
 

يا نولو نقل ا تعلقة  يات ا تو يذ ا شات حول  جنا تك نف لم بت مل ص ل  ق
نة ناء ادلورة الرابعة اليت عقدهتا ا للجأ ية الفكريةث ية وا ية اب مللك ا من لتن  ملع
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نون  .131 يا وهو  نولو نقل ا تعلق  نة اكن  بل ا رشوع اذلي اكن حمل حبث من  معوذكرت األمانة أن ا ب للج جمل تك م ية 'لق مللكا
يا  نولو جالفكرية ونقل ا شرتكة وناء حلول: لتك تحدايت ا با مل توىح من عاملني أساسني. 'ل رشوع  سـوجاء ا يات . ممل تو صأحدهام ا ل

يا عىل رشااكت . 28 و26 و25 و19 ية و شفا متزيا اب ية  رشوع موهجة حنو ا ية، واكن ا نواآلخر هو روح جدول أعامل ا ل من مل مبمن ف م ت لت ل

يني رشاكء ا نمع اكفة ا يات صاغت أهداف هذا الاقرتاحاك. ملعل ناك أربع تو صن  يص تكل . ه بتلخأرادات األمانة أن تقوم 
يات تو صا يا من أجل تعزيز اإلبداع . ل نولو بدلان األقل منوا إىل املعرفة وا ية وا نا بدلان ا يل نفاذ ا ية  ية  جاكنت أول تو تك لم لس ل ل ه بغ تص
تاكر ياسات و. بوالا شاف ا ية جاءت ال ثا ية ا تو سـأما ا تك ن ل ص لل يع نقل سـ ية الفكرية والالزمة  تعلقة اب بادرات ا شجا مل لتمل مللك

يا تفادة من املرونة القامئة حا يهنا من الا ية و نا بدلان ا يا ورشها لفائدة ا نولو لا سـ ل ل متكن م ج يع . لتك ثة  ثا ية ا تو شجوتعلق ا ل ل ص ل بتت
تعاون مع مؤ ية تعزيز ا ية،  نا بدلان ا ية، وخباصة يف ا ية وا سات ا ساملؤ ل بغ ع لص ل لعلم ث بدلان لبحس تطوير يف ا بحث وا لسات ا ل ل

بدلان  سـىن دلول األعضاء، وال سـامي ا ية الفكرية واليت  تعلقة اب ياسات ادلامعة ا ية، وأخريا من أجل حبث ا نا لا ت مل سـ يل مللك لم
ية نا بدلان ا يا ورشها يف ا نولو يع نقل ا تقدمة، اعامتدها من أجل  ما ج لتك ل ن شج لمل بحث . ت هدف هو، عىل وجه اخلصوص، ا لواكن ا ل

ية إىل تعزيز و ية الفكرية الرا متةل ذات الصةل اب بادرات ا ياسات وا شأن ا تفامه والوصول إىل توافق يف اآلراء  مزايدة ا مللك حمل مل سـ ب لل
ية  تعاون يف جمال ا هدف امللموس هو وضع قاعدة جامعة جديدة  ية، واكن ا نا بدلان ا يا، ال سـامي لصاحل ا نولو مللكنقل ا ل م ج للتك ل ل ل

نو ناء لتكالفكرية ونقل ا نقطة انطالق  بوةل للطرفني  ثرية للجدل و ية وغري  نارص وا بين عىل  يا، واليت من شأهنا أن  بلو ك قع لع مق م ت ُج
شرتكة تلفة من . محلول  ية  تلفة أو إىل مخس مجموعات ر سمة إىل مخس مراحل  تصورة  ية ا خمواكنت األشطة الر سـ خم مق مل سـ ين ئي ئ

تدى عىل. ناألشطة نظمي  نتألف املرحةل األويل من  ت بدلان مت يل نفاذ ا ية  شأن  شات  نا يع من اخلرباء إلجراء  توى ر ل  ه ب ق سسـ تك يف م ف م
يا نولو ية للمعرفة وا نا جا تك لم ناطق، واكن القصد هو . ل هرة يف اكفة ا يكون اكفة اخلرباء املدعوين خرباء دويني من ذوي ا ملو ل لشسـ

يا نولو سني نقل ا ية  شأن  يات  جاحلصول عىل تو تك ليف حتك ب ية. ص ثا نأما املرحةل ا سةل من ادلراسات اليت مت ل بارة عن  تكون  سل  ع سـ
ية  ،CDIP/1/3ثاقرتهحا يف وقت سابق يف الويقة  تصادية يف جمال ا متل عىل إجراء دراسات ا ثال، سوف  يل ا مللكعىل  ق تشـب مل س

ية الفكرية الق تعلقة حبقوق ا بادرات ا ياسات وا يا ادلوية، ودراسات فامي خيص ا نولو مللكالفكرية ونقل ا ج ملتك مل سـ لل تلف ل خمامئة يف 
بدلان ومجموعة من دراسات احلاةل رشوع. لا يل يف ويقة ا تفا ملميكن الاطالع عىل مزيد من ا ث ص رشوع يف . ل ملما مل يكن واردا يف ا

يدة للغاية،  توبر املايض، ورمبا اكنت فكرة  هر أ بو يف  ته الو توح العضوية اذلي  تدى  جحد ذاته، ولكن مت اقرتاحه يف ا ش كمف ي نظم ملن
تاابت وادلراسات القامئةاكن تضم تعراض  للكني ا تدامة، ورمبا . سـ ية ا تجارة وا بل املركز ادلويل  سـواكن هذا الاقرتاح من  من مللل لت ق

رشوع أكرث اكامتال ومشوال يا . ملجيعل هذا ا نولو شأن نقل ا بو  ية للو تدايت الكرتو شاء  تكون إ ثة  ثا جأما املرحةل ا لتك بم ي ن ن ن سـ ل فل
ية الفكرية من أجل إدم شاركة فهيامللكوا يع ا رشاكء، حىت ميكن  ملاج أفاكر وآراء اكفة ا للجم يات . ل تو صوسوف توضع ادلراسات وا ل

نقاش يد ا سأةل  نطاق فامي خيص ا شة واسعة ا نا ية من أجل تعزيز إجراء  بكة الالكرتو لعىل  مل ل ق ن قشـ واكنت املرحةل الرابعة يه . م
شاور فامي خيص نقل ا ية  سة اجامتعات إ لتكنظمي  تلل مي مخ ياتقلت تو يا من أجل امليض قدما اب صنولو ل سة، ورمبا . ج مأما املرحةل اخلا

شطة يف  بو من أجل تعزيز تكل األ شطة الو شاور يف أ يات الصادرة عن اجامتعات ا تو رشوع، يه تعممي ا نأمه جزء من ا ي ن ت ص ل لمل
يا نولو ججمال نقل ا سوف. لتك يل،  تفا يذ، دون اخلوض يف ا ية ا تعلق ابسرتا فوفامي  ص ل يج لتنفي ناك عدد من دراسات ت ه يكون 

تدايت  يةإمناحلاةل، ورقة  تاح يف الويقةو .نلكرتو رشوع  ثناك املزيد من املعلومات حول لك جزء من ا مل وذكرت األمانة أيضا . مه
هر من اترخي  تاحة يف غضون ثالثة أ رشوع  تكون ويقة ا ثال،  يل ا يمي، عىل  تضمن مؤرشات ا رشوع  شأن ا م ب ملتق ث سـ مل ي سمل ل

هر بعد احلصول عىل املوافقة، وأخريا، املوافقة عىل سعة أ ية جاهزة للعمل يف غضون  تدايت الالكرتو تكون ا رشوع، و ش ا ت ن ن سـ ململ
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بو رشوع يف برامج الو نامجة عن ا متدة ا يات ا تو يإدماج ا مل ل ص بلغ . ملعل رشوع، فقد مت تقديرها  ية ا تعلق مبزيا مبوفامي  مل ن  960 000ي
يذ مب لتنففرنك سورسي، وقدرت فرتة ا هرا27ا يقرب من ي نقل . ش  تعلق  بأخريا، ودت األمانة أن توحض أن العمل فامي  ي

بو شطة اليت مت الاضطالع هبا ابلفعل داخل الو بو، وذكرت بعض األ يا مل يكن جديدا متاما للو نولو يا ن ي ج ثال، .لتك يل ا ملعىل  سب
سني املعرية دلى ادلول األعضاء ية الفكرية و ية إلدارة ا ية ا فا مللك حتن لتحت ية . لب بو قد سامهت يف  منوأوحضت األمانة أن الو تي

ناء عىل أدوات قد مت إعدادها  ية  يات الو تكل الاسرتا ية الفكرية  يق  ية الفكرية، ويف تد ية  يات و باسرتا ن يج ل ن طيج ت ط للملكت ق للملك
ية للجامعات، واذلي مشل دمع اجلا. وإاتحهتا للعامة ياسات املؤ ناك معل جار أيضا يف جمال ا سـواكن  سـ سه هم ل متة  بفمعات ا مله

ية الفكرية،وكيف تعامل مع ا مللكية ا تفاوض مع القطاع اخلاص يف ل ية ا ية فكرية خاصة هبا و بغي أن يكون دلهيا  لما إذا اكن  يف ملك كن ي
سويق تجات قابةل  تحويل اخرتاعاهتا إىل  شأن  تهذا ا ن ل للل ياسات اجلامعة . م يل خاص  يصدر قربا د سـويف هذا الصدد،  ل ي بسـ

ية ياغة الرباءات ألنه فف. سسـاملؤ شأن  تعلق  ندوات، مبا يف ذكل، ندوات  ية، سوف يمت عقد عددا من ا صي جمال املعرية وا ب ت ل لتمن ف
ية اليت تعمل هبا هم ا بدلان، سواء اكن ذكل فقط  ياغة الرباءات يف العديد من ا سني همارات  يفمن الرضوري للغاية  لكلف ل ص كام . حت

يص ا نظمي ندوات أيضا يف جمال تر خمت  ية ت يمي ا شدة، وأيضا حول  توايت، واليت اكنت مطلوبة  تلف ا يا عىل  مللكنولو تق ج بتك سـ ملخم ل
بل ادلول األعضاء. الفكرية يهنا من  بات  تجابة  شطة اكنت مطلب مقدم من وا قوأضافت األمانة أن اكفة هذه األ بع لطل سـ  .ن

تاج أن يكون  .132 تايل  رشوع وا بع يف هذا ا خمورأى وفد مرص أن الهنج ا يح ل مل سـت تلف بعض اليشء عام مت معهل حىت ذكل مل
ناقش ألول مرة رشوعات  ُاحلني ألهنا  ت رشوعات ألنه . م يا هو واحدا من أمه ا نولو نقل ا تعلق  رشوع ا ملوذكر الوفد أن ا ب مل جمل لتك

ية ية. لتمنميس جوهر جدول أعامل ا بو  هور جدول أعامل الو ناول املفاهمي واألفاكر اليت أدت إىل  منفقد  ي للتت طرق إىل فقد ت. ظ
نظمة ية العظمى من ادلول األعضاء يف ا بات املقدمة من الغا ية اليت اكنت يف صلب ا ملأفاكر غاية يف األ ب لطل وأعرب الوفد ..لمه

ثالث اليت مت  ية ا رشوع، وأشار إىل القواعد اذل شأن هذا ا يا  تلفة نو شة  نا نة يف حاجة إىل  تقاده بأن ا لعن ا ب مل ب ع خم ق للج هع م
ناء حتديدها واملوافقة عل ثة، ففي املقام األول، جيب أن يكون أساس  ثا ية الفكرية يف دورهتا ا ية وا ية اب نة ا بهيا يف ا ل ل من ن مللكللج لت ملع

يات يف حد ذاهتا تو شات يه ا نا صا ل ق نظر يف الروابط . مل نة،  شطة  نظر يف أ يات،  تو بدأ اب بعا ذلكل، أن  نة،  توعىل ا ي ن ت ص ل ت ت معللج
تو ئة عن ا نا شطة ا تلف األ صبني  ل شـ ل ن رشوعخم يف ميكن أن ترتمج إىل ا مليات، ومن مث ترى  تقدمي، أعرب الوفد عن . ك لبعد هذا ا

ته يف أن تعمل الوفود األخرى أن عددا من الوفود  تفكري"غبر لشاهبة ا شاورات " مت هر املايض عىل  مقد عكفت عىل مدى ا لش
ت سات األخرية عىل الويقة  هم لوضع ا رشوع، واكنوا يف طر لشأن هذا ا ث للم مل ية الفكرية اليت يقب ية وا ية اب نة ا ها إىل ا مللكقد منمي ن لتللج ملع

رشوع  يا، فامي خيص ا يا، و نولو نقل ا تعلقة  يات ا تو ملمن شأهنا أن توحض أفاكر تكل اجملموعة من الوفود فامي خيص ا ن ب مل ص مضل ج لتك
شواغل، كخط. نفسه ته يف إاثرة بعض القضااي العامة وا ليف تكل املرحةل، أعرب الوفد عن ر ثوة أوية تعكس الويقة اليت من غب ل

ها يف وقت قريب يات جدول .مياملؤمل أن يمت تقد نة تو ناولت ا يث  نظر،  نقطة احلامسة األوىل  بة للوفد، اكنت ا صاب للج ت لل ل حسـ لن
يات  تو ثل ا يات ذات الصةل،  تو رشوع وكذكل غريها من ا ية، ال سـامي تكل املقرتحة يف إطار هذا ا صأعامل ا ل ص ل مل ممن  22 و17لت

يا31 و29 و27 و23و نولو نظر إىل ما هو املقصود من نقل ا ج، يه ا لتك بغي أن . ل يا  نولو تقد الوفد أن تعريف نقل ا نوا ج يتك ل ع
بات  شرتكة والرت بحوث ا يص وا بارش، والرت نيب ا تامثر األ تجارة، والا تجارية، وا ثل املعامالت ا سوق  يات ا يتضمن آ خ ج س تم مل ل مل ل ل ل ل ي

منوية نة ابإلضافة إىل ذكل، فإ. لتا يد من خالل معا ثل ا يا  نولو نقل ا سوق  ية غري ا نوات رش بغي أيضا تضمني  ينه  تقل ل ل لع م ج تك ق لن ي
تجربة واخلطأ يةل ا يات وو يع الرب ية وإعادة  ندسة ا تج وا لا سـ جم جتم سـ ه لعكن يا اكنت من خالل . لمل نولو نقل ا ثة  يةل اث جأخريا، و لتك ل ل سـ

ية ادلوية، وو نظامت احلكو بل ا ساعدة من  لتقدمي ا مل ممل يةق نظامت غري احلكو ية وا ساعدة اإلمنا ماكالت ا مل ئ ثل، اكنت دراسة . مل ملواب
هم  ندسني  ية  يحت معلومات اك شف عن الرباءات إذا أ يا مبا يف ذكل ا نولو نقل ا يةل  توفرة أيضا و لفاملعلومات ا ف ج هتك ت لك ل سـ للممل ل

