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   اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
  الدورة اخلامسة

 2010 أبريل 30 إىل 26جنيف، من 

  التقريرمشروع 

  األمانةمن إعدادثويقة 

سةعقدت ادلورة  .1 ية الفكرية يف الفرتة مماخلا ية وا ية اب نة ا مللك  من ن لتللج  .2010أبريل  30 إىل 26ن ملع

ثةل فهيا .2 ية  تا ممواكنت ادلول ا ل تان و: ل تني واجلزائر نسـأفغا سا وأذريجان أجنوأنغوال واألر يا وا بسرتا من بونغالدش لل
يا  ياك وبو ليفوبرابدوس و يات-دوةل (بلج تعددة القو م  نا فاصو وبوروندي وبلغاراي توبوسواان والربازيل ) م كيوبور

بوداي والاكمريون و كو تارياك وكوت ديفوامك يا وكو ييل والصني وكولو سـندا و ب ية رمشـ هورية ا يك وكواب وقربص وا لتشـمجل
ية ية ادلميقرا هورية كوراي ا طو لشعب بويت ووادلامنرك  مج سلفادور جيو ية وإكوادور ومرص وا هورية ادلو لا يك مينمجل

ية توا يا الا ئو سـ يويا غين بوأ يجيث يا وا ف و يوانن و يا وغاان وا غينوفرسا وأملا ل ن يا ن ند وإندو سـلكريس الرسويل وا نيه ل
ية–مجهورية (وإيران  يلو والعراق) م اإلسال ياابن واألردن ئإرسا يا وا ل وإيطا تان ل يا خسـواكزا تان كينو سـوقريغزي

سمرب يا و لكوال شقرتف يك وموانكو واملغربغغ ومد يوس وا سـ ومالزياي ومور ملكشـ يامنار و ي يجر لهوندا ونيبال ومو لنا
تان ونيجرياي والرنوجي وعامو هورية مودلوفا بامن وكسـن واب هورية كوراي و بني وبوندا والربتغال وقطر و مجبريو وا مج ل لفل

يا والاحتاد الرويس  تس ويفس نوروما نوسانت  يا كي نغال ورص بوا يون لسـ نغافورة ولوسريا يا وسـو جنوب فينسلو
يا و يا وإيقإفر نبا سودان رسي الناك وسـ ند لا هورية يلوسواز سويد وسورسا وا مجلوا ي سوريل لالعرية ا ند يلة واتب

ية وأوروغواي تحدة األمر تحدة والوالايت ا يا واململكة ا يداد وتوابغو وتونس وتريا وأوكرا يكوتر ملن مل ن ك فزنويال  وي
بويفارية( هورية ا لا ل بابوي )مجل يا وز مين وزا ميوا مب سطني بصفة مراقب.)107(ل ثلت  فل و  .م

ية بصوشاركت .3 تا ية ا نظامت ادلوية احلكو ل ا ل ل هادئ: راقبة مفممل يط ا يا والاكرييب وا لمجموعة دول أفر  ACP( حمليق

Group( ية الفكرية ية  ية األفر نظمة اإل للملك وا يق مي نة الاحتادات األوروية )ياألربو(قلمل بو نظمة )CEC( جل مل وا
يوية للرباءات سـاألوروية اآل تب األورويب للرباءات)EAPO( ب منظمة األغذية والزراعة و )EPO( ملك وا

نظم نة ادلوية للفرنكوفويةملوا يج العريةو )OIF( ل تعاون دلول ا بتب براءات الاخرتاع جمللس ا خلل ل  GCC( مك

Patent Office( نظمة دول رشيق الاكرييب يةو )OECS( مو تجارة وا تحدة  منمؤمتر األمم ا لل تاد (لتمل ) نكاألو
ية  تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا ملو ل ممل  .)13(م
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ثلون عن ا .4 بنيمموشارك  ية بصفة مرا تا ية ا قنظامت ادلوية غري احلكو لم ل ل تجارة وحقوق : مل ثالثة  يس ا للية املقا ل يمجع
نصف  تصاد ا ملاإلسان والا يا و)3D(قن ية الفكرية يف أفر يقية الهنوض اب مللك مجعية و )APPIA( مجع

ساتو يو سنآ ئة ادلويلو )IQSensato (يك تجارية للوالايو )CIEL( لبيمركز قانون ا يةلالغرفة ا تحدة األمر يكت ا  مل
)CCUSA( متع املدين تالف ا جملوا يةل ادلوية حلنظمةملاو )CSC( ئ تو فيققوق اإلبداع ا ية  )CCI( ل بكة العا ملوا لشـ

ية با تناعة العلوم ا ن ية)CropLife (للص سة احلدود اإللكرتو ن ومؤ ية )EFF( س سة املعلومات اإللكرتو ن ومؤ س
ية األ)eIFL( للمكتبات نظمة احلقوق الر مق و يا املعلومات )EDRI( بورويةم نولو ية األوروية لقطاع  ج وا تك ب مجلع

نغو )EICTA( والاتصاالت سة فريدرخي إيربت ا تمؤ تويو فارغاس)FES( ستيفس سة  ل ومؤ ي  )FGV( جس
ناين األداء بريي  لفوالاحتاد األمرييك الاليين اإل تدامةو )FILAIE( يت ية ا تجارة وا سـاملركز ادلويل  من مللل  لت

)ICTSD(تجارة ادلوية وغرف لة ا يات موزعي األفالم )ICC( ل والاحتاد ادلويل  )FIAD(مجلع والاحتاد ادلويل 
تجي األفالم  نيات  يني )FIAPF(ممجلع يد تجني ا يات ا لوالاحتاد ادلويل  لص ن الاحتاد ادلويل و )IFPMA( ملمجلع

ناين األداء)IFPI( لصناعة الفونوغرامات نظمة ادلوية  لف وا ل ية )GIART( مل هم و  )IdM( نديس العاملمجع
نارشين ية ادلوية  للوا ل تجارية)IPA( مجلع ل والرابطة ادلوية للعالمات ا يديو)INTA( ل  للف والاحتاد ادلويل 

)IVF(يا املعرفة سة ادلوية إليكولو ج واملؤ ل بات حلق املؤلف )KEI( س باء بال )LCA( ملكتورابطة ا ية أ ط و مجع
ثالث)MSF( حدود بكة العامل ا ل و  .)TWN() .30( شـ

نغالديشوترأس ادلورة  .5 ثل ادلامئ  نان، ا بد ا سفري محمد  با ملم حل ع  .لل

 

ند  تاح - من جدول األعامل 1لبا  الاجامتعفت ا

يوم األول ابرحب املدير العام  .6 يوم العاملي ناميزتلجنة لمن دورة اللوفود وأشار إىل أن ا لل مع اذلكرى العارشة 
نوية األربعني  للملكية الفكرية نفاذول دلخلسـواذلكرى ا بو حزي ا شاء الو ية إ لاتفا ي ن نظمة . ق ملوأضاف أن أصول ا

بو، اليت تعود إىل ية الو رش رمغ أن اتفا تاسع  ي القرن ا ع بريقل ها دور  كاكن  نظمة حتول  يف ل تخصصةإىل وملا  ماكةل 
تحدة دخلت حزي  نفاذمللألمم ا نذ أربعني عاما فقطلا نتهشاريف معرض إو. م  تقدمي تقرير  سـ إىل الزتامه  وي إىل ب

ية، أعرب عن أمهلبشأن جنة للا لتمنيذ جدول أعامل ا بني ادلول دامئ حوار يف إرساء تقريره يسامه  يف أن تنف
شطة عضاء واألمانةاأل يمي ما إذا اكنت األ ن، وذكل  نجزة لتق من جدول أعامل منتظرا اكن مع ما   أم التتوافقملا

ية يذ رسعةلعىل اد املدير العام ّشدو. لتمنا ية،تنف يف  ساق لتمنجدول أعامل ا يات توا تو يذ مع ا ية ا ص  ل لتنفمهنج
متدة، نظمة، ملعا شطة ا ملوإدماجه يف أ باع  ون نظامت األخرى، وإ تعاون مع ا تا مل تاجئل بارها  ،لناإلدارة القامئة عىل ا عتاب

ية اليت توجالولوايت األ ّر هم أوحض و. ألمانةمعل اه ئيسـ يذ جدول جوترية  حلفاظ عىلا مباكنملأوال أنه من ا لتنفيدة 
نجزات تدامة  ية وضامن ا مأعامل ا سـ سه هلتمن يا،نفيف الوقت  سأةل  أنن واث ساق م  ية متا يذ جدول أعامل ا منية  لتهنج تنف

يات اليت وافقت علهيا ادلول األعضاء تو صوا ية  أولوية أخرى  يهل ثاو ،لألمانةمهذات أ  ىسعتاألمانة   أنلاث
مترار  ية وجدول أعامإىل سـاب يع لتمنإدماج ا ية يف  مجل ا شطةلتمن بو تعزز تعاوهنا مع  أن رابعاو ،ملنظمةا نأ يالو

ية ادلوية األخرى  نظامت احلكو لا يةممل إلدارة لمتني  إطاروضع  أن ،ا وأخري،لتمنكام هو مطلوب يف جدول أعامل ا
تاجئ  ية من أجل لنالقامئة عىل ا ئدمع األشطة اإلمنا تيس تقيمي وهارصدون ية يكها   إن املدير العاموقال . قصوىمهأ

نةجنز ُقد أثري من العمل لكا نفذ 2009 سـعىل طول  رش14يُ، إذ  متدة مب وعام  ية  معزيا يون فرنك 16حنو تبلغ ن مل 
يل خمصصة يي فرنك سورسماليني 4.4 مبا يف ذكل ،يسورسي ثةل أخرى .ف املوظفنيلتاك ناك أ م و جتسد سعي ه
نظمة  ية دمع أهداف لكها إىل ملا شاء ه ومن بني هذه األغاايتولتمنجدول أعامل ا نثةل، أشار إىل إ بري خلامكتب م

تصادي  ياسات وضع دلمع قالا تجاربلسـا يةأشار إىل إ كام. لابالعامتد عىل ا تحدايت العا بة ا ملشاء  ل شع  ُتعىناليت  ن
ية اليت ابلقضااي متع ادلويلتشغل ابل ئيسـ الر نظامبو جملا ية الفكرية ويف ميكن  ها مع نظام ا للتفا ك مللك ها أن عل  هجيوا

سم جديد هو ملدير العام  اذلي ذكره اخراآلثال ملوا. بشلك إجيايب شاء  قإ يا اب معينن نولو تاكر ونقل ا جال لتك يريم ب
رش فوائد إىل  أساسا تاكر وتوفري إطار  نحفز الا يةبتاكر الالب إىل قطاع  املدير العام ، أشارخرييف األو. عالاجامت

ية اذل ثريا يلتمنا تاكر، اليجيات تسرتاابال كاهمت  ية الفكرية والا ية  بو للملكن بدلان إ وقالط لن عددا مزتايدا من ا



CDIP/5/10/Prov. 

3  

بو ي ياتهعىليعمل مع الو ية الفكريةتيج وضع اسرتا ية  للملك الو نظمة تقودها ادلول  شددو. طن بو  معىل أن الو ي
يةاألمانة تويل  وأناألعضاء فهيا  بريةمهأ ية اذلي ك  تهلتمن جلدول أعامل ا ويف هذا الصدد، . عضاء ادلول األحاقرت

ند  رشوع جدول األعامل 10لبأشار إىل ا بلبشأنم من  نة ا ملق معل ا تطلع إىل  للج ادلول أن تقدم يوقال إنه 
توجهيامزيداألعضاء  ية صوص خباتل من ا يةب امليض قدماكيف  لتمنيذ جدول أعامل ا  .تنف

 

تب2لبند ا تخاب أعضاء ا ملك من جدول األعامل ـ ا  ن

تان  اقرتاح تقدمعقب .7 يا الوسطى والقوقاز وبدلان أورواب اذلي حتدثسـ به وفد قريغزي سـ ابمس مجموعة دول آ
رشية، وبدمع من وفود لك من سورسا  يا سلفادور  ابمس اجملموعة ابءدثاذلي حتقل ية ابمس  لوا تينمجموعة أمرياك الال

تخب  أنغوالوفد ، والاكرييبو توايل، ا ية عىل ا نابمس اجملموعة األفر ل ثل ادلامئ عابإلجاميق نان، ا بد ا سفري  ملم ا حل ع ل
نة سا  للجنغالديش، ر ي ئب يد  ورحش. ل بد الرؤوف لسـوفد أنغوال ا بديويعمحمد  ليكون أحد انئيب تونس من  لا

ياب. ئلريسا نصيب انئيب الريس، قررغويف  يحات  ئ تر مل نةشـ نظر يفللجت ا  الحق وقتسأةل يف ملا  هذهل إعادة ا
بوعيف  .سـ األ

ية لكيف ئرحب الريس و .8 تا حته الا ت بة هل إ وقالملندوبني ابفم رشف عظمي اب سـنه  نة، أرأن يلنل وهو عازم للجس ا
نة ال وطمأن. ثبات من لك ما يلزمبواجب لك العزم عىل أداء هذا ال للجريس ا هجد أي أنه لن يدخر عىل ئ

ها  يه  معلتو ج نه من ل به ذكل  مكامي يؤيت مثاره بلك ما   من املمكنه بأنه  إميانعنوأعرب . نزاهة وإنصافيتطل
نة  تحلون به من للجالاعامتد عىل أعضاء ا تاح وتفامه وثقة يملا  تحيل بأن  وأضاف تبادلنيمنفروح ا تاح لا نفروح الا

ساعد  مثرا وناءجعل  عىليمن شأنه أن  بالاجامتع  ناء اذلي . م لبوأعرب الريس عن تقديره لدلور ا  ضطلع بهائ
يد ئالريس بد الرؤوف لسـ ا بديويعمحمد  به تونس من  لا ية واليهتئوان يوية  اشكرو .امملنهتا عىل سـجملموعة اآل

يحه لرئاسة ا لتر تان لجنة شـ يا لرئاسةباقرتاح عىل سـوفد قريغزي نةمسنغالديش ر ية للج ا يع اجملموعات اإل مي و قلمج
تخابهاألخرى والوفود  شورةما يقدمه من املدير العام عىل إىل  أيضا هشكربتقدم و. نعىل ا ميع و لسـيد ا وتشج

نيفري أوياما يد ج ثريا عىلهممععىل د وغريمه من أعضاء األمانة عرفان ابلوشلسـ وا تويل ك، مما أعانه  تعداد  ل الا سـ
سود روح من يتطلع إىل قائال إنه  واسرتسل. الرئاسة تفامه يأن  تعاون وا لا يع ل  كامي تؤيت هذه الوفودمجما بني 
تاجئ ملموسةرضورةكد وأ. ارها مثادلورة يق  ن  سعي إىل  حتق توصل إىل لوحث الوفود عىل ا  يف  تكوناتفاقاتلا

يق  ناول ومىض يقول إن  حتقا توصل إىل تقدم و يعرب عن إحراز نتاجئ ملموسةملت لإماكية ا مزيد من الاتفاقات ن
تاح  وأضاف أنه. مسـتقبال نفسعى إىل الالزتام ابال ية إىل امليض قدما يلوشملاة ويفشفالاوي عمل بمة يف هجوده الرا

 .لجنةلا

همة  .9 تظره والقضااي ا بة امللقاة عىل عاتقه وعبء العمل اذلي  همة ا بار ا ملوشدد الريس، آخذا بعني الا ن مل يئ لصع عت
نود جدول األعامل  يع  ية ليك تعاجل  ية إدارة الوقت بفعا باملطروحة عىل جدول األعامل، عىل أ مج ل نحومه  لعىل ا

بوع  ويف هذا الصدد، اقرتح ا.وقت احملددال ويف اكيفال يا لأل يا تقر سـلريس جدوال ز بن يئ تضمني  الوفود عىل وجشعم
لياانهتا العامة ا ها توجهيات لاتعقيبات ولاتعليقات وب ية وتقد يات جدول أعامل ا يذ تو ميشأن تقدم  مننف ص لتب إىل ت

يو. األمانة سـىن الانهتاء مهنا يف ا ياانهتا موجزة ومركزة قدر اإلماكن حىت  لوحهثا أيضا عىل أن تكون  ت م األول يب
ند  يل  ته يف تأ بوأعرب عن  ج يني ثاين ةلآ يوم ا لالرصد املقرتحة إىل ا نود . ل نة يف ا نظر ا بوتوقع الريس أن  للج لت ئ

يوم الرابع ية الرصد يف ا شة آ نا ثالث والعودة إىل  يوم ا رشوعات يف ا تعلقة اب لاألخرى جلدول األعامل ا ل ق ل ل مل . ممل
يوم األخري يف  نة يف ا نظر ا لواقرتح أن  للج تقرير ت تقرير عنلا ية وا ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو ل  ئ ي لفم حتق

تعلقةمواطن املرونة بشأن  بللرباءاتاب ملا شات حول العمل . ملق والعمل ا نا تغالل ا قكام جشع الوفود عىل ا مل سـ
نة بةل  نظمي الاجامتعات ا ية  بار األمانة ابقرتاحاهتا خبصوص  بل إل للجا ملقت يف خ تام وأعرب عن . كملق ختأمهل يف ا

يوم األخريواعامتد بعض القراراتادلورة ابالتفاق عىل ملخصه  هر ا ل بعد  ية، اقرتح الريس . ظ شفا يا  ئوتو ف للخ
سات عامة قدر اإلماكن نة يف  جلبارشة أعامل ا للج تجرى عىل حنو يضمن بأن . م شاورات  سـومىض يقول إن ا مل

تجدات يع الوفود عىل اطالع اتم اب سـتظل  بدو، غري وقال إن. ملمج هال كام  ي األخذ ابلهنج املقرتح قد ال يكون  س
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نة وفقا  ته يف أن . ذلكل الهنجللجأنه واثق من أن ذكل ممكن واقرتح الاضطالع بعمل ا ثقوأعرب أيضا عن 
توصل  متعة قادرة عىل ا لالوفود  يع إىلإىل جم تحيل  بذل هجود بإخالص ومجلتوافق يف اآلراء ودعا ا تح لا منفتفكري  ب

يع القضااي املطروحة موروح   .مجن الرتايض إلحراز تقدم يف 

 

ند    من جدول األعامل ـ اعامتد جدول األعامل3لبا

ثدعا الريس الوفود إىل اعامتد جدول األعامل الوارد يف الويقة  .10 . 2010 مارس 11 املؤرخة CDIP/5/1 prov.3ئ
يه أي من الوفود  . هئ، أعلن الريس اعامتدعلوملا مل يعلق 

 

بني من جدول األعامل ـ 4لبند ا  قاعامتد املرا

نظام ادلاخيل ب CDIP/5/8ثالويقة عند تقدمي  األمانة ّذكرت .11 ية الفكريةلأن ا ية وا ية اب مللكنة ا من ن لتللج  الوارد ملع
نة واحدة CDIP/1/2.revثيف الويقة  ية  نظامت غري احلكو نص عىل اعامتد ا سـ  مل لي وقالت األمانة إهنا تلقت . م

نة واحدةلالعامتالامتسا  نغ  من لسـد  سة فريدرخي إيربت ا تمؤ يا)FES(ستيفس ية من أملا نظمة غري حكو ن ويه  م  .م

بدوا أي األعضاء ومبا أن .12 نظم،  اعرتاضيمل  ملأعلن الريس اعامتد ا  .نضامم إىل الاجامتعممثلهيا إىل الا ودعا ةئ

 

نة5لبند ا رشوع تقرير ادلورة الرابعة  للج من جدول األعامل ـ اعامتد   م

نة صدامرشوع تقرير ن إ CDIP/4/14ثلويقة ل هامييف معرض تقداألمانة لت قا .13 سمرب للجدلورة الرابعة  ير يف د
يهُوقدم 2010 يق  عل لدلول األعضاء  نةانعقاد قبل و. للتعل ية  للجادلورة احلا من لربيد اإللكرتوين اب تعليقان  وردل

ية واجلزائر يوفد تحدة األمر يك الوالايت ا توايلبرأ 13 و2 ويميمل  .هامخلتد  خبصوصليل عىل ا

تخابه وئوفد اجلزائر الريسهنأ و .14 تقرير مرشوععىل تعديالت  ما عرضه من أن أوحضن عىل ا   ابمسُقدمتل ا
ناء عىل ذكلوطلب بجملموعة العريةا تقرير  ب إدراهجا يف ا  .ل

بغي أن تدرج أنغوال يف الفقرة  .15 تقرير2ينوأشار وفد أنغوال إىل أنه  رشوع ا ل من   .م

نغالديش إىل أنوأ .16 تقرير2 ادلول املذكورة يف الفقرة إىلأيضا إضافة بدله ينبغي  هبشار وفد  رشوع ا ل من   .م

نأ وفد .17 تخابهئ برابدوس الريسهو تابة وقال إن ن عىل ا سفري تريفور الكرك ك أخطاء يف  يف مواضع  وردتلامس ا
بات الالزمة إجراء وطلب كثرية تصو يا  . ل

نأ  .18 ييلهو بارةوأشار ئالريس شـوفد  بغي 73يف الفقرة " )ATAC(رشكة آاتك  "ع إىل  تقرير وقال إنه  ين من ا ل
بارة  تعاضة عهنا  بعالا يط "سـ يا وا بدلان أ تصادي  تعاون الا تابع لربانمج ا ية ا حملفريق خرباء حقوق ا سـ ل ل قل مللك

هادئ  .")APEC-IPEG( لا

نأ  .19 بويت الريس واقرتح هو ئوفد  بل تقسـمي جي نة يف ا ملسـتقتقارير ا ية  فصولإىل للج شت هباللكيفوفقا  نود قاليت نو ب 
ثالجدول األعامل يل ا مل عىل   .سب

نأ  .20 سلفادور الريسهو ئوفد ا يده ل ل وأعرب عن تأ بويت ي ييق اذلي أدىل به وفد  جتعل تقرير َّقديأن بل تلرتيب ل وفقالم ا
شلك وقال إن ،فقرةبفقرة  الزمين تقارير هبذا ا لتقدمي ا سؤولني القادمني من عتيحسـي ل فرصة وامص بدلاهنم للم 

رس تقارير وقراءهتا  يتابعة ا بل  .م
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تقرير ميتنظ عىل تدخالت الوفود قائةل إنه ميكن وعلقت األمانة .21 نود جدول األعامل تلرتيب الزمين وفقا للا  لبأو 
سرتش شأنللاب دستو لنة يف هذا ا تعلق . ج باتيوفامي  تصو يا ها املقرتحل تقريعىل ل إدخا رشوع ا ل  تذررم األمانة  تع، ا

تدخلوأكد طبعيةملاألخطاء ىل اع تصسـت أهنا  باتل ا تقريرعىل  الالزمة يو  .لا

يا  .22 با نأ وفد إ نو سـ باه ئالريسه سخة اإل إىل  األمانةنتولفت ا تقرير لنأن ا رشوع ا ية من  لبا م ن رش سـ  19يف  إالتنمل 
جبرشت الويقة  يف حني 2010أبريل  ث  .الوقت ببعض قبل ذكل املوقع الالكرتوين ميع اللغات األخرى عىلن

يقاهتمالوفود عىل اقرتاحاهتأعضاء ئوشكر الريس  .23 متعنيطلب موافقة و متعل و تقرير جملا بات ل عىل اعامتد ا تصو ياب ل
تقرير اعامتئبعد ذكل أعلن الريس  و.املقرتحة  . املذكورةلتعديالتابلد ا

 

نظر يف تقرير املدير العام عن 6لبند ا ياانت العامة وا تنف من جدول األعامل ـ ا ل يةلب شأن ا بو  منيذ جدول أعامل الو ب  لتي

نةئدعا الريس املدير العام إىل  .24   .للجإلقاء لكمة أمام ا

ناول نه إ وقال CDIP/5/2ثأشار املدير العام إىل الويقة و .25 نيتلن  يل و لكتكل الويقة اب تفص بدي لث عددا يه يود أن 
تحدايت  هالمن املالحظات عىل بعض ا يذ جدول أعامل هجاليت توا ية  تنف  يةمعل تارخي. لتمنا بوذكر   اعامتد ادلول ّ
ي يات جدول أعامل ا تو مناألعضاء  ص تحدي الرييس ة قائال إلتل ئن ا ية ل يات  "تفعيل"كيفآنذاك هو  تو صا ومل يكن ل

يذ  يف ميكن  تنفمن الواحض  تطرد قائال إن. بعضهاك ية القامئة عىل  اعامتد 2009يف  تاألمانة اقرتح سـوا ملهنجا
رشوعات رشعىل الرمغ و. ملا ثابة مل تكنوعاتملمن أن ا يةمب  يذ اكمل جلدول أعامل ا لتمن  ـي تنف ية هامة إلعطاء فه  لآ
ياتمضمون ملموس وتوفري لتنفيذ لعملية ابعض الزمخ  صتو  وأعرب املدير العام عن .لتنفيذاب للميض قدما لل

ية املقرتحادلول األعضاء عىل بردود رسوره مدى  رشوعات ةملهنجا رشوعات عتقد أن يإنه  وقالمل القامئة عىل ا ملا
يةل ٌو ياتسـ تو يذ ا ص لرصد  ل يدة ملموسةبطريقة الواردة  تنف ياس ومفو هجة أخرى، أقر بأن جدول  منو. للققابةل 

ية يه حنو، عىل لتمنأعامل ا بات ل ما أشارت إ نا سـادلول األعضاء يف  تعلقكثريةم سأةل ملوا. فقط اتعوملرشاب ي، ال 
نظمةإدماج" يه عدة مراتاء ادلول األعض اأاثرهت  اليتخرىاأل شطة ا ية يف أ مل ا ن أن وأكد املدير العام عىل  ."لتمن

نظمةصوص أبعاد اإلدماج آراء ادلول األعضاء خبب دامئا ترحباألمانة  بة  للماب ثرييعين  إن اإلدماج  قائاللنسـ  لكا
بة لل بولنسـاب ية ا داخل  عىل حدةوحدةلك  ضعت أوال، أن :يو بو ا منلو يهنلتي هندع اعنصب  شطهتاجم وضع برا  ان وأ

بعد اذلي . هاتنفيذعند و ية يه ا لوأضاف أن ا بار هخذأأن تينبغي لتمن ها يف الا نظمة بأ تا عمل ست مكل  قضيةلي، وأهنا 
بويف  ةمعين ةتنفيذي وحدة عىل ةقترصم متد. يالو نظمة عوا نةهذا الهنج ملت ا ية لسـعىل مدى ا ياق و. ضاملا سـيف 

تقوميمعلية  يجي داخللا نظمة، ت الاسرتا ياس وضعت مل ا ية  بو آ قالو ل  بوضوح رأتأن من  ادلول األعضاء متكني
نفقات وهجة يدول ا ية ا نا بدلان ا تفا ملسـم ل ية شفافة جداعن طريق ةل ية مزيا ن آ اهامتم  أن يقول املدير العام ومىض. ل
نظمة لك  يةعندلبعد اإلمنايئ ابملوحدة من وحدات ا تطلب درجة عا شطهتا  ها وأ يذ برا ل  ي ن جم يق بنيتنف  لتنسـ من ا

تابعة لألمانة لتلف الوحدات ا ية اب قطاع يقومذلت هجود لضامن أن ُبقد  وخم لتنسـيق الفعال مع لك قطاع من لتمنا
تعلق مبدىو. األخرىملنظمة اقطاعات  نظمة،يفامي  تلف جلان ا شطة  ية يف أ مل إدماج ا خم ن أن ذكر املدير العام  لتمن

يل معل وأبرز األخري إىل ادلول األعضاءاختاذ القرار يعود يف املقام األول و تسه أن ادلور األسايس لألمانة هو 
نظمة يف وضع القواعد واملعايري معلمبا أن و. اللجان يه مهنا ادلول األعضاءتمت ابقرتاح منمل ا  املدير  فإن،ج وتو
ية يف هذا الصدد إدماج أن مدى يرى العام  تمت . دلول األعضاءاب خاصة مسأةل يهلتمنا  إن األمانة  قائاللكمتهخوا

ته يف اوتوجهياهتدلول األعضاء اآراء ب دامئا ترحب بحث عنغب وأعرب عن ر سني لا بل  تح  يف  األمانةأداء لسـ
ية لتمنيذ جدول أعامل ا  .تنف

تح ابب عىل ئوشكر الريس املدير العام  .26 تقرير و فمالحظاته األوية عىل ا ل ياانتل  .تعليقاتلاعامة وال لبا

ية   وفد أنغوالوحتدث .27 تخاهبم وشكر األمانةئيبئالريس وانهمنئا يقابمس اجملموعة األفر ن الريس عىل ا ما أعدته   عىلئ
ية حاةل عن تقريرهعىل وشكر الوفد أيضا املدير العام . تقارير ودراسات شامةلمن  ية معل  لتمنيذ جدول أعامل ا تنف

بو يف األهداف اإل عنتقرير لاخالل العام املايض وعىل  يسامهة الو ناء عىل طلب م تحدة  ية لألمم ا ية لأل بمنا مل لفئ
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ية اجملن إ الوفد وقال. ادلول األعضاءمن  يقات ع تود تقدمييقموعة األفر تقرير املذكور لتعلبعض ا شمحني لىل ا  ةقنا
ند سابق واناب الوفد كام أشاد. لبهذا ا ها الريس ا بهود اليت بذ ئ ل ئجل ن أجل سد م شاق معله من ومبا قاموا ب يهل

يق، أي الاقرتاح األولب اخلاصنية بني الاقرتاحني الفجو ية ا سـآ تان  املقدملتنل كسـ من اجلزائر والربازيل واب
ثاين املقدم من اجملموعة ابءتقدميهوشاركت يف  مين، والاقرتاح ا يق وا ند وموزا ل مرص وا ب له م  ويف هذا الصدد، .ل

سأةل اأنه من املمكن الوفد رأى شأن هذه ا توصل إىل اتفاق  مل ا ب ية . ادلورةيف هذه لهامة ل يقوأيدت اجملموعة األفر
تان اذلي شرتك ملاقرتاح الا ته اجلزائر والربازيل واب كسـقد تقدتم ية الاقرتاح أن عوا يدضهو أر نقةج  ش من الل 

ية شامةل م توصل إىل آ لأجل ا  وشكر الوفد أيضا األمانة. يع ادلول األعضاءمج معاجلة األمور اليت تقلق ن شأهنال
تق عىل شأن لا تعلقةمواطن املرونة برير  ية  اموعةاجملوقال إن  لرباءاتاب ملا تقريرعلقسـتيقألفر  بندلا يف إطار ل عىل ا

تطرد. جدول األعاملمن  املعين تقريرتضمن يأن ه من املفروض نإ  قائاللوفد اسـوا يذ لا  املرونة مبوجب مواطنتنف 
. رباءاتال  غريملرونة يف جماالت أخرى منمواطن ا إضافة إىل ياتفاق تربس، وال سـامي يف جمال الصحة العامة

يا املعلومات والاتصاالت ل  خاص اهامتمإيالء عىل رضورة كذكلوشدد  نولو يا و نولو جقضااي نقل ا تك ج لتك
ثهواسرتسل . املعرفةسـتفادة من والا ية شاركت يف يحد يقات اليت أدلتقدمي يق قائال إن اجملموعة األفر  هبا تلتعلا

بدلمجموعة من  تفكري لا شاهبة ا ية ا نا لان ا ت ملل رشوع خبصوصم ، خاصة وأنه CDIP/4/7ثاملقرتح يف الويقة  ملا
بو تتعاون  أنرضورةبتعلق ي تحدة تشارك بصورة وي الو يايف جمالملفعاةل مع واكالت أخرى لألمم ا نولو ج نقل ا . لتك

تصادية والاجامتابورحب  ية الا ية الفكرية وا شأن ا قرشوع اجلديد  منمللك ب تقدعية ولتمل رشوع عا مل أن ويقة ا  يهث
يد  شإلجراء جأساس  نا قمزيد من ا ناتاتمل نود خرييف األو. لتحسي وا لتقرير اب تاملربطةلب، اقرتح الوفد إضافة ا

يذ  رشوعات اجلاريةتنفاملرحيل عن  يات ت وملا تو صيذ ا ل رشةنف سع  عا نود لت ية بإىل  تا ل جدول أعامل ادلورة ا  .للجنةل

يا  .28 نأ وفد سلو نو تخابه وشكر األمانة عىل مسابفيه يق الريس عىل ا ن مجموعة دول أورواب الوسطى ودول ا ئبلط ل
ميةإعداد الواثئق  تعلقة لقا ثالثة اجلديدة وتقريرين جديدينملرشوعاتاب ملا املدير العام تقرير عىل الوفد ثين وأ. ل ا

ية  يذ جدول أعامل ا لتمنعن  نة إطار لعمل اجلاري يفاب الزتام اجملموعة عىل مؤكداتنف مترار يف  وللجا . دمعهسـالا
يص األموال و تعلق  تخصفامي  رشوعات لبدء بي متدة، أشار الوفد ملا نفقات تردإىلملعا نظمة ل أن ا ية ا مل يف مزيا ن

متدة ية تعديلأنه ال بد من  من الواحض هنأ وأضاف. ملعا رشاتقيمي مدى توون املزيا  وعاتللمفر األموال الالزمة 
بل  ومتويل خاص ماجلديدة تربعنيقن  خمتلف املقرتحات كذكل  الوفد وأيد. ثأو مزجي من الانني ،مكنأ نإ ،ملا

يق ية  شاء آ تعلقة بإ سـا ل ن يفة الللتنمل يفيت  حفسب، بلرصد ظ ال تضطلع بو يمي ظبو تقاريرلتقا عىل أن أيضا  لوتقدمي ا
تان يالك رأىويف هذا الصدد، . ا جزءا مهنظيفتكون الو تخدام  ه الوفد أنه ميكن ا بو سـ شاء القامئةيالو ن بدال من إ

يةتن جديدة هيالك ية إضا بات ما فطوي عىل  ل بو عىل قدم  أن تكونينبغي  هأنأضاف  ومتطل ييع جلان الو مج
ساواة  .ملا

سلفادورحتدث و .29 ية ابمس مجموعة أ لفد ا نأ الاكرييبوتينمرياك الال تخابهئالريسه و هل  اجملموعةدمع عىل  وأكد ن عىل ا
يذ معهل بد الرؤوف كام. تنفيف  يد محمد  سابق، ا ع أعرب الوفد عن تقدير اجملموعة للريس ا سـ لل بديويئ من تونس  لا

يد اذلي قام به  يةعنلمدير العام عىل تقريره ولجلعىل العمل ا يذ جدول أعامل ا لتمن   تقرير أن اجملموعة رأتو. تنف
تقدم احملرز  ية وا شخيص جبدول أعامل ا لاملدير العام يعكس الزتامه ا من ياتلتل تو يذ ا صيف  ل من دواعي رسور و. تنف

رشوع اجملموعة كذكل بو م أن  تاجئ عىل القامئةاإلدارةإطار تعزيز ب اخلاصيالو نشطة بتقيمي أفضل لأل سيسمح لن ا
ية نظمةئاإلمنا نحو ذاته. مل يف ا توىمبادرات عىلالختاذ  سعادهتا  أعربت اجملموعة عن،لوعىل ا تلف الربامج مسـ  خم 
تصادية واإلحصاءإعدادبرانمج ا مبا فهي يالاتق ادلراسات الا تح ل وا تحدايت ت وبل ية الفكرية وا لرانمج ا مللك

ية تقاد ديدةاجلربامج وهذه ال. ملالعا يةلع يف ا بو أن متكن ب كفاجملموعة  سامهةمنيالو ية يف م تقدمي  ل أفضل وأكرث فعا
ية  شالك العا سةل من ا تصدي  ملا مل سل تصةللل ناملا ثل تغري ا ية  مل اب ممن  وأعربت عن خ واألمن الغذايئ والصحة العامةلت

ها يف ذكل بادرات إىل ج وأفادت. ملأ ثل هذه ا ملاجملموعة أن  ثل ىخرمبادرات أنب ام  برامج جديدة وضعم 
ية معلية لتنسـيق  لتمنيذ جدول أعامل ا تاكر وتنف يا والا نولو ية الفكرية ونقل ا ية  ية العا ية ا با مل جت تك للملك لن لتح لب

توسطة لوتعزيز برانمج ا سرشاكت الصغرية وا يات جدول تمل يذ تو نظمة  هود اليت بذلهتا ا صسامه يف دمع ا نفمل لتجل
ية هم مباكن نهإ وراحت تقول. لتمنأعامل ا تعلق ملمن ا بو، وال سـامي فامي  ية يف الو ئات ا يق بني ا ي ا ي ن ي ملعسـ ه لن لت
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ية   عىلإلرشافاب لتمنيذ جدول أعامل ا ميهورصدتنف ش وتقدمي تقاريرهتقي و  نظر املدير ةمع وهج ةتفقمأنه ويه ب 
بو يف هذا الصدد  ية فإن من بني يف رأي اجملموعة، و. يالعام للو تحدايت األسا سـا تنفيذ جدول أعامل لاملطروحة ل

ية تظمةنألشطة ااحلاجة إىل إدراجه ابلاكمل يف  يه لتمنا بو، ويف هذا الصددل ملنا بتيلو موعة يف ادلورة اجمل ح ر
ند حمبقرت للجنةالرابعة  تان وا ه اجلزائر والربازيل واب لسـ يق متعلقان ب امه، والكابءقرتح اجملموعة ومبك ية  سـآ نفيذ تلتنل

ية  ميهورصدلتمنجدول أعامل ا ها  وأعربت.هتقي و توصل ملعن أ ية ل يف ا ناء ادلورة احلا لأ ية ث شأن آ لإىل اتفاق  ب
شلك سلمي  يفهتا  بيق تكون فعاةل وتوىل و ظ ت يذ جدول معلية مسـتجداتء عىل  ادلول األعضاإلطالعتنسـ تنف 

ية يح وأعربإن  وقالت. لتمنأعامل ا سري يف الاجتاه ا نة  لصحأعامل ا ت ية  ا ملا أبدته عن تقديرهتللج قلمياجملموعات اإل
ناءالزتام وجدية من  رشوعات ثأ شات وا نا سامهة يف ا مل ا ق مل تعلقةمل  رأتومع ذكل، . تنفيذ املقرتحات املقدمةب ملا

يةاإلرساعن الرضوري  مأنهاجملموعة  يذ جدول أعامل ا نة من أجل  من يف معل ا لتللج خري، يف األو.  اكمالتنف
ها ابحلديث إىل املدير العام اجملموعة توهجت بو لضامن بإاتحة سمكررة الامت ية العادية للو ي أموال املزيا  تنفيذ وتطويرن

 .ول األعضاء ادلاقدهمت اليت املقرتحاتوغريها من ديدة اجلرشوعات ملمقرتحات ا

تاجئ ويوفد سورسا ابمس اجملموعة ابء حتدث و .30 يق  يادة  ته يف هذه ا تخابه وأعرب عن  ننأ الريس عىل ا ن تحقه لق ثق لئ
ية  لمثرة يف ادلورة احلا نو. للجنةم ية ا أجنزته من اجملموعة ابء عىل األمانة مل أيضا تثأ لأعامل حتضريية لدلورة احلا

تقارير وواثئقل، ، عىل وجه اخلصوصوأعربت عن تقديرها ية ا لنو نة عىل املعروضة األخرى  العملع نظر للجا لل 
تني  إىل جانبفهيا تني اإلعال يا مسـ تقرير املدير العام ابء اجملموعة وأولت. جلل يذ جدول أعامل ل اهامتما خاصا  تنفعن 

ية  تحدةلاولتمنا ية لألمم ا ية لأل بو يف األهداف اإلمنا سامهة الو ملتقرير عن  ئ ي  ت اجملموعة، شكرا الصددويف هذ. لفم
يه املعلوماتتقدمي تقريره عىل املدير العام  بارزةفاذلي عرض  ية يف تب اخلاصة ل ا يات جدول أعامل ا منيذ تو لتص نف

تكوينمما ، 2009سـنة  يقة بمسح  ية يف برامج عن اق صورة د بذوةل حىت اآلن إلدماج جدول أعامل ا منهود ا لتمل جل
بو  شطويالو يةلجان مبا يف ذكل ال ،هتانأ رشوعات اجلاريةملعنا نجزالعمل عنتقرير لاباجملموعة  وأشادت. مل وا  مل ا

تعزيز  ية لحىت اآلن  تصةل اب مناألشطة ا مل يهنلتن بواحتسو يةابلطابع واعرتفت. ي يف الو شامل جلدول أعامل ا من ا  قائةل لتل
ئتحدي الرييس إن ا تفادة يمكنل تاحة إىل أقىص حد ممكنسـ يف الا بو من أجل دمع امل من الوسائل ا شطة يللو نأل

ية الفكري مللكاملربطة اب ية العمل وادلراسات ة عرب وسائل مهنا ت رشوعات وتفادي ازدوا يذ ا جإعطاء األولوية  ملنف لت
بواليت تعدها ئات الو تلف  ي  ي بار ةخذ اجملموعة، آرأتو. هخم شات ملاعت يف الا ناءمثرةملاقنا  دورة ث اليت جرت أ

بة وفعاةل ولقريبه من ا أناألخرية، لجنةلا نا ية  شاء آ شأن إ ية  يجة إجيا توصل إىل  سـ ا ل ن ب ب مل هنا ال تزال قالت إنت
سبوضعملزتمة متاما  ية فعاةل من شأهنا أن  ت آ يةال يات جدول أعامل ا يذ تو تاجئ ملموسة يف  يق  منمه يف  ص لتن نف . تحتق

نوي ومضت تقول إن  تقرير ا سـا شأن لمدير العامللل يات جدول أعامل اب  صيذ تو نة لتمنية تنف يذ للجاملقدم  لتنفوا
بو ب اصلمرشوع اخلل ارياجل تاجئ ةدارة القامئلإليإطار الو متد لن عىل ا نة ملعا نرصان همامنللجيف ادلورة الرابعة   عهام 

لمتكني ا ئدلور الرييس اذلي ميكن ااجملموعة ابء ويف هذا الصدد، أكدت .  من واليهتالجنة من أداء هذا اجلانبل
يق ادلاخيل والرقابةشع به تضطلعأن  تد قبة ا ت.  اإلداريةل شة ةعدمسـويف حني أن اجملموعة  نا ق  جديدة  مرشوعاتمل
ية، يف يذ كذكلتطلع ت فإهنال ادلورة احلا شأن  ثات اليت أعدهتا األمانة  تحد تقارير وا نظر يف ا تنف إىل ا ب ي ل ل ل

رشوعات  شطة ملا متدة سابقا هبدف نواأل ويف . رضوريةالتعديالت لا وإجراء إجناز حىت اآلنمن  جرد ما حتققملعا
ية ن فإ اجملموعة ابء رأي ية يهلعملهذه ا ية أسا سؤو سـ  ل ندهتا ام نة، وذلكل ال بد من مجلعية العامة سـأ للجإىل ا

سائل للك وقت اكف ختصيص  ناءملهذه ا ية ثأ  . القادمةوادلوراتل ادلورة احلا

نأ الريس عىل .31 يوية و ند ابمس اجملموعة اآل ئوحتدث وفد ات ه سـ يادته يل ته يف  تخابه وأعرب عن  ق ا ثق يدةن كام . شـالر
يوية املدير العام عىل تقريره  ية سـشكرت اجملموعة اآل يذ جدول أعامل ا لتمنعن  وعىل املعلومات اليت قدهما تنف

ية يذ جدول أعامل ا تعراض  يل ا تظام  نواي واب تقارير  ثل هذه ا تطلع إىل تقدمي  منوقالت إهنا  سـ ه ن سـ ل لتت نف تم ويف . لتس
نة رأتلصدد، هذا ا برية ألن ا ية  يظل ذا أ يات حمددة  يذ تو للج اجملموعة أن إعداد تقرير مرحيل عن  ك مه سـ ص تنف

ية يذ جدول أعامل ا لتمنرشعت يف  بذوةل إلدراج جدول أعامل . تنف هود ا تقدم احملرز وا ملوأعربت عن ارياهحا  لل جلت
ية تظمة ويف اللجان ا شطهتا ا بو وأ ية يف برامج الو نا ن ن ي ملعمن مل  ويف هذا الصدد، أكدت اجملموعة أن إدماج أبعاد .لت

بو تطلع إىل إحراز تقدم يف هذا اجلانب من معل الو نطوي أيضا عىل وضع املعايري وأهنا  ية  يا ت ي نت كذكل . لتمن ثوأ
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ية ية لأل بو يف األهداف اإلمنا سامهة الو شأن  تقرير  لفعىل ا ئ ي م ب نعقد مؤمتر القمة . ل يومبا أنه من املقرر أن 
تعر نة، سـالا ية يف وقت الحق من ا ية لأل سـايض لألهداف اإلمنا لئ  اجملموعة أن الوقت قد حان ألن رأتلف

ية ية لأل ها واألهداف اإلمنا بو الروابط بني  لفتعرض الو ئمعل ي شط . تسـ بو بدور  ساند اجملموعة اضطالع الو نويامن  ي ت ب
تحدة، فإهنا  نظومة األمم ا يد يف  ملو م يذ الفعال جلدول أرأتمف بو يف لتنف أن ا سامهة الو ية أمر أسايس  يعامل ا مل لتمن

ية ية لأل لفاألهداف اإلمنا ساعد .ئ ثل، مفن املرحج أن  ت واب ية أيضا مل ية لأل لفالغاايت احملددة يف إطار األهداف اإلمنا ئ
بو من معل إمنايئ يه ما تقوم به الو يعىل تو ية إلاتحة الوقت الاكيف . ج لوشددت اجملموعة عىل إدارة الوقت بفعا

ية مل يط  ساعد عىل  سب املوضوع ألنه  رشوعات  نود جدول األعامل ودمعت هنج ا يع  شة  مهنجنا سـ ي ح مل ب مج تبق
بل سه يف ا ية يف إطار املوضوع  شطة إضا ية وعدم إدراج أية أ نب الازدوا يذ و تقا ف ج سـنف ملت نفل ن وإذ تقدر  .جت

شاريع  ها األمانة يف إعداد  بذ هود ادلؤوبة اليت  يوية ا مفاجملموعة اآل ل مجل ت نة وفهيا ظر تنليدة سـ من  تقول إنه ال بدللجا
با أكرث معلومات توفري مل األشطة اخبصوص تيتر يدرأتفإهنا ، ةنفذن تأ يد ا ك من ا ل رشوعات ملعىل أن ا جمددا ملف

شاريع  مست  يا موهجة لي يةحنو ئتلقا سأةل اسرتسلت تقول إن و. لتمنا مناك  رسعةمة ال بد من همه ويه أال  بإهناهئا 
ية وضع سـ آ ية  لرصد مأذون هبايق تنل لتمنيذ جدول أعامل ا ميتنف نه وهتقيو يةووضع. عتقدمي تقارير  ية مؤ سـ آ  يف سل

ها أقرب وقت يذ اهج تو ية هو رشط حامس  لتنفدلول األعضاء من أجل اإلرشاف عىل تعممي جدول أعامل ا لتمن
يات ا صتو يدة ةدامئبصورة ل تاجئ عىل  القامئةمرشوع اإلدارة وإذا اكن . مفو سـا تنفيذ رصد من كن األمانة ميلن

رش مي وعاتملا هم أيضا  رأت اجملموعة فإن، هعن  وتقدمي تقريرهتقيو ية لرصد أن تكون ملأنه من ا للدلول األعضاء آ
ية  يات جدول أعامل ا منيذ تو لتص ميتنف بوهتقيو بعد اإلمنايئ يف برامج الو ي وإدماج ا  إن اجملموعة يقولالوفد ومىض . ل

ية  هذهقصوىمهتويل أ سأةل وأعرب عن تفاؤهل بأن ادلول األعضاء ل  شرتكةإىل  ستتوصلمل ا ية  مأر نقاشض  لل 
سأةل ملشأن هذه ا تعلق . ب رشوعاتقرتحات مبيوفامي  يوية عن رسورهأعربت ، ملا ادلول هامتم اب اسـاجملموعة اآل

بادرة لوضع مقرتحات نشطة بأخذ  وةمزتايدبصورة األعضاء  رشوعاتملزمام ا بغوتظن أنه. ملا ظ عىل افاحلي ين 
ية أن هذا الزمخ و تكون يف ألمانة للفناخلربة ا ية  سـهذه ا ية حامسةلهالعمل يوية إهنا . مه أ سـوقالت اجملموعة األ

ملرسورة أميا رسور بأن دراسة ا هورية كوراي وصلنيرشوعني املقرتحني املقدمم  متقدمةىل مرحةل إ تمج من 
ياعامتدهام يف  يف هامل عن أتوأعرب  .ةلادلورة احلا

ثاوفد مرصوحتدث  .32 شأة حد ية ا ي ابمس مجموعة جدول أعامل ا ن ملمن ئة اجملموعة قائال إن لت توحة وشامةل هييه  مف 
بو  يتألف من ادلول األعضاء يف الو شاهبةت تفكري ملتا يث ل ا ها حمن  ية الفكرية قضااي ل اإلمنايئلمنظور لمعد مللكا

يع جماالتوإدراج ية يف  مج جدول أعامل ا ب معللتمن تكون مناليتن اجملموعة أوذكر الوفد . وي الو ية ت  تا ل ادلول ا ل
تسب الرتيب أسامؤها  هجايئح يا وأوروغواي وإيران :لا ية-مجهورية(نيسـ إكوادور وإندو تان ) ماإلسال كسـواب

بني وكواب ومالزياي ومرص  سودان وغواتاميال وا بويت ورسي الناك وا يا و نوب أفر لفلوالربازيل واجلزائر و ل جي يق ج
ند  مينلهوا تخابه وأعرب  كام.لوا نأ الوفد الريس عىل ا ن  يادته اجملموعةثقة عن ئه  أعامل  مجموعة جدولرأتو. قيف 
ية بو اعامتد  أن لتمنا ية العامة للو يا ية جلمجلع ية  2007يف لتمندول أعامل ا نا بدلان ا يق تطلع ا منعطف همم يف  حتق لم ل

ي نظور ادلويل  ية ا تارخي إىل حتول يف آ للملكعرب ا مل ل ية الفكرية كغاية يف  أي:ة الفكريةّل نظر إىل ا مللك حتول من ا ل ّ
ية و ية الاجامت يل ا هور األمع يف  يةل خلدمة أهداف ا نظر إلهيا كو عحد ذاهتا إىل ا من سـ لتل ب سمجل تصاديةلاّ ية والا قثقا . ف

ية الفكوإن اكنت نظور العاملي  توازن يف ا ية نقطة حتول أعادت ا شأة جدول أعامل ا للملك  مل ل من ّن فإن الوفد رية، لت
تقد يات  أنعا تو بري هو تعممي ا تحدي ا ص ا ل متدة لكل يذهاملعا ية وقال الوفد . تنفو  رأتلتمنإن مجموعة جدول أعامل ا

ية أن يات جدول أعامل ا تو ناحج  يذ ا منا ص ل لتل تعدد اجلوانب يف  لتنف تواصل و تيض اعامتد مهنج  مإنام  م يق  ملعاجلةّ
نوعة بو ا شطة الو تأ ي ياد، ملن تطلب  قو ّ شاركة وإرشافا من ادلول األعضاءي تواصال و ية والزتاما  با مة ا م ق ًت س  وإطالق ،ً

بو يد أمانة الو ية عىل  يحتول ثقايف دامئ ودامع  صع للتمن ها ادلول األعضاء كامي تكونّ نظمة تو هّج  تلزم  فهيا،م يسـ و
متع املدين ية ادلوية وا نظامت احلكو جملتفاعال مع سائر ا ل يةمهيمن الوفد ألوإدرااك . ممل  فرصة  وكونهلتمنة جدول أعامل ا

بدلان اليت  بة  ية ولكن أيضا اب نا بدلان ا يع ا بة  يس فقط اب ية  للاتر سـ ل ل مجل سـ نخي لن مل تفادة اكمةلد يفسـتتسل  من سـا
ية الفكرية و نهعرتافامللكأنظمة ا يذه اب ما  تنفتحدايت اليت تواجه  يدا، أعرب الوفد عنل مفيذا  الزتام مجموعة  تنف

ي يع جماالتابة لتمنجدول أعامل ا بعد اإلمنايئ يف  مجسامهة الفعاةل يف إدماج ا ل بو معلمل  قالويف هذا الصدد، . ي الو
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ية مجموعة  إنالوفد  تو بادئ ا ية وضعت مجموعة من ا جهيجدول أعامل ا ل مل والعمل  اجملموعة خبصوص وجه نظرلتمن
تصل  بتنا ية فيذ مل ميلتمنجدول أعامل ا ئات اتغطي و، هتعمو بادئ ا لفهذه ا يات  لستمل صتو يةل . لتمنجدول أعامل ا
بو اليت ترغب يف  اجملموعةعضوية  أن إىلوأشار  يع ادلول األعضاء يف الو يتوحة  مجل بادهئا جب الالزتاممف ميع  م

نادا إىل  ية، ا تو ستا جهي بري ل تت جناهحا ا لكية أ ثب ية ومهنج نا بدلان ا متدهتا ا ما ل ل قيق موالع ية فتنسـ مها يف احملافل احلكو
تحدةلادلوية وال  نظومة األمم ا ملسـامي يف  يق املواقف بني ادلول األعضاء وداخل يقول إ الوفد ومىض. م تنسـن 

ية ميكن أن  ُقلمياجملموعات اإل مييتنسـيق بسـتمكل ي يةل اصاحلللجهود اليت تهنض مب لأقا نا مبدلان ا هال سق موا قف و . تن
ناء حتالف بني إىل تريموأوحض أيضا أن اجملموعة  ية وادلول األعضاء  املؤيداجملموعاتب  ناطق  يفللتمنة  اليت ملا

توايت تشهد يةمتفاوتةمسـ  ها  جتسد أن اجملموعة وأضاف. لتمن من ا عالعزم عىل مراعاة مصاحل حمددة وفريدة من نو
بو  ياجاهتيلدلول األعضاء يف الو ية فامي خيص  احتوا ية الفكريةئاإلمنا تعلقة اب سائل ا مللكيع ا مل مل   الوفدوتقديرا من. مج

بو، قال مجلتلفة خملاولوايت األوصاحل امل مراعاةحاجة إىل لل ية مجموعة ن إييع ادلول األعضاء يف الو لتمنجدول أعامل ا
بارش  تفاعل ا ملتقد أن ا ل نطاق تع يد حنو همحلومصااآلخرين مع وهجات نظر لواحلوار الواسع ا يل الو ح هو ا لسب

شرتكة  ووجود  ادلول األعضاءبنيأكرب ثقة سـيادة ، مما يؤدي إىل حتقيق توافق اآلراء أقوى منظمة يف ممصلحة 
يةفوكوأكرث حرية  ية إىل مجموعة هتدف ، ويف هذا الصدد. لعا يع ادلول بني  الربطلتمنجدول أعامل ا مجمصاحل 

بو ياياألعضاء يف الو بدلانيعود ابلفائدة عىللتوصل إىل توافق يف اآلراء ل خ تو يع ا ل  أن وأشار الوفد كذكل إىل . مج
ية تنفيذ ل املطلوبيف هناية املطاف الزتام وهذا هو هو افق اآلراء تو ميلتمنجدول أعامل ا  وابمس.  فعاةله بصورةتعمو

تقدم احملرز يف  ية، شكر الوفد املدير العام عىل تقريره عن ا لمجموعة جدول أعامل ا يذ، وال سـامي معلية لتمن لتنفا
بارزة اخلاصة بسويف هذا الصدد، . 2009 سـنةتمنية خالل لجدول أعامل انفيذ بت لاملعلومات ا  الوفد الفقرة قتا

تقرير املذكور25 يذ " :ل من ا ية  سامه يف  نة أن  تنفومن شأن ما تقدمه ادلول األعضاء من اقرتاحات  معل ي معي
ها،  يذ اليت تقودها ادلول األعضاء  سامهة مجة، وذكل من أجل الهنوض مبرحةل ا ية  سجدول أعامل ا نفنف لت م لتمن

ياتوتضمن  تو نة يف ا ية الاك شواغل ا رشوعات  تجابة األشطة وا تايل ا صاب ل لل مل ن سـ مل  أن هذا األمر رأى و."حلقيق
بويف ساس األهو  شطة الو شلك فعال يف أ ية وإدراجه  ييذ جدول أعامل ا ن ب لتمن تتبىن وأكد أن اجملموعة . تنف

تاح لا نفشموية والا تعددة األطرافاتن ممزيتانمس وهامل ية ا مل لدلبلوما بو يقول إن  الوفد ومىض. سـ يهنجه يف الو
تقاد راخس بأنيقوم عىل هود ومثاره جيب أن تعرب طريقة العمل ع ا بذوةل جل ا مجيع آراء ادلول األعضاء  عنملا

ناسب هاحلومصا تعلقومبا أن. معىل حنو  يجب أن  ي األمر  تاج الفكري،  فابإل بدأ تكونن مل العداةل اليت تعد ا
بذوةلا  مصميناإلساين األمسى يف ملهود ا   .جل

تخابه .33 يا الريس عىل ا نوب أفر نأ وفد  نو ئه يق ية  ج تاجئ إجيا يق  مثرة و شات  نا ته يف إجراء  بوأعرب عن ر ن ق حتقب مم غ
ية و. خالل ادلورة يان أنغوال ابمس اجملموعة األفر يقوأيد الوفد  يةابمسيان وفد مرص بب . لتمن مجموعة جدول أعامل ا

ية  ارأىو نرص هام لتمنلوفد أن جدول أعامل ا شطة إدراجه يف مجمل ال بد من عهو  تجابة آلمالنأ بو ا سـالو متع  ي جملا
توازن هوتطلعاتادلويل   عدد من اإلشارات إىل ته أكداألمرن هذا قال إو. لملكية الفكريةلم يف إحالل نظام 

ية يف احملافل ادلوية لجدول أعامل ا تعلق . نامثيةمقة مجموعة المؤمتر  هيا مبا ف،لتمن ية، يوفامي  لتمنيذ جدول أعامل ا بتنف
بو وموظف ها املدير العام للو بذ هود اليت  يأعرب الوفد عن تقديره  لي تلف أشاده ووللج شأن  تقرير املدير العام  خم  ب ب

رش يذ، ال سـامي ا ملجوانب ا سامه يف وعاتلتنف متل أن  تاليت  ية تكوين كفاءات حي نا بدلان ا م ا ل ها يف ل أصولتطورل
ية الفكرية وجمال حت ا متعاهتامللك ية  جمسن رفا يةقضااي أربع وشدد عىل. ه يذ جدول أعامل ا تعلق  من فامي  لتي أوال، . بتنف
يات وضع القواعد واملعايريرأى يق توازن يف  معل أن مثة حاجة إىل  يةهداف األا هيلمتاليت  حتق ية ل ئاإلمنا نا مبدلان ا ل ل

بارهاحلمصامراعاة و ية ذكلعت اب ية فعاةلهم مباكن وضع ملمن او. لتمن جوهر جدول أعامل ا  الرصدولتنسـيق ل لآ
يةللحفاظ عىل يات جدول أعامل ا تو يذ فعال  توازن وضامن  من هذا ا ص ل لتل ية، ذكر الوفد أن و. تنف ية ا نا لعملمن ا حل

تفاوض  ناءإلجراء   الفرصةسـتتيحلإدارة إجراءات ا يح هدف من أجل  بحوار   هاقونطا املعاهدات املقرتحةضتو
باع هذ. اومضموهن ي أنيعين قد  الهنج اتوإ بل سـاألمر  قلل من حدوث حاالت سـيلكنه وصياغة لا بدءقطول 

يار  نوات اتعاهدوضع املمعليات هنا شاتكثريةسـ بعد  نا ق من ا ية أخرى، الحظ الوفد أنو. مل من املرحج  هحمن ان
بادئ تؤديأن  يد  ملهذه ا ية واحلمك الر شفا شـدورا هاما يف زايدة ا بو فضال عن  الاتمعاهديف جمال وضع فل يو
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ية رش ساءةل العامة وا عتعزيز ا ل بو مل يع ادلول األعضاء يف الو نفع عىل  يمبا يعود اب مج يا، و. ل يذ رأىناث تنف الوفد أن 
ية جدول  ية يه  معلأعامل ا شطهتاإل شامةللتمن نظمة وأ يع برامج ا بعد اإلمنايئ يف  ندماج ا مل مج تعممي قضية  ّوختللت. ل

بعد اإلمنايئ ية وخصوصا تكل ،يبومجيع جلان الو لا نظام إرساءللمسامهة يف وذكل ،  بوضع القواعد واملعايريملعنا ل ا
ياقويف هذا . للملكية الفكريةتوازن معاملي  توصل إىل، أشار الوفد إىل لسـا ية ا لأ ية مه شأن آ ل توافق آراء  ب

تقاريراوالرصد إجراءات لتنسـيق وا ليمي وإعداد ا تعلق و. فعاةلتنفيذ معلية امن يف ض  وفائدة ذكللتق ثا، فامي  ياث ل
ية ب ية  الوفد أيدرصد التنسـيق ولالآ بدلان األفر يقيان مجموعة ا ل تان والربازيلمقرتح وساندب . كسـ لك من اجلزائر واب

ية اب وأشاد سائدةبلروح اإلجيا ية لا يا سـ واإلرادة ا توصل اخلصوصذا هبلسـ إىل اتفاق عاجال ل وأعرب عن أمهل يف ا
يهبدف ضامن ا معلتقرار  يةسـ ثل يف احلفاظ عىل حت ومن مثة لتمنة جدول أعامل ا هدف الهنايئ ا ملمتيق ا ل بادئ ملاق

ية شطهتائاإلمنا بو وأ يع برامج الو ن يف  ي أهداف جدول من بني ن إقال الوفد  تكوين الكفاءات فامي خيصرابعا، و. مج
ية ضامن يةلتكوين كفاءات  تدابري فعاةللتمنأعامل ا نا بدلان ا م ا ل نوب أفم ل يا جثل  تفادبغية يقر تفادة سـا اكمةل سـهتا ا

ية الفكرية  يةاحتياجات حتديد ا عىل أساسمللكمن نظام ا نا مبدلان ا ل شلك واحضل ية  أنه يؤمن الوفدوأفاد. ب   لبفعا
شطة  منو ا اليت ستكوين الكفاءاتنأ ية لمهت يف تعزيز ا تصاديلتمنوا ية الفكريةعن طريق نيقالا  .مللك نظام ا

بال الريس وأشاد ل مجموعة أقل اوابمس .34 نأ وفد  ئبدلان منوا  ني يدةقيادته به وشكر الوفد أيضا املدير العام . شـالر
بو وزمال ية امعل شاق حتضريما قاموا به من ه عىل ءيللو شامل لا عىل وأثىنل لدلورة احلا لمدير العام عن للتقرير ا

ية لتمنيذ جدول أعامل ا بول اذلي أدىل به املدير. تنف  هذا األخريقائال إن  2008 سـنة العام لقوأشار إىل خطاب ا
سامه هبا اأكد رضورة معاجلة  ية اليت ميكن أن  تسأةل ا شاركة تقليصمللكية الفكرية يف لكيفم م الفجوة املعرية و ف

بدلان منوا  ية وأقل ا نا بدلان ا لا ل تصاد القامئ عىل املعرفة خدمة أكرب يفمشاركة مل تاكر والا قالا  اجملموعة رأتو .ب
يق هذه األهداف وجدول أعأن  نرب رييس  ية  تحقامل ا ئ لم ية أن لتمن متدة أمر ابلغ األ يات ا تو مهيذ ا ص ملعل متكن تنف تكامي 

يةمثار مقرتحات جين من لبدلان ا بدلان األقل منوا ومىض الوفد يقول إن . لتمنجدول أعامل ا لعمل مع ملزتمة ابلا
بدل أن وأفاد.  هذه الغايةلبلوغمجيع ادلول األعضاء  يةلبعض ا نا مان ا بارزةل يوم أحرزت ل ا تصاد ا بريا يف ا ل تقدما  قك

شعوهبا الرخاء وحققت القامئ عىل املعرفة تاكر وذكل بفضلل  يل . ب واإلبداع وناء املعرفةاملرتامكب الا لسبويظل هذا ا
ية يف نظر أ بدلان منوالتمنإىل ا بدلان تعاين من نقصمن أكرث نإماكية  لقل ا  الكفاءاتد يف  حالكوهنا واقعا ألن هذه ا

يا نولو جوا شاءىل إاجة  ويه حبلتك يةنإ ية أسا ية  سـ  حتت ية الفكريةبن إن هذه العوائق واسرتسل الوفد يقول . للملك 
ية  بدلان األقل منوا تسـتوجب إرساءلهيلكا متكني ا تاكمةل  ل رشاكة  ل ناعاهتمنم  املعرفة ا القامئة عىلص تطوير 

بارها مللكية الفكرية نتفاع ابوالا يةأداعتاب تصادية والاجامت ية الا عة  قمن أن موعة  اجملأوحضتويف هذا الصدد، . للت
ية امليض قدما يذ جدول أعامل ا لتمن يف  يدةتنف رشوعات  مفعن طريق وضع  تدامة من شأنه أن م مسـ ومركزة و

يق هذه األهدافعىليساعد  بدلان منوا، أوابمس . حتق  بو يف ي الوقدمهتاملساعدة اليت اب الوفد شادلمجموعة أقل ا
يات  ياسات والاسرتا ياغة ا ثل  يججماالت  سـ تص ل تاكر واإلبداعاب والهنوضم سات  بال سوناء املؤ ية ابب مللكية ملعنا

بو عىل ت اجملموعةوشكر. الفكرية نظمي اختاذه ي املدير العام للو تبادرة  ندوةم يعال لا توى ةفر ية بشأنملسـ ا مللك ا
بدلان األقل منوا  ي2009ليويو يف للالفكرية  هذه الاجامتعات نت، و هم وتظاهراتلجة   وواضعف أخرى مماثةل، 

