
 

 

يقات بو عىل  يقات الواردة إىل الو تعلا ي  لتعل
تفكريلمجموعة من ا شاهبة ا ية ا نا لبدلان ا ت ملل   م

يا نولو ية الفكرية ونقل ا شأن ا جرشوع  تك لمللك ب شرتكة :م تحدايت ا ملا  ل
 )CDIP/4/7(بوناء احللول 

نعقدة من  .1 ية الفكرية ا ية وا ية اب نة ا ناء ادلورة الرابعة  ملأ من ن للج مللكث لت رشوعا 2009 نومفرب 20 إىل 16ملع نـة  شت ا مـ، ان للج قـ
يا نولو ية الفكرية ونقل ا جشأن ا تك لمللك شرتكة وناء احللول :ب تحدايت ا با مل  :، وقررت ما ييلCDIP/4/7ث كام ورد يف الويقة ل

نة" سة  شات حول تكل الويقة يف ادلورة اخلا نا للجمواصةل ا م ث ق تقدم مجموعـة مـن . مل ّو تفكـري"ســ شاهبة ا لالوفـود  ثويقـة " متـ
نة  بل هناية  ية  يات ا تو يذ ا يقات حول  ســتوي عىل  ن ص ل تعل قحت ملعنف تدعى ادلول األعـضاء األخـرى إىل تقـدمي . 2009ت ســو

نـاير31ثردودها عىل تـكل الويقـة حـىت  ثـاين /ي  شـهتا يف ادلورة . 2010لاكنـون ا نا يـة  تعد األمانـة ويقـة غـري ر قـمث  مل مس ث ّســ
نة سة  للجاخلا  ".م

شاهب .2 تـارخي متوابمس مجموعة من الوفود  يـغ  هورية مرص العريـة، مبوجـب  ثة ادلامئة  تفكري، تقدمت ا بة ا بل ب بع تل مترب 31مجلل سـب 

رشوع2009 يقات اجملموعة عىل ذكل ا توي عىل  مل، ويقة  تعل حت  . ث

ية الفكرية .3 ية  نظمة العا للملكومعم املدير العام  مل بو (للم يـع ادلول ) يالو يـة يف  يقات اآلنف ذكرها عـىل وزارات اخلار مجا جتعل ل
تارخي  يغ  بو مبوجب  باألعضاء يف الو بل يـة يف موعـد أقـصاه 2010 فرباير 27تي تا يقاهتـا ا يـغ األمانـة  سا مهنـا  ب،  تعل بل لكمت ت فربايـر  15مل

2010. 

يف يف تعممي الاقرتاح عىل ادلول األعضاء، أخ .4 تأخري ا لطفويف ضوء ا يـني، بربيـد إلكـرتوين ل سقني اإل ميطرت األمانـة ا قلنـ مل
ته يف  بـو حـىت هنايـة فربايـر 2010فرباير  23سلأر يقات عىل الاقـرتاح إىل الو ي، بإماكية إرسال ا تعل ست مـهنم نقـل 2010لن لمتـ وا

ية  .قلميهذه املعلومات إىل أعضاء مجموعاهتم اإل

يقات الواردة إىل األ .5 تعلويرد يف مرفق هذه الويقة ا هالث سب اترخي  نة  ّسلممانة  ت ح يقـات . مبي لتعلوقـد تولـت األمانـة ترمجـة ا
 .ثالواردة بلغات أخرى إىل لغة هذه الويقة

 ]كل املرفقييل ذ[
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يك  )2010 فرباير 17تعليقات وردت يف  (ملكسـا

تفكري"نرحب مبالحظات   شاهبة ا بدلان  لمجموعة ا ت رشوع الـوارد يف الويقـة " مل ثعىل ا ويف هـذا الـصدد، . CD/IP/4/7مل
يد عىل ما ييل تأ كنود ا  :ل

ند  .6 يالبخبصوص املالحظات عىل ا يـا: ناث نولو يـة ونقـل ا ية من جدول أعامل ا يات ا تو جيل ا لتك من ن ص ل لتحتل نـد ملع لب وا
ثا رشوع املقرتح: لاث ئةل عامة حول ا مليقات وأ سـ ناوهـا يف ،تعل بق  سائل قـد  ل نرى أن معظم هـذه ا ت ســ مـرشوع "ملـ

يا نولو ية الفكرية ونقل ا جشأن ا تك لمللك ته األمانة" ب مكام قد ثوذلا، فـإن مضـه إىل الويقـة . CD/IP/4/7ثيف الويقة  ّ
رشوع يق نطاق ا يد سوى يف  ملال  تضي  .يف

ند رابعا .7 رشوع املقرتح: لبوخبصوص ا مليقات حمددة عىل ا ئةل إابن إعـداد ،تعل يب األمانة عن تكل األ ســ نرى أن  جت
نظـر يف األجوبـة  رس لـدلول األعـضاء ا نـة، لـيك  شار إلهيـا يف تقريـر ادلورة الرابعـة  ية ا لالويقة غري الر يـ للج ملـ مس يتث

س ناء ادلورة اخلا ية أ ماملدونة يف الويقة غري الر ث مس نةث  .للجة 

بان أن  .8 بغي أن يؤخذ يف ا تام،  سـويف ا حلخل يـا"ين نولو ية الفكرية ونقـل ا شأن ا رشوع احلايل  جا تك لمللك ب مطـروح " مل
يات  تو يا ألغراض ا نولو تدايت حول موضوع نقل ا شاورات وا تعدادا لدلراسات وا صـخطوة أوىل ا ل ن مل جسـ لتك  19مل

ي28 26 و25و ـي  ية، وما أن  نف من جدول أعامل ا تنهت ي بو دراسات عـن األوضـاع لتمن بة الو يذه حىت تكون يف  جع
تحـول تـكل  تدابري احملددة املطلوب اختاذها يف لك حاةل،  ياجات ادلول األعضاء وا نة يف اجملال املعين وا تالرا ل ت فه ح
شطهتا العادي بفرعه اخملـصص  بو يف برانمج أ توى الوطين وتدرهجا الو رشوعات حمددة عىل ا نادلراسات إىل  ي سـ ملم

تاك يابلال نولو جر ونقل ا  .لتك

يـة، ونـويل  ية يف جـدول أعـامل ا يا من اجلوانب األسا نولو ترب موضوع نقل ا هدان  شري إىل أن  منوال يفونا أن  سـ يع ن لتت ج تك لمع
رشوع  يـذ  بـدء  يـة  تايل األ مـاب ل مه يـا"تنفل نولو يـة الفكريـة ونقـل ا جا تك يـد CD/IP/4/7ثالـوارد يف الويقـة " لمللك ع، يف أفـضل املوا

سن الطر  .ق لفائدة ادلول األعضاء مجعاءحوبأ

 

يا  )2010 فرباير 18تعليقات وردت يف  (مبكولو

يـا، ابلـرمغ مـن   نولو نقـل ا تقدمـة  بدلان ا يـة مزيـدا مـن الالـزتام دلى ا نا بدلان ا شد ا جنرى أن من الصائب أن  تك لم بت مل لـ ل لـ ن
يق حقوق  هدف ال ميكهنا أن  يق ذكل ا ية إىل  بادرات الرا تقادان بأن ا تعا مل لع حتق ية الفكريةم  .مللكا

يالت  ية الفكريـة أو لـصحة ا رشط ملامرسة حقوق ا يا  نولو نقل ا سجوال ميكن الهنوض  ك لتـب مللك ج نـدرج . لتك بغـي أن  يبـل  ين
ية الفكريـة، مبـا فهيـا املرونـة  يف املعاهـدات  ها نظام ا يات اليت  ية الفكرية واملصلحة العامة مضن اآل مللكاملزيان بني حقوق ا يكفل لمللك

