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االجتماع األقاليمي األول بشأن التعاون بني بلدان اجلنوب حول إدارة امللكية الفكرية، 
  واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور، وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 
 

ميياجامتع   لأقا
يابرا سطس 10 إىل 8، من يلز  2012 غأ

 تقرير ملخص

 األمانة من إعداد

تعاون  شأن ا ميي األول  لُعقد الاجامتع األقا ب نوب ل ية جلبني بدلان ا رشوع جدول أعامل ا يذ  يا يف إطار  منيف براز لتيل م اذلي تنف
ية وب "خيص نوب من بدلان ان ية بني بدلان ا ية الفكرية وا تعاون حول ا متعزيز ا جلمللك من  ".دلان أقل منوالتل

يد  .1 ية يف الربازيل، ا تح الاجامتع، اذلي ُعقد يف وزارة اخلار سـا لت ج يا،ف با نأخلاندرو رواك اك شار رييس م ئمدير و  يف مست
ية ية العا ية ا ملقطاع ا لتحت بو، ومدير لبن نوب من بدلان مرشوع ي يف الو ية بني بدلان ا ية الفكرية وا تعاون حول ا جلتعزيز ا من لتل مللك

ية وبدل يا وأشار ً.ان أقل منوامان با نأخلاندرو رواك اك ية  م تا ته الا حيف  ت يةإىلفلكم نوب مه أ تعاون بني بدلان ا جل ا  آخر ابلغ سارمكل
تعاون ادلويل حياذي سارات ا ية من  لاأل م نوبمه شامل وا تعاون بني ا جل ا ل ثاليث ل تعاون ا ل أو ا هالول حملّ حيل  ترب األمم .امّ تع و

تعاو نذ زمن طويل ا تحدة  لا نود جدول أعامل اممل ند همم من  نوب أولوية، وهو  مجلن بني بدلان ا ب ب تحدة، إذ جل ملية العامة لألمم ا ع
تقينإ تعاون ا يل ا ية  يةل ر ترب و لنه طاملا ا ل تفع سـ سـ لع ئي تمدت عام . ُ ُوقد ا نوس أيريس خطة معل 1987ع تعاون يبو تعزيز ا ل  ل

يذه، و ية و نا بدلان ا تقين بني ا نفا تم ل ل متدتل ية الععا تحدة مجلع ا يه ، 33/134 القرارملامة لألمم ا ئابدلور الرييس فاذلي أقرت 
تعاون هذا ا هات مروجة وحمفزة  تخصصة  تحدة ا بغي أن تؤديه واكالت األمم ا لاذلي  مل لمل كج ياق  .ين ية، ويف  سـوعىل هذه ا خللف

متدته  ية اذلي ا عرشوع جدول أعامل ا لتمن يم ية اب نة ا منا ن لتللج ية الفكريةة ملع تعاون بني  2011مفرب  يف نومللكوا لهبدف تعزيز ا
نوب  ية الفكريةجلبدلان ا ميي  دُعق، مللكيف جمال ا بادل بغية تعزيزاألول لالاجامتع األقا تجاربت  ية لا ية واإل مي الو قلن ته، ط تمنيو

يدية واأفضل املامرسات يف جماالت تبادل ًفضال عن  ية واملعارف ا ية الفكرية، واملوارد الورا تقلإدارة ا لث لفوللكور، وحق مللك
شات . املؤلف واحلقوق اجملاورة نا يس احللول حمل ا هدف من الاجامتع  تطرد قائال إن ا قوا مل لسـ ل يف واملفاوضات اليت جتري ً

بوخمتلف إطار  ية ادلوية، اكياللجان ادلامئة يف الو لنة احلكو ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة أو مللج نة ادلامئة ا نا  من بني ،ملعللج
ًنرباالاجامتع ابألحرى، أن يكون بل  ى،جلان أخر تجاربت للحوار وبادل املعارف م  وأفضل املامرسات يف ما خيص لوا

يجي  تخدام الاسرتا تالا ية يف سـ لتمنية الفكرية دلفع جعةل ا بدلان منوا يف للملك ية وأقل ا نا بدلان ا ًا ل ل ثالثة مل املذكورة لاجملاالت ا
هد الوطين وحتدث .أعاله للملك ريس ا ملع ية ئ نا عية ا ية يف الربازيل،لص تجارة اخلار ناعة وا ية وا تابع لوزارة ا جا ل لص من يد لتل لسـ ا
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يال، يورغي شات ف أ نا تاجئ امللموسة اليت متخضت عن ا نوب كواحدة من أكرث ا تعاون بني بدلان ا بو  بادرة الو قنوه  مل ن جل لل ي لمب ّ ف
ية يد يور. لتمناليت جرت إىل اآلن يف إطار جدول أعامل ا لسـوسلط ا ية ّ نا بدلان ا ية أن تزيد ا يال الضوء عىل أ مغي أ لف ل مه

بدلان األقل منوا من تع ًوا نوب من خالل ال ية بدلان ا سامه يف رسيع  يا ليك  نولو يل العلوم وا جلوهنا يف جماالت من  من ت تب ت ج لتك ق
باكت  سمى  شاركة يف ما  شـا ي توحبمل تاكر ا ملفالا يال يف هذ. ، من مضن أمور أخرىب يد يورغي أ فولفت ا باه لسـ نتا الصدد ا

بو شاركني إىل أن حكومة الربازيل والو يا ية مل نوب يف جمال ا تعاون بني بدلان ا يوقعان مذكرة تفامه تريم إىل الهنوض اب مللك  جل ل ّسـ
متول من بفضلالفكرية  شاريع ملموسة  بادرات و  ّ سـ م بو يف الربازيلم تب الو يديرها  ية اجلديدة اليت  تامئ ناديق الا يا سـ ن مكلص . س

يئوحتدث ري ية الرباز ية الفكرية يف وزارة اخلار بة ا يلس  جشع ية حكومة الربازيل، ةمللك يث نوبريغا، ابمس وزارة خار يد  ج، ا كين لسـ
شرتك بني   العامًوحتديدا ابمس انئب األمني رشوع ا ية هذا ا شدد بدوره عىل أ ية،  نولو تصادية وا ملشؤون الا مه ي مللل ل جل تك ق

بادل  نوب، وال سـامي  تبدلان ا تجاربجل يدات املامثةل بلا تحدايت وا يني بدلان تواجه العديد من ا  . لتقل

يدي واملوارد  "، أي 1املوضوع وللوقوف عىل الوضع الراهن يف   .2 ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلاملعارف ا ل تع لتقل ل ل
ية ية ادلويةالوضع الراهن و: ثالورا نة احلكو ية يف ا سائل الر تقدم وا لا للج سـ مل مل يد  لبيان ريّمصور قص ُعرض رشيط ،"ئي لسـا

بو يدية يف الو ند، مدير إدارة املعارف ا ند يند  تقل ل ي لي ف يد . ف لسـوركز ا ندّ ند لند  ي في ية ف يانه عىل أ مه يف  ية واملعارف ب ثاملوارد الورا
يدية والفوللكور ية اليت تعرتض احلفاظ عىل لتقلا تحدايت الر بو يف هذا اجملال، وعىل ا سـ وعىل ادلور اذلي تضطلع به الو ل ئيي

يدية والفوللكوراملو ية واملعارف ا تقلارد الورا تقين و.  وحاميهتالث تعاون ا نظمة، ابإلضافة إىل ا لولفت إىل أن دور ا ل تكوين مل
تفاوض عىل صك قانوين دويلمنرب، هو توفري الكفاءات يدية أو أكرثلل  بري لتقل يؤمن حامية فعاةل للمعارف ا لتع وأشاكل ا