ياسات  ية الفكريةفهام لسـا نفصةل أضاف أن و. مللكأفضل ا بدلان منوا يف حاجة إىل برامج  مأقل ا ية وخاصةل لتلب 
ياجاهت يث  احتا ية الفكرية حمن  متويل ومللكا تطرد قائال إن.  الربامجهذهلزايدة املوارد   جدول مرشوعات سـوا

بغي أعامل  ية  ينا بدلان أن تأيت بلتمن ية  للفوائد إضا بو  ذات الوقت يف تسامه يفوف شطيإثراء برامج الو ية  هتانوأ ئاإلمنا
بو تزيد  أيضا أن ت اجملموعة كذكلواقرتح. األخرى ية منيالو شطاحبهثأمك  سن ن وأ ية و حتهتا اإلمنا يئ ينبغي وهتا عنو

شطةتتخذ ن أ نبادرات وأ تاكرية لفائدةم بدلان منوالبدلانا ب ا ية، وال سـامي أقل ا نا ل ا تحدي اذلي أوحضت أن و. مل لا
بدلان األقل منوا  يةليواجه ا يق  تمنهو  تدامةحتق ية الفكرية وذكل يف جمال  تكوين الكفاءات ومسـ قوية و مللكا

تفادة ل تاكر واإلبداع الوإىل أقىص حد ممكن سـال نمن الا ية  اجملموعةرأتو. ينيطب ية الاجامت ع أن ا لتمن
بدلان منواقتصاوالا ية ألقل ا ثقا لدية وا ئة  وخاصة فل لبييف جماالت الطاقة والصحة العامة والزراعة واألمن الغذايئ وا

ثري  لكتجين ا باععربسـ رشوع ب أقرتو.  هذا الهنجت إ ية  مأ ية مه تعامل املعلومات ا نتكوين الكفاءات يف ا لتقسـ
ية ية حمددة املالمئة جملاالت لعلموا جنولو تحدايت حلك تك ية حمددةل  هورية كوراي عىل ت وشكرئإمنا  اقرتهحممج 
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بديئ سه ملا نفشأن املوضوع   املامثةلخرى األقرتحات وامل املقرتحمثل هذا  حيظى أن  يفعن أمهلالوفد وأعرب . ب
نة بري من طرف ا للجابهامتم  بدلان األقل منوا . ك يق، قال الوفد إن ا ية ا تعلق بآ لوفامي  سـ ل ية أنترىلتني  ة هممل اآل

يع ادلول األعضاء لاية للغ ية وتاجئه وحث  يذ الفعال جلدول أعامل ا مجضامن ا ن لتمن ن ا الطرفقبهليإجياد حل عىل لتنف
شأنيف هذا  بو . لا بال عن شكره وتقديره للمدير العام والو تام، أعرب وفد  يويف ا بالاتعاوهنعىل نيخل  ني مع 

ساعدة  ية الفإذاكء   جمال يفهتاقدماليت ملوا  .تكوين الكفاءاتكرية ومللكالوعي اب

يا .35 با نأ وفد إ نو سـ يه  الاحتاد األورويب  ابمسه رشين األعضاء  بع وا فوادلول ا لع تخابهئالريس عىل لسـ عن   وأعربنا
نة يادته لعمل ا للجته يف  ق يه . ثق  لألمانة عىل امتناهنتعرب عن افوقال الوفد إن الاحتاد األورويب وادلول األعضاء 
نة، وال سـامي الواثئق املعدة لدلورة احلا للجية  ثالثعورشملا مسودةل  اجلديدة الواردة يف الواثئق لات ا

CDIP/5/5 و CDIP/06/055/7 وCDIP/ بو يف عن ديدين اجل ينتقريرلا إضافة إىل يسامهة الو م
ية و ية لأل لفاألهداف اإلمنا تعدد األطرافعن ئ تعلقة ابلرباءات يف اإلطار القانوين  ممواطن املرونة ا يذها  مل تنفو

ميي يد الوطين واإل رشيعي عىل ا قلا لصع ثل، . لت تور   الوفد املدير العامشكرملواب سسكادل عىل تقريره عن  غري نفرا
ية اذلي  لتمنيذ جدول أعامل ا ساعدة اهو تنف يدة  لأداة  مل ية لجنة عىل مف يات جدول أعامل ا يذ تو منرصد  لتص تنف

ية اواقرتح  نرصا يف آ لباره  ع تطرد قائال و. لتنسـيقاعت رشين  الاحتاد األورويب وادلول إنسـا بع وا لعا األعضاء لسـ
يف بدء ل اتارياهحعن  تعرب فيه ية تاك توقعة  ليص األموال ا تغط مل متدة يف ادلورة األخرية اتعوملرشالتخص ملع ا
ُ وتكل اليت قد جنةلل ناء عمتد الحقات يةثأ نة الربانمج واملزيا تظار موافقة  ية يف ا ن ادلورة احلا جل ن يتعلق فامي  و. علهيال

يا، مبسودة نولو ية الفكرية ونقل ا رشوع ا ج  تك لمللك يه قال الوفد إم  تدركفن الاحتاد األورويب وادلول األعضاء 
هود اليت بذل ناء عىل إلا األمانة هتجلا رشوع املقرتح  بعداد ا شاركة تبدي  ادلول األعضاء وتعليقاتمل تعدادها  للما سـ

رشولتبناء نقاش يف  ية  للمسني الويقة الهنا ئ ث نتلف املقرتحات إلشاء مبورحب الوفد أيضا . عح يق خ يات ا سـآ لتنل
تقارير يمي وإعداد ا لوإجراءات الرصد وا ومىض يقول . قرتح اذلي تقدمت به اجملموعة ابءللم دمعه الاكمل اؤكد ملتق

شأإن  يق اليت  ية ا نآ سـ سـتل نت بغيل تخدمين  يةح ،تسـ أن  ية ا نا نا من ا لعمليامث اكن ذكل  حل يالك ،ممك رة اإلداه 
ية ا ّوأال يرتتب عهناالقامئة  ية إضا فلزتامات ما بوعىل ال شريا إىل. يلو تلفة  موواصل تدخهل  بو ا خملأن جلان الو ي

ياز عىل اللجان  متساوية ، رحب الوفد صوصذا اخلهبو. ليةهذه اآل وضع يف ىخراألمتوال حتظى أي مهنا اب
ية تنفيذ جدول أعامعن تقرير لبإعداد ا املدير العام ابقرتاح نرصارباعتا وة دوريبصورةلتمنل ا نارص أي من عه  ع 

توقع ية  مآ  .ةل

نأ .36 ند هو تخابه بدوره له وفد ا نالريس عىل ا تعداده  اكدمؤئ للعىل ا . لجنةلعمل ابلميض قدما لمع تقدمي ادلوتعاون سـ
يوية ومرص ا وأيد ند ابمس اجملموعة اآل سـيان اذلي أدىل به وفد ات يل وشكر أيضا . منيةلت مجموعة جدول أعامل اابمسلب

يق ، وال سـامي ةاملدير العام واألمان سـبة  يةتنشع   خالصةمعل دؤوب وهجود عىل ما قاموا به من لتمنجدول أعامل ا
يةاحتضري تقرير ، أي  األمانةين الذلين قدمهتامتقريرين اجلديدلاب وأشاد. ل لدلورة احلا يذ جدول أعامل لا تنفعن 

ية و تقرير لتمنا بو لا سامهة الو يعن  يةم ية لأل لفيف األهداف اإلمنا تني اجلديدكذكل ابلورحب . ئ تني قدمهت ينثيقو  امللا
شة، و نا قاألمانة  ية  رشوعمب يتعلق األمرللم تصادية والاجامت ية الا ية الفكرية وا عا قمن تعلقة ولتمللك ملمواطن املرونة ا

تقائال الوفد  وأردف.ابلرباءات بو يف األهداف اإلل إن ا سامهة الو يقرير عن  ية م ية لأل لفمنا مناسب وقت  جاء يفئ
ية ابلغة يف ضوء  تيس أ مهو تعراض يك يةاسـا ية لأل لفألهداف اإلمنا توى عالئ نة مسـ عىل  لسـ يف وقت الحق من ا

يويورك تقرير هل صةل كذكل .نيف  شات اليت دارت يف ال وأضاف أن ا نا ية وا لجبدول أعامل ا ق مل ر ّذكي ألنه لجنةلتمن
ية الفكرية والاب ها أهداف بتاكر ومللكأهداف ا بو  نفسالو ياة ي حتوفري  بدلان من خالل ل يع ا ناس يف  لأفضل  مج لل

ية تصادي وا منو الاجامتعي والا لتمنتعزيز ا ق يدة اختاذه  عىلوشكر الوفد املدير العام . ل مفبادرة تقدمي حملة عامة   عنم
ية ومعلية  لتمنيذ جدول أعامل ا نوية ادلوريقال إنه تنف تقارير ا سـتطلع إىل ا تقريرلل وإذا اكنت هذه . لية كام جاء يف ا

شامةل اليت قدمهتا األمانة رضورية  يدة، لاللمحة ا تعراض أكرث  ل حمل حتّال يف أيأمل الوفد فإنمفو تفصيال سـا
تلف  يذ  خمحلاةل  رشوعاتتنف ياهتملا سابقة اص وتو يه العادة يف ادلورات ا ل كام جرت  الوفد قائال  واسرتسل. للجنةعل

ند نه ابلرمغ من إ ية جدول أعامل  من 9لبأن ا تقدم احملرز يف يتناول لادلورة احلا تعراض ا لا يات، مل تنفيذ سـ تو صا ل
ناك سوى  تانهيكن  شل ثيقو قنا يه وعىل حنو ما أشارت. ةلم يوية لإ عن أمهل فد أعرب الو، اياهنبيف سـ اجملموعة اآل
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نوية للمدير العام تصبح أن يف  تقارير ا سـا تعراض جزءالل ية ا سـ من  بةل كرب أمعل ال حتل وأ للجنةملقيف ادلورات ا
يال تعراض أكرث  تفصحمل ا نداملسـتعراض  اإلبقاء عىل الاكام طلب. سـ نود كبفصل   يف عاملاألجدول ب دامئ من 

بةل لجنةلرات ادو يهكام اكن ملقا يكون لل  الفعالسـتعراض الا أنرأىه ، وذكل ألن احلال يف املايضعل  سـيذ  تنف
يلعامال حاسام  يذاذتنفضامن  ية  تنف جدول أعامل ا يدا ولخصوصا وأن ا ا انحجلتمن بحت أكرث  تعقية أ ص  صعوبةعمل

رشبوضع يذ  اجلديدة وعاتمل ا نوات القادمةلتنفإضافة إىل ضامن امليض قدما يف ا ومىض الوفد يقول إنه . لسـيف ا
ية يويل  يق فعاةل لوضع كبريةمهأ ية  سـ آ ميتنل ية و يذ جدول أعامل ا تقيلرصد  لتمن تقارير وإهتنف شأنه لعداد ا نحو ب  لعىل ا

ته ية العامةطلباذلي  بكرتشغيللا أن رأىو. مجلع ا ها آل مل ا هجية تو دلول األعضاء لضامن تعممي جدول أعامل ال
ية  ية إلدراج رشط أمر ملح ولتمنا بعد اإلمنايئمهيف غاية األ يدلا نظمةمف عىل حنو  لتقدم احملرز اب وأشاد. مل يف معل ا

توصل إىل وأعرب عن أمهل للجنة يف ادلورة الرابعة سأةلليف ا شأن هذه ا مل توافق يف اآلراء  ية يف ب . لادلورة احلا
ية الإطالب، رحب الوفد خرييف األو يا عىل   ما نوعاتضفي يتلتمنق مجموعة جدول أعامل ا مجموعة ادلول مسطابعا ر

تفكري  شاهبة ا لا هاملت شلك ويق معاليت معلت  ند  ث ا ب ثالث موعات اجمل من ال واليت تضم دومؤخراله لبدلان للا
ية  نا ما يةل بقلميومجموعاهتا اإل شرتكة ، واليت دلهيا وي يف الو ية فكريةمرؤية  ملكنظام  توازن ول تطلع  و.لتمنيةلمراع م 
ية يف تؤدي أن ىل إالوفد  تلف اجملموعات اإل سري احلوار بني  ناء يف  ية دورا  ميمجموعة جدول أعامل ا خم ي ب قلمن تت ل

بو والعم هات األخرىل يالو بو اممن أجل إد جلمع ا يع جماالت العمل يف الو بعد اإلمنايئ يف  يج ا مج تباع هنج بإل
يعشامل  ته قائال. مجليقوم عىل إرشاك ا سإ لكموواصل  ثل هذا الهنج من شأنه أن  ين  باب الهنوضمه يف ام  و،يلو

بارها و تحدةمن واكالت األمممتخصصة اكةل عتاب من طرف   أكرثةهجون موكتو ةيلوفعا يةك حر، كامي تكون أكرثمل ا
نظمة  اليت ادلول األعضاء شرتك يف أن يكون معل ا ملها اهامتم  م شرتكة يف ذكل وفعاالاسلسل م وها مصلحة   .ل

تخابهو .37 ية الريس عىل ا تحدة األمر ننأ وفد الوالايت ا مل ئه ييان اذلي أدىل به وفد سورسا ابمس ايد  وبعد أن أيك لب
يط الضوء عىل بعض عن رأعرب اجملموعة ابء،  سلته يف  تب تيس االتاجملغ ية خاصة تكاليت  بة مه أ للوالايت لنسـاب

ية تحدة األمر يكا ية الفكرية اكنت دامئا إ وقال. مل لنرصا همام مللكن ا شأهتالتمنية وع نذ  بو  نلطاملا اضطلعت الو دور ب مي
بدلان عىل  ساعدة ا لرييس يف  م ية الفكرية ب نالاتفاعئ هامبا خيدم ممللكنظام ا يات امخللاقد مسحت  و.حلصا س صتو

سمى ّ اليت تكوواألربعون ية جبين ما  يةإعادة تركزي الاهامتم عىل ادلور بلتمندول أعامل ا بالغ األ مها ية الفكرية ل للملك 
ية و بو بللتمنكأداة  ييق الزتام الو نظمةئرييسالانب اجلذا هبتعم نةكام أشار إىل . مل من جوانب معل ا قطعت  للجأن ا

نذ شوطا ط ية العامة أن مويال  توبر عىل مجلعوافقت ا شاهئا يف أ كإ يسـتحق أن تفخر   عظمي إجنازوهذا، 2007ن
نذ الا. مجيع ادلول األعضاءبه  نعقدول األجامتع مو تقل، 2008مارس  يف ملا نةنا  من مفاهمي عامة واسعة للجت ا

نطاق إىل  يقة لا تؤيت بامثنتاجئ ملموسة أفضت إىل قخطة معل مفصةل ود بالسـو وواصل الوفد . مسـتقر أخرى 
شريا إىل ية الواردة يف الويقة  متدخهل  يذ جدول أعامل ا ثتقرير املدير العام عن  لتمن عد ب إنه وقال CDIP/5/2تنف

يذ  فقط،ن ويف عامني رشوعات  14تنفجيرى  مرشوعا من  يةم تطرد قائال إ .لتمنجدول أعامل ا  األمانةن سـوا
يات لاب المعمن الربامج اجلديدة كثريا  وضعت يةصتو تصادية بإجراء  صومهنا تو يل تقدراسات ا حتلركز عىل 

ية ا لتمنية الفكرية وا تجربةمللك نادا إىل ا لا ياساتو  واضعاسـتخدهميليك  ست يل لالرتكزي عىل ابوفد ال وأشاد. لسـا لتح
ته . الواقععىل  القامئ نة بثقكام أعرب عن  سة  للجأن ادلورة اخلا ناسـتتيح فرصة مواصةل م قا ناءة اليت مل لبشات ا

نة حىت ذكل احلني ته يف . للجمزيت معل ا تطرق بإجياز إىلغبوأعرب عن ر تني تنيقضي لا ية تكتسـيان صخا مه أ
يقفامي خيص : خاصة ية ا سـآ نة، عقب  رسورهأعرب الوفد عن  ،لتنل سابقةهتادورللجبأن ا  يف ا تقدمت أحرز،ل ا

ية اليت ميكن  يح ا لكيفتو ها مع جلان يتنسـهبا ض ئاهتمعلق  بو و يالو وجشع ادلول األعضاء عىل مواصةل .  األخرىاهي
شات اليت دارت يف تكل ادلورة  نا قا توى من بمل ناءةملسـنفس ا ية الفكرية ونقل وفامي خيص . لبالروح ا مللكا

يا، أعرب  نولو جا يقات الوفد لتك يةوفد مرص لتعلعن تقديره  نا بدلان ا مومجموعة ا ل تفكريل شاهبة ا ل ا   أنرأىو. ملت
ية فكرية وضع  تصمميجيدملكنظام  يال ا نولو تصادية ونقل ا ية الا ية  ج أداة أسا تك لق من هو ،للتسـ يف يأمل ف ومن مثة 

رشوع األصيل  توافق أن نة عىل ا ملا ته ال إ ومىض يقول. الرضورية تتعدياللوإجراء ا CDIP/4/7للج من حكو
تخصصةواكالت لللسـبل اليت ميكن هبا اب شديدة الاهامتمتزال  تابملا بو ل عةل ا ثل الو تحدة  يألمم ا  يف ةمهاسملاممل
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ية  تصادية العا ية الا ملا قمن تاكر واإلبداعاب والهنوضلت تمتو. بال شريا إىل  الوفد خا مته  شاط يف يسأنه لكم بنشارك 
شات  نا قا نة اليت تدور داخل مل بل يف ذكل للجا بوع أو يف ا ملسـتقاأل يق سـ نه إىل  حتقيا  م  . الغايةتكلسع

نأ وفد تونس الر .38 ئو تخابه وأكد دمعهه ياته للمدير العام وأعرب.  هلنيس عىل ا يب  ن عن أ بة مجلومتط نا سـيع الوفود  مب
نوية األربعني لليوم العاملي لل ة العارشاذلكرى لية الفكرية واذلكرى ا لسـ يس املك نظمة وأعضاهئا ستأ للمنظمة ومتىن  مل

نجاح والا  تكل جبودة وأشادميع اللغات جبملقدمة وشكر الوفد األمانة عىل الواثئق ا. سـتقبلمليف ا رازدهلا
ها أعربو. الواثئق بذ هود ادلؤوبة اليت  نانه  ل عن ا تللج ياتاألمانة مت تو يذ ا شات و نا صيط ا ل ق مل تنفسـ  أيدوفامي . لتب
بري ابمسبيان وفد أنغوال الوفد  تقدم ا ية، رحب اب لك اجملموعة األفر تنفيذ العميل لا يف الوقت حىت ذكل احملرزليق

يات لا د منلعد تقدم يف  عن أمهل ّوعربصتو نة من احلفاظ عىل هذا ا متكن ا لأن  للج يق تقدم أكربت وأثىن عىل . حتقو
نة  تني األخرينيتنفيذ ب الهامتهماللجا تني ملهما ندات إلهيا للا يق مع وهام ، سـأ تصة األخرىهيئات لالتنسـا بو  يف اخملا يلو

يات من أجل رصد  تو صيذ ا ل ميتنف تعراضه هتقيو نة بيع مجلاذكر أن ي نه يودإ وقال. سـوا ية  همة الر للجأن ا ئيسـ  يهمل
يات لاتنفيذ  بغي أنصتو تان األخراين.  كذكلظلت ينامخلس واألربعني و تان ملهموا هذه  تمكالن الوفد ام ذكرهللا

بغي أن هتدفا إىل ضامن همة و نا ياتيمل تو ثل  يذ األ ص ا لل م يق  داوالتمب ورحب. لتنف نة  اليت جرتلتنسـا للجبني ا
ئا بو األخرى وهيو يةتينبغي أن قال إنه يت الو ية ووا تاجئ  قعؤدي إىل  معل بغي أن . ن يدتينو  ألهنا  وفعاةلةمفكون 

يات القامئةتسـتفيد  نضب واسرتسل قائال إن ا. لمن اآل ية يه مصدر ال  يات الواردة يف جدول أعامل ا يتو من ص لتل
شطة اتعلمرشل يح ن واأل بعفرصا ساحنة الوقت  ذاتيفتتو بول إلدماج ا شطة الو يد اإلمنايئ يف أ  مفن وبذكل. ن

يا تتبعالرضوري أن  يا ووا نة هنجا  قع ا معل يةربامجنلالتفاع ابلللج تطرد يقول إن. ناألشطة لتكل لغن ا عىل  سـوا
نة أن تفعل ذكل يف تعا ملا ية مع قضاايهاللج مبتعلق  مماثةل مه ذات أ شت يةةقنا سائل املوضو ع ا تيس لك. مل  هذه تكو

سائل  ية ملا توعهبمن الرضوري أن أنه كبرية إىل درجةمهأ ية مجيع  متاما اتسـ  أو أن تكون عىل عمل هبا ملعناألطراف ا
ية ورش املعلومات اليت مواصةل احلاجة إىلوأكد الوفد عىل . قلاأل عىل تو شطة ا ن أ ع ل نظمةتنظمهان ويف هذا . مل ا

تب ادلويل  نظمي. دمع قمي للغايةملا قدمه من للمكالصدد، أعرب عن شكره  ية  توأشار إىل  عن قلميورشة معل إ
ية  سمرب من العام لتمنجدول أعامل ا سابقييف د بدلان العرية   يف تونسلا يع ا بلفائدة  ل شارومتكنمج  معرفة من ونكمل ا

تاحة عناملزيد  ية والفرص ا مل جدول أعامل ا يقمللكية الفكرية من أجلاب نلالتفاعلتمن يةحتق  ية الاجامت ع ا  لتمن
تصاديةو بو تواصل أن ب وأوىص الوفد .قالا ية وحهثجب الاهامتميالو شاركة يف امليض عىل التمندول أعامل ا مل يف ا

شطة  ية مماثةل نأ عتو نطقة العريةلل بيس يف ا مل سبل ناطق أخرىحف  الزايدة ينبغي ه إن ومىض يقول.  أيضام وإمنا يف 
يةامل من رشية واملا لوارد ا ية يف ال لب يق جدول أعامل ا منبة  سـ لتشع بو تن تواصل امن أن ذكل وض بلوغمن أجل يلو

يذ عن 2009 لسـنة هتقريرعىل وشكر املدير العام .  حىت ذكل احلنيبه تقوم تالعمل الرائع اذلي اكن تنف 
متدة وأشار إىل أنه  يات ا تو ملعا ص سنل نظمي وأنه حيف غاية ادلقة واإلجياز و للتدابري قدم صورة واحضة واكمةل ي لتا

تخذة يذ ملا يات خمتلفلتنف  تو صا تقرير عىل يوافقوذكر كذكل أنه . ل بادئ الواردة يف ا ثري من األفاكر وا ل  مل من ك
نظر رضورة أوال، :قبيل ما ييل رشاكة إىلل ا ية  ك جدول أعامل ا بغيلتمن ية  ينعا بدلان فهيا شارك ت أن مل ليع ا وأن مج

يع مجلتفع هبا ا ياجاته ين ياو. اخلاصة وأولوايت حتمع مراعاة أهداف لك بدل وا  ادلول األعضاء الزتام، رضورة ناث
يةاألمانة و يذ جدول أعامل ا لتمنواألطراف األخرى الزتاما اتما  ثاو. بتنف ي تضطلع به ادلول  ادلور احلامس اذل،لاث

شارك يف جلان أخرى ا األعضاء مبا فهي ياتتتكل اليت  تو تلف ا يذ  صيف  ل خم ية ، وأخريا. تنف بو أن تواصل مهأ يالو
سات أخرىهجودها من أجل إق نظمةهمارات ومعارف لها  سامة رشااكت مع مؤ ، وال ملتمكل همارات ومعارف ا

ساتسـامي  ية ادلويةسمؤ نظامت احلكو ل ا رشااكت وأضاف الوفد. ممل ثل هذه ا ل كذكل أن   إدراج سـتضمنم
تلفة يف األشطة وهجات نظامت ا ن نظر ا خمل رشوعاتمل بوملوا قدم ُ تأعرب عن أمهل يف أنو. ي اليت تضطلع هبا الو

نة نوية عن تكل األشطة إىل ا للجتقارير  ن نة يلكل  وأنسـ نجاحللج معل ا تاجئ وحيقق لاب  .املرجوةلن ا

نأ وفد غواتاميال الريس وأعرب .39 ئو ته يف أن ه تكون انحجة للغاية ثق عن  نة  سـمداوالت ا يادتهحتتللج وأيد الوفد . ق 
سلفادور ابمس  ليان ا ية والاكرب يان  ييبتينمجموعة بدلان أمرياك الال تايحلبوا ته فتالا بصف اذلي أدىل به وفد مرص 

يةجملموعةمنسقا  بارهنه إ وقال. لتمن جدول أعامل ا ية، مجموعة عضوا يف عتاب بادئ ي هفإنلتمن جدول أعامل ا ملؤيد ا
نصوص علهيا يف  شاءتنص عىل اليت ثويقة الملواألهداف ا يان إ ومىض يقول. موعةاجمل ه هذنإ بن تكل الويقة وا لث
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يذ جدول أعامل ملانظر لاهجة كبري وتفصيل ب يعرضان اذلي أدىل به وفد مرص فتتايحالا تعلق  بتنفشرتكة فامي  ي
ية،  ته يف لتمنا نقاط اليت عىل تسليط الضوء غبوأعرب عن ر يةيعتربها ذات لا تطرد قائال . ابلغةمهأ ن إ سـوا
ية مجموعة  تالف   حتالف أويهلتمنجدول أعامل ا ية ولئا نا مبدلان ا ل بين ل  إدماجلعمل عىل لشرتك مموقف تعلهيا 

ية  بو فعال بشلك لتمنجدول أعامل ا شطهتايفهل جود دامئ ضامن ووييف معل الو هدف. ن أ  ضامن إدراج هو لوا
ية  اجملموعةيفول األعضاء ادلوهجات نظر  هدف اذلينإ ومىض يقول. لتمنيف جدول أعامل ا يع ل ا يه  مج وافقت  عل

بو ثل يف أن يكون  يادلول األعضاء يف الو يةملمتوا بو  جزءا لتمنجدول أعامل ا ويظل كذكل جيب احرتامه يمن الو
يان اذلي أدىل به وفد مرص، إ تهشارويف معرض إ.  اكمالاحرتاما ية قال إن مجموعة لبىل ا  تضملتمنجدول أعامل ا
هم متنوعأعضاء  نون  يعني  مجب شرتكة ويت يةهلم موهجة نظر  تلفة من ا منتوايت  خم لتسـ بات حت وام متطلياجات و

ياسات احلكومات تلفة فامي خيص  سـوأولوايت  يد عىل أنعرابوواصل تدخهل م. خم تأ ته يف ا ك عن ر ل  جدول غب
متدته ية ا عأعامل ا نظمة  لتمن مليع ادلول األعضاء يف ا بامج هو  موأيدته وذلا   عىل مهيةاألوهامتم الحتظى ابدرة ف

توى ية و. العاملي ملسـا يع أبعاد العمل اذلي تقوم به ومةل شامبادرة لتمنجدول أعامل ا شمل  نطاق  مجاسعة ا ت بول . يالو
يهيا مهيه نظرا إىل األوأضاف أن ية يكتسة اليت  ترص عىلال ميكنفلتمنجدول أعامل ا ئة واحدة داخل يق أن  هي 

نظمة بغيملا يع ينبغي أن يدمجه عىل العكس من ذكل أردف قائال إنو.  هل ذكلين وال  بعد اإلمنايئ يف  ي ا مج ئات هل
نظمة  نظمةيوشململا يع األشطة اليت تضطلع هبا ا مل  ن ته قائال. مج نظرنه إ لكموواصل  ية إىل ا لاب لسؤو يةامجلمل  عا

يةيف إطار مجليع ا امللقاة عىل عاتق ناك قدر أكرب من ينبغي، لتمنجدول أعامل ا  بني وهجات تالاساقه أن يكون 
يةمجموعة نظر  ية األخرىوهجات نظر اجملموع ولتمنجدول أعامل ا ته بأن ومن مثة، . قلميات اإل ثقأعرب الوفد عن 

تآزرنإماكية العمل  شرتك وا لا ية مل يذ الفعال جلدول أعامل ا لتمن لضامن ا بري وأبدى. تؤيت مثارهاسـلتنف ته يف ا تع ر لب غ
شخيص هالزتامعىل لمدير العام لشكره وتقديره خالص عن  يةب لا لتمنيذ جدول أعامل ا  أن نم قال إنه واثقو. تنف

تحدة  تخصصة لألمم ا بو بصفهتا واكةل  ملالو ية ملانظمة مليه امي ية إلدماجلثا يف لك نصا وروحا لتمن جدول أعامل ا
ها  تعلقةلأعام ية . مللكية الفكريةاب ملا ية لأل تقرير اذلي قدمه املدير العام عن األهداف اإلمنا لفورأى أن ا ئ  مفيدل
مية سامهة ملا عنمعلومات تضمن للغاية و بو هتاليت قدملقا تواصل يا الو هاسـو تمت . حقيق تكل األهدافلت ميتقد خوا
يةتدخهل مؤكدا من جديدالوفد  يذ الاكمل والفعال جلدول أعامل ا ناء لضامن ا من عىل الزتامه ابلعمل اجلاد وا لتب لتنف  .ل

يد  .40 ته ا ية وال تخابه وشكر الريس ا نأ وفد أوروغواي الريس عىل ا سـو ي نهت ن له مل ئ بديويئ هائلعىل ال لا اذلي  لعمل ا
للريس ك اضطلع به يدةقيادته الجنة وعىل ئ ويف .  املقدمةلواثئقمجيع ااألمانة عىل  شكركام .  لدلورة الرابعةشـر

يده معرض إشارة الوفد إىل  سلفادور  اذلللبيانيتأ ية والاكرييب ابمس مجموعة بدلان لي أدىل به وفد ا تينأمرياك الال
ية اليت جدول أعام ابمس مجموعةبويان مرص  سـهيا جدول مهية األ  ال شك يفنهقال إ، ينمتي إلهيا بدلهلتمنل ا يكتاليت 

ية أعامل  متر ضاف أنه يأمل يف وألتمنا نظمةب الزتامه يفيسـأن  يع جوانب معل ا ية يف  ملإدراج جدول أعامل ا مج  لتمن
يع ادلول األعضاءمع مراعاة بو وفقا . مج مصاحل  هدف الرييس للو يوأشار إىل أن ا ئ ية3للامدة ل سة ق من الاتفا س املؤ

تعاون بني ادلولعرب العامل هتا عرب وحاميمللكية الفكرية اب الهنوض هو لها  من الاتفاق املربم بني 1كد املادة تؤو. لا
بو  تحدة والو ياألمم ا بو أن مل ست اليالو بة لسأ نا تدابري ا سـختاذ ا مل شاط الفكري  جبمةل أمور مهنالهنوضل  لنا

تاك يع عىل ريباإلبداعي والا ية لتشجوا نا بدلان ا ية الفكرية إىل ا تعلقة اب يا ا نولو م نقل ا مللك ج لتك ل مل عجةل بفع ادلول
ية  ية لتمنا توعالاجامت ية عىل ا ثقا سـا ملل ية وضع  رضورةورأى الوفد .  الوطين وادلويلينيف توازن  للملكنظام  م

تاكر فز حيالفكرية  تصادية هامعشجيوباإلبداع والا ية الا ق لصاحل ا بدلانلتمن يع ا ية يف  لوالاجامت مج تطرد قائال. ع  سـوا
يام بذكل ال ميكننه إ ية مبجردلق ا تو عا ية الفكرية وأنل ية ا مللك بأ تطلبمه  يف املاكتب كفاءات التكوين أيضا ي ذكل 

ية الفكرية ية  للملكالو سه، . طن تقدنفويف الوقت  بو أن تعمل مع ادلول األعضاء فهيا من أجل  عىل الوفد أنعا ي الو
ية تقد يات الو شأن الاسرتا شورة  نمي ا يج ب طمل تالءململكية الفكرية لت بدلان مع  تاليت  ية يف ا لتوى ا من لتسـ فق اوتوتم
يس فكرة . سـياسة احلكومةو يةلوأوحض أن ذكل  لثا تقدمة و سـامي م تفعتملأن ادلول ا ية الفكرية ب نا هبذه مللكنظام ا

هور بوجه عام  إىل إقامة توازن بني أحصاب احلقوق ومصاحلوسعت الطريقة تفادت منمجل ا املرونة مواطن  سـوا
ية اب الهنوض ذكل من أجل تقد فعلو. املربمة ل الاتفاقات ادلويةالواردة يف ية و ثقا ية ا تاكر واإلبداع وا بال ل من تلب ف لت

ياجات اخلاصة يف حاالت الطوارئ بعد اإلمنايئ الوفد أن رأىكام . حتالا أحاكم توافق ن شأنه أن يكفل م لإدراج ا
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ية الفكرية مع  يةالسـياسة لامللكا ثال تطنو يولويج وضامن م مبا فهيا  نوع ا تعلقة حبامية الصحة وا بكل ا ت لمل نفاذل  إىل لا
يع األطراف سـتكون يف اليت واملعرفة  تفعةمجصاحل  ية الفكريةب ملنا بب  وأوحض. مللكنظام ا لسكذكل أن هذا هو ا

ية اذلي دفعه إىل إيالء  نة وككبرية لمهأ تعاون للجعمل ا معرر الزتامه اب شاط يف هذا الاجامتع وهال  من غريهيف بن 
متيضوأضاف أنه . الاجامتعات شطهتا وسـهبذه الطريقة  نة قدما يف أ ن ا ثال للوالية تللج ندهتامتضمن الا  سـاليت أ

بو ييات الو هامجع شريا إىل. ل  ته  موواصل  ية وعنتقرير املدير العام  لكم يذ جدول أعامل ا لتمن  تقرير إاي اصفاتنف له اب
يد للغاية و تقدم احملل عن تقديره اللزتام املدير العام وعرابمملفا ها لضامن إبقاء الوفود عىل عمل اب لهود اليت بذ ل رز لج
رش يذ ا مليف  تقدم ه أن رأى ولكن. اتعوتنف يال عن ا يد احلصول عىل معلومات أكرث  لمن ا تفص رز حىت اآلن احململف

تعلق ثاليفامي  يات دة يفالواررشوعات مل ابم  تو ص ا   احلصول عىل معلوماتوقال إنه يود. 10 و9 و8 و5 و2ل
ية ةددحم تكون شد املوارد من أجل ا تخذة  تدابري ا شأن ا منأكرث  حل مل ل توقعة  ولتب بالغ ا ملا توسط عىلمل مل املدى ا

يع  ية  تو شطة ا شجوأ ع ل تربعنيلتن تربعملا ية وفامي خيص . ل عىل ا تو صا ته الوفدأعرب، 5ل  رساع منيف اإل غب عن ر
ية توفريمعلية ساعدة ا شأن ا ياانت  ن قاعدة  مل ب ية أداة رأىو. لتقب ساعدة ا ن أن ا يةلتقمل ندما مهابلغة األ  يتعلق األمرع 

تايل اب ية، واب ية لأل يق األهداف اإلمنا سعى إىل  لبدلان اليت  ئ ت لفل تضمن قينبغي حتق يع الواثئق تأن  ياانت  مجاعدة ا لب
تقارير والعروض اليت  يح العالقة بني شملها يلوا ية وتو شفا ية لضامن ا ساعدة ا شطة ا شاط من أ ضلك  ل ن مل ن فن لتق

ساعدة  يةملا ية وجدول أعامل ا منا لتن تعلق. لتق ية اب يوفامي  صتو ند إلهيا  املعايري أن يعرف رغب الوفد يف، 8ل تستاليت 
يةمراكز ادلمع غريها أن أو   أم الفقطخرتاع الا برباءات تمربطة إذا اكنت املعلومات  ومالتقن يف جمال املعلومات ا

ية رمق وأما ما خيص. يف وقت الحق سـتدرجمن املعلومات  تو ص ا ن يعرف ادلول يف أ الوفد ، فقد رغب10ل
ميت فهيااليت  رشوعات قأ ينإلشاء  الرائدة ملا ية الفكرية ات يف جمال ميأاكد ها ذكل القضااي  يهماومللكا  يشملاليت 

رشوع  يهنمو نيدربامل وطريقة تدريبملا يية  تعيف ية احلصول عىلوأراد . ك بعةملهنج مزيد من املعلومات حول ا  اليت ملتا
ية و.  يف تقرير املدير العامُتذكرمل  تقدم احملرز يف املراكز الو ته يف معرفة ا نابإلضافة إىل ذكل، أعرب عن ر ل طب غ

ية توقعقلميواإل شاؤهامل ا رشوإطار  يف ن إ مترارأمهل يف ىل من جديد عوأكد الوفد .  DA_10_04عملا يذ سـا تنف 
رشوعات تكل يذها وجب ملا يات اليت جيري  تو نصوص علهيا يف ا نارص ا تنفيع ا ص ل مل لع تقدم شمل عا بغي أن  ت أهنا  ين

نيع األشطة  رشالواردةمج نحو احملدداتعمل يف ا شريا إىل. ل عىل ا رشوع  موواصل تدخهل  ربامج ب تمربطمأن لك 
تايل لحمددة  بو واب للو يهنامعر من األفضلي يص املواردبفة الرابط  ية و يث املزيا ختص من  ن  الوفد قال، يف الهنايةو. ح

ندُإنه يود أن يدرج لناول ا اب  رشوعيت يذ ا ملتقرير عن  نةجدول أعامل لك دورات يف تنف  .للجة من دورات ا

نجاح .41 نة ومتىن هل ا سا  تخابه ر نغالديش عىل ا نأ وفد اجلزائر سفري  لو للج ي ن ب عىل دير العام شكر الوفد املكام . ئه
بري يةجب لكاهامتمه ا يذ جدول أعامل ا تاز عن  ية وعىل تقريره ا مندول أعامل ا ملم تمن لت وشكر أيضا األمانة عىل . تنفل

يده أو.  واثئق العمل الرضوريةإعداد شريا إىل مرصب ويان وفد  وفد أنغواللبيانيعرب عن تأ نذ بداية م  مأنه 
ية  رشوعاتدد من عُرشع يف  2007 سـنةلتمنجدول أعامل ا يةوازدادت تطلعات ملا نا بدلان ا م ا ل يذ  أنرأىو. ل تنف 

ياتلا سبإجناز  ال يعين  امخلس واألربعنيصتو رشوعات  حفا يف إحداث يعين أيضا بل  مل ثقافة و ييري يف ا ل تكتغ
بو، مبا يف ذكل  يب العمل يف الو يأسا شطهتااإلمنايئلبعد اب األخذل يع أ ن يف  بس . مج  1ملادة االكمه من الوفد قتوا

بو تحدة والو يمن الاتفاق املربم بني األمم ا تحدة، إ  قائالمل تخصصة اتبعة لألمم ا بو، بصفهتا واكةل  ملن الو تضطلع مي
ية مب يا الهنوض ابلسؤو نولو سري نقل ا جشاط الفكري و لتك ت يل ية تاملربطةن نا ية ا ع اب لص ية من مللك نا بدلان ا مإىل ا ل ل

ية وادلفع بعجةل أجل  عيهتا الاجامت تصادية تمن يةوقالا ثقا فا تطرد قائال إ. ل بو عىل ن سـوا ام همدورا أن تؤدي يالو
ية،  ية لأل يق األهداف اإلمنا سعي إىل  تعلق األمر اب لفندما  ئحتق ل ي سني ابجملاعةتربطة وخاصة تكل املع اخلدمات حت و

ئةيلصحا رشوع طموح للغاية وأضاف أن . لبية وحامية ا ية  مجدول أعامل ا ميلتمن تع األمم  منان عددّكسـو لمت من ا
ية،  سـحبقوق اإلسان األسا يةأين نجن إ ومىض يقول. لتمن احلق يف ا توقف يف ح الا ية  ييذ جدول أعامل ا لتمن تنف

يق  ية  شاء آ سـعىل إ ل يذ تنن نه هورصدلتنفا ناك مقرتحا. عوإعداد تقارير   يف ادلورة قدما نهويف هذا الصدد، 
نة، واحد من اجلزائر  مينإىل إضافة كسـتان وابالربازيل وللجاألخرية  يق وا ند ومرص وموزا لا ب مه ته ،ل م وآخر قد

شات توبني من  .اجملموعة ابء نا قا شاورات مل ملاألوية وا ية ل ندما يف تقارب وجود مسغري الر نظر  عوهجات ا يتعلق ل
يةبطريقة األمر  ناء الوفود والحظت  .لمعل اآل تكون قادرة عىل ثأ نة  ية أن ا سـادلورة احلا للج يلل تلف لتذ خم 
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توصل إىل اتفاق  بات وا لا واذلي  CDIP/5/2ثاملدير العام الوارد يف الويقة تقرير عىل الوفد أثين و. مجليعا قبهليلعق
ية قدم ي ية معلنظرة شامةل عن  لتمنيذ جدول أعامل ا تقرير25الفكرة الواردة يف الفقرة وأيد تنف تعلق . ل من ا يوفامي 

تعلق7ابلفقرة  يةاب ةمل ا يات الو نالسرتا طيج ية الفكرية، ت يات إالوفد قال للملك  ثل هذه الاسرتا تيجن  ها أنم لبغي   ين
تاكرتمتحور حول  تاكر ويس الا ية والا ية الفكرية من أجل ا ية  يات و باسرتا ب من ن ليج لتللملك ط اسرتسل و.  فقطت

سن أن هنقائال إ تقرير مؤرشات يقدم ملسـتح من ا يعة بلا ية طبشأن    مبا يف ذكل بعضا،ومضموهنتيجالاسرتا
بدائل و نقحة من قامئة اخلرباءنإاتحة ، طلب 9 إىل الفقرة تهشاريف معرض إو. املرونةمواطن لا  مسخة 

شاريني  تعلقة مب) أ (19الفقرة وفامي خيص . دلول األعضاءلستالا ، أعرب الوفد عن 2009لسـنة ؤمتر املاحنني ملا
بالغ اليت لهذا املؤمتر تارياحه  ية  وخبصوص. تعهد هبا املاحنونملومتىن احلصول عىل معلومات عن ا تو صا يف  40ل
تقرير1املرفق  ية أن ، الحظ لل  تو هذه ا صبرانمج العمل  ل يذ ل ته األمانة،  سب ما قا تنفمل يعد بعد وأنه جيري،  ل ح ّ ُ

ية ية ا نا ية من ا تو لعملا ل ص يل األمانة، طلب لشاق لاعمل الوفد ابل  وفامي أشاد.حل تفا صحلصول عىل مزيد من ا ل
يةلجنز أحول ما  تو صيذ هذه ا ل يع إجراء وأيد اقرتاح بعض الوفود إعادة إدخال . تنف مجالرتكزي عىل رصد 

يات  تو صا بةل ل يات للجنةملقيف ادلورات ا تو ص، مبا يف ذكل ا رشةل سع  عا رشوعات وحاةل لت يدملا يذق  وواصل . لتنف ا
شريا إىل ية مجموعة أن  متدخهل  ناطق وتشمللتمنجدول أعامل ا تلف ا مل  توحيهخم  يدمع إرساءمن أمام لك  ةمف 

ن ية فكرية  ميكنظام  ساعد عىل ادلفع اب أيضا هملك بحث عن يكون لتمنية إىل األمام ويأن  يل ا نه  لالغرض  تسه م
 .ي املفاوضات يف الوبوتجماالخمتلف توافق اآلراء يف 

نأ .42 تخابه هو يجرياي الريس عىل ا ن وفد  ية معراب عن ئن بدلان األفر يده ملوقف مجموعة ا يقتأ ل . عرضه وفد أنغوال كامي
تاز ملا قامت به من األمانة عىل وأثىن كذكل  ته من مممعل  يه الوفودهمواثئق موملا قد تو جمة  وأشار إىل أن . ل

رش  اقرتحتاألمانة ية عن  اتعوملعددا من واثئق ا سائل املوضو بادئ وا عا مل يةجلمل بعض لتمندول أعامل ا ل وأن ا
يذمهنا يد ا نف  هم هنإ وقال. لتق تواصل اأمل من ا تظملتنفيذ ين  رشعملنا تكل ا مل  يع األهداف توأن  اتل مجتحقق 

ية  يةاملربانمج وثويقة ال يف الواردةسـاألسا هم أيضا أن . 2011-2010  للفرتةنزيا يذ بدأ يملومن ا جلدول الفوري لتنفا
ية يد لتمنأعامل ا با. األمم ىدافرددها حت األولوايت اليت مع مراعاةالوطين لصع عىل ا وضع بدرة املدير العام مبورحب 

ية الفكرية  ية  يات و للملكاسرتا ن طيج بري بذكل اهامتمه ا وأبدىت يتطلع إىل مزيد من  قائال إنه ملرشوعلكا
شأن طرائق  شات  نا با ق رشوعات وضعمل تطرد قائال.  هبذا املوضوعتاملربطة ملا نه جيب إيالء اهامتم خاص إ سـوا

بدلان األق ية وا نطقة األفر ياجات ا لال مل يقت نطقة وح يهتاحتياجاهتا ينبغي اإلقرار ابملل منوا اليت تقع يف تكل ا ناء تلبو ث أ
يذ تصدي . لتنفا بغي ا لو ل ية مين سـتحدايت الر يل ائيل نفاذ إىل حلصول عىل األدوية وقبن  يا لا نولو جاملعرفة ونقل ا لتك

ية وغريهاوم بو وواليهتا لبيئعاجلة القضااي ا  وأثىن  وأشاد بهتقرير املدير العاموأشار الوفد إىل . ييف حدود موارد الو
تقدمي  عىل نويتقريرباملدير العام للوفاء ابلزتامه  لية ا شامل عن سـ  نة إىلتنفيذمعل  سرييتزايدة  ودعاه إىل للج ا

رشوعاتتنفيذ  يد الوطينملا ناءة وا وارهإىل أداء أدودعا الوفد أيضا ادلول األعضاء . لصع عىل ا يهببطريقة   جتو
سلميجتاه منية يف الالتجدول أعامل ا رسعة  لا لوإجياد حل  ية، من  نيلبندين املعلقب شاء وهام لتمنجدول أعامل ا نإ

يق واعامتد  ية  سـآ ياواثئق للتنل نولو جرشوع نقل ا لتك  .م

يا  .43 نأ وفد إيطا لو تخابهه نالريس عىل ا يان ئ يده  ب معراب عن تأ  إن وقال .ابء اجملموعة بويان األورويبالاحتاد لي
ياتبتمنية لجدول أعامل ا ية هو  ه امخلس واألربعنيصتو بو الرا ية الو مجزء أسايس من اسرتا ي ية إتيج مللكىل رش ا ن

تعاون ادلويل و ية اإل اتعورشملالالفكرية من خالل ا تفالقال إن و. ددةاحملئمنا بدء نفاذ اب حالا لذلكرى األربعني 
بو ية الو ياتفا يد لالوفود فرصة أمام   أاتحق كتأ بو بعمل ا الزتاهمجمددا عىل ل يةوجبيالو وأوحض أن . لتمندول أعامل ا

تاكر هو أحد اجلوانب  يةبالا بالغة األ مها تطويرل تصاداتل  تصادية وإجياد ق الا ق طريقة للخروج من األزمة الا
ية برية مبا فهيوأضاف أن. ملالعا نظمة تواجه حتدايت  ك ا يةا حتدي مل تطرد قائال إن . لتمنا رشسـوا ات عوملبعض ا

بعضأجنزت فامي أ بالاختاذ خطواتنتظر ي اآلخر لن ا حوار إرساء أن ومىض يقول إنه واثق من . مسـتق ملموسة 
هد الطريق  لناء بني ادلول األعضاء من شأنه أن  مي تقدمتحقيق ب ية، وخبصوص . لمزيد من ا لتمنجدول أعامل ا

يف ةأشار الوفد إىل رضور هود تكث  يةربامج الرصد  ومهناجلا يةمن أأفضل بشلك  ئاإلمنا   العملججل تفادي ازدوا
تاجئ يمي ا سني  نوزايدة الكفاءة و لحت يذ . تق ية  تقرير املدير العام اذلي أكد عىل أ تنفوأعرب عن تقديره  مه ل
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ية األ وعاترشملا رش ئاإلمنا يق مع اجلعربعة  شلتنسـديدة اب ُّا يه من و األخرىربامج الو عبل جتو ادلول األعضاء ب
باع  تاجئ قامئة عىلإدارة تمن أجل ضامن إ  جامتعجدول أعامل الا عىل هامتم خاصاطلع ابوأشار أيضا إىل أنه . لنا

يات اخلاص ب يق لآ تقاريرالرصد ولتنسـا نظامت ادلوية . لوإعداد ا تعاون مع ا ته يف رؤية مزيد من ا لكام أبدى ر مل ل غب
ية تجارة العا نظمة ا ثل  ملاألخرى ذات الصةل  ل م ية و وم ملنظمة الصحة العا ينظمةملام برانمج و ة لألرصاد اجلويةمل العا

ئة  تحدة  للبياألمم ا تدامة جلعل زء أسايسهذا جقال إن ، وحتسني احلوار مع القطاع اخلاصومل ية  سـ من اسرتا ميج ت
ية الفكرية نظام  يع بدلان العامليمنو مللكا بو مع أحصاب املصلحة اآلخرين وأضاف أن . مجلفائدة  كفيل بأن يتعاون الو

يق األهدا حتقساعد عىل  يةي ية لأل لفف اإلمنا شريا إىل. ئ دور ب الاضطالع عىل احلكومات أن موواصل تدخهل 
بغي أن يكون نشط  ية ينو ية حمددة اب انامقرتلتمنجدول أعامل ا ية عىل أساس خطط و نياسات ا حملل طسـ  إلذاكءل

ية الفكرية  ية ا مللكالوعي بأ تصادي وحفزيف مه منو الا قيق ا تاكريةوديدة اجلنتجات مل الزايدة يف الحتق ورأى . بالا
شئ الوفد أن بدلان األخرى أن  نه ال بد  تاكر اذلتلل بندوق الا يإضعته حكومة ي وص تاكربغية  اليطا بيع الا  تشج

متويل العام عرب توسطة اتلمرشعلل ا رشاكت الصغرية وا مل اليت تركز أساسا عىل ا ية الفكريةالعامةل ل  .مللكيف جمال ا

نأ   .44 تخابه ئالريس عىلبدوره وفد الرنوجي هو تاز اذلي اللألمانة عىل ّوعرب عن خالص تقديره ن ا تحضريي ا ملمعمل ا ل
ياميالرتكزي عىل القضااي العالقة وإجراء عىل الوفد اعد س شاتتلتقا نا ق وا  تقرير  عىل ابهامتم خاصإنه اطلع وقال. مل

ية يذ جدول أعامل ا لتمناملدير العام عن  تنيو. تنف تطرد قائال إن الو ثيقا تقدمان CDIP/5/3 و CDIP/5/2 سـ
يدة عن  يفنظرة عامة  ية ةسامهم يةكمف ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  لفالو ئحتق  وصفا وتقدمان ت وشالكن خري تذكرةي

منوي لمفيدا للغاية  نطاق اذلي يعد جدول أواسع اللتإلطار ا ّا ُ نالتمنية جزءاعامل ل ته ابإلشارة إىل . هم  لكموواصل 
ت العديد من احملافلأن  ية و تناولتلفة خملا تصادية والاجامت ية الا هدف العام  عا قمن تني للتل دور فرسات ثيقأن الو

بو  يليالو بذل هجمن دواعي رسور الوفد و. لتفصاب بو  تأن الو ية ل مزتايدة اودي نظامت احلكو تعاون مع ا متعزيز ا مل ل
بوتوتعلق . لادلوية األخرى تخصصة،يخربة الو بعدا يف ذكل مللكية الفكرية مباب ،م بصفهتا واكةل  لملكية ل اإلمنايئ لا

هم  ، وذلاالفكرية تخدام تعاوين أفضل هنج إجيادملمن ا متع ومىض الوفد يقول إنه . يةلفعابملوارد اسـ ال املدير إىل سـا
يوم  باح ذكل ا لالعام  تحدث عن ص سعى دارةأن اإلكيف يوهو  مترارت  ية يف فعال لضامن إدماج  إىل سـاب لتمنقضااي ا

بو ا شطة الو يأ ية وجبلزتامه القوي جمددا اوأكد . نتظمة وأبدى تقديره ذلكلملن هم ور ادللتمندول أعامل ا اذلي ملا
بو تؤديه  شة أنه وأوحضيالو نا تطلع إىل  ق  بوع ذكل مي شرتكة سـاأل ية  مإلجياد أر يميض ية فعاةل  لتقعىل األقل لوضع آ  ل

نة  نللجمعل ا تقارير  عوتقدمي ا بو مراعاة  مع هل ييالك الو تام، أعرب . القامئةه يده وفد الخلويف ا لعن تأ لبيان اذلي ي
مترار يف إحرازتطلع إىليقال إنه يأدىل به وفد سورسا ابمس اجملموعة ابء و  للجنةيف أداء اتقدم لا سـ الا

يات لسؤو هامةللم هال ا  .تق امللقاة عىل عا

تخابه وأعرب عن ارياحه للطريقة اليت  .45 نأ وفد بريو الريس عىل ا تو ن نةيسئرالهبا  يؤديئه وأوحض أن . للج معل ا
نة  ية خاصة  هالمعيف أداء للججناح ا مهتيس أ ندمايك ية خصوصا  نا بدلان ا يع ا بريو و بة  عاب ل ل مجل ل مسـ تعلق الن ألمر ي 

يةب يات جدول أعامل ا منيذ تو لتص تطرد قائال إن ما يدل عىل هذه األ. تنف يه من أول مهية هو أن بريو سـوا
بدلان اليت  يةيف إطار  إىل األمام دول األعاملدفعت جبلا ية يف الوأراد . لتمنمجموعة أصدقاء ا عوفد إحداث نقةل نو
بو حىت  ساعدة ادلول األعضاء تيالو تعداد اتم  ملكون عىل ا يةعىلسـ ها اإلمنا توصل إىل أهدا ئ ا   الوفدواسرتسل. فل

نة وبعد إنه قائال ته يف أربع دورات  شار للج بعد  ك ، CDIP/5/2 ث الويقة يفدالوارتقرير املدير العام ل قراءتهم
ثري فميكنه القول بأن  تقدم قد حتققلكا ته وذلكل،  .لمن ا لتقدم ابم هذه الفرصة اغتنيف اغبأبدى ر إىل شكر لل

يد  سسلسـاملدير العام ا ية وب شديدل عىل الزتامه اي غرنفرا يات جدول أعامل ا منيذ تو لتص   عىلاألمانةإىل تنف
شوار إىل أن أشار الوفد د أنبي. لثناء ادلؤوبة اجلديرة ابودهاهج تعزيز جدول أعامل فامي خيص خاصة و طويل ملا

نظمة تلفة  شطة ا يع األ ية و للما خمل ن مج تطلب وضع  أن رأىو. لتمن ييق ذكل  يق حتق ية  سـآ تنفيذ رصد من أجل للتنل
يةجدول أعامل تا لتمن ا بعو ثه معراب عن و. تهم توصل تكون أن يف أمهل يواصل حد نة قادرة عىل ا لا ىل اتفاق إللج

بوع كام عرب عنذكل ية ذكلسـ األ سلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الال تين وفد ا من مىض يقول إنه و.  والاكرييبل
هم أن  ياتلكملا تو ص ا يع األهداف  نفذتل يق  مج  توسطلتحق يع األعضاء عىل و. ملعىل املدى القصري وا مجحث 
سامهة  ناءة من خالل مسامهةملا . قصري يف وقت ا واليهتمن أداءجنة للا لمتكني ةلمييقإ أو ةي مقرتحات فردتقدميب 
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بادوااختذوأثىن عىل اذلين  ية وأعرب عن إميانه اب راتم  ية الر تو سـبادئ ا جهي ل ته يفئيمل تلف غبور تأكد من أن  خم ا ل
يات  تو صا شلك املقدمةل شريا إىل. سلميب نفذت  نة موواصل تدخهل  وأن  جدا يشمل نطاقا واسعاللج أن معل ا

تاح أماهما حمدود للغايةال يةنفيذ جدول أعاملبت مشديد الالزتا أنه وأضاف. ملوقت ا تعداد وهو لتمن ا سـ عىل ا
يانيع مجلاوحث . بناءةو  رصحيةللمسامهة بطريقة ها كون يسـ أن اإلجنازات اليت نسـعىل عدم  غمن املمكن بلو

يةل هممة جدا سـت ية الفكرية و سـؤكد أن نظام ا لية التحقيق امللك ية والالتمن يةفثقا ية والاجامت يا عتصادية وا سـ لسـ ، ق
بغي ل  .والرصاحةلوفود إبداء املرونة ينومن مثة 

نأ وفد كواب الريس وأكد دمعه  .46 ئو يق هل ه نة حتقيف  ية وفعاةللللجا بتاجئ إجيا يان اذلي أدىل به وفد مرص . ن لبوأيد ا
ية شاء مجموعة جدول أعامل ا منوإ يةلبيان اذلي أدىل به وفد وأيد ا. لتن سلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الال تينا  ل

يدا اتما كام أيد. والاكرييب ية اليت قال مجموعة جثيقة وي تأ تنفيذ فعال جلدول بلوغ ىل إهنا هتدف إلتمندول أعامل ا
متدمنية لتاأعامل  ية، فإن كواب بصفهتا بدلا عضوا يف ، وإضافة إىل ذكل. 2007 يف ملعا م زتتللتمنمجموعة أصدقاء ا
يةدول أعاملجبكبريا الزتاما  تطلب وحدة قوية جتأهنا تقر ب ولتمن ا ها اآلن يف مرحةل  تد  ية ونفس يجسامهة اسرتا تم

يذللتأكد من أن جدول  ية قابل  للتنفأعامل ا سب  لتمن يؤدي إىل  كو ثريةفوائدسـ ب الوفد أن رأىو. ك  اإلمنايئ عد لا
نظمسيشمل لتمنية ادول أعامل جل مليع جماالت معل ا ية حاميةن هدفه هو ضامن إ قالة ومج مللك أحصاب حقوق ا

نظام اوذلكل .  امحلايةيهعنتا مب عىل عمل وضامن أهنمالفكرية  نارص ا يع  تعراض  هم جدا ا لتقد أنه من ا ع مج سـ ملع
بغي  هاحلايل ألن نارص مجيعأن حتمي ينال  ية الفكريةحلع ا سبمللكقوق ا بغي ، حف  تاكر اب أن تهنضأيضا لها ينبل  بال

شريا إىل. ارفملعوا ته  موواصل  يع نطاق الفوائد لكم ية تو سـ أ بدلان لتشملمه تقدم اليت يه ل تكل ا ليف حاجة إىل ا
يح  يش تمسـتواىتتكامي  بغي أن . لساكهناأفضل ع  يةاإلنتاجئ لتكون اينو هابجيا نظام حقق اليت  لبدلان لفائدة ال ا
تقدمة  نارص ميكهنهذأن إشارة إىل ملا تفادةللبدلان ية لتمن اقق أن حتالعه ا ًاألقل ا بار و. سـ نظمة واكةل ملهذه اعتاب

تحدة حل ملتخصصة اتبعة لألمم ا نةثالثنيست و وايلم يةوالية فهـي تضطلع ب اآلن، سـ  تجاوز حامية مهيف غاية األ ت 
متع ادلويل بأرسه الزتم احلقوق، وال سـامي يف الوقت اذلي  جمليه ا ية اليت ابتحقيقف ية لأل لف األهداف اإلمنا تفق علهيا ئ

نة واإعداد واثئق عىل  خالص شكره لألمانةالوفد عن أعرب و. رؤساء ادلول سة  للجدلورة اخلا تنظمي عىل م
يوم شاورات اليت أجريت يف وقت سابق ذكل ا لا يذ جدول . مل تنفوشكر أيضا املدير العام عىل تقريره عن 

ترب دلور عىل حضوره تكل ا وأثىنCDIP/5/2ثاألعامل الوارد يف الويقة  إىل شدة  إشارة واحضة جدا ذكلعة وا
ن اتعووضابمل هالزتام ليد ا بو ذكل إشارة إىل  يكون يف أن أمهل واصل تدخهل معراب عنو. شاقق بعدم يالزتام الو

تفاء ابمجلع بني  رشكالا سبعوملا رشبإجراء ، ولكن أيضا حفات  شات وإعداد الربامج وا نا ملا ق  اليت من وعاتمل
ية  جلدول أتسمحشأهنا أن  يع جوانبسـتخدامابلتمنعامل ا ته الاكمةل يف  مج طا بو معلق تام. ي الو ترب ، خلويف ا عا

ية الأن الوفد  يمي جدول أعامل ا يق  ية ا منآ سـ لتل لتق شيتلتن شلك تق نو ناءب  ثيض أ نة يف مسـتف للج ادلورة الرابعة 
ية ابلغة2009نومفرب  تيس أ مه  يد الزتامه ومتفائل وقال إنه . تك شأن لبضامن اكأعاد تأ بتوصل إىل توافق يف اآلراء 

ند  هم لبهذا ا يق للجنة عىل اأنوأضاف . للغايةملا ن العمل جاهدة إن أرادت أن تضمن  يةاجئتحتق  .ض مر

نأ  .47 تخابههو نوفد رسي الناك حبرارة الريس عىل ا يهئوشكر الريس  ئ ية واليهت ئبوان هم ل مملنهتا سن  تنظميعىل  دلورة ح
سابقة تحضريية لالجامتع وعىل ا واألمانة شكر املدير العامكام . لا ية جلسات تنظمي ال سـامي لألعامل ا مإعال

ية تعزيز  ية  بل ادلورة الر بغندوبني  مس يعاقللم تلفة  اجملموعات بستا نظر فهيا خالل لخملا سيسائل املعلقة اليت  لم
يان اذلوأيد . ادلورة يوية ويلبالوفد ا ند ابمس اجملموعة اآل سـ أدىل به وفد ات  مجموعة جدول ابمسمرص  بيان وفديل
ناءه من أجل إرساء عالقاتوقال إن. لتمنيةاأعامل  ية األمانةحيث   ادلول األعضاء،بني  وفعاةلةب  هات ا ملعن وا جل

هدف الهنايئ عىل بلوغ األخرى  توصل إىل لا يدا اكمال وأيد . توافق اآلراءلأال وهو ا شاء يوفد رسي الناك تأ نإ
ية المجموعة يومأطلقت  يتلتمن جدول أعامل ا يا ذكل ا لر يوم اذلي  موعةن اجملقال إو مس يار ذكل ا نت ا لأ خت سح

يوم  تفال اب ليصادف الا ية الفكرية وح نوية األربعني دلللملكالعاملي  بوخول السـاذلكرى ا ية الو يتفا نفاذق . ل حزي ا
ناء اذلي اب وأشاد شأن القضااي اللتوصل إىل اجملموعة أعضاء سلكهلبلهنج ا نةملطروحة ب توافق اآلراء  . للجأمام ا

تطرد قائال إن هذا او شسـا يع ادلول ل خري ريبلهنج اإلجيايب  شاركة  ية  مجيق أهداف جدول أعامل ا مب لتمن تحق
بو ية خطوة أضاف أنو. ياألعضاء يف الو يات جدول أعامل ا من اعامتد تو بو يف تعزيز  حنو إىل األماملتص يسامهة الو م



CDIP/5/10/Prov. 

