESCHI, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
Lucía Isabel VIERA (Sra.), Tercer Secretario de Embajada, Dirección Nacional de  Relaciones 
Económicas Multilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Buenos Aires 
 
 
ARMÉNIE/ARMENIA 
 
Armen AZIZYAN, Head, Intellectual Property Agency, Yerevan 
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AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
Matthew FORNO, Acting General Manager, Business Development and Strategy Group, 
International Policy and Cooperation, IP Australia, Woden ACT 
  
David KILHAM, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 
 
 
AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Vera FUCHS (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BANGLADESH 
 
Md. Abdul HANNAN, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Abu Nashir KHAN, Program Officer, Small and Medium Size Enterprise Foundation (SMEF), 
Ministry of Industries, Dhaka 
 
Md. Habibur RAHMAN, Patent Examiner, Department of Patents, Designs and Trademarks, 
Ministry of Industries, Dhaka 
  
Md. Nazrul ISLAM, Minister, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BARBADE/BARBADOS 
 

Marion WILLIAMS (Mrs.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Shani GRIFFITH-JACK (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BELGIQUE/BELGIUM 
 
Leen DE CORT (Mme), attaché, Service public fédéral (SPF), Économie, Petites et moyennes 
entreprises, Classes moyennes et énergie, Bruxelles 
 
Mélanie GUERREIRO RAMALHEIRA (Mme), attaché, Service public fédéral (SPF), Économie, 
Petites et moyennes entreprises, Classes moyennes et énergie, Bruxelles 
 
 
BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) 
 
Laurent GABERELL, Technical Assistant, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BOTSWANA 
 
Nametso KEBOETSWE (Miss), Principal Commercial Officer, Registrar of Companies and 
Intellectual Property, Gaborone 
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BRÉSIL/BRAZIL 
 
Adriana Brigante DEORSOLA (Mrs.), Industrial Property National Institute (INPI), Ministry of 
Development, Industry and Foreign Trade, Rio de Janeiro 
 

Nathaly NUNES UCHÔA (Ms.), Deputy Head of Division, Food and Plants Division, Industrial 
Property National Institute(INPI), Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Rio de 
Janeiro 
 
Ana Gita OLIVEIRA (Mrs.), General Coordinator, Intangible Cultural Heritage, Ministry of 
Culture, Brasilia 
 
Cliffor GUIMARAES, Policy Advisor, Ministry of Culture, Brasilia 
 
 
BULGARIE/BULGARIA 
 
Aleksey ANDREEV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BURKINA FASO 
 
Prosper VOKOUMA, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
Balamine OUATTARA, directeur général, Bureau burkinabé du droit d’auteur (BBDA), Ministère 
de la culture, des arts et du tourisme, Ouagadougou 
 
Boukary KABLE, assistant, Affaires économiques, Direction générale de la propriété industrielle, 
Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, Ouagadougou 
 
Mireille SOUGOURI KABORE (Mme), attachée, Mission permanente, Genève 
 
 
BURUNDI 
 
Jean Bosco MANIRAMBONA, conseiller juridique, Ministère de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, Bujumbura 
 
 
CANADA 
 
Nicholas GORDON, Trade Policy Officer, Intellectual Property, Information and Technology, 
Trade Policy Division, Department of Foreign Affairs and International Trade, Ottawa 
 
Sara AMINI (Ms.), Senior Policy Analyst, Copyright and International Intellectual Property Policy 
Directorate, Department of Industry, Quebec 
 
Saida AOUIDIDI (Ms.), Policy Analyst, International and Research Office, Canadian Intellectual 
Property Office (CIPO), Department of Industry, Ottawa 
 
Sophie GALARNEAU (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
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CHILI/CHILE 
 
Paola GUERRERO ANDREU (Sra.), Abogada, Departamento Internacional, Instituto Nacional 
de Propiedad Industrial (INAPI), Santiago 
 
Maria Catalina OLIVOS BESSERES (Sra.), Abogada, Departamento Políticas Publicas, Instituto 
Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI), Santiago  
 