يدي ثقايف ا تقلا تعامل مع أوجه الل يةل، وا ية الفكرية واملوارد الورا ثلرتابط بني ا بدلان . مللك شاركة ا نظر إىل  لومىض قائال إنه اب م ل ً
بادل  ناة هممة  تعاون  نوب، فإن هذا ا تعاون بني بدلان ا شطة يف املفاوضات يف موضوع ا بدلان األقل منوا ا ية وا نا تا ل جل ل ن ل لل ق لم ً

تجارب شرتك يف هذا اجملاللا مية واخلروج مبوقف  م ا ييتقدم و. لق يد يوانه نغاالاب  يلا سـسـ يا، ل نولو سم العلوم وا ج، مدير  لتك ق
يةونظام  شعوب األ صلمعارف ا يا، عرضل نوب أفر يق يف  نوب ألجل اعامتد صك ملزم ًاج ئة بدلان ا ية  يه إىل أ جل أشار  ب تعمه ف

يدية والفوللكورًقانوان محلاية  ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا ترب أنو. لث ناعا بدلان ا م ا ل يا يف لعبت ية ل ًحىت اآلن دورا ر ئيسـ ً
سـىن امليض قدما حنو عقد  ها حىت  تاج إىل بلورة مو نوب ال تزال  ية ادلوية، لكن بدلان ا نة احلكو ًمفاوضات ا ت حت جل ل يللج قف م

ثال . مؤمتر دبلومايس يل ا ملوميكن عىل  شارك يف سب نوب  تئة بدلان ا جل لب ، ويه مجموعة الصنيو 77مجموعة الـمنتدى معل تع
ية ادلويةتمت نة احلكو يايس خارج إطار ا تالمح ا سط من ا لزي بكوهنا حتظى  للج سـ ل مبق ل بق. ّ تاج يو سائل اليت  ثري من ا حتى ا مل لك
يةملعاجلة، مبا فهيا احلقوق ا يدية لاملا تأىت من املعارف ا نوية اليت  تقل وا ت يديلملع ثقايف ا بري ا تقلوأشاكل ا ل لتع شاركة ل سأةل  م، و م

يل إىل  بني، وا ملاملرا يدية املربطة هبا، ق ية واملعارف ا تالفصل بني املوارد الورا تقل سأةل لث موأيضا  شف اإللزايمً  لكرشوط ا
يد . والطوعي ييتلسـورأى ا يادي الالزم سـيليوانه نغاالاب  يدة القادرة عىل الاضطالع ابدلور ا نوب يه الو لق أن بدلان ا ح جل

ترب يف هذا املضامر أن ية قدما، وا علدلفع اب يةه من اًلعمل نا بدلان ا سلح ا ملرضوري أن  ل ل بدلان األقل منواتت ً وا تالمح وروح  ل لاب
يادة املالمئني  . لقا

يد  .3 ية الفكريةيف  ئإميانويل سايك، ريس الفاحصنيلسـوعرض ا ية  ية األفر نظمة اإل للملكا يق مي  يف جمال ياألربوجتربة  قلمل
يدي واملحامية  ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلاملعارف ا ل تع لتقل ل يةل تطورات )2املوضوع  (ثوارد الورا ترصة عن أبرز ا ل وقدم حملة  خم

بري الفوللكوري،ًيف هذا اجملال، خاصا ابذلكر  يدية وأشاكل ا تعبروتوكول سواكومباند محلاية املعارف ا لتقل تطوير ل ل كإطار رييس  ئ
ية ية الو رش نظم ا نا يع طل لت تفاء امل،ُ تويق هتدف إىل الوقاية من ا بادرة  خ وإطالق  ثم يدية لل ثقايف لتقلعارف ا بري ا لوأشاكل ا لتع

يدي بادرة لتقلا توىح من  نطقة،  م من ا سـ ُمل يديةت ندية للمعارف ا ية ا بة الر تقلا ه مق لت ل يد . ملك سعى تكوين الكفاءاتصعوعىل  ت، 
بارشة هبا ألجل إعدادً أيضا إىل ياألربو شاريع ملموسة وا مل  يديةم نطقةلتقلمتكني أحصاب املعارف ا يد وميكن أ. مل يف ا تسـتفن 

ساعدة  شاريع عىل حنو واسع من  مهذه ا تعاونمل ية لرشاكء ا ية من بدلان ان تأ ية ا ية واملا ساعدات ا م، وال سـامي من ا ت مل ل ن لتقمل
ها خربات يف هذا اجملال نوب يف هذا اجملال من شأنه أن . لأخرى  تعاون بني بدلان ا يه، فإن ا جلو ل  يف معاجلة بعض يسامهعل

تحدايتمن  ية ادلوية مكجموعة  يعزز ولهذه ا نة احلكو نوب داخل ا لموقع بدلان ا للج يدة مث حتدث  .مفاوضةمجل لسـلك من ا
يل نغ،  - شـرا تاذةبلكري أواكين آ ية يف جامعة ايوندي سـأ يا ية احلقوق والعلوم ا سـ يف  سـ يلكري 2للك يدة  يل يف الاكمريون، وا لسـ ل
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ية ال تب جاماياك  بة مدير  شارة قانوية وان للملكباليم،  مك ئ ن تاذ يف مست يد لمي هانغ غي، أ سـفكرية، وا  جامعة احلقوق يف لكيةلسـ
باعا  ًنولويج مارا يف مالزياي، وعرضوا  ت تجاربتك ية يف لك من الاكمريون وجاماياك ومالزياي يف جمال حامية لا املوارد طن الو

يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالورا بادل . لث ية  هم عىل أ توشددوا  مه تجارب مجيع شأن حامية وأفضل لا املوارد باملامرسات 
يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالورا نولث تقدم وتعزيز موقع بدلان ا جل إلحراز ا ية ادلويةل نة احلكو لب داخل ا وإن العامتد  .مللج

يد اإلجراءات ً قانوانصك دويل ملزم ية حامسة يف تو ح أ يدية والفوللكور وحاميةمه ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا ويف .  العامل يفلث
ية ل ية وادلفا توفري نوع من امحلاية اإلجيا ناد إلهيا  ية الفكرية ميكن الا تعلقة اب عمالزياي قوانني عديدة  ب ل ت مللك ية سم ثلموارد الورا

يدية والفوللكور تطلب لتقلواملعارف ا نه من الواحض أن حاميهتا  ت،  ًرشيعا خاصا لك ً ية ت هود الو نوتوافقا دويا للهنوض اب طل جل ً ً
ية ملعاجلة . حاميةلل تحداث آ لوتجىل كذكل احلاجة إىل ا سـ تجاوز احلدودت ية تالقضااي اليت  مه، نظرا إىل أ نة اً تو طلفصائل ا ملسـ

شرتكة يدي ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ملالعابرة للحدود، واملعارف ا تقل ل تع لتقل ل  . ل

يد مانويل رويز مولر، امل .4 سـوناول ا ثني يف ديرلت با ح وبري ا ل يولويجلبرانمج اك نوع ا بشؤون ادلوية وا ت لل مجعية بريو يف  ل
ئة ية الفكرية محلاية املعارف " حول 3 املوضوع ،لبيلقانون ا تخدام ا نوب، ال تعاون ادلويل، خاصة بني بدلان ا مللكسري ا سـ جل ل تي

يدية ية لتقلا يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا ثوأشاكل ا تقل ل لتع تعاون ،"ل سري ا شدد عىل أن  ل  ي تي نوببني بدلل تطلب وضع جلان ا ي 
نة يف بدلان  تجارب القامئة والقدرات الاك شرتكة تقوم عىل ا ياسات  تعاون ويرمس  يح ا يايس وقانوين ومؤسيس  مإطار  لت م سـ ل يسـ