19  

يةهداف األحتقيق  بئاإلمنا شامةل  لل ا يةل نا مدلان ا ية يف و. ل لتمننذ اعامتد جدول أعامل ا  الوفد الحظ، 2007 سـنةم
ية ارتفاع  نا بدلان ا ندويب ا مالوعي بني  لم يةبني  الروابط خبصوصل ية الفكرية وا لتمنحقوق ا  دعوي الوفد واكن. مللك

بو واحملافل األخرىاجامتعات  يف دامئا ية  إىل يالو ياسات إنفاذ حقوق ا مللكاملرونة يف   بناء عىلالفكرية سـ
ية يف ادلول األعضاء منتوايت ا لتسـ بو عىل مر هممة عىل اترييتغيشـيد الوفد بإجراء  وإذ. م ي بعض جلان الو

نني،  نظمة فإنه لسـا ملتقد أن ا ية نظرا خلربهتا ومواردأكرب يف إطار ور مبقدورها أن تضطلع بديع  هائهجودها اإلمنا
تاحة تقرير وأحاط الوفد علام . ملا لية اعن لاب تقرير عن تنفيذ ومعل ية لا ية لأل بو يف األهداف اإلمنا لفسامهة الو ئ ي م

نظمة بني ربط الوشكر األمانة عىل حماوةل  يةهداف واألملأعامل ا يةئاإلمنا نا بدلان ا شامةل  م ا ل لل  رأىالوفد  ولكن. ل
تطلب أن  ية  يات جدول أعامل ا ييذ تو من لتص باعتنف تعدد اجلوانب مسـتدام  هنج تإ جموعة من يام مبلق اعندمو

بو شطة الو يأ نظمة ومىض يقول إن . ن ها ينبغي أن تعززملا ية وتقدمتكون فكرية الملكية لل ثقافة معليف   للتمنموهجة 
ية يات الو شأن الاسرتا توازنة  نشورة  يج ب طم ت بةم نا سـ ا يدات واملرونة أوجه  عىل أساس مل ناءات وا لتقيالا سـتث

تاحة تعلق و. ملا ية ابيفامي  نساعدة ا بو عىل  الوفد أن رأى، الكفاءات تكوينولتقمل ية أن تيالو بىن ا تدمع تطوير ا لتحل
ية  نولو ية وا ية ا جالو لتك لعلم يةطن نا بدلان ا ميف ا ل شطة بتاكر وتهنض ابال ل ية نألن أ ساعدة ا نا منو ملالتقمل لنوعة تعزز ا ت

تصادي بو كذكل أن. قالا ته قائال إن عىل الو يوواصل  ية لدلول لكم ية ا لتحت تطور ا  األعضاء جلين أقىص قدرلبن
ياممكن نولو نافع من نقل ا ج من ا لتك نفاذ إىلمل يضمن ا ل، مما  شاء وأضاف أن. رفا املعسـ يق فعاةل لرصد نإ ية  سـ آ تنل

ية  يات جدول أعامل ا منيذ تو لتص ميتنف نود جدول األعامل املعلقةهو  هتقيو همة و بواحد من  نةيف ملا  أن رأىو. للجا
بعد اإلمنايئإدماج  نظمة يف مجييف  لا بو من شأنه أن يعزز دور ا ملع جلان يف الو يةولوايت األي ه ال أنولبدلان ل ئاإلمنا
يةتحدايت للمسـمتر  رصد بد من بو ئاإلمنا ياملربطة بعمل الو ية يف ت تصل اب سني كفاءة العمل ا من من أجل  مل لتحت
نظمة يد عىل  الوفد وأعاد. ملا تأ كا ته اذلي للمقرتحدمعه ل تان والربازيل من اجلزلك د و وفمقد ناءكسـائر واب  ادلورة ثأ

تطلع إىل اختاذ قرار  نة وقال إنه  يالرابعة  شأنللج بريو.  يف ذكل الاجامتعلهبذا ا ته قائال إنه يود ا تمت  تعا للكم  عن خ
تعد ئدول األعامل وأكد للريس جلخرى األبنود لاآرائه يف  للأنه  إجراء عقد دورة انحجة و من أجل تعاونمسـ

يع ادلول األعضاءبن ومفتوححوار   .مجاء مع 

ته  .48 ية وال تخابه وشكر الريس ا بني الريس عىل ا نأ وفد ا يو نهت ن لفل مله ئ بة ؤيعىل ما أبداه من رئ يادقة اث يدةقو . شـة ر
تفائل بأنوقال إنه نة م  يادةللجا تكون بق  سـ الريس  شطة إدماجقادرة عىل تعزيز ئ يع أ ية يف  ن جدول أعامل ا مج لتمن

بو بو حتت إرشاف املدير العام ملأثىن عىل اكام . يالو املقدمة لتقارير والواثئق إلعداد ايبادرات اليت اختذهتا أمانة الو
تطرد قائال إنه يؤيد. لدلورة يان متاما سـوا يوية ولبا ند ابمس اجملموعة اآل سـ اليت أدىل هبا وفد ات وفد مرص بيان يل
ية مجموعة ابمس  ثاُاليت شلتمنجدول أعامل ا ية يؤمن إمياانو. يلكت حد ية الفكرية أداة  للتمن راخسا بأن ا مللك

تدامة ية ة إىل هذا اإلميان الراخس يويل اضافإو. ملسـا يةحوافز   توفريملسأةلمهلوفد أ إلبداع ابللهنوض  فاك
تاكر، بب بوالا يةتقدمي الوفد خلاص شكره إىلس وهذا هو  يذ جدول أعامل ا لتمن املدير العام عىل تقريره عن  . تنف

شريا إىلواسرتسل الوفد  ثه  محد ية الفكرية اليت امحلزنعات بعض ال بروز ي ية يف جمال حقوق ا مللكا حزي  هددتئ
يةاذلي احملدود أصال  العامةسـياسةلا نا بدلان ا تاجه ا م  ل ل يات جدول أعامل . حت صوأعرب عن رسوره ابعامتد تو

ية يف  بووهذه ، 2007لتمنا بدلان  فهياحتقيق تطلعات ادلول األعضاءمن أجل  يفرصة فريدة للو ل، وال سـامي ا
ية نا ما ية الفكرية  توازن عادل يف إطار تعزيز وإرساء ،ل تعلق هتااميحومللكا ياسة العامة اب يفامي  لسـحلفاظ عىل حزي ا

ية جدول تنفيذ أن وشدد عىل . واملكل العام شطة  فعاالتنفيذا لتمنأعامل ا يع أ نيف  بو مج يس فقط أمر رضورييالو ل 
نا بدلان ا بة  ماب ل لل يع ادلول األعضاء لنسـ نظمةيف مجلية ولكن أيضا  يات أن تكلكل ذ،ملا تو ص ا يات  يهل  تضمنل آ

نة  شاركة الاكمةل ألعضاء ا مجيعا للج ية الفكريةنظرا إىل  وهممل ها من ا تخال مللكالفوائد اليت ميكن ا ص وذكر أنه يود . سـ
يات إىل  احلاجة يربزأن  شاء آ لإ بة ن سـنا صيذ تو رصدإجراءات للتنسـيق وم ية تنف ميلتمنيات جدول أعامل ا  هتقيو

تقارير ية اجامتع ىل إوأشار . هعن لوتقدمي ا شأن األهداف اإلمنا تحدة  يويورك حلضور مقة األمم ا ئقادة العامل يف  ب مل ن
مترب  ية يف  سبلأل تقدم اذلي أحرزته ادلول األعضاء من أجل  2010لف ليمي ا وواصل تدخهل .  الزتاماهتاخبصوصتق

تقرير األمانةنه أحاط علامإ قائال ية تقرير إىل  وأشارب  ية لأل يق األهداف اإلمنا ية ابلقصور يف  لففرقة العمل ا ئحتق  ملعن
ية، وال سـامي تكل اليت أقراذلي  ية لأل ية الفكرية يف عدد من األهداف اإلمنا ية دور ا لف بأ ئمللك   فهياكوني قدمه
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نولويج  تطور ا تاكر وا لتكالعمل والا ل يق تعزيز قدرة ادلول ل حالب يةهافهداأحتقعىل  ية لأل لف اإلمنا الوفد وطلب . ئ
يةاألمانة معلوماتتقدم أن  ية عن ف إضا يات لا ومعاجلة القصوركيف  ية الواردة يف صتو ملعنتقرير فرقة العمل ا

ية  ية لأل يق األهداف اإلمنا لفابلقصور يف  ها يف معاجلهتائحتق نظمة أن  نوي ا ية اليت  سلكأو ا تيف مل ت   وشكر األمانة.لك
ية إىلإشارهتاعىل  توى املعين ابحلق يف ا ية ا من تقرير فرقة العمل عا سـ لتل تعريت المل ية جدول  تضسـ ا لتمنأعامل ا

تربته ية عوا ياق هممةمعل  هدفسـ يف  يةمن األهداف  8 لا ية لأل لفاإلمنا تطلع. ئ  إىل تلقي معلومات حمددة يوقال إنه 
ية معاجلهتا  شأن  كيفمن األمانة  توى لنتاجئ اليت توصلتلب ية ا سـ إلهيا فرقة العمل عا ها أوملل با نوي إ ية اليت  ع ا تيف ت لك

تعلق، وخاصة يف معاجلهتا يكو فوكودالتقيمي اذلي اب يما  سور سا كأجراه الربو ثةالوفدوواصل . ابر-في  ئال إنقا ي حد
تفاع  يةادلول األعضاءنا نا بدلان ا م، وال سـامي ا ل تفاعا اكمال، ل هااب نا تخال صلفوائد اليت ميكن ا ية الفكرية سـ مللك من ا

سعي عند تصاديةإىل ل ا ية والا ية الاجامت قيق ا عحتق تطلب مهنا لتمن تفادة الاكمةل من ي  سـأن تكون قادرة عىل الا
ها األمانة يف إطار اإلجراءاتالوفد ابقر وإذ ي. لالزتاماهتا ادلويةو اليت تامتىشاملرونة مواطن  بذ لهود اليت   تجل
تخذة ية ملا تو يذ ا ص  ل ية،  من14لتنف شريلتمن جدول أعامل ا بغي إيالء يفإنه   املرونة أكرب ملواطن اهامتمين إىل أنه 

ياجات  ية الا بة  نا تا ب سـ حمل  يف هاجمودلتمنية لدامعة معايري  وضعوشدد الوفد عىل رضورة .  معنيلبدل اخلاصةلتل
ية واملع تعدد األطراف، وال سـامي يف جمال املوارد الورا ية الفكرية ا ثنظام ا مل بري مللك يدية وأشاكل ا تعارف ا لتقل ل

شاء نظام دويل ملزم  يدي وإ ثقايف ا نا تقل يةنتدابري قانوية يتيح لل رشوعا  ملاكحفةئوجزا ملمتكل غري ا  .ل

ية .49 بدلان األفر يان اذلي أدىل به وفد أنغوال ابمس مجموعة ا نة وأيد ا يا الريس عىل تويه رئاسة ا نأ وفد  يقو ئ لن ب للج ل له . كي
تقد نانه للمدير العام عىل احملافظة لوأشار الوفد مع ا ية الفكرية وعرب عن ا ية وا ية اب نة ا تير إىل معل ا من ن مللج مللك لت ملع

بو ورفع تقرير إلهيا  شطة الو ية يف أ تعلق بدمج جدول أعامل ا تقدم احملرز ا نة علام اب يعىل الزتامه وإحاطة ا ن من مل ل لتللج
هره امل. هبذا اخلصوص سائل ظوعرب الوفد عن تقديره أيضا ملا أ بادرة يف  مدير العام من اهامتم خشيص وروح ا مل

ية منتصل جبدول أعامل ا رشوع جدول أعامل . لتت يذ  بو وسعت، يف إطار  نة بأن الو موانهتز الفرصة إلعالم ا ي تنفللج ّ
يا و شمل  ية  ساعدة ا ية، نطاق ا كينا ت ن مل لمن لتق بارات بني لت يه ا ياانت وأجريت  بادل ا تشلك نظام رائد  عل ب خت ل ل ِّ ُ

يةملا نا ية ا يين  هد ا ية الفكرية وا ية  ية األفر عنظمة اإل لص للملكمي لك ملع للملك يق رشوع قطع شوطا . قل ملورأى الوفد أن ا
بىنكبريا يف  لرش ا ية ن يا املعلومات والاتصاالت ونظم الاتصاالت اإللكرتو نولو ية  ن ا جت لتك نظام لتح تفعني  ببني ا ملن

يا وبدلان ية الفكرية يف  نا نظمة اإلكيمللك ق ا ية الفكريةمل ية  للملكية األفر يق نظام حقوق . لمي تفعني  بوعرب الوفد ابمس ا ملن
نة يف جمال  ية الاك نواقص األسا ية وغطى ا رشوع اذلي عزز الفعا هذا ا نانه  يا عن ا ية الفكرية يف  ما ل ن سـمللك ل ل مل مت كي

يا ية الفكرية  بكينالاتصاالت يف نظام إدارة ا بدلان ا. مللك نظر إىل كون بدله من ا لواب يل ل ية، أعمل الوفد بأن  حتمنا مل
بادرة  ناء عىل  ية  ياانت الرباءات ا مقواعد  ب ن يقطع شوطا .  جاربوابة ركن الرباءاتلكيب رشوع  سـوذكر الوفد أن ا مل

يا وأكد عىل دور إدماج  تطوير يف  بحث وا سات ا ية الفكرية يف مؤ ياانت ا نفاذ إىل  نطويال يف تعممي ا كيمللك ل ل س ب ل
ية الفكرية يف الا يةمللكا ية الو يات اإلمنا نسرتا ئ طيج بو إىل تعزيز ما تقدمه . ت يا الو يق ذكل، دعت  يا حنو  يو نسع كيحتق

يات  ياسات واسرتا بدلان األقل منوا وال سـامي من أجل إدماج  ية وا نا بدلان ا ية إىل ا ساعدة  يجمن  سـ ل ل ل ن تم م تق
ية ها اإلمنا ية يف برا ية الفكرية الو ئا جمن يانه، أشار الوف. طمللك تام  بويف  شأن خ تعاون  سا لغة نظام معاهدة ا بد،  ل مقتب

يد  يذ عىل ا ية إىل مرحةل ا رشوعات جدول األعامل ا تقال  لصعالرباءات، إىل أنه قد حان الوقت ال من م لتنفن لت
توى الوطين. الوطين يذ عىل ا ية ا نرص هام يف  تاجئ  رشوعا قامئا عىل ا سـوأكد الوفد أيضا أن  معل ع ن ملم  .لتنفل

نأ وفد إيران  .50 هو(هو ية–رية مجلا نكة من ) م اإلسال يادته ا نة يف ظل  متكن ا ته يف أن  حملالريس وعرب عن  قللج ثق تئ
ناءة حول القضااي املطروحة علهيا شات  نا بإجراء  ق وعرب الوفد أيضا عن تقديره للمدير العام واألمانة عىل ما . م

مية وإعداد واثئق الاجامتع وتقاريره يانني ال. قبذاله من هجود  ند لبوأيد الوفد ا يلذلين أدىل هبام لك من وفد ات
باعا ية  يوية ومجموعة جدول أعامل ا بدلان اآل تووفد مرص ابمس مجموعة ا من سـ شاء مجموعة جدول أعامل . لتل نومزي إ ّ

يث يؤمن أعضاءها إمياان راخسا بإقامة توازن يف  ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا سة  ية ادلورة اخلا حا مللك من ن للج م تمن لت ملعل
نظام ادلويل ية الفكريةلا ية . للملك  يوم العاملي  يالد اجملموعة مع ا للملكوقال الوفد إنه ملن ابب احلظ أن يزتامن  لم

بو يالفكرية واذلكرى األربعني إلشاء الو ية . ن بادئ الواردة يف ورقة مجموعة جدول أعامل ا منوقال الوفد إنه شاطر ا لتمل
ئة موا ية الفكرية  يح ا توأعرب عن إميانه بأن  ي مللك بت يةت هل إعامل احلق يف ا ية و تاكر وا منية لال من تب لت ويف هذا . تسل
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بو شطة الو بعد اإلمنايئ يف اكفة أ ية حافزا دلمج ا شاء مجموعة جدول أعامل ا ترب الوفد إ يالصدد، ا ن ل من ن هد . لتع ستشوا
يه ما ييل يث جاء  فالوفد مبا ورد يف تقرير املدير العام  ية عىل: "ح يذ جدول أعامل ا مننطوي  لتي يد تنف هود  بع  جم

تجزأ عن اكفة األعامل اليت  ية كجزء ال  نظمة، ويضمن األخذ بقضااي ا سعى إىل حتويل طريقة معل ا ياملدى  من مل لتي
نظمة بو بصفهتا واكةل " ملتضطلع هبا ا تحويل وأنه يؤمن برضورة اسرتشاد الو ثل ذكل ا تطلع إىل  يوأفاد أنه  ل مي

تحدة ابألهداف اإل نظومة األمم ا ملتخصصة يف  م تحدةم ية الواسعة لألمم ا ملمنا ياق . ئ لسـورحب الوفد يف هذا ا
رشوع  بو يف  سامهة الو ناسب عن  تقرير املعد يف الوقت ا ماب ي م مل تحدة أهداف ل يةملاألمم ا ية لأل لفاإلمنا  اذلي شدد ئ

ي:"عن صواب عىل ما ييل ترب حقوق ا بغي أال  ية فكرة أنه  شأن ا بو  مللكيف مصمي جدول أعامل الو تعن من ب يي ة لت
ية ثقا ية وا تصادية والاجامت ية الا فالفكرية كأهداف يف حد ذاهتا لكن كوسائل للهنوض اب لق ع وأعرب الوفد ". لتمن

ئاهتا بو و تلف جماالت الو ية داخل  يعن إميانه بوجود حاجة إىل مقاربة شامةل تقود إىل دمج ا ي خم همن ويف حني . لت
نرص املفاهمي يف رشوعات  ية القامئة عىل ا عشلكت ا مل هرت حاجة إىل األخذ مبقارابت ملهنج نظام، فقد  ظ ذكل ا ل

نظر  هايأخرى اليت  يه اخلطوات سعىل أسا ند إ رشوع كأساس  ية  تا يات ا تو تاجئ ادلراسات وا ل إىل  للم خل ص ل تن تسم
ية ية الفكرية إىل . لعملالالحقة وا ية وا ية اب نة ا تقل ا بارة أخرى، ذكر الوفد أنه قد حان الوقت  مللكو منن ن للج لتبع ملع لت

ية الفكرية من خالل ا تصةل اب تحدايت ا تعلقة بوضع القواعد واملعايري ووضع حلول ملموسة  ية ا ثا مللكملرحةل ا مل لل مل ن ل
بة نا سـتصممي ادلالئل والصكوك ا ياغة . مل ية عىل  نا بدلان ا ساعدة ا نة أيضا  رشوعات ا بغي  صو ل ل م للج ممل ين

ية الفكرية ياسات ادلوية يف جمال ا مللكا ل ياق،. لسـ رشوعات املذكورة بطريقة تعاجل لسـويف هذا ا بغي تقوية ا مل  ين
نظرية ية بدال من املفاهمي ا تاجئ ا رشوعات أن تويص اب بغي  ية و نا بدلان ا بات ا ياجات و لا لعمل ن للم ل ل تطل لت ن يم م . ح

ي ية الفكرية حول  ية وا ية اب نة ا نوي إىل ا نفوعرب الوفد عن دمعه اللزتام املدير العام برفع تقرير  تمللك من ن للج لتسـ ذ ملع
ية تقرير اذلي ُعرض عىل ادلول األعضاء قدم نظرة عامة عىل دمج جدول أعامل . لتمنجدول أعامل ا لوقال إن ا

ية  نظمة العاديةلتمنا شطة برامج ا ملمضن أ ية ونظرة ن رشوعات جدول أعامل ا من فضال عن ملخص موجز عن  لتم
بل ها املدير ال. ملسـتقعن ا بذ هود اليت  لوعرب الوفد عن سعادته اب ية يف يجل لتمنعام واألمانة جتاه دمج جدول أعامل ا
بو يةتوالحظ أيضا مع الارياح أن . يأعامل الو يق جدول أعامل ا منبة  سـ لتشع شلك ويق مع اكفة الربامج تن ث تعمل  ب

بو ية وإدماهجا يف اكفة أجزاء نظام الو يذ جدول أعامل ا نظمة لضامن  ييف ا من لتمل وقال الوفد إنه يدمع أيضا فكرة . تنف
ية اليت تأخذ هبا إدم توقعة ومؤرشات األداء واملقارابت الاسرتا تاجئ ا ية يف ا يجاج شواغل جدول أعامل ا مل ن تمن ل لت

بل. خمتلف الربامج تقرير ا ية يف ا شعب ا ملقوعرب الوفد عن تطلعه إىل احلصول عىل وصف مفصل ألشطة ا ل ن ل . ملعن
ثةل يف حتويل ترك ية ا بادرة اإلجيا متوأشار الوفد إىل ا ب ية فضال عن تعزيز قدرة األمانة عىل ململ نظمة حنو ا منزي ا لتمل

ياته سقة مع خطط لك بدل واسرتا ية ا ساعدة ا يجتقدمي ا ت ن تمل مل وطلب الوفد إىل األمانة تزويد ادلول األعضاء . لتق
ية يف ا ساعدة ا لمبزيد من املعلومات املفصةل وامللموسة واخلاصة بلك بدل مضن اجلدول املعد ألشطة ا ن مل تقرير لتقن

تعزيز . القادم تصل  رشوع ا بوعالوة عىل ذكل، عرب الوفد عن تطلعه إىل احلصول عىل تقرير ا مل بو مل يإطار الو
تاجئ شطة لنلإلدارة القامئة عىل ا يمي أ ية الفكرية مبا يف ذكل  ية وا ية اب نة ا بةل  ن يف الاجامتعات ا من ن تقللج مللك لتملق ملع

ية بو يف جمال ا منالو رشوعات اجلاريةيوقال إنه أيضا . لتي يذ ا يا مفصال حول  ملتظر تقريرا مر نفحل مث أشار الوفد . تن
يذ جدول أعامل  تقارير حول  يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا يات ا شات ادلائرة حول آ نا نفإىل ا تتق لل سـ ل ق لتنمل

بة إىل ا ية وأولوية اب يات من أ يه تكل اآل تقاده عىل ما  سب ا ية واليت تدل  لا سـ مه ل سـ ع ح نمن لت تك لجنة املذكورة لت
بو بصفة عامة توصل . يوالو شرتكة ملحوظة وعرب عن األمل يف ا لوذكر الوفد أن لالقرتاحني املطروحني سامت  م

ناءة لاكفة ادلول األعضاء شاركة ا بإىل توافق لآلراء يف تكل ادلورة بفضل ا برية إىل . لمل ية  كوقال الوفد إنه يويل أ مه
تع يل لضامن ا ية من ذكل ا لإرساء آ ب بو لقل شطة الو ية مضن اكفة أ بو حول دمج ا ياون يف صفوف جلان الو ن من لتي

رشوعات اجلارية ية ومد ادلول األعضاء برؤية واحضة عن ا نب الازدوا ملو جتج تام، عرب الوفد جمددا عن . ل خلويف ا
مثرة تاجئ  يق  هود من أجل  شات وبذل اكفة ا نا ناءة يف ا شاركة ا مالزتامه اب ن ق مل ب حتقمل جل  .ل

نأ وفد كو .51 تخابه وشكر املدير العام عىل تقريره القمي الوارد يف الويقة هو يا الريس عىل ا ثلو ن ئب شأن CDIP/5/2م ب 
ية لتمنيذ جدول أعامل ا ية مضن اكفة الربامج، إنه يؤيد ما قاهل . تنف تعلق بدمج جدول أعامل ا منوقال الوفد فامي  لتي

سلفادور ابمس  ية والاكريمجموعة بلوفد ا شطة الربانمج يبتيندلان أمرياك الال تفاع صانعي القرارات بأ ن ادلاعي إىل ا ن
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ية الفكرية  ية عن ا ية إىل إعداد دراسات جتر تصادية الرا ية والا تعلق ابدلراسات اإلحصا مللكاجلديد ا ب م يق ئ مل
ية ية الفك. لتمنوا تصادية اب نارص الا مللكوأشار الوفد إىل ندرة مصادر املعلومات يف الوقت احلايل اليت تربط ا ق رية لع

سأةل ية يف هذه ا يا هل اختاذ القرارات ا ملمبا  سـ لسـ  . يس

نة .52 ية  شأن األعامل املوضو تعاون معه  نه وعرب عن الزتامه اب نأ وفد إكوادور الريس عىل  للجو ع ب ل يه وعرب الوفد . تعيئ
بد الرؤوف  يد محمد  سابق، ا نانه للعمل اذلي أجنزه الريس ا عأيضا عن ا سـ ل لت ئ  به  من تونس وملا حتىللبديويالام

يذ  توصل إىل  هود اليت بذلهتا األمانة  ية و سس غري، من الزتام جبدول أعامل ا يد فرا نفاملدير العام، ا تللج لل من ن لتسـ ل
ية  يعرب عن CDIP/5/2ثواسرتسل قائال إن تقرير املدير العام الوارد يف الويقة . لتمناكمل وفعيل جلدول أعامل ا

ية وشكر الوفد األمانة عىل إعداد. ذكل الالزتام نة ا سة  ناء ادلورة اخلا شة أ نا ن الواثئق اليت طرحت  للج م ث ق ملعللم
ية الفكرية ية وا مللكاب سلفادور ومرص ابمس . لتمن يانني الذلين أدىل هبام وفد ا لوأيد الوفد ا دلان أمرياك مجموعة بلب

ية والاكرييب باعا وعرب عن الزتامه ابلعمل مع مجموعةتينالال ية  ت ومجموعة جدول أعامل ا يةلتمن وأفاد . لتمن جدول أعامل ا
ية  ته أوال عضوا يف مجموعة أصدقاء ا ية  شاركة فعاةل يف بلورة اقرتاحات جدول أعامل ا منالوفد أنه شارك  من تم لت بصفل

ية يا جزءا من مجموعة جدول أعامل ا ته حا منو لتل ته بأن من شأن مجموعة جدول أعامل . بصف نا عوعرب الوفد عن  ق
ية يف هام بفعا ية اإل لا سمن يةلت ثل مجموعة أقا تلفة لدلول مبا أهنا  بحث عن توافق يف اآلراء مع مراعاة املواقف ا مي ا مت خمل . لل

يمي  يات الرصد وا يق وآ ية ا ية إال أن اعامتد آ يذ جدول أعامل ا بري يف  تقورأى الوفد أنه أجنز تقدم  لنف لت سـ ل من لتنك ّ لت ُ
تيس أ يات، إجنازات  تو يذ اكفة ا شأن  مهوتقدمي تقرير  ص ل تكب يويةتنف تقدم . حية  نة  توعرب الوفد عن تفاؤهل ألن ا للج

مين  تان وا ند ومرص واب يح بفضل الاقرتاحات اليت تقدمت هبا وفود الربازيل واجلزائر وا ليف الاجتاه ا سـ ه كلصح ل
ية  ية وا ية اب نة ا شأهنا خالل اجامتع ا تحاور  ها وا تواصل  يق واجملموعة ابء واليت  مللكوموزا منيل ن للج ب ل سـ لتب ملع حتل م

بوع إىل اختاذ قرارات حمددة . فكريةال مثرة خالل األ ية وا شات اإلجيا نا سـوعقد الوفد األمل عىل أن تقود تكل ا ب ق ململ
ية يذ جدول أعامل ا تعلق  منفامي  لتي نونةCDIP/5/4ثوركز الوفد عىل مضمون الويقة . بتنف مواطن املرونة " ملع ا

تعدد األطراف تعلقة ابلرباءات يف اإلطار القانوين  ما مييمل يد الوطين واإل رشيعي عىل ا يذها ا قل و لصع لت ورحب " نفت
يات املرونة اليت . بصورة خاصة ابلعمل املرتكز عىل توافق اآلراء لوشكر الوفد يف هذا الصدد األمانة عىل مجع آ

بق إال اندرا ية الفكرية أغلهبا ال  تلف نظم ا تطها  مللكخم هام ل. تتيح لغاية اذلي لوأشار إىل احلاجة إىل مواصةل العمل ا
بدلان واألقالمي إىل تعزيز  يه ا مترار يف تو توحا وغري شامل من شأنه الا ها مرجعا  لنجزه األمانة بو جت مف سـصف

ية يق ا مية  ها أداة  ية الفكرية بو نظام ا منالاتفاع  ب لتن تحق صف لمللك تعلق جبدول األعامل . ق ملوقال الوفد إن العمل ا
ته امليض قدما و تواصل وعرب عن  ية  يا نم تعلق جبدول لتمن بدل متكن هبذه الطريقة من إجناز برامج  ترشح أن ا ل

يا نولو جاألعامل يف جمال نقل ا  .لتك

تخاهبام .53 به عىل ا يا الريس وان نأ وفد بو نو ئ ئه سلفادور ابمس مجموعة أمرياك . ليف يان اذلي أدىل به وفد ا لوأيد ا لب
يان اذلي أدىل به وفد مرص ابمس مجموعة  ية والاكرييب وا لبالال ترب أنه قربا مهنا تين ية اليت  يجدول أعامل ا يع لتمن

بري تفقا مع اقرتاحاهتا إىل حد  كو بو. م ية هو أحد أمه أعامل الو يذ جدول أعامل ا يورأى الوفد أن  لتمن ترب أن . تنف عوا
يق غاايته وأنه مثة حاجة إىل رشوعات يه فقط طريقة من الطرق إلحراز تقدم يف جمال  ية القامئة عىل ا حتقا مل  ملهنج

همة تكل ا مثر  يذ  ية الفكرية من أجل  ملتلف األشطة واملقارابت داخل نظام ا نف لمللك ن مخم وأشار الوفد إىل رضورة . ت
شأن  ئة ابء  بإيالء اهامتم خاص  ياسة العامة واملكل العامللف  دون لسـوضع القواعد واملعايري وجوانب املرونة وا

ئات األخرى ية ا لفإغفال أ بري وفد مرص. مه ية، رأت تعوعىل إثر  لتمن عن وهجات نظره ابمس مجموعة جدول أعامل ا
ية  تصادية والاجامت ية الا ياسة العامة وهو الهنوض اب يق هدف ا نة مواصةل  يا أن عىل ا عبو من سـ قللج حتق لتيف ل ل

ية ثقا فوا تصادية وعقد األمل عىل أن يليب . ل ية والا ية الاجامت تعلق اب رشوع ا قورحب الوفد بإدراج ا ع من مل لتمل ّ
بات ها آاثرا غالر يس ألن  ية الفكرية ومعايريها  شرتاك حول قواعد ا هوما  ية وشلك  نا بدلان ا ية  ل ا ل مللك مف م ميق ي ل لل حلق

ها أيضا آاثرا ضارة علهيا سب بل ألن  ية  ية عىل ا لإجيا حف من سوايت . لتب يذ ا بدلان من  متكن ا توهبذه الطريقة  لل نفت ست
شود يا أن وقا. ملنالرضورية حىت يكون جلدول األعامل األثر ا بة إىل بو ية مباكن اب ليفل الوفد إنه من األ سـ لنمه

شدد عىل  نظام ومزاايه وأن  يف ا ية وتاك توايت ا تلف  بو  ية اليت تقدهما الو ساعدة ا تتراعي ا ل ل من سـ خم ي ن لتمل م لتق
ية للغاية  تفاء ابلرتوجي العامتد معايري عا توازنة وعدم الا يدات بطريقة  ناءات وا لمواطن املرونة والا ك مي لتقث عىل سـت
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ية منساب أهداف أكرث صةل اب ته معل هام للغاية . لتح ية ودرا تعراض جدول أعامل ا ترب الوفد أن ا سـوا من سـ لتع
يات شأن اآل تان  تايل يؤيد الاقرتاحات اليت تقدمت هبا الربازيل واجلزائر واب لوهو اب ب سـ ورحب الوفد أيضا . كل

هم مباكن اإلشارة إىل  ملتقرير املدير العام ورأى أنه من ا تعراض ما أحرزته ب تقرير ال ميكن أن يعوض ا سـأن ا ُل
يات تو يذ ا صادلول ذاهتا من تقدم يف  ل ية يف . تنف ية لأل بو يف األهداف اإلمنا سامهة الو لفوشدد الوفد أيضا عىل  ئ ي م
ية سأةل جدول أعامل ا ناوها  منإطار  مل لتت  .ل

نة يف ظل  .54 ته بأن ا تخابه وعرب عن  نأ وفد الصني الريس عىل ا قو ثق للجئ ن متزيةيادته ه تاجئ ملا يق  متكن من  ن  حتق ست
سالسة. مشجعة هود اليت بذلهتا األمانة لضامن تقدم أعامل الاجامتع  بورحب الوفد أيضا اب وقال إن جدول . جل

نة  نقاش ألول مرة يف  ية طرح  سـأعامل ا لل نت جدول 2004لتمن شامةل الالحقة  شات الرصحية وا نا مك وأن ا ل ق مل
يق تقد ية من  حتقأعامل ا يذ اخلاصةلتمن لتنفم جوهري والاتقال إىل مرحةل ا يا . ن ها بدلا ان بت الصني بو مور صف ح

بو يف  شطة الو تقرير املدير العام اذلي عرض عىل حنو مفصل أ بت عىل وجه اخلصوص  تقدم احملرز ور ياب ن ب حل
ية يذ جدول أعامل ا لتمنإطار  هود ال. تنف ها إلدماج جلوشكر الوفد أيضا املدير العام عىل اهامتمه اخلاص وا ليت بذ

بو شطة الو ية يف اكفة أ يا ن يع الواثئق . لتمن هود اليت بذلوها وعىل  نانه ملوظفي األمانة عىل ا مجوعرب الوفد عن ا جلت م
شات نا يدة  نة واليت أرست قاعدة  قاملفصةل اليت أعدوها  للم شلك خاص عن ارياحه لرتمجة . جللج توأعرب الوفد  ب

سالواثئق إىل  تحدة ا للغات األمم ا يةتمل شات بفعا نا شاركة يف ا ل األمر اذلي مكن الوفود من ا ق مل وعرب الوفد . مل
ية فضال عن كوهنا إحدى احملاور  نا بدلان ا تحدايت اليت تواجه ا ية يه إحدى أمه ا سأةل ا معن إميانه بأن  ل ل ل من لتم

تحدة نظومة األمم ا متع ادلويل و شغل ا يوية اليت  ملا ت محل ية الفكري. جمل ئة تضطلع بدور رييس يف مللكوقال الوفد إن ا
بدلان عىل  تعزيز قدرات ا تاكر  يا والا نولو تخدام العلوم وا ية وال سـامي اب ية لأل ليق األهداف اإلمنا ل ب سـ جئ تك لف لحتق

بذهل . حتقيق تكل األهداف هد عىل ما  تلفة  بو ا شطة الو ية يف أ بادئ جدول أعامل ا توأفاد بأن إدراج  خمل ي ن شمن يم لت
ي نظمة من هجود خاصة  لتحقا يةمل ية لأل لفق الغاايت من األهداف اإلمنا ية . ئ ندوة اإل بو عىل ا ميوشكر الوفد الو ل قلي

سمرب  نة شانغدو يف د ية واليت عقدت يف مد شأن جدول أعامل ا ياليت نظمهتا ابالشرتاك مع الصني  ي من . 2009لتب
ية فض سار جدول أعامل ا ية  هود اليت بذلهتا اكفة األطراف ا منورحب الوفد اب مب لتن ملع ال عن حتلهيا خالل جل

شمول تعاون وا شات بروح ا نا لا ل ق هات ذات املصاحل يف العمل يف . مل يع ا متر  جلوعقد الوفد األمل عىل أن  مج تسـ
تعلق  يق توافق يف اآلراء يف أقرب وقت ممكن فامي  متكن من  تعاون خالل هذا الاجامتع حىت  يظل روح ا حتقل ت

تابعة والرصد يمي ا يق وإجراءات  ية ا ملبآ سـ تقل تلفة لتن يات ا تو يذ ا نا  خمل واإلبالغ، واضعة بذكل أساسا  ص ل لتنفي تم
ية ناءة. لتمنالواردة يف إطار جدول أعامل ا سائل بروح  شة ا نا بوعرب الوفد عن الزتامه  مل ق  .مب

نة .55 نجاح يف رئاسة ا للجورحب وفد فزنويال ابلريس ومتىن هل ا ل ئوشكر الوفد الريس اخلارج من تونس عىل . ئ
بارة ا هود ا جلا تهجل يق توافق يف اآلراء خالل فرتة رئا ها  سـليت بذ تحق تقرير . لل لوشكر الوفد أيضا املدير العام عىل ا

نة يا ابمس . للجاذلي قدمه وعىل الواثئق اليت أعدهتا األمانة لفائدة ا با يان اذلي أدىل به وفد إ نوابإلشارة إىل ا سـ لب
متر إلبقاء ال يده ا ملسـالاحتاد األورويب، عرب الوفد عن تأ بوي ية للو ية لكغة ر با يلغة اإل مس ن وعرب الوفد عن دمعه . سـ

يان اذلي أدىل به وفد مرص  ية والاكرييب وا سلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الال بيان اذلي أدىل به وفد ا ل لب تينلل
ية ت. لتمنابمس مجموعة جدول أعامل ا ية  بدلان الرا هور امس بدله يف قامئة ا لوذكر الوفد أنه رمغ عدم  ع ل ثكل الويقة ظ

شلك ويق مع تكل  بادئ الواردة يف تكل الويقة وقال إنه معل  تفق مع ا ته، فإنه  ثنظرا حلصول تأخر يف عا ب ث مل ي مص
ناول . اجملموعة ية هو وضع برانمج طويل األمد  ية من جدول أعامل ا يتواسرتسل قال إن الفكرة األسا من لتسـ

بب ا ية وعقد األمل عىل أال  نا بدلان ا لمصاحل ا ل سل تهتتم تطورة يف عر قلبدلان ا ته . مل نا عوأعرب الوفد عن  ق
تحدة للميض قدما  نظومة األمم ا تعدد األطراف وجزءا من  ها إطارا  يط بو بو بدور الو يام الو ملبرضورة  سـ مي م صف ق

باطأت . ابلربانمج املذكور ناعة اكفة األعضاء،  ية، رمغ  تصةل جبدول أعامل ا توأشار الوفد إىل أن األعامل ا من قمل لت
يق ذكل دون موافقة اكفة أعضاء . ض الوقت وطالب بإجراءات للميض قدمالبع تحاةل  حتقوأشار الوفد إىل ا سـ

بو بو ويس جماال خمصصا . يالو بادئ الو بدأ من  ية بوصفه  ية بطريقة أ نظر إىل جدول أعامل ا لورأى ا م م يفق من لتل
ية أن يكون أداة . حفسب للجنة واحدة بغي جلدول أعامل ا لتمنوأكد أنه  يةل ين ية الفكرية و سـفعاةل حىت تكون ا مللك

ية ية لأل ها شعواب ملزتمة ابألهداف اإلمنا بدلان األعضاء بو ية يف ا لفيق ا صف ئتحق ل لتمن واقرتح يف ضوء ذكل، . ل
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يث  ية من  تلفة ومع جدول أعامل ا ية ا يف مع الفرتات الز بو حىت  نظمي الو ية إعادة  مترار يف  حالا منتك خمل ن ي ت لتمعل م ت سـ
بدأ تأخريوعرب. ملا يات دون مزيد من ا تو يذ اكفة ا نة إىل  ل عن إميانه برضورة توصل ا ص ل ياق، . تنفللج لسـويف هذا ا

ها  تحدة وبرا يقة ويدمج يف اكفة أعامل األمم ا بح الالزتام املذكور  يريات حىت  جمدعا الوفد إىل إدخال  ملحق يص تغ
ية بدلان األ. ئاإلمنا هم مباكن أن تلزم ا ترب الوفد أنه من ا لوا ية ملع تحاةل اخزتال جدول أعامل ا منعضاء ذاهتا بفكرة ا لتسـ

ثلام ذكر املدير العام خالل  شموية  بو ا بري عن رؤية الو يذه وأن اجلدول  يات حمددة حىت جيري  ميف حا نف لج ل ي تع ت
يوم ته يف وقت سابق من ذكل ا لمدا تضطلع به من . خل بو يف اكفة ما  سـوعرب الوفد عن الزتامه بدمع الو ي

ي يع . ريات جوهريةتغإصالحات و ياجات وإن  بارش عىل الا شلك  مجوعلق الوفد قائال إنه مل يعرتض أي اكن  ت حب م
سار مترار يف تطوير ذكل ا بدلان واألعضاء اتفقوا عىل الا ملا بوناء عىل ذكل، رأى الوفد رضورة أن توحد . سـل

يع سار يامتىش مع ما الزتم به ا ناء  ية  بدلان األعضاء هجودها  مجلا م ب بغ تج. ل ياب الالزتام، ميكن أن حوا غ الوفد بأن 
شلل يدل بوضوح عىل  تلفة وقال إن ذكل ا بل اللجان ا ية من  سار جدول أعامل ا باطؤ  ليؤدي إىل  خمل من م قت لت

ية ته، عقد الوفد األمل عىل أن حتقق ادلورة تقدما يف احملاور . سسـرضورة إجراء إصالحات مؤ تام  لكمويف  خ
يادة الر ميةبقاجلوهرية ذات األولوية  حلكيس ا  . ئ

نه .56 ئة الريس عىل  يك إىل الوفود األخرى  يوانضم وفد ا تعيئ ن لهتسـ هود . ملك جلوشكر أيضا الريس اخلارج عىل اكفة ا ئ
ية ها للميض قدما جبدول أعامل ا لتمناليت بذ نة اكفة األهداف اليت وضعهتا . ل للجوعقد الوفد األمل عىل أن حتقق ا

ية نذ اعامتد جدول أعامل ا لتمنها  م ها لنفس بغي  ها اليت  ية يف أعام بو إلدماج قضااي ا ل وعرب عن دمعه للو ن يل من لتي
ية ية لأل يق األهداف احملددة واألهداف اجلديدة احملددة يف إطار األهداف اإلمنا لفالاضطالع هبا  ئتحق وشكر . ل

سار ا ترب أن  ية وا يذ جدول أعامل ا تقرير اذلي أعده حول  لالوفد املدير العام عىل ا م ع من لتل تنفيذ مييض قدما تنف
يد جشلك  يذهوأشار الوفد أيضا إىل . ب ناك مزيدا من العمل الواجب  تنفأن   وشدد عىل رضورة الزتام ادلول ه

نظمة وجلاهنا سارات ا ية مضن  بو مبواصةل العمل عىل إدماج جدول أعامل ا ملاألعضاء يف الو م من وأعرب الوفد . لتي
ية وا ثل مجموعة بدلان أمرياك الال نته  تيبصف ته اليت جاءت مم سلفادور عىل مدا ته يف شكر وفد ا خللاكرييب عن ر ل غب

ناسب يذ . مليف الوقت ا شمل  مثرة حىت  تاجئ  بوع إىل  شات خالل ذكل األ نا تنفوعقد األمل عىل أن تفيض ا ي ن سـ ق ممل
تلفة  ية ا ياجات اإلمنا ياجات اخلاصة لدلول األعضاء فضال عن مراعاهتا الا رشوعات اجلارية الا خملا ئ ت ت حمل . فهياح

يمي وإعداد  يق وإجراءات الرصد وا ية ا شات اجلارية عىل إرساء آ نا لتقوأعرب عن أمهل أيضا يف أن تركز ا سـ ل ق لتنمل
توفرة ية ا بو فضال عن املزيا يع جلان الو ية فعاةل وشفافة وحترتم والايت  تقارير وأن تؤدي إىل اعامتد آ ملا ن ي مج ل . ل

يا وال نولو يع قضااي نقل ا جورحب الوفد  لتك يك شددت دامئا عىل أن هذه القضااي رضورية جبم ملكسـحظ أن ا
تصادية ية الا يق ا توازنة  تطور بطريقة  ية الفكرية أن  نظام ا بغي  قللغاية وأنه  تحق م مللك منن ي لتل ل  . ي

يادته .57 بري يف ظل  نة من إحراز تقدم  متكن ا ته يف  تخابه وعرب عن  يا الريس عىل ا نأ وفد أندو قو ثق كئ للج ن سـ ته . ني
يدة للغاية وشكر الوفد أي تكون  تاحة لالجامتع  ها املضين ورأى أن الواثئق ا بو عىل تفانهيا و مفضا أمانة الو سـمعل مل ي

ية يط . لتمنللميض قدما جبدول أعام ا يا وا ند ابمس مجموعة بدلان آ يان اذلي أدىل به وفد ات حملوأيد الوفد ا سـ يل لب
يان اذلي أدىل به وفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل هادئ وا لبا ثال شأة حد ية ا ي ا ن ملمن وقال إنه يدمع ابلاكمل . لت

متد  ية اذلي ا شأن ا بو  ية جدول أعامل الو ية وشدد عىل أ ية جملموعة جدول أعامل ا تو بادئ ا عا من ب ي مه من جهي ل تمل لت ل
نة  ية بإماكهنا أن تقوم بدور اترخيي . 2007سـابإلجامع يف  لتمنوأعرب الوفد عن إميانه بأن مجموعة جدول أعامل ا

ية الفكرية يف عىل نطاق العاملوذكل  ية يف جمال ا نارصة  توازنة و يذ مقاربة  مللكابإلرشاف عىل  م م للتمننف وشكر . ت
ية الوارد يف الويقة  يذ جدول أعامل ا شأن  تقرير اإلعاليم  ثالوفد املدير العام واألمانة عىل ا من ب لتل  CDIP/5/2تنف

يذ جد بذوةل  هود ا نفاذلي قدم معلومات مفصةل عن ا لتجل نة مل يده . 2009سـول األعامل يف  يوعرب الوفد عن تأ
شأن الفقرة  ية  بملالحظة مجموعة جدول أعامل ا تقرير اليت ذكرت أن اقرتاحات حمددة من بعض ادلول 25لتمن ل من ا

سار هبدف تعزيز  بة إىل ا ية اب مية عا نطوي عىل  ية قد  يذ جدول أعامل ا سامه يف  ملاألعضاء اليت قد  سـ ل ت من لنت ق لت تنف
يذ اليت طبيعة  يه من ادلول األعضاءلتنفمرحةل ا تو جتعمل  شواغل ب رشوعات  تجابة األشطة وا لل وضامن ا مل ن سـ

يات تو نة خلف ا ية الاك صا ل م يذ جدول . حلقيق ية الرضورية  نارص األسا يدا ا يان يوحض  نفوقال إن ذكل ا لتج سـ لع لب
بو ها يف أعامل الو ية ود يأعامل ا جممن ثالث وعالوة عىل ذكل عرب الوفد عن موا. لت نقاط الواردة يف اجلزء ا لته عىل ا ل فق
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نونة  ملعمن الويقة ا نظمة يف العمل" يةمسـتقبلنظرة "ث يري طريقة ا ية  يد عىل أ تأ ته يف ا ملوأعرب عن ر تغ مه ك ل وقرأ . غب
سعى إىل : " اليت ورد فهيا ما ييل23الوفد الفقرة  يد املدى  هود  ية عىل  يذ جدول أعامل ا ينطوي  بع من جمي لتنف ت
تجزأ عن اكفة األعامل اليت تضطلع هبا حتويل طري ية كجزء ال  نظمة، ويضمن األخذ بقضااي ا يقة معل ا من لتمل

نظمة يمي " ملا يق وا يق الفعال وإجراءات الرصد د يات ا ياق، أن املزيد من آ تقورأى الوفد يف هذا ا لق سـ ل نسـ لتل
يذ جدول أعامل ا ية  نارص حامسة يف جناح  تقارير  يد وإعداد ا منا معل ع ل لتجل بلتنف  . ملسـتقية يف ا

يادته .58 نة وجمربة يف ظل  نة يف أيد أ ته بأن ا تخابه وعرب عن  نأ وفد الربازيل الريس عىل ا قو ثق يئ للج ن وأيد الوفد . مه
يان اذلي أدلت به مرص  ية والاكرييب وأيد ا سلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الال يان اذلي أدىل به وفد ا با ل لب تينل

ثالابمس مجموعة جدول أعامل ا شأة حد يية ا ن ملمن تحالف اجلديد املؤلف من . ت لوأعلن أن الربازيل عضو يف ذكل ا
ية شاركهتا يف مجموعة أصدقاء ا تذية يف ذكل  بدلان  منا مب حم شدد عىل ادلوام يف العديد من . لتل يوقال إن بدله ما فئت 

ية ا ية وا ية اب نة ا يات العامة وا بو ومن مضهنا ا مللكئات الو من ن للج مجلع ي لتي ملع يات ه يذ تو ية  صلفكرية، عىل أ تنفمه
تعدد األطراف بو  نرص األسايس اذلي يعزز دور الو ية ابلاكمل بوصفه ا مجدول أعامل ا ي لع ورأى أنه من . لتمن

ية الفكرية  ية األوىل اليت تضع قواعد ا نظمة العا ها ا بو بو مللكمصلحة ادلول األعضاء احملافظة عىل دور الو ملصف مل ي
بادهئا وإجراءاهتا وقا بادرات ملموسة عىل مو بارها، فقد عرضت اقرتاحات و مل إن الربازيل إذ تضع ذكل يف ا عت

ية ئاهتا الر بو و سـجلان الو ي يي بو  أنعتربوا. ئه نطلق خارج الو بادرات  ي أي  ت يات الرضورية م ها الصال حيس  ل ل
ست شاطاليو تصادات العامل  رشوعة ولن حتصل عىل دمع أكرث ا ن  ية وأعلن أن الغاية األ .قم من جدول أعامل سـسا

ية بدلانلتمنا ية الفكرية عىل ا ل حسب فوائد ا يةمللك نا م ا تصاد فضال عن  ل نخرط بعد يف ا قاألوساط اليت مل  ت
تاكر بو . بالا تيض من الو ية  يذ جدول أعامل ا يوبني أن  يقمن لتنف ت سارها القدمي ورأى أن من الرضوري ّ متصويب 

يري ثقايف املقام األول نظمة عىل  تغ أن تعمل ا يةمل شفا يس هبدف تعزيز ا ففهتا وذكل  بو ساءةلملانإماكية و لل ي يف الو
بول حفسب وإمنا شطة الو بهتا أل يمتكني ادلول األعضاء من زايدة مرا ن يجة وأعرب .ق لنت عن أمهل يف أن تؤدي ا

ئة إدارية ختدم أحصاب  ية و نجاح من معاهدة  بو  يري املذكورة إىل حتويل الو ية ا ية  يالهنا ن ب ي تغ لعمل هئ حقوق تقل
يع ادلول  ساعدة  تحدة تكون قادرة عىل  ية الفكرية يف املقام األول، إىل واكةل فعاةل من واكالت األمم ا مجا م مل مللك

منوية ياهتا ا يذ اسرتا لتاألعضاء عىل  تيج باع مقاربة . تنف ية ا ها  يريات جيب إدخا توأضاف أن مجموعة أخرى من ا بغ لتغ ل
ية يات جدول أعامل ا منتظمة إلدراج تو ص لتن يع اللجانم بدلان . مج يف معل  لوأوحض الوفد أنه قام مع مجموعة من ا

يد  يع  تقارير لكونه أحد أمه املوا يمي وإعداد ا ية للرقابة وإجراءات الرصد وا يد مقرتح بوضع آ تأ ية  نا قا تق ضم ل ل ي ب لل
ية نة احلا نظر يف دورة ا لا للج ناد . ل ية ابال شأن تكل آ توصل إىل اتفاق  ستورأى أن ابإلماكن ا ل ب شات ل نا قإىل ا مل

نرصم هر نومفرب ا ملاليت دارت يف  نة، . ش يد عن ا ثغرات املوجودة هو مؤرش  نجاح يف سد ا للجورصح بأن ا ل جل
ها بو  لكبل وأيضا عن إحراز تقدم يف املداوالت ادلائرة يف الو ي ية هو . ً لتمنومىض الوفد يقول إن جدول أعامل ا

بو وإن ادلول األ يق يف الو يجمال ال حتمكه املوا يا نظرا ألهنا تواجه يف الواقع ث شا نطقا ا بع  ًعضاء علهيا أن  ً فً م سـتكت ت
بقى  يذ ورصد جدول األعامل املذكور جيب أن  بعة  يات ا تعمل بقدر العمل، وهو يرى أن ا تحتدي ا ت ملهنج لتنفل مل

نة تقدما تعديل لكام أحرزت ا ًمرنة وأن ختضع  للج شأن ت. لل توصل إىل اتفاق  بوانشد ادلول األعضاء اب ية ل لكل اآل
تفق  سب ما قد  نوات من اآلن،  ية بعد عدة  يمي تكل اآل تحة، واقرتح إعادة  ية  تحيل  تعن طريق ا حب سـ ل بعقل تقل منف

توصل إىل حل وسط . عليه ادلول يف هذه ادلورة نة عىل ا ساعد هذا املوقف أعضاء ا لوأبدى أمهل يف أن  للج ي
نة شاركه وشكر الوفد املدير العام عىل تقرير. هيف ادلورة الرا ية وأشار إىل أنه  يذ جدول أعامل ا يه اخلاص  لتمن بتنف

سم  يمي اذلي أجراه وأورده يف ا لقشاركة اتمة يف ا بارة 3لتقم يه  تقرير اذلي وردت  ع من هذا ا يذ "فل تنفنطوي  ي
ية  نظمة، ويضمن األخذ بقضااي ا سعى إىل حتويل طريقة معل ا يد املدى  هود  ية عىل  منجدول أعامل ا مل ي بع تمن لت جمل

نظمة تجزأ عن اكفة األعامل اليت تضطلع هبا ا ملكجزء ال  نضم إىل رؤية املدير العام ". ي تورصح الوفد بأن الربازيل 
بري  توقف جناهحا عىل إرشاك األمانة وادلول األعضاء وعىل دمع عدد  ية  ية عىل أنه رشاكة عا كجلدول أعامل ا ي مل لتمن

تحقق نجاح لن  يمن أحصاب املصاحل، وقال إن هذا ا ية الفكرية وفقا ل بدلان من نظم ا يع ا تفع  ً ما مل  مللك لن مج ت
ياجاهتا وأولوايهتا احملددةألدوارها تفع وحدها جبدول . حت وا ية لن  نا بدلان ا نويف هذا الصدد، ذكر الوفد بأن ا تم ل ل ّ

ية نا بدلان ا ئة ا بدلان اليت خترج دامئا عن  يذه كذكل ا تفع من  ية، بل رمبا  مأعامل ا ف نف لن ل ل ًمن ت ت ًوأردف قائال إن هذه . لت
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ثال ال يزال مرتكزا يف عدد صغري  يل ا نح يف لك عام عىل  نىس أن عدد الرباءات اليت  ها أال  بغي  بدلان  ًا مل مت بل ت ل سن ي
بدلان لجدا من ا شاريع . ً يح وعرض  تو يف من ادلول األعضاء،  ياهما،  موأطرى الوفد عىل األمانة  ض ب بتلك لق

نة، وذكل يف و نظر فهيا ا للجملموسة  يات جدول أعامل لت نة من تو ية  يذ تو بعة  يب ا صاحد من األسا ي ص ت معل لتنفمل
ية تلفة لكام نظر يف أحدها. لتمنا شاريع ا شأن ا يقدم مالحظات  نة بأنه  ُوأبلغ الوفد ا خمل مل ب سـ وحث ادلول . للج

يذ جدول األعامل املذكور شاريع جديدة  ية، عىل تقدمي  نا بدلان ا نفاألعضاء، وخاصة ا لتم م ل سمى  بأّوذكر. ل يية ما  مه
ية  تاجئ أداة  نة، ورأى أن إطار اإلدارة القامئة عىل ا ثة  ثا ية اليت اتفق علهيا يف ادلورة ا نابلقواعد اذل ن للج ل ل تقب ل ُه

ها امللموسة متدة وتا شاريع ا ياس وقع ا جئيدة وصاحلة  لق نمف بغي اإلخفاق يف الاتفاع ابألدوات وقال. ملعمل ن إنه ال  ين
ن يمي  ية يف إجراء  ما تق يذ جدول األعامللتقن يق للرصد . لتنفاسب وشامل  ية  تدرك قائال إن وضع آ سـوا ل تنسـ ً

يذ  تقدم احملرز يف  يل شامل  ميكن ادلول من إجراء  تقارير هو فقط اذلي  يمي وإجراءات إعداد ا نفوا تتق للل حتل ّل سـ
ية، وقال إن إجر. جدول األعامل تحدايت العا ية الفكرية وا تفت الوفد إىل برانمج ا ملوا ل شأن األمن مللكل باء نقاش 

تخذ ماكان حموراي ًالغذايئ العاملي ال بد أن  ً ية . ي ياسة اخلار جوأفاد بأن األمن الغذايئ هو أحد أولوايت ا لسـ
تاجا وتصديرا للغذاء وقد  ية، وأن الربازيل يه أكرب بدل يف العامل إ ية لأل ًللربازيل وهو أحد األهداف اإلمنا ً ن لفئ

بت خربة يف هذا اجملال، و بو يف هذا الصددكتسا ية يف الو هامات ملموسة وموضو ييه عازمة عىل أن تقدم إ ع . س
نة متكن من ذكل يف ادلورة القادمة  للجوأعرب الوفد عن أمهل يف أن  ته يف . ي تام، عرب الوفد عن ر بويف ا غخل

تذكري بأن  يات من أصل 9لا تعلق 19ص تو ئة ألف اليت  ندرج يف ا يذ الفوري  تريت  ية ا ت تو ت لفص نف ساعدة للتخ ملاب
ية وتكوين الكفاءات ية، . لتقنا يا عىل اعامتد جدول أعامل ا بار أن عامني قد ا منوقال إنه إذ يأخذ بعني الا نقض لتت ع

شاريع القامئة يمي أثر ا ئة ألف و يات ا يذ تو يمي وضع  توح  ملفإنه يرغب يف اقرتاح عقد اجامتع  تقص لف نف تق تمف ورصح . ل
شا توحا  يكون  ملبأن هذا الاجامتع  ًسـ تقاده أن هذا الاجامتع مف متع املدين، وأعرب عن ا نظامت ا عركة  جمل م

ئة ألف يات ا يذ تو بل  يضطلع به يف ا يه العمل اذلي  يدا يف تو لفيكون  نف تق ج صمف سـ تسـ لسـ مل ً. 

تحضريي اذلي اضطلعت به وعىل جودة  .59 تخابه وشكر األمانة عىل العمل ا شقر الريس عىل ا نأ وفد مد لو ن غ ئه
تاحة يةوعرب عن. ملالواثئق ا بدلان األفر يابة عن مجموعة ا يان اذلي أدىل وفد أنغوال اب يده  يق تأ ل ن ب لي وأبدى تطلعه . لل

يذ جدول  نة يف هناية الاجامتع إىل توافق يف اآلراء ميكن لك دوةل عضو من الاتفاع  توصل ا بتنفإىل أن  ن للج ّت
ية شاريع تكو. لتمنأعامل ا يذ  متكن من الاتفاع  موأعرب عن أمهل يف أن  بتنفن يا، وأفاد ي نولو جين الكفاءات ونقل ا لتك

بدل شقر. لبأن هذين اجملالني هام أحد أولوايت ا ساعدة ملد تقدمه من  ته وما  بو عىل ما قد غوشكر الوفد الو م سـ  .مي

شكر إىل الريس اخلارج .60 تخابه وتقدم اب ييل الريس عىل ا نأ وفد  ئو لئ ن شـ يان اذلي أدىل به وفد . ه لبوانضم إىل ا
يابة  سلفادور اب نا ية جدول لل نذ بداية  ييل تضطلع  ية والاكرييب، ورصح بأن  معلعن مجموعة بدلان أمرياك الال مشـ تين

بادرة هبذا اجلدول ية بدور فعال وإهنا واحدة من ادلول ا ملأعامل ا يذ . لتمن ثري من ا توقع ا يه، فإن الوفد  نفو لتلك ي عل
بالغ عددها  يات ا تو لالاكمل والفعال  ص متدهتا ا45لل ية اليت ا مجل تو ياعص نفذ حا شاريع اليت  ًية العامة ومن ا ل ت مل . ع

بوع بريا هذا األ نة تقدما  سـوأعرب عن أمهل يف أن حترز ا ك ًللج ية . ً يذ جدول أعامل ا لتمنورصح بأن العمل عىل  تنف
تلف  ناءة، مع مراعاة  ية وبروح  يع ادلول األعضاء عىل العمل بفعا يات املذكورة، وحث  تو ترص عىل ا خمال  ب ل مج ص ل يق

ياجاهت يد . ًا، وذكل أساسا إلحراز تقدم يف هذا املوضوعحتا لسـوعرب الوفد عن تقديره اللزتام املدير العام، ا
بو ودورها يف  بة يف الو ية لك وحدة و شأن أ باح  يان اذلي أدىل به يف ا سس غري، وأيد متاما ا يفرا شع مه ب لص ب لن ً

ية لتمنيذ جدول أعامل ا ث وإىل الويقة CDIP/5/2ث الويقة وأشار إىل تقرير املدير العام الوارد يف. تنف
CDIP/5/4 تعلقة ابلرباءات والويقة شأن مواطن املرونة ا ث  مل ية CDIP/5/7ب ية الاجامت شأن ا ع  من لتب

نود احملددة  شأن لك واحد من تكل ا يقدم مداخالت  تصادية والويقة اخلاصة ابملكل العام، وقال إنه  بوالا ب سـ لث ق
بوع ية . سـخالل األ تفت إىل موضوع آ لوا يذا اكمالل يات  تو يذ ا ية كربى عىل  يق وقال إنه يعلق أ ًا ً نف تنف صت ل مه . لتنسـ

نة وطلب من  يد املدرج يف جدول أعامل ا ند الو يس ا تذكري بأن هذا املوضع  ته يف ا للجومع ذكل أبدى ر ب ل حب لل غ
نود احملددة يف جدول  نظمي العمل ليك خيصص القدر الالزم من الوقت  شأن  ية  بالريس إصدار تو ت ب للص . األعاملئ

سأةل يف أرسع وقت ممكن هذه ا يق وأن جتد حال  ية ا نظر يف آ ها أن تواصل ا بغي  نة  ملورأى أن ا سـ ل ل لللج ل ًن لتن . ي
بدلان اليت أبدت اهامتهما بإحراز تقدم يف جدول أعامل  يع ا شكر إىل  تقدم اب ته يف ا لوأعرب الوفد عن ر مج ل ل غب
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سمى مبجموع بدلان اليت قدمت ما  ية، وكذكل ا يا ل باحلتمن ية يف ا لصة جدول أعامل ا يده جلدول . لتمن يوشدد عىل تأ
يذ هذا اجلدول  متني ابمليض قدما  بو ا يع أعضاء الو ناء مع  شلك  تعداده للعمل  بتنفاألعامل املذكور وعىل ا ً مله ي مج ب ب سـ

نظمة شطة ا ملوإدراجه يف أ  .ن

نة، وأضاف أن .61 سة  تخابه يف ادلورة اخلا تان الريس عىل ا نأ وفد اب للجو م ن سـ ئه رشف بوصفه عضوا يف مجموعة ك ًه  يت
تان الاكمل هل بو، وأكد دمع اب تابعة للو همة ا نة ا يواي يقود هذه ا يوية بأن يرى بدلا آ بدلان اآل سـا ي ل للج سـ سـ كل مل ً ً .