Martin CORREA FINTERBUSCH, Asesor Legal, Departamento de Propiedad Intelectual, 
Ministerio de Relaciones Exteriores (INAPI), Santiago 
 
 
CHINE/CHINA 
 
LIU Jian (Mr.), Deputy Director General, International Cooperation Department, State 
Intellectual Property Office (SIPO), Beijing 
 
SU Rusong (Ms.), Official, Copyright Administration Department, National Copyright 
Administration of China (NCAC), Beijing 
 
ZHANG Yaning (Ms.), Official, International Cooperation Department, State Intellectual Property 
Office (SIPO), Beijing 
 
 
CHYPRE/CYPRUS 
 
Vicky CHRISTOFOROU (Ms.), Counsellor, Legal Matters on Intellectual Property, Permanent 
Representation of Cyprus to the European Union, Brussels 
 
Myrianthi SPATHI (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Yiangos-Georgios YIANGOULLIS, Expert, Legal Affairs, Permanent Mission, Geneva 
 
Christina TSENTA (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Alicia Victoria ARANGO (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Eduardo MUÑOZ, Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión Permanente  
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
Juan Camilo SARETZKI, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
Andrea Cristina BONNET LÓPEZ (Sra.), Asesora de Propiedad Intelectual, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Bogotá D.C. 
 
Catalina GAVIRIA (Sra.), Asesora de Propiedad Intelectual, Misión Permanente de Colombia 
ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), Ginebra 
 
Laura GARCIA (Sra.), Pasante, Misión Permanente, Ginebra 
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COMORES/COMOROS 
 

Mze AHMED, chef, Service de la politique commerciale, Direction du commerce extérieur, 
Ministère de l'économie et du commerce, Moroni 
 
Athoumani DAROUECHE, chef, Service information, formation, coopération, Direction nationale 
de l’industrie, Moroni 
 
 
CONGO 
 
Roger Bruno ONGOLY, directeur, Cabinet du Ministre d’État, Ministère du développement 
industriel et de la promotion du secteur privé, Brazzaville 
 
André POH, ministre conseiller, Mission permanente, Genève 
  
Célestin TCHIBINDA, secrétaire d’ambassade, Mission permanente, Genève 
 
Gabriel OYOUKOU, chef, Service de la documentation et information brevet, Antenne nationale 
de la propriété industrielle (ANPI), Ministère du développement industriel et de la promotion du 
secteur privé, Brazzaville 
 
 
COSTA RICA 
 
Sylvia POLL (Sra.), Embajadora, Representante Permanente Alterna, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Norman LIZANO, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
Katia Mora (Sra.), Jueza del Tribunal Administrativo, San José 
 
Norma UREÑA (Sra.), Jueza del Tribunal Administrativo, San José 
 
 
CÔTE D’IVOIRE  
 
Loukou Denis BOHOUSSOU, directeur général, Office ivoirien de la propriété intellectuelle 
(OIPI), Ministère de l'industrie et de la promotion du secteur privé, Abidjan 
 
Tiémoko MORIKO, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
CUBA 
 
Mónica RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
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DANEMARK/DENMARK 
 
Niels HOLM SVENDSEN, Chief Legal Counsellor, Policy and Legal Affairs, Danish Patent and 
Trademark Office, Ministry of Business and Growth, Taastrup 
 
Heidi BECH LINAA (Mrs.), Special Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry 
of Business and Growth, Taastrup 
 
 
DJIBOUTI 
 

Mohamed Siad DOUALEH, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, 
Genève 
 

Djama Mahamoud ALI, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
 
Hisham BADR, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Azza Abdallah Saleh ABO EL NAGA (Mrs.), Director General, Technical Information and 
Technology Department, Egyptian Patent Office, Academy of Scientific Research and 
Technology (ASRT), Ministry of Scientific Research, Cairo 
 
Mokhtar WARIDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
 
Mohamed Abdallah Samir BORHAN, Second Secretary, United Nations Specialized Agencies 
Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Cairo 
 