نوب نظم تقامس املوارد يف جمال.جلا ية  ّ وأكد يف هذا الصدد أن احلاجة إىل آ ت ل يدية والفوللكور ّ ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا  لث
نوب ميكن أن يتتجىل تعاون بني بدلان ا جل بوضوح وأن ا بادل ل تؤدي دورا همام يف  ً شرتكة يف جتاربً تحدايت ا يمة ومعاجلة ا مل  ل ّ ق

يةّوركز مدير . هذا اجملال ية األفر هد من أجل ا يقا بادل لتمنملع ية إبرام اتفاقات اعرتاف  ته عىل أ يد بول كوروك من  ت، ا مه هج مسـ ل
يدية والفوللكوراملوارد الورايف جمال حامية  تقلية واملعارف ا تقدمة. لث ية وادلول ا نا تالف اآلراء بني ادلول ا ملوأوحض أن ا مل  خ

نجاح من معاهدة  يق ا تفكري قد تكون أوفر حظا يف  شاهبة ا تعاون بني بدلان  ية تعكس ا ليدل عىل أن مقاربة إ ل ت ل حتقمي ً م قل ّ
ية أكرث مشوال ًعا يل اعامت. مل نجم عن هنج من هذا ا بوقد  بدلان لقي نفصةل ومرنة بني ا يات  لد آ يدية مل شأ فهيا املعارف ا تقلاليت  لن ت

تخدمة وتعطي حزيا أكرب من املرونة مقارنة بصك دويل،  بدلان ا يح معاجلة هواجس حمددة  ها،  تخدمة  بدلان ا ًوا سـ لل سـ ملل تمل تل
ثل و بادئ املعامةل اب ملانطالقا من  م يةً يد . طناملعامةل الو تام، حتدث ا سـويف ا رابطة أورواب ئ، ريس فيكشورخايل ميلخل

رشية حلق املؤلف  قالوسطى وا نغاراي ل ليف  ثريه لكبه إىل وجود ا ّن توى ي تاج املعاجلة عىل ا ئةل اليت ال تزال  سـ من األ حت ملسـ
ميي، واحلقوق  يدين، والفللكور اإل تعلقة اب سائل ا قلادلويل، مبا فهيا ا ملسـتف مل يةمل نفات ا، لاملا ناءات، ووضع ا ملصوالا ملشـتقة سـتث

تحوير يات ا لأو  بل عقد مؤمتر دبلومايسمعل  .  ق، 

يع  .5 شة العامة حول املوا نا ندوبني، خالل ا ضوشدد عدد من ا ق مل تقدم حنو اعامتد صك دويل 3 و2 و1مل ية ا ل، عىل أ مه
يدية والفوللكورًملزم قانوان محلاية  ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا يد عىل أن . لث تأ يد يف هذا الصدد ا كوأ ل تجاربتبادل ع  بني لا

بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا ًا ل ل تعاون مل شرتكة وفرص ا تحدايت ا هم ا يث  ية ابلغة من  لتيس أ مل ل فمه ح مث حتدث . وحتديدهايك
يف بد ا يد أمحد  للطا ع بري مدراء الربانمج،لسـ ية الفكرية يفك  يا وا نولو تاكر وا مللك اخلاص ابال ج لتك تجارة  ب للاملركز ادلويل 

ية  تدامةلتمنوا تطرق إىل موضوع اعامتد صك دويل محلاية  ملسـا يف،  فيف  يدية والفوللكورجن ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا  لث
سط  شرتك يف احلد األدىن وترك  توصل إىل قامس  يان ا تطلب يف أغلب األ هذا  ية اعامتد صك  قيؤكد عىل أن جناح  م ل ي معل حل ك

توى الوطين يق عىل ا سـمن املرونة ألجل ا ملب   . لتط

يال،  .6 يد يورغي أ ية يف الربازيل، ا نا ية ا هد الوطين  فوحتدث ريس ا للملك ملع سـئ ع تآزر " حول 4يف املوضوع للص لتعزيز ا
ية ية الفكرية وا شأن ا نوب  تعاون بني بدلان ا ية الفكرية وا منبني إدارة ا ب جل لتل مللك ية غريّلريكز عىل أن" مللك ّ جدول أعامل ا  لتمن

هم دور ا عىل حنو جذري ملطريقة  يةف ثقا ية وا تصادية والاجامت ية الا يعهتا كأداة  فية الفكرية و ق للك ع من للتب  وأبرز احلاجة إىل ط
يع  نني  شاركة وتعاون  رس أكرب  ناخات  مجلخلق  ممكم ّم يةتي نا بدلان ا تقدمة كام يف ا بدلان ا مأحصاب املصاحل، يف ا ل ل مل تعاون . ل لوا
ية مل نوب يف هذا املضامر أداة ابلغة األ مهبني بدلان ا تصاد املعرفة جل ها ا شرتكة اليت يفر تحدايت ا قواهجة ا ض مل تأيت منل  ملا

تاكر، و ية اجلديد اذلي بالا تامئ ناديق الا شرتكة يف إطار اتفاق ا رشااكت ا بادرات وا يع ا نثف  لص مل مل سشج ليك تّ ثا بني سـ ًأعد حد ي ّ
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بو يف، . يحكومة الربازيل والو بد ا يد أمحد  للطوذكر ا ع لسـ ية الفكرية  اخلاكبري مدراء الربانمجّ يا وا نولو تاكر وا مللكص ابال ج لتك ب
تدامةيف  ية ا تجارة وا سـاملركز ادلويل  من مللل يذ والية أوسع نطاقا من لت هم يف  نوب  تعاون بني بدلان ا بادرة ا ً بأن  نف س تم ت جل ل

ي يف ا هوم  نوب عىل  تعاون بني بدلان ا ية أن يقوم ا تحدة، وشدد أيضا عىل أ مللكوالايت األمم ا تك ّمف جل ل مه ًمل ة الفكرية مع ّ
ية تلفة من ا منتوايت  خم لتسـ بادل . م تواتبع قائال إن  تجاربً ية  وأفضل املامرسات بني بلا توى ا يث  شاهبة من  مندلان  سـ لتت م ح م

برية  ية  كتيس أ مه سخري يك ية تيف  ية الفكرية ألغراض ا لتمنا يةمن خالل امللك ية الفكرية موجه حنو ا منباع هنج يف جمال ا لتت  مللك
ث( يل ا ملعىل  ية الفكرية، سب توازنة  للملكال، نظم  م تخدامُ ناءاتسـوا يدات والا سـتث املرونة، وا بدلان ) لتقي ية وا نا بدلان ا ليف ا ل مل

ية اخلاصة . ًاألقل منوا ناءات، وتعديل القوانني الو يدات والا تخدام املرونة، وا نولفت إىل أن جماالت حمددة اك ي طسـ سـتث لتق
شلك يد يف الواقع  ية الفكرية،  باب تف نوبستسـمللك تعاون بني بدلان ا بري من تعزيز ا جل  ل تجىل عىل . ك توأضاف أن احلاجة 

ية نا يق بني ادلول ا سني ا تعدد األطراف  توى ا ما ل سـ تح مل نسـ ل يلك مؤسيس يدمع هذه لتمل تحداث  بدلان األقل منوا وا ه وا سـ ًل
هود يف أن . جلا بد ا يد أمحد  للطواقرتح ا ع نوية تركز عىل لسـ نظمي اجامتعات  ّيصار إىل  سـ ت نوب ُ تعاون بني بدلان ا جلموضوع ا ل