نة يادة ا ته يف  شكر كذكل إىل الريس اخلارج عىل  للجوتقدم اب قل نك سس . حئ يد فرا نوأثىن عىل املدير العام ا لسـ
يد  به ا سـغري وان ية ني أوياماجيفرلئ يق جدول أعامل ا بة  يد عرفان ابلوش انئب مدير  من وعىل ا سـ شع لتسـ ن تل

يذ جدول  نة ويف  سامههتم الكربى يف معل ا تاز وعىل  بو عىل ما قاموا به من معل  تنفوسائر موظفي الو للج م مم ي
ية ية ا. لتمنأعامل ا شأن ا بو  بريا جبدول أعامل الو منورصح الوفد بأنه هيمت اهامتما  ب ي لتك ً ية ً يق ا لتمنذلي يريم إىل  حتق

تالف  ياجات عىل ا ية الا تع ابملرونة يف  ية الفكرية العاملي اذلي  نظام ا هدف األسايس  ها ا خبو مللك ل تصف ب مت حل تل ي
ية منتوايت ا لتسـ ية الفكرية . م نظام ا بغي  يوم، ذلكل  ية الفكرية رضورية يف عامل ا مللكوأردف قائال إن ا ن لمللك يل ً

شلك  تطور  يالعاملي أن  ب ها أسرية لالعامتد عىل ي بدلان منوا، وال يعوق تقدهما و ية وأقل ا نا بدلان ا جيعلساعد ا ًم ل ل ل
تقدم إىل األبد ساعد عىل احلد من . ملبدلان العام ا ية الفكرية  توازن  ته يف أن وضع نظام  سيوأعرب عن  للملك م ثق

تصادي العاملي ليك  نظام الا بؤس يف العامل ويعطي دفعة  قالفقر وا لل يل بدلان فتكون  ئاتله ا تاك فرشياكت   وال م
ية متلقسم بني بدلان ماحنة وبدلان  يعة تنق تعددية، وقال إنه يف  ية وفائدة ا ته يف فعا طل، كام أعرب الوفد عن  ل ل ثق

بو شطهتا يف الو ية الفكرية وأ تعلقة بقضااي ا تلفة ا نظورات ا بادرة اباللزتام بلك ا يادلول األعضاء ا ن مل خمل مل . مللكمل
تجزئة العمل واملفاوضات يورصح بأن الو بذل  ية الفكرية وأن أية هجود  هود إلهيا موضوع ا نظمة ا لبو يه ا ت مللكمل ملع

ية الفكرية العاملي بري نظام ا شلك  تعددة من شأنه أن يعوق  نظامت ا ية الفكرية يف ا مللكيف جمال ا كمللك ب مل وقال . مل
بل والطرق اليت تطالع ا ية يف ا تحيل ابلفعا سـإن من الرضوري ا سـ ل ية الفكرية من لل مللك من شأهنا أن متكن ا ّ

ية الفكرية  نارص ا سامه  شمل رضورة ضامن أن  ها، وهذا  ية ومن الامتيش  هام الاكمل يف هممة ا مللكاإل مع عس ت ي لتمن
ية تصادية والاجامت ية الا يق ا شلك املالمئ يف  تلفة اب عا من ل قخمل بدلان، ومهنا . لتحتق تدرك قائال إن عددا من ا لوا ًسـ ً

تان،  ية اليت تضم كسـاب تدشني مجموعة جدول أعامل ا بادرة  يق تكل األهداف، عن طريق ا منسعى إىل  ب لتمل حتق
ية الفكرية وإلدراج  تعلقة اب يع القضااي ا ية يف  تجه حنو ا نظور ا تفكري وذكل دلمع ا شاهبة ا بدلان  مللكا مل مج من مل مل ل ت لتل م

شطة يع األ ية يف  نجدول أعامل ا مج بووأفاد بأن غرض اجملموعة . لتمن ية يف معل الو سامهة إجيا سامه  يهو أن  ب م . ت
ناءة إىل رأب  يف إضافة  تلفة من اكفة األقالمي  تقاده أن اجملموعة اجلديدة اليت تضم بدلان  بوأعرب عن ا تض خم سـع

ية يذ جدول أعامل ا متيض قدما  تلفة، و نظر ا منالصدع بني وهجات ا خمل لتل بتنف ً ته يف . سـ غبوأبدى الوفد بعد ذكل ر
يب اب جلالرت ية، وقد اتضحت هذه ح يذ جدول أعامل ا ية حنو  ها املدير العام ومبقارته اإلجيا بذ منهود اليت  ب ب لتي نف تل

يذ هذا اجلدول يان . بتنفاملقاربة يف تقريره اخلاص  تقدمي  بني الزتام املدير العام  بادرة  بومىض يقول إن تكل ا ب ت مل
نتضب وواحض عن العديد من اإلجنازات احملرزة واألشطة امل نرصممق ناء العام ا ملضطلع هبا أ ورصح بأن هذا . ث

متكن ادلول األعضاء من  ية، وأبدى تطلعه إىل أن  يذ جدول أعامل ا شأن  نفوس  تقرير بعث األمل يف ا تا من ب ل لتل تنف
توازن ية فكرية عاملي سلمي و ها يف وضع نظام  يق أهدا شرتكة من  مخالل هجودها ا ملك ف حتق وود الوفد كذكل أن . مل

نة، وأشار عىل وجه اخلصوص يثين عىل األ نظر فهيا ا تلفة  شاريع والواثئق ا ياغة ا للجمانة عىل هجودها يف  ت خمل مل لص
ية، وقال  ية لأل بو يف األهداف اإلمنا سامهة الو شأن  لفمع الارياح إىل أول ويقة تعدها األمانة عىل اإلطالق  ئ ي م ب ث ت

شة نا ندما ختضع  شأهنا  يقات حمددة  يقدم  قإنه  للم ع ب تعل شاريع، وأعرب . سـ يده الاكمل للمقاربة القامئة عىل ا ملعن تأ ي
ية شاريع املوا يعوخص ابذلكر ا يذ يف العديد من . ضمل ية ا لتنفوقال إنه يؤمن بأن هذه املقاربة رسعت من  معل

تحدي الرييس . اجملاالت شاريع، غري أنه قال إن ا تاجئ ملموسة يف هذه ا ئوأعرب الوفد عن تطلعه إىل إحراز  ل مل ن
يةاذلي يظل  لتمنمطروحا هو إدراج جدول أعامل ا بو . ً تلف برامج الو تطرد قائال إن الربط بني معل  يوا خم ًسـ

تازة ية هو مقاربة  يات جدول أعامل ا مموتو من بري عىل القدرة . لتص توقف بقدر  كورصح بأن جدوى هذه املقاربة  ت
بة تاجئ املر تقعىل إحراز ا هم كذكل أن يكون دلى ادلول ا. لن يات ملوقال إن من ا بو األدوات واآل لألعضاء يف الو ي

نطلق، قال الوفد إنه اشرتك مع اجلزائر والربازيل يف عرض مقرتح  تقدم احملرز، ومن هذا ا تعراض ا ملالالزمة ال ل سـ
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ند ومرص يدا من ا تقارير، ولقي يف ذكل تأ يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا ية ا هشأن آ ي ل سـ ل لب ًل تق وأعرب . لتن
بريعن أمهل يف أن حيصل  يد  كاملقرتح عىل تأ بو وادلول األعضاء فهيا من هجود . ي بذهل الو يومىض يقول إن ما  ت

ها يمي  بري عىل قدرة لك واحدة مهنا عىل  توقف بقدر  ية  سأةل جدول أعامل ا معلشأن  تق ك ي من م يع . لتب مجوحث الوفد 
هود اخلالصة وا ية، ورأى أن ا شأن تكل ا جلادلول األعضاء عىل إبداء املرونة  لقض ها ب بذ تضافرة اليت  لمللموسة وا ت مل

شطة  يع أ تاجئ يف  بو يه وحدها اليت من شأهنا أن متكن تكل ادلول من إحراز  نيع ادلول األعضاء يف الو مج ن ي ّمج
بو ية . يالو ته الو ية و شديد عىل الزتامه ابلعمل كعضو يف مجموعة جدول أعامل ا تام، ود الوفد ا نويف ا من ت طخل بصف لت ل

يع  تلفةمجعىل حد سواء مع  نظورات واآلراء ا سور بني ا يد ا بو، و خملأحصاب املصاحل يف الو مل جل وأشار إىل . بتشيي
ياجاهتا  ها وا بدلان وفقا ألهدا يع ا يد مهنا  ية  ية عىل أنه رشاكة عا يده لرؤية جدول أعامل ا تتأ ل مج مل من حي فسـ ًتف لت لت

 .وأولوايهتا احملددة

نأ وفد املغرب الريس وأعرب عن شكره للموظفني اخل .62 ئو بد الرؤوف ه يد  عارجني، وخاصة ا . لبديويالالسـ
ية بدلان األفر يابة عن مجموعة ا يان اذلي أدىل به وفد أنغوال اب يده  يقوأعرب عن تأ ل ن ب لي وشكر املدير العام عىل . لل
نة مية للغاية  نأ األمانة عىل إاتحة عدد من الواثئق ا نة، و للجالاهامتم اذلي أواله  ه ته يف . لقللج غبوأعرب عن ر

ية يف الويقة تسل يذ جدول أعامل ا شأن  تقرير الصادر  تني وهام ا تني  ثيط الضوء عىل و من ب ل لتهمم نف تيق ث
CDIP/5/2 ية يف الويقة ية لأل بو يف األهداف اإلمنا سامهة الو ث، و ئ ي ئوقال إن ادلرس الرييس . CDIP/5/3لفم

ية بو بذلت هجودا  تني هو أن الو تخالصه من هاتني الو مياذلي ميكن ا ي تنظسـ ً ناء ليك ثيق تحق ا ية هائةل و ث وما سـ لل ت
ية ية لأل يق األهداف اإلمنا هام يف  لفمتكن من اإل حتق ئس ته يف اإلشارة إىل وجود ثغرة بني إرصار . ت غبوأبدى الوفد ر

شه براثن الفقر، وعىل الرمغ من أن  يار خشص  ها، فالواقع هو أن مثة  بذ هود اليت  نظامت ادلوية وا تهنا مل ت ل لمل جل
بدلان قد أ بدلان األخرى، لبعض ا هود العديد من ا سوء احلظ  تصادي عصف  لحرزت تقدما، فإن الركود الا جبل ق ً

نذ ذكل  سجل أدىن معدل منو يف العامل  يث  بدلان الفقرية و يث يوجد أكرب عدد من ا يا  موخاصة يف أفر ح ح ييق ل
ي. الركود يات جدول أعامل ا يذ تو رسع  نة بأن تضاعف هجودها  منوانشد الوفد ا ص ت لتللج تنف ة ليك تكون قادرة عىل ل

تحدة وهو عام  بل األجل اذلي حددته األمم ا ية  ية لأل يق األهداف اإلمنا هام يف  ملاإل قئ لف حتق ، ويف هذا 2015س
شطة وتطويرها تابعة األ يق  ية ا شئ يف أرسع وقت ممكن آ ياق، انشد الوفد األمانة بأن  نا مل سـ ل ن نسـ لتل وطلب . ت

ته يف ضامن تو نكمن الريس أن يلجأ إىل  نود حئ يع ا نظر يف  نة من ا متكن ا بزيع الوقت توزيعا عادال ليك  مج ل لللج ت ً ً
ية وتعزيزه يذ جدول أعامل ا ية مواصةل  ها  منالواردة يف جدول أعام لتبغ نف يق يه إحدى . تل ية ا سـورصح بأن آ لتنل

ها الوقت الالزم، عىل أال تغفل سا بغي أن خيصص  ية يف جدول أعامل هذه ادلورة و نود األسا ُا ل ين سـ نود لب لبئر ا
سابقة كذكل، وال نة يف ادلورة ا يه ا يا اذلي نظرت  نولو نقل ا ند اخلاص  لسـامي ا للج ب فب ج لتك وأعرب الوفد عن . ل

ها من  رشاكة اليت يزمع  تضامن وا شأن أهداف ا توصل إىل توافق يف اآلراء  ناء  ته يف إقامة نقاش  حتقيقر ل ل ب لل ب ّب غ
رشوع يص ما يكفي. ملخالل ا ته يف  ختصكام أبدى ر ية غب رشوع اجلديد اخلاص اب نظر يف ا مللك من وقت  مل لل
ية تصادية وتعديهل إذا لزم األمر لتمنالفكرية وا ية والا قالاجامت تحىل . ع يوأردف قائال إنه أىت إىل هذه ادلورة وهو  ً

سامه  ية يف أرسع وقت ممكن، ورصح بأنه  نفذ أهداف جدول أعامل ا ناءة وحتدوه اآلمال يف أن  يبروح  من ت سب لت
نة لك دوةل عضو من ميف  ثة  ثا بادئ احملددة يف ادلورة ا شة بعض اجملاالت، أوال ليك ميكن احرتام ا للجنا ل ل مل ّق ً

ها إذا لزم األمر ية اليت اقرتحهتا األمانة ومن تعد شاريع املوا شة ا يلنا يعم مل يؤيد أية مقاربة من شأهنا أن . ضق يا،  لواث ًن
ية مع احرتا يذ جدول أعامل ا ية  منرسع  معل لتت ية عىل حد سواءتنف ورحب الوفد كذكل . صم نص وروح لك تو

ها يق أهدا ها عىل  تعداده للعكوف  ية وأبدى ا فمبجموعة جدول أعامل ا حتق مع سـ ثا وأخريا، متىن الوفد أن . لتمن ًواث ً ل
يده  يمي، مث أعرب عن تأ ية ا تابعة وآ شأن ا توصل إىل توافق يف اآلراء  نجاح هذه ادلورة وأن  يحيالف ا ل مل ب ت لتقل

ساهامهتا يف هذا املوضوعللم بدلان عىل  تان وشكر سائر ا مقرتح املقدم من اجلزائر والربازيل واب ل  .كسـ

تخابه وكذكل األمانة عىل ما اضطلعت به من معل شاق إلعداد واثئق العمل مبا  .63 ياابن الريس عىل ا ننأ وفد ا ل ئه
ية رشحا يذ جدول أعامل ا يه  ًفهيا تقرير املدير العام اذلي رشح  لتمن نف ياتف ً وا بة اذلكرى األربعني . ف نا يع  نأ ا سـكام  مب مجل ه

ية الفكرية يوم ا بو واذلكرى العارشة  ية الو مللكإلبرام اتفا لق ياانت اليت أدىل هبا وفد سورسا . ي يوانضم الوفد إىل ا لب
ية، مبا فهيا ا تعلقة اب برية لألشطة ا ية  ياابن تويل أ يابة عن اجملموعة ابء وأفاد أن ا ملاب من مل ن ك مه ل لتن ية وناء ل بساعدة ا لتقن
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ها . القدرات ناد ساعدة من خالل  تلفة من ا ياابن أخذت تقدم أنواعا  يقورصح يف هذا الصدد بأن ا ص مل خم ًل
بدلان منوا يا وأقل ا بدلان أفر ندوق اخلاص  تامئية، مبا فهيا ا ًالا ل ب لص يقن شاريع برانمج . س موأضاف الوفد أن أحد 

تامئية هو  ناديق الا نا سايمسلص تدى ا لا تاكرملن يع الا ية  ية الفكرية العا ية  ية ا بو اخلاص اب ب للو شج مل ت تي لتح للملك لن  لب
يه 2010كاذلي عقد يف طويو يف مارس  يس غري، وبادل  تور فرا بو ادل ف يف حضور مدير عام الو تس ك ني

ًبا من ماكتب 50مسؤولون مما يزيد عىل  يمكت شأن دور ا شلك فعال  ية الفكرية يف العامل آراءمه  مللك ا بمللك ة ب
تاكر يع الا بالفكرية يف  ناد إىل . تشج يا ابال نولو نقل ا ية  ية ا تورصح الوفد كذكل بأن حلقة العمل اإل ج ستك ل ب ن ملعمي قل

تعقد يف الفرتة من  ية الفكرية  يجي اب سـالاتفاع الاسرتا ت يضاء ابملغرب، وأعرب 30 إىل 27مللكن لب أبريل يف ادلار ا
مية هذه احليك عن أمهل يف أن تذ يا من خالل بقلقة الوعي  نولو جنقل ا يجي ابلتك تالاتفاع الاسرتا مللكية الفكرية ن

يا تدامة يف بدلان أفر ية ا يق ا سامه يف  يقوأن  سـحتق من ملت ته يف مواصةل املفاوضوأبدى. لت ات من خالل غب الوفد ر
ية الفكريةنتكل األشطة إلذ ية ال. مللكاكء الوعي حبقوق ا تغالل الفعال حلقوق ا مللكونوه إىل أن الا فكرية أمر سـ

ية يق ا لتمنجوهري  سابقة عىل اسـهتالل لتحق تدامة، وأعرب عن تقديره يف هذا الصدد للموافقة يف ادلورة ا ل ا ملسـ
شار إلهيا تنفيذ  تصادي اليت  منو الا ية الفكرية لفائدة ا تجارب حول الاتفاع اب تقامس ا بو  ياانت الو يقاعدة  ن ل ل ي قب لمللك

ياانت  بترص قاعدة  بو اجلارية والWIPO E-SPEEDمبخ شطة الو تكون جزءا من أ ياابن  ييت اقرتحهتا ا ن ل . ًل
بادرة ورسعة بو هذه ا نفذ أمانة الو بوأعرب الوفد عن أمهل يف أن  مل ي تب . ت مكوفضال عن ذكل أوحض الوفد أن  ً

ياانت  ياابن، اإلعداد لفحص ومجع  تامئية يف ا ناديق الا ياابن اسـهتل، كجزء من برانمج ا بو يف ا بالو ل ن لص ل سي
ياانت احل تخزن يف قاعدة ا ناحجة  باالت ا ل يق هدف جدول . WIPO E-SPEEDلل هم  تحقوأشار إىل أنه من ا لمل

يذ  رشوع القامئ عىل  شأن ا ية ادلائرة  شة املوضو نا شلك فعال وفعيل، إحراز تقدم يف ا ية  تنفأعامل ا مل ب ع ق مل ب لتمن
بغي لدلول األعضا ية، ويف هذا الصدد  شأن ا بو  ينجدول أعامل الو من ب ية لتي تخدام اآل ية ا نظر أوال يف  لء أن  سـ كيفت ً

ية بادئ جدول أعامل ا شلك يعكس  منواملوارد املوجودة  لتب ناءة يف هذه . م شات  نا بوجدد الوفد الزتامه بعقد  ق م
يدة شـادلورة يف ظل توجهيات الريس الر  .ئ

يا الريس كام  .64 با نأ وفد أ ئو ن سـ يابة عن الاحتاد األورويب، ومتىن أن هنأهه بل اب لن من  نجاح يف معهلالفهحيق . ل ا
يان اذلي أدىل به  يابة عن اجملموعة ابء وا باح اب يان اذلي أدىل به وفد سورسا يف ا يده  بوأشار إىل تأ ن لص ي ب لي ل لل

ية . الاحتاد األورويب يذ جدول أعامل ا تقرير اخلاص  نة ا نانه للمدير العام أن رفع إىل ا منوأعرب عن ا ل للج لتت بتنف م
هاهما يف اإلرشاف ونوه كذكل إ. وعرضه علهيا نة عىل الاضطالع  ساعدة ا يدا يف  تقرير اكن  مبىل أن هذا ا للجمف م ًل

متدة يات ا تو يذ ا يمي  ملععىل  ص ل نف بغي . تتق همه أنه  تكامال ملا قاهل وفد الاحتاد األورويب، أعرب الوفد عن  نوا يتف ً سـ
نة متدها ا يق اليت  ية ا نارص آ نرصا همام من  تقرير  بار ا للجا سـ ل ع ع ل سـتعت ن لتع ً تقرير .ً يقا عىل بعض جوانب ا ل و ًتعل

ياتأوىل تو ية الواردة يف ا تو بادئ ا بادئ وا يذ ا شأن  ص الوفد اهامتما خاصا إىل املعلومات املقدمة  ل جهي ل مل مل تنفب ً ً .
بادئ  يات، إمنا فعل ذكل إلدراكه أن ا تو يذ هذه ا بعة يف  ية اجلديدة ا ندما دمع املقاربة املوا ملوقال إنه  ص ل ت يع تنفع مل ض

ناوها خالل العمل اذلي الواردة ها بأي مقرتح من املقرتحات اليت مت  يات ال جيب ر تو ل يف العديد من هذه ا تبط ص ل
يا نظمة حا ًتضطلع به ا ل تحديد . مل يه، أثىن الوفد عىل العمل اذلي اضطلعت به األمانة  لو بادئ يف تأثريعل مل هذه ا

تلفة شطهتا ا خملأ ته يف احلصول عىل معلومات أكرث . ن تاجئ ذكل العمل، والغبوأبدى ر نحتديدا عن  ياق  ً سـسـامي يف 
برية واليت منت، عىل حد قول 3الفقرة  تقرير اليت ذكر فهيا أنه من الرضوري بذل هجود  ية  با يغة األ ّ من ا ك لل ن سـ لص

هود قد بذلت ابلفعل ته يف أن يطلب من األمانة أن . جلالوفد، عن أن هذه ا بوناء عىل ذكل، أبدى الوفد ر غب
بةلتقدم هل مع تقارير ا توىخ املزيد من ادلقة يف ا هود وأن  ملقلومات أكرث حتديدا عن تكل ا لجل ت ثال عىل . ً مويف 

ية اجلديدة 6ذكل، أشار الوفد إىل الفقرة  يع األهداف الاسرتا ية  تقرير اليت ترد فهيا قامئة وا يج من ا جبم تل ف
ية يذ جدول أعامل ا شاركة يف  سام ا منوالربامج واأل مل لتق بو ورحب مب. تنف نة اجلديدة ملوظفي الو يدونة أخالق ا مله

ية  تو بادئ الواردة يف ا تضمن ا بغي أن  صاليت  ل مل ت  من 9وأشار إىل أن الفقرة .  من جدول األعامل املذكور6ين
تقدم إىل  تحدة يه اليت  متدهتا األمم ا نة اجلديدة اليت ا ساؤالت عام إذا اكنت مدونة أخالق ا ثري  تقرير  سـا مل ه ت ت عل مل

نة  لتعا تكون جل متد أم  تلزم أن  نة يف هذه احلاةل  سـمتدها، وساءل الوفد عام إذا اكنت مدونة أخالق ا سـ ه تعت ت مل
تحدة توحاة من منوذج األمم ا بو  ملناك مدونة خاصة ابلو سـ ي ته يف أن يعرف من األمانة مىت . مه غبوأبدى الوفد ر
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نظر فهيا يق  نة ا نة املذكورة  تتزمع تقدمي مدونة أخالق ا سـ للج له لتن تعلق ابلفقرة . مل نأ الوفد 10يوفامي  تقرير  ه من ا ل
ية ادلوية األخرى، وأشار إىل  نظامت احلكو نظمة مع ا تعزيز تعانون ا تاه من هجود  نظمة واألمانة عىل ما بذ لا مل مل ل ل ممل

شطهتا بو وأ يذ برامج الو ية دوية أخرى  نظامت حكو تعاون مع  نإماكية ا ي ل ل نفن م ياق، أبدى الوفد . لتم لسـويف هذا ا
تعاونغبر هود وعن إماكيات ا يع هذه ا يجة احملددة  يل عن ا تفا لته يف احلصول عىل املزيد من ا ن مجل ص جلل ونوه . لنت

بو عىل  نة وعىل موقع الو ية يف ويقة معل ا با ية قد ترمج إىل اإل بري جدول أعامل ا يكذكل إىل أن  للج ث ن سـ من لتتع
تلفني هام  بريين  خماإلنرتنت عىل حد سواء  ية"و" منيةلتجدول أعامل ا"بتع بو  منبرانمج الو بو " للتي يبوصفه برانمج الو

ية تخدمة من . لمتناخلاص جبدول أعامل ا يد املصطلحات ا تفكري يف تو سـوأشار الوفد إىل أنه من الرضوري ا ملل ح
سأةل ية  با ناطقة ابإل هم سائر الوفود ا سني  للمدون اإلرضار  ن سـ ل فتح بريي جدول أعامل . ب تعوأوحض الوفد أن 

يس ساطة عىل األرحج إىل مجموعة لوبرانمج  شري  ية، فاألول  با شائع يف اإل تخدام ا ب هلام املعىن ذاته يف الا ي ن سـ ل بسـ
ثل الرتيب اذلي يضطلع  شري كذكل إىل جوانب أخرى  هو  بري برانمج  شطة جيب الاضطالع هبا، أما  تأ م يف تع ن

شطة نيه هبذه األ ي. ف ية، و نظمة عىل جدول أعامل ا ية ا علوقد وافقت  من مل ند إىل لتمجع نة  سيسته فإن معل هذه ا للج
ية بو  منجدول األعامل املذكور ويس إىل برانمج تعده الو للتي نظمي اجامتعات . ل توأخريا، أعرب الوفد عن قلقه إزاء  ً

تجارية  ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا ية بقانون الرباءات وا نة ادلامئة ا لثالث جلان هممة ويه ا ن للج ن ملعللج ملع
نة احل يع للجوا يدية والفوللكور، يف ثالثة أسا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا بكو تقل ث ن لل مللكملع م

ية يف الفصل األول من عام  لتا تعداد . 2010مت نظمي يصعب عىل بعض ادلول األعضاء الا سـوقال إن هذا ا ّت ل
نه سوى ميكهذه الاجامتعات، وأعرب عن شعوره بأن ذكل األمر ال  تاجئ احملرزةل  .لن أن يقود جودة ا

ية، وأن  .65 ية أحد همامه الر ترب ا نظامت ادلوية  متع ادلويل وا هورية كوراي إىل أن لك من ا سـوأشار وفد  من يع ل ئيمل لت جمل مج
ية منسأةل ا يول يف نومفرب  لتم يعقد يف  رشين اذلي  سـتدرج يف جدول أعامل مؤمتر مقة مجموعة ا سـ لع . 2010سـ

شديد تصدي إىل الفجوة ادلوية لوأعرب عن الزتامه ا ية  شطة األسا شأن األ توصل إىل اتفاقات  ل ابلعمل  لل سـ ن ب لل
ية ية الفكرية. لتمنيف ا ته تزداد، ويه أداة  مللكوقال إن ا ئت أ متع يقوم عىل املعارف، بدور ما  يتضطلع، يف  مهت ف جم

نولويج تاكر ا لتكلزايدة اإلبداع والا ية . ب ية يقصد هبا أن مللكومىض يوحض أن الروابط اليت تصل ا لتمنالفكرية اب
يوية من أي وقت مىض ية الفكرية بدور أكرث  بو وماكتب ا حتضطلع الو مللك وأعرب الوفد عن أمهل يف أن . ي

بدلان، وال يص الفجوة اليت تفصل بني ا لتعاون ادلول األعضاء عىل  تقل ية  ت ية  بىن ا يث ا للملكسـامي من  تح لتحل
هورية . الفكرية والكفاءات ناديق مجوقال إن  ست  تعاون، فأ سامهة يف تطوير هذا ا صكوراي بذلت هجودا  س ل للم ً

بو يف عام  تامئية للو يا ن بدلان منوا عىل 2004س ية وأقل ا نا بدلان ا ساعدة ا يذ األشطة اليت تريم إىل   ً ل ل ل م من لتنف
ية يق ا ية الفكرية يف  نالاتفاع اب لمتن حتق ية الف2008ويف عام . مللك نت برامج الاتفاع اب مللك د نش كرية دلمع تطوير ُ

ية متعات ا حمللا ناء . جمل يد العاملي، قدم اقرتاحان أ ية عىل ا ية ا يع نطاق برامج دمع ا يا إىل تو ثو لصع حملل من سـ لتسع ً
نة ثة والرابعة  ثا للجادلورتني ا ل رشوعني قامئني عىل هذين املقرتحني . ل ناقش ادلول األعضاء  مومن املزمع أن  ت
تض. وتوافق علهيام يف هذه ادلورة بدلان منوايو ية وأقل ا نا بدلان ا ية لصاحل ا شطة أسا رشوعان أ ًمن هذان ا ل ل ل سـ ن . ممل

نفذا يف أرسع وقت ممكن رشوعني وأن  يوأعرب الوفد عن أمهل يف أن تمت املوافقة عىل هذين ا  .مل

بذو .66 هود ا ية، وأعرب عن ارياحه  ية فهيا جبدول أعامل ا سلطات الو ملوشدد وفد بامن عىل اهامتم ا ت من ن للجل لت ةل ط
متدة يات ا تو شاريع اجلارية عىل أساس ا ملعيذ ا ص ل مل ئوناء عىل دعوة من الريس، أعرب الوفد عن الزتامه . لتنف ب

يع ادلول األعضاء يدة  شاريع ا يذ ا بحث عن حلول متكن من  ناء ا تحة أ ية  مجلابلعمل  مل ل ث ملفبعقل نف تنف ّ وأيد الوفد . م
يان اذلي أدىل به وفد  سلفادورلبا يابة عن مجملا ية والاكرييبلن اب تحيل بروح . تينوعة بدلان أمرياك الال لوقال إن ا

يام ابلعمل ية وناءة هو أمر همم للغاية  با للقا ق بت بري إىل وضع برانمج لدلراسات . س كوأشار الوفد كذكل ابهامتم 
تصادي ية الا توايت أعىل من ا يق  نافع ملموسة و يق  ته إىل  تصادية يؤمل أن تؤدي أ قالا حتق م حتق منق سـ لتشط م . ةن

بو  يد الو ها اتفاق تربس وتأ شأن مواطن املرونة اليت  يوأعرب الوفد كذكل عن ارياحه دلراسة أجريت  ك ب يت يتيح
يا نولو تاكر ونقل ا جعىل الا لتك ية . ب ية وا ية اب نة ا مللكوأضاف الوفد قائال إن العمل اذلي تضطلع به ا من ن لتللج ملع ً

ية الفكر ترب ا شلك ضامان همام بأن  مللكالفكرية  تع ًي توازنً شلك  تاكر  يع الا تعزيز اإلبداع و مية أداة  ب ب شج وأحد . تل
ية  ية الفكرية جزءا من اخلطط والربامج الو بح ا ية هو أن  ية الواردة يف جدول أعامل ا تو بادئ ا نا تص من جهي ل طمل ً مللك لت
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يع ادلول األعضاء ية يف  تصادية والاجامت مجية الا ع قمن هد. للت ف نصب لومىض الوفد يقول، وقد أبقى عىل هذا ا
ساعدها عىل تطوير قدراهتا  تقين اذلي من شأنه أن  تعاون ا تواصل العمل للحصول عىل ا ييه، إن بامن  ل ل سـ عين

يد الوطين ناد إىل األشطة اليت يضطلع هبا عىل ا ية ابال لصعالو ن ستن  .ط

يابة عن مجموعة بدلان  .67 سلفادور اب يان اذلي أدىل به وفد ا ية ا هورية ادلو نوأيد وفد ا ل لب ل يك ية مينمجل تينأمرياك الال
تقرير الوارد يف الويقة . والاكرييب ثوشكر املدير العام عىل عرضه  هر الزتامه جبدول CDIP/5/2لل ظ واذلي أ

بل نجز يف ا نة ابملعمل اذلي  متر املدير العام يف إبالغ ا ية، وأعرب عن أمهل يف أن  تقأعامل ا ملسـي س للج يسـمن . لت
يا م ية متا ًوأيد الوفد جدول أعامل ا شـ ية لتمن ثا نصة  تربه  ية وا لع ادلور اذلي يضطلع به يف مجموعة أصدقاء ا ع ممن م لت

يع القطاعات ية يف  تصادية والاجامت ية الا يق ا ية الفكرية كأداة  ية ا مجإلدراك أ ع من قمه تحق لتمللك ويامتىش هذا . ل
ية هورية ادلو تجرييب يف ا يكاملوقف مع الربانمج ا مينمجل يا. ل تو صوأضاف الوفد أن العديد من ا ت الواردة يف ل

ية  يق ا سامه يف  يام به  ية الفكرية دلهيا ا تب ا تفق متاما مع ما حياول  ية  منجدول أعامل ا ي ت تمن لت حتقل لق مللك لمك ً
بدل ية يف ا تصادية والاجامت لالا ع هورية . ق بدل اجملاور، هاييت، قال الوفد إن ا مجلوابإلشارة إىل الوضع يف ا ل

ناه  يد  شارك يف إعادة  ية  بادلو يت تشيك ساتهمين ية ومؤ سا تعاون . لتحت بو ميكهنا الاعامتد عىل ا لوأضاف قائال إن الو ي ً
يام بأي معل يف هذا الصدد ية  هورية ادلو ية الفكرية يف ا تب ا للقالاكمل من  يك مجل مللك تام، قال . مينمك خلويف ا

ية يف لك تلفة إلدراج جدول أعامل ا يق بني القطاعات ا منالوفد إن من الرضوري تعزيز ا خمل لتسـ بولتن شطة الو ي أ  .ن

نة  .68 نصب ريس هذه ا نان  بد ا سفري  تخاب ا يع ادلول األعضاء ال نانه  نغالديش عن ا للجوأعرب وفد  مل حل ع ل ن مجل ت ئب ّ م
مية اليت قدموها ساهامت ا يه عىل ا نة وان سابق  بو، كام أعرب عن شكره للريس ا تابعة للو همة ا لقا مل للج ل ي بل ئ وأيد . ئمل

يانني الذلين أدىل هبام وف بدلان لبالوفد ا يابة عن أقل ا بال اب يوية ووفد  بدلان اآل يابة عن مجموعة ا ند اب لد ات ن سـ ل ن ليل نيل
يذ . ًمنوا تقرير اذلي أعده عن  سس غري، عىل ا يد فرا شكر إىل األمانة وإىل املدير العام، ا تنفوتقدم اب ل ن سـ ّل ل

نواي تقرير  ية، وأيد فكرة رفع هذا ا ًجدول أعامل ا سـ ل شاريع اجلارية اكن ورأى الوفد أن موضوع ا. لتمن ملتعراض ا سـ
تعمق  ية  يذ جدول أعامل ا شة  نا تاح الفرصة أمام الوفود  بقى مدرجا يف جدول األعامل  ببغي أن  من ق مل ت لتي نف تن ل ً ي

ته يذ هذا اجلدول اذلي تقوده األعضاء  يعوتقدمي اإلرشادات الرضورية لضامن  بطبل بو عىل . تنف نأ الوفد الو يو ه
ية قيهتااتفااذلكرى األربعني إلبرام  ية لأل يذ األهداف اإلمنا يهبا يف  بري يف الاضطالع  لف وأقر بدورها ا نف ئلك تنص ب

تحدة وابلزتاهما بذكل ها عضوا يف أرسة األمم ا ملبو ً سمح . صف ية أن  يذ جدول أعامل ا يوقال إن من شأن  لتمن تنف
بدلا ية، وخاصة إىل أقل ا نا بدلان ا ساعدة اليت تقدهما إىل ا سني ا بو  لللو ل ل مل تح مي ية الفكرية ب تفع اب مللكن منوا،  لتن ً

تفادة من مواطن املرونة  تاكر والا ها ويف تعزيز الا ية اليت وضعهتا  تفاعا فعاال يف بلوغ أهداف ا سـا ب من لنفسن لت ً ً
ية الفكرية ها يف جمال ا تاحة  مللكا ل ياق، أكد الوفد رضورة اختاذ إجراءات حمددة . مل  ملتابعة مؤمترلسـويف هذا ا

هات املاحنة ا بو ليك ال يدخرا هجدا يف . 2009ذلي عقد يف نومفرب جلا ًووجه ادلعوة للمدير العام وأمانة الو ي
ها ية اخملطط  بدء يف األشطة اإلضا لاإلرساع اب ف ن تامئين ألقل . ل ندوق الا يس ا تأ سوشدد عىل الرضورة امللحة  لصس ل

هات املا يع ا بل،  يح انفذة مل تكن موجدة من  بدلان منوا ليك  جلا ق تطت لتسـل ي هذه ً ها  متويل من خال يه ا لحنة تو ل لج
ية  تو ية، كام هو مزمع يف ا شطة إضا تضطلع بأ بدلان  صا ل ن ل ية2فل ويف هذا الصدد، أوحض . لتمن من جدول أعامل ا

بدلان منوا واإلعالن الوزاري اخلاص  رش نقاط واملوضوعة ألقل ا ًالوفد أن لك من خطة العمل املكونة من  ل ع
متد  بدلان منوا وا ملعبأقل ا ً ية 2009ليف يويو ل يع أخرى يه من األ يام بذكل ومبوا يدة  مه يقدم اإلرشادات ا ض للق ملف

بدلان منوا بة إىل أقل ا ًمباكن اب ل نظر فهيا يف هذه ادلورة وإن هذه . لنسـ شاريع جيب ا لوقال إن عددا من ا مل ً
تجاهتا وتع تومس  بدلان منوا  ساعد عىل تكوين الكفاءات دلى أقل ا شاريع رمبا  نا ل ل ت ممل رشاكت ً لزز فرص حصول ا

ية نولو ية وا توسطة فهيا عىل املعلومات ا جالصغرية وا لتك لعلم يق والرصد املقرتحة، قال . مل ية ا تعلق بآ سـوفامي  ل لتني
نة، سابقة  شأن يف ادلورة ا تقدم اذلي أحرز يف هذا ا شجعه هو ا للجالوفد إن ما  ل ل ل نظر .ي نص اذلي  تضمن ا تو ل ي

نة يف هذا الصدد مقرتحني، للجيه ا شاهبا يف جوهره، مفن الرضوري ف نارص املقرتحة  ً وملا اكن العديد من ا ت ملع
ية فعاةل شأن وضع آ توصل إىل اتفاق  ثغرات و سد ا شأهنا وذكل  تلف اآلراء  لالرتكزي عىل جماالت  ب لل ل ل ب  .خت
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بو .69 يع لغات الو يد جدا للواثئق  يوأعرب وفد أذريجان عن شكره لألمانة عىل اإلعداد ا جبم جل  أن وأشار إىل. ًب
ها تقريرا لك عام وقد صدق وعده نة إنه سريفع  ثة  ثا ًاملدير العام قال يف ادلورة ا ل للج ل بذ رفع . ل حيوقال الوفد إنه 

بةل أيضا نوات ا ها يف ا تواصل ر تظام عىل أن  تقارير اب ًا ملق سـفع ي ن ، أوحض CDIP/5/2ثوابإلشارة إىل الويقة . لل
ثل  نة  يا من معل ا متالوفد أن جزءا أسا للج يسـ ً يق العمل مع سائر ً ية  نظر يف  سـيف اإلبالغ عن ما أجنز وا تنل كيف

بو يئات الو يق وإجراءات الرصد 2009ويف عام . هي يات ا شأن آ نة  شات داخل ا نا سـ اسـهتلت ا ل ب للج ق لتنمل
يات واإلجراءات  ية يف حتديد هذه اآل شاركة إجيا تقارير وقد شاركت ادلول األعضاء  يمي وإعداد ا لوا ب م ل لتق

يمي عىل أساس من توافق اآلراء من شأنه أن يعزز إضفاء املزيد من ورص. الرضورية ية  تقح الوفد بأن وضع آ ل
يذها ية و شاريع املوا تطوير يف ا يق املزيد من ا نة وأن يؤدي إىل  ية عىل معل ا شفا نفا حتق تف يع مل ل للج وراح يقول . ضل

يلك جديد يس  هإنه ال جيد رضورة يف تأ بو س يمي يف الو ية ا يآل نأ . لتقل مجو يوم ه تفال اب بة الا نا شاركني  ليع ا سـ مب حمل
بو ية الو ية الفكرية واذلكرى األربعني إلبرام اتفا يالعاملي  ق  .للملك

ته من دمع تقين ومايل  .70 نظمة عىل ما قد سودان الريس وشكر املدير العام عىل تقريره، كام شكر ا نأ وفد ا مو ملئ ل ه
بدلان ية وأقل ا نا ليع ادلول األعضاء، وخاصة ادلول ا ل يان اذلي أدىل به وفد مرص . ً منواممجل يده  بوأعرب عن تأ للي

ية يابة عن مجموعة جدول أعامل ا مناب لتن  .ل

ية الفكرية  .71 يات ا ية وأشار إىل أن اسرتا تان عن اهامتمه اخلاص جبدول أعامل ا مللكوأعرب وفد قريغزي يج من تسـ لت
تصادية ية الا يق ا تخدم كأداة  بغي أن  ية  قالو تحق منن سـ لتن ل ت تانورصح بأن . يط ثة سـقريغزي تضافت مؤخرا  بع ا ًسـ

بار  ية الفكرية، وعقدت عددا من الاجامتعات مع  ية  ية و بو كخطوة أوىل لوضع اسرتا ثات الو كمن  ن يج ي ًبع للملك ط ت
سؤولني ومع القطاع اخلاص، وقد قدم ادلمع من ا تصادية، لهيئاتملا ية الا ترب احملرك الرييس  ق اخلاصة اليت  منئ للتتع

مية كذكل تصاديةقألهنا تعطي  ية الا تربها دافعا  يهتا الفكرية و ق  منمللك للتتع ية وجود نظام فعال . ً مهوشدد الوفد عىل أ
يمي هود اليت . لتقللرصد وا سس غري، واألمانة عىل ا يد فرا تام، أعرب عن شكره للمدير العام، ا جلويف ا ّ ن سـ لخل

يع . ًبذالها ومل يدخرا فهيا هجدا تواصل تقدمي  تان  مجوأكد أن قريغزي سـ نجاح سـ تعاون والالزتام الرضورية  لأشاكل ا ل
ية لتمنيذ جدول أعامل ا  .تنف

ية والاكرييب .72 يابة عن مجموعة بدلان أمرياك الال سلفادور اب يان اذلي أدىل به وفد ا تارياك إىل ا تينوانضم وفد كو ن ل ب لسـ . ل
ية شأن جدول أعامل ا شات  نا نذ بداية ا منوقال إنه اضطلع بدور فعال  ب ق لتمل نة وأعرب عن ا. م للجتقاده أن ا ع

بو شاريع يف معل الو شاريع وإدراج هذه ا يع ا هم إحراز تقدم فهيا يف  يدخلت يف مرحةل جديدة من ا مل مل مج نأ . مل هو
شة نا قالوفد األمانة عىل الواثئق املعروضة  ، شكر الوفد األمني العام عىل CDIP/5/2ثوابإلشارة إىل الويقة . للم

يذ جدول أع شأن  تاز  تنفتقريره ا ب يه ملم يع املطروحة  يد املوا ثالثة ومرفقاته ألنه قلل من  ية بأجزائه ا فامل ا ضتعق ل لتمن
يات تو يذ ا نجز  هر بوحض العمل ا صوأ ل نفمل ية الفكرية يف أمرياك . لتظ مللكوأفاد الوفد أن اجامتعا لرؤساء ماكتب ا ً

ييل ياغو  سابق يف سا بوع ا ية انعقد األ شـالال ل بسـ ت نن شاركني ملوقام هذا الاجامتع مقام ا. تي يع ا بدي فهيا  ملنصة  مج لي
بو تعاون مع الو باهتم يف ا ير ل ساعد . غ شاريع جديدة  تصممي  شاريع أو  يع ا يذ  يدة  سامهة  تويعد ذكل  م ل مل مج نفم لتج

ية نا بدلان ا ما ل بو يف . ل سامهة الو تعلقة  شديد عىل ارياحه للواثئق املعدة، وخص ابذلكر الويقة ا يوأعاد الوفد ا مب مل ث ت لت
تعدد األطرافتنفيذ األهداف نح الرباءات يف اإلطار  ية والويقة اخلاصة مبواطن املرونة يف  ية لأل م اإلمنا م ثلف وأقر . ئ

نوع فهيا  ية اليت  ية وتكوين مجموعة جدول أعامل ا يذ جدول أعامل ا ها ادلول األعضاء  بذ هود اليت  تاب نف ل تجل من ل من تت لت ل لت
شة ثرية نا مية مضافة متكن من إجراء  قاملصاحل وتعد  م ّ نةق يقة . للج يف ا يقاته ادل يقدم  قوأخريا، رصح الوفد بأنه  تعل سـ ً

يات تو يق أهداف ا بغي أن تراعى يف  تلفة اليت  يع ا صعىل املوا ل خمل حتقض  .ين

ية الفكرية لربملانيي  .73 ميي اخلاص اب تدى اإل يات اليت صدرت عن ا تو نة إىل ا باه ا يجر ا ّووجه وفد ا مللك قلت ن ص ل للج ملن نل
بدلان منوا يف بدل ًأقل ا نني يف كوتونو يويم ل بو وحكومة  ته الو ية، اذلي  ناطقة ابلفر بان أفريقا ا ي نظم سـ  14 و13نل

شقر . 2010أبريل  يا ومد نا فاسو وبوروندي وجزر القمر و نني وبور يون من  غوشارك يف الاجامتع برملا ي ب غينن ك
ية هورية الكونغو ادلميقرا يا الوسطى و هورية أفر يجر و يا وا تا طومايل ومور ن ن مجي يق مج نغال وتوغول ووجه الوفد . لسـ وا

ية تا يات ا تو نة  باه ا لا ل ص لل للج ساعدة وادلمع إل) 1: (نت بو أن تقدم ا ملبغي للو ي هم ذين فاكء الوعي وناء القدرات وزايدة  ب
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بدلان منوا؛  ية أقل ا ها أداة  ية الفكرية بو ًا ل لتمن صف شاهبة ) 2(مللك تدايت  نظمي  بو أن تدرس إماكية  بغي للو مو ن ت ن مي ين
ناطقة نللربملا بدلان منوا ا ية الفكرية يف القطاع القانوين يف أقل ا ياسات ا سؤولني عن رمس  ليني وا ل سـ ًمل مللك

ية؛  توى الربملاانت وأن ) 3(نسـابلفر ية عىل  شئ جلاان فر ية أن  بدلان ا ية يف ا يات الو بغي  سـو ع ن ن ل ن مللجمع ملع ًط ت ين
هؤالء  بغي  ية الفكرية، كام  تصدى لقضااي ا باكت  لشئ  ن يمللك ت شـ لن ية الفكرية يف ت يني أن يدرجوا قضااي ا مللكالربملا ن

ية؛  ية الو ياهتم  ناسرتا من طيج بح) 4(للتت سات ا بغي تعزيز قدرة مؤ لو س يد وث ين بغي تو يا، كام  نولو طالعلوم وا ن ج يتك ل
تعاون بني دو ها، مبا يف ذكل زايدة ا ية الفكرية وسو تاكر يف الاتفاع اب يا والا نولو لثقافة العمل وا ت ن يقب مللك ج ائر لتك

ناعة؛  بحث وا لصا ية دلى ادلول ) 5(ل ية و ساعدة إلشاء مراكز معلومات  بو أن تقدم ا بغي للو علمو ن ن مل تقي ين
ية الفكرية؛ ) 6(األعضاء؛  ياجات دلهيا يف جمال ا يمي لال ية أن تطلب إجراء  بغي حلكومات ادلول ا مللكو تق تن حن ملع ي

شأن قضااي حق املؤلف و) 7( بو أن تقدم ادلمع  بوبغي للو ي ) 8(طلب مهنا ذكل؛ يالقضااي ذات الصةل، حاملا ن
بو أن ت بغي للو يو يني إلذين ساعدة وادلمع ا نقدم ا يدية ولرمس لتقمل تقلاكء الوعي ابجلوانب القانوية للمعارف ا لن
شأهنا ياسات  با ية.لسـ بدلان منوا عىل الاتفاع مبواردها الورا ساعدة أقل ا ية إىل  شاريع الرا يذ ا بغي  ث و ن ل م ًمل م نف تن . ي

تحدة و يفه األمم ا نظمي مؤمتر  ساهامت يف  يات  تو بار هذه ا ملأضاف الوفد أن من املمكن كذكل ا تض ت مك ص ل سـت تع
بدلان منوا ًشأن أقل ا ل  .ب

نظمة  .74 ثل  موحتدث  باتمم ية  تاملعلومات اإللكرتو بدلان للمكن بات يف ا ية تعمل مع ا نظمة غري حكو ل، ويه  ملكت م م
تصاداهتا بدلان اليت متر ا ية ويف ا نا قا لم ية، مدعوما بل تقا ً مبرحةل ا ل بات حق املؤلفن ته يف مكترابطة  غب، وأبدى ر

ند  شت يف تقرير املدير العام وكذكل عىل ا شاريع اليت نو يق عىل أحد ا با ق مل لتعل وقال إن .  من جدول األعامل8ل
يات وج يل تدا ية الفكرية واملكل العام يركز، يف املقام األول، عىل  تعلق اب رشوع ا عا حتل مل ود مكل عام ثري مللكمل

يه نفاذ إ تحديد ما آل إىل املكل العام وا تاحة  تلفة ا شف األدوات ا يه، وهو  نفاذ إ هل ا لو ل ل مل خمل تك ل يسـل ويف . يس
ثل الضوء عىل أثر  ياق، سلط ا ملمهذا ا يةلسـ نولو جتدابري امحلاية ا ترص لتك شار إلهيا  مبخ ا وقال إن هذه . TPMsمل
ها سو سمح  شالك إذ ال  تدابري تطرح  لا ي م نفاذ حمدود إىل املكل العامل تدابري ال . بى  شاغل األول هو أن هذه ا لوا ل

يعهتا موعد انهتاء رساين امحلاية حبق املؤلف بقى غري . بطبتعرف وال ميكهنا أن تعرف  توى أن  يه، ميكن  يو للمح عل
تقادم؛ و. متاح وإن آل إىل املكل العام هو ا ثاين  شاغل ا لأما ا ل يفل نولو جتدابري امحلاية ا شأهنا شأن العديد من ، ةلتك

ية تجون بفعا ها ا تقادم ما مل  يا، رسعان ما  نولو لأوجه ا ن ملت حيفظ ج توسطة . لتك ثل يقول إن مدة العمر ا ملوراح ا ملم
يان  تجني  تجاريني فامي بني ا تحواذ ا نوات وإن الاندماج والا تدابري ترتاوح بني ثالث إىل مخس  نهذه ا ن ل سـ سـ يعل مل ل

نصات جديدة أو أنظمة لأنه قد ال يعرث عىل صاحب ا نف الرمقي إىل  تعذر نقل ا يه  يا األصيل، و منولو ج ملصتك ي عل
بل. عامةل ية يف ا نولو تدابري امحلاية ا ية  ية ا نفات الر بري من ا تاح عدد  تايل، يرحج أال  تقواب ج سـتك ملل ب حملم مق ملص ك ي . ل

يه حفظ الرتاث ا بات املوعز إ شلكة ألن عامل ا بات هذه ا لوقد أدركت ا ل ت مل ملكت ًثقايف يلزمه أن يكون قادرا عىل ملك
ـي  ندما  تاحا ابلاكمل  تواها  يكون  ها،  ية إىل أشاكل أخرى بغرض  ية ا نفات الر نهتنقل ا م يحفظ ع حم ل حملم مق ًملص

يرباري . رساين احلقوق يش  بة بر بات الكربى ومهنا  لوأعربت ا ت يتت مك ، عن ابلغ (The British Library)ملك
تها إزاء أثر تدابري امحلاية ا ياسات بأن لقلق ثقايف والعلمي وانشدت صانعي ا ية يف حامية الرتاث ا سـنولو لل ج ك

شلكة تكل ا ملساعدوها عىل إجياد حل  ل تدابري املذكورة . ي تقاده بأن دور ا نظمة عن ا ثل ا تام، أعرب  لويف ا ع مل مم خل
تعراضه بو بغي ا يه، واكن  نفاذ إ سأةل حامسة وحمورية يف إثراء املكل العام وإاتحة ا سـهو  ل ل ًصفه جزءا من ينم

رشوع ساعدة يف هذا الصدد. ملا شورة وا تقدمي ا تعد  بات  متع ا ملوأضاف أن  مل ل سـ مت ملك  .جم

ثل  .75 تحدة رابطةمموحتدث  ية يف الوالايت ا ية وا بات العامة واألاكد ثال  بات حق املؤلف  مل  ث مي ت مم لبحت للمك ًمك
نظمة  مبومدعوما  باتً ية  تاملعلومات اإللكرتو يل ، فقال إن جدول أعامل للمكن ها  بق  يح فرصة مل  ية  ثا سـ ممن ل يت ي لت

بدلان منوا ية ويف أقل ا نا بدلان ا بات يف ا ًها ا ل ل ل مت ملكمن ية، إمنا تود . لتغت يذ جدول أعامل ا نة إذ تواصل  منوا لتللج تنف
ية حبق املؤلف واحلقوقًأن تقدم مقرتحا نة ادلامئة ا نة  شطة الرا رشوع لو دمج يف األ ن ملموسا  للج ه ن ملعمب   اجملاورةً

ية السـهتدافهحل نوع اذلي وضع جدول أعامل ا شلكة حمددة من ا منل  ل نظام احلايل ألحاكم . لتم ثل إن ا لوقال ا ملم
تدام متع معلومات عامليي دامئ و يا إلرساء أسس  يس اك بات  شاط ا سـحق املؤلف اذلي يدير  ت من جم ً ف ل سع . ملك يتومل 

نا ـي ال  بات،  تنطاق مواطن املرونة عقب تعزيز احلقوق والوا ه تج نفات  ولف شاط الرمقي أو تعممي ا ملصمبا يكفي ا لن
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نفات وأن تدابري . عرب احلدود بعض ا با ما حيول دون الاتفاع  يص اخلاصة غا نح الرتا ثل أن  ملصوأضاف ا ب ن ل ًملم خ م
يدها تخدامات لطاملا رىم قانون حق املؤلف إىل تأ نع ا ية  نولو يامحلاية ا سـ مت ج ومىض يقول إن أثر هذه . لتك

يةاحلواجز ملموس يف نا بدلان ا بدلان منوا ويف ا م أقل ا ل ل ية . ًل رشوع املعلومات اخلاصة اب مللكوابإلشارة إىل  م
نفاذ إىل املعارف، املذكور يف الويقة  سام الرمقي وا يا الاتصاالت والا نولو ثالفكرية و ل نق ج نقحة CDIP/4/5تك مل ا

يه يف تقرير املدير العام، الويقة  شار إ ثوا ل ثل إCDIP/5/2مل بات ملم، قال ا ملكتن ادلارسات اجلديدة عن ا
رشوع  نت أن ا ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة،  نة ادلامئة ا تعلمي، اليت أجرهتا ا سام احملفوظات وا ملوأ ن للج ل بيق ملع

بحث وخدمات املعلومات  تعلمي وا تطلع إماكيات احلد األدىن لألحاكم امللزمة الرضورية  نه أن  لاكن  لل ن يسـ ميك
يعزز ا ية  لاإللكرتو ل يةن نا بدلان ا بدلان منوا وا منفاذ إىل املعارف يف أقل ا ل ل نفات . ًل تخدامات ا يغطي ا ملصواكن  سـ سـ

بات ية  همة األسا ية عرب احلدود دلمع ا بوعة والر تا سـ مق للمكملط نفات . مل بات  يغطي كذكل إعارة ا للمصواكن  ت ملكسـ
ية و ية الاجامت ية للميض قدما اب ها خدمات أسا ها للواثئق بو عوتقد من لتسـ ً صف تصاديةمي ثل إىل أن . قالا ملموأشار ا

بات؛ ففي  شمل احلفاظ عىل ا ثل هذه األحاكم اليت من شأهنا أن  تقر إىل  ية  تالعديد من القوانني الو ت ملكن م تف ط
ية، وال نفات الر تقار إىل القوانني اليت تضمن احلفاظ عىل ا بات من الا بدلان تعاين ا مقالعديد من ا ملص ت فل سـامي  ملك

شمل نفات اليت  تا ية ومواقع اإلنرتنتملص تب اإللكرتو يل الصويت وا برصية وا ية وا ن املواد ا سج ل لكسمع ت ومىض . لل
ية يه أحاكم  نا بدلان ا بدلان منوا وا بة إىل أقل ا ية كربى اب تيس أ ثل يقول إن من األمور اليت  ما لتك ل ل سـ مه ًملم لن

ية وادلراسات اخلاصة، مبا فهيا ا تعلمي وادلراسات ا بات اخلاصة اب ثا ل لبحت تعلمي ملك لألحاكم اليت من شأهنا أن جتعل ا
سابق يه يف ا هل مما اكن عا بكة اإلنرتنت أمرا أ لالعاملي عىل  ل سشـ تعلمي . ً تعلق اب لورصح بأن الرتكزي انصب فامي  ي

توح والاتصال األاكدميي نفاذ ا بحث عىل ا ملفوا ل سأةل . ل شمل  ناءات األخرى  ثل قائال إن الا تطرد ا موا ت ملم سـتثسـ ً
نفاتنفاذ ذوي اإلعا تخدامات . ملصقات إىل ا شف عن حلول ال رشوع أن  بغي  سـواكن  يك للم نفاتين مية ملصا ليت ا

يت وتقادمت يف العرص الرمقي ياسات العامة اليت . لنساليت لواله  رشوع ا تطلع ا سـكام اكن من املطلوب أن  مل لسـ ي
بادئ و سد  نارص هممة  ناءات يف جمال حق املؤلف يه  يدات والا متؤكد أن ا جتث ع سـتي لية ودوية وما اكن لتق طن

يري مبوجب أي عقد تعرض ألي  تغها أن  ت بدلان قد . ل تحايل يف العديد من ا نع ا يذ رشيع  لوأخريا وألن  ل مي ت تنف ً
رشوط الواردة يف املادة  لتخطى ا بغي احلث عىل إجراء املزيد من 11ي بو حلق املؤلف،اكن  ين من معاهدة الو ي
يود غري الرضورية رشوع املذكور وانشدت . لقادلراسات عن ا تعلق اب نظر، فامي  ملالرابطة ادلول األعضاء اب ي ل

يل اليت تعوق  ناءات امللزمة اليت تزيل العرا يدات والا شة نظام فعال للحد األدىن من ا نا قأعاله، يف  ث سـتم ي لتقق
ت نفاذ إىل املعلومات و نرص حق املؤلف وا نصف إىل املعلومات، األمر اذلي من شأه أن يعزز  نفاذ ا حما ل ع مل وى ل

تعددة، مبا يف . اإلبداع تجرهيا أطراف  شأن حق املؤلف مصممة  ثل بأن ادلراسة املقرتح إجراؤها  موذكر ا ل ب ملم ّ
متع  ثيل  تعددين، كام ذكر بأن  سري مقاربة أحصاب املصاحل ا متع املدين،  نظامت ا جمهذه األطراف من  ممجمل مل ّي لت م

تصدي إىل هذه  شاركة يف ا تعدون  بات ادلويل  لا للم سـ مت  .القضاايملك

ثل و .76 نظمة ادلوية ممأوحض  لا ناس تقامس مل رس عىل ا سعى للرحب ومكرسة  نظمة ال  ية أهنا  تو لحلقوق اإلبداع ا ي ت لتل م فيق
ية وتوفر أدوات قانوية أخرى  يص جما نح ترا ناء علهيا وفقا لقواعد حق املؤلف، ويه  ننفات اآلخرين وا ن مت ب خمص ً ل

شري إىل ية بعالمات  نفات اإلبدا تتوسـمي ا ع ملص نفات ل تقامس هذه ا سمح لآلخرين  ملص حفظ بعض احلقوق مما  ب ي
تج عن ذكل سمح بإجراء أي مزجي  تخداما جتاراي أو  تخداهما ا ها وا نوإعادة د يجم ي سـ ًسـ نظمة ادلوية . ً لوتمكل ا مل

توح والعلوم نفاذ ا تعلمي وا ها شؤون ا ناول يف  يقة اليت  نظامت ا ية معل ا تو ملفحلقوق اإلبداع ا معل ت شق ليق ل مل تل  لف
ية ثقا ية ا توحة وا فا لملف يص حمددة يف . لتمن شاريع وترا نظمة دلهيا  ثل بأن ا خورصح ا م مل بدلان يضاف 102ملم ل من ا

ياغة19إلهيا  يا آخر يف طور ا تصاصا قضا لص ا ًئ ً بادئ . خ شاركني يف  تطوعني ا بكة هائةل من ا نظمة  موتضم ا مل مل شـ مل
نفعة األكرب يق ا ملبادل املعلومات  بادل. لتحقت نظمة حقوق توقد مت  يص من  ياء ابلفعل يف ظل ترا م ماليني األ خ شـ

ية تو فيقاإلبداع ا توازن يف . ل يق ا سابقة بوصفه أداة هممة  لوأشار إىل أن ذكل األمر قد ذكر يف ادلورات ا لتحقل
ية نا بدلان ا ما ل نظمة. ل ثل ا ملوأعرب  رشوع إىل املواد ا مم نفاذ ا ية فرص ا نا بدلان ا يح  تقاده أهنا  ملعن ا ل ل لل مع لعلمية تت

نظمة، وهو األمر اذلي  يص ا تقدم مبوجب ترا بحث واملعاهد العامة يف العامل ا رشها معاهد ا ية اليت  ملوا مل ل ن خمي ت لتعل
بدلان سام الرمقي، وال. لحدث ابلفعل يف العديد من ا نظمة ال حتل قضااي الا نقوأشار إىل أن ا نفاذ  مل لسـامي بإاتحة ا
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تقد أن إاتحة ا نه  نفات،  ملإىل ا يع يحلكملص هل احلصول علهيا يه خطوة يف الاجتاه ا يص  لصحنفات برتا سص . يخ
نة بقوة وشجع عىل وجه اخلصوص العمل املضطلع به يف جمال نقل  نظمة تدمع معل ا ثل يقول إن ا توراح ا للج مل ملم

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاور نة ادلامئة ا يا ودراسة املكل العام، وترحب كذكل بعمل ا نولو نا ملعللج ج ة فامي لتك
ناءاتيتعلق  يدات والا سـتثاب يةلتقي مي عىل األشطة ا توسـمي . لتعلن نظمة منوذج أداة  شئ ا لوفضال عن ذكل  مل تن ً

تصف  ننفات املكل العام ووضع عالمات علهيا ومن املفرتض أن تكون هذه األداة جاهزة يف موعد أقصاه  ممص
شأن أية أدوات تريم2010صيف عام  نجز  ب، عىل أن حيصل أي معل  توى املكل ي نفاذ إىل  سري ا حم إىل  ل تي

رس توسـمي هذا  مية وميكهنا أن  بة املصاحل اليت دلهيا معلومات  هات صا يع ا ساهامت من  يالعام عىل  مج تم ق ح جل
توى شاء جسالت . حملا يع عىل إ ية؛ وا يادين ا شلك أسايس يف ا شاركة  نظمة كذكل ا نوشمل معل ا شج لعلم مل ب مل مل لتي

نظام تعاون مع ا ملللرباءات اب تقد أن ل يا واليت من ا نولو يو ية األخرى اليت تعمل يف جمال ا ملعت غري احلكو جب تك لم
ية نا بدلان ا برية يف ا تاجئ  محترز  ل ل ك  .ن

ثل تغريا همام يف ثقافة  .77 ية  شأن ا بو  تقاده أن جدول أعامل الو ثالث عن ا بكة العامل ا نظمة  ثل  ًوأعرب  ً مي من ب ي ع ل شـ لتمم م
بو ية نوهو الاتقال من تعزيز حامية. يالو يه قضااي ا تخذ  شلك غري حامس إىل منوذج  ية الفكرية  يذ ا من و ت لتب ف مللك تنف

ية يف لك بدل يات ا تلفة إلجناز اسرتا ية الفكرية ا ئات ا يه  تخدم  يا و منماكان أسا يج خمل سـ لتسـ ت مللكت ف ف ً تعلق تغري . ً يو
بو؛  سري هبا الو ثقافة كذكل ابلطريقة اليت  يا ت يةفمثة تفكري أمعق يفل يات ا مللك تدا ية وعواقب ع لتمن الفكرية عىل ا

ية الفكرية نولويج ملعايري ا تصادي وا منو الاجامتعي والا تلفة من ا بدلان اليت متر مبراحل  مللكاعامتد ا تك لق ل خم . ل
نظمة  بو إىل  تحول الو ية كذكل  تعلق جدول أعامل ا مو ي ب من ية وشفافة لتي ساءةل فهيا تتاحعموضو ثل . ملا تفت ا ملموا ل

بت بإطار إىل تقرير املدير الع نظمة يف حني ر ته يف الرتكزي عىل أربع قضااي ويه، أوال، أن ا حام، أبدى ر مل ًب غ
تاجئ املذكور يف الفقرة  بو القامئة عىل ا نإدارة الو يمي اذلايت5لي ترب أداة  تقرير، فإن هذا اإلطار  للتق من ا يع تلزم . ل يسـو

يات ج ية وتو بارات ا تقل ملدى دمج ا يمي  صاألمر إجراء  من ت لتسـ ع م بوتق ية يف الو يدول أعامل ا بب . لتمن سوهذا ا لل
تان يق والرصد اليت اقرتحهتا اجلزائر والربازيل واب ية ا نظمة آ سـتدمع ا سـ ل كمل هم ضامن أن . لتن يا، أن من ا ملواث ً ن

تلقاها ياجات من  ية ميكهنا أن تليب ا ساعدة ا يا ت ن حمل تعاقد . لتق شاركون عىل أن  نة اتفق ا تويف ادلورة األخرية  مل للج
هات يالو شار يف ذكل ا ية اليت تقدهما وأن  ساعدة ا تقل  تعراض  يام اب يني  جلبو مع خرباء خار للق تج ن للم سـ سسـ تتق ل م

ية نظامت غري احلكو بة املصاحل، ومهنا ا مصا ياق، مثة رضورة . ملح نظامت غري لقطع الزتاملسـويف هذا ا تني مع ا مل  م
تعراض اخلاريج ساهامت إلجراء الا ية للحصول عىل  سـاحلكو م شمل طلب تقدمي ومي. م هذا الالزتام أن  يكن  ل

ية  نظامت غري احلكو يني وا سات بني اخلرباء اخلار ية ونظمي  نظامت غري احلكو ية من ا مشاراكت  ج ملم جل ت مل خط م
بو ية اليت تقدهما الو ساعدة ا يشأن ا ن مل يام . لتقب ناك املزيد مما ميكن ا ثالث أن  بكة العامل ا نظمة  تقد  ثا،  لقواث هم ل شـ تع ًل

يذ ا لبه  ية لتنف ية 5صتو ساعدة اليتلتمن من جدول أعامل ا شطة ا رش املعلومات اخلاصة بأ بو إىل أن  مل تدعو الو ن ن تي
ها اإللكرتوين ية عىل مو قعا ية اليت تضطلع هبا. لتقن ساعدة ا شطة ا شأن أ يل من املعلومات  بو تقدم ا نفالو مل ن ب لقل . لتقي

تعلق ابلفقرة  تقرير اليت 11يويف هناية املطاف وفامي  متع املدين قد تعززت يف ل من ا شاركة ا جمليذكر فهيا أن  م
نظمة  بو، فإن ا ملاجامتعات الو تطوري لالحتاد ؛ لكهنا دعت املدير العام، مبوجب كونه األمني العام لترحب هبذا ا

ية اجلديدة  با ناف ا تادلويل محلاية األ ن تح األوبوف أبوابه أمام ) األوبوف(لص يفيف الوقت ذاته، إىل ضامن أن 
متع املدينمشارك توبر رفضوا . جملة ا هر أ شاركني يف الاجامتع األخري لألوبوف اذلي عقد يف  ثل إن ا كوقال ا مل شملم

ية يدال نظامت ا متع املدين وا نظامت ا ننح وضع املراقب  لص مل جململ ية بإرسال خطاب 81وقامت . م نظمة غري حكو م  م
يق يه جتديد  تور غري مؤخرا تدمع  بتوح لدل تطك ف ًمف نظامت يف األوبوفوضع املراقب ّ هذه ا مل  ومثة من حث . ل

شاركهتا يف  متع املدين يف األوبوف، كام ُعززت  ئات ا شاركة  ماملدير العام عىل الاضطالع بدور همم يف تعزيز  جملم ف
بو  .يالو

ثل  .78 نصفممورصح  تصاد ا تجارة وحقوق اإلسان والا ثالثة  يس ا ملية املقا ن لل ل قمجع نظمة يه (3D) ي مل بأن هممة ا
يع  بق هبدف لتشجا تجارية و ية ودعاة حقوق اإلسان ليك تصاغ اللواحئ ا تجارة وا نيي ا تعاون بني  تطعىل ا ل ن من ل هم لتل

نصف تصاد  مإرساء أسس ا ناد . ق ية ابال يذ جدول أعامل ا بعة يف  ثل عن ارياحه للمقاربة ا توأعرب ا سنف من ت ت لتملم ت مل
تعارض ا. نإىل حقوق اإلسان حلوأضاف أن من الرضوري حتديد أوجه ا ية ل مللكية اليت قد توجد بني حقوق ا قيق
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ناءة يدان ويف اقرتاح حلول  ية يف ا بالفكرية وإجناز احلق يف ا مل ياسات. لتمن ثل أن موجز ا سـوأفاد ا  اذلي 4 رمق لملم
نوان  ية  بعرشته ا مجلع سرتشد حبقوق اإلسان"ن ية أن  نيف ميكن جلدول أعامل ا ي من  "لتك

 (“How Human Rights can inform the WIPO Development Agenda”) ناول هذه يت 
نظمة عىل اإلنرتنت تاح ابللغة اإلنلكزيية عىل موقع ا سأةل، وأضاف أن هذا املوجز  ملا ثل أيضا أن . ممل ًوذكر ا ملم

باع املقاربة القامئة عىل حقوق اإلسان ومراعاة  ية اب يذ جدول أعامل ا يادة  يف ميكن  بني  نهذه الويقة  ت من ك ت لتث نف تق
ياجات  يةحتالا ية والغذا ية وا نفاذ إىل اخلدمات ا تعلق اب ية، وخاصة فامي  نا بدلان ا ية  ئاألسا مي لصح ل ي ل لل لتعلسـ . م

ية تكل احلقوق األسا يد، إن مل تعرقل، الوفاء  ية الفكرية قد  ثل يقول إن قوانني وقواعد ا سـومىض ا ب تقملم . مللك
يل اCDIP/5/4ثوابإلشارة إىل الويقة اخلاصة مبواطن املرونة  تقد أن ملثالسب عىل  نظمة  ثل إن ا تع، قال ا مل ملم

ثري يد  تلفة وأ تاجئ  يق  سان من شأنه أن يؤدي إىل  باع املقاربة القامئة عىل حقوق اإل بكا ف خمحتق ن ن ًوعوضا عن قرص . ت
بغي  تعراض مواطن املرونة املوجودة ابلفعل يف اجلزء اخلاص ابلصحة يف اتفاق تربس، اكن  نادلراسة عىل ا يي سـ

يق إجنازات للمقاربة املقرت ية الفكرية  ية يف جماالت تعرقل ا نا بدلان ا ياجات اخلاصة  حتقحة أن حتدد الا مللك م ل لل حت
تكون  تحدايت احملددة،  ها ملواهجة هذه ا يات املرونة اليت ميكن و تفكري يف آ ففهيا؛ ومن مث تؤدي إىل ا لضع ل ل