يا نولو جا يا. لتك نولو يات نقل ا ثالثة أو آ هامة ا جوبإاثرة تكل الوسائل ا تك لل ل ناك أيضا معايري دوية هامة يف هذا الصددل ل، اكنت  . ه
ثل هذه املعايري ادلوية، وخاصة املادة  نة  سرتشد ا بغي أن  يا،  نولو سأةل نقل ا لفامي خيص  مب للج ت نم ج يتك ها7ل نص من اتفاق تربس، و : ي
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نولويج ونقل " تاكر ا سامه يف تعزيز الا بغي أن  ية الفكرية  تكإن حامية وإنفاذ حقوق ا ن لمللك ب ي نفعة ي يقا  يا ورشها  نولو للما حتقن ج لتك
تصادي، و ية والا ية وبطريقة تؤدي إىل الرفاهة الاجامت نولو تخديم املعارف ا تجي و بادةل بني  تحقا ق ج لتك ل عم سـ ن مت توازن بني مل ليق ا

بات ثل، اكنت املادة "جاحلقوق والوا تحد1ملواب بو واألمم ا ية الو تعلق ابتفا يث  بو  بارشة ابلو مل ذات صةل  ي ت قي ح فامي . 1974عام ة لم
ية الفكرية : "ييل نص املادة ية  نظمة العا تحدة اب للملكتعرتف األمم ا مل مل شار إلهيا فامي بعد(مل نظمة"ملا تخصصة ") ملا ها واكةل  مبو صف

يات اليت تديرها، من أجل، من  ية واملعاهدات والاتفا بة وفقا ألداهتا األسا نا سؤوال عن اختاذ اإلجراءات ا بارها  قواب سـ سـ مل م عت
ية بني ية  نا بدلان ا ية إىل ا نا ية ا يا ذات الصةل اب نولو يل نقل ا شاط الفكري اخلالق و بغ أمور أخري، تعزيز ا ل ل ع لص ه من مللك ج لتك س تل

ية ثقا ية وا تصادية والاجامت ية الا فيل ا لق ع من ية، يف وقت ". لتتعج نا بدلان ا يارين، وضعت ا موأوحض الوفد أنه من بني هذين ا ل ل ملع
ياسابق، ثالث مجموعات حمددة نولو ناول نقل ا ند  نظر فهيا  تاج إىل ا سائل اليت  ج من ا لتك ت ع ل حت إحدى تكل اجملموعات يه . مل

يا نولو نقل ا تعلقة  ية الفكرية ا جاملعايري ادلوية  تك لللملك ب مل بدلان . ل ية لصاحل ا نا سأةل، مثة حاجة إىل هنج أكرث د لوفامي خيص تكل ا ي ممل
بغي أن  بدلان األقل منوا اليت  ية وا نا نا يم ل ثل رشوط ل تعلق مبعايري امحلاية،  ياسات املالمئة فامي  متدمج، من بني أمور أخرى، ا ي لسـ

تاكر واإلبداع تربير حفز الا ية معقوةل  تجاوز فرتة ز تعلق بفرتة حقوق  بيل براءات الاخرتاع، وفامي  ل ن ت ي مسج سائل . ت ناك  مو ه
ثل ا تخدام األدوات العامة  ثارية، ا ناة من احلقوق الا مأخرى  ئ سـث ت سـت يات مسـ يص اإللزايم وبر بات العمل والرت جمإلفصاح و ختطل م

ية ية، وأخريا، اجلوانب اإلدارية واإلجرا توح وغريها، ونظام حامية ذات صةل ابلظروف الو ئاملصدر ا طن وأشار الوفد إىل أن . ملف
تعلقة اب ياسات ادلامعة ا ية ركزت عىل ا نا بدلان ا بل ا ية من الاقرتاحات من  ملناك مجموعة اث سـ ل ل ن له م مللكية الفكرية من جانب ق

ية نا بدلان ا عا لص بو أن . ل بغي للو يا ورشها من بني أهداف أخرى ذات صةل، رأى الوفد أنه  نولو يع نقل ا يهبدف  ن نشج ج يتك ل ت
ية  نا بدلان ا بادرات اليت تضطلع هبا ا ثل هذه ا شأن  با،  نا ية، لكام اكن  نظامت ادلوية األخرى ا شة مع ا نا مسامه يف  م م لم ل مل ب سـ ن ل مل ق ملعت
رشاكت نقل  ية  يا، املاكسب املا نولو يعاب ا بدلان عىل ا سني قدرة ا ية  ية  ية واملا ساعدة ا لوذكل من أجل توفري ا ل ل حت بغ ل ن جمل تك لت ستق ل
نقل  رشاكت اليت  تقدمة دلى ا بدلان ا توافر يف ا نوع ا يان من نفس ا ثري من األ ية، تكون يف  نا بدلان ا يا إىل ا نولو تا ل مل ل مل ل ك ل حل م ج لتك

يا عىل نولو جا تطوير يف اخلارج يه لتك بحث وا ية إلجراء ا ناطق األقل تقدما، أو تكون املزااي الرض توى الوطين إىل ا ل ا ل مل يبسـ مل
يام به يف ادلاخل ند ا لقها  عس ية رشوط املادة . نف ثال،  يل ا بعىل  لتلمل بار 66.2سب يجب األخذ يف الا عت من اتفاق تربس،  ف ي

رشاكت عىل يع ا ية  ثل احلوافز املا لسائل  شج ل لتم تخدام م ية بغرض ا نا بدلان ا ندسة واإلدارة من ا سـ تدريب خرجيي العلوم وا ل ل مه ل
شأ يا يف بدل ا نولو ية ا نمعرفهتم  ملمن جل تك هد . لت ية أو ا سة العلوم الو ناجتة عن مؤ ثل تكل ا تخدام املوارد العامة  ملعميكن ا نم س ل طسـ

تحدة م أجل دمع األحباث يف جمال تطوير ا يةملالوطين للصحة يف الوالايت ا نا بدلان ا ياجات ا يا ونقل ا منولو ج لتك ل حت ثل، . ل ملواب
ية أكرب  تا يات اليت من شأهنا أن تكون ذو إ نولو بحث يف جمال ا نح ميكن أن تعد ألغراض ا جأشار الوفد إىل أن برامج ا ج نتك ل لمل ُ

ية نا بدلان ا ية  ياجات ذات األولوية الاجامت ية الا ممن أجل  ل لل ع ت حب نح. تل شارك ملوميكن أن تقدم برامج ا ي ادلمع للمقرتحات اليت 
بدلان املاحنة ية يف ا شلك هادف وذكل يف إطار رشاكة مع اجملموعات ا ية  نا بدلان ا ية من ا لفهيا فرق  ث ب ل ل بحث لحب يع . م تشجكام جيب 

يا واإلدارة نولو ية يف جمال العلوم وا نا يل وتدريب الطالب من ادلول ا جاجلامعات  تك لم ل افز ومن املمكن أن يكون وضع حو. لتشغ
شلك خاص ية  ية ذات فعا سات األ تعمل عن بعد، أو حىت من خالل املؤ تعلمي من خالل ا بإلشاء برامج درجات ا ل ب س ل ل  .جنن

ية  سا سم  يات اليت  نولو نقل ا يال  ية  ية وا تامئية اخلاصة من أجل تدريب الكوادر ا ناديق الا سـوأخريا، ا حب ت ل ه ن لعلم ن تلص ل س جتق تك تس ل
سلع العامة و شجفامي خيص حمك ا يةلتل نا بدلان ا بحوث يف ا ميع ا ل ل ية ويه تدابري . ل ثة يف غاية األ ية اث ناك  مهوذكر الوفد أن  ل معل ه

تعددة األطراف ية . مدامعة  تا بادرات ا نظر يف ا تعدد األطراف، ميكن ا توى  تعلق اب لفامي  ل مل ل سـ مي تكل الواردة : مل كاعامتد الزتامات 
ها لفا66.2يف املادة  يع نطا ق من اتفاق تربس، وتو يقات من خالل سـي شاء رمس خاص عىل ا ية، وإ نا بدلان ا يع ا بئدة  ن ل ل لتطمج م

شأن الرباءات  تعاون  بمعاهدة ا بدلان )PCT(ل ية وا نا بدلان ا ية يف ا بحث وا شطة ا تعزيز أ يص العائدات  يث يمت  ل،  ل ل من ل ن ل ختص محب لت

ية خالل املعامال شلكة املعلومات الالمتا يل  يطة  ناة و شاء  ثلاألقل منوا، وإ م تقل سـ لن يا ق نولو تجارية اخلاصة بني ابئعي ا جت ا لتك ل
ية به الو ية و ناحجة اليت تضطلع هبا احلكومات الو يا ا نولو ساب ا شرتهيا ملعرفة برامج ا نو شـ ن ل ت طم ط ج لتك وأوحض الوفد أنه من شأن . ك
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شاركة املعلومات فامي بني حكومات ادلول األعضاء تعاون و يع ا يدا يف  مذكل األمر أن يلعب دورا  ل تشج ن املمكن أن وم. مف
رشااكت الفعاةل بني الواكالت  سابقة وا ياسات ا ية عن ا ثال، عىل معلومات  يل ا ثل هذا الربانمج عىل  لمتل  ل سـ يل لمل تفص ب سم يشـ

يات نولو ية يف احلصول عىل ا رشاكت ا جوا لتك حملل سب حقوق . ل ثل  رشوط الواردة،  تضمن أيضا معلومات عن ا نكام ميكن أن  ل مي
يف ونود العقد تأ با ل ياوميك. ل نولو سري نقل ا بحث العامة يف اجلامعات يف  ية ملرافق ا جن أيضا أن يصف األدوار األكرث فعا لتك يت ل . ل

يا اذلي  نولو تطوير منوذج لعقد نقل ا بو حماوةل  نوع ودراسـهتا، ميكن للو جفإذا ما مت مجع ما يكفي من املعلومات من هذا ا لتك ل ي ل
نو نقل ا يل اسرتشادي  ثابة د لتكميكن أن يكون  ل ل بائعنيمب شرتين وا رشوعة لالك من ا ثل املصاحل ا يا وسوف  للو مل مل مي اكنت تكل . ج
ية اليت أاثرهتا الوفود  ثالث األسا سـيه األفاكر ا تفكري"ل لشاهبة ا بوا إىل جوهر " مت تقد الوفد أهنم ذ هيف وقت سابق، وا ع

سأةل نقل ا تعلق  نظر فهيا فامي  ية ا بغي جلدول أعامل ا تاألشطة اليت  لن مب ي ل من لتن ياي نولو نفاذ إىل املعرفة وا يا وا جنولو تك ج لك وأعرب . ل
نقاط بعض ا يح  تو توب مع مزيد من ا شلك  لالوفد عن أمهل يف تقدمي تكل األمور  ل ض ل ثري من . مكب تذر إذا اكن قد أخذ ا لكوا ع

يابة عن عدد من الوفود نه رأى أن هذه املداخةل العامة اكنت هامة، كام أهنا اكنت  نالوقت،   . لك

تلفة ئوشكر الر .133 متع إىل وهجات نظر  هم أن  يث أنه من ا ته مل تكن طويةل  خميس وفد مرص، وأشار إىل أن مدا يسـخل مل ح
بادل األفاكر تعلق . يتو بوع قد حققت توقعات الوفد فامي  شات اليت دارت هذا األ نا يوساءل الريس عام إذا اكن الهنج أو ا سـ ق مل ئت

متدت هنجا انل املو. هبذا الهنج نة قد ا عاكنت ا يعللج بل ا يه من  مجلافقة  ثري من . قعل شأن ا شات  نا ناك ما يكفي من ا لكواكن  ب ق مل ه
رشوعات اليت مت اعامتدها ية آخر. ملا ثابة برانمج بأمكهل؛ تقربا جدول أعامل  منفإن مداخةل وفد مرص اكنت  ي ئوأشار الريس إىل . تمب

تاج الوفو يدة للغاية ومفصةل جدا، ولكن قد  حتأن تكل املداخةل جاءت  ته مف شار يعاب يف ما قد مت  كد إىل بعض الوقت ال م ست
نة للجتو مع ا نظر. لل يد ا نة الويقة  بعد أن تفحص ا لورأى الريس أن ما قد مت اقرتاحه ال  ث قللج ت بدو الويقة ممكةل ملا اقرتحه .يسئ ثو  ت

بل الوفد جاء ممكال لويقة ا بار أن ما مت اقرتاحه من  تلف، ميكن ا نظور  ثوفد مرص، أو من  ت قخم بعد عم يث ال  ترشوع،  يسح مل
بق .لك مهنام اآلخر بارها أنه قد  نة بدراسة هذه الويقة كام وردت، واضعة يف ا يه، اقرتح الريس أن تقوم ا ناء  سـو  ت ث للج عل عب ئ

يات  تو ية الفكرية، وأشار أيضا إىل أن ا ية وا ية اب نة ا ثة  ثا ها يف ادلورة ا صتقد ل من ن للج ل مللكل لتمي ، وهمل جرا، قد وردت 26 و25ملع
ثأيضا يف الويقة األوىل اليت قدمهتا األمانة، الويقة  رشوعات قدمية مت طرهحا من جديد ألن . CDIP/1/3ث موذلكل، فاكنت 

تاح دلهيا الوقت دلراسـهتا يف دورات سابقة نة مل  يا تفكري"ئواقرتح الريس لوفود . للج شاهبة ا بدلان  لا ت نة إىل تكل " مل للجأن تعود ا
رشوع، وحفصه، . تفكري يف الاقرتاح املقدم من وفد مرصللاملقرتحات وترتك الوفود  نظر يف ا نة ا مليف غضون ذكل، ميكن  ل للج

توب. ومعرفة ما إذا اكن ميكن اعامتده شلك  تقدم هبا وفد  بع، أي مقرتحات جديدة قد  بار، اب مكعىل أن تؤخذ يف الا ب ي لط  . عت

ية الفكرية ونقل CDIP/4/7ثويف إشارة إىل الويقة  .134 شأن ا مللك،  يا أنه اكن يف اتفاق اتم مع ب با يا، ذكر وفد إ نولو نا سـ ج لتك
بالغ عددها  يابة عن امجلاعة األوروية وادلول األعضاء فهيا ا سويد،  يان اذلي أدىل به وفد ا لا ب ن ل تقد الوفد أن . 27لب عومع ذكل، ا

نحو، فإنه ي ية وعىل هذا ا ية جلدول أعامل ا يا يه إحدي اجلوانب الر نولو لنقل ا من لتسـ ئي ج سأةللتك هذه ا ية  ملعطي أولوية عا وحث . لل
شمل  ثرية لالهامتم أو انحجة يف ادلول األعضاء، وذكل ' أفضل املامرسات'تالوفد األمانة عىل وضع قامئة  نادا إىل جتارب  ما ست

يام به حقا يف هذا اجملال شات من الرتكزي عىل ما ميكن لدلول األعضاء ا نا لقمتكني ا ق مل تقاده . ل ثل هذه عوأعرب الوفد عن ا مبأن 
تعاون بني  تقر  بني عامة أو خاصة، وال سـامي العيب القطاع اخلاص، وخلق سوق  تعاون بني الال للالقامئة من شأهنا تعزيز ا سـ ع مل

رشاكت يات . لا تو ثل هذه القامئة سوف تعمل عىل ربط ا صورأى الوفد أيضا أن  ل ية28 و26 و25م . لتمن من جدول أعامل ا
يا معلومات إ با نوطلب وفد إ رشوع وعدم وجود سـ رشوع، ومصري ا يف املوظفني العاملني يف ا تاك تعلق  ية فامي  ملضا مل ل ب ي ف