 
EL SALVADOR 
 
Martha Evelyn MENJIVAR CORTÉZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
Luis GALLEGOS, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 
 
Juan Carlos SÁNCHEZ, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
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ESPAGNE/SPAIN  
 
Miguel Ángel CALLE IZQUIERDO, Registrador Central de la Propiedad Intelectual, Dirección 
General de Política e Industrias Culturales y del Libro, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, Madrid 
 
Patricia GARCIA-ESCUDERO (Sra.), Directora, Oficina Española de  Patentes y Marcas 
(OEPM), Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid 
 
Eduardo SABROSO LORENTE, Consejero Técnico, Departamento de Coordinación Jurídica y 
Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, Madrid 
 
Xavier BELLMONT ROLDÁN, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
Xavier VILASECA LEMUS, Colaborador, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Neil GRAHAM, Attorney Advisor, Office of Intellectual Property and Enforcement, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
 
Carrie LACROSSE (Ms.), Foreign Affairs Officer, Office of Intellectual Property Enforcement, 
Bureau of Economics, Energy and Business Affairs, United States Department of State, 
Washington, D.C.  
 
Marina LAMM (Ms.), Patent Attorney, Office of External Affairs, United States Patent and 
Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
 
J. Todd REVES, Intellectual Property Attaché, Economic and Science Affairs, Permanent 
Mission, Geneva 
 
 

 ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 
  
 Girma Kassaye AYEHU, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION  
 
Elena KULIKOVA (Ms.), Head of Division, Legal Department, Ministry of Foreign Affairs, 
Moscow 
 
Ivan A. BLIZNETS, Rector, Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks, 
(ROSPATENT), Moscow 
 
Natalia SOKUR (Ms.), Specialist, International Cooperation Department, Federal Service for 
Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow 
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FRANCE 
 
Isabelle CHAUVET (Mme), chef, Service des affaires européennes et internationales, Institut 
national de la propriété industrielle (INPI), Paris 
 
Katerina DOYTCHINOV (Mme), conseillère, Affaires économiques et développement, Mission 
permanente, Genève 
 
 
GAMBIE/GAMBIA 
 
Janaiba BADJAN (Mrs.), Registrar, Department of Trademarks and Patents, Ministry of Justice, 
Banjul 
 
Anna DIBBA (Ms.), Department of Trademarks and Patents, Ministry of Justice, Banjul 
 
 
GÉORGIE/GEORGIA  
 
Ekaterine EGUTIA (Mrs.), Deputy Chairman, National Intellectual Property Center 
(SAKPATENTI), Tbilisi 
 
Zviad MATIASHVILI, Head, Patents Department, Intellectual Property Office of Georgia, Tbilisi  
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Ioannis KATSARAS, First Counsellor (Economic and Commercial Affairs), Ministry of Foreign 
Affairs, Athens 
 
Paraskevi NAKIOU (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
Evgenia KOUMARI (Ms.), Jurist, General Secretariat of Commerce, Ministry of Development, 
Competitiveness and Shipping, Athens 
 
 
GUINÉE/GUINEA 
 
Mohamed Lamine BANGOURA, chef, Service administratif et financier, Bureau guinéen des 
droits d’auteur (BGDA), Ministère de la culture et du patrimoine historique, Conakry 
 
Maixent LENO, chef, Division perception, Bureau guinéen des droits d’auteur (BGDA), Ministère 
de la culture et du patrimoine historique, Conakry 
 
Aminata KOUROUMA (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
INDE/INDIA 
 
Alpana DUBEY (Mrs.), First Secretary (Economic), Permanent Mission, Geneva 
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INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Dian Triansyah DJANI, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva  
 
Budi IRMAWAN, Director, Metal Based Industry, Directorate General of Industrial Based 
Manufacture, Ministry of Industry, Jakarta 
 
Achmad Rodjih ALMANSOER, Deputy Director, Aerospace and Defense Instruments, 
Directorate General of High Technology Based Industry, Ministry of Industry, Jakarta 
 