بحث عن وجود مواطن املرو سري ا يجة احملققة من شقني؛ األول هو  لا تي لنة املذكورة يف الاتفاقات ادلوية لنت
شة  نا ها  يكون بو نة إبالغ ادلول األعضاء  يكون عىل ا قتعددة األطراف وإن مل تكن موجودة،  ل مللج سع ف م

لإماكيات إدراهجا يف الاتفاقات ادلوية ية تدعى ادلول األعضاء إىل . ن يا، وضع مجموعة من مواطن املرونة  منواث للتن ً
بو شأن إبرام اتفاقات دوية أو اتفاقات جتارة حرة أخرى من شأهنا أن ياحرتاهما خارج نطاق الو تفاوض  ثل ا ل،  ب ل م

ية الفكرية تعلق اب مللكتقدم تدابري جديدة فامي  ية واحدة . ي نة اتفا يع ادلول األعضاء يف ا يقة األمر وقع  قويف  للجحق مج
يات حقوق اإلسان عىل األقل نمن اتفا يع مواطن ا. ق تايل، فإن احرتام  مجواب بغي أن ل نصوص علهيا اكن  ينملرونة ا مل

تويني الوطين وادلويل يات حقوق اإلسان اليت وقعهتا هذه ادلول عىل ا تلف اتفا سـتوافق مع  ن خم ملي تام، . ق خلويف ا
يذ جدول أعامل  سامه يف  ية تقوم عىل حقوق اإلسان قد  باع مقاربة  ية ترى أن ا ثل إن ا تنفقال ا ت ن مهنج ت مجلع ملم

س ية؛ أوال اب ملا ًمن يق حقوق لت يا  ية، واث نا بدلان ا شعوب ا ية  بات ا برية  تجاابت  بامهة اب ن ل ل ل لفعل تطل ك تطسـ بللم ً م
يذ جدول األعامل املذكور، األمر اذلي يعين أن تفي ادلول األعضاء ابلزتاماهتا  ناء  تنفاإلسان يف إطار قانوين أ ث ن

 .لادلوية

يقات الوا .79 يع الوفود اليت حتدثت عىل ا تعلوشكر املدير العام  تعلق ابلعمل اذلي اضطلعت لمج يية اليت قدمهتا فامي  ف
يةسـامي  به األمانة، وال يق جدول أعامل ا منبة  سـ لتشع ناول املدير العام، . تن نقاط اليت أثريت،  بعض ا يحا  توتو ل ل ًض

هوة اليت  يجة  شأت  شلكة  ية وقال إن ا يا عن املزيا سلفادور وسلو سؤال اذلي طرحه وفدا ا بداية، ا لليف ا نت ن مل ن ن ل ل فيل
يص األموال يف  نة وما تال ذكل من موافقات عىل  شاريع واعامتدها داخل ا نظر يف ا ية ا ختصتفصل بني آ للج مل ل ل

نظمة تابعة  ية ا نة الربانمج واملزيا ية معوما يف  ية وضع املزيا للمإطار آ ل ن جل ن ية . ًل ية اب نة ا منوأبلغ املدير العام ا ن لتللج ملع
تحل يف ا شلكة  ية الفكرية بأن ا ملوا سـ مل شلكة . سـتقبلمللك نظمة حلل هذه ا تاح  بة  نا ملوقال إن أول  للم تسـ سم

ية للفرتة  بل يه إعداد الربانمج واملزيا تظام يف ا ناب شأن تكل 2013 – 2012ملسـتقن شات  نا بةل، وإن ا ب ا ق مل ملق
سـهتل يف هناية عام  سأةل  تا يلزم مدير لك . 2010سمل ية،  ياغة ويقة الربانمج واملزيا ناء  سـوأضاف أنه، أ ن ث ص ث

ية ب شطة اخلاصة الواردة يف جدول أعامل ا شاريع أو اجملاالت أو األ منرانمج أن يدرج يف برانجمه اخلاص ا ن لتمل
تعلقة هبذا الربانمج احملدد ية . ملوا متر العمل ابآل لويف الوقت ذاته، أعرب املدير العام عن رأيه يف أن   اخملصصةيسـ

ية وقد أخذت  تاجئ مر تخدمة نظرا ألهنا حققت  ضا ن ًسـ بة، مل نا ها يف لك  متويل  يح ا ية  سـنة الربانمج واملزيا ن مجل ل لت ت
بل مترار ذكل األمر يف ا ملسـتقويف أن يضمن ا سـ بالغ . ُ ساءل عن ا ملومىض املدير العام يقول إن عددا من الوفود  ت ً

هات املاحنة هدت ا جلاليت  ب تع ية ا نا بات ا متعني أنه إىل تكل اللحظة خبالف ا ها، وأخرب ا لكتقد ئمي ث ه لب ل  اليت ًجدارية جمل
تطع 19 إىل 17قدمهتا ادلول األعضاء وبلغت ما مجموعه حوايل من  يون فرنك سورسي، فإن األمانة مل  سـ  ي تمل

متل هات املاحنة ا متع ا حملمجع األموال من  بل انعقاد مؤمتر . جلجم شة كربى قد دارت  نا قوذكر املدير العام بأن  قم ّ
هات املاحنة العام املايض، بني األعضاء  يس مؤمترا ملزما، بل إنه مؤمتر جلا يعة املؤمتر، واتفقوا عىل أنه  ًشأن  ً ل ب طب

هات املاحنة  للجبني  متةلي متع حملا نظمة أن تضطلع هبا واليت ميكن أن جتذب  شطة اليت ميكن  شاريع واأل جم أنواع ا للم ن مل
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هات املاحنة سعي. جلا متع كبريةهبمة  لوقال إن األمانة تواصل ا متعني فورما جم إىل الاتصال هبذا  بلغ ا جملوسوف  ت
ية بار إجيا بتلقى أية أ يا . خت با ئةل اليت طرهحا وفد أ يحات وأشار إىل األ تو متر املدير العام يف تقدمي ا نوا سـ سـ ض ل سـ

تقومي   من تقريره، وال9بشأن الفقرة  نة اليت شلك جزءا من برانمج ا تعلق مبدونة أخالق ا لسـامي فامي  ت ه ًي مل
يجي األوسع نطاقا  ًالاسرتا تحدثللمنظمة، وذكر أن ت سؤول أخاليق قد ا سـنصب  م ، وجيري يف الوقت الراهن م

ية تا يع ا توقع أن يمت ذكل يف األسا نصب ومن ا هذا ا ليني خشص  ل ب مل مل تحدة ومع وتعاونت. لتع مل األمانة مع األمم ا
تحدة اليت مع نة يف األمم ا تعلق مبدونة أخالق ا يد ابن يك مون فامي  ملاألمني العام ا ه ي ملسـ يع الواكالت ل مجمت عىل 

هاما يف هذا الصدد بت إ تخصصة اليت  ًا س طل يا والرد علهيا. مل تعراض هذه املدونة دا ية ال ًونظمت األمانة  خل سـ . معل
نظمةنظام موظفي  املزمع إدراج هذه املدونة يف ومن تهملا يح بإمعان يف الوقت الراهن حئ وال للتنق اذلي خيضع 

يق يف عام وقال امل. ليعرض عىل ادلول األعضاء نة ا سـدير العام إنه قد أشري ابلفعل يف   إىل أن 2009لتنجل
بل تصدر يف ا شأن مدونة األخالق  نة  ملسـتقأحاكما  سـ ب معي سؤال اذلي طرحه . ً لوتطرق املدير العام كذكل إىل ا

شأن  يا  با بوفد أ ن ها بأهنا اتصاالت 10الفقرة سـ ية دوية أخرى، وو نظامت حكو مك واتصاالت األمانة  صف لم ثفة مب
نفصةل تصدر عن األمانة شلك أساسا لويقة  مو ث ًت ثةل عىل هذه الاتصاالت . س ثه ضاراب بعض األ تأنف حد موا ً ي سـ

تعلق خاصة اب تحدة فامي  نظمة األغذية والزراعة لألمم ا ثفة مع  يفذكر الاتصاالت ا مل م شأن ملك بملعاهدة ادلوية  ل
ية لألغذية والزراعة با ية ا تاملوارد الورا ن تعاونلث تعلقة ت اليت  سوية الزناعات ا شورة  ها األمانة وسدي ا مل  ت مل لت مع

نقل املواداب ياري  لالتفاق ا تعدد األطرافملع نظام اخلاص  م يف ظل ا وأعرب املدير العام عن أمهل يف أن تصدر . ل
تعقد هناية عام  يات اليت  تعرض عىل ادلول األعضاء يف ا تني  سـمذكرة تفامه بني ا مجلع ل  وأخرب املدير. 2010ملنظم

تحدث قربا إىل جملس إدارة  متعني بأنه  ًالعام ا ي سي يةمنظمةجمل نا ية ا تحدة  ع األمم ا لص من واملدير ) نيويدو (للتمل
ية  ية وا سأةل املوارد الورا نظمي برانمج حوار لعرض  يولويج، لالشرتاك يف  نوع ا ية ا يذي التفا مللكا ق ثنف م ت ب لت ل لت

ناعة بو تعاون. لصالفكرية عىل دوائر ا نفاذ معايق يوأضاف أن الو تعلق  بت مع الاحتاد ادلويل لالتصاالت فامي  ي
بوعة نفات ا برص إىل ا ملطا ملص تضافت األمانة كذكل اجامتعا حرضه . ل ًوا باكت 90سـ رشفني عىل  شـ خشصا من ا مل ً

تحدة برص إىل مواقع األمم ا سري نفاذ معايق ا نظامت ادلوية عىل اإلنرتنت  مليع ا ل ي ل مل ل وقد ُعقد اجامتع لفريق مع. لتمج
تجارة  تعلقة اب شة القضااي ا نا بو  ية والو نظمة الصحة العا ية و تجارة العا نظمة ا لشرتك بني أماانت  مل ق مل ي مل مل ل مم م

تقدم األمانة املقرتحات الصادرة عن هذا الاجامتع يف هذا الصدد إىل أعضاء هذه  ية الفكرية والصحة و سـوا مللك
توايل نظامت عىل ا لا سل وأشار املدير العام كذكل إىل. مل تعلق  يا فامي  با سؤال اذلي طرحه وفد أ سل ا ي ن سـ بتل

ية وأشار إىل أن هذا األمر  تا يع  لالاجامتعات وانضم إىل الوفد يف اسـهتجان انعقاد الاجامتعات يف ثالثة أسا ت مب
ية مبا فهيا األمانة هات ا يع ا نشديد الصعوبة عىل  ملعمج ية نظرا لعدد الاجامتعا. جل شلكة  ًومع ذكل، قال إهنا  معل ت م

ية بقانون الرباءات اليت مشلت نة ادلامئة ا تجارية وا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا ن اجامتعات ا للج ل ن ملعللج ملع
نة  ية ادلوية وا نة احلكو للجوا ل ية الفكريةمللج ية وا ية اب مللكا من لتن ية حبق املؤلف واحلقوق ملع نة ادلامئة ا ن وا ملعللج

ئات، والاجملاورة، إذ تعقد لك مهنا اجامتعني لك يات وغريها من ا ي عام، أضف إىل ذكل اجامتعات ا سـامي  لهمجلع
ية  نة ا نا يس والفريق العامل املعين ابتفاق لواكرنوابملعايريملعللج  والفريق العامل ن والفريق العامل املعين ابتفاق 

ية، وقد أخربت ادلول األعضاء نة الربانمج واملزيا يف ادلويل للرباءات و ناملعين اب جل نظمة األمانة لتصن مل يف ا
يد انعقاد جملس تربس يبرضورة تاليف أي تعارض مع موا توقع أن حتل قاعة . ع يوأشار املدير العام إىل أنه 

بل شلكة يف ا ملسـتقاملؤمترات اجلديدة هذه ا بكة العامل . مل نظمة  تام، أجاب املدير العام عىل مقرتح  شـويف ا مخل
يق نظمة األوبوف ا تعلق  ثالث فامي  لشقا مب ي نح وضع املراقب يعود يف الواقع إىل ادلول ل بو، فقال إن قرار  مة للو ي

بات إىل ادلول األعضاء. لاألعضاء ويس األمانة يف حاةل جملس األوبوف رس فقط نقل ا لطلوأضاف أن األمانة   .تي

ية ورأى أن من املمكن إدراج تقر .80 شامةل والوا يحاته ا شكر إىل املدير العام عىل تو فوقدم الريس ا لئ ض ير املدير ل
ية العامة يه ا نظر  مجلعالعام يف ملخص الريس بوصفه تقريرا  فت لئ ً. 
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ند  تقارير: من جدول األعامل7لبا يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا يات ا شة حول آ نا ل مواصةل ا سـ ل ق لتقمل  لتن

رشوعني عن .81 متعني بأن  ند من جدول األعامل، أخربت األمانة ا مبدعوة من الريس لعرض هذا ا جملب ل يات ئ ل وضع آ
نة ناء ادلورة الرابعة  تقارير قد عرضا أ يمي وإعداد ا للجيق وإجراءات الرصد وا ث ل لتقسـ واشرتك يف تقدمي . للتن
ند، وهو وارد يف الويقة  تان وأيده وفد ا رشوع األول وفود اجلزائر والربازيل واب ثا ه سـ لمل وأوحضت . CDIP/4/9ك

ية قدمهتا  ثة ادلامئة للجزائر يف مذكرة  ها شفبع يق 2010 أبريل 6بتارخي ل مب إىل األمانة أن لك من مرص وموزا
مين يؤيد هذا املقرتح كذكل ته اجملموعة ابء، وهو وارد يف الويقة . لوا ثاين فقد ثأما املقرتح ا . CDIP/4/10مل

شار إلهيا ابلرمز  ثة  يوأعدت األمانة بدورها ويقة اث ل شأن هذا CDIP/4/11ث شات اليت دارت  نا توجز ا ب  ق مل ل
ثةاملو ثا لضوع حىت ادلورة ا نة، نقح الفريقان . ل ية اليت دارت يف ادلورة الرابعة  شاورات غري الر ناء ا ّوأ للج مس مل ث

متة ابألمر يع الوفود ا يح  توايل ودجماهام يف نص واحد للمفاوضة أ ملهمقرتحهيام عىل ا مجل ت تاح هذه الويقة كذكل . ل ثو ست
شات غري نا تخضع  تعمم  قإىل أي وفد آخر هممت و للم ل شأن هذا املوضوعسـ تعقد  ية اليت  ب الر سـ  .مس

شة .82 نا تح ابب ا قوشكر الريس األمانة عىل عرض جدول األعامل مث  مل ف  .ئ

تقد أن قدرا  .83 يان العام اذلي ألقاه، فقال إن اجملموعة  شريا إىل ا يابة عن اجملموعة ابء  ًوحتدث وفد سورسا اب تعً ب م ن لي ل
سأةل آ تعلق  تقدم قد أحرز فامي  لبريا من ا مب ي ل ناء ادلورة ًك شاورات اليت دارت أ يق ويعزى ذكل إىل ا ثية ا مل لتنسـ

نة نة انطوت عىل . للجالرابعة  تطورات، ذكر الوفد بأن ادلورة الرابعة  يع الوفود عىل عمل بآخر ا للجوتكون  ل مج ّل
يق ية  يام به إلشاء آ ية ملا ميكن ا نقاط الر مثر لآلراء مما أدى إىل حتديد ا سـبادل  ل ن سـ ل نت تي للئ لق إلشارة إىل واب. م

يح  نة للعكوف عىل  ية  ناء ادلورة املا تنقاملعلومات اليت قدمهتا األمانة، قال الوفد إن اجملموعة ابء عادت أ للج ض ث
يع بهل ا بديئ وتقدمي مقرتح يريم إىل الوصول إىل حل وسط  مجلمقرتهحا ا ته . يقمل مونوه إىل أن املقرتح اذلي قد

بد نة وأن ا بادئ  سرتشد  ملاجملموعة  ي مب يات معي يذ تو تعزز  يق  ية ا بغي وضع آ صأ األسايس هو أنه  ل سـ نفل تن لتن ي
بو ية يف الو يجدول أعامل ا ية الفكرية يف مصمي . لتمن ية وا ية اب نة ا مللكوأضاف أن اجملموعة ترى أن وجود ا من ن لتللج ملع

يام بذكل ية العامة لكفهتا اب يمي والرصد أمر همم ألن ا ية ا لقآ مجلعتق يب عن ًوشدد جمددا عىل أن م. لل هم أال  يغن ا مل
يا  ئة ا ية العامة وحدها يه ا ها، عىل أن تكون ا بوأ املاكنة  ساوية و بو  يع جلان الو لعلاألذهان أن  ي مجلع ت ي لهمج س نفت تم

بو بو، . ييف الو يالك املوجودة يف الو ية مباكن الاتفاع إىل أقىص حد اب يه، فإن اجملموعة ترى أن من األ يو ه ن مه لعل
نرص بوععاليت تراها اجملموعة  نة، كام اتضح ذكل يف هذا األ سـا همام للغاية يدمع معل ا للج ً وأشار الوفد، يف هذا . ً

توي كذكل عىل موجز  نظمة  يع األشطة املضطلع هبا يف ا حيالصدد، إىل أن تقرير املدير العام اذلي يغطي  مل ن مج
بو تلف جلان الو يلألشطة اليت تضطلع هبا  خم يب عن. ن يذ إطار يغوعالوة عىل ذكل، يلزم أال  تنف األذهان أن 

نظمة يمي يف ا يق وا سامه كذكل يف إجناز املزيد من ا تاجئ  ملاإلدارة القامئة عىل ا سـ ي لتقن نس وأشار الوفد إىل أن . لتل
يق قد توضع ية  يق ادلاخيل والرقابة تضطلع بدور همم يف سري أية آ تد سـبة ا ل ل تنشع وقال إن مقرتح اجملموعة ابء . ق

ية شفا بادئ ا فيقوم عىل  يةلم ية املذكورة يف املوارد ليك ال تقع . قع واملرونة والوا ته يف أال تؤثر اآل لوأعرب عن ر غب
ية أخرى عىل عاتق ادلول األعضاء باء ما لأ شت مع الوفود األخرى واليت . ع تلفة اليت نو نقاط ا قوابإلشارة إىل ا خمل ل

يق املقرتحة ية ا شعرت اجملموعة بأهنا هممة وجيب إدراهجا يف آ سـا ل لتنت نقاط اليت برزت س ل، قال الوفد إن إحدى ا
ية العامة ناء دورات ا يه أ تقدم احملرز  ية وا شة جدول أعامل ا نا ند  مجلعيه رضورة ضامن إدراج  ث ل من ق مل فب عىل أن . لت

شؤون ذات الصةل يع ا ناقش  يث  ية  نة إىل ا تقرير اذلي سرتفعه ا ليمت ذكل يف إطار ا مج مجلع للج تل وأشار . سح
تقرير الوفد كذكل إىل إماك يق وا ية ا شأن آ نقح  ية العامة عىل أساس مقرتح  شات يف ا نا لية إجراء ا سـ ل ب مجلع ق مل لتنن م

نة ية العامة بوصفه ويقة . للجاملرفوع من املدير العام إىل ا تايل أن يرفع تقرير املدير العام كذكل إىل ا ثواقرتح اب مجلع ل
ها ية من واث ئقر يكون أداة . مس تقرير  مفوذكر الوفد أن هذا ا سـ متدل يدة ليك  يعيدة ومقاربة  نقاط . ج لومن بني ا

يذ  ها لرصد  ند خيصص يف إطار  نة يه رضورة وجود  سابقة  ناء ادلورة ا نفاألخرى اليت ذكرت أ تمعل ب للج ل ث
ميه ية و يات جدول أعامل ا تقيتو من نة ليك . لتص نظمي طريقة معل ا للجوقال الوفد كذكل إن مثة اقرتاحا آخر بإعادة  ت ً

ناول ند من جدول تتميكهنا أن  شة هذا ا نا نظمي أوقات العمل ورضورة  نود جدول األعامل وتراعي  يع  ب  ق ت ب لمج م
باع هذه املقاربة. األعامل نقح رضورة ا ياق ذاته، رصح الوفد بأن اجملموعة ابء راعت يف مقرتهحا ا تويف ا مل . لسـ
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نود جدول األعامل يف دو هم من  ند ا يه أيدت اجملموعة إدراج هذا ا بوناء  ب عل ملب بةل بوصفه يف ل نة ا ملقرات ا للج
تىض األمر تايح يف جدول األعامل، إذا ا ند الا قالواقع ا ت فب نظمي معل . ل توأشار الوفد كذكل إىل اقرتاح إعادة 

نود  شة  نا نود جدول األعامل، ومل يؤيد عقد دورات خاصة جملرد  يع  نظر يف  شاركون من ا متكن ا نة  با ق ب مج ل مل مللج لي
ية ية، نوه وفد أما اب. لتمنجدول أعامل ا بو ا ئات وجلان الو نة مع سائر  يق معل ا سأةل  نبة إىل  ي ي للج سـ م ملعسـ ه ن تن ل

ية يف يلزهما اللجان يه اليت ًا منبعضيسورسا إىل أن  ند دامئ عن جدول أعامل ا من إدراج  هالتب ورأى . لجداول أعام
ي ية وا ية اب نة ا ته ا نا إال إذا  مللكأن ذكل األمر لن يكون  منممك ن للج لتب ملع طل تحديد أو إذا أدرج ً لة الفكرية عىل وجه ا

ئات واللجان األخرى ند املعين يف معل ا ية العامة إذا أثر ا نة  يات اليت تصدرها ا تو يناء عىل ا ب للجمع للج ص ل هب . لل
يل وأدركت أنه  تقلني، فقد نظرت اجملموعة ابء يف هذا املقرتح اب يل  سأةل إجراء رصد و تعلق  تفصوفامي  سـ حتل مب لي م

بديئوارد يف مقرت رشوع . ملهحا ا ندما يكون ا بل  سأةل يف ا سوية هذه ا ملومع ذكل، فإن اجملموعة تقرتح  ع مل ملسـتقت
ية قامئة وعامةل بو يف ظل جدول أعامل ا تلفة للو يات واألشطة ا تو ندما تكون ا منقامئا وعامال و ي خمل ن ص ل لتع ً ومن مث . ً

نة قد ان ندما تكون ا يل اخلاريج املزمع  تح يام اب للجميكن ا ع ل ل يات لق سأليت صال نحو الواجب  حشت عىل ا م ل ق
يار اخلرباء يمي اخلاريج وا ختا هذه اإلماكية لكهنا ال ترى من الرضوري . تقل تحة  نوأضاف الوفد أن اجملموعة ابء  ل منف

ية  نة أو مفو شاء  يق أو بإ تد نة ا ها جزءا من والية  ضيف الوقت الراهن إضفاء الطابع املؤسيس علهيا بو جل ن ل قجل ًصف
تظامأخرى من خرب يام ابلرقابة اب تقلني  ناء  للقسـ باه . م نقاط األخرى اليت وجه ا نتونوه الوفد كذكل إىل أن إحدى ا ل

بو إىل األمم  تقرير املرفوع من الو ياق ا ية يف إطار أو يف  يذ جدول أعامل ا ياجملموعة إلهيا يه مقرتح ذكر  ل سـ لتمن تنف ِ
تحدة يس مدرجا يف. ملا تطرد قائال إن هذا املقرتح  ًوا ل ً يد هذه الفكرةسـ بديئ لكن ميكهنا تأ ي مقرتح اجملموعة ابء ا . مل

بو وعىل أن يضمن كذكل إدراج هذا  يق العام للو تقرير يف إطار ا يغري أن الوفد شدد عىل أن يرفع هذا ا سـ لتنل
تحدة بو واألمم ا تقرير يف الاتفاق املربم بني الو ملا ي  .ل

بدلان اآل .84 يابة عن مجموعة ا ند اب سـوحتدث وفد ات ل ن سأةل هممة من ليل يق هو  ية  ميوية فقال إن وضع آ سـ للتنل
بة إدراج  ية تقودها ادلول األعضاء ملرا ية مؤ بكر آل رسعة، وإن اإلعامل ا قالرضوري الانهتاء مهنا عىل وجه ا سـ ل مل سل

يذا دامئا وهادفا ية  يات جدول أعامل ا يذ تو هو رشط أسايس  ية  ًجدول أعامل ا ً ً نف نف تل منت ص تمن لت  أن ونوه الوفد إىل. لل
يات املذكورة تو يذ ا يمي  ية لرصد و هم أن تكون دلى ادلول األعضاء آ صمن ا ل نفل تق واقرتح كذكل أن تذكر إدارة . تمل

بو ية يف برانمج الو يجدول أعامل ا ية . لتمن تالفات ر يوية ترى أيضا أنه ال توجد ا بدلان اآل سـوقال إن مجموعة ا سـ ئيل خ ً
تلفة يه، فإ. خمليف وهجات نظر اجملموعات ا ناءة مع سائر اجملموعات للوصل إىل علو شاركة  شارك  تعدة  بهنا  م ت لسـ م

سأةل شأن هذه ا ملقرار   .ب

شكر إىل وحتدث .85 توجه اب بداية يف ا نذ ا ية وقال إنه يرغب  يابة عن مجموعة جدول أعامل ا ل وفد مرص اب ل ل من من لت ل
تلفني، وقال إن يانني واحضني عن موقفهيام ا ند إلدالهئام  خملوفدي سورسا وات يل  ما جشعه هو بعض املالحظات ببي

ية هم للغاية من جدول أعامل ا ند ا ية إحراز تقدم يف هذا ا شأن  مناملقدمة  ب لتب مل ليف ند . ك تطرد قائال إن هذا ا بوا لسـ ً
شة  نا مترارا  يوم اذلي يعد ا ية يف جدول أعامل ا نود الر قهو يف الواقع أحد ا للم ل سـ ًب سـ ي يق بشأنئل يات ا سـ آ لتنل

يمي تقاريرلتقوإجراءات الرصد وا هذه . ل وإعداد ا سطا هائال من الوقت قد خصص  لوعىل حد قول الوفد، فإن  ً ً ق
نة، وال سابقة  سأةل يف ادلورة ا للجا ل شكورا مل ية اليت قادها الريس اخلارج  شاورات غري الر ناء ا ًسـامي أ م مس مل . ئث

نظر يد ا بذوةل تقلصت الفجوة بني املقرتحني  هود ا تكل ا يجة  لو مل قل جل ثين املقرتحني يف الويقة ويرد أحد هذ. نت
CDIP/4/9 يق ند وموزا يدها مرص وا تان واشرتكت يف تأ ب اليت قدمهتا يف األصل اجلزائر والربازيل واب ه ي مسـ ل ك

مين ثاين املقدم من اجملموعة ابء فريد يف الويقة . لوا ثأما املقرتح ا شجع الريس . CIP/4/10ل ئوقال الوفد إنه  سي
ي شاورات غري الر مسعىل مواصةل ا همةمل سأةل ا شأن هذه ا توصل إىل توافق يف اآلراء  سري ا ملة  مل ب ل تأنف . لتي سـوا

سأةل خالل  شأن هذه ا توصل إىل اتفاق  ناول ا تقد أنه يف ا ية  ثه قائال إن مجموعة جدول أعامل ا ملحد ب ل ت تع من ملي لت ً
نة . هذه ادلورة نجز يف ادلورة الرابعة  يه، طالب ادلول األعضاء أن تواصل العمل ا للجو مل ناءة ميلؤها عل ببروح 

تعاد يهنا ال الا تقرب فامي  سعى إىل ا بالالزتام وأن  ل نه إزاةل أية فوارق . بت ته يف أن الاجامتع  ميكوأعرب عن  سـثق
يع تاجئ تريض ا مجلابرزة وإحراز  ية . ن تقاده أن املوافقة عىل آ لوأعرب عن ا يمي اع لتقيق وإجراءات الرصد وا لتنسـ

تقارير هم إلوإعداد ا س ميكن أن  شلك فعال يف تس ية وإدراجه  شأن ا بو  يذ جدول أعامل الو بريا يف  بهاما  من ب ي لتك تنف ً ً
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نظمة شطة ا ملأ شك يف . ن يا مبا ال يدع جماال  هاما إجيا هم إ تطرد قائال إن هذا األمر من شأنه أن  للوا ب ًسـ ً ً س يس ً
بو  .يجوانب أخرى من معل الو

ناءوشكر .86 ته األوىل ا ب وفد الربازيل وفد سورسا عىل مدا خل ند اذلي حتدث لي ية للغاية، كام شكر وفد ات يلة واإلجيا ب
يانهيام  ية عىل  يابة عن مجموعة جدول أعامل ا يوية ووفد مرص اذلي حتدث اب بدلان اآل يابة عن مجموعة ا باب ن ن سـ ل متن ل لل

يني يابة عن رعاة الويقة . باإلجيا تحدث اب ثوقال إنه  ن تان اليت انضCDIP/4/9لي مت كسـ ويه اجلزائر والربازيل واب
مين يق ومرص وا ند وموزا لإلهيا بعد ذكل ا ب مه سـهتل . ل بل أن  يع الوفود  توأضاف الوفد أنه يرغب يف تذكري  قمج

ند  شة هذا ا نا ثرية بذلت يف  هم للغاية واملدرج يف جدول األعامل بأن هجودا  ند ا شأن هذا ا شات  نا با ق ك ب ب ق لمل مل ًمل
بني ذكل تقرير تكل ادلو نة كام  سابقة  ييف ادلورة ا للج شة قد . رةل نا تعلقة اب نقاط ا يع ا قومىض يقول إن  مل مل ل مج

هذا املقرتح، بل  ها  باب تقد تذكري بأ يد ا بدلان أن  سابقة ذلا فال يلزم ا لجسلت يف الواقع يف تقرير ادلورة ا مي سـ ل تع ل ل
ئات  يع ا ية يف معل  هوم الرييس دلمج جدول أعامل ا ييكفهيا أن تذكر بأن املقرتح يقوم عىل ا مج لهمن لت ئ ملف بوّ . ييف الو

بني  ية وأبدوا مرونة يف هذا الصدد كام هو  هم األ موأكد الوفد أن رعاة هذا املقرتح قد غريوا ابلفعل من موا صلقف
نظر يد ا ليف الواثئق  ومىض يقول إن هذه الواثئق جتمع املقرتحني املقدمني من اجملموعة ابء ومجموعة جدول . ق

ثري من بني إدخال ا ية، لكهنا  لكأعامل ا ت ينيلتمن تعديل عىل املقرتحني األ صل مواطن املرونة وا تطرد قائال إنه . ل ًوا سـ
بادئ اليت أشار إلهيا وفد سورسا ميكن  تني يف هذه املرحةل، إحداهام يه أن ا تني إضا يد  ييرغب يف تأ مل ي نقط فك

يق،  ية ا نطوق آ ها يف فقرات  سـإدخا لتنل م ية ل باجة لآل نوع من ادل بادئ أو  بقى  بغي أن  لفال  ي ك مك ت ية، بل ين لعملا
نطوق تطاع يف فقرات ا ملبغي أن تدرج قدر ا ملسـ بني . ين نطوق  تونوه الوفد يف الواقع إىل أن أغلب فقرات ا مل

بادئ املقدمة يف مقرتح اجملموعة ابء شلك أو بآخر ا ملابلفعل  متعني اعامتد . ب بغي  ـي أنه  ية،  ثا نقطة ا للمجأما ا ن يه ف ن ل ل
يق ية ا ية وضع آ سـمقاربة مرنة يف  ل ية ال يزال يف مراحهل األوىللتنمعل يذ جدول أعامل ا لتمن اجلديدة، نظرا ألن  تنف ً .

ميه يذ اجلدول املذكور ورصده و تقدم احملرز يف  يق ا بكر اجلزم حبجم العمل الالزم  يه، مفن ا تقيو تنف ل سـ مل . لتنعل
نة أن تعود يف وقت نص عىل أن يكون بإماكن ا تايل اقرتح الوفد إماكية إدراج حمك  للجواب ي ن تداء من ل ً حمدد ا ب

ية تا ثالث ا نوات ا تني أو  ته، ويكن ذكل يف ا يه وإلعادة درا نظر فامي اتفق  لاآلن إلعادة ا ل ل سـ ل سـ عل وأعرب . لسـنل
ناء دورة  توصل إىل اتفاق أ رس ا ثل احلمك املقرتح، مما  ية حكام  تقاده أن بإماكنه أن يدرج يف اآل ثالوفد عن ا ل ي ل يع م ً

ية نة احلا لا  .للج

ته اجلزائر، أعرب الوفد بوأنصت وفد أذر .87 ميجان إىل وفدي سورسا والربازيل، وابإلشارة إىل املقرتح اذلي قد ي
ئا  يكون  نة،  تني عىل األقل يف لك عام ابإلضافة إىل ادلورات العادية  تقاده أن عقد دورتني خا ًعن ا ب سـ للج ص عع

بو تقري. يعىل الو تني فضال عن رفع املدير العام  لوأضاف أن عقد دورتني عاد نوي يف هذا الصدد من شأنه ًي سـر 
نة من دون عقد أية دورات  نظر يف متديد دورات ا يمي، كام ميكن ا يام ادلول األعضاء اب للجأن يفي بغرض  ل تق لق

به . خاصة يام املدير العام أو ان تان واجلزائر  يده للفكرة الواردة يف مقرتح الربازيل واب ئوأعرب الوفد عن تأ سـ بقي ك
نة نظر.للجبرفع تقرير إىل ا يد ا تقاده أن اقرتاحه هو حل وسط نوعا ما بني املقرتحني  ل كام أعرب عن ا قع ونوه . ً

باب  بغي ترك ا متد،  نظر عن أي من املقرتحني  لكذكل إىل أن موقف الربازيل بدا مران جدا وأن بغض ا ينل سـيع ً ً
نوات، إذ إن ه تني أو ثالث  سـتوحا أمام إماكية إدخال تعديالت أو إضافات بعد  نن سـمف ست ً ليذه املقرتحات 

يكون مثة . ّمزنةل بع،  نظر عن الطريق ا بني أن بغض ا تجربة  يه فإن ا تطورة، و ية  سـومىض يقول إهنا  ت ل ت ل عل فمعل مل م
تعديل تدعي ا بة اليت  نا ياء غري ا لدامئا بعض األ سـ سـ مل تشـ يل . ً ية من هذا ا بوشدد الوفد عىل رأيه بأن وضع أية آ لقل

يف أي عبء مايل أو  بغي أن  يضال  بوين بغي احرتام والايت سائر . يإداري عىل الو يانه قائال إنه  تمت  نوا يخ ً ب
تلفة  .خماللجان اليت تعكف عىل جوانب 

ية  .88 يق هو أمر جوهري دلمج جدول أعامل ا تقةل  ية  تقاده أن وضع آ بال عن ا منوأعرب وفد  سـ سـ ل لتع ن للتم ني
سا وفعاال يذا  يذه  ًو ً سل ً نف تنف سا. ت ية  تونوه كذكل إىل أن هذه اآل يذ سل شأ يف  شالك اليت قد  تنفعد عىل رصد ا نت مل

ها ية وعىل إجياد حلول فورية  لهذه ا شاريع اجلارية اذلي . لعمل يمي الهنايئ  سامه يف ا للموأضاف قائال إنه  لتقي س ً
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شاريع اجلديدة يذ ا ية  نات عىل آ ملمثر عن إدخال املزيد من ا نفل تي لتحس يه أعرب الوفد عن أمهل يف أن . سي علو
مت جمليع ا يعيسـتط بهل ا مجلعون إجياد حل   .يق

ته يف أن يقود الاجامتعات إىل  .89 تخابه وأعرب عن  نأ الريس عىل ا يل اللكمة للمرة األوىل،  ثقوأخذ وفد إرسا نئ ه فئ
بو تلفة وفرادى ادلول األعضاء يف الو ناسب مصاحل اكفة اجملموعات ا يإحراز تقدم  خمل يان اذلي . ي لبوأيد كذكل ا

يا نأدىل به وفد سورسا اب يدا اتمالي يق تأ ية ا تعلق بآ ًبة عن اجملموعة ابء فامي  ً ي سـ ل نارص . لتني يع ا لعواتفق مع  مج
بو،  يلك العام للجان الو ها جزءا من ا ها بو نة وو ية يف موقف تكل اجملموعة، ومهنا مركز ا يالر ه للج لسـ ً صف ضع ئي

ية وإىل الاتفاع ابملوا ية وتاليف الازدوا شفا نووافق مع احلاجة إىل املرونة وا جل تفاعا مالمئا واكمالف ًرد ا ً ً وكام أوحض . ن
سأةل  تآزر يف العكوف عىل هذه ا يل عن إميانه اب يان اذلي أدىل به، أعرب وفد إرسا ملوفد سورسا يف ا ل ئ ب لي

يع نفعة واملصلحة  للجميق ا مل  .لتحق

تجد حلوال .90 تحرز تقدما و نة  تخابه، وقال إنه عىل يقني بأن ا نأ وفد موانكو الريس عىل ا ًو سـ سـ للج ن ًه سائل ئ للم 
يادته يابة عن . قاملعروضة علهيا حتت  يان اذلي أدىل به وفد سورسا اب يده الاكمل  نوأعرب الوفد عن تأ ي ب لي لل

بادئ اليت توجه مقرتحات تكل اجملموعة، وال يده أيضا  للماجملموعة ابء وعن تأ تعلق برضورة اإلبقاء عىل  ًي يسـامي فامي 
بو اليت جيب أن يلك احلايل للجان الو يا شلك له ساواة، وكذكل رضورة الوصول إىل ا ها واقفة عىل قدم ا بقى  ل  مل لكت

نظمة يالك املوجودة ابلفعل يف ا يات وا ثل لآل ملاأل ه لل  .م

ية–مجهورية (وأشار وفد إيران  .91 نفصلني ) م اإلسال بني هممني و نة تعكف عىل جا مإىل أن ا ن لكن لك مهنام للج
بت من . تيربط ابآلخر يذ طلفاجلانب األول هو أهنا  ية  بو ا ئات الو تنفادلول األعضاء واألمانة وسائر  ن ي ملعي ه

يذ جدول األعامل املذكور عىل حنو فوري وفعال ثاين هو ضامن أن تلزتم  ية، وا بتنفجدول أعامل ا ل وقال الوفد . لتمن
تحقق م سـىن ا يق ليك  ية فعاةل  تطلب وجود آ ية  يذ هذا اجلدول بفعا لإنه ملن اجليل أن ضامن  ت سـ ل يل للتنت ي ن سنف

تقالل يذ اب ية ا سـتاجئ  معل نجز يف الوقت الراهن ولكن . لتنفن شطة  شاريع وأ تونوه يف الوقت ذاته إىل أن مثة  ن م
تحقق مهنا ية العمل اجلاري و ييس من الواحض من اذلي سريصد فعا ل ية . ل شديد أيضا عىل أن ا مجلعوأعاد الوفد ا ًت ل

يا تو يع ا يذ  نة برصد  بو قد لكفت ا صالعامة للو ل مج للج شأنه، تنفي تقارير  ته ورفع ا نا ميه و متدة و بت ا ل قشـ م ي تقملع
ية من أجل بلوغ ذكل الغرض بو ا ئات الو يق مع  نواب ي ي ملعسـ ه بغي أن . لتن يق  ية ا تقاده أن آ ينوأعرب عن ا سـ ل لتنع

يمي. تقوم عىل ثالث راكئز يني بإجراء ا يف خرباء خار تقوميكن  لج ية . تلك شطة ا تقارير اخلاصة بأ منوميكن رفع ا ن لتل
ساواة بني تكل اللجانمن ا نة، لضامن ا يات العامة ومهنا إىل ا ملللجان إىل ا للج شة . مجلع نا قوميكن لدلول األعضاء  م

تلفة نة وكذكل رصد اإلدراج الفعال جلدول األعامل يف اللجان ا ها يف اجامتع ا تعرا تقارير وا خملا للج سـ ذلكل، قال . ضل
تضمن ا بغي أن  يق  ية ا لعالوفد إنه يرى أن آ ت سـ ينل يةلتن تا ية ا لنارص األسا ل يني بإجراء : سـ جيف خرباء خار تلك

يع اللجان برفع تقارير إىل  يام  ية العامة، و يع اللجان ويف ا ند من جدول األعامل يف  يمي وإدراج هذا ا مجا مجلع مج قب لتق ل
بو ورفع تقارير إىل األمم ا ية العامة للو ية الفكرية من خالل ا ية وا ية اب نة ا ملا ي مجلع من ن مللكللج لت يذملع شأن ا لتنفتحدة  . ب

يق يد فكرة عقد دورة خاصة  ته يف تأ سـوأبدى الوفد كذكل ر ي نب ية . للتغ نارص األسا سـورأى الوفد أن هبذه ا لع
بو يع جلان الو ية يف الواقع يف  ية العامة الوفاء بواليهتا وميكن إدراج جدول أعامل ا يميكن  مج من  .لتللجمع

بدلان .92 يابة عن مجموعة ا لوحتدث وفد أنغوال اب ية فعاةل للرصد هو لن تقد أن وجود آ ية، وقال إن اجملموعة  ل األفر تع يق
ية شأن ا بو  يذ جدول أعامل الو منأمر همم  ب لتي يضطلع . لتنف سابق  ها انئب الريس ا هود اليت بذ لوأثىن عىل ا ل ئ ل جل

يق، وقال إ ية ا بة، كام أثىن عىل قدرته عىل رأب الصدع بني املقرتحني اخلاصني بآ سـبأعامهل ا ل ن املقرتح لتنلصع
هو  ثاين  مين، أما ا يق وا ند وموزا يده مرص وا شارك يف تأ تان و فاألول مقدم من اجلزائر والربازيل واب ل ب ه ي ت لسـ م ل ت ك

همة . مقدم من اجملموعة ابء سأةل ا شأن هذه ا توصل إىل اتفاق  تقاده أن من املطلوب ا ملوأعرب الوفد عن ا مل ب ل ع
ناء هذه ادلورة شرتك املقدم من اجلزائر ومىض يقول كذكل إن مجموعة . ثأ ية تؤيد املقرتح ا بدلان األفر ملا يقل

ية شامةل يف هناية هذا الاجامتع اذلي  شة وتطلع إىل وضع آ نا يدا  تربه أساسا  تان و لوالربازيل واب ت ق للم تع ًسـ ج ً ك
يع ادلول األعضاء مجناول شواغل   .يت
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يان اذلي أدىل به وفد أنغوال  .93 يده  بوأعرب وفد اجلزائر عن اكمل تأ يان للي ية وا بدلان األفر يابة عن مجموعة ا باب ل لن يقل
يان اذلي أدىل به وفد  يده  ية، كام أعرب عن تأ يابة عن مجموعة جدول أعامل ا باذلي أدىل به وفد مرص اب ي من للن لتل

ية فعاةل إلجراءات رصد  يذ آ شرتك، وشدد من جديد عىل رضورة  يابة عن مقديم املقرتح ا لالربازيل اب مل تنفن ل
شأنهجدول أعامل  تقارير  ته وإعداد ا نا ميه و ية و با ل شـ قمن م تقي نة ابلوفاء بواليهتا . لت ية  يذ هذه اآل سمح  للجو ل تنفي س

شلك فعال يقه  ية و يذ جدول أعامل ا نا  شلك أساسا  بو ب من ي تطي لتت تنف لس ًم يه، قال الوفد إن اجلزائر والربازيل . ً علو
نة مث  شرتاك يف ادلورة الرابعة  تان قدمت مقرتحا  للجواب م ًسـ ً مين يف ك يق وا ند ومن بعدها مرص وموزا لاشرتكت ا ب مه ل

تضمهنا مقرتح اجملموعة ابء، . رعاية هذا املقرتح نارص اليت  تضمن العديد من ا يومىض يقول إن هذا املقرتح  لع ي
سامههتا تكل اجملموعة عىل  موأعرب الوفد عن شكره  ية . ل شاورات غري الر شات وا نا مسوأضاف كذكل أن ا مل ق مل

شأن ية  بد با ئ شأن هذه مل يه  سابقة مسحت لدلول األعضاء مبعرفة ما وصلت إ ب ما دار عىل هامش ادلورة ا ل ل
ية ثغرات ا سأةل، وأاتحت إحراز تقدم يف سد ا ملتبقا ل متكن ادلول األعضاء يف . مل توأعرب الوفد عن أمهل يف أن 

بل ا ية  مثرة والاتفاق عىل شلك اآل شة ا نا تظل توجهيات الريس من مواصةل ا ل ق خمل ق  .تام أعامل ادلورةملئ

شرتك، كام شكر اجملموعة ابء عىل مقرتهحا  .94 تان عىل مقرتهحا ا ملوشكر وفد الصني وفود اجلزائر والربازيل واب كسـ
نفصل توصل إىل توافق يف اآلراء . ملا نة عىل ا ساعدان ا تقاده أن هذين املقرتحني  لوأعرب الوفد عن ا للج ي سع
يق وإجراءات الرصد بشأن  ية ا سـآ يميلتنل تقارير لتقوا شة وإعداد ا نا ل وا ق يةبشأنمل وأشار الوفد . لتمن جدول أعامل ا

ية  يذ جدول أعامل ا شأن  بدلان يعكف سواي يف الوقت الراهن عىل إبرام اتفاق  منأيضا إىل أن العديد من ا ب لتل تنف ً ً
ند من جدول األعام شاريع يف ظل هذا ا بل يف ا شأن العمل ا توصل إىل توافق يف اآلراء  بوا مل ب لل يات ملق تو صل وا ل

شة وإعداد  نا يمي وا شأن إجراءات الرصد وا تلف علهيا  نقاط ا ية، إال أنه أشار إىل وجود بعض ا قا مل ب خمل تقل لبق ملت
ية  ياب إجراءات فعاةل و يات قد اسـهتل ابلفعل، ويف  تو يذ بعض ا تقارير، ومع ذكل نوه الوفد إىل أن  فعلا غ ص ل ُل تنف

يات الواردة يف جدول أعام تو يذ ا صلرصد  ل سـىن تنف شأنه، رمبا ال  تقارير  ته وإعداد ا نا ميه و ية و تل ا ب ل شـ يمن ق م تقي لت
تطلعات ادلول األعضاء وفاء اكمال ًالوفاء  ً توصل إىل . ب تعاون بروح ا نة ا يه، طلب الوفد من أعضاء ا لو ل للج عل

شأن هذا املوضع  .بتوافق يف اآلراء 

ندما ق .95 تان واجلزائر والربازيل  تان إىل أن اب عونوه وفد اب سـ كسـ يده لك ك شاركت يف تأ يدمت املقرتح يف األصل مث  ت
يع ادلول األعضاء  ياجات  ية ا تظمة  ها هو إاتحة فرصة راخسة و مين، اكن غر يق وا ند وموزا مجمن ا ت ب ن ب حه م م لتلل ض ل

يح شلك ا ية اب يذ جدول أعامل ا بهتا اجلدية يف  لصحوالوفاء بر ل من لتغ نة . تنف موأكد الوفد أن هذه يه الفكرة الاك
تذكري بأن املقرتحني اشرتكوا يف تقدمي الويقة . ملقرتحوراء هذا ا ثومبراعاة ذكل األمر، قال الوفد إنه يود ا ل

CDIP/4/9 ث وأن اجملموعة ابء قدمت الويقةCDIP/4/10نة ًواتبع قائال إن مالحظاته . للج يف ادلورة الرابعة 
بغي أن تكون أساس  ثل أية ويقة يه اليت  يل  ناول تفا نعامة وال  م يت ثت يفضل ص شات، علام بأن لك جانب  نا سـا ق ًمل

يعة احلال ته اخلاصة  بطبو شلك أكرب عىل موضوعي الك املقرتحني. ثيق . بومع ذكل أشار الوفد إىل رضورة الرتكزي 
يق  نني بل ولقرون دون  بادئ  سائل وا شأن هذه ا نظري  نقاش ا متر ا حتقوأضاف أن من املمكن أن  سـ مل مل ب ل لل يسـ

هم الرتكزي ملتاجئ، وأن من ا يةن ية األسا سـ عىل ا شات اليت دارت يف ادلورة . لعمل نا قوأوحض الوفد كذكل أن ا مل
نطوق من  نطاق للغاية أن مثة اتفاقا عاما عىل فقرات ا نظور واسع ا نت من  سابقة  ملا ل ًل ً م  يف الك 4 إىل 1بي

نقاط األربع األوىل بدو عىل ا لاملقرتحني، أي أن مثة اتفاقا عىل ما  ي نظر يف عوأعرب الوفد عن ا. ً لتقاده أنه اب
نطوق من  شأهنا، وأبدى تطلعه إىل 9 ومن بعدها الفقرة 8 إىل 5ملفقرات ا توصل إىل اتفاق  متعني ا ب، ميكن  ل للمج

يه يف هذا الصدد تو تعاون وتقدمي ا ية للغاية، ودعا الريس إىل ا شاركة صادقة ووا تني  جيام اجملمو ئ ف لق ل مب  .ع

يانه ابل .96 يا بأنه يديل  با ببورصح وفد أ ن يان الاحتاد األورويب األول هبذه سـ سفري قد أدىل  ببلغة اإلنلكزيية ألن ا ل
بالغ عددها . اللغة نه يف جزء 27لوقال إن ادلول األعضاء يف الاحتاد األورويب ا ع دوةل تود أن تذكر مبا أعربت 

ية  تعلق بآ يدها للمقرتحات املقدمة من اجملموعة ابء فامي  ياانت العامة، وأن تؤكد تأ لا ي ي يقلب  .لتنسـا

نضم انضامما اكمال إىل  .97 نأه يف املداخةل األوىل، وإنه  تخابه، كام  ندا إنه يود أن هيئن الريس عىل ا ًوقال وفد  ً ي ه ن ئك
يابة عن اجملموعة ابء يان اذلي أدىل به وفد سورسا اب نا ي لب يده للمقرتح املقدم من . ل يوأعرب الوفد كذكل عن تأ
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نةوأشار إىل أن املقرتح ا. هذه اجملموعة للجنقح هو مثرة ادلورة األخري  ياانت اليت أدىل هبا وفد أنغوال . مل لبوأكد ا
يذ  هو أمر أسايس  يق  ية  ية يف هذا الصدد واليت قال فهيا إن وجود آ بدلان األفر يابة عن مجموعة ا نفاب ل لتيق سـت ل ل نن ل

يذا فعاال ية  ًجدول أعامل ا ً تنف يدا قد . لتمن تقاده أن تقدما  ًوأعرب الوفد عن ا ج ً نة، ع للجأحرز يف ادلورة الرابعة 
ية شاورات غري الر ناء ا يع عىل ما اضطلعوا به من معل شاق أ مسوشكر ا مل ث مترار . مجل ته يف ا سـوأعرب عن  ثق

متعني  تقد أن ا ندا  بل، فإن وفد  يه من الريس، وكام ذكر وفد مرص من  تو نة  ناءة يف ا شات ا نا جملا يع ك ب للج ب ق قمل ئ ج ل
توصل إىل اتفا سأةلبشأن هذه ق لعىل مقربة من ا  .ملا

تخابه .98 نذ أن أخذ اللكمة للمرة األوىل يف هذه ادلورة أن هيئن الريس عىل ا يا إنه يود  نوقال وفد أملا ئن وأعرب . م
يد للغاية مما . عن دمعه الاكمل هل يف معهل سابقة يف جو  جورصح بأنه الحظ أن املفاوضات جرت يف املرة ا ل

شف عن جماالت ا متعني من ا لقرب ا لك ناوهاجمل متع  تلفة أن  لتقارب اليت ميكن لألفرقة ا لتت جت ويف هذا الصدد، . خمل
ثل الربازيل املوقر ويه أن مقديم املقرتح األول  ند مالحظة أدىل هبا  توقف  ممقال الوفد إنه  ع  اجلزائر –ي

تان  يصلوا إىل هذه املرحةل، ورصح مع لك الاحرتام الو–كسـوالربازيل واب ل قد ساروا دراب طويال  ً اجب، بأنه ً
نقحة من  يغة ا مليرى كذكل أن اجملموعة ابء قد سارت دراب طويال أيضا للوصول إىل ا لص ً ً وأيد كذكل . املقرتحاتً

بدأين عكف  سلط الضوء عىل  بري ما قاهل وفد أذريجان، وقال إنه يود أن  ممداخةل وفد سورسا وأيد إىل حد  ي ب ك ي
سق اجملموعة ابء وأشار إلهيام،  هام  منعىل تعد بة إىل بدلهيل ورأي أنه ال يوجد . لنسـورأى الوفد أهنام همامن اب

نة من  ية مالمئة وفعاةل متكن ا بون يف وضع آ شاركني ير يع ا نظر يف القاعة وأن  تالف يف وهجات ا للجا ل غ مل مج ل خ
ًالوفاء بواليهتا وفاء اكمال ب. ً يع جلان الو تفق عىل أن تقف  يع  باعا بأن ا يومىض يقول إن دليه ا مج ي مجل و عىل قدم ًنط

ية العامة كام تفعل اللجان األخرى تقارير إىل ا ساواة لرتفع ا مجلعا ل ية . مل يده لفكرة الاتفاع اب لبنوأعرب الوفد عن تأ ن ي
شاؤها يف املوارد قدر  ية املطلوب إ بة يف أال تؤثر اآل يؤدي إىل الر نظمة، مما  ية املوجودة يف ا نا ل غ سـ مل لتحت

تطاع تني ابلفعلوقال الوفد إنه يريد طرح . ملسـا ناوهلام يف تكل اللحظة ألهنام معرو نه ال يود  فتني أخريني  تلك . نقط
سق اجملموعة ابء  .منوأضاف أنه يرغب يف دمع 

ته هذه اجملموعة  .99 يابة عن اجملموعة ابء واملقرتح اذلي قد يان اذلي أدىل به وفد سورسا اب ياابن ا موأيد وفد ا ن ي ب لل ل
يدا اكمال ًتأ ً يح أ. ي ية ضوقال إنه يود تو يذ جدول أعامل ا ية عىل  ية والفا ية مباكن إضفاء ا منن من األ عل لفعل لتمه تنف

يق ية  سـووضع آ تفاعا اكمال. للتنل نظمة ا يالك املوجودة يف ا هم جدا الاتفاع اب يه، أضاف الوفد أن من ا ًو ً ن مل ه ن لعل ً . مل
ية و ية اب نة ا ساواة وأن ا بو تقف عىل قدم ا منوأكد كذكل أن جلان الو ن للج مل لتي ية الفكرية تعمل عىل نفس ملع مللكا

نظمة ملتوى اللجان األخرى يف ا متعني آخذون يف الاقرتاب من . مسـ تقاده أن ا جملومع ذكل أعرب الوفد عن ا ع
يص الفوارق بني املقرتحني يف ظل توجهيات الريس ناء  شلك  يعملون  توصل إىل اتفاق وأهنم  ئا تقل ب ب سـ  .لل

يده للمقرتح الوارد .100 تان CDIP/4/9ث يف الويقة يوأعرب وفد كواب عن تأ ته اجلزائر والربازيل واب كسـ اذلي قد م
يده  ته وتأ شأنه وشرتك يف رعا تقارير  يذه وإعداد ا ميه و ية و يق رصد جدول أعامل ا ية  يشأن آ ي ت ب ل من سـ ل تنفب تقي لت تن

 .دول أعضاء أخرى

يابة عن اجملموعة ابء، .101 يان اذلي أدىل به وفد سورسا اب يا إىل ا نوانضم وفد أسرتا ي ب لل نة ملكفة عىل ل للج مذكرا بأن ا ً
يق مع  شأنه، واب تقارير  ته وإعداد ا نا ميه و متدة و يات ا تو يع ا يذ  سـوجه اخلصوص برصد  ب ل شـ ص ل نمج لتق م ينف تقملع ت

يع  ية دلمع و نة أسا همة اليت تضطلع هبا ا ية يف هذا الصدد، كام ذكر الوفد بأن هذه ا بو ا شجئات الو سـ للج ن ي تي ملع مله ّ
هادف ية وا تاجئ ا لا لعمل يةلن تدامة  منة وا للتسـ يمي . مل ية إجراءات الرصد وا ناقش بفعا تعد  متعني أنه  لتقوأكد  ل ي لسـ م للمج

ناد إىل  تقارير ابال ستوإعداد ا نبل با إىل  توي عىل املقرتحني  نص اذلي  جا ً ن حي  واذلي أعد يف هناية ادلورة جل
نة  .للجالرابعة 

ية .102 تحدة األمر يكوأعرب وفد الوالايت ا يان اذلمل يده  ب عن تأ يابة عن اجملموعة ابء، للي ني أدىل به وفد سورسا اب لي
بو العديدة  ئات الو متكن من العمل كواحدة من  نة  ناسب  يوقال إنه مقاربة معقوةل لوضع إطار مؤسيس  ي هللج لت م

شامةل يات ا تو يذ ا بة  لوتكون ملكفة مبرا ص ل نف ناء وليك يضفي . تق بذل قصاراه ليك يكون  ًوراح الوفد يقول إنه  ّ ب ي
هدف األسايس من وضع إطار مؤسيس ًروحا من نه ا يب عن ذ تعاون اإلجيايب عىل املفاوضات، دون أن  ل ا ه يغ ل
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بح  ية و ية الفكرية وا شأن دور ا توازنة  شات  نا يه  بح حمفال تدور  ها بأن  سمح  تصنة اجلديدة  من ب ق تص ي لتللج مللك م م ف ًل ل
تصادية املوضو نري بآخر األحداث واألدةل الا تداول  متةل  عئة  لل قي تسـت مك بوتكل الروح، علق الوفد عىل . يةه

يق ية ا ية اليت طرهحا املقرتحان اخلاصان بآ تا سائل احملددة ا سـا ل ل ل ية، قال الوفد . لتنمل تعلق ابملراجعة اخلار جففامي  ي
يف عام  ية العامة 2007تلكإن  رش إىل أي نوع من هذه املراجعة، بل إن ا ية العامة مل  مجلع الصادر عن ا ي مجلع

يقني شك اب لقطعت ا ية ل بة حتت إرشاف ا ية املرا سؤو ها  توىل  نة بأن  سأةل ولكفت ا مجلع يف هذه ا ل م ت للج قمل بنفس
هر ثغرات . العامة بل أن  ية  يام بأي نوع من املراجعة اخلار سابق لألوان ا تقد أن من ا تظوأضاف قائال إنه  ق ج لق ل يع ً

نوات أخرى، واملقصود مه مديري ا تقارير اليت سرتفع من خالل  ملواحضة يف ا  عن تقاريرلشاريع اذلين يرفعون اقل
ية اإلدارة القامئة  يذ من خالل آ تقارير عن ا نة، واألمانة اليت ترفع ا متدهتا ا شاريع اليت ا تقدم احملرز يف ا لا ل للج مل لتنفل ع

سابقة متدت يف ادلورة ا تاجئ اليت ا لعىل ا عن يق، أعرب الوفد عن قلقة من أن يكون . ل تد نة ا تعلق بدور  قوفامي  ل جل ي
يةذكل  با آخر بإجراء مراجعة خار جاألمر يف الواقع  ً تصاص سوى . طل تع بأي ا يق ال  تد نة ا خونوه إىل أن  متق ل تجل

يذ الربانمج،  ييش داخيل و تعراض  يام اب تعون ابخلربة الالزمة  ية وأن أعضاءها ال  سائل املا نفيف ا ت تللق بتف سـ مت ل يمل
يام هبذا الا بة  نا ئة ا ست ا نة  للقذلكل فإن هذه ا سـ مل ي ي لهللج يق قد تغريت، . سـتعراضل تد نة ا قوإن اكنت والية  ل جل

يات سؤو ية وال ميكهنا حتمل مجموعة جديدة من ا لفإهنا غارقة ابلفعل يف شؤون املا مل يق . ل ية ا تعلق بآ سـوفامي  ل لتني
تال بغي أال يؤثر يف املوارد وأن  يق  تقد أن نظام ا ية  تحدة األمر يمعوما، قال الوفد إن الوالايت ا سـ تع نمل ييك لتن ىف ً

بع  تواصل، اب بغي أن  تواصل، و ية جديدة عىل عاتق ادلول األعضاء، يف حني  لطفرض أية الزتامات ما ي نل يي س
نة متدت مبوافقة تكل ا ية الفكرية اليت ا ية وا ية اب نة ا شاريع ا ثرية  للجتكريس موارد  من ن للج مل عك مللك لت تام . ملع خلويف ا

ية، عن موا تعلق ابدلورات اإلضا فأعرب الوفد، فامي  ند دامئ يف جداول أعامل ي بته لرأي اجملموعة ابء بإدراج  فق
ند موضوعي يرد يف  ند هو أول  يات، عىل أن يكون هذا ا تو يذ ا يمي  شأن  نة  بيع اجامتعات ا ب ص ل ب للج لمج نف تتق

ها يف هذا الصدد تكامل  نة ال معلجدول األعامل وأن يكرس الوقت الاكيف  سـ  .للج

سأةل .103 تقاده أن  ييل جمددا ا موأكد وفد  ع يذا ًشـ ية  يذ جدول أعامل ا سأةل جوهرية  يق يه  ية ا ً آ نف تنف منت م سـ لتل ل نت ل
ًسا ية يف . سل يل وضع إحدى اللجان عىل أوضاع اللجان األخرى، وتاليف الازدوا هم تاليف  جورأى أن من ا تفضمل
بغي أن . العمل ية ال  ناسب بوصفه آ نحو ا ميه عىل ا ية و بغي رصد جدول أعامل ا نورأى أنه  ين لي مل ل تقيمن تضيف لت

بو يئا من العمل عىل عاتق سائر جلان الو ًب نظمة . ع ئة الرائدة يف ا ها ا ية العامة بو تطرد قائال إن ا ملوا ي مجلع لهسـ صف ً
شأن  تقارير  ها برفع ا سمح  ند دامئ يف جداول أعامل اجامتعاهتا  هم إدراج  ية وإن من ا بشارك يف هذه ا ل ي ب لعمل لت لمل

ية لتمنيذ جدول أعامل ا  .تنف

ن .104 ميه وإعداد لهورأى وفد ا ية و يذ جدول أعامل ا يق رصد  ية فعاةل  شاء آ ية مباكن إ تقيد أن من األ من سـ ل ن لتمه تنف لتن
ية العامة تخويل من ا شأنه،  تقارير  مجلعا ب ب ية . ل ية مؤ يذ آ يل  تقاده أن مثة رضورة  سـوأعرب عن ا ل تعج سع بتنفلل

ية، وأن هذا األمر هو رشط بة دمج جدول أعامل ا لتمنيقودها األعضاء ملرا ية يف معل ق لتمن أسايس إلدراج بعد ا ُ
بو إدراجا هادفا ًالو ً تان يف تقدميه . ي كسـوذكر الوفد بأنه رشيك يف رعاية املقرتح اذلي اشرتكت اجلزائر والربازيل واب ّ

نة شرتك املقدم يف ادلورة الرابعة  شأن الفقرات األوىل للمقرتح ا ناك تقارب عام يف اآلراء  للجوأن  مل ب وقال إن . ه
شج توصل إىل توافق يف يما  نة أن  يع ا سابقة، وأعرب عن أمهل يف أن  تقدم احملرز يف ادلورة ا تعه هو ا للج تط ل تسـل

ية سأةل يف ادلورة احلا شأن هذه ا لاآلراء  مل تقدم الرتكزي . ب هم إلحراز املزيد من ا تقد أن من ا لوقال الوفد إنه  مليع
يطة اليت ال تزال مل حتل ية ا سـعىل اجلوانب املوضو ًيقا عىل بعض املالحظات اليت أدلت هبا الوفود تو. لبع عل

شاريع برفع  يام األمانة ومديري ا ند من جدول األعامل، قال الوفد إنه يرى أن  تعلق هبذا ا ملاألخرى فامي  ب قي ل
ية لرفع  يات وأدوات إدارية دا ـي آ يد للغاية  تاجئ ا رشوع اإلدارة القامئة عىل ا تقارير، فضال عن  خلا ل ن م هل لملف ل ً

تقار يةلا تربها بدائل إلجراء . تير اذلا يات واألدوات، فقد رصح الوفد بأنه ال  مية هذه اآل يعوعىل الرمغ من  ل ق
ية  يةتقودهاجمراجعة خار يذ جدول أعامل ا لتمن ادلول األعضاء  نظومة . لتنف موأكد قائال إن تكل املراجعة أقرت يف  ُ ً

يا من مكوانت ا ها مكوان أسا تحدة برمهتا بو ًاألمم ا سـ ًمل يدينصف يني الر يري املؤ شـإلدارة وا سـ سسـ تعلق بعدم . لت يوفامي 
يق توازن مايل يف  بغي  يق يف املوارد، اتفق الوفد مع الوفود األخرى عىل أنه  ية ا يمي والرصد وآ حتقتأثري ا ن يتق سـ لتنل ل

ية، ومل ختصص أية موار يات جدول أعامل ا يذ تو بة  نا ية املقرتحة، فإن خصصت املوارد ا مناآل ص سـ مل لتل يمي لتنف لتقد 
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ناك خلل يكون  يقه،  يذ ورصده و ههذا ا سـ فسـ تن شأن هذه . تنفل ناء  تعد إلجراء حوار  يانه قائال إنه  تمت  بوا ب سـ ّب م ً خ
ند من جدول  شأن هذا ا بارزة يف مقرتحه وإن األمل حيدوه يف أن حيرز تقدم  باجلوانب وغريها من اجلوانب ا ب لل

 .األعامل

يان اذلي  .105 يده  مين عن تأ بوأعرب وفد ا للي يان اذلي ل ية وا يابة عن مجموعة جدول أعامل ا بأدىل به وفد مرص اب من لن لتل
يان اذلي أدىل به وفد الربازيل يف هذا  ية فضال عن ا بدلان األفر يابة عن مجموعة ا بأدىل به وفد أنغوال اب ل لن ًل يق

يق الر. الصدد شأن  تان وتؤيدها بدلان أخرى  ية املقدمة من الربازيل واب سـورأى أن اآل ب سـ نل يمي تك لتقصد وا
ية يذ جدول أعامل ا بو يف  هر جدية ادلول األعضاء يف الو تقارير  منوإعداد ا ي لتل نف تاحه الاكمل . تتظ نفوأكد الوفد ا