 .لادلوية

بـة تعـرتض نقـل   يـة الفكريـة قـد تكـون  سة والقائـل بـأن ا نـوع الـوارد يف الـصفحة ا يـاانت مـن ا عقوال نوافق مـع  مللك مخلـ ل ب
يا نولو جا تـاج . لتك شجع اإلبـداع وإ ية الفكرية تكفل نظاما من احلوافز اليت  يد عىل أن ا تأ يد ا بق، من ا نظر إىل ما  نواب تـ ك ل سـ مللكل ملف

ية ال يا، ولوال ا نولو مللكا ج يالتك نولو نولويج وما اكن نقل ا تقدم ا جفكرية ما اكنت احلوافز  تك لتك ل  .لل
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ية   تصادية والاجامت ياسة الا شري إىل ويقة اجمللس الوطين  تام،  عويف ا سـ ث ن قخل أسس خلطة معل من أجـل " حول 3533لل
ية  تا ية واإل نا ية الفكرية وفقا للقدرة ا جتقومي نظام ا نمللك سـ فت  : ييلواليت جاء فهيا ما" 2010-2008ل

ية " يـة الفكريـة: 4تيجالاسرتا يـق الفعـال حلقـوق ا مللكا يـة .لتطب ناسـب لقواعـد ا يـق إنفـاذ  ية إىل  مللك تـريم هـذه الاسـرتا م حتق تيج
يـة حبفـز  بـدعني املا يـا  ولـضامن الاحـرتام حلقـوق ا نولو نـيب ونقـل ا تامثر الـوطين واأل لالفكرية، ألنه أسايس ألغـراض الا مل ج تك ج لسـ

 ".اإلبداع

 

هورية  سوريةمجلا لالعرية ا  )2010 فرباير 18تعليقات وردت يف  (ب

يـف  نظامت ادلويـة يف  تحـدة وسـائر ا تـب األمم ا هورية مـرص العريـة دلى  ثة ادلامئة  نإشارة إىل املذكرة املقدمة من ا ل ملـ مل ب جبع مك مجل ل
رشوع حول  يا"مخبصوص  نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك شرتكة وناء احللول الويق: لمللك تحدايت ا ثا ب مل يـث مت الاتفـاق عـىل أن 7ة ل ح 

تـوي عـىل  تفكـري ويقـة  شاهبة ا بدلان  نة وأن تقدم مجموعـة مـن ا سة  شات حول تكل الويقة يف ادلورة اخلا نا حتمتر ا ث ل تـ لـ للج م ث ق ممل تسـ

بل هناية  ية  يات ا تو يذ ا قيقات حول  ننف ص ل ملعتعل  .ئ من ملخص الريس8 ، كام جاء يف الفقرة2009ت

هوري تقدم ا مجلويف هذا الصدد  يقاهتا عىل املذكرة وفق ما ييلت سورية بعرض  تعلة العرية ا ل  :ب

رشوع  يـد هـذا ا يا العرية واذلي يضم أربعة أجزاء نقرتح تأ نولو رشوع املعد من مرص خبصوص نقل ا ملـبعد الاطالع عىل ا ي ب جمل لتك
ناد  هم الا ية وادلول األقل منوا إذ إنه من ا نا يذه لدلول ا تألنه يفصل ما هو مطلوب  مل م سنف ل ي من اتفاق تـربس كـام ورد 7 إىل املادةت

نص عىل أنه يـا : تواليت  نولو نولـويج ونقـل ا تاكر ا يـة الفكريـة وإنفاذهـا يف الهنـوض ابال هم حامية حقوق ا جبغي أن  تك تك مللك س لن ل بـت ي
تخدهما مبـا يـؤدي إىل الرخـاء الاجامت يـة و نولو تج املعرفة ا بادةل عىل  ها مبا يعود ابلفائدة ا سـو ن مـت جمل تك لمي م تـصادي وإىل تعم قعـي والا

بات  .جتوازن يف احلقوق والوا

شأن الرباءات، ختصص إيراداهتـا "أيضا نؤيد املقرتح القايض بـ  تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات املودعة  بفرض رمس خاص عىل ا ل ب لطل
يط  سار و شاء  يـة؛ وإ نا بدلان ا بدلان األقل منوا وغريها من ا تطوير يف ا بحث وا شطة ا ســللهنوض بأ مـ نـ ل لـ ل ل ل للحـد مـن اخللـل يف من

يا وابئعهيا نولو شرتي ا ناء الصفقات اخلاصة بني  جوصول املعلومات أ لتك م  .ث

بدلان األقـل منـوا  ية وا نا بدلان ا ياجات ا رشوع عىل ا يا وأن يركز ا نولو نفاذ إىل املعرفة وا نوان ا رشوع  ية ا لنؤيد  ل ل ت مل ل بع مل مسم ج حتك ل ت
يا، وتعريف ا نولو بات اليت تعرتض نقل ا ملوا ج تك تـدى . شالكت تعريفا ملموساللعق يات  بـو تو نونؤيد اقـرتاح تـضمني بـرامج الو صـ مي

تدى شلك ا تار ادلول األعضاء ممن  توازان وأن  تدى  تايل أن يكون ذكل ا توى وجيب اب يع ا ناخلرباء ر ت خت ن ل ملسـ مل سـيمل م  .ف

ثةل يف رشوع وا نظر يف األفاكر اجلوهرية املقرتحة ألغراض ا يد ا متمع تأ مل ل  :ملي

شاء ق" .1 بدلان نإ تطوير إىل ا بحث وا شطة ا ية من أ تأ يا ا نولو تحديد فرص نقل ا سـهتدف من ابب ا ياانت  لـاعدة  ل ل ن ت مل ل ت جب لتك
ية نا ما  ".ل

شأن " .2 رشوع  تقارير اليت تصف أمناط الرباءات واجلاري إعدادها يف ظـل  تعراض ا بـوا مـ ل نفـاذ إىل "سـ باط أدوات  للا ســتن
تعلقة ابلرباءات توافرة هبدف حتديد ف" ملاملعلومات ا يا ا نولو ملرص نقل ا ج  ".(CDIP/4/6)لتك
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بذوةل" .3 هود ا نظر يف حلول بديةل  ملوا تاكر من خارج نظام الرباءاتللجل تطوير ودمع الا بحث وا ب يف جمال ا ل  ".ل

رشوع املقرتح والواردة يف الفقرة الرابعة، واملراحل املقرتحة يقات احملددة عىل ا ملنؤيد متاما ا  .لتعل

 

تحدة  )2010 فرباير 22تعليقات وردت يف  (ملاململكة ا

يقاهتا عىل  تحدة  تعلتقدم اململكة ا مل هوريـة مـرص CD/IP/4/7ثالويقة بت ثـة ادلامئـة  مجل، وردهـا عـىل الورقـة الـيت تقـدمت هبـا ا لبعّ
تفكري،  شاهبة ا ية  نا بدلان ا لالعرية ابمس مجموعة من ا ت ل ل مب  ".الاقرتاح املرصي"م

يا .1 نولو ية الفكرية ونقل ا شأن ا رشوع املقرتح  نا نؤيد متاما ا جإ تك لمللك ب مل يـة يف . ن يـا موضـوعا يـزداد أ نولو مهوما زال نقل ا ج لتك
ناخ ثل تغري ا ساعة،  ملياق قضااي ا ل يـق أهـداف .  مسـ يـواي إذا مـا أردان  يا  نولو بح تعممي ا ياق  حتقويف هذا ا ح ج لتك يص سـسـ ل