Fredy JUWONO, Deputy Director, Directorate for Metal Based Industry, Directorate General of 
Industrial Based Manufacture, Ministry of Industry, Jakarta 
 
Asa SILALAHI, Deputy Director, Agriculture and Commodity, Directorate of Trade, Industry, 
Investment and Intellectual Property Rights, Directorate General of Multilateral Affairs, Ministry 
of Foreign Affairs, Jakarta 
 
Yovita SURYANI (Ms.), Head, Legal and Cooperation, Secretariat of Directorate General of 
Small and Medium Industry, Ministry of Industry, Jakarta 
 
Tarli SUTRISNO, Head, Legal an Cooperation, Directorate for Metal Based Industry, Directorate 
General of Industrial Based Manufacture, Ministry of Industry, Jakarta 
 
Katri WAHYUNINGSIH (Ms.), Head, Legal and Cooperation, Secretariat of Directorate General 
of High Technology Based Industry, Ministry of Industry, Jakarta 
 
Muhammad TAUFIQ, Directorate, Metal Based Industry, Directorate General of Industrial Based 
Manufacture, Ministry of Industry, Jakarta 
 
Angga Walesa YUDHA, Secretariat, Directorate General of Small and Medium Industry, Ministry 
of Industry, Jakarta 
 
Nina Saraswati DJAJAPRAWIRA (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Arsi FIRDAUSY, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Bianca SIMATUPANG (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)  
 
Seyed Mohammad Reza SAJJADI, Ambassador, Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 
 
Abbas BAGHERPOUR ARDEKANI, Ambassador, Deputy Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 
 
Mohammad GHORBANPOUR NAJAFABADI, Expert, Legal Department of Ministry of Foreign 
Affairs, Tehran  
 
Ali NASIMFAR, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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IRLANDE/IRELAND  
 
Gérard CORR, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
James KELLY, First Secretary, Intellectual Property Unit, Department of Jobs, Enterprise 
and Innovation, Dublin 
 
Joan RYAN (Ms.), Second Secretary, Intellectual Property Unit, Department of Jobs, Enterprise 
and Innovation, Dublin 
 
Cathal LYNCH, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva  
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Maria Concetta CASSATA (Mrs.), Director, Service III, Copyright and Supervision over S.I.A.E., 
General Direction for Library Heritage, Cultural Institutes and Copyright, Ministry for Cultural 
heritage and Activities, Roma 
 
Marialaura PULIMANTI (Mrs.),  Assistant, Service III, Copyright and Supervision over S.I.A.E., 
General Direction for Library Heritage, Cultural Institutes and Copyright, Ministry for Cultural 
heritage and Activities, Roma 
 
Tiberio SCHMIDLIN, Counsellor (Trade, Intellectual Property), Permanent Mission, Geneva 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Hiroki KITAMURA, Director, Multilateral Policy Office, International Affairs Division, General 
Affairs Department, Japan Patent Office, Tokyo 
 
Kenji SHIMADA, Deputy Director, International Affairs Division, General Affairs Department, 
Japan Patent Office, Tokyo 
 
Satoshi FUKUDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KAZAKHSTAN 
 
Bauyrzhan KAZBEKOV, Head, Organization Control and Personnel Direction, Committee on 
Intellectual Property Rights, Ministry of Justice, Astana 
 
 
KENYA 
 
Edward SIGEI, Chief Legal Officer, Kenya Copyright Board (KECOBO), Nairobi 
 
 
KOWEIT/KUWAIT 
 
Hussain M. SAFAR, attaché (affaires commerciales), Mission permanente, Genève 
 
 
LIBAN/LEBANON 
 



CDIP/9/17 
Annex 
11 
Abbas MTEIREK, Head, Service of Treaties, Department of International Organizations, Ministry 
of Foreign Affairs and Emigrants, Beirut 
 
 
MADAGASCAR 
 
Haja RASOANAIVO, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Ismail MOHAMAD BKRI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALI 
 
Andogoly GUINDO, directeur général, Bureau malien du droit d’auteur (BUMDA), Bamako 
 