نارص ادلامئة من معل  شلك أفضل كواحد من ا تعاون ودجمه  لعوإىل إضفاء طابع مؤسيس عىل هذا ا ب بول بغي كذكل . يالو ينو
تخلصة يف إصدارات ودالئل  يع اخلربات وادلروس ا هود الالزمة  سـبذل ا ملتجم ل باتجل وحتدث .  وغري ذكل من املوادكتيو

يا  يد نريما لا نفاذ إىل املعارف لسـ تاكر وا سؤول عن برانمج الا ليام، ا ب مل شدد بدوره عىل سـ يف،  نوب يف  ييف مركز ا ن لجل ج
تخلصة وشدد عىل احلاجة إىل املزيد من  بادل أفضل املامرسات وادلروس ا نصة  ية  ية هذه الاجامتعات األقا سـأ ت مك مي ملمه ل ل

نوب يف هذه اجملاالت، وال سـامي يف ا تعاون بني بدلان ا جلا تخدام املرونةل تجارة احلرة وا تعلقة ابتفاق ا سـملفاوضات ا ل  . مل

تقاال  .7 ًوا ية الفكرية كأداة  " حول 5إىل املوضوع ن ية ملواهجةمللكا تحدايت الر سـ ا ية يف جماالإلدارةئيل ت تغري مل املعارف العا
ناخ واألمن الغذايئ  تاكر والصحة العنتواإلنرتملا ي"امةب والا يد اانتول كرا ت أجرى ا ية يف جلسـ تحدايت العا بة ا ملر، مدير  ل شع

تطورات املذهةل اليت  بو مداخةل أشار فهيا إىل ا لالو نفاذ إىل املوارد ي لحققهتا الربازيل يف جمال الزراعة، بفضل قدرهتا عىل ا
با ها إىل  ندت  ها قطاع الزراعة يف العامل ا تطورات اليت عر تخداهما، ونوه إىل أن معظم ا ية وا تالورا ل سـ مبجملث ت سف دل املوارد ّ

ية، واملوايش واملعارف با ية ا تالورا ن بارها . لث ية الفكرية اب نظر إىل ا ياق ا توجيدر يف هذا ا ل عسـ نفاذ، مللكل تاكر وأداة  للقاطرة لال ب
رشااكت ولالندماج أي أهنا مبعىن آخر  توحيفلنقطة انطالق إلبرام ا تاكر ا ملف الا بادرتني من .ب يجر عىل  يد كرا م وركز ا ت لسـ

بو، هام برانمج مبادرات ال عمل يف جمال األمراض نظامت من القطاعني العام واخلاص تم، وهو مجمع من Re:Searchيو
همةل ية عملية ب لدلفع ملاملدارية ا بحوث ا ية اب ية ا ية الفكرية واخلربات مع األوساط العا ببادل معلومات ا ل ن مل لطت ملع بغية تطوير مللك

ية يه. أدوية وعالجات جديدة ثا بادرة ا نوا ل بادل املعلومات حول WIPO GREEN برانمج مل ت، اذلي هيدف إىل 
ئة يا املالمئة  نولو يا ج للبتك سريا .ل يب  يد  يكبدوره، ركز ا يل تسـ فل ية ،ّ بحوث الزرا ية  رشكة الرباز ية الفكرية يف ا ع مدير ا لل يل ل مللك

يةل بأداء دور عىل ها  ية،  نوب من موارد وإماكيات زرا كف أن ما تزخر به بدلان ا جيعل ع ن تحدايت جل لهمم يف مواهجة بعض ا
نة اك ية الرا هالعا يف،مل نظنفاذ إىل الغذاء واملاء ا نوب لل تعاون بني بدلان ا جل وأن ا نفاذ إىل األسواق ل يا وا نولو بادل ا لتعزيز  ت جل لتك

ية للمعارف يف جمال ا)6املوضوع (ويف إطار . حاجة ابرزة ية اليت تعرتض اإلدارة العا تحدايت الر مللك، أي ا مل سـ ية الفكرية ئيل
ية الفكرية يف  سقة برانمج ا يدة دايان دي مللو يونغامن،  متع املدين، شدد لك من ا مللكمن وهجة نظر ا ن مسـ ل ّ الاحتاد الوطين جمل

يد بدرو ابراانغ سـناعات يف الربازيل، وا تاذوا، لللص تويو فارغاس  يف قانون األعامل يف سـاأل سة  لمؤ ي  يف )FGV(جس
ية ا ملالربازيل، عىل أ ية لكيمه يح بني حامية ا توازن ا ية، وركزا ابألخص عىل احلاجة إىل إجياد ا مللكة الفكرية كأداة  لصح ل للتمن

يدان أيضا من تعزيز  ية الذلين  تو يف وا يا، كام احلاجة إىل املزيد من ا نولو نفاذ إىل املعارف وا ًالفكرية وا تف ثق ج سـتك ت يل سل ع ل ل
تعاون بني بدلان شرتكةلا بادرات ا نوب ومن ا مل ا مل  .جل

تديرة اليت نظمت حول موضوع  .8 ّواكنت املائدة ا ية الفكرية ألغراض "ملسـ تخدام ا نوب ال تعاون بني بدلان ا مللكا سـ جل ل
ية بو ووضعهمساردور . لتمنا ية يف الو ي جدول أعامل ا سؤول برامج رييس يف "لتمن ندور،  يد جورج  ئ فرصة انهتزها ا م غ لسـ
يةشعبة  منيق جدول أعامل ا لتسـ يربزتن بو،  ل يف الو ية اليت ي تطورات الر ته وا ية ووال ية الر سـ مفاهمي جدول أعامل ا ل ي سـ يمن ئي ئ لت

نذ اعامتده عام  محققت  يجي العام،2007ُ نظمة واإلطار الاسرتا ية يف معل ا بادئ جدول أعامل ا ت بفضل دمج  مل لتمن واكنت . م
يف من  بد ا يد أمحد  للطمداخةل  ع تدامةللسـ ية ا تجارة وا سـاملركز ادلويل  من مللل ية ّ ذكر لت بعض إجنازات جدول أعامل ا منفهيا  لتب
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ية اليت تواهجهًوأوحض بعضا م تحدايت الر سـن ا تحدايت، خص ابذلكر . ئيل ّومن بني هذه ا يات جدول أعامل ل ية ترمجة تو ص  كيف
شطة ملموسة  ية إىل أ نا تخدام املرونة وحامي(لتمن يق ا سـية  تطب ثالكيف يل ا ملة املكل العام، عىل  ياس األثر)سب ية  ق، و  اإلمنايئ كيف

ند دامئ عىل  ية وإىل إدراج  يق جلدول أعامل ا ية  ها عىل األرض، واحلاجة إىل آ شار ية و شطة جدول أعامل ا بأل من سـ ل م من تن لت تنل يع
ية الفكريةجدول أعامل  ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج يةملع ية الفكرية وا لتمن يكون خمصصا  للملك يو لوبزي. ً يد مار شـوحتدث ا  لسـ

تعا سق ا لكوراي،  يمن تعاون الرباز تعددة يف واكةل ا تقين من هجات  يلون ا ل تفامه بني احلكةمل يع مذكرة ا توىل تو ل اليت  ق مة وست
ية بويلالرباز ثل الو نظامت  ثالية مع  رشااكت ا ية ا بو، وشدد عىل أ ي والو ث ل مه مي م ل يد . ّ لسـوذكر ا يا،  - جوزيه غراساّ  ديراملنأرا