تغري رش. لاحلد من ا سوية ملومن شأن هذا ا يل حنـو  يد ا يدة و بريا من املعلومات ا نقاش قدرا  تـوع أن حيمل إىل ا ه ك بل لسملف مت
 .تكل القضااي العويصة

رشوع مبـا يـضمن CD/IP/4/7ثالويقة نعترب  .2 نطـاق ا يق  ية إلجياد تعريف أ نا نويل األ يدا، عىل أ نطلقا  ملـ جبملهتا  ل ض مه ن ج م
بو رشوعلويس من ا. يعىل وجه اخلصوص بقاءه مضن والية الو تربه األمانـة نطـاق ا ملـلواحض ما  فهـل هيـدف إىل إجيـاد . تع

يوسـع مـن نطـاق  بحث عن حوافز أوسع من خارجه؟  وأما الاقرتاح املرصي  ية الفكرية أو  ّحلول من داخل نظام ا ف يمللك
ية، وال ساعدة ا متويل  يات ا يا معوما، وكذا حال آ نولو ننقل ا للم تقل لل ل ج ياسات  خبـص10 سـامي ما ورد يف الفقرة تك لـسـوص ا

ية الفكرية تصةل اب مللكا نا خنىش أن يأخذ الاقرتاح املـرصي . مل رشوع القضااي األوسع و نا نقر ابحلاجة إىل أن يراعي ا نوإ مل لكن
بو رشوع إىل خارج والية الو ياب  .مل

بارة  .3 يا"عمن شأن حماوةل تعريف  نولو جنقل ا رشوع" لتك يح نطـاق ا ساعد عـىل تو ملـكام اقرتحه املرصيون أن  ضـ  عـىل أن .يـ
يـا  نولو نقـل ا يان مـا يقـصد  ترص عىل  بغي أن  بو  رشوع الو يل يف  تحدة ترى أن تعريفا من ذكل ا جاململكة ا تك يق لن بلق ب ي م ب يمل

ية الفكرية تصل اب مللكفامي   .ي

بارة  ال .4 يح ما يقصد  بعبد من تو يـا"ض نولو نقـل ا جقاعدة جديدة  لتك بغـي . CD/IP/4/7ثالويقـة يف " ل بـارة غامـضة و ينفا لع
تحققه؟. مغزاهاحتديد  هدف اذلي ترى األمانة أهنا  سـوما هو ا  ل

بغي أن يطمـح إىل أكـرث  وال .5 بو، و رشوع يف برامج الو تاجئ ا يا، وهو إدراج  ينبد أيضا من تعريف أدق للمآل املقرتح حا ي مل ن ل
ميـة  يـة اخملصـصة هل  بقيف ضوء املزيا رسي1,7ن يـون فرنـك سو يـ  تفـق مـع الاقـرتاح املـرصي بـرضورة أن يـؤدي . مل نـا  نوإ ن

رشوع إىل مزيد من العمل  .ملا

بغي رصد اإلنف .6 نهين  يغ  ثب وا رشوع عن  عاق عىل  بل ك  .لتم

ية .7 شفا تفـق مـع مـا جـاء يف الاقـرتاح املـرصي مـن حاجـة إىل ا توى،  يع ا تدى ر ففامي خيص العضوية يف ا لـف ن سـ ملن بغـي . مل ينو
يـة يف ضـامن  يه ذكل مـن أ تـدى نظـرا إىل مـا  نـوط اب مهلدلول األعضاء أن توافـق عامـة عـىل األعـضاء وادلور ا سـ ن تـمل يكمل
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يع األ مجشاركة  رشوعم يذ ا ملطراف عىل مدى  نا نقر ابحلاجة إىل إقامة توازن بني إرشاك األطراف وبني . تنف نومع ذكل، فإ
هرية" رشوع" جملاإلدارة ا يق تقدم ا ملاليت من شأهنا أن   .تع

رشوع  .8 ية يف بدايـة ا شاورات اإل بدو ا ملـوقد  مي مل با للـو) 20الاقـرتاح املـرصي، الفقـرة (قلت تـا صـا تـه تو ئبـدال مـن هنا ي هةل قي
سار بطئ ا يت قد  تو يا يف العمل، عىل أن ذكل ا يع األطراف من الاخنراط  متكن  ملـاألوىل  ي ل لك قمج بـل . لي بغـي لـن أن  نقو ين

رشوع تدى ا ها يف  ثل مصاحل أقا ملبأن ادلول األعضاء  ن ممت لمي  .سـ

نا نرحب مبزيد مـن العمـل يف هـ)CD/IP/4/7) 2.1.2ثالويقة وفامي خيص ادلراسات املقرتحة يف  .9 بـدو ن، فإ يذا اجملـال، و
با يف نظران ها املقرتح صا ئنطا شمل تـكل ادلراسـات مراجعـة . ق تفق مع مـا جـاء يف الاقـرتاح املـرصي بـرضورة أن  نا  تـوإ ن ن

هودأل ية ا يات العمل احلايل تفاداي الزدوا جلد ج نـوع . ب نطلق ادلراسات واألحباث من إماكيـة  بغي أن  توعالوة عىل ذكل،  ن ت ين
بدل تالف ا لاحللول ال اب تالف القطاعـات أيـضاخ سب ولكن اب يهتا  توايت  تفاوت  خان اليت  حف من سـ تت نـا مـن . م لفقـد اتـضح 

تلفـة يف  بلور قضااي  ناخ أن من املرحج أن  ية الفكرية وتغري ا تصل اب يا فامي  نولو تجامع املعلومات عن نقل ا خما مل ي تسـ مللك ج تتك ل
تلفة ية  نولو خمقطاعات  ج  .تك

ية اب .10 نة ادلامئة ا ثت ا نوقد  للج يـا ملعحب نولو جلـرباءات دراسـة أويـة حـول نقـل ا لتك تعرضـت بوجـه عـام (SCP/14/4)ل سـ ا
نـة  رشوع  تطـابق بـني ذكل العمـل و تاكمل بدل ا نظر يف الطريقة اليت تكفل ا هم مباكن ا يات هذا اجملال، ومن ا جلأد مـ ل ل ل ملب

يا نولو ية حول نقل ا جا لتك بدلان . لتمن ست مجموعـة مـن ا نة ادلامئة، ا ياق ا مففي  لـ متـ للج تفكـري لسـ لشاهبة ا نـوب (تـ جمبـا فهيـا 
ند يا ومرص وا لهأفر يا) يق نولو تابعة تركز عىل ما للرباءات من وقع سليب عىل نقل ا جدراسة  تك نـا أن أي دراسـة . لم يومـن رأ

يــة الفكريــة عــىل نقــل  سليب  توازنــة وبحــث يف الوقــع اإلجيــايب والوقــع ا بغــي أن تكــون  نظمــة بإجراهئــا  للملكهــد ا م ن لــتع ت يمل ت
نولو جا  .يالتك

نا .11 ثري  ها ما  نا جند يف  يه آنفا، فإ يقات الواردة يف الاقرتاح املرصي، كام أرشان إ تفق مع عدد من ا نا  قلقومع أ يبعض ن ل تعل ن  :لن

ثـل مـا  .أ رشوع، علـام بـأن بعـض الاقرتاحـات احملـدد،  بق يف ظاهرها مآل ا مترب أن عددا من الاقرتاحات  ملـت تسنع
ن19 و11 و10ورد يف الفقــرات  تحق ا ل،  ــسـ يــلي يــل أو د ند إىل أي  نــه ال  ــاش و لق حتل ت ــسلك ثــري مهنــا هل . ي لكوا

مية ية  جسـعواقب ما ية. ل بلـور ذكل إال . لوقد تكون يف ماكهنا ولكن من املمكن طرح غريها مما هو أكرث فعا يتولن 
تصادي األويل؛  قبعد إجناز العمل الا