يق والرصد ية ا شأن آ توصل إىل توافق يف اآلراء  سأةل، وأعرب عن أمهل يف ا شة هذه ا سـنا ل ب ل مل ق  .لتنمل

يع األ .106 يمي  يق و تان إن ضامن  مجوقال وفد قريغزي سـ تقسـ ية تن منشطة والربامج املضطلع هبا يف ظل جدول أعامل ا لتن
ـي أمور هممة للغاية ية العامةل  تقارير  شأهنا فضال عن رفع ا تقارير  لهوإعداد ا للجمع ل ب وأعرب عن قلقه من أن . ًل

يه بغي تال بو، ذلا  فيزيد عقد دورات خاصة من العبء الواقع عىل عاتق الو ين ند . ي بوقال إن من الرضوري إدراج 
ية فقطيف ها جبدول أعامل ا تعلق  من جداول أعامل اللجان اليت  لتي تعلق مبقرتح اجملموعة ابء، قال الوفد . معل يوفامي 

بادئ عادةل وشفافة ية مباكن وضع  مإن من األ ية ،مه بغي تاليف ازدوا ج و هامين بوملا تطرد قائال . ي يف داخل الو ًوا سـ
ت سـامب  يات املوجودة،  يقإنه ميكن الاتفاع ابآل ح ل يات جديدةن شاء آ ليض األمر، وعدم إ يده . ن يوأعرب الوفد عن تأ

تعلق  تان فامي  يملقرتح اجلزائر والربازيل واب به بقيامكسـ  .لتقاريربرفع ائ املدير العام أو ان

هم أن يكون  .107 تني عن رأيه قائال إن من ا ملوأعرب وفد األر ً يمي وإعداد دلىجن يق والرصد وا ية  نة آ لتق ا سـ ل للتنللج
تقارير و تقدمي نص جديد السـهتالل لا شة، وأكد أن ال رضورة  نا يد  نظر يه أساس  يد ا لإن الواثئق  ق للم جل ق

 .املفاوضات

شاورات  .108 شأن عقد  ساوره  شواغل اليت  سأةل طرهحا وفد أذريجان، وقال إن أحد ا موناول وفد الربازيل  ب ت ل ب م ت
سابقة شاورات ا تاجئ ا ية هو أن بعض الوفود مل يطلع عىل  لغري ر مل ن ضاف أن الربازيل اقرتحت يف الواقع يف وأ. مس

ّ إنه مل يضمن املقرتح من ابب العمل ابليشءوقال الوفد .  عقد دورات خاصةCDIP/4/9ث من الويقة 5الفقرة 
شرتك هذا احلمك احملدد يف تكل الويقة ثا يا، أكد وفد الربازيل وجود مرونة يف اجلزء اخلاص . مل نوردا عىل وفد أملا ً

تني، وأكد كذكل أن ابجملموعة ابء، و ناك حتراكت من اجملمو عبذكل اكنت  با ه توي عىل املقرتحني  نص اذلي  ًا ن حي جل
نب سـهتل العمل مهناجإىل  يدة  نصة  لي هو  ج  .م

نظمة برمهتا .109 شمل ا ناول قضااي  نة بأهنا هممة نظرا ألهنا  شات ادلائرة يف ا نا نغال ا ملووصف وفد ا ت للج ق مل تتسـ ً يه . ل علو
يعي أن تلقى اه ًامتما خاصالطبمفن ا ية. ً يا سأةل إرادة  ية ولكهنا  سأةل  ست  سأةل  سـوأشار الوفد إىل أن ا سـ م ن م ي تقمل . ل

ية بدلان األفر يابة عن مجموعة ا يان اذلي أدىل به وفد أنغوال اب يده  يقمث أعرب عن تأ ل ن ب لي وشكر األمانة كذكل، . لل
ناء هذه ادلور شك من عدم حصوهل عىل الواثئق أ ثذاكرا أن أي وفد مل  ُي ة، وأطرى علهيا ملا أحرزته من تقدم ً

ناء ثتحق ا لسـ نظمة عىل . ي يريات عىل ا ية قد أدخل  شأن ا بو  ملوقال بعد ذكل إن اعامتد جدول أعامل الو تغ من ب لتي
يعة احلال يريات  هذه ا بالرمغ من وجود معارضة  بطتغ ل ثابر عىل . ل نة أن  تقاده أن عىل ا تومع ذكل أعرب عن ا للج ع

همة اخملوةل  مليذ ا متدت تنف ية العامة إذ ا يذ بأنه همم للغاية، وقال إن ا ية العامة واصفا هذا ا عإلهيا من ا مجلع لتنفمجلع ً
ية فإهنا قد وضعت أساسا ثالثة أهداف أمام ادلول األعضاء، ورمبا ال تكون تكل يه األهداف  ًجدول أعامل ا لتمن

بارها أمه األهداف اليت وضعت لضامن دمج ا يدة لكن ميكن ا منالو لتت ع تاكر ح بو وتعزيز الا شطة الو يع أ بية يف  ي ن مج
تصادي والاجامتعي تعزيز الرفاه الا ها  يا و نولو نولويج وضامن نقل ا قا مي ج تك لتك تعم ل هم . ل يه، قال الوفد إن من ا ملو عل

ية يذ جدول أعامل ا ناء  يب هذه األهداف عن األذهان أ منأال  ث لتتغ ية . تنف لتمنوأكد أن املقصود بإجناز جدول أعامل ا
شاريع، بل املقصود ما هو أكرث من ذكللي يذ ا ملس جمرد  تقلني . تنف يمي ا تايل، قال إنه يرى أن الرصد وا سـواب ملل لتق

تكون  شري إىل إماكية إجياد حلول  تان  شرتك املقدم من الربازيل واجلزائر واب ليدان للغاية وأن املقرتح ا ن ي سـ كمل مف
يدا يف هذا الصدد ًأساسا  ج يه وإن وابإلشارة إىل املقرتح. ً ية "ج املقدم من اجملموعة ابء، قال الوفد إنه و لآ
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يذ بغي أن تقوم عل معايري تضمن جناح ا يق  نفا لتن يت نسـ يق ". ل بة  نا ية  سـومىض يقول إنه لو مل توجد آ سـ للتنل م
ية نجاح يف جدول أعامل ا تابعة، فال ميكن ضامن ا يمي وا منوا ل لتمل  .لتق

يان اذلي أدىل .110 يده  بوأعرب وفد بامن عن تأ ية للي يابة عن مجموعة بدلان أمرياك الال سلفادور اب تين به وفد ا ن لل
تان واملقرتح املقدم من اجملموعة ابء ند واب سـوالاكرييب وللمقرتح املقدم من اجلزائر والربازيل وا كه وأضاف أنه . ل

ية ميكن أن تفين املوارد املا سأةل عقد اجامتعات إضا شأن  ها  لشارك العديد من الوفود يف مو م ب في بغي قف ينية اليت 
ية يذ جدول أعامل ا شلك أفضل يف  تخدم  منأن  ب لتسـ تنف ثل عقد . ت نظر يف مقارابت أخرى  يه، ميكن ا مو ل عل

يف  متدة يف  ثات ا شارك فهيا ا سب املوضوع  تدايت  ندورات يف شلك  بع ت حب جن ملعم الاجامتع مع يُنظر يف ورمبا ل
يا. احلكومات يانه ابإلعراب عن اتفاقه مع  تمت الوفد  بوا ب تان خ يان وفد اب شأن املقرتح اإلبداعي ومع  سـن الريس  ب كب ئ

يدا للميض قدما يكون أساسا  نة وأن هذا الاتفاق  شأن نقاط  ناك اتفاقا ابلفعل  يه أن  ًاذلي ذكر  ً ًً ج سـف ي ب  .معه

يني وأي  .111 سقني اإل ية وحث مقديم املقرتحني وا سات غري الر سة العامة لالتقال إىل ا ميوعلق الريس ا ن مس جلل ن قلجلل مل ئ
سات شاركة يف هذه ا متة عىل ا جللدوةل عضو  مل يع الوفود ست◌طلع عىل ما حدث فور . هم ُوقال الريس إن  ُ مج ئ

تطور األمور ية أخرى وفقا  سات غري ر نظمي  متل  سة العامة، وإن من ا ناف ا لا مس جل ت ًجلل حمل  .سـتئ

سات غري الر .112 سة العامة، أطلع الريس الوفود عىل ما دار يف ا ناف ا مسوعقب ا جلل ئجلل ية وقال إن اإلشارات سـتئ
شجعة للغاية بارزة  سائل ا شأن ا شات اليت دارت  نا ية وا بد ما ل مل ب ق مل ئ تني . مل سأ ناولت  سات  لومىض يقول إن ا م ت جلل

يذ جدول أعامل : فقط وهام شأن  ند دامئ  سأةل إدراج  تحدة و ية العامة لألمم ا تقارير إىل ا تنفجانب رفع ا ب ب م مل مجلع ل
ي ية يف جداول أعامل ا مجلعا تني نظرا ملا أبداه . ة العامةلتمن سأ ًوأعرب عن أمهل يف إماكية إحراز تقدم يف هاتني ا ل مل ن

بان من مرونة سة العامة وأن يدعو الوفود إىل الاتقال إىل القاعة ابء ملواصةل . ناجلا نواقرتح الريس أن يعلق ا جلل ئ
بارزة سائل ا شة ا نا ية ملواصةل  شاورات غري الر لا مل ق مس توحة جلوشدد عىل أن ا. ممل ست  ية  مفسة غري الر ي مس لل

ساعة . سوى لدلول األعضاء تأنف يف ا سة العامة  لوأضاف أن ا سـ تايل 11:30ستجلل يوم ا باح ا ل من  ل ص
ند  نظر يف ا سـهتل اب بو ل لت  . من جدول األعامل8س

تويف .113 نة، وأكدت رضورة أن  سة  شاركني يف ادلورة اخلا نت األمانة أهنا آخذة يف إعداد قامئة اب سـوأ للج م مل يع يعل مج 
شاركة اليت ميكن احلصول  نهتم احلكومات، اسـامترة ا ندوبون اذلين  ثات ادلامئة وا ثلو ا شاركني مبن فهيم  ملا مل بع مم عيمل ل

يل تب ا لتسجعلهيا من  يؤدي إىل عدم إدراج امس . مك يفاء هذه الاسـامترة  سـوأوحضت األمانة أن عدم ا ست
شاركني ثل يف قامئة ا بدل ا شارك أو ا ملا ملم ل بب يف حذف وأضافت. مل تكامل الاسـامترة ميكن أن  يتس أن عدم ا سـ

ية يف وقت سابق من  تقارير اليت تصدر يف بداية ادلورة، كام أوحضت ذكل الوفود ا بدلان من ا نأسامء بعض ا ل ملعل
 .هذه ادلورة

ند  متدة: من جدول األعامل8لبا يات ا تو يذ ا نظر يف برانمج العمل  ملع ا ص ل  لتنفل

شأن .114 نقاش  تح الريس ا با ل ئت ند ف نظر 8لب ا يد ا رشوع األول  ل من جدول األعامل، وطلب من األمانة أن تعرض ا قمل
ية الفكرية واملكل العام، كام هو وارد يف الويقة  ثوهو ا  .CDIP/4/3/Revمللك

ية الفكرية واملكل العام وأوحضت أهنا اكنت معروضة CDIP/4/3/Revثوعرضت األمانة الويقة  .115 شأن ا مللك  ب
نظر يف ادل للأصال  نةً ثة  ثا للجورة ا ل تضمن . ل شات اليت دارت يف تكل ادلورة نقحت الويقة  نا توعقب ا ث ق لمل

نة شة يف ادلورة الرابعة  نا يقات الواردة من الوفود ومن مث قدمت جمددا  للجا ق للم ًتعل ومضت األمانة تقول إن . ل
تجارية نارص ويه حق املؤلف والعالمات ا يا عىل أربعة  بد توى  لرشوع الويقة ا ع ئ ث ًم م  والرباءات واملعارف ح

ساورها من قلق، فقد حذف  نة عام  يدية، ومع ذكل نظرا ألن بعض الوفود أعربت يف ادلورة الرابعة  ُا ي للج ًتقل ل
نرص حق املؤلف وجزءا  نة فقط  متدت ا ثقافة وا يدي عن ا بري ا يدية وأشاكل ا ًنرص املعارف ا ع للج ل تقل تع تقل عع ل ل ل

رشوع نرص الرباءات يف ا ملمن  تع. ع نرص الرباءات، قالت األمانة إن اقرتاح أحد الوفود بإضافة بعض يوفامي  بعلق 
بت فهيا نة  سأةل إىل ادلورة الرابعة  يلت ا يه أ بل به، و بل ألن وفدا آخر مل  سائل إىل ادلراسة مل  تا ح يق ليق للج مل عل . ًمل

نظر جمددا يف إدراج ا نرصه كام هو و متد  رشوع ا ًوأوحضت األمانة بعد ذكل أن هذا ا سي بع ملسائل اليت اقرتهحا عمل
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نة سة  ناء ادلورة اخلا للجالوفد املذكور أ م تجارية، أشارت األمانة إىل أنه. ث نرص العالمات ا تعلق  لوفامي  بع ًنظرا إىل  ي
رشوع، فإهنا قدمت الويقة  شأن نطاق ادلراسة املقرتحة يف ويقة ا توصل إىل اتفاق  ثعدم ا مل ث ب  اليت CDIP/4/3ل

تني املذكورتني أعالهللنقحت بعد ادلورة الرابعة  سأ نظر يف ا لنة ليك  مل ي  .ُج

شات ودعا وفد مرص إىل أخذ اللكمة .116 نا تح ابب ا قوشكر الريس األمانة عىل عرض الويقة و مل فث  .ئ

يابة عن مجموعة جدول .117 بار الواثئق امخلس لنوحتدث وفد مرص اب ند يأخذ بعني الا ية وقال إن هذا ا ت أعامل ا ب عمن ل لت
رشوع، ويه  تعلقة اب ما مل ية الفكرية ونقل املعلومات مل رشوع ا ية الفكرية واملكل العام و مللكرشوع ا رشوع ممللك مو

رشوع  تجات و ية الفكرية وتوسـمي ا ما ملن ية املالمئة مللك ية وا تعامل املعلومات ا لعلمتكوين الكفاءات يف ا ن لتقسـ
ية حمددة تحدايت إمنا ية حمددة حال  نولو ئجملاالت  ل ج ية الفكرية واتك رشوع ا ل و مللك تصاديةم ية والا قية الاجامت ع . تمن

ية الفكرية واملكل العام رشوع ا نقاش عىل  ترص يف هذه املرحةل من ا ته  مللكوأوحض الوفد أن مدا متق ل وشدد . سـخل
توافق اآلراء ووردت  متدت  ية اليت ا شاريع املوا شة ا نا بعة يف  ثالث للمقاربة ا ية ا بعىل القواعد اذل يع مل ق ت ل عب ض مل مه

يد ذكرها يف الويقة  من ملخص 8يف الفقرة  نة وأ ثة  ثا ثالريس عن ادلورة ا ع للج ل ل ، اليت CDIP/3/9/Prov.2ئ
ند  لبذكر فهيا حتت ا ية من جدول األعامل 7ُ تا ية ا تو بادئ ا نة وافقت أن تعمل عىل أساس ا لأن ا ل جهي ل مل ) أ: (للج

يذها؛  شطة اليت جيب  ية أوال للموافقة عىل األ تنفناقش لك تو ن ص يات ) ب(ًت تو صوتضم ا تعرض ألشطة ل ناليت  ت
يامث أمكن ذكل؛  ها  تطابقة إىل  حشاهبة و بعض م شطة ) ج(مت شاريع وأ شطة يف شلك  يذ هذه األ يلكة  نويمت  م ن تنفه

ية شطة إضا تضاء، عىل أن جيوز اقرتاح أ سب الا فأخرى،  نق بق . ح تخذ بأن  تطوشدد الوفد عىل املوقف ا مل
ند من جد نة هذا ا ناقش ا ندما  ية  بالقواعد اذل للج ت ع لب يذه يات ا لتنفول األعامل ونظر يف تو ص تعلق . ت يوفامي 

رشوع اذلي أعدته األمانة حمدود  نرص الرباءات يف ا ية الفكرية واملكل العام، قال الوفد إن  ملرشوع ا ع مللكمب
بس مجليت  ها أداة "قتوا تعلقة ابلرباءات وبعض األحاكم يف نظام الرباءات بو يل يف املعلومات ا تح صفإلمعان ا مل ل ل

بة بهوأساس تحديد ما آل إىل املكل العام واملطا لا  يا "و" ل نولو تحديد ا تعلقة ابلوضع القانوين  جاملعلومات ا لتك ل مل
نرص ".اليت خرجت من نطاق امحلاية مبوجب الرباءات ية ترى أن هذا ا لع وذكر الوفد أن مجموعة جدول أعامل ا لتمن

تني  تو تويف رشوط ا يال  ل صسـ تني يرتكز جوهرهام ع20 و16ي نفاذ وحفظه لل ا هل ا لىل الهنوض مبكل عام ثري و س
ية أن . وتعزيزه يذا اكمال، ترى مجموعة جدول أعامل ا تني املذكورتني  تو يذ ا منوأوحض الوفد أن  ي لتل ً ً نف تنف صت ل

ية تا ها اجلوانب ا شمل يف  بغي أن  نارص الرباءات  لادلراسات املقرتحة  ل ت يللع حتلن هم ملكل عام ثري ) أ: (ي ملادلور ا
نف هل ا لو يات وآاثر املامرسات احملددة يف جمال الرباءات واملكل العام؛ ) ب(اذ؛ س شطة وضع ) ج(عوتدا نوأ

نة حلفظ وتعزيز املكل العام رشوع مع إضافة هذه . ملمكالقواعد ا سعى اجملموعة إىل أن يوافق عىل ا يه،  ملو ت عل
ثالثة إىل ادلراسة املقرتحة نارص ا لا  .لع

يان اذل .118 يا إىل ا لبوانضم وفد بو يه ما يرى ليف ية وأوحض  يابة عن مجموعة جدول أعامل ا في أدىل به وفد مرص اب من لتن ل
يفة . أن من املمكن إدراجه يف ادلراسة املقرتحة بريا عىل و ظوأشار إىل أن ادلراسة اخلاصة ابلرباءات تركز تركزيا  ًك ً

تخد تعلق مبادة الاخرتاع وا سـاملعلومات اخلاصة ابلرباءات والاتفاع هبا فامي  ي ندما تقرأ ن ُاهما يف املكل العام، لكن  ع
ية  تو نرص تعمق ا ية، ويه أوال،  نارص أسا تضمن ثالثة  بدو وكأهنا  يات اخلاصة ابملكل العام،  تو صا ل ع سـ ع ت ت ص  17ًل

نافعه به و شار وعوا نفاذ وواسع الا هل ا يل املكل العام  ميف  ق تس ل نظر يف حفظ املكل العام . نحتل نرص ا يا،  لواث ع ًن
بعض عن طريق وضع إجرا يام  نرص مضين يقر ابملكل العام وحيفظه، ويقصد به ا ثا،  يدي، واث شلك  بءات  ع ل تقل لقب ً

شطة لوضع املعايري مما قد يؤثر يف املكل العام ثالثة يف . ناملامرسات واأل نارص ا بغي إدراج ا لورأى الوفد أنه  لع ين
رشوع  سودة ا تني املذكورتني آنفا، وإن اكنت  تو ملا م ي ًل يص بد ئا يدة جمل ية فإن الوفد يريد أن يعرف ما مفة  معلدا و ً

نارص أخرى إىل هذه . نإذا اكنت تركز عىل الاتفاع ابملعلومات اخلاصة ابلرباءات يد إضافة  عوأوحض أن من ا جل
ثالثة املذكورة أعاله نارص ا بان ا سأةل تأخذ يف ا لا لع سـ ند . حلمل تعلق اب بوفامي  ، رأى الوفد أنه ميكن دلراسة 31لي

شمل عنارص الرباءات  يارا، أن توسع نطاق والية ادلراسة  بح الاتفاع ابملعلومات اخلاصة ابلرباءات  تليك  ن ليص ً خ
يال لعواقب ومزااي وجود مكل عام  تطلب  ثالثة اليت ذكرها الوفد سابقا، ذكل ألن تكل ادلراسة  نارص ا ًا حتل ت ل ًلع

يه نفاذ إ هل ا لثري و ل هةل للميض قدما يف هذا ا. يس ًواقرتح الوفد طريقة  نظر س نرص وا للصدد، ويه إضافة هذا ا لع
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متةل لوضع املعايري شطة ا تعلق ابملكل العام واأل تج عن املامرسات اخلاصة ابلرباءات فامي  حمليف األثر اذلي قد  ن ي . ين
تحقق مرونة  ثالثة املذكورة آنفا  نارص ا يام بدراسة جديدة حتلل ا نرصين وا فواقرتح إماكية أخرى لفصل ا ًلق ل لع لع ن

نارصاكمةل فامي ناول تكل ا بل امليض قدما يف طريقة  تعلق  لع  ت سـ ًي  .ب

نطاق ادلراسة  .119 يع املقرتح  تو شأن ا ساوره  ية عن القلق اذلي مافئت  تحدة األمر لوأعرب وفد الوالايت ا سـ ل ب ي يكمل
يات  شمل تدا عاخلاصة ابلرباءات  رساين ومتديدلت تجددة ا لاحملافظة عىل الرباءات   فرتة الرباءة والاعرتاض م

سابق  شفلا لكنح الرباءة والاعرتاض الالحق هل ورشوط ا ية اليت ذكرها . مل نارص اإلضا شغال اب فوظل الوفد  لع ًن م
توايل يا عىل ا لوفدا مرص وبو يعي . ليف رشوع املوا بدو غري مربطة اب يعات املقرتحة  تو ضوأشار إىل أن ا مل ت ت سـ ل

نصب تركزيه عىل املعلومات اخلاصة ابلوضع القانوين اليت تحديد ياألصيل اذلي  ل ميكن الاتفاع هبا  مجيع جماالت ن
ية ابلرباءات يف يا ا نولو حملما ج يدة لتك مية و مثر عن معلومات  مف دراسة مرتكزة وتقوم عىل الوقائع وتعد بأن  ق ت

توسع نطاق بأن اإلورصح الوفد كذكل . للمامرسني يف هذا اجملال ودلوائر األعامل وللعامة سـضافات املقرتحة 
تعلق ابلرضورة ٍمن دون داعسة ادلرا شلك ال  ي وحتول تركزيها  ية مبهمة حتديدب يا ا نولو يع جماالت ا حملم  جمج لتك

نفذ . ابلرباءات يه أصال ومل  بكرة عىل ما اتفق  نة أن تركز يف هذه املرحةل ا يورأى الوفد أن من األفضل  عل مل ًللج
يع نطاق ادلراسة تو بل اختاذ قرار  تاجئه  سـبعد ملعرفة  ب تطرد قائال إ. قن ًوا يع املقرتح سزييد كذكل سـ تو سـن هذا ا ل

رشوع األصيل بارش مبقرتح ا شلك غري  بدو مربطة  يع املوسعة املقرتحة  رشوع، مبا أن املوا ملمن تلكفة ا ب ت ت ض . ممل
توصل إىل حل وسط وبأنه يف ذكل  سابق حملاوةل ا يوم ا يا ا تقى بوفد بو لورصح الوفد كذكل موحضا بأنه ا ل ل ليفل ً

يح املقرتح، مبا يف الوقت طلب إجراء دراسة أ تو ها طابع رمسي أكرب  بات يكون  يمي ا ضو إعداد ويقة  ل تطل لث ملتق ل
ية  تحدة األمر رس وفد الوالايت ا نجز ذكل العمل ويقدم،  يف، وفورما  تاك يث ا يات من  تدا يكذكل ا ملح ي ي ل ل ع سل

ته يد. سـأن يعكف عىل درا تحدة ال ميكهنا تأ ناء الاجامتع أوحض الوفد أن الوالايت ا يوأ مل ية ث ف ادلراسات اإلضا
ها  .شلكاملقرتحة عىل 

تقدا أن  .120 ية  يابة عن مجموعة جدول أعامل ا يان اذلي أدىل به وفد مرص اب يده  ند عن تأ ًوأعرب وفد ا مع من ن ب ي لته ل لل ل
تني  تو رشوع املقرتح ال يعكس جوهر ا نطاق احلايل  يا ل للم ناسب20 و16صل شلك ا مل اب ية . ل تو صوذكر بأن ا ل ّ16 

بو بأن  يناشد الو بو تأخذ ت ياق الو ند وضع القواعد واملعايري يف  بار  يحامية املكل العام بعني الا سـ ع تعمقعت  توأن 
ناجتة عن مكل عام  نافع ا يل العواقب وا ليف  مل يهحتل نفاذ إ هل ا لثري و ل يا . يس ليفوأيد الوفد الطلب املقدم من بو

ت بارشة يف ا يه  نصوص  رشط ا تجابة  ية ا ند يف ادلورة املا لوا عل مل لل سـ ض مه ية ل يام بدراسة عن دور 16صو للق، وذكل 
رشوعا  ها  رشوع احلايل وإما بو نفاذ، وطلب أن تدرج هذه ادلراسة إما يف ا هل ا ًاملكل العام الرثي و م مل صفل س

ية تو شلك أفضل جوهر ا تعكس  يا، وذكل  تابعا للعمل أو  صتقال أو  ل ب ل يل ًسـ تمكً مم يان اذلي . ً لبوأشار الوفد إىل ا
يا يات املامرسات يف لنأدىل به وفد مرص اب نظر يف تدا هم ا ية ورصح بأن من ا عبة عن مجموعة جدول أعامل ا ل ملمن لت

يات  تو صجمال الرباءات اليت تعرقل املكل العام عىل وجه اخلصوص، إن اكنت هذه املامرسات تريم إىل إبراز ا ل
يات وتدرج إما يف تو بت اجملموعة بأن تضاف هذه ا رشوع احلايل، و صاليت غابت عن ا ل طل نقح وإما مل رشوع ا مل ا مل

نفصل كام هو مذكور أعاله رشوع  ميف  تعلق . م يوأضاف الوفد قائال إن املقرتحات اليت قدهما وفد مرص فامي  ً
نظ متةل يف جمال املكل العام خاضعة  شطة وضع املعايري ا للبأ ية حملن تو صر وأشار إىل نص ا يه  اذلي ت20ل عبارة فرد 

شطة وضع القواعد واملعا" تني يف ادلول األعضاء يف نالهنوض بأ ية الفكرية وادلامعة ملكل عام  ميري املربطة اب مللك ت
بو نظر ". يالو ها، وأعرب عن أمهل يف أن تراعي األمانة وهجات ا ية  تو ية  يجة  يق  لوطلب الوفد  ص سلل نطق ت نفحتق م ن

رشوع جديد نقح أو يف  رشوع ا ماملذكورة إما يف مقرتح ا مل  .مل

نا .121 يحت الفرصة ملوأشار وفد الربازيل إىل ا يث أ نة،  ية  مثرة اليت دارت يف ادلورة املا يدة وا تشات ا للج ض حق ململف
شأن الويقة  ها  بادل وهجات نظرها وشوا ثللوفود  ب غل توازنة CDIP/4/3لتت م، األمر اذلي أفىض إىل إصدار واثئق 
ها ية وشوا نا بدلان ا ياجات ا غلبني العديد من ا م ل ل ت نرص حق املؤلف يف ا. حت تعلق  ملوفامي  بع رشوع، شدد الوفد ي

تني  تو شلك أوحض حفوى وروح ا شطة املقرتحة ألهنا تعكس  ية األ يعىل أ ل ب ن نطاق . 20 و16صمه بغي  يه،  لو ينعل
شة عن  نا نا  تجرى عىل هذه احلقوق أن  قحق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف املكل العام وادلراسة اليت  تضم مسـ ي
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نفاذ إىل املكل العام لية تعزيز ا رشوع للمكل العام ومىض الوفد . كيف متكل غري ا سأةل ا هم طرح  مليقول إن من ا لم مل
تلفة للمكل العام  ية ا تصاصات القضا هم تعريف الا رشوع، وإن من الرضوري  خملكام يه مذكورة يف مقدمة ا ئ خمل ف
بادرات اليت  يار ا بادرات املوجودة وا بارش، ومن الرضوري كذكل مواصةل حتديد ا بارش أو غري  ملشلك  ت مل خب م م

نفاذ إلهياتيرس متل . ل إدارة مواد املكل العام وا تقمي كذكل األثر ا حملوقال الوفد إنه يدرك أن ادلراسة املذكورة  سـ
نفاذ إىل مواد  ية ضامن ا يح  تو سأةل هممة وجيب معاجلهتا  لللحقوق واحلقوق اجملاورة يف املكل العام، ويه  ض ل كيفم

ناد إىل أن الربازيل اكنت تعلقة ستاملكل العام، وذكل ابال شات ا نا تأخرة من ا سامهة يف مرحةل  بذ ا مل  ق مل مل محت
تصاص ادلراسة املقرتحة ية . خاب تو تعلق اب صوفامي  ل رشوع 16ي مل، طلب الوفد أن تضاف بعد وصف هدف ا

ية 7األول يف الصفحة  تا ل، امجلةل ا نفاذ إىل املكل العام"ل لية تعزيز ا تواب "بغ رشوع  هدف من ا بح نص ا  ،ً مك ملل ليص
تحديد ما آل إىل املكل العام"كام ييل  تاحة  تعريف املكل العام ولألدوات ا لهم معزز  مل ل نفاذ إىل ف ية تعزيز ا ل  بغ

رشوع للعلوم وإماكيات امحلاية من ". املكل العام متكل غري ا تقاده أن دراسة ا تام، أعرب الوفد عن ا نويف ا مل ع لخل
رشوع ألن  يا من ا بغي أن تكون جزءا أسا ملهذه املامرسة  ًسـ ً يدية هبذه ين متعات ا لتقلمن الرضوري إذاكء وعي ا جمل

ثقايف إلحراز تقدم فريد همة نظرا للحق األسايس يف الاعامتد عىل املوروث ا شلكة ا لا ًمل وأوحض الوفد أن . مل
مية ومن أن  تقدم مضاف ا بح مصدرة  يدية من أن  متعات ا نع ا رشوع  متكل غري ا سامح مع ا لقا جمل لل تص تقل مي مل لت سـ ل

ًبح أطرافا  يق الفوائد ادلويةتص لفعاةل وشطة يف  تجارية، . حتقن نرص العالمات ا لوعلق الوفد كذكل عىل  ع
سطر وابإلشارة إىل  بارة3 يف الصفحة 5لا يه  ع، يف اجلزء اذلي ترد  شرتك: "ف يه " متراث حميل  فأراد أن تدرج 

 ".تراث أي عضو"عبارة 

ي .122 تو نفاذ إىل املكل العام أسايس  يجرياي إن ا سـوقال وفد  ل ل ية الفكريةن شأن . مللكع نطاق ا بورصح بأن املداوةل 
ية نا بدلان ا ية يف ا توازن بني القضااي األسا ماملكل العام من شأهنا أن حتقق ا ل ل سـ ومىض يقول كذكل إن ما . ل

ية شورة املقدمة  يجعل ا معلنوقش  مل شورة . سـ تطرد قائال إن مثة رضورة يف بداية األمر للحصول عىل ا ملوا ًسـ
ية يف جم رش يعا شاريع لوضع املعايري لت بارامرتاتملال ا توى الوطين، وإاتحة لوا نفات عىل ا سـ القانوية محلاية ا ملص ملن

يد الوطين شطة املضطلع هبا عىل ا تعزيز األ ية وادلمع  شورة ا تايل للحصول عىل ا لصعاجملال اب ن ل ن مل يا، . لتقل ًواث ن
يث ح ية كذكل كفاءة املكل العام من  رش شورة ا حتضمن هذه ا يع ت مل توى لسـ نقح عىل ا نفات اليت  سـامية ا ململص ست

توى معني من . الوطين نطوي عىل احلصول عىل  توى الوطين  نفات عىل ا يح ا سـوأضاف الوفد أن  ي سـ مملص مل تنق
نفات العامة يف املكل العام تطوير ا رشاكء  ية وادلمع من األمانة وغريها من ا شورة ا ملصا ل ل ن وانضم إىل مقرتح . لتقمل

ند نظرلهوفود الربازيل وا يد ا تعلق ابملقرتحات  سديد فامي  ل ومرص ا ي يق . قل شدد عىل رضورة  حتقوراح الوفد  ي
ية عىل  نا بدلان ا ساعد ا ية، ويف الوقت ذاته  ندرج يف هناية املطاف يف إطار جدول أعامل ا متوازن واحض  ل ل ي من لتي

ية توى أعىل من ا منامليض قدما حنو  لتسـ م ً. 

ته وفد الوال .123 شار ياابن عن  كوأعرب وفد ا م رشوع ل نرص الرباءات يف ا شأن  شغاهل  ية يف ا تحدة األمر ملايت ا ع ب ن يكمل
شاريع، وال يذ الفعال والفعيل  ية ا للماملقرتح من ان نف نرص الرباءات اجلديد يف تلكفة  لتح عسـامي تأثري إضافة عامل 

يذ  .لتنفا

سابق وأنه يرى .124 يوم ا ية ا شاورات غري ر متعني بأنه أجرى  يا ا لوأبلغ وفد بو ل مس م جمل  رضورة احلصول عىل املزيد ليف
رشوع ذاته وادلراسة ذاهتا بني يف ا تعدا للجمع بني اجلا يه فلن يكون  ملمن املعلومات، و ن سـ ًعل وقال الوفد إنه . م

نة ية  تا ية لدلورة ا للجحتىل بروح من حماوةل إحراز تقدم وطلب من األمانة أن تعد ويقة  ل ل يل واقرتح أن تكون . تمكث
نفصال رشوعا  ًالويقة  م ً م تضاف عىل ادلراسة اليت أجريت ابلفعل ث ثالثة املذكورة مع تلكفهتا  نارص ا تضمن ا ل  ل لع ي

نفاذ إىل املكل العام ية ا لوناولت أ مه  .ت

يات،  .125 تو يذ ا ية و يث ا ييل من  بة إىل  سأةل هممة للغاية اب ييل إن املكل العام  صوقال وفد  ل من شـ سـ م نفشـ تح لت لن
تعلق ابدلراسة اخملصصة للرباءات، .  مل تعكس ذكل األمر.CDIP/4/3 Revث ورأى أن الويقة يوخاصة فامي 

تني  تو نارص يف ا يوأوحض أن مثة  ل يحات عام إذا اكن 20 و16صع ض ميكن إدراهجا، وطلب من األمانة أن تقدم تو
ية  تو ثاين من ا رشوع، أي اجلزء ا نظر يف إماكية تضمني هذا ا صمن املمكن ا ل ل مل ن ية لدلول 20ل بادئ تو جهي،  م



CDIP/5/10/Prov. 

50  

شأن نارص اليت .  املكل العامباألعضاء  شأن إماكية إحراز تقدم يف ا يحات  لعكام طلب الوفد احلصول عىل تو ن ب ض
رشوع أو  بغي إدراهجا يف وقت ما إما يف ا نارص وجهية و ند نظرا ألهنا  يا وا ملذكرهتا وفود الربازيل وبو ع نه ييف ً ل ل

ية يات ا تو نرشوع إضايف ليك تعطي حملة عامة أمشل  ص لل  .ملعمك

تني وعلق وفد م .126 تو تعرض جلوهر ا نارص اليت  ية ووجاهة ا ثالثة املقرتحة وشدد عىل أ نارص ا يرص عىل ا ل ت لع مه ل صلع
باع املقاربة املرنة اليت 20 و16 بدء ا بهل  يا فإن وفد مرص  ت، وأضاف أنه نظرا ألن املقرتح مقدم من بو ل يق سـيف ل ً

تابعة يقدم رشوع  نارص املذكورة  ناد إىل ا متعدها األمانة ابال مكت لع نةسسـ سادسة  للج إىل ادلورة ا ومىض يقول إنه . ل
تايل إىل  تطوير أفاكر ميكن ترمجهتا اب يات  تو شة ا نا سق مع الغرض األصيل  لبل ذكل املقرتح ألنه  ل ص ل ق مل يت يقسـ

ساعدة من األمانة شاريع  مبمقرتحات  تعلقة ابلرباءات عىل . م نارص ا بول ا ية، وافق الوفد عىل  ملوعىل هذه ا لع ق خللف
نةأن تعد األما سادسة  تعرض عىل ادلورة ا يا  نارص اخلاصة اليت حددها وفد مرص ووفد بو للجنة ا ل ل  .ليفلع

نرصين فقط .127 بق عالقا سوى  نة ومل  متد يف الاجامتع املايض  رشوع ا همه أن ا عوأوحض الريس  ي للج ًمل ع تف وأضاف . ئ
تا رشوع ال بد أن يكون اث ناير، وأن ا هر  رشوع قد بدأ ابلفعل يف  يذ ا ًأن  ب مل ي شمل نفذهتنف ئوأشار الريس . األمانة لت 

يا، بأن تركز هجودها عىل  يان اذلي ألقاه وفد بو ية قد اقرتحت وانشد الوفود يف ضوء ا نارص إضا يفإىل أن  لف ب لع
بل رشوع يعد يف ا ية يف  نارص إضا بل أن يكون من املمكن إدراج  نرصين العالقني  تقإجياد حل  ف ملسـق م ع . للع

توصل إىل رشوعلومىض يقول إنه إذا مت ا يعلن اعامتد ا مل اتفاق فإنه  رشوع . سـ موطلب من األمانة أن تعد مقرتح 
نة ية  تا للجلدلورة ا ل  .ل

نارص  .128 يحات ملا بدت وكأهنا اقرتاحات وتعديالت  ية احلصول عىل تو تحدة األمر لعوطلب وفد الوالايت ا ض يكمل
متدت يف الاجامتع ا تقد الوفد أهنا ا لادلراسة اخلاصة حبق املؤلف اليت  يس عىل عيع يه قال الوفد إنه  لسابق، و عل

تو بار، وفقا ملا قاهل الريس  ية أخذه بعني الا بط ومن  لليقني من حفوى املقرتح اب ت ئلض ًيف ع  .ك

نت أن املقرتح املقدم  .129 يحات و ية، أقرت األمانة برضورة تقدمي تو تحدة األمر يوردا عىل لكمة وفد الوالايت ا بيك ض مل ً
ية األربعة قد اسـهتلت بشأن ادلراسة اخلاصة حبق املؤلف  نارص الفر نة وأن ا متدت يف ادلورة الرابعة  عقد ا لع للج ع

نة للجها، كام وردت يف الويقة املعروضة عىل ا ث توأعربت األمانة عن ارياهبا من أن يكون املقرتح املقدم من . لك
سابقة أو أن يكون نارص األربعة اليت اتفق علهيا يف ادلورة ا لالربازيل قد ختطى هذه ا  . إضافة إلهيالع

رشوع لكن  .130 هدف الهنايئ  يريا صغريا ال يؤثر يف ا شة  نا يد ا للموطلب وفد الربازيل أن يدخل عىل امجلةل  تغ ق لمل ًق ً
رشوع تربه الوفد همام يف ا نرص اذلي  مليوحض فقط ا يع نفاذ إىل . ًلع شطة تركز عىل تعزيز ا لوأضاف الوفد أن األ ن

تام طلب الوفد إرشاك. املكل العام تصاص ادلراسة املزمعةخلويف ا ياغة ا ية  خ الربازيل يف  ص  .معل

يجرياي قدمت  .131 يجرياي إىل أن  نوأشار وفد  ته مبقرتحني يف ن رشوع، مث أ تعلق هبذا ا بمقرتحا فامي  مل عقي هذا الصدد ً
يل هذين املقرتحني  .تسجوطلب 

رشوع املعدل .132 يجرياي وطلب املوافقة عىل ا ملوشكر الريس وفد  ن  .ئ

رشوع وأعرب وفد الوالايت  .133 تعديل ا نرص حق املؤلف، عن عدم ارياحه  تعلق  ية، فامي  تحدة األمر ملا ل ت بع ي يكمل
رشوع هدف العام  نفاذ إىل املكل العام بوصفه ا تلفا إىل حد ما عىل تعزيز ا بدو وكأنه تركزيا  للمبإضافة ما  ل خم لي ً ً .

ية مع وفد نا شات  نا هم املقرتح بأمكهل واقرتح إجراء  ئوقال الوفد إنه ال  ث ق م سأةل يف م الربازيل للعكوف عىل 
تصاص تصاص إذا . خالا ية حتديد الا شارك كذكل يف  تود أن  ية  تحدة األمر خوقال إن الوالايت ا معليك ت سـ مل

شارك فهيا شمل . ستاكنت وفود أخرى  متدت هذه ادلراسة فإهنا  ستوقال إنه ال يعرف نطاق ادلراسة، وإذا ا ع
متةل مل يات ا تدا يا  بد يال  حملكذكل  ع لل ئ ًحتل م ته الربازيلً بري كام  بدو إىل حد  تاح  بكل عام ثري و ك طلي وقال الوفد إنه . م

متدت ية لدلراسة كام ا يغة األ يال اإلبقاء عىل ا عشعر مبزيد من الارياح، يف هذه املرحةل،  صل لص ت حي  .س
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يد ادلراسة اخلاصة ابلعال .134 ية ال تزال غري قادرة عىل تأ تحدة األمر يوأوحضت األمانة أن الوالايت ا تجارية يكمل لمات ا
نظر  بل أن  شات  نا تاحة  هةل ا متة وقد اقرتحت متديد ا يغهتا، لكن األمانة عىل اتصال ابلوفود ا تعىل  ق للم مل قص مل مله

يا نة يف ادلراسة ر ًا مس  .للج

ند  .135 شأن ا نقاش  تواصل ا بوأعرب الريس عن أمهل يف أن  ب ل لي تقي الوفود اليت .  من جدول األعامل8ئ تلواقرتح أن 
شأنهيساورها القلق  شة  نا تجري املزيد من ا رشوع املكل العام الحقا  بشأن  ق مل ل م رشوع . ًب نظر يف  مواقرتح ا ل

يا الوارد يف الويقة  نولو ية الفكرية ونقل ا ثا ج تك ية CDIP/4/7لمللك ية الاجامت ية الفكرية وا رشوع ا ع، مث  من لتم مللك
تصادية الوارد يف الويقة  ثوالا تاج إىل الوقت ليك حتدد وأشار إىل أن بعض اجملموعات. CDIP/5/7ق حت ال تزال 

تايل يوم ا شا يف ا نا رشوعني اآلخرين  شأن ا ها الهنايئ  لمو ل ق ي مل لب  .قف

ية .136 بحت عضوا يف مجموعة جدول أعامل ا سورية أ هورية العرية ا منوشكر وفد مرص الريس وأعلن أن ا ص ل لتب ً مجل . ئ
سامهة سورية ا هورية العرية ا ملوأعرب عن تطلعه إىل أن تقدم ا ل ب  .يف هذا الصدد مجل

نة .137 نصب ريس ا تخابه  نأه عىل ا سورية الريس و هورية العرية ا للجوشكر وفد ا مل ن ه ل ئب ئ نانه . مجل متوأعرب عن ا
تلفة ساعدة يف إعداد الواثئق ا ته من  شديد لألمانة عىل ما قد خملا م بحت عضوا يف . مل هورية أ ًوقال إن ا ص مجل

ن تقامس وهجات ا ية ألهنا  لمجموعة جدول أعامل ا ت يق لتمن ية الفكرية و شأن قضااي ا بظر مع سائر األعضاء  تطب مللك
بو شطة الو يع جماالت أ ية عىل  يجدول أعامل ا ن مج يع أعضاء . لتمن مجوأكد الوفد تعاونه الاكمل مع اجملموعة ومع 

ية ها بطريقة شفافة وملموسة و يق أهدا نظمة عىل  ساعد ا نظمة يف الواقع  نطقا ف محتق مل ي  .لمل

يائوشكرت األمانة الريس  .138 نولو ية الفكرية ونقل ا رشوع ا شأن  نظر فهيا  جوقالت إن مثة ثالث واثئق  تك لمللك م ب . لي
ثوالويقة األوىل يه الويقة  توي عىل مجةل أمور مهنا . CDIP/4/7ث ية اليت  ية، يه الويقة غري الر ثا حتوا مس ث ن ل

رشوع، وأخذت هذه الويقة رمز الويقة رمق  يقات املقدمة عىل ويقة ا ثا ث مل ث تارخي CDIP/5، 1لتعل  21ب، وصدرت 
نة، 2010مارس  سابقة  شات الواردة يف تقرير ادلورة ا نا تطفات من ا بارة عن  ـي  ثة  ثا للج، أما الويقة ا ل ق مل ع ل ل مقث فه

نونة . 190 إىل 131ويه الفقرات من  رشوع ا نة بأهنا أعدت ويقة ا ملعوذكرت األمانة ا مل ث للج ية الفكرية "ّ مللكا
تحدايت ا يا، ا نولو ملونقل ا ل ج نة" بشرتكة وناء احللوللتك ثة  ثا ها عىل ادلورة ا تعر للجيف األصل  ل ل يق . ضل لضونظرا  ً

شات قدمت مجموعة من الوفود  نا ناء هذه ا شت الويقة للمرة األوىل يف ادلورة الرابعة، ويف أ قالوقت، نو مل ث ث ق
ية مفصةل تا يقات  تقدم  ية مطوةل وأشارت إىل أهنا  يقات  تفكري  بشاهبة ا ك تعل سـ ه تعل ل شفت نة و. م تطع ا للجمل  تسـ

يقات  تضمن ا تفكري ويقة  شاهبة ا رشوع يف تكل ادلورة لكن تقرر أن تقدم مجموعة الوفود  تعلاملوافقة عىل ا ت ث ل ت لمل م
بل هناية عام  ية  يات ا تو يذ ا قعىل  ننف ص ملعل يقات حىت 2009ت لتعل؛ وأن يدعى سائر األعضاء إىل الرد عىل هذه ا

ناير 31 نةث، ومن مث تعد األمانة و2010ي  سة  شات يف ادلورة اخلا نا شأن ا ية  للجيقة غري ر م ق مل ب يه، معمت . مس علو
شات  نا تطفات من ا تفكري فضال عن  شاهبة ا يابة عن الوفود  يقات اليت تلقهتا من مرص اب قاألمانة ا مل ل ت ن مقتعل ً م ل ل

رشوع تعلقة هبذا ا نة وا ملالواردة يف تقرير ادلورة الرابعة  مل يقاهتا عىل ويف أعقاب ذكل أرسلت الوفود. للج ية  تا تعل ا ل ل
رشوع ملويقة ا يك وموانكو : ث يا وا سا وكولو سـا ب ملكمن م يةوسوريةل تحدة األمر تحدة والوالايت ا يك واململكة ا مل . مل

تفكري وغريها من  شاهبة ا بدلان  يقات اليت تلقهتا من مجموعة ا ندت إىل ا لوشددت األمانة عىل أهنا ا ت ل متعل ل ست
يقات اليت وردت عىل تكل ا تا لتعل بو عىل اإلنرتنت ل رشت عىل موقع الو ية اليت  تعد الويقة غري الر ييقات،  ن مس ث ل عل

يقات املقدمة من مرص . 2010 مارس 12يف  يقات عىل ا تلفة من ا تعلوأوحضت أهنا تلقت كذكل مجموعة  تعل لخم ل
تفكري شاهبة ا بدلان  يابة عن مجموعة ا لاب ت ل من بعة. ل سـمي الويقة ملتوعالوة عىل ذكل، رشحت األمانة املقاربة ا ث يف  تق

ناول اجلزء األول املقرتحات اليت يظن أن فهيا قدر  يث  تلفة من املقرتحات،  ئات  ُإىل ثالثة أجزاء أو ثالث  ت حب خم ف
شعر بوجود  ثاين فقد ذكرت األمانة أهنا  شأهنا، أما يف اجلزء ا توصل إىل اتفاق  تبري من اجامتع اآلراء وميكن ا ل ب ل ك

شرتك جزيئ وميكن من خال هذه القضاايمقامس  توصل إىل حلول  شات الاكمةل ا نا لل ا ل ق ثة اليت . مل ثا ئة ا لوا ل لف
ية بني املقرتحات بارة عن الفوارق ا جللحددهتا األمانة يه  والفقرات اليت وضعت حتت امس لك بدل أو لك . ع

يريات علهيا، بدلان من دون إدخال  تطفات من مقرتحات هذه ا بارة عن  بدلان يه  تغمجموعة من ا ل ع  بل مقل
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ها كام يه سا خاب يع املقرتحات . سـتن تابعة  نصوص الاكمةل للمقرتحات يف املرفقات  مجوفضال عن ذكل أدرجت ا مل ل ً
 .املقدمة من لك بدل أو من لك مجموعة بدلان

بالغ عددمه وشكر .139 يابة عن الاحتاد األوريب وأعضائه ا يا الريس، وشكر األمانة اب با ل وفد أ ن ن لسـ  دوةل، عىل مجع 27ئ
نةلتعللك ا سابقة  ناء ادلورة ا ية كام طلب ذكل أ للجيقات اليت تلقهتا يف الويقة غري الر ل ث مس يلك هذه . ث يا مع  هومتا ًشـ

رشوع  شرتك لوضع هذا ا ساعد عىل إجياد قامس  يقات، قدم الوفد املزيد من املالحظات اليت أمل يف أن  ملا م ت لتعل
ية ته الهنا هم يف  ئا صيغ يده . مل رشوع ألنه يعكس يوأعرب، ابدئ ذي بدء، عن تأ نوان احلايل  للملإلبقاء عىل ا لع

يوسع نطاق تركزي  نوان  ية الفكرية من ا رشوع وقال إن إزاةل اإلشارات إىل ا سـبدقة أهداف هذا ا لع مللكمل
تايل إىل إجياد خلط ال حاجة هل يؤدي اب رشوع و لا سـ ها إزاء . مل بدلان يف  شارك بعض ا قلقومىض الوفد يقول إنه  ل ي

رش يذ ا ملهمةل  ية مع وقال. وعتنف بقى مامت بدو أو ال  يا عىل ما  با ز بع تر رشوع ال  شعر بأن مراحل ا شـ إنه  ت ي ن مل ًي مً ي تت ت
نه ساهامت . عالوصف املقدم  نظر ومجع ا بادل وهجات ا ية يف  بغي الاتفاع ابالجامتعات اإل ملوراح يقول إنه  ل ت مي قلن ين

ناقش الحقا يف اجامتع اخلرب نظرية اليت  ًلرتد يف الويقة ا ست ل ترب الاتقال إىل املرحةل األوىل من ث تايل ا ناء، واب ع ل
رشوع مقرتحا سديدا ًا ً بادرات . مل توي عىل اخلربات وا ية اليت  ناول ادلراسات اإل ملووافق الوفد كذكل عىل  حت مي قلت

ية ناء الاجامتعات اإل شة أ نا ميابلعرض وا ث ق تدى. قلمل هذا ا سامهة  تقدمي ا نوأيد إعداد ادلراسات املطلوبة  مل ملل  وأشار ل
ية عىل حد سواء نا بدلان ا سليب يف ا توازنة حتدد األثرين اإلجيايب وا تاج إىل مقاربة حمايدة و مإىل أهنا  لم ل ل . سـتح

رشوع ذكل األمر بغي أن تراعي ويقة ا ملو ث بغي أن تراعي عىل وجه اخلصوص . ين نة  ترب الوفد أن همام ا ينوا للج ع
تالىف أي تعارض  نجز مراعاة اتمة وأن  تالعمل ا شات مع اللجان األخرى، مبا فهيا مل نا قيه، عن طريق مواصةل ا مل ف

ية بقانون الرباءات نة ادلامئة ا نا رشوع ال بد أن . ملعللج يا ألغراض هذا ا نولو هوم نقل ا تطرد قائال إن  ملوا جسـ تك لمف ً
نة املذكورة تعريف املقدم من ا تايل مع ا للجتامتىش اب ل نظر يف إعداد. ل بغي ا لورأى الوفد أنه ال  ث ويقة عن ين

ها واحدة  ية بل بو بد ها واحدة من ادلراسات ا يا بو نولو ية إىل تعزيز نقل ا ياسات الرا بادرات وا صفا صف ج تك ئم مل سـ لمل ل
ية  شورة ا شطة املذكورة فهيا، خاصة وأن ا يع األ يد من  بغي أن  رشوع اليت  ية  نمن املوارد الر مل ن مج للم تقسـ لسـ ت تفئ ين ي

يع شؤون ا شأن  نظمة  سدهيا ا ملاليت  مج ب مل يد ت متد ابلفعل عىل ا يدا و لصعية الفكرية تقوم عىل إطار حمدد  مع ً ج لك
ناء . ادلويل ثورصح الوفد بأنه يف نطاق اتفاق تربس، ال خيضع وضع معايري جديدة أو اعامتد الالزتامات، أ ي

ية الفكرية ية وا ية اب نة ا ية الفكرية، لوالية ا مللكمراجعة معايري ا منمللك ن لتللج  أنه لن يؤيد فرض وأشار الوفد إىل. ملع
تخدم ابلفعل يف  بريا من ادلخل  شأن الرباءات نظرا ألن جزءا  تعاون  ناء عىل نظام معاهدة ا سـرمس خاص  ك ب ل يب ً ً ً

ية يذ جدول أعامل ا منية  لتتغط ية الفكرية، . تنف تعاون يف جمال ا يا اخلاصة اب نولو نصة نقل ا تعلق  مللكوفامي  ج لتك مب لي
نصة غري و بغي أن ملرأى الوفد أن أهداف ا نصة  ها الراهن وساءل عام إذا اكنت أهداف هذه ا ناحضة عىل  يشلك مل ت

نقاش تدى فعيل  بكة اإلنرتنت أو من خالل  تخدم عىل  للحتدد من خالل أدوات  ن شـ مسـ ساءل . ت يتوراح الوفد 
شاركون، وطلب احلصول عىل املزيد من  تع به ا شارك يف حتديد تكل األهداف وعن الوضع اذلي  ملمعن  مت سيي س

بادئ لا شأهنا  توضع  رشوع، ويه األمور اليت  يا يف ا يال اك شأن القضااي اليت مل تفصل  يحات  متو بف سـ مل تفص ب ًض ً ّ
نصة واحضة ملاإلدارة، فضال عن رضورة كون تكل ا ية اخلاصة . ً بىن ا شاريع قطرية  رشوع إعداد  تضمن ا تو لل م مل لتحي

يا نولو سري نقل ا ية الفكرية  جاب تك لمللك يت ترب الوفد أن . ل مو ية إلدارة أصول يع ية  حتتسأةل احلاجة احملددة إىل  بن
توى الوطين رشوع عىل ا يق أهداف ا نرصا همام ملواصةل  ية الفكرية  سـا مل ملع حتق ًمللك بدو . ً توعىل الرمغ من ذكل، 

رشوع  ها يف  نظر فهيا لو بغي ا رشوع، و نارص ا نرصا من  ترب  نطاق للغاية حىت  سأةل واسعة ا مهذه ا ل مل ع ع تع ل ضعمل ين ً
رشوع . مسـتقل سق  نصب  تحداث  يذه رأى الوفد أن من الرضوري ا رشوع و يق ا تعلق  للموفامي  ن سـ مل سـ مي مت نف بتن

ية بالغ طائةل من املزيا تخصص هل  هم اذلي  رشوع املعقد وا هذا ا يح  يذ ا نلرصد ا سـ مل ملصح مل ل ياق، . لتنف لسـويف هذا ا
بدلان إلعد ها آراء ا ية تطلب من خال لسلط الوفد الضوء عىل رضورة وجود آ رشوع اكمةل، وتكون لل ملاد ويقة ا ث

ية الرصد معلجزءا من  ية . ً باع مقاربة إطارية  رشوع، واقرتح ا ية ا منطقوأخريا، أشار الوفد إىل ارتفاع مزيا ت مل ن ً
شاط معني نظرا ألن األمم  تاجئ واملؤرشات للك  يل وا تضمن األهداف اب رشوع الاكمةل،  ًإلعداد ويقة ا ن ن تفص ت مل لث ل ل

تحدة متارس ضامن  مترارملا ها اب يذها و رس  شاريع و سـجودة واثئق ا مي تقينف ت يت تام، أوحض الوفد أن الاحتاد . مل خلويف ا
نة يا نظرا ألنه من أهداف ا نولو نقل ا رشوع  بون بإعداد  للجاألورويب وأعضاءه ير ل ًم ج تك لكنه قال إن من . لح
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رشوع يح الرتكزي عىل أهداف ا ملالرضوري الاضطالع ابملزيد من العمل لزايدة تو يةض نارصه الر سـ وبعض  . ئيع
نع هؤالء األعضاء من  يابة عن الاحتاد األورويب وأعضائه، فإنه مل  يقات اب ميورصح الوفد بأنه إذ قدم هذه ا ن لتعل ل

يقات عىل هذا املوضوع تعلإماكية أن يقدم لك مهنم مبفرده   .ن

يةوشكر .140 يابة عن مجموعة جدول أعامل ا تحدث اب من وفد مرص الريس وقال إنه  ن لتي ل وأضاف أن اجملموعة أولت . ئ
شأن  ية  ئة جمي من جدول أعامل ا يذ ا يا و نولو باهامتما خاصا لقضااي نقل ا لتمن لف نف ج تتك ل ً يا، ً نولو جنقل ا لتك

يا املعلومات والاتصال، واحلصول عىل املعرفة نولو جو تقد أن من الرضوري إجياد حلول وتك بادئ /تع، وأهنا  مأو 
ية و نقل ا/جهيتو بة  نا لأو أدوات  سـ تالف م ية مع مراعاة ا نا بدلان ا يق مصلحة ا يا ورشها  خنولو م تحق ج لتك ل لن ل

ية دلى ادلول األعضاء يعا تالف القدرات الا ية وا بتوى ا من تسـ سخ لت ناء . م تطلع إىل قطع الزتام  ّوقال الوفد إنه  ب ي
تضطلع به يف  بو دلهيا دور همم  ية اليت أعدهتا األمانة، وأقر بأن الو لشأن الويقة غري الر ي مس ث هذا الصدد وبأن مثة ب

نظمة  يويدو و ئة وا تحدة  تاد وبرانمج األمم ا ها األ تحدة وأ ئات أخرى اتبعة لألمم ا تعاون مع  مفرصا  ي نك نمه ل مل مل ي للبلل ه ً
يولويج نوع ا تعلقة اب ية ا يوسكو والاحتاد ادلويل لالتصاالت والاتفا ية وا بالصحة العا ت مل ن ل لمل ل وشكر الوفد األمانة . ق

ية، ثعىل إعداد الويقة  يقاهتا اإلجيا ناء وعىل  ية املذكورة، كام شكر ادلول األعضاء عىل الزتاهما ا بغري الر تعل ب ّمس ل
تايل يقات ابلرتيب ا لوخص ابذلكر ادلول األعضاء اليت قدمت ا تتعل تحدة : ل يا واململكة ا يك وكولو ملا ب مسـ ملك

ية تحدة األمر يا والوالايت ا يكوأسرتا مل تقاده أن هذه ا. ل لعملوأعرب عن ا يذ ع تنفية تعكس جوهر ما ميارس يف 
ياجات اليت اتفق علهيا  ناول الا رشوع حممك  بادةل ميكن إعداد  ية وأنه من خالل األفاكر ا تجدول أعامل ا م ت حمن يت مل لت

يابة عن الاحتاد األورويب وطرح بعض وأبدى. بتوافق اآلراء يا اذلي حتدث اب با ته يف شكر وفد أ ن الوفد ر ن سـ لب غ
ية و ناءة للغايةباألفاكر اإلجيا تفكري من قلق يف الويقة إزاء . لبا شاهبة ا ية  نا بدلان ا نه ا ثوأشار إىل ما أعربت  ل ت ل ل مع م

ية يات جدول أعامل ا ية يف تو تغطي اجلوانب ا شاريع  منرضورة وضع أطر مالمئة  ص ن ل لتللم يه، نوه الوفد إىل . ملع علو
يات  تو شري إىل ا رشوع املقرتح يف األصل  صأن ا ل ي ية اليت يراها الوفد 28 و26 و25 و19مل لتمن من جدول أعامل ا

نظر فهيا. هممة بغي ا ية  يات أخرى يف جدول أعامل ا لومع ذكل، قال إن مثة تو من ينص يات . لت تو يهنا ا صوذكر من  ل ب
رشوع وخاصة 31 و29 و27 و23 و22 و17 ية إىل ذكل ا يات إضا هم إدراج ثالث تو مل، ورأى أن من ا فص مل

ية  تو صا تضمن إشا22ل يات ألهنا  نولو جرة هممة إىل نقل ا بارة . لتك ية  تو عوترد يف ا ص شطة "ل نبغي أن تكون أ ين
تحدة، مبا فهيا  نظومة األمم ا تفق علهيا يف  ية ا شأن وضع القواعد واملعايري دامعة لألهداف اإلمنا بو  ملالو مل ئ ب مي

ية ناء إعداد "لفاألهداف الواردة يف إعالن األ تايل طلب من األمانة أن تضمن أ ث، واب شطة ل نالواثئق اخلاصة بأ
تكل اجلوانب اخلاصة بوضع القواعد واملعايري أن سرتشد واثئق العمل  ية . ت يف ) ج(عوقال الوفد إن الفقرة الفر

ية  تو صا ية 22ل تو نرص من ا تقد أن هذا ا ية الفكرية، وإنه  يا املربطة اب نولو ص تذكر نقل ا ل لع يع مللكت ج تضمن 22لتك ي 
با همام يريده أن يدرج يف ًجا ً رشوعن ية . مل ذكل ا تو تقاده أن ا سق ذاته، أعرب الوفد عن ا صوعىل ا ل ع  من 23لن

نة وأورد مجةل  ية هممة كذكل لعمل ا للججدول أعامل ا يص "لتمن بل للهنوض مبامرسات الرت نظر يف أفضل ا خا سـ لل
ية نا ية الفكرية مبا يعزز القدرات ا سـيف جمال ا فت ل شاط اإلبداعي،مللك تاكري لن وال سـامي هبدف الهنوض اب ب والا

بدلان ها يف تكل ا بدلان األقل منوا و ية وا نا بدلان ا متة، وال سـامي ا بدلان ا يا إىل ا نولو لونقل ا ل ل ل ميل م ج تعمتك همل وأكد ". ل
شلك خاص ية هممة  تقاده بأهنا تو بالوفد جمددا ا ص ع ية . ً تو نقطة األخرية، رأى أن ا صوحتدث الوفد عن ا ل  من 31ل

ية وجهية كذكل  متع لتمنجدول أعامل ا ية، وأضاف أن ا يا أمر ابلغ األ نولو جملوأنه يف األساس يرى أن نقل ا مه ج لتك
يا نولو نظر يف نقل ا نرصم  يات من القرن ا نذ فرتة ا ية  نا بذل هجودا  جادلويل أخذ  تك لم للي مل ن ئ ث لسـتي ومع ذكل . ً

سامهة ال ية  نصب يف هذه املرحةل أيضا عىل  تطرد الوفد قائال إن الرتكزي جيب أن  ما ي كيفسـ ً ية نقل ً بو يف  معلو ي
يا نولو جا يا، وال. لتك نولو ها من قضااي نقل ا بو إلعالن مو جوأردف قائال إن مثة إشارة خاصة إىل الو تك لقف ي سـامي  ً

تحدة اليت ذكر فهيا ما ييل 1املادة  بو واألمم ا مل من اتفاق الو ية الفكرية "ي ية  نظمة العا تحدة اب للملكتعرتف األمم ا مل مل مل
تخصص ها واكةل  مبو شاط الفكري صف تعزيز ا يام، بوجه خاص،  تدابري املالمئة،  سؤوةل عن اختاذ ا ها  نة وبو ب ل لم للق صف

تصادي  يل اإلمناء الا ية  ية  نا بدلان ا ية إىل ا نا ية ا تصةل اب يا ا نولو يل نقل ا قاخلالق و م مللك ج تعجتك بغ ل ل ع لص مل له تس
ها األسايس وللمعاهدات والاتفاقات اليت بقا  ثقايف،  لصكوالاجامتعي وا ً ط يذهال  وأشار الوفد عىل ".تنف تقوم عىل 

تني  تو سق ذاته إىل أن ا يا ل صن نقل 22 و19ل تعلق  تخذ تدابري فامي  بو  تان للو ية مو ب من جدول أعامل ا ي ت ي هج لمن لت
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نظر يف  رشوع أن تكون عىل وعي بأال  يذ هذا ا ناء  نة أ تقاده أنه يلزم ا يا، وأعرب عن ا نولو تا مل ث للج نفع ج تتك ل
شة نقل ا نا تقضااي  لم بو أن تقوم به يف هذا الصددق سب بل وأيضا فامي ميكن للو يا و ينولو ًح ج تطرد قائال إن . ك ًوا سـ

توافقة مع املقاربة اليت اقرتحهتا  بدو، للوهةل األوىل،  ية اليت يرى الوفد أهنا قد ال  ساهامت األكرث إجيا مإحدى ا ت ب مل
يقات املقدمة تفكري، قد وردت يف ا شاهبة ا ية  نا بدلان ا تعلا ل ت ل لل م ية، وخاصة م تحدة األمر يك من وفد الوالايت ا مل

شـهتا3يف الفقرة  نا ق اليت أشار فهيا الوفد إىل أن املقرتح أبرز مجموعة من القضااي اليت قد جتدر  وقال وفد مرص . م
رشوع واحد، ووافق موافقة اتمة عىل املقاربة املقرتحة، ورأى  ها يف  نظر فهيا  يس من العميل ا تقد أن  مإنه  ل لكيع ل

ياأن  نولو شأن قضااي نقل ا تفاعل  بو  يط الو ية ابألحرى عن  رشوع هو مقاربة إجرا جا لتك ب لل ي ختط ئ يه، رأى . مل علو
رشوع يا يف هذا ا نولو ملالوفد أهنا خطوة أوىل وأن من الصعب توقع إدراج لك يشء خيص نقل ا ج وقال إن . لتك