تعلق مبعلومات الرباءات نرص الرباءة، وال سـامي اجلزء ا تاحة  ية ا ملالاعامتدات املا لع مل شددا عىل رضورة . ل ته  تمت الوفد  موا لكم خ
ية نة بني الاعامتدات املا بة  ثور عىل أفضل  لالكفاءة وا سـ ممكلع تاجئن هذه األشطة وا تقديرية  تلكفة ا نظمة وا تاحة  ن ا ن ل ل للم لمل  . ل
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ية  .135 بارش عىل ا بدلان األقل منوا، فضال عن تأثريها ا ية وا نا بدلان ا يا إىل ا نولو ية نقل ا منوأكد وفد الصني عىل أ مل ل ل ل لتمه م ج لتك
بدلان هذه ا ية  نولو تصادية وا لالا ل ج تك هذ. لق بدأ،  يث ا يده من  لوأعرب الوفد عن تأ ملح شاركة ي ته يف ا رشوع، وأعرب عن ر ملا ا ب غمل

رشوع ية يف اكفة األشطة ذات الصةل هبذا ا ملبفا ن  . عل

بالغ عددمه  .136 لويابة عن امجلاعة األوروية وأعضاهئا ا ب يق اذلي أدلت به دوةل عضوه يف 27ن سويد إىل ا تعل، أشار وفد ا لل
يا يف العامل وا نولو ية نقل ا تعلق بزتايد أ جوقت سابق فامي  لتك مه بدلاني منوية اليت تواهجا ا لتحدايت ا ورحب الوفد بهنج األمانة . لتل

يات  تو يذ ا ية  شأن  نظر  يد ا صالعميل الوارد يف الويقة  ل ب ل نفث يف تق يذ . 28 و26 و25 و19ك للتنفوذكر الوفد أن أي خطوة أوية  ل
توح مع خرباء مطلعني دلهيم خربة يف شاف مفصل للقضااي، وبدء حوار  تضمن ا مفبغي أن  تكن سـت سائل املطروحةي وأضاف . مل ا

ية تلف القطاعات احلكو ية و ثل القطاع اخلاص، واألوساط األاكد ية،  هات ا هم إرشاك اكفة ا مالوفد أنه من ا م جل خممل مي وجيب أن . ملعن
سةل من ادلراسات ثل هذا احلوار، كام اقرتحت األمانة، من  سلتألف أساس  بني دلمع رأيه. مي ناك : سـبوقدم الوفد  هأوال، أن 

تعلقة باكفة اجلوانب اليت ا شاف، واثيا، أن املعلومات ا شفة، أو أقل ا يا إما غري  نولو نارص نقل ا مللعديد من  ن تك ت سـع مك جل تك
ية ية يف األعامل ا تاجئ ذات مصدا يق  بار من أجل  تاج إىل أن تؤخذ يف الا يا  نولو بلأثرت عىل قرارات نقل ا ن ت تقحت ملسـل ق حتق ج . عتك

يا يف وشدد الوفد أيضا عىل أن العمل نولو ية الفكرية ونقل ا تعلقة اب شمل اجلوانب ا بغي أن  يضطلع به  ج اذلي  تك مللك لن مل ي يسـ
ئة نا شـياق القضااي ا ل يات . سـ نولو ندما يمت نقل ا نجم  ثل األمن القانوين أو القضااي اليت قد  جعىل وجه اخلصوص، قضااي  تك لم ع ت

ته قائال إنه يرى أنه من ال. من بدل إىل آخر تمت الوفد  لكموا يط الضوء عىل دور اإلنفاذ الفاعل خ بتسلرضوري، أن تقوم ادلراسات 
ياق ية الفكرية يف هذا ا لسـحلقوق ا  . مللك

تعلقة ابلعمل اذلي  .137 نظر، فضال عن املعلومات ا يد ا رشوع املقرتح  ملوقدم وفد سورسا شكره للريس ولألمانة عىل ا ل مل قي ئ
بو يف هذا اجملال يةوذكر الوفد أن موضوع ن. يقامت به الو ية يف إطار جدول أعامل ا سأةل ابلغة األ يا يه  نولو منقل ا مه لتم ج . لتك

شطة املقرتحة يف الويقة  تقاده بأن األ ثوأعرب عن ا ن ناسب، وال سـامي، CDIP/4/7ع يلك ا ناسب واب مل جاءت يف الوقت ا ه لمل
توى اخلرباء وادلراسات املقرتحة تدى عىل  تعلقة بعقد  نقاط ا سـا ن مل مل تقد وأعرب الوفد عن ار. م عياحه لوصف تكل ادلراسات وا ت
تاجئ ملموسة للغاية، ورشها شات من شأهنا أن تؤدي إىل  نا نأن ا ن ق سامهة . مل بو ا ية أن تواصل الو ملوشدد وفد سورسا عىل أ ي مه ي

نظامت أخرى ها ودون تكرار ما اكن جيري معهل يف  تصا ميف تكل اجملاالت يف جمال ا ص ساعد . خ توأعرب عن أمهل يف أن 
شات  قنا ية م تعلقة بقضااي  بو، وال سـامي أهنا  شات يف الو نا ناسب  ئودراسات اخلرباء ادلول األعضاء يف توفري الرتكزي ا بيم ي ق للم مل

تعني معاجلهتا شكر إىل وفد مرص ألفاكرها، وكذكل األفاكر اليت أاثرهتا وفود أخرى فامي . يملحة  يه ا تو ته  تمت الوفد  لوا ب جلكم خ
يا، وذكر أنه نولو جخيص نقل ا بللتك يل يف ا تطلع إىل دراسة مقرتحات الوفد املرصي مبزيد من ا ملسـتق  تفص  . لي

ته يف وقت سابق ولكن  .138 نا يس فقط ملا مت  سة  شـوأثىن وفد بلغاراي عىل األمانة للويقة اليت جاءت، يف رأي الوفد، عا ك قث م ل
يا يف ج نولو ية املرجوة من إدراج موضوع نقل ا جأيضا ألهداف ادلول األعضاء الهنا لتك يان اذلي . دول األعاملئ يده  بيف حني تأ للي

شت ابلفعل عىل مدى  سأةل نو يا يه  نولو به الوفد إىل أن نقل ا يابة عن اإلحتاد األورويب،  سويد،  قأدىل به وفد ا م ن ن جل لتك
بدلان اليت جنحت يف إعداد خطط ان يع أحناء العامل وأن ا تعددة األطراف يف  تدايت  ية يف  سني املا نوات ا لا مج ن ض مخل مسـ م حجة ل

ية ية ا يا يه تكل اليت حترت ا نولو تنقل ا لتحل ن ج لبتك تاج إىل مدارس ومعلمني، أو . ل تعلمي اذلي  يدان ا ثل  حيورشح الوفد أنه  ل م م
بة  نا ية  ية  تاج إىل  يا  نولو باء وموظفني، فإن جمال نقل ا يات، وأ تاج إىل  ية اذلي  سـيدان الرعاية ا ت حي ط حي ملصح ن ج تك شف حتم ب ل مست

س بدل  نفومالمئة يف ا ية. هل ية وقانوية وجتارية و بارات  شلك أكرث حتديدا إىل ا تاج  بيئو ن ن ت ب تقحي ناك عدة خطوات . ع هوأضاف أن 
يا  نولو ساعدة يف حتديد ا تاج إىل ا با ما  يا غا نولو بة يف احلصول عىل ا بدل الرا يا وأن ا نولو جشاركة يف نقل ا تك ج تك ج لتك ل ملل حت ل غ ل م

ها وتطويرها ها وتطو يارها و يعوا بيق تطخ ية الفكرية، ودعا إىل رضورة وذكر. ت تعلقة اب سالفة اذلكر  سائل ا مللك الوفد أن اكفة هذه ا م ل مل
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يضطلع هبا ية الالزمة يف ادلراسات اليت  ية ا نرص ا سـناول  ت ع لتحت ية ذات .لبن نا بدلان ا تقاده أنه يف بدل من ا موأعرب عن ا ل ل ع
رشاكت الفردية  بة  يكون من الصعب اب للاملوارد احملدودة، فإنه  سـ تويل حمايم براءات الاخرتاع، لنسـ كالوصول إىل املوارد الالزمة  ل

سوق يل ا تح سويق اذلي ميكن أن يقوم  تص  تعلقة ابلرباءات، و لتخصص يف املعلومات ا ل ب ت خم مل ية . م ية ا لتحتوذلكل، فإن ا لبن
بل القطاع العام، أو شالك من أشاكل مصدر القطاعني العام واخلاص قتاج إىل توفريها من  ياق، ذكر الوفد أنه يف هذا. حت لسـ ا

يا،  نولو تلفة  توايت ا تاز يف جمال توفري أفضل املامرسات عىل ا بو أن تقوم بعمل  جمن خالل ادلراسات بإماكن الو للتك خمل سـ مم ملي
يف  يار و ية األخرى يف ا نا بدلان ا ساعدة ا ند، اليت من شأهنا  ثل ا نخفض من دول  توسط وا يالعايل مهنا وا ت ل ل م ه مل تكمل خ مل م

نولو جا يةلتك ياجاهتا ا حملليات ال تعلق ابلعمل يف هذا اجملال. حت تقدمي ادلمع فامي  ته  تمت الوفد  يوا ب لكم  . خ

يا يف العامل احلديث .139 نولو سأةل نقل ا ية  يجرياي عىل أ جوأكد وفد  لتك م مه نقاش، وشدد . ن بارشة إىل الويقة حمل ا لوأشار  ث م
سأةل تضمني املعرفة، اليت  ناول  معىل رضورة إجراء دراسات  ية تت يا، فضال عن ا نولو يس العلوم وا تأ نتعد أمر أسايس  ج تك لبس ل ل

ية نة وكذكل أفاكر وفود أخرى. لتحتا بادل أفاكره مع ا ته ابإلشادة بوفد مرص  تمت الوفد  للجوا ت للكم  . خ

ي .140 ية اليت اقرتهحا وفد مرص، وأشار إىل أنه اكن أيضا جزءا من تكل ا يده  يا عن تأ نوب أفر لعملوأعرب وفد  للمهنج ي يق ة ج
يا نولو رشوع املقرتح يف جمال نقل ا يقات جوهرية  تقدمي  تعلقة  جا لتك للم تعل ب يقات املقدمة من وفد مرص . مل تقد الوفد أن ا تعلوا لع

بدلان ثري من ا يا اذلي يعد أمر هام جدا  نولو تعلق مبوضوع نقل ا نة للميض قدما فامي  لتكون أساسا واحضا  ي لكللج ج لتك وأكد أيضا . ُ
يقات الوفد ا ية املذكورة أعاله بأهنا الطريق إىل األمامتعلعىل  تعلق اب ملهنجيجريي فامي  ي يقات . لن تخدام ا تعلواقرتح الوفد أيضا ا لسـ

ته األمانة رشوع اذلي اقرت حاملقدمة من وفد مرص كأساس ملزيد من تطوير هذا ا يعود يف . مل ته قائال أنه  تمت الوفد  سـوا لكم خ
يال، وحث عىل  يقات أكرث  بل  تفصا بتعل يابة عن وفود لك منملسـتق نقاط اليت أاثرها وفد مرص،  نتضمني ا شاهبة "ل بدلان  تا مل

تفكري رشوع إىل األمام"لا بارها األساس الرييس للميض هبذا ا رشوع اب مل، يف اقرتاح ا ت ئمل  .ع

يقة للغاية وهامة جدا .141 بادئ اليت ذكرها وفد مرص اكنت  شـوذكر الريس أن ا مل تو. ئ به لوفد مرص عىل سخة  مكوكرر  ن بة طل
شه الاقرتاح نا سـىن  يان اذلي أديل به حىت  قمن ا ت مب ي نة من مواصةل العمل . ل نع ا للجوأضاف الريس أن ويقة الوفد املرصي لن  مت ث ئ

شأن تقدم يف هذا ا نظر وإحراز ا يد ا رشوع  لعىل ويقة ا ل ل مل توصل إىل . قث نة اكنت قربة جدا من ا تقاده بأن ا لوأعرب عن ا ي للج ع
يث مل ي نقطة، وذلا اقرتح دراسة الويقة املقدمة من وفد حتوافق يف اآلراء  رشوع حىت تكل ا ناك أية اعرتاض عىل ا ثكن  ل مل ه

يعاب . مرص، وتكل من الوفود األخرى يل سلمي وا توأعرب الريس عن قلقه من احلاجة ملزيد من الوقت من أجل إجراء  سئ حتل
يوم يد وذلكل اقرتح أن. لاكفة املعلومات والواثئق اليت طرحت يف ذكل ا رشوع  نة العمل عىل امليض قدما اب ق تواصل ا مل للج

توحا للعودة إىل الاقرتاح اذلي تقدمت به مرص باب  نقاش، وأن ُيرتك ا مفا ل  .ل

يس جدول أعامل أو برانمج جديد،  .142 يس ابقرتاح جديد كام أنه  لوقال وفد اجلزائر أن الاقرتاح اذلي تقدم به وفد مرص  ل
ي تهتمكيلبل أنه اكن ابألحرى مجموعة  نة بصدد مرا رشوع اذلي اكنت ا يقات اليت من شأهنا إجناز ا جعة من ا للج مل وأكد الوفد . لتعل
تفكري"أنه اكن يف الواقع واحد من تكل  شاهبة ا بدلان  لا ت شار إلهيا أعاله"مل ياغة الويقة ا مل، وأنه قد شارك أيضا يف  ث وأعرب . ص

ية ، وذكر أCDIP/4/7ثالوفد عن شكره لألمانة إلعداد الويقة  تو شلك خاص عىل ا صنه يود أن يركز  ل يذ 31ب تعلقة  بتنف، ا مل
ية نا بدلان ا يات لصاحل ا نولو يغة امجلع، اليت سامهت يف نقل ا بادرات، يف  ما ج لتك ل ص نظر يف . لمل ياق، اقرتح الوفد ا ليف هذا ا لسـ

سائل ا ثال، نظام إلدارة  يل ا تعلقة هبجرة األدمغة من خالل خلق، عىل  شلكة ا مللكا مب مل مل تألف من سمل ستية الفكرية، واليت 
ية نا بدلان ا بحوث يف ا تربات ومراكز ا يكونوا يف خدمة ا نوب  ندسني من بدلان ا ثني و عاب لص ل ل خمل ل جل هم تقاده . ح عوأعرب الوفد عن ا

بغي أن يؤخذ ه تفادة من الكفاءات املوجودة ابخلارج، وأنه  ية الا نا بدلان ا سمح  بكة من شأهنا أن  ثل هذه ا نبأن  م يم سـ ل لل ت ذا لشـ
نقاش يد ا رشوع  بان عىل حنو أكرب يف ا لاألمر يف ا مل قسـ  . حل
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نظر يف الويقة  .143 ية فامي خيص ا با سة ا شطة ا ثوخلص الريس أ ل لص جلل حن ئ ّCDIP/4/7 بادلت وهجات ت وأشاد ابلوفود اليت 
نقاش ها وقامت بإثراء ا شأن الويقة، وكذكل تكل اليت أعربت عن د لنظرمه  ث  . معب

يا أن  .144 نوب إفر يقوأكد وفد  تقدمي املزيد من ج يقوم  يان اذلي أدىل به وفد مرص، وأنه  تعلق اب سابقة اكنت  ته ا بمدا سـ ب ت ل لخل
يقات يف مرحةل الحقة رشوع. لتعلا شأن اعامتد ا يان اذلي أديل به مل يكن مؤرشا عىل توافق يف اآلراء  ملوأضاف أن ا ب وذكر . لب