بهية ابملادة 11.1يشري الاقرتاح املرصي  .ب سحب عـىل بـدلان مل 66.1ش إىل اعامتد الزتامات  تنـ من اتفاق تـربس،  ي
ية تجارة العا نظمة ا ملنضم إىل  ل شجع . مت نـا بـدال مـن احللـول حمـل اتفـاق تـربس أن  نـا نـرى أن مـن احلـري  نـوإ ب ين

 تاألعضاء عىل الوفاء ابلزتاماهتا املرتبة عىل ذكل الاتفاق؛

ت .ج ناء عىل معاهـدة ا بات املودعة  ية عىل ا لإن فرض رسوم إضا ب لطل يـه ف يس ابالقـرتاح الو شأن الـرباءات  جعـاون  لـ بـ
يا مـن تـكل الرسـوم  ية ميول حا شطة جدول أعامل ا بريا من أ لنظرا إىل أن قدرا  من ن عـىل % 75مـا ال يقـل عـن (لتك

نا متل املزيد) علمحد  تصادية ودفع جعلهتـا يف . حنوال  ية الا ها الهنوض اب قومع أن املعاهدة قد وضعت مضن أهدا لتمنف

نا بدلان ا لا نجـز ذكل عـن طريـق ل ية أنظمهتا القانوية محلاية الاخرتاعات، فقد اكن القصد أن  يية بفضل تعزيز فعا ن ل م
رشوعات حمددة متويل  ية ويس زايدة الرسوم  نولو تطورات ا تعلقة اب رس إىل املعلومات ا مضامن نفاذ  ل مل لي ل ج لتك  .م
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سأ يل  يا  متؤيد أسرتا حتل رشوع املقرتحل بو من خالل ا ية الفكرية يف الو يا وا نولو ملةل نقل ا ي مللك ج شاهبة . لتك بدلان  توشكر مجموعة ا ل مت
ية تا يقاهتا وتقدم ابملالحظات ا تفكري عىل  لا ل ت تعل  :ل

 )6 و5الفقراتن (تعريف املصطلحات 
يا نولو نقاش حول تعريف نقل ا يا مواصةل ا جتؤيد أسرتا لتك ل شأن وترى أن من املمكن الا. ل سلوك ادلوية  رشوع مدونة ا بـتداد  ل ل مب ع

تعريف يا، عىل أن من الرضوري أن تؤخذ لك حماوالت ا نولو لنقل ا ج بان لتك ساعد عـىل . حلسـيف ا تعريـف أيـضا أن  يـومن شأن ا ل
بو تلف جلان الو يا وفقا  نولو نقل ا تعلق  يفرز العمل ا خمل ب جمل تعريف عـىل. لتك شات حول ا نا بغي أال تطغى ا لومع ذكل،  ق مل رشوع ين ملـ ا

ية ورسيعه نا بدلان ا يا إىل ا نولو ية لزايدة نقل ا سعى إىل اختاذ تدابري  يات  ساب تو تمبا يكون عىل  ل ل معل ت ص مح ج  .لتك

نظر  يد ا يه العمل عىل القضااي  لتو ق  )13 إىل 8الفقرات (ج
يا ومـدع يال يكـون موضـو بو  رشوع الو يا يف مضامر  نولو سأةل نقل ا يل  يا  عتؤيد أسرتا حتل ي م م حتل جل وتـرى أن حتديـد . وما ابألدةللتك

ية بات مقاربة موضو بداية يامتىش و ها من ا يا وتعر نولو يق نقل فعال  متةل يف  شالكت ا عا تطل ل ممل يفلل ج تك حتق ومـع ذكل، لعـل قـرص . حمل
سأةل  يـق هبـا أن حتقـق يف ا تـوازن وحيـد مـن الفائـدة املرجـوة مـن دراسـة  تقص مـن ا بات  يث تركز عىل ا ملـادلراسات  خل ل ّحب ن يلعق

يلمب ية وعىل أساس ما يقوم من د لوضو  .ع

نظام ادلويل   )9الفقرة (لاملرونة يف ا
يح يف هذا الصدد تو متس ا بدو إىل املرونة يف اتفاق تربس، و شري فامي  يا أن تكل الفقرة  ضترى أسرتا ل ي ت تلل يا أيضا أن . ي لوترى أسرتا

يات جملـس تـربس نـدرج مضـن صـال سأةل  يمدى املرونة يف اتفاق تربس  ح تي بـو دورا يف وضـع قواعـد أو معـايري وال. م ي نـرى للو
يشأن املرونة يف اتفاق تربس هـا . ب تفادة من تكل املرونة ويس يف نطا شورة يف الا بو عىل إسداء ا ترص دور الو بغي أن  قو ل يق سـن مل ي ي

ها بل الـيت . تطبيقأو  شورة يف ا نا نرى أن يكون معل األمانة إسداء ا يا، فإ نولو يوفامي خيص نقل ا سـ ملـ لـن ج نهتجهـا األعـضاء عـىل لتك
تفادة من تكل املرونة  .سـأرض الواقع لال

ية  تاجئ ا لعملا  )16الفقرة (لن
رشوع نوع تدل عىل مـدى جنـاح ا يث المك وا رشوع مبؤرشات أداء من  يا عرضا واحضا  ملـتؤيد أسرتا ل للم شمل . حل هـم أن  تـومـن ا مل

تخصـصة، آ رشوعات ا نة، مبـا فهيـا ا متدة يف ا رشوعات ا مللك ا ملـ للج يـمي ملعمل يد مـن إجـراءات ا يـمي وأن  بة  نا تقيـات  تف تق لم سـ تـلل ســ ل
توى ادلاخيل بعة عىل ا سـا ملت يا ترى أن تعريف . مل ية"لعىل أن أسرتا تاجئ ا لعملا تـوازن " لن هـا الواسـع وا ملبـل حبـث القـضااي يف نطا ق ق

باط  يح فرصة ساحنة ال توى  يع ا تدى اخلرباء ر نيكون سابقا ألوانه، وأن  ت تف سـي سـ ملن تاجئ ا"م لعا  ".مليةلن

رشوع  )19الفقرة  (ملأفاكر جوهرية ألغراض ا
يـذ املـادة يا قلق بعض األعضاء مـن  تنفتدرك أسرتا تـرب أن مـن الـصائب القـول بـأن نقـل 2.66 ل نـا ال  نع مـن اتفـاق تـربس، إال أ ن ي

يـذ يـة  بـت يف فعا يا أن جملس تربس هو اذلي  تحقق يف ظل اتفاق تربس، بل ترى أسرتا يا مل  نولو نفا ي ي ي ج تتك لل ل  مـن 2.66  املـادةي
يذ املادة. عدهما نظر يف  نا أن نؤيد فكرة ا نفويس بو تل ل بو2.66 سع  .ي داخل الو
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 )2010 مارس 1تعليقات وردت يف  (إمارة موانكو

تقدم ابلويقـة املعممـة CD/IP/4/7ثالويقة تشكر إمارة موانكو األمانة عىل  شكر مرص عىل ا نقاش، كام  يدا  تربها أساسا  ث و ل ت لل جتع
رشوع املقـرتحابمس مجم سني ا تفكري هبدف  شاهبة ا ملوعة من الوفود  حت ل يـة مبـاكن، . مت سأةل مـن األ يـا  نولو مهوتـرى أن نقـل ا مـ ج لتك

نــاخ وال ثــل تغــري ا نــة  يــة الرا تحــدايت العا ياق ا ملســـامي يف  ه مل ل يقــات . مســـ تقــدم مبــا يــيل مــن  ــو يف ا تعلوذلا ترغــب إمــارة موانك ل
 :ومالحظات