ية  تحدة األمر نود، وإن وفد الوالايت ا رشة  يكدليه مالحظات عىل  مل ب أبدى آراء خاصة يف هذا املوضوع وإن ع
يا أبدى آراءه كذكل با نوفد أ شاورات . سـ توصل إىل اتفاق من خالل بعض ا ملوراح الوفد يقول إن من املمكن ا ل

يا من . واملرونة سمني أوال واث تعاريف اليت قال إهنا وردت يف ا ـي ا ية اليت أشار إلهيا الوفد،  ثا سأةل ا ًأما ا ن لق ل ن ل ًمل فه
ية اليت أعدهتا األمانةثالويقة غري  تقد أنه يرغب يف هناية املطاف أن يضمن أن تكون لك . مسالر يعوقال إنه 

هذا املوضوع توصل إىل تعريف هنايئ  توقع ا نه أن  تعاريف، لكن ال  شموةل اب لالقضااي  لميك ي ل وأضاف أن بعض . م
ية بقانو نة ادلامئة ا نادلول األعضاء أشار إىل ادلراسة املقدمة من ا يحات ملعللج لتنقن الرباءات، وبه إىل أن بعض ا ن

ها عىل ادلراسة ابلفعل تعديالت قد طلب إدخا لوا ومىض يقول إن هذه ادلراسة أجريت عىل الرباءات، يف . ل
ية الفكرية وأن األمر األمه هو  شمل قضااي أخرى يف جماالت أخرى من جماالت ا يا  نولو مللكحني أن نقل ا ج يتك ل

ًأن قدرا هائال من العمل  نة لعام قد أجنز ً يغة مدونة سلوك ا تعاريف وخاصة يف  هلوضع ا ص شأن نقل 1985ملل ب 
يا نولو جا تادلتك سلوك اليت أعدهتا األو رشوع مدونة ا نك ويه  ل تعاريف . م شة قضااي ا نا لوقال الوفد إنه يرى أن  ق م

تلفة يع اإلشارات ا ترباها هممة إلدراج  يدة وا خمليه نقطة انطالق  مج ع ثا، أشار ا. ج ًواث تعلق ابملعايري ل يلوفد فامي 
يقات اخلاصة بدور اتفاق تربس وغريه من املعايري  ثري من اإلجراءات وا ية الفكرية، إىل ا يادلوية  لك تعلللملك لل

ية الفكرية للملكادلوية  ثريا لالهامتم . ل نرصا همام و شأن الرباءات ميكن أن تكون  تعاون  ًونوه إىل أن معاهدة ا مً ً ع ب ل
يايف املعايري املذكور نولو نقل ا جة اليت تربط  لتك ب ناوهل هو . ت ند الرابع اذلي  سـيتوقال الوفد إن ا بدلان لب لياسات ا سـ

يا نولو نقل ا ية الفكرية وادلامعة  تصةل اب تقدمة ا جا تك لمللك ل مل نه مل  ،مل ية  لكوقال إهنا يف مصمي جدول أعامل ا لتمن
تحديد ياسة مهنا عىل وجه ا لتطع ذكر أية  سـ سا، أعرب الوف. يسـ ًوخا شات م نا يجري  تقاده بأنه  قد عن ا سـ مع

تعددة األطراف أيضا ًشأن تدابري ادلمع  م نصة اجلديدة ورأى أنه إذا اكن مثة . ب سادس، فقال إنه ا ند ا ملأما ا ل لب
نه  ثرية لالهامتم  بدو  نصة املذكورة  هو أن ا يا أيضا،  با توافق يف اآلراء وقد ذكره وفد أ تع  لكنرص واحد  م تف مل ن سـ ب مت ًع ي

نصةسال يعرف ما  يه هذه ا ملنطوي  عل يه تكل . ت نطوي  يح املفاهمي والاتفاق عىل ما  هم تو علورأى أن من ا تض سمل
نصة هام الوفد يف موضوع واسع . ملا نطاق واألسلوب الذلان و سابع، وقال إنه ا ند ا ضعوحتدث الوفد عن ا ل ل لب

هل املفروضة بب ا نطاق  ملا بس يا بأن مثة بعض القضااي املط. ل با نواتفق مع وفد أ شأن عقد سـ بروحة، وخاصة 
ية شاورات اإل ميا نطق وراء اقرتاح األمانة بأن تعقد هذه . قلمل هم ا نا بدا وكأنه  ملويف حني أشار إىل أن وفدا  في ً مع ً

سن  ية يف األقالمي قد  بد شاورات  يا عىل أن عقد  با تفق مع وفد أ رشوع، فإنه  شاورات يف هناية ا حيا ئ م ن سـ ي مل ممل
يه العمل نطوي  علهم ما  ي نة اليت ذكرها الوفد ابدلراسات اجلديدة املقرتحة، وأوحض أن وتع. ف ثا نقطة ا ملقت ا ل ل

توى اليت يراها الوفد هممة يعة ا بغي أن تدرج يف اجامتعات اخلرباء ر بع عددا من ادلراسات اليت  سـناك اب لط مله ف ين ً .
تويه هذه ادلراسات  شأن ما  يحات  تو تحومع ذكل، أراد الوفد أن يقدم املزيد من ا ب ض ها عىل سـل تصا صوشأن ا خ ب

ها . حد سواء تال ية عىل ا توايت ا تعرض  تأكد من أن هذه ادلراسات  فوأوحض كذكل أنه يف حاجة إىل ا خ من سـ ت لتل مل
ية نا بدلان ا شالك وقضااي ا يا ويعون  ثلون توازان جغرا موأهنا معدة عىل يد خرباء  لف ل م ًمي تاسعة اليت . ً نقطة ا لأما ا ل

تدى امل تعلق اب نذكرها الوفد  ملت تربه همام للغايةف بكة اإلنرتنت اذلي  ًعد عىل  يع بغي إجراء . شـ ينومع ذكل، رأى أنه 
متع  نظامت ا بة املصلحة مبا فهيا  هات صا بال ا تعديالت جلعهل أكرث تفاعال وأكرث قدرة عىل ا جملاملزيد من ا م ح جل سـتق ً ل

بكة اإلنرتنت يه خطوة للميض قدما إلض. املدين ًورأى أن فكرة إعداد حمفل عىل  شات شـ نا مية عىل ا قفاء  مل ق
بة يف هناية املطاف تاجئ املر يا وا نولو شأن نقل ا تقادلائرة  ج نتك لب ثل . ل رشوع  ميوأشار الوفد إىل أنه عىل وعي بأن ا مل
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ية الفكرية، واقرتح  يا يف جمال ا نولو شأن نقل ا تعاون  نصة اجلديدة  مللكاحملاداثت اليت دارت خبصوص ا ج لتك ب لل مل
نصة فو تحول هذه ا ملأن  بوت شأ إىل برانمج معل اتبع للو يرما  مية طرح أفاكر جديدة، . تن قوأوحض الوفد أنه أدرك 

نظمة يف هناية املطاف سري ا مللكن ادلول األعضاء يه اليت  تخذه اخلرباء ال بد أن تدققه . ّت يوقال إن أي قرار 
بو متده الو بل أن  يادلول األعضاء  تع توصل إىل . ق تقد أن بإماكنه ا لوأوحض أنه  شأن يع باتفاق وتوافق يف اآلراء 

شاورات  رشوع يف هذه ادلورة، وأعرب عن أمهل يف إجراء املزيد من ا تدشني ا رشة املذكورة  نود ا ملا مل ل لع لب
يقاهتا بادل  تعلوخاصة مع الوفود اليت تكرمت  يذ . بت يدة للميض قدما يف  نفوقال الوفد إنه يرى إهنا طريقة  تج ً

ية  .لتمنجدول أعامل ا

يا اذلي عرض يف الويقة وشكر وفد ال .141 نولو ثرنوجي الريس ورحب مبقرتح نقل ا ج تك وأثىن عىل . CDIP/4/7لئ
شرتك توصل إىل قامس  مترار ا شات ادلائرة وا نا سري ا ية  مدور األمانة يف إعداد الويقة غري الر ل ق مل ي مس سـث وأعرب . لت

يابة عن الاحتاد األورويب يا اب با يقات اليت قدهما وفد أ يده  نعن تأ ن سـ تعل لي يهلل وأشار إىل أنه . ف وادلول األعضاء 
يا نولو تعزيز وحتفزي نقل ا يدة  شاريع الر يذ ا ية كربى إىل  جيويل أ تك لنف لت شـ مل وقال إن دليه بعض املالحظات عىل . مه

تعاريف نة، أوها يه ا نقاط ا لبعض ا ي لل نة يف إطار الوالية . ملع للجوقال الوفد إن الرنوجي ترى ألغراض والية ا
نظمة  تعلقة مبا للمالعامة  رشوع  يا الواردة يف ويقة ا نولو مثر أن تكون تعاريف نقل ا ها، أن من ا موأهدا ج تك ملف ث ل مل

ية تحدة واذلي يرد يف الويقة غري الر نه وفد اململكة ا نحو اذلي أعرب  ية الفكرية، عىل ا شأن ا مسيه  ث مل ع ل ب مللكن . تع
ية بقانون الرباءات وأعرب الوفد كذكل عن دمعه للمقرتحات املقدمة للرتكزي عىل ما أجن نة ادلامئة ا نزته ا ملعللج

ناءات وما إىل  ثل املعايري والا سب بل وعىل جوانب  تعاريف و ثابلفعل يف هذا الصدد، وأال ترتكز عىل ا سـتم ح ل
ثال يف . ذكل يل ا نجز يف الوقت الراهن عىل  يق مع العمل اذلي  ملورأى الوفد أن من الرضوري ا ي سبسـ لتن

نة املذكورة وإال  سـا ية غري رضوريةللج يه عواقب ما ترتتب  بريا للغاية، و ليكون خطر ازدواج العمل  عل سـ وفامي . ًك
متل هذا املقرتح شأن الرباءات، قال وفد الرنوجي إنه ال  تعاون  حيتعلق مبقرتح فرض رمس خاص مبعاهدة ا ب ل . ي

بني يف  تحدة كام هو  يا مع احلجج اليت قدهما وفد اململكة ا ناك من يقول، متا مو مل شـ ية، وكذكل ًه مسالويقة غري الر ث
شأن الرباءات هو رفع كفاءهتا  تعاون  يابة عن الاحتاد األورويب، إن هدف معاهدة ا يا اب با بمع ما قاهل وفد إ ل ن ن لسـ

نظام هذه املعاهدة شارها وحتفزي زايدة الاتفاع  بوا ن بغي . نت ية  يات جدول أعامل ا يذ تو تقد الوفد أن  نو ينف من ص لتيع ت
باع مقارب شاريع وادلراسات مواصةل تأن يمت اب تاجات ا تاجئ وا يذ خطوة خبطوة عىل أن تقود  ملة ا نن سـتنف لت
يمي . الاضطالع ابلعمل يحان للوفود  بغي أن تدشن بوترية ونطاق ال  شاريع ال  به الوفد إىل أن ا يه،  تقو ت ين ي مل ن عل

يحة تابعة ا يات ا لصحورصد  مل  .معل

نانه لألمان .142 يك الريس وأعرب عن ا توشكر وفد ا مسـ ئ ية وحاولت أن جتمع فهيا ملك مسة عىل إعداد الويقة غري الر ث
شرتك شأن بعض القضااي . ممقرتحات ادلول األعضاء هبدف إجياد حل  تقد أن مثة توافقا يف اآلراء  بوقال إنه  ًيع

يذه ناء  بار أ تؤخذ بعني الا رشوع  تعديالت الرضورية عىل ا ساعد عىل إدخال ا ية، وهو ما قد  تنفاألسا ث ت ل مل ل ي . عسـ
يب وأو ية ادلول األعضاء احلارضة وأن من الرضوري أال  بة إىل غا توافق همم اب يغحض الوفد كذكل أن هذا ا ب سـ لل لن

يا هو خطوة أوىل حنو إجراء  نولو ية الفكرية ونقل ا رشوع احلايل اخلاص اب نة أن ا جعن ذهن ا تك لمللك مل للج
نة ساعد ا يا  نولو سأةل نقل ا نظمي حمافل عن  شأن  للجشاورات  ت م ت ب لم جل بة يف تك نا يات ا تو ناول ا سـ عىل  مل ص ل ت

ية نظمة من إجراء دراسات عن . لتمنجدول أعامل ا متكن ا نفذ  يات فورما  تو ملوراح الوفد يقول إن هذه ا ت ص سـل
ية اليت ميكن اختاذها يف احلاالت  تدابري ا ياجات ادلول األعضاء وا تكل القضااي وعن ا يلالوضع احلايل  ل ت لتمكل ح

بو فامي الفردية، األمر اذلي يؤدي اب توى الوطين وبرانمج العمل العادية للو نة عىل ا يتايل إىل إعداد برامج  سـ ي ملل مع
يا نولو تاكر ونقل ا جتعلق ابال لتك ب تعلق . ي يوأعرب الوفد عن اتفاقه مع املقرتحات اليت قدمهتا ادلول األعضاء فامي 

ية بقانون الرباء نة ادلامئة ا بو األخرى، وخاصة ا نيام جلان الو للج ملعي هود بق ية ا تاليف ازدوا جلات، بدراسات  ج ل
نة دلى ادلول األعضاء بات ا ياجات وا ية الا يو تطل ت ملعب مل حتل بل . ل يان أدىل به من  قوقال إنه أوحض ذكل األمر يف  ب

يك يابة عن ا سـاب ملكن شاريع جدول أعامل . ل يذ  يات  نة تدا يب عن ذهن ا هم للغاية أال  مورأى أن من ا ع للج نفيغ تمل
ية عىل املزي يةلتمنا يات الرصد واإلرشاف . نا ناسب؛ وبآ يق ا لوراح يقول كذكل أن من الرضوري الاتفاع اب مل سـ لتنن

نظامي  نظمة  ية  نظمة خبصوص جدول أعامل ا تخذها ا تدابري اليت  ساعد عىل ضامن أن تكون ا ًاليت  ت من مل ت ل مت لت
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با ًنا سـ ية . م يا هو أحد اجلوانب األسا نولو تام، رصح الوفد بأن نقل ا سـويف ا جخل ية لتك لتمنيف جدول أعامل ا
يك بة  سـاب للمكسـ يا الوارد يف الويقة . لن نولو رشوع نقل ا يذ  نة يف  ثورأى أن من الرضوري أن رشع ا م للج جت تك لنف ت

CDIP/4/7ية دلمع مراكز .  يف أرسع وقت ممكن ية إضا نه أن يدمع مقرتح وضع أطر ز فوقال كذكل إنه ال  منميك
يا املعلومات، ألنه يرى أن هذا ا جنولو شأن الرباءات وأن هذه تك تعاون  يه معاهدة ا تادت  بألمر قد ا ل عل ع

ية ال لزايدهتا يص هذه األطر الز ها  ناملعاهدة تكرس  متقل ل سب . معل تقد أن هذه يه أ يه، أكد الوفد أنه ال  نو يع عل
سأةل نظر يف ا ملطريقة   .لل

سلفادور الريس، وأثىن عىل األمانة إلعداد هذه الويقة .143 ثوشكر وفد ا رشوع قمي وأعرب ع. ئل تقاده أن هذا ا ملن ا ع
يه يف أرسع وقت ممكن. ًجدا وقال إنه هممت به للغاية يده للموافقة  علكام أعرب عن تأ يات . ي صورصح بأن تو

يحة يف هذا الصدد بع املقاربة ا نة  بني أن ا سأةل  ية اخلاصة هبذه ا لصحجدول أعامل ا للج ت مل تتمن ًوأكد الوفد جمددا . لت
نقل شكره لألمانة وادلول األ بعضاء اليت سامهت يف إعداد الويقة، خاصة وأهنا أبدت اهامتهما الاكمل  ث

ية الفكرية يا وا نولو مللكا ج بة . لتك همة للغاية اب تكون إحدى الصكوك ا سـورأى الوفد أن هذه الويقة  سـ لنث مل
ية يف معل  شلك أكرث فعا شاركة  يعا عىل ا ساعدمه  ثات، وأهنا  للألعضاء يف العوامص وا ب مل مج ت ًبع س بول وقال . يالو

ية ناجتة عن جدول أعامل ا يا هو أحد أوىل الفوائد ا نولو منكذكل إن نقل ا لتل ج ثال . لتك متوأضاف أنه ملزتم ابال
يا نولو بو من نقل ا يد الو تطلع إىل أن  جالتفاق تربس وأنه  تك تف لي يسـ يع احلصول . تي يسـتطوأعرب عن أمهل يف أن 

سم شاء  قعىل مزااي أفضل من اتفاق تربس بعد إ ن ياي نولو نقل ا تص  ج جديد  لتك ب وأضاف أنه يؤيد املوافقة عىل . خي
رشوع يف أرسع وقت ممكن يذ هذا ا ملبدء   .تنف

تفكري فامي  .144 شاهبة ا بدلان  ية وا يده آلراء مجموعة جدول أعامل ا لوشكر وفد الربازيل الريس وأعرب عن تأ ت ل من مي لت ئ
يا نولو ية الفكرية ونقل ا شاريع ا سني  بل  جتعلق  تك لمللك م حت سـ تعراض يف الوقت الراهنبي وقال إن . سـ اخلاضعة لال

بة إىل  تذكري بأن أحد أمه شواغل الربازيل اب ية ا يقاهتا إىل أ ية أشارت يف  سـمجموعة جدول أعامل ا ل مه تعل لنمن لت
بل  يل  نه يركز فقط عىل  رشوع ال يورد توقعا للموارد املوهجة حنو العمل،  رشوع املقرتح هو أن ا سـا حتل مل لكمل ً

يا معوماحتسني نقل  نولو ًا ج تقال . لتك بل ضامن ا توىخ  رشوع ال بد أن  تطرد الوفد قائال إنه يرى أن ا نوا سـ ي مل ًسـ
ية يذ جدول أعامل ا نرص األسايس يف  شلك فعال هو ا يا  نولو منا لع لتب نف ج تتك وأعرب الوفد يف هذا الصدد عن . ل

يا هو مصطلح غامض وغري نولو نقل ا نصة اجلديدة  سمى اب جشعوره بأن ما  لتك ل مل يه الوفود ي عل حمدد اتفقت 
تفق علهيا الوفود عىل أساس  يا  نولو نقل ا توىخ تدابري ملموسة  نصة جيب أن  تمعوما، وأن هذه ا ل ت جمل لتك ً

سامه يف مداوالت اخلرباء شاركة أخرى  توى وعىل أساس أي  يع ا شات اليت تدور يف حمفل اخلرباء ر نا تا م سـ ق ململ . ف
بة تاجئ املر يق ا تقورأى الوفد أن  لنتحق ثاين أن تريم كذكل ل نرص ا بغي لدلراسات املذكورة يف ا رشوع،  ل من ا لع ينمل

ية تلفة من ا توايت  تع  بدلان اليت  يات ملموسة إىل ا منإىل تقدمي تو خم سـ مت ل تص لت  .مب

يا الريس وذكر ثالث نقاط حمددة .145 با ئوشكر وفد أ ن هةل اليت حددها . سـ ثال  سوء احلظ مل يكن مثة ا للموقال إن  ت مل
سابقة، يف الويقة 185 الفقرة املدير العام يف رشوع تقرير ادلورة ا ث من  ل ًوفضال عن ذكل . CDIP/4/14م

تقرير نقحة من ا يغة  نه املدير العام، فمل تعد  لوخالفا ملا أ ص معل ُ ية . ً نة دلهيا ويقة غري ر مسورصح الوفد بأن ا ث للج
ية من وهجة نظره ست اك فشاركت فهيا ادلول األعضاء، لكهنا  شأن ورأى أنه من. لي سق  ب املعقد إجراء نقاش  مت

ناء ادلورة يجة حمددة أ يام بذكل والوصول إىل  يف ميكن ا هم  سأةل ألنه ال  ثهذه ا ك تمل لق تقد أن . نيف يعوأضاف أنه 
تمكل العمل كام ذكر آنفا وأن يعد املدير العام الويقة املذكورة  نقاش، أن  بل مواصةل ا ثمن الرضوري،  سـ ًل ي اليت ق

 .أغفلت

ندا .146 ية يف الويقة كوشكر وفد  تا يقات  ث الريس وكذكل الوفود عىل تقدمي  ب ك تعل ، وشكر األمانة عىل CDIP/5/7ئ
ية مسإعداد الويقة غري الر تفكري وقال . ث شاهبة ا بدلان  يقات ا لوأكد دمعه لعدد من املقرتحات اليت وردت يف  ت ل متعل

يا وموانكو  تحدة وأسرتا يقات اململكة ا لإنه يرغب كذكل يف أن يؤيد  مل ية واملداخالت تعل تحدة األمر يكوالوالايت ا مل
شاهبة  بدلان  يقات عىل ويقة ا تاليت قام هبا مؤخرا الاحتاد األورويب ووفد الرنوجي وقدمت فهيا املزيد من ا ل ث متعل ل ً

تفكري بو. لا رشوع والية الو تخطى ا ية ضامن أال  يه هو أ سلط الضوء  نرص أراد الوفد أن  يوأول  مل ي مه عل ي وأوحض . ع
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يفاء املادة أن ادلراس شأن مدى ا تفكري إجراءها  شاهبة ا بدلان  ستة اليت تقرتح ا ب ل ت ي من اتفاق تربس خترج 2.66مل
بل بإدراهجا يف ادلراسة يه ال ميكن للوفد أن  بو، و يقعن والية الو عل رشوع أن . ي بغي  ثاين هو أنه  نرص ا للموا ل ينلع

ية بقان نة ادلامئة ا نيمكل معل اللجان األخرى، ومهنا ا ثالث . ًون الرباءات، وأال يكون ازدواجا هلملعللج نرص ا لوا لع
توازنة رشوع  مهو أن تكون ادلراسات املقرتح إضافهتا إىل ا ند . مل رشوع يف ا ثال يف وصف ا بورضب الوفد  لمل ً م

ية 2 شأن  يحات  بغي تقدمي تو ية، ورأى أنه  ياسات ا بحث يف جمال  يف، ويه ادلراسة اخلاصة اب كن ب ض من سـ يل لت
يةمسامهة األولواي ية ويس فقط حتديد اجلوانب ا يق يشء من ا بت يف  لسلمن ل نقطة الرابعة يه أن . لتحتق لأما ا

شأن الرباءات ألنه  تعاون  بات اخلاصة مبعاهدة ا ية عىل ا نه أن يؤيد مقرتح فرض رسوم إضا بالوفد ال  ل لطل ف ميك
بات احلصول عىل الرباءات طلتقد أهنا قد تؤثر يف رفع  تعوق بعض املودعنيورأى الوفد أن هذه ال. يع . سـرسوم 

نعقد يف فرباير  سلطات ا سائد يف اجامتع ا ملوفضال عن ذكل، اكن الرأي ا ل ل يص هذه الرسوم قدر 2010ً تقل هو 
نظام ية من الاتفاع اب بدلان األفر يع ا لاإلماكن  ن ل يقشج بدلان . لت يحات من مجموعة ا تو متس الوفد املزيد من ا لوا ض ل ل

ية  نا ما تفكري"ل لشاهبة ا ند بشأ" مت ناول ) ه (2لبن مقرتهحا الوارد يف ا بت أن يمت  يث  رشوع،  تمن وصف ا طل حمل
سائل اليت شلك  تا بدلان منوا"مل ية وأقل ا نا بدلان ا يدية  ًشواغل  ل ل لل ية ". متقل نا بدلان ا موطلب الوفد من مجموعة ا ل ل

تفكري" لشاهبة ا بارة " مت يحات عام تقصده  تو بعتقدمي املزيد من ا ض يدية"ل شمهل هذه وم" تقلشواغل  تا ميكن أن 
بارة يا وعن أمهل يف . لعا نولو نقل ا رشوع اخلاص  يده العام  تام، رغب الوفد يف أن يعرب عن تأ جويف ا لتك ب للم ي خل

نظر لضامن اعامتدها تلف علهيا وهجات ا نارص اليت  شان ا توصل إىل اتفاق  لإماكية ا خت لع ب ل  .ن

ي .147 بدلان األفر يابة عن مجموعة ا يقوحتدث وفد أنغوال اب ل سأةل لن ملة، وقال إن اجملموعة ذكرت أهنا أولت اهامتما خاصا  ً ً
نفاذ إىل املعارف يا وا نولو نقل ا ية اخلاصة  ئة جمي من جدول أعامل ا يذ ا يا و نولو لنقل ا ب جمن تك لف نف ج لتك ت وشاركت . لتل

ية  نا بدلان ا يقات املقدمة من مجموعة ا ماجملموعة كذكل يف رعاية بعض ا ل ل تفكري"لتعل لشاهبة ا رشوع بشأ" مت ملن ا
يعي املقرتح يف الويقة  ثاملوا تعاون CDIP/4/7ض يا اب نولو بو يف نقل ا شاركة الو ل، وشددت عىل رضورة  ي جم لتك

تحدة بو عىل إعداد وإصدار . ملمع واكالت األمم ا شكر كذكل أمانة الو ية  بدلان األفر يورصح بأن مجموعة ا ت يقل
يا، وتعرب عن ا نولو سأةل نقل ا مالواثئق اخلاصة  جل تك ية اليت قدمهتا مب بو عىل الويقة غري الر مسناهنا كذكل للو ث ي ت

نود اليت طرحت يف الويقة املذكورة، وال. لدلول األعضاء يقني عىل بعض ا ثوقدم الوفد  ب ند  لتعل بسـامي عىل 
تعاريف ية . لا نوعة من ا تلفة وا توايت ا تعاريف ا هم أن تراعي ا منورأى الوفد يف هذا الصدد أن من ا ت خمل سـ لتل مل مل مل

ية يا وأمرياك الال تلف يف أورواب وأفر يا  نولو نيف لك بدل ولك إقلمي، ألن معىن نقل ا يق ج تيتك خي ذلا فال بد من . ل
ية اخلاص بلك إقلمي توى ا تالف  منمراعاة ا لتسـ م ية يف . خ نا هم اختاذ تدابري دامعة  ئورأى الوفد كذكل أن من ا ث مل

ت تخذ تكل ا هم أن  يا، وأن من ا نولو لحاةل نقل ا ت مل ج يالتك نولو نقل الفعال  جدابري لضامن ا للتك وأضاف أن أحد . ل
تعاون  ناء عىل معاهدة ا نا تضمن فرض رضبة أو إاتوة خاصة أو رمس خاص  ثرية جدا لالهامتم  لاملقرتحات ا ب ي ه ًمل

يا نولو يع نقل ا جشأن الرباءات  لتك شج بدلان . لتب نقطة ا لوقد طرحت هذه ا تفكري"ل لشاهبة ا وانضمت إلهيا " مت
يةمجموعة ا يقبدلان األفر ئة حتدث . ل تعلقة اب تدايت ا تدى كوبهناغن وغريه من ا لبيوراح الوفد يقول إن يف  مل ن ملن م

بدأ مماثال  يكون ا ناخ، و تغري ا تصدي  ساعدة عىل ا ثال  سفر  شاركون عن فرض رضبة أو إاتوة عىل ا ًا ملً سـ مل ل ل للم ل ي ممل
هم اجملموعة تفنا كام  نظر يف. ه بو لورأى الوفد أن من الرضوري ا نوع من األفاكر يف جدول أعامل الو ي هذا ا ل

ية منشأن ا بة حتدد . لتب تاحة، ذلا فإن فرض إاتوة  شأن الرباءات دلهيا أموال  تعاون  سـورصح بأن معاهدة ا ب بنل م
يد يا، هو اقرتاح  نولو يع نقل ا ساعدة عىل متويل و يال  مفيف مرحةل الحقة  ج لتك شج للم تقل تدابري. ً تعلق اب لوفامي   ي

تع ية ماألخرى  تجارة العا نظمة ا تدابري اليت اختذهتا  شاهبة  ملددة األطراف، دعا الوفد كذكل إىل اعامتد تدابري  ل لل مم
يا 2.66يف ظل املادة  نولو تقال ا ساعد عىل ضامن ا تدابري أن  ج من اتفاق تربس، وقال إن من شأن هذه ا تك لي ن ت ل

بدل ية وأقل ا نا بدلان ا تقدمة إىل ا بدلان ا لشلك فعال من ا ل ل مل ل يده إجراء . ًان منوامب يوأعرب كذكل عن تأ
شاريع احملددة يذ ا ية لوضع جدول زمين  ملشاورات إ مي لتنفم يا، شدد الوفد عىل . قل نولو تعلق مبعايري نقل ا جوفامي  لتك ي

ية يف لك بدل توى ا تالف  ية مراعاة ا منأ سـ لتمه م وقال إن هذا األمر همم للغاية يف حاةل الاعزتام عىل وضع . خ
بو وسائر الواكالت . ا الصددمعايري يف هذ يوذكر الوفد نقطة أخرى ويه رضورة إدراج مقاربة موحدة يف الو

يويدو وما إىل ذكل تاد وا ية واأل تجارة العا نظمة ا ثل  تحدة  نظومة األمم ا تابعة  تخصصة ا نا ل مل ل مل مل ل نكمل م وأشار إىل . م
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ن ها وأوحض أن نقل ا بغي إغفا ية أخرى ال  نظامت إ ناك  تكأن  ل ن لم ي مي بدلان قله ها من ا يا ال يعين فقط  لولو نقل ج
ية أن  نظامت اإل نويب، بل ميكن  نصف ا ية يف ا نا بدلان ا شاميل إىل ا ية ا تقدمة يف نصف الكرة األر ميا للم جل ل ل ل ل ض قلمل م

ها بغي إغفا لتضطلع بدور همم وال  توازنة . ين بغي أن تكون  تعلق ابدلراسات اليت  نقطة األخري  موقال الوفد إن ا ين ت ل
شاركةوأن تراعي بو ا مل مصاحل ادلول األعضاء يف الو  .ي

ية وانضم .148 نا بدلان ا ها إحدى ا ند بو م وفد ا لصف ل تفكري"له لشاهبة ا شأن مقرتح " مت باليت قدمت اآلراء املوحدة 
ية يابة عن مجموعة جدول أعامل ا يان اذلي أديل به اب رشوع، إىل ا منا ن ب لتمل ل ثوشكر األمانة عىل إعداد الويقة غري . ُل

ية ا شةمسالر نا تحضري  ية اليت بذلهتا  هود ا قيدة جدا وعىل ا للم لل ملضن جل يقاهتا . ًملف تعلكام شكر الوفود اليت أرسلت 
بدلان  توبة عىل مقرتح ا لا تفكري"ملك لشاهبة ا نة ذكل " مت يدة جدا يف اجامتع ا للجوالوفود اليت أبدت مالحظات  ً مف

ساء مية احلوار وب. ملا ية أبرزت  تورأى الوفد أن تكل ا ية يف قلعمل شاريع جدول أعامل ا بل وضع  منادل اآلراء  لتم ق
نذ تصممي  نة، خاصة  ية، وهو األمر اذلي راح الوفد يؤكده يف ا ميغهتا الهنا للج ئ شاريعمقاربة ص ية ملا . ضيعاملوا

ناول  يات األخرى اليت  تو ئة جمي وا يات الواردة يف ا تو يا وا نولو سأةل نقل ا تقاده أن  توأعرب عن ا لف ج تتك ص ل ص ل م لع
ها هممة للغايةنقل  ها، يه  يا و نولو لكا مي ج تعمتك يا. ل نولو رشوع نقل ا تدشني  يه، رحب  جو لتك م ب وأضاف أن دليه . عل

تايل لن  ته الوفود األخرى ابلفعل مبزيد من ادلقة واب ثري مهنا قد نه أدرك أن ا يقات املفصةل  ثري من ا لا متعل لك لك للك
سـهتل ا. يكررها ها أن  بغي  نة  لومع ذكل رأي أن ا ت لللج يب عهنا أهنا جمرد ين رشوع وأال  نة يف ا يغية ا مل ملبيعمل

تابعة،  شاريع  ية إعداد  شة  نا توحا  ند من جدول األعامل  للمبداية، ويف حني أهنا توافق عىل ترك هذا ا م بغ ق للم ًب مف ل
ية نا بدلان ا ند إىل األفاكر واملقرتحات املقدمة من ا مفإهنا سرتاعى ادلراسات اجلديدة واملقرتحات اليت  لت ل  تس

تفكري" لشاهبة ا نة" مت ناءة يف ا للجوادلول األعضاء األخرى واملداوالت ا وقد أعربت بعض الوفود األخرى عن . لب
نجز يف  تآزر يف العمل ا سري ا ية و ملهذا الرأي كذكل وأيدها الوفد يف ذكل، كام أيد رضورة تاليف الازدوا ل تي ج

بو األخرى، وأعرب عن أ يا يف جلان الو نولو يجمال نقل ا ج ية لتك بع، كام قال وفد آخر، يف أن توضع آ لمهل اب لط
ية تا هر ا ية العمل يف األ سامه يف تاليف ازدوا ية وأن  يغهتا الهنا يد املفاوضة يف  يق  لا ل ت ئ ص شسـ ج ق تعلق . لتن يوفامي 

نوات وسوف  ية ومعقدة وقد دامت لعدة  شأهنا موضو شات ادلائرة  نا تعاريف، رصح الوفد بأن ا سـية ا ع ب ق مل ل بقض
تعاريف واتف. تسـمتر شة وحتدد ا نا تايب بأال جتري ا يقه ا يا ومع  نه وفد أسرتا لق مع الرأي اذلي أعرب  ق مل تعل ل لكع

بدأ  ندما  ية، ذلا  نا بدلان ا يا إىل ا نولو ية إىل زايدة ورسيع وترية نقل ا ية الرا تدابري ا ساب ا تعىل  ع ل ل ت لعمل ل مح ج تك لم
رشوع وتقدم الوفود األخرى مقرتحات  يذ هذا ا نة يف  ملا رشوع مدركة أن تنفللج نفذ ا ملبوطة، فرمبا ميكهنا أن  ت مض

ية ادلوية األخرى،  نظامت احلكو يه ا شارك  متر، وال بد كذكل، من وهجة نظر الوفد، أن  نقاش  لهذا ا مل ت مل ف سيسـ
شأن وضع  وال نقاش  ية ادلوية إلجراء ا تحدة احلكو تدايت األمم ا تدى رييس من  تاد ويه  بسـامي األو ل ل مل ن من ئ منك م

نقل  يالتعاريف  نولو جا يح . لتك شأن رضورة تو تعاريف، رأي الوفد أن مثة توافق عام يف اآلراء  ية ا ضوخبالف  ب ل قض
ها، وأضاف أن من  تصا ية الفكرية وتكويهنا وا شأن ا تعاون  يا وا نولو نقل ا نصة اجلديدة  صهوم ا خ مللك ج تك بمف ل ل لمل

توى للخرباء يع ا تدى ر نظمي  سق ذاته،  سـالرضوري، عىل ا ن ت ملن ف م يف األمانة وأشار كذ. ل تضكل إىل إماكية أن  ن
رشوع كام هو مقرتح تايل من اعامتد ا يع الوفود اب متكن  نقح  رشوع ا يح يف ا تو ملهذا ا ل مج مل مل ض سق . لتل لنوعىل ا

هم، لكن قد يكون من  ناك اتفاقا عاما عىل أن معال هائال قد أجنز ابلفعل يف هذا اجملال ا ملذاته، رأى الوفد أن  ً ً ً ً ه
ت يد إدراج ا سـا رشوعملف ية املقرتحة يف ا يام ابدلراسات وادلراسات الر بل ا يات  ملعراض األد سـ ئيب لق ورأى أن . ق

بكة اإلنرتنت أكرث فائدة وكفاءة  تدى املقرتح عىل  تفق علهيا اآلراء ويه رضورة جعل ا ثة  سأةل اث شـناك  ن ت ل م مله
يه نظر  متكن األمانة من إعادة ا ية، ورمبا  هذه ا بة  فاب لل لعمل تسـ ية ًوأخريا، رص. لن رشوع و يجة ا يفح الوفد بأن  كت مل ن

ها  تكون  نة،  شلك أكرب واملقرتحات املقدمة بإجراء دراسات جديدة  شاريع ملموسة  ته يف وضع  لكسا سـممك ب م مه م
ية ادلوية، وأشار إىل نقطة ذكرهتا وفود أخرى ويه  نظامت احلكو نقاش وتوافق اآلراء بني ا ليف الواقع موضوع ا مل مل

نة ال بد أن تعم هذا العمل يف شلكه الهنايئل خطوة خبطوةللجأن ا بل األخري  هدف  ل، وذكل هو ا ق  .ل

يقات ادلول  .149 بري عن شكره لألمانة عىل إعداد الواثئق ومجع  تان إىل الوفود األخرى  تعلوانضم وفد اب تع للسـ ك
تلفة شجع يف. خملاألعضاء ا بدلان عىل تكل الويقة هو أمر  بري من ا يق عدد  موأشار الوفد إىل أن  ث ل ك  حد ذاته تعل

بو إىل هذا املوضوع ية اليت تولهيا ادلول األعضاء يف الو يويربز األ بدلان . مه لوبوصف بدله جزءا من مجموعة ا
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تفكري" لشاهبة ا شاطرته اآلراء اليت عربت عهنا " مت ها عىل تكل الويقة، عرب الوفد عن  ماليت قدمت  ث مجموعة تعليق
ية هو ّوعالوة عىل ذكل، بني ا. لتمنجدول أعامل ا تذكري هبا؛  فلوفد أنه يرغب يف الرتكزي عىل ثالث نقاط وإعادة ا ل

رشوع نقطة بداية بار ا مليود يف املقام األول ا يذ . عت ية ومن مث  رشوع يف ا ية مباكن ا تنفوقال إنه اكن من األ لعمل ل مه
يات جدول أعامل ا رشوعات الالحقة اليت تدمج تو ية يف ا باع مقاربة تدر منعدة أعامل اب ص مل جي  31 و23 و22ية لتت

بق أن أدجمت فهيا يات اليت  تو سـابإلضافة إىل ا ص نظر يف ذكل . ل ية يه أنه مثة حاجة إىل إمعان ا ثا نقطة ا لوا ن ل ل
توايت . احملفل اجلديد يا وأهنا سرتاعي  توازنة جغرا تكون  هم أن ادلراسات  ثة يه أن الوفد  ثا نقطة ا سـوا سـ ل ل مل ف م ف
تفاوتة ية ا ملا تدرك الوفد قائال. لتمن تصاصات تكل سـوا شأن ا يح  تو خ إنه يرغب يف احلصول عىل مزيد من ا ب ض ل

ها تقل الوفود إىل احلديث عن تفا ندما  يلادلراسات،  صن ت  .ع

تلفة .150 بدلان ا ية اليت جتمع اقرتاحات ا ياابن األمانة عىل إعداد واثئق العمل والويقة غري الر خملوشكر وفد ا ل مس ث قال . ل
تلف الوفود عرضت آراءها ومالحظاهت شاطر أغلهباخمإن  وشدد الوفد عىل ثالث نقاط ويه أوال، . يا وأن بدله 

بو ية يف إطار والية الو يذ جدول أعامل ا يرضورة  لتمن وقال إن الوفد ال يدمع أي إجراء يمت خارج إطار والية . تنف
شة  نا ثل  بو  قالو مي سائيجملس تربسوأضاف أن . ي من اتفاق تربس2 .66املادة م شة  نا يصا  م مكرس  ق مل خص ل ّ
تخلص من . 2 .66املادة جتارية ومن مضهنا  ية، بني الوفد رضورة ا يق الفعا يا حنو  ثاين و لويف املقام ا ل سع حتقل

ية بارها . جالازدوا نة أن تضع يف ا ثال أن عىل ا يل ا بة إىل الرباءات عىل  تايل اب توبني الوفد اب للج مل سـ عل سبن ل
نقاش يف إطار ا لتلف ادلراسات حمل ا ملنة ادلامئة اخم سأةل رسوم . عنية بقانون الرباءاتللج ثة  ثا نقطة ا مبوتعلق ا ل ل ل ت

شأن الرباءات إذ بني الوفد أن الوبو يه أيضا هجة تقدم خدمات فاعةل إىل عدة أطراف مهنا  تعاون  يمعاهدة ا ب ّل
يالت ادلوية شأن الرباءات ونظام مدريد وغريها من ا تعاون  لنظام معاهدة ا سج ب ايدة وقال الوفد إنه ال يدمع ز. لتل

ست يف صاحل زابئن  يث أن الزايدة  يع  ناول ا شأن الرباءات حىت تكون يف  تعاون  يرسوم معاهدة ا مجل ت ب لل حم
ية بدله وال نا بدلان ا مسـامي ا ل  .ل

يه .151 بة إ يدة اب ية اليت عرضهتا واليت اكنت  يجرياي األمانة عىل الويقة غري الر لوشكر وفد  سـ مس ث لنن وأشار الوفد إىل . مف
تلف الوف خميقات  ية والتعل بدلان األفر توايت تكل الويقة وقال إنه يؤيد موقف مجموعة ا يقود عىل  ل ث سـامي ادلعوة  حم

يا نولو نقل ا تصل  تلف األقالمي فامي  بات  بدلان و تلف ا ية يف  توايت ا يزي بني  جإىل ا لتك بم ي خم تطل ل خم من سـ تمت لل وأفاد . م
سأةل  يح خبصوص  تو مالوفد أنه يرغب أيضا يف احلصول عىل مزيد من ا ض تعاون يف جمال نقل  اجلقاعدةالل للديدة 

يا نولو جا ية الفكريةلتك  .مللك وا

بد الرؤوف  .152 يد محمد  تخابه وشكر سلفه ا نأ وفد فرسا الريس عىل ا عو سـ ن ن له  من تونس عىل إدارة لبديويالائ
ية الفكرية ية وا ية اب نة ا سابقة  شات خالل ادلورة ا نا مللكا من ن للج ل ق لتمل داد العديد وشكر الوفد األمانة عىل إع. ملع

يا ابمس الاحتاد األورويب با يان اذلي أدىل به وفد إ رشوعات وأيد ا نمن واثئق ا سـ ب نوقال الوفد إن فرسا تويل . لمل
بو  شاطر الوفود األخرى سعهيا حنو مراعاة أعامل الو ية وأنه  يات جدول أعامل ا يذ تو برية إىل  ية  يأ ي من ص ك لتمه تنف

ية بصورة شامةل يات ا منخصو يات بيد أن ال. لتص بو خصو نة إىل أنه ابلرمغ من مراعاة الو صوفد لفت نظر ا ي للج
تخصصة ية  ية، فإهنا ال تزال واكةل  نا بدلان ا ما نم ل تصاصات . تقل تداخل فهيا الا سأةل  ية  خوبني الوفد أن ا ت م لتمن ّ

يا نولو رشوع نقل ا تصل  شغهل فامي  ست غاية يف حد ذاهتا وأن ذكل هو ما  جو لتك مبل ي ي نة للجوأضاف أن عىل ا. ي
ية الفكرية يا ودور ا نولو يات نقل ا نا هم د مللكزايدة  ج تك م لف باط . ي نة أن تكون قادرة عىل ا بغي  نوقال إنه  تن سـي للج

بو  نب الو يا وأن  نولو رس نقل ا تحداث مجموعة من األدوات اليت من شأهنا أن  يص وا يإجراء  جت ي سـ جشخ لتك ت للت
يا نولو ية اكفة جوانب نقل ا سؤو جحتمل  لتك ل نة أن تركز أيضا عىل حتديد وأضاف قائال إ. م بغي  للجنه  ين

يوم ية من ذكل ا سا ثلام ذكرت العديد من الوفود يف الفرتة ا ياجات  لالا ئ مل مت ناسب األخذ . ح ملوبني أنه من غري ا
يهتا يف لك بدل تعني  ياجات اخلاصة اليت  تلبمبقاربة واحدة نظرا لال يح تني . ت شأن  يقني خاصني  نقطوقدم الوفد  ب تعل

رشوع وقال إنه يفضل .  العديد من الوفود األخرىتطرقت إلهيام نوان ا ملوعلق الوفد ابدئ ذي بدء عىل  ع
يات وروهحا تو توى ا نوان األقدر عىل إبراز  نوان احلايل اذلي يرى بأنه ا تفاظ اب صالا ل حم لع لع تعلق . ح يوفامي 
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شأن تعريف واسع توصل إىل اتفاق  نة أن  بغي  تعريفات، قال وفد فرسا إنه  باب ت للج ن وبني الوفد .  قدر اإلماكنينل
تعريف الوارد يف  تخداهما ومن مضهنا ا لأيضا أنه مثة عدة تعريفات ميكن ا شأن نقل سـ سلوك ادلوية  بمدونة ا ل ل

يا نولو جا ثل يف . لتك بو ال  يذ اتفاق تربس، رأى الوفد أن دور الو تعلق ابدلراسات املقارنة حول  متوفامي  ي يي ي تنف
يذ الاتفاق وأن هذا ادل نفياس   .يور يقع عىل عاتق جملس تربستق

ية  .153 نا بدلان ا يا وبني أن قدرة ا نولو نقل ا تعلقة  ية ا موشكر وفد الصني األمانة عىل إعداد الويقة غري الر ج لتك ل ب مل مس ّث ل
ية ابلغة تيس أ تصاداهتا  ية ا سري  تاكر و تفادة من الا مهعىل الا من ي ب تكسـ ق ت ساعدة . ت موأفاد الوفد عن عزمه 

تلفة  رشوع املذكوروالعملخملاألطراف ا يذ ا ية  بكر  شلك فعال للوصول إىل توافق يف اآلراء يف وقت  مل  بغ نفب  .تم

بدلان  .154 سق مجموعة ا سأةل واتفق متاما مع ما قاهل  بدلان اليت سامهت يف هذه ا لوشكر وفد املغرب األمانة واكفة ا ن مل مل
ندوب وفد أنغوال ية،  ماألفر متع ابهامتم ابلغ وبني أن. يق ّوقال الوفد إنه ا نقاط اليت حتظى سـ يل من ا له مثة عدد  قل

يع . بتوافق اآلراء بة إىل  يا همم جدا اب نولو رشوع ألنه يرى بأن نقل ا برية  ية  مجوأضاف أنه يويل أ سـ للم ك لنمه ج لتك
نقاط اليت  نادا إىل اكفة ا رشوع ا ية ومن مضهنا املغرب وهذا ما جعل الوفد يفضل إطالق ا نا بدلان ا لا مل ل تل سم

توافق اآلراء سائل األخرى اليت ال حتظى بذكلبحتظى  يع إذا مل . مل وترك ا ثري من الوقت  سـيضوقال الوفد إن ا لك
نة هذه املقاربة للجمتد ا  .تع

ية ابلغة .155 تيس أ شة  نا يد ا سأةل  مهوبني وفد أذريجان أن ا ق مل مل تكب ق بدلان . ّ بة إىل ا ست هامة اب لوقال إهنا  سـ لني ل
سب، بل إهنا ها بدلان األقل منوا  ية وا نا حفا ل تطورةمل شعوب ا بة إىل ا ملمة أيضا اب ل تيس . لنسـ تكوأضاف بأهنا 

نة تحدث عهنا ا يا اليت  نولو يا ا تكل حا بة إىل األطراف اليت  ية خاصة اب للجأ ت ل مت سـ جمه لتك نة . لن للجوقال أيضا إن ا
يوم شة ابألمس وا نا يا إىل توافق يف اآلراء حول واثئق أخرى طرحت  توصل حا لمل  ق للم ل بة للويقة . ت ثواب لنسـ

تكل ا تعلقة  شات ا نا تعاون يف ا نح موافقهتا وأنه مثة مزيد من ا بدو مرنة يف  نة  ية، يرى الوفد أن ا بحلا مل ق مل ل ت للج مل
نة عىل امليض قدما حنو شلك من أشاكل الاتفاق ساعد ا للجالويقة وأن ذكل قد  ي متع إىل . ث سـوذكر الوفد أنه ا

شلك خاص مبا مسعه من وف يد  تلف الوفود وأنه  ته  بقا سع خم ياابن والصني واملغرب وغريها ل تان وفرسا وا لود اب ن كسـ
يدة ها قدمت اقرتاحات  بدلان وإن اكنت  مفمن ا مجيع ند . وأضاف أن هذه الاقرتاحات حمددة. ل لهوقال إن وفد ا

يدا يقا  مفأيضا قدم  ند اذلي قال . تعل هد بالكم وفد ا لهوا شت نا "س يه للعمل  تاج إ نا لك ما  نا ويقة ودل يدل ل حن ي ث فعلي
ي توصل إىل اتفاق اكمل لحا نقاط يف بعض اجملاالت اليت مل  نكب عىل العمل وحىت وإن اكنت مثة بعض ا نا أن  ل ّن

ته نص عىل حا تفكري عىل ا نا أن نركز ا لشأهنا،  ل ل ي ته عىل تكل املقاربة." علب فقوعرب وفد أذريجان عن موا ب بيد أنه . ّ
سم إىل خط تمكل العمل ا يحدث إذا ا ملقيريد أن يعرف ماذا  سـ توي عىل سـ حتوات؟ ويرى الوفد أن إعداد ويقة  ث
يا نولو تقدم خطوات إىل األمام حنو نقل ا يات ميكن من ا جتو لتك ل يحدث إذا اكن طرف ما . ّص سـوساءل عام  ت

يات تو تجاهل ا يا و نولو صميكل ا ل ي ج ية تضغط بواسطهتا عىل . لتك نة ال متكل أية آ لوأشار الوفد إىل أن ا للج
هات اليت ياجلا نولو ج متكل ا نة األدوات . لتك شأن الرباءات وا تعاون  تدرك قائال إن دلى معاهدة ا للجوا ب ل ِسـ

يات تو يق ا صالقانوية لضامن  ل ب شاركة يف ذكل الاجامتع اكنت . تطن ية ادلول األعضاء ا ملوالحظ الوفد أيضا أن أ غلب
ية ويه رمبا تكون قادر تجارة العا نظمة ا مليه أيضا ادلول األعضاء يف  ل يدة حول م نة مبعلومات  مفة عىل تزويد ا للج

يا نولو جنقل ا ية حمدودة عىل نقل . لتك بدلان مبا يعين أن قدرة تكل اآل لوعرب عن شكوكه حول ما قد تقدمه تكل ا ل
يا نولو جا يا . لتك نولو بدلان اليت متكل ا يع ا تفكري فامي جيب معهل  جوشدد الوفد عىل احلاجة إىل ا لتك ل شج لتل

ها يف  تعدة  لنقلو يع. بعض احلاالتمسـ تعلق ابإلكراه بل اب سأةل ال  شجوقال إن ا ت بوناء عىل ذكل، أعرب الوفد . لتمل
تالف حول بعض اجلوانب يده للويقة حىت وإن اكن مثة بعض الا خعن تأ ث ثوقال إنه أيد الويقة حىت وإن مل . ي
ند ثلام ذكر وفد ا بدء العمل  شوق  يفا أنه  بدلان  يع ا هحتظ مبوافقة  ل ت مض ل لمج ترب و. مم يععرب الوفد عن األمل بأال 

يات عىل الورق شاؤم وأكد عىل عدم كفاية وجود تو صيانه مفرطا يف ا ت يذها . لب تحرك و تنفوحث الوفد عىل ا ل
يا أو من يريد احلصول علهيا . معليا نولو جوقال إن الويقة يف هناية املطاف لن تصلح ألي هجة سواء من ميكل ا لتك ث

يات تو نفذ تكل ا صيف حال مل  ل  .ت
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ية مما  .156 نادا إىل تكل األر رشوع ا شرتكة واملوافقة عىل ا ية ا ضوذكر وفد كوراي أن أمه يشء هو حتديد األر مل مل ستض
هم يف أقرب وقت ممكن رشوع ا يذ ذكل ا ملسمح  ملنف تعني بوضع ادلراسات، رأى الوفد أن ادلول . بتي يوفامي 

شودة إذا م شأن نطاق ادلراسات ا توصل إىل اتفاق  ناألعضاء  ملب ية ست نب ازدوا بدأ  بارها  جا وضعت يف ا جتم عت
بو ئات الو يالعمل داخل  بدلان . هي تعلق ابالقرتاح اذلي تقدمت به ا لوفامي  تفكري"ي لشاهبة ا سائل اليت " مت ملحول ا

سائل اليت جيب  بقا جمال ا نة أن حتدد  بغي  رشوع، رأى الوفد أنه ال  نظر فهيا يف إطار ا ملجيب ا سـ للج مل مل ين
شـهتا يف احملف قنا توىم يع ا ملسـل ر تحداث . ف ثل ا شات حول قضااي  نا توازن يف ا سـوقال إن ذكل قد خيل اب ق مل مل

شعر بأنه  شأن الرباءات األمر اذلي جعل الوفد  تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات املودعة  يرمس خاص عىل ا ب ل ب لطل
نظام املعاهدة بيعوق تعزيز الاتفاع  ن تدرك الوفد قائال . سـ تعراض اسـوا يد ا سـإنه من ا تفادة من ملف ملسـدلروس ا

يا نولو سابق ادلائر حول جمال نقل ا نقاش ا جا لتك ل بغي لدلول األعضاءوذكر الوفد. ل تفادة من تكل ين أنه  سـ الا
ياد تاج إىل الزتام ا تعراض األول  بارها أن إجراء الا حلادلروس وأن تضع يف ا حي سـ ناول األفاكر . عت تومن املمكن 

رشوع اليت اقرتحهتا مجموعة بدلان ملاخلاصة اب تفكري"ل ا لشاهبة ا تعراض املذكورة" مت ية الا سـيف إطار  ورأى . معل
بقا ناوها  سائل املراد  ناسب حتديد ا سـالوفد أنه من غري ا ت مل ممل تضاربة. ل يق بني اآلراء ا تو ملوأعرب عن أمهل يف ا . فل

شأن الطرق ا تحاور  شات وا نا رشوع يف ا يانه ابإلشارة إىل رضورة بدء ا بوخمت الوفد  ل ق مل مل هود ب يل ا جليةل  بتسهلكف
يا نولو ية إىل نقل ا جالرا تك  .لم

تني  .157 ثلام ذكر سابقاجنوذكر وفد األر ية  نا بدلان ا بة إىل ا يا رضوري اب نولو مأن نقل ا م ج لتك ل لنسـ ّوعرب عن إميانه . ل
يذ معل  ساعدة عىل  ية ا يا،  نولو ية الفكرية ونقل ا رشوع ا بادرات يف إطار  يف ا نفبرضورة  ج تك تمللك ل ملتك بغ م مل ث

ياحم نولو نقل ا تعلق  جدد  لتك ب  .ي

شاورات حول  .158 يقات املقدمة وعرب عن احلاجة إىل إجراء مزيد من ا ملوشكر الريس الوفود املذكورة عىل ا لتعل ئ
ساعدة وشجع عىل إجناز بعض . بعض اجملاالت تقدم ا ية  شاورات غري الر تقاده بأن بعض ا توأعرب عن ا مل سـ مس مل ع

تقدم وال ية ا لا ثا نسـامي أهنا املرة ا رشوعل ية الفكرية هذا ا ية وا ية اب نة ا بحث فهيا ا ملليت  من ن للج مللكت لت وطلب . ملع
يفعل اليشء ذاته هبدف  شرتكة قائال إنه  ية  بعض وإجياد أر ها ا تحدث مع  سـالريس أيضا إىل الوفود ا م ض ل بعضل ئ

تفادة مهنا عىل أفضل وجه شاورات والا نظمي ا يةل  بل ا تداء إىل أفضل ا سـالا مل سـ ته بلكف ئالريس عىل واقرتح . ل
رشوع  ناقش ويقة ا نة أن  ملا ث ت تصادية ودعا CIDP 5/7للج ية والا ية الاجامت ية الفكرية وا تعلقة اب ق ا عمللك من لتمل

رشوع تعريف اب ملاألمانة إىل ا  .ل

نون CIDP 5/7ثوذكرت األمانة ابإلشارة إىل الويقة  .159 رشوع جديد  توي عىل  مع أهنا  م ية "حت ية الفكرية وا لتمنا مللك
تصادية  ية قالا تني " عوالاجامت تو رشوع ا ناول ا يو ل صمل ية37 و35يت ية . لتمن من جدول أعامل ا تو صونص ا ل  35ت
تصادي : "عىل ما ييل يمي األثر الا بو بإجراء دراسات جديدة، بطلب من ادلول األعضاء،  بة الو قمطا لتق ي ل

ية الفكرية نظام ا تفاع تكل ادلول  ثقايف ال مللكوالاجامتعي وا ب ن ية " ل تو صونص ا ل بو أن : " عىل ما ييل37ت يجيوز للو
ية الفكرية، بطلب من ادلول األعضاء شأن حامية ا مللكجتري دراسات  يه ب تحديد أوجه الصةل  مهناجوتو ل، 

ية ية الفكرية وا تأثري بني ا منوا لتل ياغة الاقرتاح عىل هاتني ."مللك ند  ص وذكرت األمانة يف املقام األول أهنا ركزت  ع
تني تو يا ية وأشارت إىل وجو. صل تو ناولت دراسات مل تعاجل بعد وخاصة ا يات أخرى  صد تو ل ت تعلقة 34ص مل ا

ية  تو تصاد غري الرمسي وا ية الفكرية والا صاب ل ق ية الفكرية وجهرة األدمغة39مللك شأن ا مللك  باب الرتكزي . ب سـوأما أ
تني  تو يعىل ا شلك 37 و35صل يات حمددة  تو ـي يف املقام األول كون تكل ا رشوع  ب يف ذكل ا ص ل أوحض من فهمل

تعلق ابدلراسات تخذه العمل ا نحى اذلي  مليث ا يمل ثاين هو إماكية الاعامتد عىل األعامل القامئة . سح بب ا نوا ل لس
سري ية فضال عن غريها من ادلوائر، وإن اكن هذا العمل غري  تخدهما ادلوائر األاكد يات اليت  يوا مي سـ وأما . تملهنج

ياانت اليت  ـي أن ا همة  ثة ا ثا نقطة ا با ل ل لل ه يدفمل ناول ا نال، بدت يف  بة ا يد  تأ لاكنت اب ت مل صع ك وهذا الاقرتاح . مل
نظمة األوىل اليت حتاول إعداد  ست ا بو  نه جتاوز حدود املمكن مع اإلقرار بأن الو هدف  ملطموح واكن ا ي لي م ل

تصادية ية الا ية الفكرية وا تصادية حول ا قدراسات ا مللك ثري من . لتمنق تيض بذل ا لكيد أن هذا الاقرتاح  سـيق ب
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هد تني . جلالوقت وا تو يومبقارنة هذا الوضع مع ا ، أضافت األمانة قائةل إهنا تواجه مجموعة من القضااي 39 و34صل
سلكه ها أن  بغي  تأكدة من الاجتاه اذلي  ست  بحث فهيا فإهنا  ندما  تاملعقدة وأهنا  ي ت لع ن يم وعالوة عىل ذكل، . ل

تعلقة مبوجات  ياانت ا ملفقد اكن من الصعب احلصول عىل ا تصاد غري الرمسي واللب هجرة والا قا بة إىل  ل لنسـسـامي اب
يةل إن وجدت أصال سابقة اليت ميكن الاعامتد علهيا اكنت  ية ابإلضافة إىل كون األعامل ا نا بدلان ا قلا ل ل لوهذه . مل

شأن الاجتاه اذلي ميكن أن  ساهامت من ادلول األعضاء  باب، ترغب األمانة يف احلصول عىل مزيد من ا باأل مل سـ
تني املذكورتنييتخذه تو تعلق اب بل ا رشوع ا ي ا ل مل صمل وما مت اقرتاحه هو أن تعرض األمانة خالل ادلورة القادمة . ملق

ندرج  ية اليت قد  تعرض القضااي الر ية  ية تو ية الفكرية، ورقة غري ر ية وا ية اب تنة ا سـ سـ يح مس من ن يللج ت ض ئملع مللك لت
شاركة تني املذكورتني هبدف الامتس مزيد من ا تو ملمضن ا ي رشوع اذلي صل مل من ادلول األعضاء حول اجتاه ا

ته تني املذكورتني، و تو يعيجري إجنازه مقرتان اب ي ل بسـ رشوع املقرتح، مثة عدد من املوضوعات . طص تصل اب ملوفامي  ي
تصادية وقد عرضت هذه املوضوعات مضن الاقرتاح ية الا ية الفكرية وا شأن العالقة القامئة بني ا تلفة  قا منمللك ب . لتخمل

ية ويف إط تة إىل مثا بدلان يرتاوح من  تصادية يف عدد من ا رشوع دراسات ا يعد ا ها،  ية اخملطط  نار ا سـ ل مل سـ قلعمل ل
ثف مع ادلول األعضاء شاور ا سب الطلب واب تعد تكل ادلراسات  ملكو ت حب نة وراء . لسـ باب الاك سم األ مو سـ تنق
تطا سائل اليت  يل  تذكل إىل شقني؛ من هجة، سرتغب األمانة يف إجراء  للم ياسة يف حتل لسـبق مع أولوايت ا

نجز فهيا تكل ادلراسات بدلان اليت  ستا تصادية . ل ية الا ية الفكرية وا شات ادلائرة حول ا نا قومن شأن ا منمللك ق لتمل
ياسات  ية وضع ا سامهة يف  بغي أن شلك أيضا  شلك عام ابدلراسات املذكورة اليت  سـالاسرتشاد  معل م ت لب ين

ية هم مباك. طنالو يكون من ا يا،  ملواث سـ تعلق األمر ابدلراسات املذكورة ن ندما  ين أن تضطلع احلكومات بدور  ع
ية سلطات ا ية العمل مع ا رس أ ياانت وهذا ما  تعلق اب نة فامي  هود ا حمللبب احلاجة إىل بذل لك ا ل مه يف ب لي ملمك جل . بس

تخصصني يف ذكل ا بو العمل مع أفضل اخلرباء املوجودين يف العامل ا تحاول الو ملوعالوة عىل ذكل،  ي لمنط من سـ
سائل  متة  ية ا بحث ا سعى إىل العمل مع معاهد ا يذ ادلراسات و تخصصني يف جمال  سائل وا مبا حملل ل ت مل ملهمل س نفت

تصادي يل الا تح تصادية هبدف تكوين الكفاءات يف جمال ا ية الا ية الفكرية ذات العالقة اب قا ق لمللك ل  .لتمن

رشوع .160 ملوشكر الريس األمانة عىل عرض ويقة ا ث نة يف وابإلشارة إىل. ئ تقاده بأن ا رشوع، عرب عن ا للج مدير ا ع مل
تصادي بري الا تب ا قأيدي  بوخلمك يقاتي يف الو سح اجملال أمام ا بريتني وأ تعل ا ف  .لخل

يح معلومات  .161 ثريا يف العموم وأعرب عن أمهل يف أن  رشوع  ية بأنه يؤيد ا تحدة األمر توأفاد وفد الوالايت ا ييك ك مل مل
تعلق ابلعالقة ا يمية جديدة فامي  توى ق ياسات عىل ا ية وأن يزود واضعي ا ية الفكرية وا سـلقامئة بني ا سـ ملمن ل لت مللك

ية القدرات  ية الفكرية وتعزيزها  تطوير أنظمة ا يةل  بل ا ية حول ا يل معيل ذي مصدا بالوطين بد ب سـ تلل لل مللك لكف ق
ية ياجات الو نوالا طت مية ادلراسات حبد ذاهتا، ذكرت ال. ح ُوأشار الوفد إىل أنه عالوة عىل  نافع ق ملعديد من ا

تاح  ياانت اليت  بدلان ومجع قواعد ا يل يف العديد من ا تح ثل تكوين كفاءات جديدة يف جمال ا ياألخرى  سم ب ل ل لل
بل بحوث يف ا ملسـتقمضموهنا ابجملان من أجل إجراء ا رشوع من . ل يد مبا ورد يف وصف ا ملوقال الوفد إنه  سع
يذ تكل ادلراسات بطر ية ضامن  تنفتركزي قوي عىل أ ها مه ياانت و نة ومجع ا ية  باع  تعمقة، وا يليقة  حتلم ب ي مهنج لت مت

تاجئ بواسطة خرباء دويني معرتف هيم تأكد من ا لبدقة وا ن يار . لل يمت ا يف  توذكر الوفد أنه يود أن يعرف  خك س
بو قد تطرق إىل ذكل تصادي يف الو بري الا تب ا ثني واخلرباء ادلويني وإن اكن  با يا خل ل قل مك وأشار إىل أنه قد . ح

يحات حول ما ورد يف الفقرة يك تو يد معوما احلصول عىل بعض ا ضون من ا ل رشوع كون 3.2ملف مل من وصف ا
سـهتا يف حني أن  شاورات مع ادلول األعضاء اليت ا يحددان ا يار املوضوعات وإعداد ادلراسات  متا مل سـ لت خ

ية  تو صا بدأ إىل أن توافق اآل37ل يث ا شري من  بغي أن  ية  مل من جدول أعامل ا ت حمن ين راء بني ادلول األعضاء لت
رشوعات ملساعد بصفة عامة عىل تصممي ا تقدمي املزيد من املعلومات . سي ناء عىل ذكل،  بوطالب الوفد  ب

تني  .لنقطواإليضاحات حول هاتني ا

بالغ عددها  .162 يه ا يا ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  با لوشكر وفد إ ن ث دوةل، األمانة عىل الويقة اليت 27فسـ
سابق بصورة . لنظر فهيالأعدت  يانه ا تويل بدله رئاسة الاحتاد األورويب فقد أدىل  لوذكر الوفد أنه نظرا  ببل
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تكل  شأنه واعامتده  تفاوض  يا مت ا نولو نقل ا تعلق  نص ا ية ابللغة اإلنلكزيية ابإلضافة إىل كون ا نا با ب ل ب مل ل جئ تك لث سـت
ية الفكرية وا. اللغة رشوع اخلاص اب لوالحظ الوفد أن ا مللك ناول الك من مل ية  تصادية والاجامت تية الا ع قمن ت