تب  ميي  ملكاإل بوقل يع الاتفاق يالو نذ تو بو  تعاون مع الو ق يف الربازيل يف هذا الصدد بأن الربازيل وقعت العديد من اتفاقات ا م ي ل ّ
تقود ألول مرة إىل 1970األول عام  تفامه اجلديدة هذه  نه لفت إىل أن مذكرة ا سـ،  ل شاريع ملمووضع لك مبادرات و سة م

نوب جلتعاون بني بدلان ا  .لل

نقاش العام خبص .9 لوطرح خالل ا تعاون بني ُ يع سؤال ملعرفة ما إذا اكن إضفاء الطابع املؤسيس عىل ا لوص هذه املوا ض
تجارب وأفضل تظم للمعلومات وا بادل ا تعاون وا بو، علام بأن هذا ا نوب مطروح عىل جدول أعامل الو لبدلان ا ن ت ل ي ملجل ل ً 

بدلان األقل منوا املامرسات ية وا نا برية عىل ادلول ا ًيعود بفائدة  ل ل ك رشوع وات األموأجاب. مسـ ية ملانة ابإلشارة إىل نطاق ا تيجسرتا
يذ تةلتنفا ميه يف أبريل ادلول األعضاءستتخذه  القرار هذا إىل أن ف ال رشوع و تقي بعد إمتام ا  . 2014مل

نقاش    .10 لواسـهتل ا نوب "، أي 7حول املوضوع ُ تعاون بني بدلان ا جلا ية لل لتمنوضع هنج موهجة حنو ا إلذاكء الاحرتام ُ
يف وموازنة احلقوقللملكية  تاك نافع وا سائل ا لالفكرية ومعاجلة  ل مل يدة أضاءتّبعرض رشيط مصور قصري " م يه ا لسـ  لويز فان ف

نت، بةغغرونن فوا ية الفكرية يفشع مديرة  بو،للملك إذاكء الاحرتام  تعرعىل  ي الو  ضتسـالوضع الراهن يف ما خيص اإلنفاذ، وا
ية ابإلنفاذمعل  شارية ا نة الا نا ت ملعللج يجي مع  وآس تعاون الاسرتا ية وتعزيز ا رش تدعمي األطر ا تطورات املربطة  تخر ا ل يع ب ت لتل

شطة اإلنفاذ رشيكة يف أ نظامت ا نا ية . لمل تب الوطين  نا، مدير ا يالغي اكروانرا سااناييك موداي يد د للملكمث حتدث ا ملك ت سـ ي نسـ ل
يعرض وهجة نظر بالده يف هذا املوضوع وشدد عىل أ مهالفكرية يف رسي الناك  يءإذاكية ّل هوم احرتام فلتثق الوعي وا مف يف 

بة  شرتكة عىل حنو أفضل، وال سـامي اب تحدايت ا هم ا نوب كأداة  تعاون بني بدلان ا نوها بدور ا ية الفكرية،  سـا مل ل جل لنل لف م ًمللك
بدلان األقل منوا، وأداة لزايدة  تصادات الصغرية وا ًلال ل نفاذ إىل املعارف واملواردق  .لا

سمعي امحل" حول 8املوضوع  خبصوصخر ّوُعرض رشيط مصور آ .11 برصية واألداء ا ية ا نفات ا لاية ادلوية  ل سمع للمص لل
ن. لبرصيا شأن حامية ا ية  تجارب الو ملصا ب ن سمعي طل برصية واألداء ا ية ا لفات ا ل برصيلسمع يه "لا يدي لاف أدلت  جيدة  سـ

شارين برية ا تلون،  بة قانون حق املؤلف يفملسك تعرضت خالشع  يان ا بو  سـ يف الو تطورات يف هذا اجملال اليت ببي لهل أبرز ا
سمعي أفضت إىل اعامتد م شأن األداء ا يجني  لعاهدة  ب برصي يف يويوب نا نوفرت قاعدة قانوية واحضة وهذه املعاهدة . 2012 ل ّ
تخدام ادلويل  ية نتاجاتإللسـلال ية، ومن شأهنلسمع ا باكت الر يدية أو يف ا برصية، إن اكن يف وسائط اإلعالم ا مقا شـ تقل لل  أن ال

بريتسامه شلك  ك  ناين األداءب نا فاسو .ف يف احلفاظ عىل حقوق  تب بور يد ابالمني وااترا، املدير العام  ي مث حتدث ا كسـ ملكل
شلك خاص إىل القانون رمق  ية يف هذا اجملال، فأشار  رشيعات الو يعرض تطور ا بحلقوق املؤلف  ن طل  22 الصادر يف 032لت

سمرب  نف1999يد تعلق حبامية ا ملص، وا شديد عىل مل يخمت اب يجني  نه وبني أحاكم معاهدة  ية وأجرى مقارنة  ية وا تات األد ل ب ن لب بيلف
شرتكة للحقو ية اإلدارة ا ملأ سمعي مه تاج ا لق يف قطاع اإل برصين تور دروموند، املدير . لا يد  فيكمث عرض ا ية لسـ مجلعالعام 

يني نانني الرباز يلا ي)Inter Artis Brazil (لف تجربة الرباز يل ا   عىل احلاجة إىل حتديد احلقوق اليتبشلك خاصز ّ، وركةل
سمعي  ناين األداء ا لبق عىل  فنط شلك واحض، كام احلاجةت برصي  با ها ومراعاة رضورة أن تكون احلقوق ل توازن يف  تطبيق إىل ا ل

ثال  ميف املاكفأة  ً شاركة لك صاحب حقم بة وجحم  منا سـ  .ت

تقاال إىل  .12 ًوا ئا " حول 9املوضوع ن يامحلاية ادلوية  بثلهل بث. لت ا ئات ا تعلقة حبامية  ية ا تجارب الو لا ي مل ن هل  ُعرض ،"ط
يدة اكرول كرويال،  يان ا نة فامي خيص هذا املوضوع، رشيط مصور قصري  شاركني ابحلاةل الرا يد وإعالم ا سـمن ابب ا ب ه مل له ل لمت

بو بة قانون حق املؤلف يف الو ية يف  شارة الر يا شع سـ ئيت يدة كرويال عىل وجه اخل.سمل صوص إىل أن القواعد لسـ وأشارت ا
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نذ معاهدة روما عام  بث مل حتدث  ئات ا مادلوية محلاية  ّ ل ي بل ما زال يف بداايته ومل يكن 1961هل يه ا لك، يف زمن اكن  ف
ية ورسقة اإلشارات قالت إن و. اإلنرتنت قد اخرتع بعد ية والافرتا نة ا ضأشاكل القر لفعل بة أحضت ص ية اب سـشلكة ر سـ نم لي ئ

بث  ئات ا لإىل  بث ء العامل شـىت،يف أحناهي ئات ا يا هو تزويد  تفاوض علهيا حا يفة أن الغرض من املعاهدة ادلوية ا ل  ي ل مل ل همض ً
يات مالمئة محلاية إشاراهتا يو بريانيت، مدير  . لبآ تا يد أو فوألقى ا ك يمي يف أمانة قسملسـ ية الاتصاالتلتق الرصد وا ن اإللكرتو

يه عىل جت بث اذلي فبوزارة الاتصاالت يف الربازيل، عرضا ركز  يح تعريف ا تو تا إىل احلاجة  ها، ال يا لربة الربازيل و ض ل ًسـ ف ق
ثال . خيتلف برأيه من بدل آلخر بث يف الربازيل  هوم ا ًوأضاف أن  م ذاعي عرب اإلتلفزيوين أو لارسال اإل ًخيص حرصايلمف