ية  تعلق  ثالثة اليت مت الاتفاق علهيا، فامي  بادئ ا بكيفا ي ل رشوعاتمل وأشار الوفد إىل أن هذه يه املرة األوىل اليت اكنت . ملحبث ا
رشوع وفقا  تعزيز هذا ا يةل  هدف هو إجياد طريقة للميض قدما أو و نحو، فإن ا رشوع، وعىل هذا ا نة ا ملبحث فهيا ا ل سـ ل مل للج لت

يات ذات الصةل صتو يقات اليت أاثرها وفد مرص. لل ياق، شدد الوفد عىل أن ا تعلويف هذا ا لسـ رشوعل بغي أن تدرج يف ا مل  . ين
ية  تو تعلقة اب سقة مع اللغة ا ناك لغة  يقاته األوية وأشار إىل أنه يود أن تكون  صوأوحض الوفد بعد ذكل  ل مل ت ه ل  يف لك مراحل 2متعل

نص، . ادلراسة لشلك أكرث حتديدا، ذكر الوفد أن ا يا'ب نولو جتعزيز نقل ا لتك تايل 'ل نحو ا ل، جيب أن يمت قراءته عىل ا تعزيز نقل ل'ل
يا ورشها نولو نا ج بار .'لتك يؤخذ يف الا رشوع، وعام إذا اكن  تدى الالكرتوين اخلاص اب شأن ا يحا  توطلب الوفد أيضا تو سـ مل ن ب عض مل

ياجات بعا لال ية،  نا بدلان ا نقل إىل ا يا القامئة اليت ميكن أن تكون ابلفعل قابةل  نولو تا ت ل ل حلل مل ج وأشار الوفد أيضا إىل أنه، . تك
ياجات عندما أشري  يل الا ية، وذكل  نا بدلان ا ياجات ا يا ورشها، فأنه يود املزيد من الرتكزي عىل ا نولو تإىل نقل ا ه ل ل ت حن س ح لتل م ج تك

ية تقرير . القامئة رشوع، طلب الوفد إيضاحات عن  ية من وصف ا ثا نقطة ا توى، يف ا يع ا تدى اخلرباء ر تعلق  يفوفامي  كف مل ن ل ل سـ ن ملي مب
يمت يف  ية، من مه اخلرباء،  سا ك ناك حاجة إلجراء تدفقات وروابط أوحض لدلراسات.  حتديدمه، وما هو دورمهلعمل . هوأوحض أن 

توفري ادلمع  تايل وذكل  نص ا شأن اإلشارة إىل املداخالت، واقرتح إدراج ا متس الوفد أيضا إيضاحات  ها، ا نقطة  لحول ا ل ل ب لل نفس
شات نا قاجلوهري  شاورات مع ادلول األعضاء وخرب: "للم سةل من ا ملمن  يني، وعرب دراساتسل  ". جاء خار

تفكري"وأخذ وفد الربازيل اللكمة وذكر أنه اكن أيضا واحدا من  .145 شاهبة ا بدلان  لا ت اليت أشار إلهيا وفد مرص يف " مل
ته يابة عن الربازيل وعدد من ادلول األخرى قد قدمت عددا من املالحظات والاقرتاحات بروح . خلمدا نوذكر الوفد أن مرص، 

نا رشوع اذلي مت اقرتاحهحتسيإلدخال  رشوع، . ملت عىل ا يل  ية  ها يف  تقد أن هذه الاقرتاحات جيب أن يمت إدخا للموا حتل معل لع
يا نولو سأةل نقل ا يل  تح ية أو موازية  ية  ترب  بغي أن ُ جوال  تك لن م ل ل يل كعمل تمكتع شاط . ي شارك  نوأضاف الوفد أن الربازيل اكنت  بت

ية، يذ جدول أعامل ا ناءة يف  منوبصورة  لتب يةتنف متزي هجدها اب لنفع وأهنا تريد أن  ساهامت املقدمة من وفد مرص . ي ملورأى الوفد أن ا
شات نا مية  بت  ققد  للم نة أن تكون . قجل بغي  ية، وأنه  ية جدول أعامل ا مية اكنت أمر رضوري  تقد أن تكل ا للجوا من لعمل ينع لت لق

شـهتا ابلقدر نا رشوعات مل يمت  يذ  قحذره يف عدم إهدار أموال عىل  مم ية تنف يث يؤدي ذكل إىل تقويض أو إضعاف  معل الاكيف،  ح
رسعة، وأشار إىل أن املدير العام قد . تنفيذ جدول األعامل رشوع اكنت  شات اليت دارت حول هذا ا نا تورأى الوفد أن ا مل ق ممل

ية ية يف جدول أعامل ا سأةل أسا بارها  يا اب نولو تايح، إىل نقل ا يانه الا منأشار، يف  سـ م ت ت لتب ع ج لتك يان اذلي أدىل مث أش. ف لبار إىل ا
ية، واليت  ية ا ثل ا بقة،  رشوط ا يح وا سار ا يا عىل ا نولو يدات وضع نقل ا تبه وفد بلغاراي وأكد عىل  سـ ل لصح تحمل لمل ن م ج تك لبتعق ل

نقاش يف ادلورة . اكنت رضورية تعداد للموافقة متاما أو جزيا عىل الويقة حمل ا يس عىل ا ته قائال إنه  تمت الوفد  لوا ث ئ سـ للكم خ
يةاحلا تا يام بذكل يف ادلورة ا نه من ا لية، إال أنه قد يكون يف وضع  ل لقل سأةل مبزيد . ميك تفظ الوفد ابحلق يف العودة إىل هذه ا ملوا ح

ساهامت  . ملمن ا

متد أي يشء عىل اإلطالق إال  .146 نة لن متيض يف يشء أو  تعوشكر الريس وفد الربازيل وطمأن الوفود بصفة عامة أن ا للج ئ
يع يف سأةلمجلإذا اكن ا شأن هذه ا مل اتفاق اكمل  ناك خشص واحد . ب متر يف العمل عىل هذا األمر إذا اكن  نة لن  هوأكد أن ا تسـللج

رشوع بين ا ية ابجلودة جملرد  شات، أو  نا ناك أي رسع خالل ا نحو، لن يكون  ملمعارض وعىل هذا ا تضح ق مل ت ه ئمث أوحض الريس . تل
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متكني الوفود من ا نة اكن  باب وجود ا تعأن أ للج لسـ ياتل تو شأن ا تلف املداخالت واآلراء  صبري عن  ل ب وأكد للوفود أنه بغض . خم
ساهامت تغرقه، سوف يمت الاسـامتع لاكفة ا نظر عن الوقت اذلي  ملا سـ  . سيل

تازة .147 يا عىل األمانة إلعداد ويقة  مموأثىن وفد  ث يا إىل . كين نولو يا يف نفاذ ا نرصا أسا يا  نولو ترب الوفد نقل ا جوأ تك ج لتك سـل ع ع
ية ا لنا سـ يات يف . سوقفت نولو نقل اذلي من شأنه حتديث وتطوير ا يق هذا ا يل و بذوةل  ساعي ا جوجشع الوفد ودمع ا تك لحتق لس ه مل لتمل

بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا لا ل شل، . مل يا اليت حدث يف املايض، قد ابءت اب نولو ثري من نقل ا يقة أن  لفوشدد عىل  جك تك لحق
باب هذا ا هم اآلن حتديد أ لوأنه من ا سـ  . فشلمل

ته  .148 ية الفكرية، وأعرب عن  ية وا ية اب نة ا يادته القديرة دلورة ا تان شكره للريس عىل  ثقوقدم وفد اب مللك ق منئ ن للج لتسـ ملع ك
بار الواجب مترار إيالء آراء ادلول األعضاء الا تقدم احملرز يف ادلورة، وا مترار ا برية يف ا تا عل سـ سـ رشوع حمل . لك تعلق اب ملفامي  ي

نقل ا نقاش اخلاص  لتا ب يويةل ية و سأةل أسا سأةل يه  يا، أكد الوفد لكامت الوفود األخرى، وأن هذه ا حنولو ج سـك م وأضاف أن . مل
يات  تو ية وال سـامي، ا تني ابء وجمي من جدول أعامل ا صا ل من لتئ نقطة28 و26 و25 و19لف وأضاف قائال . ل، قد أبرزت أيضا تكل ا

ب يا ال  نولو نقل ا ساسة اليت تعلقت  نأن ادلالالت ا ج يتك ل ب نفاذ إىل املعرفةحل ثل عائقا أمام ا لغي بأي حال من األحوال أن  تمت . مت خوا
شاركني يف الاقرتاح اذلي تقدمت به مرص و سه كأحد ا تعريف  ملالوفد  نف تفكري"ب شاهبة ا بدلان  لا ت ، وطلب أن يعطى هذا "مل

بار الواجب  . عتالاقرتاح الا

تفكري"ئوطلب الريس مرة أخرى من وفود  .149 شاهبة ا بدلان  لا ت تضمن أفاكرمه، " مل توبة  يعاد تقدمي ويقة  تاإلشارة إىل  مكث م
نظر يف القضااي  . لمن أجل تزويد الوفود األخرى بفرصة ادلراسة وا

ثل  .150 شة  نا يث احلاجة إىل وجود ما يكفي من الوقت اخملصص  موقدم وفد مرص شكره للريس عىل تقديره احلكمي  ح قئ مل
هام تفكريلا"وذكر الوفد أن وفود . لهذا الربانمج ا شاهبة ا لبدلان  يا اكن أول من "مت نوب أفر ياانهتم وأن وفد  يق، سوف يدلون  ج بب

يوم هر ذكل ا لقام بذكل بعد  رشوعات جديدة، وأوحض أن عىل الوفود . ظ شة  نا موذكر الوفد أيضا القواعد اليت مت الاتفاق علهيا  ق مل
يات، ويف مرحةل الحقة، يمت تو تعلق اب ها فامي  ثري شوا صأوال أن  ل ي يقاتغلت يد . لتعل دمج هذه ا رشوع  قوأضاف قائال أنه مبا أن ا مل

بل  توبة من  يقات ا سوف يمت تقدمي ا سة،  يهل بصورة أكرب بني ادلورة الرابعة واخلا يمت  شة  نا قا ملك تعلس ف م تفص ق شاهبة "لمل بدلان  تا مل
تفكري يع املداخالت اليت يمت. يف أقرب وقت ممكن" لا مجومع ذكل، طمأن وفد مرص الريس أن  تعلق ئ ها يف تكل املرحةل  ت تقد مي

شات  نا قابلقضااي احملددة اليت أثريت خالل  تفكري"م شاهبة ا بدلان  لا ت سابق"مل هر ا نعقدة خالل ا تلف الاجامتعات ا ل، يف  مل  .لشخم

ياانت اليت أدلت هبا وفود لك من مرص والربازيل، وذكر أنه اكن أيضا واحدا من  .151 يا ا لبوأيد وفد بو ليف شاهبة"ّ بدلان  تا  مل
تفكري بل املوافقة علهيا"لا رشوعات  شة ا نا ية تكريس الوقت الاكيف  ق، وشدد عىل أ مل ق مل متدة . مه رشوعات ا ملعورأى الوفد أن ا مل

يل األثر تح بدأ  لبغي أن  ب ت ية . ين يل ألثر ا يا مع  نولو رشوع نقل ا بدأ  ته يف أن  مللكيف هذا الصدد، أعرب الوفد عن ر ج حتلتك م ي لب غ
نول يالتكالفكرية عىل نقل ا نولو نقل ا ية الفكرية  تأكد من مدى إعاقة قوانني ا يا،  جو تك مللك لج ل وشدد الوفد عىل رضورة . لل

يا نولو ية تعزيز نقل ا ها  ية الفكرية  تاحة يف إطار نظام ا يارات ا شاف ا جا تك س لمللك بغنف مل خل واقرتح أن تكون اإلشارة إىل . سـتك
يال ملزيد من الا رشوع  تاملرونة اجلديدة يف ويقة ا مل سـث  . كشافسب

يجرياي عن تقديره للمعلومات اليت قدمهتا  .152 نوعرب وفد  تفكري"ّ شاهبة ا بدلان  لا ت تلف "مل خم، وأضاف أنه، من خالل 
شأن الاقرتاح برص  نة من احلصول عىل مزيد من ا نت ا باملداخالت،  ت لللج يام . متك ية فكرة ا لقوأشار الوفد إىل أنه ابلرمغ من أ مه

شلكة عن  تج  يل األثر، قد  متح ل تايل تأخري يف ينب بريا من الوقت واب تطلب قدرا  يل  تح ثل هذا ا لهذا الاقرتاح، ألن  ك ي ل ل م
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بل أن يمت اختاذ أي إجراء رشوع لفرتات طويةل  شات اخلاصة اب نا قا مل ق يجرياي، يف ضوء عدم رفض املقرتحات . مل نواقرتح وفد 
ناءا  رشوع حىت هذه املرحةل، فإنه قد يكون أكرث  ًالواردة يف ويقة ا ب مل رشوع القامئة من ث ملالرتكزي عىل املقرتحات الواردة يف ويقة ا ث

ية ومن مث العودة إىل الاقرتاحات املقدمة من  بد ئأجل احلصول عىل موافقة  تفكري"م شاهبة ا بدلان  لا ت وذكر . يف وقت الحق" مل
تربا أن ه رشوع إىل األمام،  شات حول هذا ا نا معالوفد أن اقرتاحه يصب يف مصلحة حتريك ا مل ق يعة طويةل مل رشوع ذو  بذا ا طمل

بل الوصول إىل اتفاق سة  يل األثر وادلورة اخلا تظار  با ا نا بدو  قاألجل، فإنه ال  مم حتل ن سـ  . ي

تخابه .153 نأ وفد بوروندي الريس عىل ا نو يده لالقرتاح اذلي . ئه يا، أعرب الوفد عن تأ نولو رشوع نقل ا تعلق  يفامي  مب جي لتك
تقاده بأنه. تقدم به وفد مرص شات، عوأعرب عن ا نا ناء ا بار أ بات ادلول األعضاء بعني الا هم أن تؤخذ قامئة ر ق من ا مل ث ت عغ مل

ية نا بدلان ا ية يف ا يل ا ية اليت من شأهنا  موخباصة يف اجملاالت األسا ل ل من ه لتسـ شات أولوية . تس نا قوشدد عىل رضورة أن تعطي ا مل
يا، فضال ع نولو نقل ا تعلقة  ية ا نولو تصادية وا ية الا جا تك ج تك لق بل مل نطوي علهيالتمن بات القانوية اليت  ين ا ن  . لعق

بادرة إلشاء  .154 يث اختذ املدير العام ا بو،  ية الو هامة  يا هو أحد اجملاالت ا نولو نوذكر وفد رسي الناك أن نقل ا مل ي حمن ل ج لتتك ل
ية نة ادلامئة ا ها اب يا اجلديدة، واليت مت إحلا نولو بة نقل ا ية اجلديدة، و تحدايت العا نبة ا للج شع مل ل ملعشع ق ج ورأى .  بقانون الرباءاتلتك

نفاذ  ثل األمن الغذايئ وا ناك قضااي أخرى هممة  يث أن  رشوع،  ناخ فقط يف هذا ا بغي أن يمت حتديد تغري ا لالوفد أنه ال  ه مل ممل ح ين
رشوع. إىل األدوية ية يف تكل ا تحدايت العا ية الفكرية وا شـهتا يف مؤمتر ا نا مليجب إبراز اكفة القضااي اليت مت  مل ل مللكق م ام جيب أن ك. ف