Moussa CISSE, chargé des affaires juridiques et des accords de coopération, Centre malien de 
promotion de la propriété industrielle (CEMAPI), Ministère de l'économie, de l'industrie et du 
commerce, Bamako 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Mohamed EL MHAMDI, ministre, Mission permanente, Genève 
 
Amina ADNANI (Mme), chef, Service de la coordination juridique, Office marocain de la 
propriété industrielle et commerciale, Casablanca 
 
 
MAURICE/MAURITIUS 
 
Adam KOODORUTH, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
Dislshaad UTEEM (Mme), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
José R. LÓPEZ DE LEÓN, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
Brenda BAEZA MERCADO (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), México, D.F. 
 
 
MONACO 
 
Carole LANTERI (Mlle), représentant permanent adjoint, Mission permanente, Genève 
 
Gilles REALINI, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
MYANMAR 
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Lynn Marlar LWIN (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Shanker Das BAIRAGI, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Ram Sharan CHIMORIYA, Director, Industrial Property Section, Department of Industry, 
Ministry of Industry, Commerce and Supplies, Kathmandu 
 
Hari Prasad ODARI, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
NICARAGUA 
 
Adriana Sarai DIAZ MORENO (Sra.), Registradora Suplente Propiedad Intelectual, Ministerio 
de Fomento, Industria y Comercio, Managua 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA  
 
Ibrahim HASSAN, Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Hedvig BENGSTON (Ms.), Senior Legal Adviser, Legal and Political Affairs, Norwegian 
Industrial Property Office (NIPO), Oslo 
 
 
PAKISTAN 
 
Sajjad AHMAD, Director General, Intellectual Property Organization of Pakistan (IPO-Pakistan), 
Islamabad 
 
 
PANAMA 
 
Yasmina PIMENTEL (Sra.), Viceministra de Industrias y Comercio, Ministerio de Comercio e 
Industrias, Panamá 
 
Virgilio SOUSA VALDÉS, Director Nacional de Comercio, Ministerio de Comercio e Industrias, 
Panamá 
 
 
PARAGUAY 
 
Raúl MARTÍNEZ, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Advisor Intellectual Property, Directorate General for 
Enterprise and Innovation, Department for Innovation, Ministry of Economic Affairs, The Hague 
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PÉROU/PERU 
 
Giancarlo LEON COLLAZOS, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PHILIPPINES 
 
Maria Corazon MARCIAL (Ms.), Director III, Bureau of Trademarks, Intellectual Property Office 
of Philippines (IPOPHL), Taguig City 
 
Josephine M. REYNANTE (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PORTUGAL 
 
Filipe RAMALHEIRA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
QATAR 
 
Ibrahim ALSAYED, Cultural Expert, Heritage Department, Ministry of Culture, Arts and Heritage, 
Doha 
  
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
PARK Jaehun, Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), 
Daejeon 
 
PARK Hyunsoo, Senior Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
 
JEONG Moncheol (Mrs.), Assistant Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean 
Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 

 
Lilia BOLOCAN (Mrs.), Director General, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), 
Chisinau 
 
Liliana VIERU (Mrs.), Deputy Director, Intellectual Property Promotion and Publishing 
Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau 
 
 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Ysset ROMAN (Sra.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
María Ayalivis GARCIÁ MEDRANO (Sra.), Coordinadora, Departamento de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), 
Santo Domingo 
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RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM Tong Hwan, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Anna MORAVCOVÁ (Mrs.), Advisor, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague 
 
Evžen MARTÍNEK, Lawyer, International Department, Industrial Property Office, Prague 
 
Jan WALTER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Alexandru Cristian ŞTRENC, Deputy Director General, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest  
 
Daniela BUTCA (Mrs.), Head, International Cooperation Bureau, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest  
 
Eugenia OPRESCU (Mrs.), International Cooperation Expert, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest  
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Michelle FREW (Ms.), Deputy Director, Intellectual Property Office, Newport 
 