ية أو ما يعرف ابمس  توحة"عالرتددات اإلذا توح"أو " ملفاإلذاعة ا تلفزيون ا ملفا بق عىل ا، وأن الق"ل ّواعد اليت   تلتلفزيوانتط
بق عىل  عىل الاشرتااكتةالقامئ تلف عن تكل اليت  نط  يو بريانيت أنه .هذا األخريتخت تا يد أو ف وعىل ضوء ذكل، رأى ا ك من لسـ

سأةل دويا شة هذه ا نا ند  بار  ية يف الا ناريوهات الو هم جدا أخذ ا لا مل ق ع ت من ي عمل ط تو، .لس يد جوزيف فو ي  وحتدث ا مسـ ل
تاذ يا يفسـاأل ية يف جامعة نغاوونديري ابلاكمريون،  يا ية العلوم القانوية وا  ً ملق سـ سـ ن سأةل للك م الضوء عىل احلاجة إىل معاجلة 

توى،  يزي بني اإلشارات وا بث اإلذاعي، وال سـامي ا ند احلديث عن ا حملاملصطلحات  مت ل به إىل لع  تتضمنأن اإلشارة قد لتنمع ا
ياان ًأ يةح توايت  محم  ية اإلشارةًومىض قائال إن. حم تلزم حتديد مدى أ مه تربير احلاجة ملعاهدة دوية يف هذا اجملال،  سـ لكنه .  يل

ترب أن احلاجة إىل معاهدة  هاأمر واحضعا سمح  ية  بث ال متكل يف الوقت احلايل وسائل قضا ئات ا ل نظرا إىل أن  ت ئ ل هي  بإلغاء ً
توى وحده محمي مبوجب معاهدة روماّإرسال إشارة أو صدها، وأ ش  .حملن ا يد  يكوحتدث ا فسـ هذا ل شة العامة  نا لور خالل ا ق مل

باع هنج  نة اإلشارات بإ ية ماكحفة قر سلط الضوء عىل أ تاملوضوع  ص مه سأةل ّف بث بواسطة ميقوم عىل اإلشارات وأاثر  لا
تاج أيضا إىل املعاجلةاإلشارات ً اليت   .حت

يد  .13 ناءات عىل حق" حول 10للموضوع لمتهومن ابب ا يدات والا سـتثا بات ودور احملفوظاتلفائدة ؤلف امللتقي  ملكت ا
بحث تعلمي وا سات ا لومؤ ل برصمعايقاألشخاص لفائدة و س نوب .ل ا تعاون بني بدلان ا ية وا تجارب الو جلا ل ن يدة  أبرزت ،"طل لسـا

بة قانون حق املؤلفمن، غجيدي لون ياهنا املصور احلاجة إىل توازن مالمئ بني مصاحل أحصاب حقوق شع  بو، يف  ّ يف الو ب ي
ثالث ملا ئات ا ناءات، ال سـامي لصاحل ا يدات والا تخدمهيا، اذلي يرتمج يف احلاجة إىل بعض ا ية و لنفات ا ي سـ حملم لفص سـتث لتق ُ م

يدين، أي األشخاص من ذوي اإلعاقات  برصاألشخاص (ملسـتفمن ا بوعات أو لمعايق ا ) ملطاألشخاص العاجزين عن قراءة ا
ب تعلمي وا سات ا بات ودور احملفوظات ومؤ لوا ل س ترب أنه جي.حثملكت ُ وا يدين، وعىل وجه ع ئة األوىل من ا تفدر يف حاةل ا ملسـلف

نفاذ ية مبوجب حقلاخلصوص ا نفات ا حملم إىل ا ية، ملص يات أكرب من املواد ا حملم املؤلف، توفري  ية، يف مك ية اكنت أو ر مقور ق
تعزيز فرص  نفاذ إلهيا ورشها عرب احلدود  هل ا ساق  لأ ل نن برصإملام يس تابةلاألشخاص معايق ا تقالهلم وقدرهتم  ،لك ابلقراءة وا سـوا

تاج،  رشوعة ألحصاب احلقوقنعىل اإل يدة لونغ أيضا إىل . ملدون اإلخالل ابملصاحل ا ًوأشارت ا ية لسـ ملرشوع املوارد العا م
تاحة للوسطاء املوثوق هبم  تب )تيغار(ملا سري نقل ا رشوع يريم إىل  لك، وهو  تي ية مبوجب حق املؤلف م يف عرب احلدود حملما

رسة ساق  ميأ ّوخصت ابذلكر تطورات أخرى حتققت يف . جل اعامتد صك دويل يف هذا اجملال، وإىل املفاوضات اجلارية ألن
ناءات  يدات والا سـتثجمال ا رش موضوعا لتقي يدين، أبرزها حتديد أحد  تني األخريني من ا ًلفائدة ا ع سـتف مللف للنقاش خبصوص ئ

بات ودور  يدة ان. احملفوظاتملكتا نلسـوعرضت ا ية بياتشا  ية الفكرية يف وزارة اخلار بة ا نة  يين، أ جهيريو أغو مللك شعت مي سـ
شأن صك دويل لفائدة األشخاص معايق  تقدم احملرز حتديدا يف املفاوضات  نت عىل ا ية، وهجة نظر الربازيل، وأ بالرباز ل ًيل ث

برص يدة اناتشا . لا تربت ا سـوا يكون من ابيهنريولع يين يف هذا الصدد، أنه  مل أغو سـت هود وتعزيز سـ سعي إىل تضافر ا جلهم ا ل
نص والعمل ألجل ادلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس عام  ية  يغة الهنا ية إلجناز ا نا بدلان ا تعاون بني ا للا ئ لص ل ل وأضافت . 2013مل

سأةل موضوعا دامئا عىل جدول أعامل تا إدراج هذه ا ييل اقرت ًأن الربازيل و ً مل ية حبق املؤلف  حشـ نة ادلامئة ا نا واحلقوق ملعللج
هامن يف إحراز تقدم يف هذا اجملال. اجملاورة تعاون  هود وتعزيز ا يف ا تت إىل أن  سو جل يلف ستك ل يدات . ث سأةل ا يويف  لتقم

ناءات، أجرى  يزي بني سـتثوالا تو، من جامعة نغاوونديري ابلاكمريون، مداخةل لفت فهيا إىل رضورة ا سور فو متالربو ي لي م ف
بات ا تاملكتا بات ا لتقةل وا ت ملكسـ ساتمل تو إنه نظرا إىل أن معظم .  تربويةسبعة ملؤ يد فو ًوقال ا ي مسـ يدات ل بق  بدلان ال  يا تط تقل ّ

ية حامسة، وإن تعزيز  تيس أ تفاوض  يد ا يدين، فإن املعاهدة  ثالث من ا ئات ا ناءات خاصة هبذه ا مهوا ل تكل ق تف لف ملسـث سـت
شرتكة يف هذا اجملال يق أهداف  هم يف  نوب  تعاون بني بدلان ا ما جل حتقل تطرد قائال يف هذا اخلصوص إن من أوىل  .سيس ًوا سـ
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متةل تعاون ا شفاف جماالت ا سـىن ا تحديد اجملاالت اليت هتمه ليك  همة، رشوع لك بدل  حملاخلطوات ا ل ت ت سب ي ندوب . مل موكرر 
سة الع يا خالل ا جللنوب أفر يق شرتك بنيج يا مامة هذه ادلعوة إىل هنج  نوب، دا ً بدلان ا ع قي كذكل إىل اختاذ موقف أفري جل

تحديد . ّموحد نا إىل احلاجة إلجراء املزيد من ادلراسات  لولفت  سري اعامته شرتكة و يأمناط وتوهجات  شرتك بني تم مد موقف 
نوب  .جلبدلان ا