ية األمم  ياق اتفا يذية جديدة يف  نة  شاء  ناخ، ال سـامي يف ضوء إ تغري ا تعلقة  شة ا نا قنظر الوفود أيضا يف سري ا سـنف جل ن مل ب مل ق مل تت
ناخ  شأن تغري ا تحدة اإلطارية  ملا ب سأةل نقل )UNFCCC(مل نظر يف  م، واليت  ياست نولو جا نظر . لتك هم أن  يكون من ا تو ملسـ

رشوعات بحث مقرتحات ا ندما  تطورات  ثل هذه ا ية الفكرية يف  ية وا ية اب نة ا ملا ت ع ل من ن مللج مللك لت يقات اليت . ملع لتعلوأشار إىل أن ا
تفكري"أدلت هبا وفد مرص و شاهبة ا بدلان  لا ت نظر فهيا وأن تؤخذ عىل محمل اجلد ألن قلب هذا الاق" مل لبغي ا رتاح هو دمج ين

بو يا يف الو نولو شة نقل ا نا تدايت أخرى ذات صةل  ثار يف  ياكفة اجلوانب األخرى اليت اكنت  ق مب ن جت لتك يده . م يوأعرب الوفد عن تأ
تفكري"للمقرتحات املقدمة من وفد مرص وغريها من  شاهبة ا بدلات  لا ت نقل ". مل تام، طلب الوفد جدول زمين  لويف ا خل

ناك  يث أن  يا،  نولو ها ح ج ثات ادلامئة الصغرية، لتك يف واكن من الصعب عىل الوفود وا ثري من الاجامتعات اجلارية يف  بعا لن ج لك
بع لك يشء تثل رسي الناك، أن  ية الفكرية يف وقت . تم ية وا ية اب نة ا مللكوذلكل، اقرتح الوفد أن يعقد الاجامتع القادم  من ن لتللج ملع ٌ

ي نعقدة يف  يه العديد من الاجامتعات  جنال يكون  م  . فف

شت يف  .155 يا قد نو نولو نقل ا تعلقة  سائل ا يان اذلي أدىل به وفد آخر، واذلي ذكر أن ا قوأشار وفد مرص إىل ا ب مل مل جب لتك ل
ية تحدة عىل مدى العقود املا ضاألمم ا شلك . مل يه  سامهة  ته وا يع معا شعب وليك  يا موضوع  نولو بإن موضوع نقل ا مل جل تط فت ج نسـتك م ل

شات ومراجعات،  نا قيد، من خالل  م ثل تكل املراجعاتمف يقات فامي . مجيب إجراء  ته يف إبداء بعض ا تعلوأبدي الوفد ر لب غ
رشوع  ياغة ا سامه يف  يقات العامة اليت أدىل هبا يف وقت سابق، واليت  يات يف حد ذاهتا، واليت تمكل ا تو ملتعلق اب ص ت تعل ص ل لي

تضمن إشارات حمددة إىل الويقة  يقات  يث أن تكل ا متل  ثا تتعل سح ل تقاده  .CDIP/4/7حمل عففي املقام األول، أعرب الوفد عن ا
يكون  رشوع  ية ا لبأنه جيب إعادة  مل يا"تسم نولو نفاذ إىل املعرفة وا جرشوع معين اب لتك ل تقاط جوهر ". م يةل ال ليكون ذكل و سـ فسـ

يا نولو جية نقل ا لتك بدلا. معل بدلان األقل منوا وا ياجات ا رشوع عىل ا نصب تركزي ا لاثيا، رأى الوفد أن  ل ت مل ي بات حن ية وا نا لعقن ا م ل
يا نولو يق نقل ا جاليت تعرتض  تك شالك . لحتق تعريف واقعي  ناك حاجة  رشوع هو أن  هذا ا ية  ساوئ األسا للمإن إحدى ا ل ه مل سـ لمل

يه يف هذا الصدد تو رشوع يف حاجة  جفال يزال ا لل يد عىل . مل تأ ناك حاجة إىل ا تقاده بأن  يد الريس، أعرب عن ا ثا، ا كاث ل ه ع سـ ئل ل
يعيأن هذا الهنج  ناسب ا نب الوقوع يف خف جحم واحد  ية، و تلفة من ا توايت ا سرتشد اب مجلبغي أن  ي جت من خمل سـ لتي مل فإنه جيب . ن

يا، ولكن ميكن أيضا، يف بعض احلاالت، أن تعرقل نقل  نولو نقل ا ية الفكرية ميكن أن تلعب دورا داعام  جالاعرتاف بأن ا تك لمللك ل
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يا نولو جا رشوع أنه سوف يمت دمج ا. لتك بوملونص ا توى يف برانمج الو يع ا تدى اخلرباء ر يات الصادرة عن  يتو سـ ن ص ملل ف هم، . م ملمفن ا
نه ادلول األعضاء توازن ويقرر تكو تدى  تايل، أن يكون ا ياب ن مل بني يف ويقة . مل نحو ا رشوعات طموحة عىل ا رشوع يف  ثبل ا مل ل م ل ق

تعلق  بدلان حتديد تفكريمه فامي  بة  هم اب رشوع، من ا باقرتاح ا ي لل سـ لنمل يامل نولو جنقل ا ثرمبا ميكن لألمانة إعداد ويقة معل حول . لتك
يا نولو تعزيز نقل ا ية الفكرية الالزمة  تعلقة اب بادرات ا ياسات وا جا تك لمللك ل مل مل شة ويقة العمل تكل بعد ذكل يف . لسـ نا ثوميكن  ق م

متكن ادلول األعضاء من حتديد اخلط ية الفكرية حىت  ية وا ية اب نة ا تدورة ا مللك من ن لتللج بةلملع نقطة الرابعة يه احلاجة . ملقوات ا لوا
يحات ابملقصود من  ضتو ية الفكرية"ل يا وا نولو تعاون يف جمال نقل ا مللكقاعدة جديدة  ج لتك ُفإن هذا املصطلح يعد غامض للغاية ". لل

نه يتضمويس من الواحض ما  نحى. ل ية ا تاجئ  تضمن أي  رشوع مل  سا، إن هذا ا ملخا معل ن ي مل بدو أسا. م يدا لهنج ييف حني أنه  جسا 
ية نا بدلان ا يا إىل ا نولو يذ نقل ا بدء  بار احلاجة الختاذ خطوات ملموسة  مطويل األجل، مل يأخذ يف الا ج تك لنف ل ل لت ت تايل، مل . ع لواب

ية ناك اقرتاحات  معليكن  تعلق ابلعمل . ه تاابت فامي  تعراض ا بدأ اب تاج إىل أن  رشوع  سادسة يه أن هذا ا نقطة ا يا سـ ي حي مل ل لكل
تحدة األخرىجلالقامئ وا بل واكالت األمم ا يا، ال سـامي من  نولو بذوةل يف جمال نقل ا ملهود ا قمل ج نظر يف اترخي . لتك بغي أن  يفإنه  ين

شأن هذا املوضوع ناوها. بتعددية األطراف  يمت  سائل اليت  بق بقامئة ا ناك حتديد  لكام جيب أن يكون  تس مل سـ وأاثر الوفد نقطة . مه
بار نقل ندرجة يف جمال براءات الاخرتاع، ال جيب إهامل جمال عتأخرى ويه أنه يف حني ا بدأ،  يث ا يا، من  نولو م ا ح ج ملتك ل

بو ذات الصةل سامهة املقدمة من برامج الو ية الفكرية، مبا يف ذكل ا تعلقة حبقوق ا ئات األخرى ا يحقوق املؤلف وا مل مللكمل نقطة . لف لا
سة مقرتحات اليت ميكن إدراهجا يف تضمن قامئة من  نة  ثا مخا ت رشوع مل سـهتدف عىل وجه ) 1: (مل هذا ا ياانت  شاء قاعدة  تإ ب ن

ية؛  نا بدلان ا يا إىل ا نولو تطوير وإماكيات نقل ا بحث وا تحديد ا ما ج لتك ل ن ل ل تطوير ) 2(لل بحث وا تعزيز هجود ا بحث عن بدائل  لا ل ل ل
يا نظر عن نظام براءات الاخرتاع القامئ حا تاكر بغض ا لودمع الا ل نقطة . ب شة تكل ا نا لوقد مت  ق نظمة م تابعة  نة ا ملاألخرية يف ا ل للج

بو،  بل الو ية مماثةل من  منوذج  تخدم  تاكر والصحة العامة، وميكن أن  ية الفكرية والا ية حبقوق ا ية ا يالصحة العا لعمل سـ ب ن قمل كمللك ت ملع
يا، واليت من شأهنا أن تذهب) 3( نولو سامههتم يف نقل ا توحة املصدر، وما اكنت  نة  جما يه الامنذج ا تك مف لملمك  إىل قلب م

ية  تو صا بو يف ) 4(، 36ل ياق اتفاق تربس من أجل حتديد ما ميكن أن تقوم به الو يا يف  نولو يق نقل ا ييال ملدى  سـ يحتل ج تك لحتق
بو، . هذا الصدد ساعدة الو ية،  نا بدلان ا ية مواهجة ا تعلق  بل بعض الوفود فامي  يويدخل يف ذكل نقطة قد أثريت من  مب ل ل مي يف بكق

سل األحداث غري . ملشلكة جهرة األدمغة بدو أن  يذ،  ثل فرتة ا سه،  رشوع  يات احملددة  سلوفامي خيص بعض اآل ي نف للم تل نف لتم
ـي تفاظ هبا يف هناية . هيبد ياجات بدال من الا رشوع من أجل حتديد الا ية يف بداية ا شاورات إ ناك حاجة إلجراء  حو ت مل مي م حه قل

رشوع شاء مراكز دمع ا. ملا بو اقرتاحا بإ لتوأخريا، اكن للو ن ية ي ياق الربانمج واملزيا ته يف  نا تاكر، وقد مت  يا والا ننولو سـ شـ قب م ج ك
رشوع املقرتح. 2011-2010للفرتة  سجم تكل الاقرتاح مع ا يف ميكن أن  ته يف رؤية  ملوأعرب الوفد عن ر ن ك يب  . غ

ن .156 باح  يث أنه قد جرت هذا ا نة،  متيض هبا ا ية اليت  شأن ا يحات  تو موطلب وفد سورسا بعض ا ح لصيف للج ب ض ل سـي شة لك قا
ثثرية لالهامتم حول الويقة  يا، وأنه CDIP/4/7م نحو املقرتح حا رشوع عىل ا يث أعربت بعض الوفود عن موافقهتا العامتد ا ل  ل مل ح

رشوع عىل حنو أكرث معقا نظر يف ا ناك بعض الوفود اليت ترغب يف ا ملهم اآلن أن  ل ه يمت تقدمي اقرتاحا . يف هم أيضا أنه  سوقد  ف
نظر يف الاقرتاح اجلديدجديدا، ورمبا، يف ضوء الا بل، ميكن للوفود ا لجامتع ا تضمن يف . ملق رشوع ا هم الوفد أن هذا ا ملو مل تف

CDIP/4/7 تعلق ابملقرتحات اجلديدة اليت نة بعد ذكل مواصةل العمل فامي  سمح  ي اكن مرحةل أوىل اليت من شأهنا أن  للج ت
يوم ي. لقدمت يف ذكل ا هم  كوقد وجد الوفد أنه من الصعب أن  يمت دمج يف رشوع خالل هذه ادلورة ويف  يمت تعديل ا سف  كس مل

تعديالت دون أن . املقرتحات األخرى املقدمة بول ا ليف تكل املرحةل، وجد الوفد أنه من الصعب أن يرد عىل ما مت طرحه و ق
ته، وللمقرتحات املطروحة عىل الطاوةل سأ. ميكون دليه صورة أكرث وضوحا للموضوع بر ية هذه ا ملنظرا أل ةل، رأى الوفد أنه من مه

يا ته حا نا شأن ما اكن جيري  هم أن يكون واحضا متاما  لا شـ قب م  . مل
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يانه .157 بوشكر الريس وفد سورسا عىل  ي بة لدلول . ئ ية اب ية أسا سـيف الواقع، إن الويقة والقضااي املطروحة اكنت ذات أ سـ مه لنث
شأن املوضوع حمل ا. األعضاء رشوع أو  شأن ا بذلكل فإن اختاذ أي قرار  مل يقب تفكري  يجة  معنقاش جيب أن يكون  ل فيجب أن . نتل

بل ادلول األعضاء ناية من  قيدرس  بع بح . ُ رشوع، مث أ هذا ا تلف الوفود دامعة  ياانت من  بداية، جاءت بعض ا صيف ا مل خم ب لل ل
بدلان تحفظات اليت أبدهتا بعض ا بب بعض ا ها احلايل  لواحضا بعد ذكل أنه ال ميكن اعامتد الويقة  ل سث بشلك  رمبا اكن من ذلكل. ب

تضمهنا، وإعطاء  نارص اليت  نظر يف اكفة ا ته، وأخذ الوقت الاكيف  رشوع، ودرا تفكري يف ا يال، وا تالرضوري الرتيث  لع لل سـ مل ل قل
هام حقا يه أن نأخذ الوقت . فالوفود الوقت الاكيف دلراسة اكفة مداخالت الوفود و فواقرتح الريس أنه رمبا يكون من املرغوب  ئ

سة، دراسة الويقة. بعمقثدلراسة الويقة  ثيف الواقع، ميكن للوفود، خال ل الفرتة ما بني ادلورة الرابعة واخلا ئوأعرب الريس عن . م
بة يف تقدمي واثئق حول  يقات واملالحظات، وطلب من الوفود الرا بار اكفة ا غأمهل أن تكون األمانة قد أخذت بعني الا تعل لت ع

رشوع أن تقدهما يف أقرب وقت ممكن بوع، فإذا مل سـو. ملا سن أن تقوم الوفود بذكل األمر خالل ذكل األ سـيكون من ا ملسـتح
شفوية . يتسن ذكل، ترجو األمانة أن يكون تقدمي الواثئق فور انهتاء ادلورة لويف تكل املرحةل، يف ضوء املقرتحات واملالحظات ا

تلف الوفود، رأى الريس أنه ال ميكن اعامتد الويقة كام يه  ثاملقدمة من  يع ئخم بوع، إال أن تقدم األمانة، بدمع من  مجخالل أ سـ
رشوع تعديالت اليت أدخلت عىل ا نة اكفة ا تلفة  ملالوفود، ويقة  ل تضم خم نت . مث يد إذا  يكون أمر  متكيعة احلال،  ج سـ بدلان "بطب لا

تفكري لشاهبة ا يع الوقت الاكيف ملراجعة املقرتحات واملوافقة ع" مت مجلمن تقدمي الويقة وإذا اكن دلى ا تقد الريس ث ئلهيا، ولكن ال  يع
ية  ثالث ا نا خالل األايم ا بقأن يكون ذكل  ملتممك ته . ل نا شـواقرتح الريس طرح جانب واحد من الويقة يف الوقت احلارض و قث م ئ