Miranda DAWKING (Mrs.), Head, Trade Policy Team, Intellectual Property Office, Newport 
 
Hywel MATTHEWS, International Institutions Officer, Intellectual Property Directorate, 
Intellectual Property Office, Newport 
 
Sean SMITH, Policy Advisor, International Policy Directorate, Intellectual Property Office, 
Newport 
 
Nicola NOBLE (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
 
Silvano M. TOMASI, nonce apostolique, observateur permanent, Mission permanente, Genève 
 
Carlo Maria MARENGHI, membre, Mission permanente, Genève 
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SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Fodé SECK, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
Abdourahmane Fady DIALLO, directeur technique, Agence sénégalaise pour la propriété 
industrielle et l’innovation technologique (ASPIT), Ministère des mines, de l'industrie, de 
l’agro-industrie et des petites et moyennes entreprises, Dakar 
 
Ndèye Ndèye Fatou LO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Emil ŽATKULIAK, Senior Counsellor, Industrial Property Office of the Slovak Republic, 
Banská Bystrica 
 
 
SLOVÉNIE/SLOVENIA  
 
Grega KUMER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SOUDAN/SUDAN 
 
Osman MOHAMMED, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 

Patrick ANDERSSON, Senior Patent Examiner, Patents, Swedish Patent Office, Stockholm 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseillère juridique senior, Division droit et affaires 
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Lena LEUENBERGER (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
 
SWAZILAND 
 

Stephen MAGAGULA, Registrar, Intellectual Property Office, Mbabane 
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THAÏLANDE/THAILAND 
 
Pisanu CHANVITAN, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Veranant NEELADANUVONGS, Deputy Director General, Department of industrial Promotion, 
Ministry of Industry, Bangkok 
 
Thanit NGANSAMPANTRIT, Head, International Cooperation Section 2 (Europe), Division of 
Intellectual Property Promotion and Development, Department of Intellectual Property, Ministry 
of Commerce, Nonthaburi 
 
Tanyarat MUNGKALARUNGSI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Thanavon PAMARANON (Ms.), Second Secretary, Department of International Economic 
Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Bangkok 
 
Sompit NAENNAR (Ms.), Foreign Relations Officer, Department of Industrial Promotion, Ministry 
of Foreign Affairs, Bangkok 
 
 
TOGO 
 
N’na Sary KANDA (Mme), directrice générale, Institut national de la propriété industrielle et de 
la technologie (INPIT), Ministère du commerce, de l’industrie, de l’artisanat et des petites et 
moyennes entreprises, Lomé  
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Moncef BAATI, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
Mokhtar HAMDI, directeur, Propriété industrielle et registre central du commerce, Institut 
national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), Tunis 
 
Raja YOUSFI (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
TURQUIE/TURKEY  
 
Ismail GÜMÜS, Patent Examiner, International Affairs Department, Turkish Patent Institute 
(TPI), Ankara 
 
 
URUGUAY 
 
Maria Del Rosario MOREIRA MENDEZ (Sra.), Asesora, Dirección Nacional de Propiedad 
Industrial, Montevideo 
 
Gabriel BELLON, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
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VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 
OF) 
 
Oswaldo REQUES OLIVEROS, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
VIET NAM 
 

NGUYEN Duc Dung, Head, International Cooperation Division, National Office of Intellectual 
Property (NOIP), Ministry of Science and Technology, Hanoi 
 
MAI Van Son, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
YÉMEN/YEMEN 
 

Abdallah Mohammed BADDAH, Director, Intellectual Property Office, Intellectual Property 
Section, Ministry of Culture, Sana’a 
 
 
ZAMBIE/ZAMBIA 
 
Ngosa MAKASA (Ms.), Senior Examiner Patents, Trademarks, Patents and Companies 
Registration Agency (PACRA), Ministry of Commerce, Trade and Industry, Lusaka 
 
Lillian Saili BWALYA (Mrs.), First Secretary (Commercial Affairs), Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/  

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 
(FAO)/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION FOR THE UNITED NATIONS (FAO) 
 