هدف اإلجـاميلترى إمارة موانكو أن من  )1( يق ا لالرضوري  يـث ال خيـرج عـن تعم يق نطاقـه  رشوع و شود مـن ا حب ا ي ملـ تـضنـ مل
يا نولو نقل ا تصةل  ية الفكرية ا بو بل يركز عىل قضااي ا جوالية الو تك لمللك ب مل يا وال . ي هـوم واسـع  يـا  نولو بكـام تـرى أن نقـل ا مف ج نـستك ل

ية الفكرية فقط مللكنحرص يف جوانب ا سائل ذات ويف هـذا الـصدد، ال تـزال. ي نـاول ا تـدايت شــىت  شات جاريـة يف  نا ملـ ا ن قـ تتمل م
نـاوةل  بو هجودها يف ما جيري يف حمافل أخـرى  ساغ أن تقحم الو يا، ومن غري ا نولو نقل ا بارشة  بارشة وغري ا ًالصةل ا ت ي ت ب مل ممل س ُل مل ج تك

ها؛ تصا صجوانب من خارج نطاق ا  خ

تعريف ثوتؤيد إمارة موانكو الرأي الوارد يف ويقة مرص والقائ )2( شرتك  لل برضورة إجياد قامس  يـا"م نولو جنقل ا أوال، عـىل " لتك
ية الفكرية؛ تعريف عىل اجلوانب املربطة اب مللكأن يركز ا ت  ل

هوم  )3( متس إمارة موانكو مزيدا من املعلومات عن  مفو يـة "تل يـا وا نولو تعـاون يف جمـال نقـل ا مللكقاعـدة جامعـة جديـدة  ج لتك لل
 ها من دور ومعل؛لسـامي ما يراد  ، وال"الفكرية

هوم  )4( متس إمارة موانكو من األمانة أيضا مزيدا من املعلومات عن  مفو توى"تل يع ا سـتدى اخلرباء ر ملـن ف ثالويقـة كـام ورد يف " م
CD/IP/4/7 . بارة توى"بعمفا املقصود  يع ا ملسـر تاجئ املرجوة؟"ف شاركني؟ وما يه ا يار ا ن؟ ويف يكون ا مل ت لك  خ

يــذ CD/IP/4/7ثالويقــة تــرى إمــارة موانكــو أن و )5( تــوي عــىل جــدول حيــدد اإلنفــاق اإلجــاميل املرتقــب  بغــي أن  نف  لتن حت ي
رشوع؛  ملا

تفـادى  )6( تمكهل، و يا و نولو سأةل نقل ا ناول  بو األخرى اليت  رشوع معل جلان الو يوترى إمارة موانكو أن يراعي ا سـ م ي يـمل ج تك لت ت
ية يف العمل؛  جأي ازدوا

شأن الـرباءات، كـام هـو وال ترى  )7( تعـاون  نـاء عـىل معاهـدة ا بـات املودعـة  بـإمارة موانكو أن فرض رمس خاص عىل ا ل ب لطل
يذ جدول أعـامل  متويل ألغراض  بري من ا تكفل بقدر  بة، ألن ذكل القطاع  تنفمقرتح يف الويقة اليت تقدمت هبا مرص، فكرة صا ل ك ي ئ ث

ية؛ شأن ا بو  منالو ب  لتي

تام، ترى إمارة  )8( رشوعخلويف ا تلف مراحـل ا ساس مبآل  ناسب يف هذه املرحةل معوما ا ملـموانكو أن من غري ا خم مل بغـي . مل ينو
يقـه يف  سعى إىل  هـدف اذلي  يان املآل املرتقب لـلك واحـد مهنـا وا تلف األشطة املعزتم إجنازها  رشوع أن تضع  حتقلويقة ا ل تـب ن خم مل بث

تعلقة  وال. هناية املطاف يع الاقرتاحات ا ملبد من طرح  نـاء مج بحـث أ يـا عـىل مائـدة ا نولو نقـل ا ثابملوارد الـرضورية للهنـوض  ل جب لتك
ها رشوع  رشوع ويس يف ويقة ا ستلف مراحل ا نفل مل ث مل  .خم
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ية تحدة األمر يكالوالايت ا  )2010 مارس 2تعليقات وردت يف  (مل

يةتعليقات  تحدة األمر يكالوالايت ا يـا" عىل مل نولو ية الفكريـة ونقـل ا شأن ا جرشوع  تك لمللك ب شرتكة ونـاء احللـول :م تحـدايت ا با ملـ " ل
(CD/IP/4/7)هورية مرص العرية ثة ادلامئة  تفكري تقدمت هبا ا شاهبة ا ية  نا بدلان ا يقات مجموعة من ا ب وردها عىل  بع ل ت ل ل مجلتعل م لّ  م

يـة الا .1 ية  تـصممي إمنـا يكفـل أداة أسا يـد ا ية الفكرية مـىت اكن  تحدة أن نظام ا تقاد الوالايت ا قيف ا ج منمللك ســ ل مل تـصادية للتع
يا نولو جونقل ا نا نؤيد . لتك يـا"نوذلا، فإ نولو ية الفكرية ونقل ا جرشوع ا تك لمللك رشوع (CD/IP/4/7)" م يـدا  نطلقـا  للـ بوصـفه  ج م

نقـل  سخريه للهنـوض  يـة الفكريـة ممـا ميكـن  ياسات واملامرسـات املربطـة اب يـة إىل حتديـد ا شطة الرا بيف مجموعـة مـن األ تـ ت سـ مللكنـ لـم
ها يف يا و نولو ميا ج تعمتك بدلان األقل منوال ية وا نا بدلان ا ل ا ل  .مل

هوريـة مـرص  .2 ثـة ادلامئـة  تفكـري كـام طرحهتـا ا شاهبة ا يـة  نا بدلان ا يقات الواردة من مجموعـة مـن ا نا نقدر ا مجلوإ بعم ل تـ ل لـ تعل لن مل ّ
رشوع "). الاقرتاح املرصي("بالعرية  شأن شـلك ويقـة ا همـة  تحدايت ا شواغل وا سائل وا يقات عددا من ا ملـوثري تكل ا ث بـ ل ل مل تعل ملت ل

ية  رشوع األصيل والاقرتاح املرصيوفامي ي. (CD/IP/4/7)صلاأل نا األوية عىل ا مليل مالحظا ل  1.ت

تفق علهيا، أي  .3 يات ا تو نا أن الاقرتاح األصيل صائب يف تركزيه عىل ا ملبدو  ص ل ل رشوع"ي شاتلا نا ق يف  ية" (م تو صـا ) 19 ل
شاف"وأيضا  تان  ("سـتكا تو يا باط ) 28 و25صل بـل ا يـا،  نولو نقـل ا ية الفكرية الـيت تـهنض  ياسات املربطة اب نا ق ج تك ســتمللك ل ب ت لسـ

يات جوهرية ثري الاقرتاح املرصي . صأي تو ناوهـا يو نا نرى أن مـن غـري العمـيل  نقاش، عىل أ تحق ا سائل اليت  لطائفة من ا ت ن ل سـ تمل
رشوع واحد ميعا يف  يـا . مج نولو نطـوي علهيـا نقـل ا ية الـيت  نارص الر تقد أن من احلري أن تركز املقاربة عىل بعض ا جو لتك ي سـ لع ئينع
ية الفكرية  مللكاملربطة اب نارص الواردة يف الويقة (ت ثأي ا يف إىل قامئـة )CD/IP/4/7لع نـض وأن توىل األوية ذلكل، مث بإماكنا أن  ن ل

رشوع األصيل تخلصة من ا رشوعات الحقة عىل أساس العرب ا سائل ما ميكن إدراجه يف  ملا سـ م  .ململ