 . بشلك أوسع

نه،  .158 رشوع، و شه ا نا بقي ثالثة أايم  يث  با،  رشوع جا ية هذا ا بب  يوساءل وفد رسي الناك عن  ت ح سس حتي مل ق مل ن مل نح تت
تفكري"املقرتحات املقدمة من ودمج  شاهبة ا بدلان  لا ت ية يف حني أن مواصةل ". مل تا نقاش إىل ادلورة ا يل ا بب تأ لوساءل عن  ل ل جت س

يدة تكون  شة  نا مفا سـ ق شة. مل نا يل ا بت تأ ساءل عام إذا اكنت بعض الوفود قد  شة  نا قمل يكن الوفد حارضا خالل ا مل طل ت ق جمل  . ف

نة الختاذ القراراتئوأوحض الريس أنه مل يقرر أي يشء، و .159 ثاكنت الويقة معروضة عىل الوفود، واكنت . للجأن األمر مرتوك 
ياانت باب اليت تقف وراء تكل ا هم األ هم  تفكري، واكن من ا بت بعض ا تلف الوفود واليت  تلفة من  ياانت  بناك  سـ ل تطل خم خم ب له ف . مل

نت ادلول األعضاء اليت اقرت سن إذا  يكون من ا متككام ُذكر آنفا،  تح ها إىل ملسـسـ رشوع من تقد هذا ا ميحت تعديالت شـىت  ملل
بوع يريات حبلول هناية األ تضمن اكفه هذه ا نة  تقدمي يشء إىل ا سـاألمانة وأن تقوم األمانة بدورها  تغ للج لب وإن مل يكن، فريي . م

بحث رشوع وإعطائه مزيدا من ا تفكري يف هذا ا هام حقا ا لالريس أنه من ا مل ل ل  .ئ

رشوع رييسوقدم وفد الربازيل شكره لأل .160 رشوع، اذلي يعد  يع هذا ا ئمانة عىل هجودها يف  م مل ثل . جتم ترب الوفد،  موا ع
تفكري"غريه من الوفود  لشاهبة ا بل اليت "مت هر من أجل حتديد ا يث عقدوا اجامتع ملدة  رشوع همم للغاية  سـ، أن هذا ا لمل ش ح

رشوع سني ا ملميكن هبا  بدأ برامج العمل م. حت يه، سوف  تكام مت الاتفاق  رشوع اذلي تطرحه األمانة واليت من شأهنا أن عل ملع ا
نة شات يف ا نا للجتكون أساسا  ق رشوع قد . للم يات، إذا رأت أن ا تو هم ادلول األعضاء  ية  شات  نا شمل تكل ا ملو ص لل ق مل فت كيف س

شطة أخرى اليت ميكن أن تضاف  شأن أ يقات واقرتاحات  تقدم ادلول األعضاء  ية و يات بصورة وا تو نناول ا ب تعل سـ ص ل هبدف فت
نص رشوعات اليت متت املوافقة . لإثراء ا نني من ا ثلام حدث مع ا رشوع،  ية سخة معدةل من ا تا ناقش ادلورة ا ملوسوف  ث مل ن ل ل مت ٌ

ثة ثا ته يف ادلورة ا نا بق  لعلهيا ابلفعل، اذلي  ل شـ قسـ يا . م نولو نقل ا تعلق  رشوع ا بع  يكون اإلجراء ا جيف هذا الصدد،  لتك ب مل للم ت ملسـ
تاد نحو ا ملععىل ا بب يف أن تقدم مل. ل بحث، وهذا هو ا رشوع موضع ا ية هذا ا نظر إىل أ شاذ، ال سـامي اب لس يكن ذكل من ا ل مل مه ل ل

هم الاكمل لاكفة  يد من أجل ا تقدوا أن األمانة سوف جتده من ا يث ا هام للغاية  توب، ألنه اكن من ا لفالوفود نص  ملف ح ل عمك
ثارة يقات ا ملا  .لتعل
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ضوشكر الريس وفد الربازيل، وطلب تو .161 نادا إىل ما ئ رشوع معدل ا شأن ما إذا اكن اقرتاحه هو أن تقدم األمانة  ستيحا  م ب
سة رشوع املعدل العامتده يف دورهتا اخلا نة هذا ا نظر ا ميل يف هذه القاعة وأن  مل للج ت  . ق

شات حول تكل الويقة .162 نا تعلق اب ثورغب وفد تونس يف تقدمي نقطة نظام فامي  ق مل يا. ي هم ا لقوأقر الوفد بأن من ا سني مل بتحم 
سني دامئا عىل الواثئق ناك مزيد من ا تحالواثئق وأنه ميكن أن يكون  يث . له ية،  بدء يف ا هم أيضا ا حومع ذكل، فإنه من ا لعململ ل

يذه نات فور  رشوع ومن مث العمل عىل إدخال  يل ا نفجيري  تي حتس مل تكل الويقة . تشغ ثوأعرب الوفد عن قلقه إزاء وضع سابقة  ل
مترار دامئا يف مو سني هذه الويقة يف سـلال مترار يف  نة الا سة  ندما تقرر ادلورة اخلا شأ اخملاطر  نه، وقد  ثاصةل  حت للج م ع سـن ت حتسي

ية مع األمانة وأوئك اذلين اقرتحوا . دورة أخرى ثالثة ا لذلا اقرتح الوفد أن جتلس الوفود عىل طاوةل املفاوضات يف األايم ا ملتبقل
توصل إىل حل وسط لالويقة من أجل ا ميكن املوافقة عىل الويقة ابإلجامع إذا اك. ث بوع،  يام بذكل بهناية األ ثن من املمكن ا فسـ لق

رشوع يذ ا ملية امليض قدما و تطلب . تنفبغ سائل اليت  ية أو غريها من ا يا ندئذ ترك القضااي ا يكون من املمكن  تفإنه  مل سـ سـ ع لسـ
بري عن آراهئم يف ادلورة ا تفكري ملوعد الحق وتدع ادلول  تعمزيدا من ا سةللل يقات أو . مخلا تعلإذا اكن دلى أي من الوفود 

سة تحضري لدلورة اخلا ها إىل األمانة، وإعطاء األمانة الوقت  ميكهنم إرسا يات بعد ذكل  ممالحظات أو تو لل لص يف تكل املرحةل، . ف
يذ بدأ ا يث ميكن أن  لتنفيكون الوقت قد حان للميض قدما  ي  . حب

سأةل نقل ا .163 ية  لوأشار وفد املغرب إىل أ م يع الوفود مه يقة أن  ية، وسلط الضوء عىل  نا بدلان ا بة  يا اب مجنولو ل لل حقسـ م ج لنتك
نقطة تأكد . لقد اتفقت عىل هذه ا هم ا يات امخلس واألربعني، واكن من ا تو تحضري ا ثري من الوقت  لوأشار الوفد إىل ميض ا ص ل ملل لك

يذها يف أقرب وقت ممكن ها يمت  نفمن أن  تيع ثل دراسة واتفق الوفد مع املقرتحات وأ. مج بعض مهنا اكنت واحضة،  مشار إىل أن ا ل
يا نولو ية الفكرية عىل نقل ا جتأثري ا تك نة، فضال عن . لمللك ثة  ثا رشوع قد مت تقدميه إىل ادلورة ا للجوذكر الوفد أن هذا ا ل ل مل

رشوع بدأ من  يذه ا ية الالزمة وأمل أن يمت  مليص املزيا ن ناير 1تنفختص ئريس أن يمت دمج اكفة واقرتح الوفد ذلكل عىل ال. 2010ي 
بةل توحا ألية مقرتحات أخرى لدلورة ا باب  رشوع مع ترك ا سـىن اعامتد ا يث  ملقالاقرتاحات اليت ميكن أن تدرج  مف لح مل  . يت

شات حول  .164 نا تعديالت وا نة يف هذه ا متيض هبا ا ية اليت  شأن ا تلف الاقرتاحات  متع إىل  قوبعد أن ا مل ل للج ب سـخم لكيفسـ
يالويقة، أشار وفد سورسا شالك مع الطريقة املقرتحة للميض قدماث تقد أن من املمكن . مل إىل أن دليه بعض ا يعوقال الوفد أنه ال 

نقاش جيب أن يكون بني ادلول  تقاده أن ا تعديالت لألمانة وأعرب عن ا لللمفاوضات أن جتري بني الوفود اليت اقرتحت ا ع ل
رشوع مي تعديالت اليت أدخلت عىل ا شة ا نا ملاألعضاء، وأن  ل ق بل ادلول األعضاءم شـهتا من  نا قكن  ندئذ . قم عوتقوم األمانة 

يع، األمر اذلي  شات، ويس عىل أساس مقرتحات أحادية اجلانب واليت يه نوع من ا نا تجمتعديل الويقة عىل أساس تكل ا ق مل ث لب ل
يكون من الصعب امليض قدما يف هذه الويقة ناك خلط و ثيجعل  سـ ه شأن اإل. سـ هم اختاذ قرار  بفاكن من ا رشوع مل للمطار العام 

يوم، األمر اذلي حال دون متكن . ومن مث إجراء تعديالت يف وقت الحق هائل من املعلومات اليت وردت يف ذكل ا لنظرا للمك ا ل
رشوع يف ذكل الوقت، وأنه يفضل احلصول عىل  ملالوفد من دراسـهتا بأكرث معقا، وجد الوفد أنه من الصعب أن يلزتم مبراجعة ا

توبةاملعلومات يف  رشوع مع املقرتحات ا يد قراءة ويقة ا توب وبعد ذكل  ملكشلك  ملمك ث ية . يع بحث يف  كيفهذا هو األساس  لل
ية امليض قدما عىل أساس الاقرتاحات اليت قدمت خالل الاجامتع شاف  رشوع وا كيفتعديل ا تك ذلكل، وجد الوفد أنه من . سـمل

ثالصعب أن يطلب من األمانة تعديل الويقة دون اختاذ قر تعني الاضطالع هباُ تعديالت اليت  شأن ا يارا  ل  . ب

يع  .165 بل بعض الوفود خالل هذا الاجامتع واكن ا ها من  تعديالت والاقرتاحات قد مت تقد مجلوقال الريس أن مقرتحات ا قل مي ئ
وهذا . ةئفمل ير الريس أاي من الوفود قد أعربت عن حتفظات أو أبدت اعرتاضات عىل األفاكر اليت عرضت داخل القاع. يسمعها

بدلان اعرتاض عىل املقرتحات املقدمة، أن تدرس األمانة الاقرتاحات وأشار الريس  بب، نظرا ألنه مل يكن دلى أي من ا ئهو ا لس ل
يري، ومل يمت الاتفاق عىل يشء بعد بع غري قابل  تغإىل أن ما من يشء اب ناك اعرتاضات أو حتفظات من بعض . لللط هفإذا اكنت 
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تعلق ابمل شري إىل ذكليادلول فامي  ها أن  بغي  بدلان،  تلف ا تقرتحات اليت قدمت من  ل لخم نقاش هو متكني . ين لفإن الغرض من ا
رشوع تعديالت يف ا بل دمج املقرتحات أو ا بل اعامتد أي يشء و شاغل  ملالوفود من إاثرة أي  ل قم تعني .،ق يوإن لك العمل اذلي 

بل تقدميه إىل يام به سوف يمت من خالل ادلول األعضاء  قا رشوعلق ئواتفق الريس متاما مع الوفود عىل هذا . مل األمانة إلدراجه يف ا
ها ولكن مل  تقد أن األمانة ميكن أن متيض يف  ية عىل املقرتحات املقدمة  ناك أية اعرتاضات  يث مل يكن  معلاألمر، ولكن  يق يعح فه حق

ية امليض قدما يف  بت بعد يف  ية، ومل يمت ا ئا يف صورته الهنا يفيمت وضع  كي ل ئ سأةلش  . ملهذه ا

ته يف ادلورة  .166 نا بق وأن مت  شأن اإلجراء، اذلي  ية  شة موضو نا يا يف ادلخول يف  نوب أفر شـومل يرغب وفد  سـ ب ع قق م م يق ج
تخصصة رشوعات ا ية امليض قدما يف ا شأن  ند اختاذ قرار  نة،  سابقة  ملا مل ب ع للج ثالثة . كيفل بادئ ا لومع ذكل، جتدر اإلشارة إىل ا مل

ها الوفد وغريه من اليت مت الاتفاق علهيا يف سابقة واليت ا تبع ادلورة ا بدلان"ل تفكريلا شاهبة ا ل  شة" مت نا قخالل ا فقد قدمت . مل
تفكري" شاهبة ا بدلان  لا ت ته األمانة" مل رشوع اذلي قد يقات اليت من شأهنا تعزيز ا مبعض ا مل واكن الغرض من املقرتحات يه . لتعل

رشوع  تأكد من أن هذا ا ية  ملتقدمي معلومات إضا لل يةف نا بدلان ا ياجات ا ميغطي ا ل ل ندما مسع . حت عوأعرب الوفد عن ابلغ قلقه 
سابقة نذ ادلورة ا تداول  رشوع ألنه اكن ابلفعل يف ا ليقات من احلارضين حول احلاجة للموافقة عىل ا ل مل وذكر الوفد أنه مل يمت . متعل

نا بل، وأن هذه يه املرة األوىل اليت جيري فهيا  رشوع من  شة هذا ا منا ق ملم تأكد . قشـتهق رشوع هام للغاية وتريد الوفود ا لإنه  م
بة نا نفذ ابلطريقة ا يذه سوف  ندما يمت  سـمن أنه  مل ي ُع يذ عىل الفور. تنف بة يف بدأ ا لتنفإنه ال عالقة هل بعدم الر إذا أمكن األمر، . غ

يع ذكل سابقة، . بتشجلقام الوفد  يه يف ادلورة ا تابع ما مت الاتفاق  لومع ذكل، اكن الوفد  عل واكن حياول أن يوايف األمانة بردود ي
يث توفري إضافات من شأهنا تعزيزه ية فامي خيص الويقة من  حإجيا ث بع إذا اكن دلى . ب يحا واب ست بعض الوفود أيضا تو لطوقد ا ض لمت

سؤال ئةل فدلهيم احلرية يف ا لالوفود مزيد من األ توصل إىل اتفاق حول ا. سـ تقاده بأنه ميكن ا لكيوأعرب الوفد عن ا ل فية اليت ع
شات مطوةل نا يه ادلورة القادمة دون  يث توافق  قميكن هبا لألمانة مراجعة وحتديث الويقة حبلول هناية ادلورة  عل مث يه، . ح علوناء  ب

بل مع وفد الربازيل، أن  تفكري"قود الوفد أن يوحض مرة أخرى، كام حدث من  شاهبة ا بدلان  لا ت بت من أحد الوفود أن " مل طلقد 
يابة عهن نتحدث  سأةلي شة مطوةل حول هذه ا نا نب  ملا  ق متج ناول هبا الوفد . ل نقاش هذه والطريقة اليت  ية ا تام، إن  تويف ا ل معل خل

نة سابقة  يه يف ادلورة ا يا مع ما مت الاتفاق  رشوع جاءت  للجا ل عل شـ بة للوفود األخرى، . متمل لنسـلو مل يكن ذكل األمر واحضا اب
ن يده جمددا، حىت متيض ا هم تأ ملفإنه من ا ك نوع مل ية من دون احلاجة إىل هذا ا تا ثالثة ا نحو عىل مدى األايم ا شات عىل هذا ا لا ل ل ل ل ق