Shakeel BHATTI, Secretary, International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture, Plant Production and Protection Division, Rome 
 
 
CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 
(CNUCED)/UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD) 
 
Ermias Tekeste BIADGLENG, Legal Expert, Intellectual Property Unit, Division on Investment 
and Enterprise, Geneva 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU) 
 
Delphine LIDA (Mrs.), Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
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ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE(OAPI)/AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPRETY ORGANIZATION (OAPI)  
 
Paulin EDOU EDOU, directeur général, Yaoundé 
 
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO) 
 
Khabibullo FAYAZOV, Vice-President, Moscow 
 
 
OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) 
 
Konstantinos KARACHALIOS, Representative, Directorate International Affairs, Munich, 
Germany 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION 
(WHO) 
 
Peter BEYER, Senior Adviser, Department of Public Health, Innovation and Intellectual 
Property, Geneva 
 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO) 
 
Christopher J. KIIGE, Director, Industrial Property, Harare 
 
 
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF) 
 
Ridha BOUABID, ambassadeur, observateur permanent, Délégation permanente, Genève  
 
Sandra COULIBALY LEROY (Mme), observateur permanent adjoint, Délégation permanente, 
Genève  
 
 
SOUTH CENTRE 
 
Carlos CORREA, Special Advisor, Trade and Intellectual Property, Geneva 
 
Germán VELASQUEZ, Special Advisor, Health and Development, Geneva 
 
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Manager, Innovation and Access in Knowledge Programme, 
Geneva 
 
Nirmalya SYAM, Programme Officer, Innovation and Access to Knowledge Programme, 
Geneva 
 
Melinda MINTY (Ms.), Intern, Innovation and Access to Knowledge Programme, Geneva 
 
Kevon SWAM, Intern, Innovation and Access to Knowledge Programme, Geneva 
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ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION 
(WTO) 
 
Jayashree WATAL (Mrs.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva  
 
Xiaoping WU (Mrs.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU) 
 
Georges-Remi NAMEKONG, Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC 
COOPERATION (OIC) 
 
Slimane CHIKH, ambassadeur, observateur permanent, Délégation permanente, Genève 
 
Fuat CANAN, premier secrétaire, Délégation permanente, Genève 
 
 
 
 
  
III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES / 

INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
Association IQSensato (IQSensato) 
Sisule F. MUSUNGU, President, Geneva 
Susan ISIKO ŠTRBA (Ms.), Expert, Geneva 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA international)/European Law 
Students’Association (ELSA International) 
Guillaume ANDRE, Head, ELSA France, Paris 
Davide ARDUINI, Representative, ELSA Italy 
Hilma-Karoliina MARKKANEN, Representative, ELSA Finland 
Hande ÖZTÜRK, Representative, ELSA Turkey  
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 
Michael John BRUNNER, Chairman, Q207, Zurich 
 
Association littéraire et artistique internationale (ALAI)/International Literary and Artistic 
Association (ALAI) 
Victor NABHAN, président, Paris 
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Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 
Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) 
Pedro ROFFE, Senior Associate, Programme on Innovation, Technology and Intellectual 
Property, Geneva 
Ahmed ABDEL LATIF, Senior Programme Manager, Programme on Innovation Technology and 
Intellectual Property, Geneva 
Alessandro MARONGIU, Programme Assistant, Programme on Innovation, Technology and 
Intellectual Property, Geneva 
Daniella Maria ALLAM (Miss), Junior Programme Officer, Programme on Innovation, 
Technology and Intellectual Property, Geneva 
 
Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (CCIRF) 
Elena KOLOKOLOVA (Mrs.), Representative, Geneva 
 
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC) 
Jennifer BRANT (Ms.), Consultant, Geneva 
 
Communia, International Association on the Public Domain (COMMUNIA) 
Mélanie DULONG DE ROSNAY, President of the Administration Council, Paris 
 
Creative Commons Corporation  
Andrés GUADAMUZ, Representative, Edinburgh, United Kingdom 
 