تفكري  .4 شاهبة ا ية  نا بدلان ا تفق مع مرص ومجموعة ا نا  لوإ ت ل ل ن من هـم واحض ") مرص("م رشوع  سرتشد ا بفإذ قالت برضورة أن  مل ي
يا"بعبارة ملا يقصد  نولو جنقل ا يـة الفكريـة مـن ". لتك يـة وا نـة ا يـد نظـر  رشوع  تفادة يف ا نا أن من املمكن الا مللكففي رأ منق جل مل سـ لتي

يـة ابلـرباءات  نة ادلامئة ا يف من ا يا املعدة  نولو شأن نقل ا يا الوارد يف ادلراسة األوية  نولو هوم نقل ا نتعريف  للج تلك ب ملعل ب ج تك ج تك لمف ل
(SCP/14/4) . يـا يكـون "يف تـكل ادلراسـة أن وقد جـاء نولو جنقـل ا يـة الفكريـة[لتك ياق ا مللكيف  سةل مـن ] ســ سلـبـارة عـن  ع

سة  شاركة فــرد أو مؤ ســاإلجــراءات  يــة(ملــ ئــة حكو مأي رشكــة أو جامعــة أو  ــا أو همــارات ) هي ي نولو ــة أو  جيف أفــاكر أو دراي تك
هــا يــا أو ا نولو ساب الطــرف اآلخــر تــكل األفــاكر أو ادلرايــة أو ا ملوا ج لتك ّويلمــح الاقــرتاح . SCP/14/4)، 16الفقــرة ." (راتتــك

ية الفكرية ونقـل ) 10 الصفحة(املرصي  ية الفكرية املربط اب ية وا نة ا نة ادلامئة يف معل  تفادة من دراسة ا مللكإىل الا تمللك من جل للج لتسـ

يا، وحنن نويص ابألخذ بذكل الاقرتاح نولو جا يا يف درا2.لتك نولو ج ونرى أيضا أن تعريف نقل ا نة الـرباءات يغطـي القامئـة لتك جلسة 
 .املوسعة احملددة يف الاقرتاح املرصي

                                                           
يقات ادلولCD/IP/4/14ثنظران أيضا يف الويقة  1 سابقCD/IP/4/7ث األعضاء عىل الويقة تعل اليت تلخص  نة ا ل يف اجامتع ا بدو . للج يو

تفكري يف ذكل الاجامتع واردة يف الاقرتاح املرصي شاهبة ا ية  نا بدلان ا يقات اجلوهرية اليت تقدمت هبا مجموعة ا لأن ا ت ل ل متعل م  وذلا، فقد ركزان عىل. ل
 ).فضال عن الاقرتاح األصيل(الاقرتاح املرصي 

نا أيضا أن تعريف  2 يا"حظال نولو جنقل ا ية ) 6 الفقرة(الوارد يف الاقرتاح املرصي " لتك ندسة ا يد وا شمل ا متال ألنه  سـيس  ه تقل لعكي لل مك ل
رشو نه ال يذكر املصاحل ا يا، و نولو يات وغريها من الوسائل للحصول عىل ا يك الرب ملو لك ج تك لتفك بدلان . عة ألحصاب احلقوقجم تيض قوانني بعض ا لو تق

رشعي عىل تكل األفعال  .لموافقة املاكل ا
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شة نقــل  .5 نا نــد  بان  بغــي أن تؤخــذ يف ا قــويطــرح الاقــرتاح املــرصي ثــالث مجموعــات حمــددة مــن القــضااي الــيت  ع مسـ حلــن ي
يا  نولو جا يـا و). 11 إىل 8الفقـرات (لتك نولو نقـل ا تـصةل  يـة الفكريـة ادلويـة ا جويه معـايري ا تك لمللك ب مل تقدمـة ل بدلان ا ملياسـات ا لـ سـ

ية الفكرية وادلامع تصةل اب مللكا تعـددة األطـرافةمل يا وتـدابري ادلمع  نولو نقل ا م  ج لتك سائل هممـة جـديرة . ل ثـري  مـإن هـذا الاقـرتاح  ي
بو ية العمل بني جلان الو ية ازدوا نقاش، عىل أنه يطرح أيضا  ياب قض  .جل

يــة للــرباءة مبــا فهيــا – املــرصي ويف صــدد مجموعــة القــضااي األوىل احملــددة يف الاقــرتاح .6 ناءات مــن احلقــوق  هلاأل ســـتثوالا
ثارية رشوعة سـتئالا سة ا نا ية  نا بارية واملامرسات ا يص اإل شف والرتا مل ورشوط ا ف للم مل فلك ج  نـود –) 9 الاقرتاح املرصي، الفقـرة(خ

ية ابلرباءات أ نة ادلامئة ا ياق ا نظر يف  يد ا شري إىل أن تكل القضااي يه  نأن  للج سـ ل ملعن نـة املـذكورةق ها ا للجو من املقـرتح أن تدر . سـ
ية العمل وتـضارب املقـارابت نة الرباءات تفاداي الزدوا يق مع  ية الفكرية عىل ا ية وا نة ا هر  نا نرى أن  جوإ مللك جلس سـ من جل لتنن لت عـىل . ت

يـة الفكريـة مـن معـل  يـة وا نـة ا تفادة  بغي أن حيـول دون ا يق مع اللجان األخرى ال  مللكأن ا منن جل ســ لتسـ ي يـذ لتن تنفتـكل اللجـان يف 
يق. واليهتا نوع من ا يع هذا ا سـونرى أيضا أن من الرضوري  ل نشج بةل . لتت نـاء ادلورة ا يق أ يـات ا نظـر يف آ ملقـومن شـأن ا ث سـ ل لتنـل

ها واحـدة  ياهتا بو سؤو ها يف أداء  نة أن  هذه ا بغي  يح الطريقة اليت  ساعد عىل تو ية الفكرية أن  ية وا صـفنة ا بع ل ن لمللك مـ للج ض ي من تللج تي لت

بو العديدة  .يمن جلان الو

يـة احملـددة يف الاقـرتاح املـرصي  .7 ثا نويف صدد مجموعـة القـضااي ا يـة الفكريـة –ل تـصةل اب تقدمـة ا بدلان ا ياسـات ا مللك  مل مل لـ سـ
يا ةوادلامع نولو نقل ا ج  لتك سات –) 10 الفقرة(ل يع مؤ يا من أجـل  ثري حا بذل ا شري إىل أهنا  تحدة أن  سـ تود الوالايت ا شج ل ت ت تـمل لك

تطوير يف ادلاخل عىل ا بحث وا لا ل يا الـيت تـديرها وزارة ل نولو ية عن طريق اتفاقات العلوم وا نا بدلان ا جتعاون مع نظرياهتا يف ا تك لم ل ل
يـة للـصحة وغريهـا مـن الـواكالت تطوير املربمة مـع وزارة الطاقـة واملعاهـد الو بحث وا ية وعن طريق اتفاقات ا ناخلار ل طل وتعمـل . ج

يـة والـ ثـل وزارة اخلار ية،  ية األمر جالواكالت احلكو م يك رشااكت بـني م يع ا ثـري غريهـا عـىل  يـة ادلويـة و يـة  لـواكةل األمر شج ك ل تـمن للت يك
رشوعات القطـاع اخلـاص  تامثر يف  يـة والا ساعدة املا يا وحترص عىل تقـدمي ا نولو مـالقطاعني العام واخلاص يف جمال نقل ا ل سـملـ ج لتك