نقاش مرارا وتكرارا  . لمن ا

يجرياي إىل أن مجموعة  .167 تفكري"نوأشار وفد  شاهبة ا بدلان  لا ت لها لك احلق يف تقدمي مقرتحات وها لك احلق يف طلب " مل ل
سة يل القرار حىت ادلورة اخلا متأ شلكة عىل اإلطالق مع املقرتحات املقدمة ألنه يرى يف بعض مهنا فليس دلى ال. ج موفد أي 

بة هلم برية اب مية  ية ابلغة وذات  سـسائل ذات أ ك مه لنم ية عدم امليض يف يشء . ق تعلق ابسرتا شلكة الوفد  يجومع ذكل، فإن  ت تم
ية اليت مت اعامت سة، ألن تكل اكنت أيضا الاسرتا يل لك يشء حىت ادلورة اخلا يجوتأ تم تغري ج تحدة اإلطارية  ية األمم ا لدها يف اتفا مل ق

ية عىل مدى  توصل إىل اتفا ناخ، ومل يمت ا قا ل توصل إىل .  عاما12مل شات وابتت فرص ا نا يايس  بعد ا لفقد حالت دون ا ق للم سـ لل
يةل جدا ناخ، فاكن من امل. ضئاتفاق  ية تغري ا شاؤها يف اتفا نة اجلديدة اليت اكن من املرحج إ ملوحىت يف ا ن رحج أيضا أنه بعد قللج

يجة مرة أخرى ناك أي  نوات لن يكون  نتعدة  ه يل اختاذ القرار إىل . سـ نة، وهو تأ به يف ا جهذا هو ما اكن حياول الوفد  للج جتن
سمى توصل إىل اتفاق مع وجود نص يف القرار . مأجل غري  يام بلك ما هو ممكن  مترار يف ا نب ذكل من خالل الا للوميكن  لقجت سـ

ناول املقرت نص جزءا من هذا القراربتيقيض  بح ا سة، و لحات يف ادلورة اخلا يص سوف حيول . م يل لك يشء،  فولكن إذا مت تأ ج
يحدث بؤ مبا  يايس للمفاوضات ويصعب بعد ذكل ا بعد ا سـذكل دون ا سـ لتنل تاج يف . ل توصل إىل أي ا سـتنومن املرحج عدم ا ل

سم سأةل مرة أخرى إىل أجل غري  سة وسوف تؤجل تكل ا مادلورة اخلا مل يد للغاية ولكن . ىم مفوشدد الوفد عىل أن اجلوهر اكن 
ئة ية اكنت خا طالاسرتا يدة جدا . تيج بول الاقرتاحات اليت قدمت، واليت اكنت  شلكة هو  جذلكل ما ميكن معهل حلل هذه ا ق مل
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نة عىل تكل املقرتحات ي. للجوأن تعمل ا ناء، ميكن للوفود أن ترى ما ميكن الاتفاق  علومع ذكل، يف هذه األ ثه من الويقة ث
ميكن إزالهتا، مع . املعروضة علهيم ية،  ياء غري مامت ناك أ ها وإذا اكنت  ميكن تعد ها  ياء ال بد من تعد ناك أ ففإذا اكنت  شـف شـ ه شـ يله يل

تقد الوفود أهنا هامة ثيامن ميكن لألمانة أن تعمل عىل أجزاء الويقة اليت مت الاتفاق علهيا، تواصل الوفود العمل. تعحفظ تكل اليت   ب
بل  تفكري"قعىل املقرتحات املقدمة من  شاهبة ا بدلان  لا ت سة" مل تاج حبلول ادلورة اخلا توصل إىل ا مية ا ل  . سـتنبغ

يوم  .168 باح ذكل ا ناك اقرتاحات  يان اذلي أدلت به سورسا، قائال أنه يف حني اكنت  يد ا ندا يف تأ لورغب وفد  ص ه ي ب ي لك
رشوع الوارد يف الويقة  نارص إىل ا ثإلضافة بعض ا مل شة هو أن CDIP/4/7لع نا باع من ا ق، فإن الا مل شاهبة "نط بدلان  تا مل

تفكري نظر فهيا" لا سـىن لدلول األعضاء ا ية حىت  تا تقدمي مقرتحات جديدة  ها  لاكنت يف طر ت ب ك يل سري عدم وجود . يق بغي  تفوال  ين
شأن تكل املقرتحات تخذ لك وف. بأي صوت للمعارضة يف الغرفة عىل أنه اتفاق ابإلجامع  ييجب أن  د من الوفود الوقت ف

يقات من  يث ميكن احلصول عىل ا هم،  ئولني يف عوا شلك واحض، ولقراءهتا بدقة، مث إعادهتا إىل ا ها  ناسب  تعلا حب سـ ب لمل مصمل لفهم
بوال للوفد. خرباء حول هذا املوضوع يجرياي من شأنه أن يكون  ته  مقإن الهنج اذلي اقرت بارة أخرى، ميكن اعامتد الويقة كام . نح ثو بع

ية مبقرتحات جديدةاكنت نظر يف ورقة غري ر يه ومن مث ا مس  ل يات عىل حنو . عل تو يذ ا هم أن يكون  تقد الوفد أنه من ا صوا ل نفع تمل
ية بدون مربر نة مرة أخرى دون تكل ا لعملفعال وبطريقة رسيعة وال يريد أن حتول ا  . للج

يكون .169 سـوأيد وفد الربازيل ما قاهل وفد سورسا ابمس اجملموعة ابء، بأنه  يقات والاقرتاحات ي يد أن نرى اكفة ا تعل من ا لجل
ها واملوافقة علهيا يف ادلورة القادمة  . تقيميمقدمة بصورة نص حىت ميكن 

متكن  .170 تايب حىت  شلك  يقات  يحا أن الربازيل قد اتفقت مع سورسا بأن تقدم ا همه  توساءل الريس عام إذا اكن  ك ب تعل ي حص لت ٌ ف ئ
شـهتا نا قالوفود من  تقد الريس أ. م ئوا تفكري"ن طلب اجملموعة ابء هو تقدمي اقرتاح وفود ع شاهبة ا بدلان  لا ت توب " مل مكشلك  ب

ها يقات  ست ا نفسو تعلل يح. لي همه  يح عام إذا اكن  حصوطلب الريس تو فض يح. ئ بدو  همه  حصوقد أشار الريس إىل أن  ي ف  . ئ

سأةل ما إذا اكنت املقرتحات اليت مت طرهحا .171 تعلق  نغال أنه فامي  مبوأشار وفد ا ي يا مع لسـ بل وفد مرص جاءت  ممتشـ من  ق
شات، واكن اجلواب ابإلجياب بوضوح نا بغي أن حتمك ا بادئ اليت  قا مل يانه العام أنه . ينمل بب يف أن الوفد قد ذكر يف  بهذا هو ا لس

بادئ تكل ا تذكري  ملبغي ا ب ل نة. ين بادئ اليت وضعهتا ا تجاهل ا ناك احامتل قوي  للجألنه اكن  مل ب حات املقدمة مل وفقا للوفد، إن املقرت. ه
تام لردود أفعل من بعض الوفود اليت  هم الوفد ا بب يف  سه، وذكل هو ا شلكة، بل جاءت من اجلوهر  لتأت من سطح ا نف تفمل لس
سأةل يد هذه ا تعلق ابملقرتحات، نظرا  بة هلم أن يكون دلهيم موقف واحض وفوري فامي  يكون من الصعب اب ملقالت أنه  ي سـ لتعقسـ . لن

نحو وذكر الوفد بأن هذه سأةل اكنت عىل طاوةل املفاوضات  ل ا شأن هذا املوضوع واكن .  عاما50مل ثري  يل ا نات،  بففي ا لكي ق لسـبع
نقل الفعيل  ثرية  يذ فعال وملموس، اكن من الصعب جدا حتديد حاالت  تعلق  تاابت، ولكن فامي  للناك كام هائال من ا ك ي نفه بتلك

يا جنولو ها إىل أفعالوأشار الوفد أن الوقت قد حان للوفود . للتك ها الفضل يف . للرتمجة أقوا تو اكن  لفإن املقرتحات اليت قدمت  لل
تاجئ ملموسة وصاحلة يق  ياطات الالزمة لضامن  يع الا ناختاذ  ت حتقمج تضمن حتديد . ح رشوع اليت  توأشار الوفد إىل أهداف ا مل

نا با هام للغاية جيب  ثل جا يا، واليت  نولو بات اليت حتول دون نقل ا تا ن مت ج تك تاجئ ملموسةللعق يق  نوهل من أجل  تايل، اكن . حتق لواب
رشوع هذا ا برية  مية  رشوع، تضمني املقرتحات املقدمة إلضافة  هدف من هذا ا هم، يف ضوء ا ملمن ا ك لمل ل نة أن متيض . قمل للجفإذا اكن 

شلكة يال للخروج من هذه ا يكون من املمكن إجياد  يا  نوب أفر ملقدما كام أشار وفد  بسـ يق سج نة عىل ولكن، إذا . ف للجأبقت ا
تخلفة عن الركب ها  مإطاةل األمر، قد جتد  تاهجا ويف . نفس ية للغاية ودلى األمانة اكفة اخلرباء اليت  سأةل تعد  حتوفقا للوفد، إن ا ن فمل ٌ

ها يف الويقة املطروحة عىل الطاوةل ثالوقت احملدد ميكن أن تأيت ابملقرتحات اليت ميكن د ات ملعرفة وميكهنا ابلفعل دراسة املقرتح. جم
نة سأةل معقدة. للجأي مجموعة مهنا ميكن أن تامتيش مع األخرى ومن مث اخلروج ابقرتاح إىل ا بدو  مفإهنا ال   . ت
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رشوع  .172 شأن ا يل من الوفود  نظر بني عدد  بادل وهجات ا هوة الطويةل مت  ملوأوحض الريس أنه خالل فرتة اسرتاحة ا ب قل ل ت لق ئ
نظر ليد ا تو. ق لوأمل الريس يف أن يمت ا رشوعئ ية امليض قدما اب شأن  ملصل إىل اتفاق  وسوف يعطي اللكمة ملرص، عىل أن . كيفب

تكل الويقة بيل اخلاص  تصوره للعمل ا ثتلهيا سورسا، وبعد ذكل سوف حياول أن يقدم ملخصا  ب ل  . ملسـتقي

شة طويةل حول اإل .173 نا ية، اليت أدت إىل  هم يف هذه ا بدو سوء  ناك عىل ما  قوأشار وفد مرص أن  لعمل ي مه وتطلع . جراءف
ناء هم ا سأةل، وشكر الوفد عدد من الوفود  تغلب عىل هذه ا بإىل ملخص الريس  مل للل لهنج نة . ئ ته يف تذكري ا للجوأعرب عن ر غب

ثة ثا نة يف دورهتا ا بو حكامي جدا يف الويقة اليت قدهما إىل ا تب ادلويل للو لبأنه يف الواقع اكن ا ل للج ث ي ثوأشارت الويقة . ملك
CDIP/3/INF/1يات ، ا يذ تو تخصصة، إىل مزااي الهنج اجلديد املقرتح  رشوعات ا نت اقرتاحا للهنج اخلاص اب صليت  مل مل لتنفتضم

ساوئ يه احامتل اخللط بأت حبمكة أن إحدي ا ية و ملجدول أعامل ا تنمن يضة . لت شة  نا نة، يف دورهتا األخرية،  مسـتفقامت ا ق مب للج
تقرير اذلي ا رشوع ا لحول هذا الهنج واذلي ورد يف  تو، وحتديدا يف الفقرات من م للمتد  وخالل تكل . 270 إىل 212ع

ثالث ية ا سفري تريفور الكرك القواعد اذل ية، اقرتح ا تعلقة اب شات ا نا لا ب ل ملهنج مل ق ته يف قراءة القواعد . همل غبوأعرب الوفد عن ر
شات اليت جرت يف وقت سابق من  نا بط خالل ا ثالث واليت اكنت يه ما جرى اب ية ا قاذل مل لض ل يومهب ويأيت نص . لذكل ا

توافق اآلراء وأدرجت يف الفقرة  ند : "ئ من املوجز اذلي أعده الريس، كام ييل 8بالقواعد اليت متت املوافقة علهيا   من 7لبمبوجب ا
ية  تا ية ا تو بادئ ا نة عىل امليض قدما عىل أساس ا لجدول األعامل، وافقت ا ل جهي ل مل ية أوال من أجل . 1 :للج صناقش لك تو ت

يذالاتفا شطة  للتنفق عىل أ تطابقة حتت موضوع واحد لكام أمكن؛ . 2. ن شاهبة أو  شطة  ناول أ يات اليت  تو متدرج ا تت ن ص مل يمت .3ت
با،  نا شطة أخرى، لكام اكن  رشوعات وأ يذ يف شلك  سـا ن مم شطة إضاعىل أن تؤخذلتنف بار إماكية اقرتاح أ ن يف الا ن ورأى ". فيةعت

ية، ونظرا . عد غاية يف الوضوحالوفد أن ذكل األمر ي يات جدول أعامل ا يذ تو ثالث  ية ا مناكنت تكل يه القواعد اذل ص ل لتب لتنف ه
نة، فقد رشع الوفد  يا عىل ا نولو نقل ا تعلق  رشوع  للجألهنا اكنت أول مرة يمت طرح  ب جم تك يق القاعدة رمق يفلم رمبا : وقال. 1تطب 

به أن القواعد مل تكن حارضة يف أذهان الوفود شات العامة اليت جرت يف إهنا . سبيكون اخللط  نا تا ولكن ا تغرق و يد  تأ قاب مل سـ ك قل ت
بان  تاج إىل أن تؤخذ يف ا هامة اليت قد  هامة ووضعت بعض املعامل ا يدة ألهنا قد أاثرت بعض اخملاوف ا يوم اكنت  سـذكل ا حت حلل ل ل مف

رشوع شات اخلاصة هبذا ا نا ملخالل ا ق باع ال. مل مترار ا هام ا تمت الوفد قائال أنه من ا توا سـ ل ثالث يف ادلورة خ ية ا لقواعد اذل هب
تفق علهيا ية  ناك  ناك حاجة إىل إعادة اخرتاع يشء و يس  نة عن تكل القواعد ألنه  ـي ا سة، وأال  ماخلا ل مهنجه ه ه للج  .تسم

شات فامي خيص  .174 نا ية امليض قدما اب تعلقة  ثالث ا ية ا تكل القواعد اذل نة  تذكري ا قوشكر الريس وفد مرص  مل مل ل ب ب للج يفل بكئ ه
رش ملتلف ا شأن . وعاتخم ند جدول األعامل  سأةل يف إطار  بويف واقع األمر، أشار الريس أنه اكن يرغب يف إاثرة هذه ا ب مل ئ

بل"  ".ملقالعمل ا

تعلق  .175 بادل فامي  توصل إىل تفامه  هوة يف حماوةل  مثرة خالل اسرتاحة ا شات  نا يوأقر وفد سورسا بأنه قد جرى  ت لل ق مي لق مم

تخصصة،  رشوعات ا شة ا نا ملية  مل ق م تحديدبكيف رشوع اب ية امليض قدما هبذا ا لو مل تكل . كيف شكر إىل وفد مرص  لوتقدم الوفد اب ل
نة يقات اليت اكنت يف إطار القواعد اليت حتمك معل ا للجا تعلقة . لتعل نقاط ا يح بعض ا ته يف تو ملوأعرب الوفد أيضا عن ر ل ض غب