CropLife International 
Tatjana R. SACHSE (Ms.), Legal Advisor, Geneva 
 
Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE)/ 
Ibero-Latin-American Federation of Performers (FILAIE) 
Luis COBOS PAVÓN, Presidente, Madrid 
José Luis SEVILLANO ROMERO, Presidente del Comité Técnico, Madrid 
Paloma LÓPEZ PELÁEZ (Sra.), Miembro del Comité Legal, Comité Jurídico, Madrid 
Carlos LÓPEZ SÁNCHEZ, Miembro del Comité Legal, Madrid 
Miguel PÉREZ SOLÍS, Asesor Legal, Departamento Jurídico, Madrid  
 
Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA) 
Guilherme CINTRA, Manager, Innovation, Intellectual Property and Trade, Geneva 
Andrew P. JENNER, Director, Innovation, Intellectual Property and Trade, Geneva 
Chiara GHERARDI (Ms.), Policy Analyst, Geneva 
 
Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI)/International Federation of the 
Phonographic Industry (IFPI)  
Elena BLOBEL (Ms.), Legal Adviser, Global Legal Policy, London 
 
Fédération internationale de la vidéo (IVF)/International Video Federation (IVF) 
Scott MARTIN, Legal Advisor, Brussels 
Benoît MÜLLER, Legal Advisor, Brussels 
 
Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF)/ 
International Federation of Film Producers Associations (FIAPF) 
Bertrand MOULLIER, Senior Expert, Paris 
 
Free Software Foundation Europe (FSFE) 
Karsten GERLOFF, President, Berlin 
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Institute for Intellectual Property and Social Justice (IIPSJ) 
Jamar STEVE, Associate Director, Howard University School of Law, Washington, D.C. 
 
International Committee for the Indians of the Americas (INCOMINDIOS)/International 
Committee for the Indians of the Americas (INCOMINDIOS)  
Erich KOFMEL, Member United Nations Working Group, Zurich 
 
Internationale de l’éducation (IE)/Education International (EI) 
David ROBINSON, Senior Advisor, Brussels 
 
Internet Society (ISOC) 
Nicolas SEITLER, Policy Advisor, Geneva 
 
Knowledge Ecology International (KEI) 
Thiru BALASUBRAMANIAM, Representative, Geneva 
 
Latin Artis 
Abel MARTIN VILLAREJO, Head, Madrid 
 
Médecins Sans Frontières (MSF)  
Michelle CHILDS (Ms.), Director, Policy Advocacy, Campaign for Access to Essential  
Medicines, Geneva  
Katy ATHERSUCH (Ms.), Medical Innovation and Access Policy Advisor, Geneva  
Hafiz AZIZ-UR-REHMAN, Legal and Policy Advisor, Geneva 
 
Medicines Patent Pool 
Esteban BURRONE, Policy Advisor, Geneva 
 
Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA) 
Jens BAMMEL, Secretary General, Geneva 
 
 
 
IV.   BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair:   Mohamed Siad DOUALEH (Djibouti) 
 
Vice-Président/Vice-Chair: Alexandra GRAZIOLI (Mme/Mrs.) (Suisse/Switzerland) 
 
Secrétaire/Secretary:  Irfan BALOCH (OMPI/WIPO) 
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V. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL 
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
 
Francis GURRY, directeur général/Director General 
 
Geoffrey ONYEAMA, vice-directeur général/Deputy Director General 
 
Irfan BALOCH, secrétaire du Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP) 
et directeur, Division de la coordination du Plan d’action pour le développement/Secretary to the 
Committee on Development and Intellectual Property (CDIP) and Director, Development 
Agenda Coordination Division 
 
Lucinda LONGCROFT (Mme/Mrs.), directrice adjointe par intérim, Division de la coordination du 
Plan d’action pour le développement/Acting Deputy Director, Development Agenda 
Coordination Division 
 

Georges GHANDOUR, administrateur principal de programme, Division de la coordination du 

Plan d’action pour le développement/Senior Program Officer, Development Agenda 

Coordination Division 
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