ية نا بدلان ا يا يف ا نولو ماملربطة اب ج لتك ل  .لت

ثـة احملـ .8 ثا لويف صدد مجموعة القـضااي ا تعـددة األطـراف –ددة يف الاقـرتاح املـرصي ل  يـدعو –) 11 الفقـرة (متـدابري ادلمع 
تخدم عائـدات تـكل  شأن الـرباءات  تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات املودعة  سـالاقرتاح املرصي إىل فرض رمس خاص عىل ا ب ل ب لتـلطل

بدلان األ يـة وا نا بدلان ا تطوير يف ا بحث وا شطة ا لـالرسوم من أجل الهنوض بأ ل لـ ل ل تخدم . قـل منـوامن يـا  سـإن الرسـوم احملـصةل حا تـل
تفـاع أكـرب  يض الرسـوم حلفـز ا بو وهو  توجه احلايل للو ناقض ا بو، ومن شأن زايدة الرسوم أن  نمتويل مك هائل من أعامل الو ي ل ت ختفي ل

ها يا اجلديدة و نولو ميابملعاهدة من أجل حامية ا ج تعمتك  .ل

نا نرحب ادلعوة يف الاقرتاح املرصي  .9 يا وال سـامي ) 17 الفقرة(نوإ نولو يات العمل احلايل يف جمال نقل ا جإىل مراجعة أد لتك ب
ها  بغي أن  يل  نا نود أن نؤكد عىل أن أي مراجعة من ذكل ا نظامت دوية أخرى، عىل أ بقما أجنزته  ن سـم يلق ي ب ن وضع قامئـة ابلقـضااي "ل

شود معاجلهتا ت" ملنا يقات املدىل هبا إابن ا رشوع اب نوأن يأخذ هذا ا تعل ململ يـة اذلي ل شأن ا بو  توح حول جدول أعامل الو مندى ا ب لتي ملف
بو يف  يته الو توبر 14 و13نظم يد معرفة ما يه . 2009ك أ شار إلهيـا يف " قامئة القـضااي"ملفورمبا يكون من ا يقـات احملـددة ا ملـوا لتعل

 .هذا الصدد

تان (يدعو الاقرتاح املرصي  .10 ناول إحدى هذه ادلراسات ومن امل. إىل إعداد املزيد من ادلراسات) 9 و8لصفحا تتقرتح أن 
يـة  ها مع تركزي خاص عىل معـايري األ يا و نولو نقل ا بة يف الهنوض  ية الرا نا بدلان ا ها اتفاق تربس  تدابري اليت  هلا ب غ ل لل ميل ج تك م ي تعميح ل يت

تفـاع ا تـرصحيات ابال باريـة وا يص اإل ناءات عـىل احلقـوق يف الـرباءات والرتا يـدات والا نللرباءات وا ل جي خـ ســتث حلكـويم وأحـاكم لتق
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يق املادة نح الرباءة و سابق والالحق  رشوعة والاعرتاض ا سة غري ا نا بماكحفة ا مل ل مل ف يـة 2.44 تطمل ل من اتفاق تـربس والفـرتة الاتقا ن ي
يه لبدلان األقل منوا وما إ رشوع األصـيل . لل نـاء عـىل ا بق وروده يف ادلراسة املقرتحة  ملـوحنن نرى أن املوضوع العام املقرتح قد  ب سـ

ية الفكريـة ادلويـة"أن بش تفادة من مواطن املرونة يف اتفاقات ا لالا يـا " مللكسـ نولو نقـل ا جللهنـوض  لتك وأمـا )) ب(2.1.2الفقـرة (ب
بحـث  نظـر أو الاقـرتاح  يد ا ـي  ناءات وغريها  يدات والا ية للرباءات وا ثل معايري األ للاملوضوعات احملددة األخرى  ل ي قهل ه ث فم سـت لتق

نة ادلامئة ا ياق ا مليف  للج رشوع األصيل . عنية ابلرباءاتسـ نا نؤيد إعداد ادلراسة املقرتحة يف ا ملوذلا، فإ  )).ب(2.1.2الفقرة (ن

يفاء املـادة تتناول ) 10 الصفحة(ويويص الاقرتاح املرصي بدراسة أخرى  .11 املـادة إن . ي مـن اتفـاق تـربس2.66سـتمـدى ا
نصب عىل 2.66 بو ألهنا  تصاص الو ت من اتفاق تربس ال تدخل يف ا ي خ يـة وغريهـا مـن احلـوافزي تجـارة واملا لجمال األعـامل وا وتقـع . ل

يـا نولو نقـل ا بدلان األقـل منـوا  تقدمة إىل ا بدلان ا ية رصد ما تقدمه ا جسؤو لتك ل ل مل ل ل تجـارة  م نظمـة ا لعـىل عـاتق جملـس تـربس يف  م ي
يه  ية، كام  تضالعا تقدمـة واجـب رفـع معلومـا. ي من اتفاق تـربس2.66املادة تقمل بدلان ا ملوعـىل ا تظـام إىل اجمللـس لـ تمكةل اب نت  مـسـ

بات املرتبة عىل  تلريصد وفاءها ابلوا يات . 2.66املادة ج سؤو نـاء  ها  بـو  نـب الو تقد أن من الـرضوري أن  نا  لوذلا، فإ مـ ع ي جت نع نفـسن
نظامت دوية أخرى تصاص  لتقع مضن ا م سني . خ يـة  يل ما دامت تركز عىل  نا أن نؤيد إعداد دراسة من ذكل ا تطا حتـواب ب ت كيفسـ لق ع

بدلان األقل منوا الا ية وا نا بدلان ا يا إىل ا نولو نقل ا لتفاع ابتفاق تربس للهنوض  ل ل ب من ج تك  ).انظر أدانه(لي

يـل دراسـة بإعـداد ) 11الصفحة (ويويص الاقرتاح املرصي  .12 تح لنـاول اب ل تطـوير يف القطـاع العـام تت بحـث وا لياسـات ا ل سـ
تطـوير بحـث وا يـة يف جمـال ا نا بدلان ا ها عىل تعزيز قدرات ا يل و تقدمة و بدلان ا لواخلاص يف ا ل ل لـ حتل مل مل يـد دراسـة .قع ي وبإماكنـا تأ ن

تطوير وو بحث وا ياسات ا شأن  لتوازنة  ل سـ ب شري إىل رضورة أن تعد ادلراسـة م نا نود أن  يا و نولو بتنـها عىل نقل ا ن لكن جل تك سـيق قع
رشوع حبث مقرتح يف الويقة  ثويق مع  م شأن حقـوق لدراسة ) (ب(2.1.2، الفقرة CD/IP/4/7ث بادرات القامئة  بـياسات وا مل لسـ

نا بدلان ا يـا إىل ا نولو نقل ا بدلان للهنوض  تلف ا ية الفكرية يف  لا لـ ب ل جخم تك تفادة مـن مـواطن املرونـة يف لمللك ســيـة، مبـا يف ذكل الا م
ية الفكريـة ادلويـة لاتفاقات ا تطـوير يف ) (ج(2.1.2والفقـرة ) مللك بحـث وا سات ا بـادل بـني مؤ تعـاون وا لدراسـات إفراديـة  ل سـ ت للل

ية نا بدلان ا تطوير يف ا بحث وا سات ا تقدمة ومؤ بدلان ا ما ل ل ل ل س مل  ).ل

ست أفاكر  .13 رشوعبويويص الاقرتاح املرصي أيضا   :ملجديدة ألغراض ا

يـة مـن " 1"تتطلب ادلراسة األوىل   • تأ يا ا نولو تحديد فرص نقل ا سـهتدف من ابب ا ياانت  شاء قاعدة  تإ مل ل ت ب جن لتك
يـة نا بدلان ا تطـوير إىل ا بحث وا شطة ا مأ ل لـ ل ل تقـارير الـيت تـصف " 2"،  ن تعراض ا لوا منـاط الـرباءات واجلـاري أســ