رشوعات هم أن ا ملابملداخالت اليت قدمهتا يف وقت سابق، وأشار إىل أنه  يقة األمر ف تخصصة اليت أعدهتا األمانة اكنت يف  حق ا مل
شات من جانب ادلول األعضاء نا قمقرتحات للعمل وشلك أساسا  للم يقاهتم وإذا . ت تخدهما إلبداء  تعلوميكن لدلول األعضاء أن  تسـ

رشوعات، فدلهيم بون يف تعزيز بعض اجلوانب من تكل ا ملوجدوا أن بعض األمور مل تكن واحضة أو أهنم ير يام غ لق احلق يف ا
شة . بذكل نا با، فاكنت دلهيا احلرية أيضا  نا تقرتح ما تراه  يع الوفود اكنت دلهيا احلرية  قكام اكن من الواحض أيضا للوفد أن  مل سـ ل ممج

رشوعات يق . ملا نة،  ثل ادلول األعضاء يف ا نحت الفرصة للوفود،  تأكد من أنه قد  ته يف ا تعلوأعرب الوفد أيضا عن ر للج سـ ل للب مغ
رشوع أو تعديهل جوهرايعىل يث ميكن اعامتد ا يري  تعديل أو ا مل مقرتحات ا حب تغ شواغل أن املقرتحات املقدمة، عىل . لل لواكن أحد ا
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يا ومل يكن دلهيا الوقت الاكيف دلراسـهتا تا متكن الوفود من رؤيهتا  تخصصة للغاية ومل  بعكس ما حدث يف املايض، اكنت  ك ت . م
بب وجد الوفد صعوبة يف سوهذا ا تعديالت املقرتحةلل شري إىل أنه يرغب حقا يف امليض . ل املوافقة عىل ا تايل، ود الوفد أن  يواب ل

بني يف  رشوع ا ملقدما اب يهCDIP/4/7مل تعد للموافقة  يع  بدو أنه مل يكن ا عل ولكن  سـ مجل هم . مي ملوأشار الوفد أيضا إىل أنه من ا
بة هل أن تظل املفاوضات بني ادلول األعضاء ويس بني لاب نة عن .  ادلول األعضاء واألمانة لنسـ ساعدة ا للجفإن األمانة موجودة  مل

نة امليض قدما  سـىن  نة يف إطارها للوفود حىت  ية اليت تعمل ا ية، ورشح احملاور الر للجطريق تقدمي واثئق العمل األسا ت للج سـ يسـ ئي
تعلقة ابلواثئق شات ا نا مليف ا ق  .مل

ندا يف  .176 يجرياي و سلفادور للك من  كوانضم وفد ا ن ها ل توبة جتري عىل أسا ناك مقرتحات  سالقول إنه إذا مل تكن  مك ه
نة رشوع اذلي اكن معروضا عىل ا يغة ا رشوع  شات، مفن األفضل املوافقة عىل ويقة  نا للجا مل ص م ث ق ية تطوير . مل نة  بغلقد تألفت ا للج

يدة مطروحة عىل طاوةل املفاوضات، ومل ت ناك أفاكر  بدلان، واكنت  ية الفكرية يف ا جا همللك تحرك إىل ل لكن ادلول قادرة عىل ا
تعديالت عىل . األمام يف حال عدم اختاذ قرار بعد توبة وجتري ا هم أن تكون املقرتحات  نة، اكن من ا تايل  لففي الاجامتع ا للج مكل مل

يقات املقدمة من ادلول األعضاء يع املقرتحات املقدمة من ادلول األعضاء اليت . لتعلأساس ا أخذت مجواقرتح الوفد أن تكون 
نة تكون  بل  يث حبلول موعد الاجامتع ا ها  ته، وأن تقوم األمانة بد نا رشوع اليت جيري  للجاللكمة مدخالت جديدة  حب شـ ملقللم جم قم

شات نا قيف وضع ميكهنا من امليض قدما دون احلاجة إىل إجراء مزيد من ا  . مل

شات رصحية مع الوفوى فرتة الاسرتاحة، قد أجرئوقال الريس إنه، خالل .177 نا ق  يث توصلوا إىل طريقا م سقني  حد وا ملن
تحرك . ثللميض قدما ابلويقة نة عىل تكل الويقة اذلي  ته لعمل ا يوشكر الريس الوفود عىل تعاوهنا يف هذا الصدد ورشح رؤ ث للج ي ئ

يا، سوف يطلب من األمانة تقدمي تقرير. ث الويقةCDIP/4/7ثأوال، لن جيري أية تعديالت عىل الويقة . إىل األمام ُواث ل، ويس ن
شات اليت دارت حول تكل الويقة يف أقرب وقت ممكن نا ثملخصا، ولكن حمرض حريف  ق ثا، سوف يطلب من . للم ٌاث بدلان "ل لا

تفكري لشاهبة ا رشوع" مت تعلق هبذا ا يقات اليت أدلوا هبا فامي  ية اب ملتقدمي ويقة ر ي تعل مس شلك . لث بوسوف يمت إرسال هذه الويقة  ث
رش توزيع وا بو  نتوب للو لل لي يكون دلى دلول األعضاء إماكية للرد عىل الويقة اليت تقدمت .  يف أقرب وقت ممكنمك ثندئذ،  ن سـ ع
تفكري"ثهبا األمانة والويقة املقدمة من  شاهبة ا بدلان  لا ت تني" مل هاتني الو ساهامهتا  تقدمي  يقوتقوم  ثل م تعاون مع . ب لرابعا، تعمل األمانة اب

تفكري" شاهبة ا بدلان  لا ت يقاتCDIP/4/7ثيري الويقة لتغيف حماوةل " مل نادا إىل ا لتعل ا تكون ورقة غري . ست سـوإن الويقة اجلديدة  ث
ية من جانب  بدلان "مسر تفكريمتشاهبةلا تعداد حقا دلمع " ل ا تفكري"سـبدمع من األمانة إذا اكنت األمانة عىل ا شاهبة ا لادلول  " مت

تعداد تقد أهنا اكنت ابلفعل عىل ا سعى اذلي  سـيف هذا ا يع يمت. مل ن حتضري اكفة تكل الواثئق واألشطة يف أرسع وقت ممكن ومن سو
سة تايل، . ممث مراجعهتم يف ادلورة اخلا سة واب بح معل تفاعيل تقوم به الوفود واألمانة هبدف إعداد الواثئق لدلورة اخلا لوبذكل  م يص

يقات والردود من اكفة يث يمت مجع ا برية إىل األمام،  تعلتكون الوفود قد حققت قفزة  لك وهبذا يكون قد مت إعداد .  األطرافح
رشوع بين ا بةل من  نة ا متكن ا سة، وأعرب الريس عن أمهل أن  ملالواثئق لدلورة اخلا للج تم ملق هم . تئ تفواكنت تكل يه الطريقة اليت 

يل من الوفود شات مع عدد  نا ية بعد  قلهبا ا ق  . ملعمل

توشكر وفد سورسا الريس عىل هذا الاقرتاح، اذلي أخذ يف الا .178 عي يسئ شات اليت جرت وراء الكوا نا لبار ا ق نقطة . مل
تأكد مهنا يه أن  ية" لأخرية، أراد الوفد ا مسالويقة غري الر يقات " ث بار ا يمت إعدادها من شأهنا أيضا أن تأخذ بعني الا تعلاليت  لت ع س

نادا إىل الويقة املقدمة من  ثاملقدمة من ادلول األعضاء األخرى ا تفكري"ست شاهبة ا بدلان  لا ت بقا ا" مل ها  يمت  مسـليت  مي بارة . تعمس بعو
يقات يع ا بار  تأخذ يف الا ية  تعلأخرى، فإن الورقة غري الر مج ت سـ لمس  . ع

يع الوفود .179 يقات واملالحظات اليت أبدهتا  ية هبدف إدراج ا مجوأكد الريس أنه سوف يمت إعداد الورقة غري الر تعل لمس  .ئ



 

- 17 - 

يح هممة األمانة ا .180 تو بو اللكمة  ضوأخذ املدير العام للو ل نقطة األخريةي تكل ا لتعلقة  ب يمت حتضري . مل رس عام إذا اكن  سوا سـتف
بل مجموعة  ية من  قالورقة غري الر تفكري"مس شاهبة ا بدلان  لا ت بل " مل قأو من جانب األمانة عىل أساس املقرتحات املقدمة من 

تفكري املامثل" بدلان ذات ا لا شأن هذه املقرت" ل وسأل املدير العام عام إذا . حاتبفضال عن املالحظات اليت قدمهتا وفود أخرى 
ية تقوم بإعداد الورقة غري الر يحا أنه اكن هذا األخري، أي أن األمانة  همه  مساكن  سـ حص  . ف

ية غري واحضة .181 تذر عام إذا اكنت هذه ا لعملوأكد الريس وا ع يواكن رده عىل سورسا هو أن تقوم األمانة بإعداد الورقة . ئ
يقات نادا إىل ا ية ا تعلغري الر لمس تفكري" املقدمة من ست شاهبة ا بدلان  لا ت نادا إىل ردود الحقة من الوفود األخرى"مل ذلكل . ست، وا

يع املواقف والردود من ادلول األعضاء اكفة شمل  مجتكون ويقة من شأهنا أن  ت ث  . سـ

شة الاقرتاح املطروح .182 نا يجرياي أنه مل يكن يذهب  قوأشار وفد  مل نظا. ن ته يف اقرتاح تعديل ا لوأعرب عن ر م اخلاص غب
توى يف هناية هذه 2نابألشطة يف الصفحة  يعي ا توى اخلرباء ر سـىن عقد اجامتع عىل  رشوع، حىت  سـ من ويقة ا سـ ت مل ملث فم ي

شاورات واألشطة األخرى يكون من األصوب أن يعقد الاجامتع بعد إجراء ا يث أنه  ية،  نا مل سـ  . حلعمل

هر واحد  .183 ية  قوطلب وفد أنغوال أن تقدم الويقة غري الر بش مس نة إلعطاء الوفود الوقت ث بةل  للجبل انعقاد ادلورة ا ملق
ناسب دلراسـهتا يذ. ملا يت بدأ ا تو تعلق  نقطة األخرى اليت يرغب الوفد يف إاثرهتا  نفا لتق ب ت يذ . ل تنفشري جدول األشطة إىل أن ا لف ن ي

ناير عام  هر  يبدأ يف  ش يعين ذ2010سي رس الوفد أنه يف حال اعامتد الويقة يف أبريل،  ف، وا ث بدأ إال يف سـتف يذ لن  يكل أن ا لتنف
 . أبريل

رشوع. سؤالني من أنغوالإىل وأشارت األمانة  .184 يذ ا بدء يف  تعلق مبوعد ا ملإحداهام  ل سأةل . تنفي شأن هذه ا هم األمانة  ملفإن  ب ف
رشوع يه املوافقة عىل ا يوم اذلي تمت  بدأ يف ا يذ  ملهو أن ا فل ي سنف ية، اكنت قد سألت. لت ثا نقطة ا تعلق اب نوفامي  ل ل بدلان " األمانة ي لا

تفكري لشاهبة ا تاج . عن موعد تقدمي هذه املقرتحات" مت ثالث من نومفرب وسوف  بوع ا يكون يف األ حتند انهتاء الاجامتع  ل سـ سـ ع
سمرب .  يوما إلعداد حمرض حريف15األمانة ما ال يقل عن  ثالث من د بوع ا تقرير حبلول األ ييف واقع األمر، تعزتم األمانة إجناز ا ل سـ ل

يكون نهسـو تخراج حمرض حريف  هل للغاية بعد ذكل ا م من ا سـس تقرير مع الاقرتاح األصيل . ل رش ا لوسوف تقوم األمانة  بن
يح من وفد مرص، حبلول  شلك  هوما  توب، إذا اكن  حصا ب مف سمرب 15ملك تلقي 15ومن مث يرتك . 2009ي د ل يوما من فرباير 

بل يع هذه الويقة  يقات؛ بعد ذكل تقوم األمانة  قا ث تجم بتعل تطاعل سة بقدر ا سـ انعقاد ادلورة اخلا  .ملم

ها به .185 تايل، واذلي يعكس ما ميكن لألمانة أن تلزم  نحو ا يكون عىل ا بو أن اجلدول الزمين  م املدير العام للو هّ سو نفتف ل ل سـ . ي
شلك  سأةل،  تكل ا تعلق  سة اذلي  تني، وهام تقرير عن جزء من ا سمرب، سوف يمت توزيع و هر د بحبلول هناية  مل ب ي جلل يقي حريف، ثش

تفكري"مع الاقرتاح اذلي تقدمت به  شاهبة ا بدلان  لا ت ناير لوضع ". مل هر  يبعد ذكل، اقرتح أن يعطى لدلول األعضاء فرتة  ش
تني يقاهتا عىل هاتني الو ثيقمالحظاهتا و يقات من أي دوةل من ادلول األعضاء . تعل يمت تلقي ا ناير،  تعلوهذا يعين أنه حبلول هناية  لي س

بة يف إبداء  تكون يف وضع . مالحظاتغالرا ناك ثالث مجموعات من املواد اليت من شأهنا أن تكون أساسا لألمانة  يكون  لمث  ه سـ
يقات  توعب اكفة تكل اجملموعات من ا رشوع اقرتاح اذلي  ياغة  يل، أي  يام مبا هو  ها حملاوةل ا تعلسمح  سـ م ص تح لي ي مسـ لق ل

هر فرباير تاح حبلول هناية  شواملالحظات والواثئق، وجعهل  حيث اكن من املقرر انعقاد ادلورة القادمة يف أبريل، واذلي من . م
رشوع اجلديد نظر يف اقرتاح ا يع للوفود  تة أسا ملشأنه أن يوفر ما يقرب من  لل ب  . سـ

نة .186 يل معل ا بذوةل  ساعدة األمانة وهجودها ا للجوأعرب الريس عن شكره للمدير العام عىل ادلقة و ه مل لتسمل  .ئ
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يده  .187 يةليوأشار وفد مرص إىل تأ تقد يف واقع األمر أهنا مل تكن هممة  تحالاكمل للجدول زمين و وأعرب الوفد عن . مسـيع
سة ها كويقة لدلورة اخلا يمت تقد ية، وساءل عام إذا اكن  تعلق ابلورقة غري الر ته يف احلصول عىل إيضاحات فامي  مر ث ت مس ي ميب س  .غ

يمت حبث اك .188 ندما قال أنه  يه  سوأكد الريس أن هذا هو ما اكن  عئ سة، وأن الورقة غري يعن مفة الواثئق يف ادلورة اخلا
ية من شأهنا أن تكون ويقة مقدمة لدلورة ثالر سةمس  .م اخلا

ها  .189 تلفة جيب أن يمت  ندما معمت األمانة واثئق  يا متاما عىل اجلدول الزمين املقرتح، وافرتض أن  با تعمميوأيد وفد إ خم ع ن سـ
سأةل. جبميع اللغات يد عىل هذه ا ملوطلب الوفد تأ  .ك

نارص من  .190 تلف ا توقفة عىل تقدمي  يام بذكل  بو أن هذا هو احلال، وأشار إىل أن قدرة األمانة  لعوأكد املدير العام للو خم مي للق
ناسب ملبل الوفود يف الوقت ا رسعة لضامن توافر الرتمجة يف . ق تعمل بأكرب قدر ممكن من ا لوأكد املدير العام للوفود أن األمانة  سـ

 .أقرب وقت ممكن

 