يد  .14 يح يف :  املكل العاموحامية املؤلف واحلقوق اجملاورة حق" حول 11للموضوع لمتهومن ابب ا توازن ا لصحإجياد ا ل
ية نا بدلان ا ما ل بة قانون ط، ُعرض رشي"ل شارين القانويني يف  بري ا تور فاسكزي لوبزي،  يد  يان ا شع مصور قصري  ن ت ك سـ ملسب فيك ل ل

بو،  تقصاءات ودراسات يحق املؤلف يف الو يهنا ا بادرات، من  يد لوبزي عددا من ا يه ا سـناول  مل سـ بت ًف سني حتديد ل حتهتدف إىل 
نفاذاملكل العام  لوإماكية ا تهن يه وحام ي إ تقصاءات . ل ثال نظم اإليداع القانوين سـوُعرضت ا يل ا ناولت عىل  ُودراسات  مل سبت

لتسجنظم ا، أو للتسجيل الطوعي ية يل اخلاص العامةل يف اجملاالت اإلُ ياانت لإلدارة امجلا ية، أو قواعد  علكرتو ب ، للمجموعاتن
ية حلق املؤلف الاجامتع العاملي اخلاص ابخالل لتحتية ا تويق ولبن ثا توبر /ول األت، اذلي انعقد يف رشينل ، واذلي 2010كأ
تويقأفىض  ية وا ية ا تلفة يف جمايل ا بادرات ا ثإىل توافق واسع عىل احلاجة إىل الوصل بني ا ل ت خمل لتحمل يد لوبزي من . لبن لسـوذكر ا

سور دوسويه اليت وردت يف ادلراسة عن حق املؤلف واملكل  يات الربو تو تطورات اليت أحرزت مؤخرا العمل  لبني ا ي ص ب فل ً
يوسكو يف العام اليت  نظمة ا بو مع  ية وتعاون الو ية ا تخيل عن حق املؤلف، وا شلك خاص عىل موضوع ا نركزت  ل ي ت ل مب لتحن لب ّ

ثقايف ثقافة عن . لجمال الرتاث ا ية الفكرية يف وزارة ا سم حقوق ا شانيت بربوزا، مديرة  نا  يا ر يدة مار لوحتدثت ا ق ي ي شـ مللكسـ ف جي ل
ية اورةاجملجتربة الربازيل يف جمال حق املؤلف واحلقوق  نا بدلان ا م وحامية املكل العام، وشددت عىل أن أبرز ما يقلق ا ل هو ل

نفات نفاذ إىل هذه ا نفات اليت دخلت املكل العام، أي مبعىن آخر وجوب ضامن ا ملصنايم عدد ا ل ملص تت إىل أن الربازيل . ت لفو
نارشين وا يل الرمقي يطلب فهيا من ا نصة  تحداث  ننظر يف إماكية ا ل سج سـ ن ملت ُت لل تجوهنا، م نفات اليت  يل ا ينتجني  ملص تسج

نف املكل توتضمن معلومات عن  سمح مبعرفة وقت دخول ا ملصاخللف أو الورثة أو أية معلومات أخرى مكدة امحلاية اليت  ت
ية ضامن توفر املعلومة لفائدة . العام ها  نفات اليت آلت إىل املكل العام و بغومن الرضوري يف هناية املطاف رصد ا تسجيلملص

ش.متعجملا يد  يك وحتدث ا فسـ رشية حلق املؤلف ئور، ريس ل قرابطة أورواب الوسطى وا يار اخلطوات )CEECA(ل يذكر  مبع  ّل
ثالث  بريا من احلرية لا سطا  يذه،  سن  يح، إن أ يدات يف جمال حق املؤلف، اذلي  ناءات وا ًيار عام لال ك ق ح ي ًمكع نف ت تث ُتق ي لت سـ
تضمن، برأي. واملرونة ثالث  ييار اخلطوات ا ل يدات يف بعض احلاالت اخلاصة، مفع ناءات وا بق الا يه، رشط أن  لتقتط سـتث ّ

بغي أال  ال نف، أي أنه  يعي  تغالل ا تعارض مع الا مية، وأن ال  ية  يا باب قانوية و ينسـامي حني تربرها أ للمص ب سـ ت سـ سـ ن لطسـ سل
رشوعة ألحصاب احلقوق سوق وأال تلحق أي أذى غري مربر ابملصاحل ا ملترض اب ل تفاق جوانب حقوق اّوقد نص لك من . ّ

تجارة  تصةل اب ية الفكرية ا لا مل بدلان منوا )ياتفاق تربس(مللك ية برن عىل أن أقل ا ً واتفا ل  ومن .تسـتحق معامةل خاصةبوجه خاص ق
ية اجلديدة ئة الر بدأ عىل ا يق هذا ا ية  تطلب املعاجلة  همة اليت  سائل ا مقا مل ب ت يمل يف لبمل تط              . ك

تدي .15 يدا للامئدة ا سـو مله ً ية "رة حول مت ية واإلدارة امجلا نا بدلان ا ية يف ا ناعات اإلبدا ها ا تحدايت اليت توا عرفع ا ل ل ع لص مل هج
سم  "حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة اجملال الرمقي يف، انئب مدير  تري غا يد د يان ا قُعرض رشيط مصور قصري  شـ ي سـ تب مي ل نل

ية اإلبد يه الضوء عىل أ بو، ألقى  ية يف الو ناعات اإلبدا مها ي ع تصاديفلص منو الا قاع مكصدر  تحدايت . لل ترب أن من أبرز ا لوا ع
ية إدارة أصوهلم  ساعدهتم يف معرفة  بدعني و يف ا يف، أي احلاجة إىل  ية يه ا ناعات اإلبدا ها ا يفاليت توا ثق ثق كهج ت مت مل ع وإجياد للص

ية مالمئة حلق املؤلف يف القطاع ية  ية تأمني  حتتمصادر جديدة لدلخل، و ن بيف يد . ك يوقدم ا فسـ يه عىل كشل فور رشحا ركز  ّ ً
يص يف لك بدل يد للرت ية محلاية اإلبداع والهنوض به، وابألخص عىل رضورة وجود مصدر و ية اإلدارة امجلا خأ ح ع وأعاد . مه

ية ال تزال تواجه  بدلان األفر ية يف قطاع اإلبداع ولفت إىل أن العديد من ا ية اإلدارة امجلا يد عىل أ تأ يد وااترا ا يقا ل ع مه ك ل لسـ
ية يف اجملال الرمقي، حتدايت ثرية مربطة ابإلدارة امجلا ع  ت بغي ك ية اليت  بادئ األسا يد دروموند اذلي رشح ا يه ا ينوانضم إ سـ مل سـ لل

ية والكفاءة توازن وا ية وا شفا ية، أال ويه ا نظامت اإلدارة امجلا نظم  بأن  ف لنسم ل ل ع ش. ّت يد  يكوبدوره شدد ا فسـ ور، ابإلشارة إىل ل
سائل اجلديدة إلنفاذ حق لكرتوين، عىل احلاجة إىل مناذج جديدة لألعامل تامتىش مع الوال الرمقي اإلازن املصاحل يف اجملمفهوم تو
تب احملامني . املؤلف يلوس، وهو رشيك رييس يف  نس دي فاسكو يد الكوديو  مكوحتدث ا ئ سـي نسـ  Lins deلل