رشوعظإعدادها يف  نة مل  ياللج آخر  نولو جهبدف حتديد فرص نقل ا يد لتك توافرة يف هذه اجملاالت عىل ا لـصع ا مل
متس مزيـدا مـن . ادلويل نـا  رشوع احلـايل وهـا جـدوى، فإ نـدرج يف نطـاق ا ترب أن تـكل األفـاكر  نا  نلـومع أ ن ملـ ت نع لن

نري يف رضورة  ميكن اختـاذ قـرار  يـة  مـسـتاملعلومات املفصةل عن هذه األشطة املقرتحـة، مبـا يف ذكل عواقهبـا املا لـ ل ن
رش ثال،  . وع احلايل من عـدهماملإضافهتا إىل ا يـاانت املقرتحـة،  مـبخـصوص قاعـدة ا يهنـا وبـني " 1"لبف بمـا الفـرق 

يــة الفكريــة يــة يف جمــال ا ياجــات اإلمنا يــاانت ملطابقــة الا مللكقاعــدة  ئ ت نــاء عــىل (IP-DMD) حب ها  ب اجلــاري و ضــع
ية تو صا ية 9 ل شاطني؟أو هل ميكن امجلع ب)  املرفق الرابعCDIP/4/2(لتمن من جدول أعامل ا  لنني ا

يـة  • منوذ شمالن دراسـات عـن احلـوافز ا ثـة والرابعـة يف الاقـرتاح املـرصي  ثا بدو أن الفكـرتني اجلـوهرتني ا جو ل تـ ل ل ي ي
ية تاكر مـن خـارج لالول احليف وإحداهام دراسة . لتمكيلا تطوير ودمع الا بحث وا بذوةل يف جمال ا هود ا ببديةل  ل ل مل للج

ية دراسة يفنظام الرباءات احلايل ثا ن، وا ياسهامإ ل نولو توحة املصدر يف نقل ا ج الامنذج  تك يـة . لمف نا نعلق األ مهومع أ ّن

ية  عىل الفكرتني، فال يات جدول أعامل ا نا من اإلشارة إىل أن واحدة فقط من تو منبد  ص ية (لتل تو صا تتنـاول ) 36ل
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ية الفكرية وتدعو ادلول األعضاء إىل  ية خالف ا منوذ مللكاحلوافز ا ج تجـارب حـول"ل لبادل ا تعاويـة ت رشوعات ا ن ا ل ملـ
ية الفكرية رشي وكذا مناذج ا رشوع اجملني ا مللكثل  بم  ."لم

يـا يف ظـل اتفـاق  • نولو يـق نقـل ا شأن مـا حـال دون  يال  سة اليت تقرتح نقاشا و جوخبصوص الفكرة اخلا تك لحتق ب حتل م
بـذوةل يف جملـس تـربس هـود ا بـو تكـرار ا تفـادى الو تقـد أن مـن الـرضوري أن  نـا  يتربس، فإ جل ملي ي ت نع ، أي رصـد ن

بات ادلول األعضاء املرتبة عىل املـادة  ثال لوا تالا جت نـا يف الفقـرة. 2.66م يقا تانظـر يف هـذا الـصدد  .  أعـاله11 تعل
يا يف "ولعل نقل موطن الرتكزي يف ادلراسة من  نولو باب اليت حالت دون نقل ا جاأل لتك إىل " ي اتفاق تـربسلظسـ

ن" سني الاتفاع ابتفاق تربس للهنوض  بية  ن يحت بدلان األقـل منـواكيف يـة وا نا بدلان ا يـا إىل ا نولو لـقل ا ل ملـ ج يكـون " لتك
رشوع يدة إىل قامئة األحباث يف مضامر هذا ا ملإضافة   .مف

ـي  • سادسة واألخرية يف الاقرتاح املرصي  فهوأما الفكرة اجلوهرية ا شلكة ل تـصدى  يـة أن  نا بدلان ا ملـيف ميكن  ت ل لل مك
ية . جهرة األدمغة يات جدول أعامل ا ناول إحدى تو منو لتص ية(تت تو صا بـو ) 39 ل تحديد، وتطالـب الو سأةل اب يهذه ا ل مل

ية و" نا بدلان ا ساعدة ا ها وهممهتا،  تصا ميف حدود ا ص لخ ل نظامت ادلويـة مب تعـاون مـع ا ية، اب بدلان األفر لال سـامي ا ملـ ل يقل
ية بذكل، عـن طريـق إجـراء دراسـات حـول جهـرة األدمغـة  نص األصـيل[ملعنا يات عـىل ] لـكـام يف ا صـوتقـدمي تو

ها نظامت ادلويـة .سأسا تعاون مع غريها من ا بو بإجراء تكل ادلراسات اب يف الو تحدة  ل وترحب الوالايت ا مل ل ي تلك بمل ّ
باب ملعنا يـة الفكريـة  (جهـرة األدمغـةســية، إللقاء الضوء عـىل أ تقـار نظـام ا باب انجتـة عـن ا مللكمبـا فهيـا مـن أ ف ســ

ية ته). لللفعا نظر إىل أ رشوع خمصصة هل اب تقد بأن هذا املوضوع جدير بويقة  يو ل م ث  .مهنع

رشوع احلـايل  .14 نـوان ا نـا أن  بدو  ملـو ع ل يـامـرشوع حـول  "-ي نولو يـة الفكريـة ونقـل ا جا تك شرتكة ونـاء :لمللك تحـدايت ا ب ا ملـ ل
رشوع- "احللول ند إلهيا ا ية اليت  يات جدول أعامل ا بري ويف عن تو مل  من ص ّ يستتع يات عىل جوانب . حرفا وروحا لت تو صوتركز تكل ا ل

يــا  نولو جنقــل ا يــة الفكريــة"لتك مللكاملربطــة اب تان " (ت تو يا ية جديــدة ). 26 و25صــل رشوع  سموأمــا إعطــاء ا نفــاذ إىل املعرفــة "تــملــ لا
يا نولو جوا يـة ) 12الاقرتاح املرصي، الفقرة " (لتك تني اآلنف ذكرهام ألنه ال يـذكر ا تو با عن ا نا بريا  نا،  مللكفلن يعرب، يف رأ يم ل سـ تع صي

يا نولو نقل ا جالفكرية يف عالقهتا  لتك  .ب

توى ا .15 يات عىل  ياغة أي تو تحدة أن من الرضوري أن تكون  تقد الوالايت ا سـو سـ ص ص مل لتع بوقة بم دراسـة مسـياسة العامة 
يمي تجامع للوقائع و تقمعمقة وا بـادرات املربطـة . سـ ياسات وا ية الاقرتاح املرصي بأن تعد األمانة ويقة معل عن ا تونرى يف تو مل سـ ث لص

ند الويقـة املطلوبـة إىل ادلراسـات املقرتحـة يف  بـة، عـىل أن  بـادرة  يا  نولو نقل ا ية الفكرية والرضورية للهنوض  ثاب ي تب م ج تك تـسمللك ط ل
يـة 2.1.2الفقرة  بـو اإللكرتو تـدايت الو تقاة مـن  رشوع األصيل وإىل آراء سائر أحصاب املـصاحل ا ن من ا ي ن سـ ممل ). 3.1.2الفقـرة (ملـ

نا أن الاقرتاح احلايل  بني  لو يا من األمانة) 6.2.3الفقرة (يت يحا إضا تلزم تو فيطرح ذكل املهنج وإن اكن  ض  .يسـ

تحدة  .16 شارك اململكة ا تحدة أن  تعلوتود الوالايت ا مل ت مل  . وعىل الاقرتاح املرصيCDIP/4/7ثيقاهتا عىل الويقة ّ

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 