Vasconcelos Advogados Associados ،يمقررومدير و ية  ية الرباز للملك يف ا يل بدي وهجة نظر قطاع مجلع لية الفكرية، 
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توايت أفضت إىل وضوع ،اإلعالم من هذا امل نة ا شدد عىل أن ر حمل  مق يف والعائدات يف هذه ّحتولف تاك توازن بني ا ل ا ل ل
نفاذ إىل الصور  تلكفة ا ية الفكرية  نظر إىل ا بح  ناعات وأنه أ لا ك ي ص مللكلص تحول وقع عىل .  األداء، اخل وأُ لوأضاف أن ا

توزيع حتديدامسـتوى الا ًسـهتالك وا تدرك . ل سـنه ا نقاةل اليت  ابحلديث عنلك مية لثورة وسائط اإلعالم ا تت أن ال  قأ ثب
ية الفكرية دور همم تؤديه يف هذا القطاع يا من دون مضمون وأن  للملكنولو ج يانو بورغزي أشاربدوره . للتك يد كر يست ا لسـ

ية  نظمي حق املؤلف وحقوق ا سق العام  مللكلوبزي، ا ت لن ية،مل ثقافة الرباز يلالفكرية يف وزارة ا ية لوضع إىل احلاجة ل تنظمي أطر 
ية يف اجملال الرمقي اجلديد ناعات اإلبدا عواحضة تكفل األمن القانوين  يد . للص تطرد ابإلشارة إىل أن هذا اجملال  سيسـتفوا سـ

تعاون ادلويل  .لبدوره من تعزيز ا

يد  .16 يف من لسـوأشار ا للطبد ا تجارةع تدامةللاملركز ادلويل  ية ا سـ وا ملمن شة العامة حول هذا املوضوع لت نا ق، خالل ا مل
يل  بادرات أخرى من  قبإىل وجود  ية م تو يص حقوق اإلبداع ا يقترا فخ شجع  )Creative Commons(ل نفاذ اليت  ّوحركة ا ت ل

تلفة  يمي الامنذج ا ند  بان  بغي أخذها يف ا نفاذ إىل املوارد الرتبوية،  خملا ع سـ تقل حلن تاحي يارات ا ملوا بدلان األقل خل ية وا نا بدلان ا لة  ل ملل
نك ادلويلهناولفت . ًمنوا يف هذا اجملال هر يويو لب إىل أن ا نذ  بح  ل أ شص يص أول، 2012م بق ترا نظمة دوية  خ  تطم حقوق ل
ية تو فيقاإلبداع ا تواهال تعاون بني. حم عىل  يه ا ية يه من دون شك جمال ميكن أن يلعب  يد عىل أن اإلدارة امجلا تأ لوخمت اب ع ك  فل

ية وأقل  نا بدلان ا ها ا تحدايت اليت ال تزال توا ية هذه واحدا من أبرز ا نوب دورا همام، لكون اإلدارة امجلا مبدلان ا لهج ل ل ع ًجل ًً
بدلان منوا ًا ياوأ. ل نوب أفر ندوب  يقفاد  ج يدية م برية يف إطار املعارف ا نفات  يل ا تحدايت اليت تعرتض  تقل بأن ا ك ملص سج لل ت

يدي ا بري ا لوأشاكل ا تقل لتع يل آلخرل يا من  ناقلت  نفات األخرى اليت  تحديد، وا جثقايف عىل وجه ا ً ه ت ملص ّونوه يف هذا . شفل
بادرة  ياق  مبا ية جنوبلسـ نفاتيقأفر يل هذه ا نه  يل تكون الغاية  ملص تريم إىل وضع نظام وطين  سج تسج مت  . لل

تع .17 شأن ا ميي األول  ية لالجامتع األقا تا ندوبني يف املالحظات ا لوشدد بعض ا ب خل لمل نوبم عىل احلاجة  جلاون بني بدلان ا
تلف أهجزة  نوب يف  يد موقف بدلان ا يات واحضة للوصول عىل وجه اخلصوص إىل تو تاجئ الاجامتع تو خمإىل تضمني  جل ص حن

بو شرية إىل أن هذه املالحظات سبًاألمانة علام وأحاطت . يالو يع ادلول األعضاء،  تقرير الاجامتع اذلي سريسل إىل  مرتفق  مج ب
هد ّسار معنيف من الاجامتع اكن إطالق لأن ا تجارب وأفضل املامرسات، وحتديد اجملاالت ذام بادل ا يع  ل من خالل  ت  تتشج

يعة  يا مع  يات حمددة، متا تو نه مل يكن ملكفا ابخلروج  نوب،  تعاون بني بدلان ا بيل وا ية للعمل ا باأل شـ ص ب جل ل طمه ً ً لك ملسـتق
رشوع ونطاقه تربت أن املؤمتر . ملا يعقد يف علكن األمانة ا نوب اذلي  تعاون بني بدلان ا شأن ا نوي األول  سـا جل ل ب  28لسـ

نقاش2012 سبمترب يكون فرصة لدلفع قدما اب ل،  تضافة . ًسـ يعلن بأن مرص ترغب يف ا ندوب مرص هذه الفرصة  تغل  سـوا ل مسـ
نظم يف إطار جدول أ نوب اذلي  تعاون بني بدلان ا ثاين  ميي ا ّالاجامتع األقا سي جل لل ل ية، وال ، وهو 2013ملزمع عقده عام لتمنعامل ا

يف ية يف  ناقش الحقا مع اجملموعات اإل نما  جمي قل ً  . سي

يادهتا وتعاوهنا، كام  .18 بو عىل  ية الو ية الرباز تصاد يف وزارة اخلار سم الا تو، ريس  يد ابولو مو قوشكر ا ج ق يئ يل ق ي سكسـ ل
سامههتم يف هذا الاجامتع يني  رشاكء الرباز يع ا ملشكر  يل ترب أن الاجامتع . لمج تجارب وأن الرساةل عوا بادل ا ثةل  ته ا لحقق غا مت بتي مل

نه يه احلاجة إىل  ية اليت متخضت  عالر شرتكة ئيسـ تطلب رؤية  بدلان األقل منوا،  ية وا نا بدلان ا مية تعاون قوي بني ا ي ل ل ل ًمن م ت
ية يا سـوإرادة  ية، عىل ما وفرته م. سـ شكر حلكومة الربازيل، وخاصة لوزارة اخلار جوتقدمت األمانة كذكل اب ن دمع وتعاون ل

شات قد  نا يع ا يد عىل أن  تأ ته، وأعادت ا تضا نوب وا تعاون بني بدلان ا شأن ا ميي األول  قنظمي الاجامتع األقا مل مج ك ل سـ جل ل ب فت ل ل
بو تاح عىل املوقع الالكرتوين للو يجسلت وأن رشيطا مصورا  سي ً ً ّ رشوع، . ُ توقعة يف إطار ا تاجئ أخرى  ملوسرتكز األمانة عىل  م ن ّ

ية وال سـامي إعداد شاء بوابة تفا بكة الويب وإ عل صفحة خاصة عىل  ن ية شـ نوب يف جمال ا تعاون بني بدلان ا مللكخاصة اب جل ل
سامهة ادلول األعضاء تلزم  تاجئ  مالفكرية، ويه  سـ  . تن

بو وحكومة الربازيل  .19 يع مذكرة تفامه بني الو هد هذا الاجامتع تو يو ق واكةل ممثةل ابلوزير ماركو ماركو فاراين، مدير (ش
تع يلا ية الفكريةةيلاون الرباز هد الوطين  يال، مدير ا يد يورغي أ للملك وا ملع ف نوب يف )لسـ تعاون بني بدلان ا جل، هبدف الهنوض اب ل

نفذ م بادرات ملموسة  شاريع و ية الفكرية بفضل  تجمال ا مم ية وأقل منوامللك ًع بدلان أخرى ان  .م
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