تني  تو يا ية بطريقة شامةل37 و35صل شأن ا بو  من من جدول أعامل الو ب هدف من تكل . لتي لويرى الوفد أن ا
ند تصممي نظام ادلراسة هو ابلفعل  بدلان  ياسات يف تكل ا هوة املعرية اليت يعاين مهنا واضعو ا عيق ا ل سـ لي فتض ل

نظامللملكية الفكرية يهنض اب ند إعامل ا لية و ع رشوع اذلي يركز عىل العالقة بني . لتمن ملويرى الوفد أن من شأن ا
ية نا بدلان ا تصادي يف ا تلف جوانب األداء الا ية الفكرية و محامية ا ق لمللك ل هم ما يرتتب عىل  خم توى  فسني  سـ محت

بدلان ية يف تكل ا تصادية واجامت ية الفكرية من آاثر ا لحامية ا ع ق عامة ويه الثالثة لاوضوعات املوأضاف أن . مللك
به  ية الفكرية وعوا نظام ا ية  يد ادلويل والوطين واجلوانب املؤ تاكر احمليل وتعممي املعرفة عىل ا قالا مللك ل سـ لصع سب

تصادية نامجة عن الاتفاع بأنظمة قالا ية ا ثقا ية وا تصادية والاجامت يمي اآلاثر الا ية يف  نارص أسا ن، يه  ل ل ع سـ فع ق تق
ية الفكرية يف يةمللكا نا بدلان ا م ا ل بالغ عددها وقال إن . ل يه ا لالاحتاد األورويب وادلول األعضاء  بت  دوةل27ف ح، ر

توى األصغر ووضع  ية املعزتم إجراؤها عىل ا تح شطة ا ترب أن األ بو وا ته أمانة الو رشوع اذلي اقرت سـاب يل ل ن ع ي ململ ل ح
رشوع بفع يل ا يان من أجل  ياسات أمران أسا نة  تصورات ا ملا شغ سـ سـ تل لل يةملمك تاجئ  ية واحلصول عىل  فعلا ن . ل

بات ادلول األعضاء  يق ملوضوعات ادلراسات اليت تراعي مجمل  يار ادل ية مباكن الا طلوقال الوفد إنه من األ ت قمه خ
بو ية . ييف الو نارص األسا يد اب ية يف ادلراسات وشدد عىل ا نب الازدوا رشوع أن  بغي  سـوذكر أنه  لع تج تقللم ج لن ي ي

ية  لتعزيز امحلاية ا لفعل يةل نا بدلان ا مية الفكرية يف ا للملك ية للهنوض واسرتسل قائال إن . ل رشوع إذ يكفل أداة  معلا مل
سد روح يد احمليل، فإنه  جيابألعامل عىل ا ية، لصع ثلام ذكر يف الويقةلتمنجدول أعامل ا ث  تطلع إىل . م يوقال إن الوفد 

هام من  تاجئ ادلراسات حول ذكل املوضوع ا تاح فهيا  لاللحظة اليت  ن يةت ية جدول أعامل ا يذ تو منأجل  لتص  .تنف

يةوشكر وفد مرص ابمس  .163 رشوع الوارد يف لتمنمجموعة جدول أعامل ا يد  للم األمانة عىل العرض وعىل اإلعداد ا جل
ية الرتابط القامئ بني . CDIP/5/7ثالويقة  هم أمعق أل تطلع إىل  رش ابخلري وإنه  رشوع  مهوقال الوفد إن ا ي ب فمل ي

ية الفكرية وا لا يةمللك نا بدلان ا ية الفكرية يف ا تعلقة اب ياسات ا مية وإجراءات وضع ا لمللك ل مل سـ لمن ويرى الوفد يف . ت
ية  تو ثل خالصة ا تعديل حىت  صالوقت ذاته أن املوضوعات العامة املقرتحة حباجة إىل مزيد من ا ل مت  مما 35ل

يمي  تقتيض  ية املرتبة عىل الاتف"يق ثقا ية وا تصادية والاجامت ناآلاثر الا ت ل فع ية الفكرية يف تكل ادلولق ". مللكاع اب
بعد  ثقايف ابإلضافة إىل ا بعدين الاجامتعي وا ناول املوضوعات العامة ا ناء عىل ذكل، أن  لواقرتح الوفد  ل ل تتب

تصادي يةوأضاف أن . قالا يات صارمة لضامن لتمنمجموعة جدول أعامل ا ية مواصفات و مهنج شددت عىل أ مه
ية اجلودةجتسـيد ادلراسات للوقائع عىل األر ية وعا ية وموضو يضة وجتر لض ابإلضافة إىل كوهنا دراسات  ع ب يتف . مسـ

تصادي  بري الا تب ا رشوع ال سـامي وأنه وضع بني يدي  يذ ا تطلع إىل  قوشكر الوفد الريس وقال إنه  مك نف خلئ مل تي
 .القديرتني

ته من رشح .164 ياابن األمانة عىل إعداد الويقة وعىل ما قد موشكر وفد ا ث بو، وذكر الوفد أن. ل يه توقع بأن جتري الو
يا وناء حول اآلاثر  ثا تو تحدة،  نظومة األمم ا ية الفكرية يف  ية اب ية ا نظمة الر ها ا ّبو ب يح حب مل ن مس ضمل مملع مللك صف

شامةل  ناد إىل الوقائع ومراعاة اجلوانب ا ية الفكرية والاتفاع هبا وذكل ابال تصادية املرتبة عىل حامية ا لالا ن تت مللك سق
تقود إىل الا بلسـاليت  ملسـتقتاكر يف ا ثت يف . ب بق وأن  حبوشدد الوفد عىل أن عددا هاما من ادلراسات  سـ

ثلام ذكر يف ويقة العمل ثاملوضوعات الواردة يف ذكل الاقرتاح  تخلص إىل رضورة اعامتد ادلراسات . م سـوا
تاحة إىل أقىص حد تفادة من املوارد ا ية عىل ادلراسات القامئة من أجل الا ملا سـ الوفد عىل ادلراسة وركز . ملسـتقبل

بة  تحدة اب تعاون مع جامعة األمم ا ياابن اب بو يف ا تب الو يوية اليت أجراها  تصادية وا تعلقة ابآلاثر الا سـا مل ل ل ي لنمل مك ن لبق
بو رشوع الو يدة يف  سامهة  بارها  بغي ا يوية واليت  بدلان اآل يإىل ا م م ت سـ جل عن تام، عرب الوفد عن تطلعه . ي خلويف ا

يدة  .جإىل إجراء دراسة 

يةو .165 يان اذلي أدىل به وفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل ا يده  منعرب وفد رسي الناك عن تأ ب لتي وشكر األمانة . لل
يدة رشوع عىل الوفود بطريقة  جعىل عرض هذا ا سأةل الاتفاع ابدلراسة املقرر إجراؤها . مل نوأاثر الوفد أيضا  م
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بو لوضع اسرت ساعدة الو بايق وطلب  يوأعلن أنه قام بدور ا م رسي الناكست تاكر  ية لال ية و لا ب ن طيج وأقر الوفد . ت
ياجات ودراسة اجلدوى يمي الا تكامل دراسة  يا ا تأنه جيري حا سـ حل ئةل . تقل سـويف ضوء ذكل، طرح الوفد األ

ية تا لا ية؟ " 1: "ل ساعدة ا تب ا بو وال سـامي يف  تعزز ادلراسة العمل اجلاري يف الو نيف  مل ي سـ لتقك كيف " 2"مك
ث با حتار األمانة ا ل تقرون إىل اخلربة؟ سـتخ ية حىت وإن اكنوا  بدلان ا يفني من ا ن تار األمانة " 3"ملعل تخيف  سـك

يل؟ بدلان إلجراء دراسات من ذكل ا با  لقل

تازين وذكر أنه يؤيد الاقرتاح الوارد يف الويق .166 ثوشكر وفد الرنوجي األمانة عىل الويقة والعرض ا ملم  CDIP/5/7 ةث
ية الفكرية يف ادلاعي إىل إجراء دراسات لإلملام أكرث تصادية املرتبة عىل حامية ا ية والا مللك ابآلاثر الاجامت تق ع

ية نا بدلان ا ما ل ياسات وأن . ل تعني هبا واضعو ا يدة  تقاده بأن الوقائع يه إرشادات  سـوعرب الوفد عن ا سـ لع ي ج
يدة تقدم توجهيات  تصادية  ية حول اآلاثر الا تجر مفادلراسات ا ق سـب نقاط . يل ثانوية اليت لوأاثر الوفد عددا من ا لا

شأهنا يح  بيرغب يف احلصول عىل تو ياغة الفقرة . ض نقطة األوىل  بصوتعلق ا ل ثلام 3 .2ت يذ  ية ا م حول اسرتا لتنف تيج
ية تحدة األمر يكذكر ذكل وفد الوالايت ا شأن . مل تخذ قرارا  توقع بأن  بويرغب الوفد يف معرفة شلك اإلجراء ا ي مل

تعلق ابلفقرة ويرغب الوفد . موضوعات ادلراسات وإعدادها يح فامي  ثاين يف احلصول عىل تو ييف املقام ا ض  حول 3ل
رشوع تعراض ا يد ا ملموا سـ ثاين من الصفحة . ع سم ا لسب الوفد ذكر اجلدول الواقع يف ا لق  أن تقارير الرصد 4حف

تقدم احملرز يان ا نواي  لتعد  ب سـ نة ا. لسـ تعرض عىل ا تقارير  نوشدد والوفد عىل أنه يفرتض بأن تكل ا للج سـ ية ملعل
بل أن متيض قدما ها  ية الفكرية  ية وا قاب مي لتقيمللك تعلق خبطأ . لتمن ثالث نقطة يرى بأهنا رمبا  توناول الوفد يف املقام ا ل ت

ية ما بعد الفرتة 5 .2فقد أشارت الفقرة . مطبعي رشوع إىل مزيا ية يف ويقة ا تعراض املزيا تعلقة اب ن ا مل ث ن سـ مل
تكامل2012/2013 رشوع حبلول تكل الفرتةسـ يف حني أنه من املعزتم ا  . مل ا

ية .167 يان اذلي أدىل به وفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل ا منوشكر وفد إيران الريس وأيد ا لتب ل وأشار الوفد إىل . ئ
ية نا بدلان ا ية الفكرية يف ا سب لالتفاع اب تصادي  بعد الا رشوع سريكز عىل ا مأن ا مللك لق ل ن حف ل ويرى الوفد أن . مل

ية  تو صا ية املرتبة عىل الاتفاع  أقرت ابجلوان35ل ثقا ية وا تصادية والاجامت ثالثة ويه اآلاثر الا نب املرتابطة ا ت ل ع فل ق
ية الفكرية ية . مللكاب تو يذ ا يا  تصادية رصفة لن يكون اك باع مقاربة ا صوخيلص الوفد إىل أن ا ل نفت ف  وبني 35لتق

ثقايف بعدين الاجامتعي وا لرضورة تركزي ادلراسة أيضا عىل ا تفادة من وأضاف الوفد . ل نة عدم الا سـبأن عىل ا للج
سب من أجل إجراء مراجعة شامةل بو  تصادي يف الو بري الا تب ا حفخربة  ي قخل نبل إن علهيا الاتفاع خبربة . مك

تاد ثل األو تحدة  نظومة األمم ا نكئات أخرى يف  م ملم وشدد الوفد أيضا عىل رضورة توزيع ادلراسات املقرتحة . هي
ساوي بني اكفة األقالمي و بدلان عىل لتاب ساعدة ا تفاوتة هبدف  ية ا توايت ا لأن تراعي تكل ادلراسات  م مل من لتسـ م

ية الفكرية ياساهتا يف جمال ا ياغة  ية يف إطار  تا يات ا تو بحث يف ا ها وا تا تفادة من  مللكالا م سـجئ ص خل ص ل ل ن ودعا . سـ
تحدايت تحديد ا ية  لالوفد أيضا األمانة إىل تقدمي طرق  ل تطلع إىل حلول . معل معوقال إنه  لية يف إطار املوضوع ي

نون  ثاين ا ملعا يد ادلويل والوطين"ل رشوع يف مجموعة " لصعتعممي املعرفة عىل ا تاجئ ا بو إىل إدراج اكفة  ملودعا الو ن ي
ية ساعدة ا نأدواهتا املعدة   .لتقللم

تصادية والاجامت .168 ية الا ية الفكرية وا يدرس العالقة القامئة بني ا رشوع  قوذكر وفد الصني بأن ا منمللك سـ عية يف لتمل
ية ابلغة تيس أ رشوع  نة  يد ا تقاده بأن تأ ية وعرب عن ا نا بدلان ا مها للم للج ي ع ل يكل وشدد الوفد عىل مراعاة فريق . م
رشوع ية اب نا بدلان ا يع ا تفع  بدلان حىت  يل الاكمل لاكفة ا بحث  ملا ل ل مج ل ث مل تن  .للمت

يط .169 تاز وذكر بأنه  رشوع ا تان عن تقديره لألمانة عىل ا سـوعرب وفد اب ملم مل ته مع األمانة كسـ نا رشوع  شـرح هذا ا مل قمل
بل ئةل. ملسـتقيف ا سةل . سـوأاثر الوفد أيضا عددا من األ تكون مثة  سلوأعرب يف املقام األول عن إدراكه بأنه  سـ

تارة بدلان ا ياسات يف ا ية اليت يعاين مهنا واضعو ا هوة املعر يص ا سـهتدف  خملمن ادلراسات اليت  ل سـ تقل لت ف توساءل . ل
ثقة عن تكل ادلراسات وساءل فامي إذا اكنت نالوفد عن إماكية  يات ا تو تاجئ عن طريق ا تيق بعض ا ص ل بن ملنحتق ل

نة بدلان أو دول أعضاء  يات خمصصة  تو يتكل ا ل ص ثاين عىل أن . معل ياسات يواضعلوشدد الوفد يف املقام ا لسـ ا
ية  نا بدلان ا توى الوطين يف ا معىل ا ل ل يد من املعلومات املوثوقةيفتقرون ملسـ ا هب اليت ميكن الاسرتشاد يفإىل ما 
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ية الفكريةب نالاتفاععند  تخدم كأساس . مللكنظام ا ية  ياانت  تاج  ناء عىل ذكل إىل إ تطلع  سـوأضاف بأنه  معل ب ن ب تي
بل نه العمل يف ا تقنطلق  ملسـم ياانت . ي ياانت وفامي إذا اكنت ا بع مجلع تكل ا بل اليت  بوساءل الوفد عن ا ب سـ لت ل ّل سـتت

سب يهنا  نة  حفتج  بع لسـ ياانت أو إذا اكن . سـتن يقومون جبمع ا بو  بوسأل الوفد أيضا فامي إذا اكن خرباء الو سـ لي
ئذ نة  شاركون أيضا وساءل حول طريقة معل ا بدلان  نخرباء ا للج ت ي حيل تام، شدد الوفد عىل أن . س خلويف ا

ية  تو صا ية ال35ل ثقايف املرتتب عىل الاتفاع اب تصادي وا مللك أشارت إىل األثر الاجامتعي والا نق فكرية يف حني ل
تصادي  تلفة من األداء الا رشوع الواقع يف الصفحة األوىل، إشارات إىل جوانب  تضب  قتضمن الوصف ا خمملق للم

ية نا بدلان ا ميف ا ل ثقايف والاجامتعي. ل بني ا تضمن ادلراسة اجلا ناء عىل ذكل عن أمهل أن  لوعرب الوفد  ن ت  .ب

ية ور .170 بدلان األفر يقوحتدث وفد أنغوال ابمس مجموعة ا ية ل تخصص اجلديد املقرتح حول ا رشوع ا مللكحب اب مل مل
يدا يمت الانطالق  رشوع شلك أساسا  تقاده بأن ويقة ا ية وعرب عن ا تصادية والاجامت ية الا جالفكرية وا تق مل ث ع ع لتمن

ية تصادي  بعدين الاجامتعي والا ساعدة عىل معاجلة ا تاجئ وا سني ا مننه  ل مل ن للتتح ق لم وشكر الوفد أيضا أمانة . ل
بو ية يالو ية الفكرية وا تعلق اب رشوع ا رشوع عىل هذا ا تصادي ومدير ا بري الا تب ا من وال سـامي  مل مل مل لتخل مللك ق مك

تصادية ية والا قالاجامت تقاده بأهنا . ع ية لدلورة القادمة معربا عن ا عورحب الوفد بفكرة إعداد ويقة غري ر مس ث
رشوع تعديالت عىل ا ملساعد ادلول األعضاء عىل إدخال بعض ا ل تار و. ست ُختأعرب الوفد أيضا عن أمهل يف أن 

تة املقررة إلعداد ادلراسة اإلفرادية سة أو ا بدلان ا ية مضن ا بدلان األفر سـبعض ا مخل ل لل وشكر وفد أنغوال أيضا . يق
ها يف هذا اجملال ساعدة اليت بإماكن اخلرباء تقد تابعة ا مياألمانة عىل أخذها هبذه املقاربة اجلديدة وذكل  مل وعرب . مب

بدلان إىل عالو ساعدة إذا ما جلأت ا ية الفكرية أن تقدمه من  لة عىل ذكل عن اهامتمه مبعرفة ما ميكن  م للملك
نة تصادية ا ثال ويف جمال حتديد املزااي الا يل ا يدية عىل  ها ا ملمكحامية معار ق ب ملف ستقل وذكر الوفد بأن املوضوع . ل

تعل بدلان وأن ادلراسات ا ية يف العديد من ا ملمربط اب ل من يةلتت تيس أ ية الفكرية  ساوئ ا مهقة مبحاسن و تكم . سـمللك
تصادية يف  ية الا بل تأثري العالمات يف ا تصادية حول  قوأشار الوفد أيضا إىل اهامتمه بإجراء دراسة ا منق لتسـ

ية عامة نا بدلان ا ية خاصة وا بدلان األفر ما ليق ل يل يف الويقة غري . ل ناول موضوعات من ذكل ا ثواقرتح وفد أنغوال  ب لقت
بلالر تصادية ذات الصةل يف ا تقية وإماكية إجراء دراسة حول اآلاثر الا ملسـق ن  .مس

ية .171 يان اذلي أدىل به وفد مرص ابمس مجموعة جدول أعامل ا منوأيد وفد الربازيل ا لتب رشوع . ل ملورحب الوفد بويقة ا ث ّ
يدة للغاية  تكون  ترب بأهنا  لوا مف سـ يع هوة املعرية اليت يعاين مهنا واضعو ا سـيق ا لي فتض ند ل بدلان  عاسات يف تكل ا ل

نظام ند إعامل ا ية و ية الفكرية يهنض اب لتصممي نظام  ع لتمن ته يف إضافة بعض . للملك غبوأعرب الوفد عن ر
باريت  تمكل تعريف  بغي لدلراسة أن  يقات عىل املصطلحات وقال إنه  عا سـ تتعل يا"ينل نولو جنقل ا تعممي "و" لتك

يا نولو جا ي" املقصود من مصطلح توساءل الوفد أيضا حول املعىن". لتك نولو جتعممي ا الوارد يف الاقرتاح يف " التك
بري مل يرد يف اتفاق تربس يحني أن ذكل ا يا يراعي اآلاثر . لتع نا يال د ميكواقرتح وفد الربازيل اعامتد ادلراسة  ي حتل

ية الفكرية يف املدى القصري والطويل ية املرتبة عىل ا مللكاملعرقةل عىل ا ت  .لتمن

ند .172 تصادية لهوشكر وفد ا هم اآلاثر الا سني  تصادية املقرتحة  سةل ادلراسات الا ق الريس ورحب حبرارة  ف ق تحئ لسل ب
ية نا بدلان ا ية الفكرية يف ا ية املرتبة عىل ا ثقا ية وا موالاجامت مللك لف ل ت ل بادرة اليت تريم . ع للموعرب الوفد عن تقديره 

نقص يف األحب ية هبدف تدارك ا يات جدول أعامل ا لإىل إعامل تو من نظمة حول لتص ية يف ا ية واملوضو ملاث ا ع لعمل
ية هامة واألسا ية ا سـهذه ا نجز يف ظل . للقض شلك خاص هو أن ادلراسات  شد من عزمه  ستوقال إن ما  ب ي

تصادي القديرة واملوثوقة بو الا بري الو تب  قيادة  خ مك تحدث ابمس مجموعة . يق يان اذلي أدىل به ا ملوأيد الوفد ا لب
تأ ية يف ا كجدول أعامل ا ل بحث لتمن تأكد من كون ادلراسات حممكة ا ناجه  تصاصات وا ية دقة الا ليد عىل أ لل مل خمه

ية وتعرب عن الواقع نونة . معلو ية من الفقرة ا ثا نقطة ا ملعوأشار الوفد أيضا إىل أن ا ن ل يذ"ل ية ا لتنفاسرتا أشارت " تيج
بو واخلرب تصادي يف الو بري الا تب ا شلك من  يف فريق حبث  يجري تأ يإىل أنه  خل ت ل قسـ مك ثني ي با حاء ادلويني وا ل ل

يني يف اجملال املعين ساءل . حمللا يذها،  رشوع إىل  ية اليت هيدف ا يات جدول أعامل ا يا مع روح تو تو مل من ص تنفشـ لت مت
ها ابقرتاح اخلرباء أو عىل  سمح  شار أو  ترصحي بأن ادلول األعضاء  ناك فائدة يف ا لالوفد إذا اكنت  ي ت ل سه ستس
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تعراض اخلرباء اذلين  سـاألقل اب يةسـ ية واإل يار إلعداد ادلراسات الو مييقع علهيم الا ن قلت ط ّوملح الوفد إىل أن هذه .خ
ية فائقة ألن  تيس أ سأةل لرمبا  مها شارينيتكمل نة ستقامئة اخلرباء الا  مل جير حتديهثا مبا يعين 2008سـ اليت أعدت يف 

يار اخلرباء  ند ا شارة ادلول األعضاء  سامح اب يد ا تأنه قد يكون من ا ع ت خل س  .من أجل إعداد تكل ادلراساتملف

ياغة  .173 ساعد عىل إعادة  يقات  بة وقالت إن تكل ا ثا يقاهتا ا صوشكرت األمانة لك الوفود عىل  ت تعل ل ستعل ل ق
يامن  بارشة  يقات ابلوضوح وإماكية إدراهجا يف الاقرتاحات  سام بعض ا بالاقرتاحات ومراجعهتا وأفادت اب م ن تعل لت

تفكري امليل يف نظر إىل رضورة ا لتت ا ل ها اآلخرلف تفحص القضااي املطروحة . بعض  سـوأشارت أيضا إىل أهنا  ً
ية مراجعة الاقرتاح بحث مع الوفود  بل أن  ية  سريات اإلضا يفوتعرض أفاكرها األوية ورمبا بعض ا ق كف ت تف وفامي . لل

تقاء بعض أفضل األاكد شاريني واخلرباء ادلويني، ذكرت أن الفكرة يه ا يار اخلرباء الا ميتعلق اب ن ل ت ت سي يني يف خ
متد عىل  يار  ية وأن معايري الا ية الفكرية واذلين دلهيم اهامتم موثوق اب سائل ا تعالعامل اذلين يعكفون عىل  ت من خم لت مللك

سائل موضع الاهامتم تصةل اب سابقة ا ية وأحباهثم ا ملإجنازاهتم األاكد مل ل يني، فقد سلمت . مي بة إىل اخلرباء ا حمللأما اب لنسـ
ية فامي األمانة بأن األمر يطرح د تحدايت وال سـامي يف بدلان ال تكرث فهيا اخلربات األاكد ميون شك املزيد من ا ل

تخصص شديد ا لتصل بذكل املوضوع ا ل يار . ي سامههتا وإن ا هم أن تقدم احلكومات  تومضت تقول إنه من ا خم مل
تعاون يجري قطعا عىل أساس ا يني  شاريني ا لاخلرباء الا سـ حملل ًت نت يف هذا الصدد أ. س سن العمل علكام أ يسـتحنه 

ية يف ذكل اجملال مما ميكن من جتاوز مرحةل إعداد  بارشة أعامل  سات دلهيا اهامتم يف األمد األطول  يلمع مؤ مب حتلس
نظر يد ا سائل  شأن ا سـهتل هذه األخرية برانمج حبث أطول أمدا  لدراسة واحدة عىل أمل أن  مل ب قت وذكرت . ً

تحدة  سأةل اليت أاثرها وفد الوالايت ا ملاب شاور املقررة مع ادلول األعضاء الختاذ مل ية ا تعلق  ية فامي  تاألمر بعمل لي يك
يد ادلول  رشوع العام عىل األقل إىل رضورة تأ يغة ادلراسة اخلاصة وأشارت فامي يربط ابجتاه ا شأن  يقرار  مل ت ص ب

يع ادل تابعة تكل املوضوعات عرب  يد و تأ رشوع اب نة يف اقرتاح ا مجاألعضاء للموضوعات ا ك ل ممل راسات غري أهنا ملبي
بداية بوضع  رشوع من ا تصادي الرييس تصممي  بري الا تجربة ا بط وفقا  ها قائةل إنه من ا لأعربت عن  م خل ل ئحمل ق ًقلق

بدلان تلف ا يذه يف  بار مث  ية يف الا يب ا بحث وعدد من األسا سائل ا لعدد معني من  خم ت ملهنج ل ل تنفم ويف املقام . ع
مية قد أ باه إىل حبوث  تت الا قاألول،  ت بدلان وقالت إهنا ال تريد تكرارهانلف ثاين . لجريت يف بعض ا لويف املقام ا

ية  ية من الوا يل العلمي اجلديد بدرجة عا تح سم ا ية، رأت أنه جيب أن  تعلق بوجه خاص اب قعوفامي  ل ل ل ت ملهنج يي
شديد من بدل إىل بدل آخر ها ا تال سأةل ا تاحة و ياانت ا بة إىل نوع ا لاب م مل ب فسـ خ ل ًوأحاطت أيضا علام. لن  بأن ً

يون وخصت  بري من األعامل اليت أجراها األاكد يا إال أهنا سرتتكز عىل عدد  رشوعا أاكد ست  ميادلراسات  ك مي م ًي ً ل
ية  شأن ا ياانت  ثون يف إطارها من أن يضموا  با نجاح اليت متكن ا ية امللكةل اب ياانت ا مللكابذلكر هنج ا بح ب ل ل يل تفصب لل

رشاكت وجيمعوا هب تصةل اب لالفكرية وياانت  تلفة مب ئةل  تخداهما للرد عىل أ ياانت وافرة ميكن ا خمذه الطريقة  سـ سـ ب
تصادي ية الفكرية واألداء الا قتعلقة اب مللك بدلان . م يا يف ا بد يق  تقادها أن ذكل الهنج قابل  لوأعربت عن ا ئ ب ًع م للتط

رشاكت توى ا ياانت عىل  تامثرا أويا يف مجع ا تلزم ا ية عىل الرمغ من أن األمر  نا لا سـ ب ل سـ مل ل ًي ً س  واسرتسلت قائةل .م
تلف  ها  تفادة من الهنج القامئة اليت  بارشة غري أنه من املمكن الا ست  ياانت  يق بني ا تو ية ا خمإن  سـ ي ب ل بعمعل م يتف ل ل

يني يف العامل رشوع عىل . مياألاكد نقطة اليت أاثرها وفد مرص ووفود أخرى فامي خيص تركزي ا ملوناولت أيضا ا ل ًت
ي تصادية مقارنة اب ية الا منا تمن لت يةقل ثقا ية وا فة الاجامت ل تحديد إىل إجراء . ع يات تدعو اب تو تطردت قائةل إن ا لوا ص ل سـ

ثا  بحث عىل األرحج  ية وإن الاقرتاح الراهن قد ال  ثقا ية وا تصادية والاجامت شأن األبعاد الا ًدراسات  حب ي ل ع فب ق
نا إىل اجلانب الاجامتعي تطرق  ثقايف عىل وجه اخلصوص غري أنه  يا اجلانب ا ًاك مضً ي ل يح و. ف بهتا يف تو ضأبدت ر غ

ياانت  ياق ونوع ا ها يف حدود املعقول إلجراء أحباث جديدة نظرا إىل ا توقعات وأعربت عن ثقهتا و با سـ لل ل ً حتمس
ثرية لالهامتم تاجئ  ناك احامتال معقوال أن حتقق  تقادها أن  توفرة وعن ا يات ا موا ن ه ع مل ًملهنج سائل . ً بة إىل  مأما اب لنسـ

ثقايف،  بع أنه لالوقع الاجامتعي وا لطفقد شددت عىل أنه من األصعب إعطاء معىن ملا هو جمد ابلفعل مما ال يعين اب
توفر جتارب  متل أال  ثقايف إنه  تصل ابلوقع ا تدركت قائةل فامي  سائل وا بحث تكل ا بو أن  بغي للو تال  ل ي سـ مل ت حيي ين

بني يف ذ نا ثور عىل اخلرباء ا توى ادلاخيل وإنه جيب ا برية عىل ا سـوخربات  مل لع سـ ًوشددت أيضا . كل املضامرملك
شأنه غري أهنا اتفقت  شة  بة جديدة ومد تخطو حبذر يف إطاره وال تود أن تعد بآراء اث بعىل أن ذكل جمال  ه قسـ

ناوهل يات بال ريب وأنه أمر ال بد من  تو تمع الوفود عىل أنه جزء من ا ص تعلق . ل ياابن ا بت ابقرتاح وفد ا ملور ل ح
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نجزة  تبملابألعامل ا تعاون مع  مكاب ياابنل بو يف ا ل الو يل ي تحدة وأكدت أهنا اكنت عىل اتصال بز م وجامعة األمم ا مل
بارشة األعامل يف ذكل الصدد رشوع مبا يف ذكل إماكية  بو شارك يف ذكل ا ميف الو ن مل ساؤل وفد . ي با عىل  تو ًي تعق

تاجئ ادلراسات  بل تعممي  ثت  بو  تخدام ادلراسة املقررة، قالت إن الو نرسي الناك عن ا سـ حب ي سأةل سـ بدلان و ميف ا ل
بو . لالاضطالع بذكل فامي بعد عرب ندوة دوية تاجئ يف أعامل الو ية تأثري ا تعلقة  سأةل ا يوأردفت قائةل إن ا ن مل لمل بكيف

برية وميكن معاجلهتا  ية  تيس أيضا أ بل  ية يف ا ساعدة ا شطة ا بل مبا يف ذكل اجتاه أ كيف ا مه ن مل ًن تك تق سـتق تق ملسـ ل مل
سائل ًوردا . برصاحة يف الاقرتاح توحا إلجراء دراسات عن  باب  معىل وفد أنغوال، ذكرت أهنا تركت بوضوح ا ًل مف

تجارية يدية والعالمات ا لثل املعارف ا لتقل ميي هو أمر همم هبدف إجراء . م توازن اإل قلواتفقت أيضا عىل أن ا ل ً
نطقة متل حما. مدراسة واحدة يف لك  سائل اليت من ا حملوقالت إنه من اجليل أن مجموعة ا يا مل يقوةل حبهثا يف أفر

ية يا أو أمرياك الال توسط ادلخل يف رشق آ بدل  سائل اخلاصة  بريا عن ا تالفا  نتلف ا م تيخ سـ ب مل ك ًخت وشددت يف . ً
ساؤل عن  ية ا ية الفكرية عىل أ تصادي محلاية ا تحدث عن األثر الا تياق ا مه ل لسـ مللك " صةل ذكل األثر مباذا"ق

يه عىل حن ند إ يار اآلخر ا لوحتديد ا ية "وأضافت قائةل إن . و سلمي وواحضملستخل ناء عن نظام ا مللكالا سـتغ
يل أمرا " الفكرية ساؤل من ذكل ا يار ال يؤخذ به بوضوح مما جيعل الرد عىل  ـي غري أنه  يار آخر بد ًهو  ب لقت خ هي خ
ًبا تحدث عن األثر . عصي يار اآلخر اذلي حيلل دلى ا ية ا يح ما يه، أحاطت علام بأنه من الرضوري تو لو خل ه ض ًعل

ية  ياسات ا يريات يف  بدلان أو ا رشوع املقارانت بني ا بحث ا بغي أن  تصادي وما إذا اكن  مللكالا ن سـق تغ ل مل لي ي
نارص أخرى شلك عام وشامل . عالفكرية عىل مر الزمن أو  ساؤالت  ثل تكل ا بورأت أنه ال ميكن الرد عىل  لت م

توى القطري فقط يف. ملسـبل عىل ا يق هنج  هم  مكومضت تقول إنه من ا بدلان تطبمل ياجات ا ناسب مع ا ل  حت يت
يل  شأهنا مما يؤمل أن يؤدي أيضا فامي بعد إىل  تارة إلعداد ادلراسات  حتصا ب وذكرت .  هتم بدلان أخرىتبياانًخمل

تصور  بارشة العمل ا بار وأنه ال ميكن  يود املفروضة عىل املوارد يف عني الا ملأيضا بأنه من الرضوري أخذ ا مت علق ً
سني يف ا هود تعين أنه مخيف أكرث من  بة يف الاضطالع بعمل جدي وبذل قصارى ا بدلان وأن الر جلملائة من ا غ ل

يعة  هود وحيد أيضا  تطلب تكريس الوقت وبذل ا ية جديدة مما  ياانت  هم العمل ابعامتد عىل  بمن ا ي علم بطب ً جل مل
بدلان اليت ميكن دراسـهتا ناك خطأ وخبصوص مالحظة وفد الرنوجي، قالت إنه من الو. لاحلال من عدد ا هاحض أن 

شري إىل  بغي أن  نص  ييا يف الويقة وإن ا ل ث ينبع ً تني "مط  .لويس إىل ما بعد تكل الفرتة" 2013-2012لسـنفرتة ا

يع  .174 يب  شمول و ية من ا سم بدرجة عا يحات املفصةل ورأى أن الردود  تو مجلوشكر الريس األمانة عىل ا تج ل ل ت ض تسـل ت ئ
تقد أن ا. تساؤالت الوفود يعوأضاف قائال إنه  تصادي الرييس ً بري الا تاز وإنه من املؤكد أن ا ئرشوع  ق خل مم مل

ية للويقة يغة الهنا تلفة دلى وضع ا ناول القضااي اليت أاثرهتا الوفود ا سأةل  ثنظر يف  ئ لص خمل ت م مث دعا احلارضين إىل . سي
رشوع  ملاعامتد ويقة ا  .CDIP/5/7ث

رشوع دون .175 ملوساءل وفد أنغوال عام إذا اكن من املزمع اعامتد ا تعديالت املقرتحةت سـامب . ل ا حوقال إن األمانة 
تقدمي بعض  سمح لدلول األعضاء  بةل  ية خالل ادلورة ا تعرض الويقة غري الر شات  نا بتضح من ا ت مس ث سـ ق مل لي ملق

يقات رشوع يف الوقت احلايل. لتعلا ية لن تعود بأي فائدة يف حال اعامتد ا تدرك قائال إن الويقة غري الر ملوا مس ث . ًسـ
يح ذ  .كل األمرضوطلب تو

يذ نظرا وشكرت األمانة وفد أنغوال وقالت إهنا .176 رشوع وتدرج لك الاقرتاحات املقدمة وبدأ ا ً سرتاجع ويقة ا لتنف ت مل ث
رشوع ملإىل موافقة الريس عىل ا نة يف املايض ئ ته ا للجوفقا لإلجراء اذلي ا تبع ية . ً يغة الهنا ئومضت تقول إن ا لص

نة القادمة  تطرح عىل دورة ا نقحة  للجا سـ يذ يف غضون ذكلمل تكون موضع ا لتنفو وأضافت قائةل من ابب . سـ
نة يعرض جمددا عىل ا نقح  رشوع ا للجاإلعالم إن اقرتاح ا سـ مل  .ًمل

يار ادلراسات واخلرباء  .177 بار الاقرتاح ادلاعي إىل ا رشوع ما دام يأخذ يف الا توقال وفد مرص إنه يؤيد اعامتد ا ت خمل ع
شاور مع  نقطة تعرب عن شعور احلضور . ادلول األعضاءلتواختاذ قرار يف ذكل املضامر اب لوأوحض قائال إن تكل ا ً

رشوع عىل ذكل األساس شديد العامتد ا ملالعام وأعرب عن رسوره ا  .ل
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ية  .178 رشوع غري أنه ذكر األمانة أيضا بأن جمرد إعداد دراسة  نده من اعامتد ا علموقال وفد رسي الناك إنه ال مانع  مل ًع
تدرك قائال إنه  يد وا ًأمر  سـ يات ج تو يد يف الوقت ذاته احلصول عىل معلومات عن مصادر متويل تكل ا صمن ا ل ملف

يذ ذات مغزى أكرب ية ا بو حىت تكون  تحدة أو الو نظومة األمم ا نفمضن  لتم معل ي  .مل

متل اعامتد  .179 سأةل إال أنه يرغب يف معرفة ما إذا اكن من ا يد ا حملوشكر وفد أنغوال الريس وقال إنه ال يود  مل تعق ئ
شلك مؤقت مسودة الا بةلاعامتد الاقرتاحمث بقرتاح  ية خالل ادلورة ا ملق الهنايئ بعد حبث الويقة غري الر مس . ث

شات ادلول األعضاء واقرتاحاهتا  نا قورأى أن ذكل األمر يقلص أيضا إىل أدىن حد خطر عدم مراعاة األمانة  مل ً
ية مسدلى تقدمي الويقة غري الر ساطة اإلحاطة علام ابملع. ث ًواقرتح  يوم واملوافقة عىل بب للومات املقدمة خالل ذكل ا

شـهتا فقط نا ية و رشوع دلى عرض الويقة غري الر قا مس ث  .ممل

بداية خبصوص ويقة غري  .180 نقطة وأوحضت قائةل إن ما ذكرته يف ا ثوشكرت األمانة وفد أنغوال عىل إاثرة تكل ا ل ل
تحديد بحث اب يد ا رشوع  تصل اب ية ال  لر ل مل ي تطردت قائةل إهنا س. قمس تايح إىل رشح سـوا يان الا تعت يف ا فب ل

تني  تو رشوع عىل ا يبب تركزي ا ل صمل تني 37 و35س تو ي وعدم تركزيه عىل ا كام أوحضت قائةل إهنا . 39 و34صل
ية تعرض بإجياز بعض  تني األخريتني تقدمي واثئق غري ر تو يذ هاتني ا مساقرتحت هبدف امليض قدما يف  ي صل تنف ً

تو ية اليت أاثرهتا ا لالقضااي الر بةلئيسـ ملقتان املذكوراتن خالل ادلورة ا وأضافت قائةل إهنا أشارت إىل الواثئق . صي
تني  تو تعلق اب ية فامي  تا ية يف املالحظات الا يغري الر ل ي ت صمس ح تني 39 و34ف تو تصل اب ي فقط ويس فامي  ل صي  35ل

شـهتا37و نا رشوعات اليت جرت  تني تركز علهيام ا ق ا مل تأ. ملل تعني اب كوشددت أيضا عىل أنه  ل ي يد عىل ادلول ً
ساطة إضافة  تحديد وأهنا أرادت  رشوع اب بة إىل ذكل ا شأن طريقة امليض قدما اب باألعضاء اختاذ قرار  ل مل سـ بب لن ً

يح تو ضذكل ا  .ل

نىس تقدمي الويقة غري  .181 يح وطلب من األمانة أال  تو ناء عىل ذكل ا رشوع  ثوقال وفد أنغوال إنه يؤيد اعامتد ا ض ل ب تمل
ية  .مسالر

يةوشكر وفد اجلزائر  .182 نامج عن اإلشارة إىل ويقة غري ر رشوع غري أنه أعرب عن ارباكه ا مساألمانة ورحب اب ث ل ت . مل
رس بوجه خاص عام إذا اكن اإلجراء قد تغري رشوعا خاصا هبا أساسا إال أن األمانة . سـتفوا ية  ًوقال إن للك تو ً ً م ص

ية  تو يذ ا ية  يا ويقة غري ر صتقرتح حا ل مس ث لتنفل س. 39ً يح تكل ا ملوطلب تو  .أةلض

رشوع  .183 ية حتل حمل  ية ال يعين أن ويقة غري ر موشكرت األمانة وفد اجلزائر وقالت إن اقرتاح الويقة غري الر مس ث مس ث
ية تو صنفذ ا ل تني . ي تو تلف اجتاهات ا متل أن  يوأوحضت ابألحرى قائةل إنه  ل صخت يد ورأت 39 و34حي بع إىل حد 

ية كخطوة أو يد إعداد ويقة غري ر تايل أنه من ا مساب ث سعي ملفل رشوع ومن أجل متكني األمانة من ا يذ  بل  لىل  م نف تق
ية إال أهنا أكدت أن الويقة غري  تو تصل ابجتاه ا ساهامت ادلول األعضاء فامي  ثإىل احلصول عىل مزيد من  ص ل ي م

متل عىل اإلطالق رشوع  ية ال حتل حمل  حمالر م  .مس

ها ومرونهتا وأع .184 هموشكر الريس األمانة ولك الوفود عىل تعاوهنا و رشوعتفئ نظر يف الويقة . مللن اعامتد ا ثمث اقرتح ا ل
CDIP/5/5 نونة ية الفكرية"ملع ا تطوير األعامل مللكا تجات  لوتوسـمي ا بدلان األقل منوا ملن ية وا نا بدلان ا ًيف ا ل ل " مل

رشوع ملوطلب من األمانة تقدمي ويقة ا  .ث

ثة اقرت .185 ثا نة ا هورية كوراي قدم خالل دورة ا لوقالت األمانة إن وفد  ل للج يذ بعض مج شطة تريم إىل  شأن أ تنفاحني  ن ب
نة يف الويقة  ية وإن هذين الاقرتاحني طرحا عىل ا يات جدول أعامل ا ثتو للج من  1 مضن املرفقني CDIP/3/7لتص

تقار . 2و نة الرابعة ال ناء دورة ا شات اليت دارت أ نا فومضت تقول إن بعض الوفود أعرب عن قلقه خالل ا للج ث ق مل
بعض املعلوم يمي لالاقرتاحني  ية املطلوبة ومؤرشات ا ثل املوارد املا تقات اجلوهرية  لم ية وسائر ل منواجلداول الز

شاهبةاملزيات رشوعات ابالعامتد عىل . مل ا ملوناء عىل ذكل، أفادت بأنه اتفق عىل أن تعد األمانة واثئق ا ب
سة نة خالل دورهتا اخلا ها عىل ا يقات عدد من الوفود وأن تعر مالاقرتاحني و للج اسرتسلت قائةل إنه اتفق و. ضتعل

نة الرابعة  للجأيضا خالل دورة ا يذ املرحةل األوىل من الاقرتاحنيمتكني األمانة من عىل ً  ادعدتوىل إتبيامن  تنفبدء 
رشوعات لطرهحا سةملواثئق ا نة اخلا م عىل دورة ا ند إىل CDIP/5/5ث وأوحضت قائةل إن الويقة .للج تست 
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يفه وأضافت قائ. الاقرتاح الكوري األول بارة عن مؤمتر قدرت تاك لةل إن املرحةل األوىل من الاقرتاح األصيل  ع
ته  ميبلغ  نظر وإنه طلب مهنا بعدئذ توفري 120 000قمب يد ا رشوع  ل فرنك سورسي وأدرجت يف ويقة ا مل ث قي

رشوع ململخص عن ويقة ا هورية . ث ناد إىل اقرتاح وفد  رشوع أعدت ابال مجوسلطت األضواء عىل أن ويقة ا ست مل ث
نارص ذكل الاقرتاح األصيل يع  تضمن  نظر  يد ا رشوع  عكوراي وأن ويقة ا مج ت ل مل يلك . قث تدركت قائةل إن  هوا سـ

ها عىل وجه أفضل رشوع و تاجئ ا سامح برصد  يف  يح  رشوع خضع  يقا طف حتقنق مل ن لل تطردت قائةل إن . لتمل سـوا
ية  تو رشوع يربط اب صا ل ت ية اليت تدعو إىل الرتكزي ا4مل رشاكت لتمن من جدول أعامل ا ياجات ا لخلاص عىل ا حت

ية  تو رشوع عىل تطوير األعامل وا بني من تركزي ا توسطة كام  صالصغرية وا ل مل  من ذكل اجلدول اليت تدعو 10يتمل
يهنا من خالل  ية الفكرية و ية يف جمال ا ية الو ية الكفاءات املؤ ساعدة ادلول األعضاء عىل  سإىل  حتمللك ن سـ من طم س ت

ية وامل بىن ا تتعزيز تطوير ا شدد بصفة خاصة عىل تدعمي . رافق األخرىلتحل ياق، ذكرت أنه  يويف ذكل ا سسـ ل
تاج ية يف قطاع اإل نا تجارية للهنوض ابلقدرة ا يات ا نتلف أشاكل ا سـ ت ل مجلع فخم تعاون . ل لوأحاطت علام بأن قطاع ا ً

ية نا تجارية والرسوم والامنذج ا يق مع قطاع العالمات ا رشوع اب نفذ ا ية  عألغراض ا لص ل سـ مل لتنمن سي ياانت لت لب وا
رشاكت  رشوع الرييس هو تقدمي ادلمع إىل ا تايل يذكر بأن حمور تركزي ا رشوع ا ية وأن وصف ا لاجلغرا مل ل ئمل ف

ية يف جمال وضع  تجني ا ئات املزارعني وا ئة عن جتمع  نا رشاكت ا توسطة وال سـامي ا حمللالصغرية وا ن شـ ل ل ململ ف
يذها الفعيل من أجل الاتفاع اب يات مالمئة و ناسرتا تنفيج تجاتت توسـمي ا نية الفكرية  ملل واسرتسلت قائةل إن . مللك

ية  متعات ا تصادية يف ا ية والا ية الاجامت يق ا رشاكت هو  حمللالغرض من ذكل ادلمع املقدم إىل تكل ا ع من جملل ق لتحتق
ئة ية ا سامهة يف  لبيفضال عن ا من تمل يامث يكون مالمئا ً تدامهتا  ًوا ح سـهتد. سـ رشوع ال  يوأوحضت أيضا قائةل إن ا مل ف ً

يدين  ية عىل ا سب بل يريم أيضا إىل الارتقاء ابلكفاءات املؤ ية يف قطاع األعامل  لصعتعزيز الكفاءات ا سـ حف سحملل ً
ية  ساعدة ا شطة ا ية إذ تربط أ ناسب متاما مع روح جدول أعامل ا ناحمليل والوطين وإن ذكل الهنج  مل ن ت لتقمن لت ً يت

ية الو تعاون ارباطا ملموسا ابألولوايت اإلمنا ئوا ت ًل تية وتداخل فهياً رشوع نظم عىل ثالث . طن ملوأردفت قائةل إن ا
ية الفكرية وهتدف أوال إىل حتديد  يات ا بحث ووضع اسرتا ية وإن املرحةل األوىل تركز عىل ا ًمراحل ر مللك يج ل تسـ ئي

ناء عىل مزياهتا اخلاصة توسـمي  برية  ية  ها قا تجات اليت  با لل ك بل لن يات م. مل المئة تيجوأشارت إىل رضورة وضع اسرتا
ته وسويقه  تجات وحام نف من ا ية الفكرية تريم إىل تطوير  تشأن ا ي ن ص ملب ثال عىل الاتفاع (مللك نونطوي  ًت م

تصديق يارات ا ية أو  ياانت اجلغرا تجارية أو سائر اإلشارات املمزية أو ا لابلعالمات ا ب خل ف بعد أن حتدد ) ل
تجات سةل من أ. ملنا تألف من  ية  ثا سلومضت تقول إن املرحةل ا ت ن نشطة تكوين الكفاءات وإذاكء الوعي ل

ية الفكرية  تجني واملزارعني احملددة يف املرحةل األوىل إضافة إىل ماكتب ا يات ا مللكسـهتدف يف املقام األول  ن مجع ملت
متعات وتطوير قطاع األعامل وإن  ية ا ية  شاركني يف  يع أحصاب املصلحة ا يني و سؤولني احلكو جملوا من معل مل مج تمل م

هورية كوراياملرحةل األخرية يا مع الاقرتاح األويل اذلي قدمه وفد  رشوع تركز عىل إذاكء الوعي  مج من ا ً شـ . متمل
بة واملدمعة ابلواثئق كجزء من  ثة بغرض عرض اخلربات ا ثا نظم خالل املرحةل ا نظر إىل مؤمتر  تت ا سـو ل ل ملكتل ي سلف

تخدمة ية ا رشوع وتقدمي ا سـا ملهنج رشوع مصمم . ململ لتنوأضافت قائةل إن ا فيذه يف ثالثة بدلان رائدة حدد مل
شمل توفر إطار قانوين محلاية . منتجان يف لك مهنا بدلان  يار ا تخدم ال توأفادت بأن املعايري اليت  ل ت خسـ ست

ية  متعات ا ية ا يني من أجل  يا ية والعالمات املمزية األخرى وتوفر ادلمع والالزتام ا ياانت اجلغرا حمللا من سـ سـ جملب ت ل فل
تجمع املز يات  لوتوفر آ ها للحامية ل تجات ذات املزيات اخلاصة اليت تؤ تجني فضال عن توفر ا هلارعني أو ا ن ملن ًمل

بع سويق اب لطوا تعاون . لت يني يعملون اب شاريني دويني و شاركة خرباء ا رشوع  يذ ا لوقالت إنه اقرتح  حمل ل ت مب سمل نفت
ية الفكرية وسائر ا تاج وماكتب ا ية وقطاعات اإل ئات ا هالويق مع ا له مللكل ن حملل ي يةث نئات الو تاجئ . طي نومن مضن أمه 

ية  تج مبا يف ذكل إاتحة قواعد وإجراءات  تطوير عالمة  ية اكمةل  يضع  رشوع  رشوع ذكرت أن ا خطا ن ل مهنج سـ مل ممل
شطة  ها ومجموعة من أ تصديق عىل اجلودة و تعلقة مبعايري ا ية الفكرية وإدارهتا وقواعد  نشأن الاتفاع اب ل ن بطب م ضمللك

ها مع حاالت أخرىتكوين الكفاءات وواثئق  ها و سمح أيضا ابلرجوع إلهيا و يفادلراسات اإلفرادية مما  يسخ تكن ً . ي
متدة عىل  يات ا رشوع إرساء أنظمة لرصد وقع الاسرتا يذ ا ياهنا قائةل إنه ميكن أيضا خالل  ملعوأهنت  يج مل تب تنف ً

يذ  بل  بقة مبقارنة الوضع  ية ا تاجئ ا يمي  ية وأنظمة  نفاملوارد ا ق تتق ملط ملهنج ن رشوع وبعد ذكلحملل  .ملا
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ياغة الويقة  .186 هود اليت بذلهتا األمانة  هورية كوراي عن تقديره  ثوأعرب وفد  لص للج يذ CDIP/5/5مج تصةل  بتنف ا مل
نة خالل دورهتا الرابعة ها لالقرتاح . للجالاقرتاح اذلي قدمه إىل ا معوشكر أيضا ادلول األعضاء عىل د ً

سد معوما و يه ورأى أن الويقة  سامههتا  ًو جت ث ناسب الاقرتاح املقدم وما أبدته ادلول األعضاء من فم معىل حنو 
ثة والرابعة ثا نة ا شات اليت دارت يف دوريت ا نا ليقات خالل ا ل للج ق مل ًوقال أيضا إنه من . ثوأيد اعامتد الويقة. تعل
ساعدة ها اب بغي  تجات اليت  تحديد ا سار مالمئ  هم اعامتد  ملا ن ل مشلم ن يمل تعلق ابملؤمتر، شدد. مل تالف يوفامي  خ عىل ا

ية من  رشوع هبدف إضفاء درجة عا لاقرتاحه األصيل اذلي اكن يدعو إىل عقد املؤمتر خالل املرحةل األوىل من ا مل
نطوي عىل عقد املؤمتر يف املرحةل األخرية ية اليت  رشوع احلا رشوع عن ويقة ا تالوضوح عىل ا ل مل ث  واتفق مع .مل

رشوع الراهناألمانة خبصوص مزااي عقد املؤمتر يف املرحةل  تايل عىل تصممي ا ملاألخرية ووافق اب وشدد يف الوقت . ل
ثل  سار بديل  شاف  بغي ا رشوع وأنه  ثل يف تعممي ا يق هدفه األويل ا مذاته عىل أنه ما زال يأمل  ن محتق تك مل سـمت ي مل

يقا ذلكل تجات  يار ا ية ال ًآ حتق ن ت ملل رشوع. خ تعلق بوصف ا يا  با اث ملووجه  ي ن ًطل رشوع ًوأحاط علام بأن اقرت. ً ملاح ا
همة وفقا ملا يرد ذكره يف الصفحة  ته ا شاط من أ يجي  ية الفكرية الاسرتا ًشري إىل تطوير ا مل شطمللك ن ت ني  من 2ك

تجارية CDIP/5/5ثالويقة  ية والعالمات ا ياانت اجلغرا ية ال تصف إال ا ل ابللغة اإلنلكزيية وأن الويقة احلا ب ل فث ل
بغي ية الفكرية اليت  نكحقوق من حقوق ا ية الفكرية يف حني أن تطوير يمللك يات ا مللك الاتفاع هبا يف اسرتا يج تن

ية الفكرية املالمئة مبا فهيا  يع حقوق ا بغي أن يركز تركزيا أوسع عىل الاتفاع  يجي  ية الفكرية الاسرتا مللكا ن جبممللك ن ًت ي
ساعدة ا ية  ياانت اجلغرا ية وا تصديق والعالمات امجلا تجارية وعالمات ا ملالعالمات ا ب ع ل فل ية ل حمللمتعات ا جمل

يذها توسـمي و يات ا توسطة عىل وضع اسرتا رشاكت الصغرية وا تنفوا ل يج مل يق ذكل املعىن . تل بغي  تطبورأى أنه  ين
رشوع يف الويقة  ية مضن وصف ا ثاألوسع عىل لك األجزاء ا مل سودة اقرتاح CDIP/5/5ملعن سجاما مع روح  م ا ًن

يقات ادلول األعضاء األخرى ية الفكرية الواردة يف وأوحض . تعلوفد كوراي و ية  بارة وضع اسرتا للملكقائال إن  يج تع ً
ثل  ية الفكرية  تفع بأدوات ا بة  نا سويق  يات  ياغة اسرتا ماقرتاحه تعين  مللك ن تم سـ ت يج ياانتتص تجارية وا بالعالمات ا  لل

ية ث. فاجلغرا ثا نة ا ناء دورة ا شات اليت جرت أ نا ند أعرب عن أمهل خالل ا لوأفاد بأن وفد ات ل للج ث ق مل شأن يل بة 
بغي  توسـمي اليت  تصةل اب ية الفكرية ا ية كجزء من حقوق ا ياانت اجلغرا رشوع ا شمل ا نالاقرتاح أن  مللك يف ل مل ب مل لي

ند يف ذكل تفق مع وفد ات رشوع وأنه  يلالاتفاع هبا يف إطار ا ي مل سمل أيضا بأن أنظمة حامية . ن تدرك قائال إنه  ًوا ي ًسـ
تلف بني بدل وبدل  ية قد  ياانت اجلغرا ختا فب تضمن وصف ل ياق أن  يآخر وإنه يرى من األفضل يف ذكل ا لسـ

بار أيضا وفقا لألنظمة القانوية  بديةل يف عني الا رشوع برصاحة أكرب اإلشارة إىل احامتل أخذ احلقوق ا نا ت ل ًمل ً ع
تصدير يدة وبدلان أسواق ا بدلان ا سارية يف ا لا ل ًوأضاف قائال إن ادلول األعضاء اتفقت خالل دوريت . ملسـتفل

ية وإن واثئق للجا شأن ا بو  يذ جدول أعامل الو ية اقرتايح وفد كوراي يف  ثة والرابعة عىل أ ثا مننة ا ب ي مه ل لتل تنف
يذ الاقرتاحني املذكورين تضمن يف الوقت احلايل خطط معل ملموسة  رشوعات اليت أعدهتا األمانة  لتنفا ت . مل

سـىن بدء  رشوع حىت  تايل أن توافق ادلول األعضاء عىل ا توطلب اب مل رسعةيل بيذه   .تنف

بحث  .187 يد ا رشوع  رشين وقال إن ا بع وا يا ابمس الاحتاد األورويب ودوهل األعضاء ا با لوحتدث وفد إ مل لع سـ ن قسـ ل
تني  تو يناول ا صل سامهة يف تطوير 10 و4يت شودة يه ا ية وإن األهداف ا يات جدول أعامل ا مل من تو ن من ملص لت

تجات ع يازة عالمات ا ية و متعات ا ناألعامل يف ا ملحملل ح ية الفكريةجمل ناسب حبقوق ا مللكن طريق الاتفاع ا مل ومىض . ن
يل  ية معاجلة إجراءات  ية لضامن فعا سات الو سني كفاءات املؤ سـهتدف  رشوع  سجيقول إن ا ل ن س حت ي تمل ط

تجات عىل  شأن وقع توسـمي ا ثاين وإذاكء الوعي  ها يف املقام ا ية و ياانت اجلغرا تجارية وا نالعالمات ا ب ل ب ملل حفصل ف
تدامة يف تطوير األعامل  ية ا ية يف إطار أولوايت ا توسطة ا رشاكت الصغرية وا ية وا متعات ا سـيف ا من حملل مل ل ملحملل لت جمل

ثالث ية ابلرتكزي عىل الاتفاع . لاملقام ا متعات ا ية ا سامه يف الواقع يف  رشوع قد  نواسرتسل قائال إن ا حملل من ي جململ ت ً
ياان يدان ا ية الفكرية وال سـامي يف  يجي اب بالاسرتا لت م تجارية وإن الاتفاع املالمئ مللك ية والعالمات ا نت اجلغرا ل ف

تجات وزايدة إيرادات الصادرات مية ا تعزيز  سمح  ية الفكرية  نحبقوق ا ب ملي ق ياق، رأى أن . مللك لسـويف ذكل ا
يذ  ية الفكرية هو أمر أسايس  بة لالتفاع الفعال اب نا ية ا بىن ا ية وا نفالارتقاء ابلكفاءات املؤ لتمللك ن سـ مل ت ل تحسـ لس

يات . رشوع عىل حنو فعالملا بحث ووضع اسرتا ثالثة أي ا ية ا رشوع الر نارص ا يجوأردف قائال إن  ل ل سـ مل تع ئي ً
ية عىل وضع  نا بدلان ا ساعدة ا ناسب  بدو أهنا هنج  ية الفكرية وتكوين الكفاءات وإذاكء الوعي  ما م لمللك ل مل ت
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تايل ال يب اب ية الفكرية و ية مالمئة يف جمال ا يات و لاسرتا تج ن سـيج ط تت توسطة مللك رشاكت الصغرية وا ملياجات ا ل حت
ية تجات ومن . حمللا بدلان وا يار ا رشوع، ارتأى أنه من األسايس تويخ ادلقة يف ا يذ ا تصل  نوفامي  ل ت مل ملي خ بتنف

ية  ياانت اجلغرا ناية خاصة لوجود إطار محلاية ا ند ذكل إىل املعايري املقرتحة بإيالء  فالرضوري أن  بت لع يس
ية الفكريةواإلشارات املمزية وتوفر  ها خصائص حمددة وقابةل للحامية عرب حقوق ا نة  مللكتجات  ل ي معن تطرد . م سـوا

رشوعات وأن يأخذ ذكل اجلدول  يذ ا بدء  يا واترخيا  رشوعات جدوال ز تضمن واثئق ا بغي أن  ملقائال إنه  ل ن مل نفت تن ًم ً ً ي ً
رشية نظمة للموارد ا ها ا ية اليت يلزم أن  بان املزيا بالزمين يف ا مل ن لسـ ختصص سد .حل رشوع  جي وأضاف قائال إن ا مل ً

توى احمليل وفقا ملا ورد ذكره يف الويقة  تطوير األعامل عىل ا ية  ية بإاتحة أداة  ثروح جدول أعامل ا سـ ل معل ًمن مل لت
ية ية الو تعاون يف إطار أولوايت ا بو يف جمال ا شطة الو نويوجه أ من ل ي طن باب أعرب ابمس الاحتاد . لت سـوتكل األ ل

رشوعاألورويب ودوهل األعضا تاجئ ا رشوع وتطلعه إىل حتقق  تطوير ا يده  ملء عن تأ ن مل ل  .ي

رشوع .188 ند أيضا ا ملوأيد وفد ات بدلان األقل منوا يوفر . ًيل ية وا نا بدلان ا يني يف ا تجني ا ًوقال إن العديد من ا ل ل ل حملل من مل
تج سـهتلكني ال يعرف بعد تكل ا ية اجلودة غري أن العديد من ا ها وعا نتجات فريدة من نو مل ل ملن ع ات مما يعزى م

تجاهتم تجني يف تطوير عالمات  نجزيا إىل عدم جناح أوئك ا ن ل مئ مل تصدي . ً رشوع هيدف إىل ا لوأضاف قائال إن ا مل ً
ية الاعرتاف  تجات ا نح تكل ا ية و سو تحدايت ا تغلب عىل تكل ا شلكة بإاتحة هنج معيل  حمللتكل ا ن ت ل لل مل ملل م يق ل

تحقه ساعد. تسـاذلي  رشوع يف  موأشار إىل فائدة ا ية الفكرية مل يني عىل الاتفاع املالمئ اب تجني ا مللكة ا ن حملل  ملن
تجارية ية والعالمات ا ياانت اجلغرا لوال سـامي ا فب نة األول اذلي . ل رشوع ا رشوع هو  للجوأحاط علام بأن ذكل ا م مل ً

برية ية  يهنا بدله أ ية عدة من  ية اليت تعلق علهيا بدلان ان ياانت اجلغرا كشمل ا مه ب بي م ف يان. ل تمت  بوا ًه قائال إن بدله خ
ية يف ذكل الاجتاه ية إضا رشوعات  هد تصممي  تطور ويأمل أن  ثل ذكل ا فيرحب  معلش م ل  .يمب

رشوع حول  .189 ية الفكريةملورحب وفد بامن اب تطوير األعامل مللكا تجات  لوتوسـمي ا بدلان  ملن ية وا نا بدلان ا ليف ا ل مل
يه ب. ًاألقل منوا نرصا حمددا يعلق  شمل  رشوع  علورأى أن ا ع ي ًمل شاركة فعاةل وأن ً يه  ية كربى وقد شارك  مدله أ فمه

تعلق  يد الوطين وإرشادها وال سـامي فامي  تخذة عىل ا يه اإلجراءات ا بريا يف تو هاما  هم إ ييذه  لصع مل جك س س ًنف ً ي ست
ية ياانت اجلغرا فاب توايت وأعرب . لب سأةل هتمت هبا احلكومة اهامتما شديدا عىل أرفع ا سأةل يه  سـوقال إن تكل ا م ململ ً ً

ية الفكرية الوطين وهجات أخرى بدمع ع تب ا بدل و ساعد ا يل  رشوعا من ذكل ا تقاده بأن  مللكن ا مك ل ي ب م سع لق ً
ية ياانت اجلغرا تعراض عىل حنو فعال فامي يربط بوجه خاص اب يل والا فمعاجلة إجراءات ا ب ت سـ لسج تطرد . لت سـوا

بدل شاهبة أخرى مضطلع هبا يف ا شطة  يمكل أيضا أ رشوع  لقائال إن ا م ن سـ ًمل سامهة يف تطوير األعامل يف ً مل اب
يات امحلاية  شأن وضع آ بدل ويكون الوعي يف الوقت ذاته  تصدير يف ا لمتعات حمددة والهنوض بقدرات ا ب ل ّل جم

توسـمي املالمئة  يع . نوالاتفاع هبالوا رشوع وعن أمهل أن يؤخذ تكلمجلو شديد  سه ا باب، أعرب عن  للم األ ل حتم سـ
بدل رائد  بار  لتنبدله يف الا ك رشوع األويلعت مليذ ا  .ف

تجات  .190 يةل لرتوجي ا ية الفكرية كو يدة عن الاتفاع اب رشوع يقدم دراسة إفرادية  ندا أن ا نورأى وفد  سـ ن مل ملك مللك ج
يات  تيسمعلوسمل بأن  توسـمي  تأشري وا تكا ل برية ذلكل الغرضل ية  ك أ نة . مه با ناك عددا من الطرق ا يوقال إن  ت مله ً

ية تفاع اب تجات ابال مللكلرتوجي ا ن ياانت ملن تجارية أو ا شمل عادة الاتفاع ابلعالمات ا ب الفكرية وإن تكل الطرق  ل ن لت
ية أو عالمات  نصفة اليتفاجلغرا تجارة ا ثل عالمات ا شأ  ياانت أخرى تذكر ا تصديق أو  ملا ل ن ب مل ياان مل ً تودل أ ح

تصديق تلفة إال أن لك تكل األ. لعالمات ا تلفة دلهيا أنظمة  خموأضاف قائال إن بدلاان  خم ً يا ذكل ً بد ًنظمة تدمع  ئ م
تاجئ املرجوة نوع من ا نا تصديق والعالمات . لل رشوع لإلشارة أيضا إىل عالمات ا لواقرتح مراجعة وصف ا ًمل

يد بدله  يانه معراب عن تأ ـى  ية وأ ياانت اجلغرا تجارية وا سائدة إىل العالمات ا ية إضافة إىل اإلشارة ا يامجلا ب ب ل ل ًع هن ف ل
 .اجعةللمرشوع يف حال إجراء تكل املر

برية من  .191 توسـمي من خالل الاتفاع ابلطائفة ا يات ا يا أن تكوين الكفاءات يف جمال اسرتا لكورأى وفد أسرتا ن ل يج تل
ية وخص ابذلكر  يذ جدول أعامل ا ية يف  يدة و سامهة  ترب  ية الفكرية  ها نظام ا يارات اليت  منا معل م يع لتخل نف مف مللك تيح يت

تني  تو يا ها ًواسرتسل قائال إن بدله يؤ. 10 و4صل تعديالت اليت عر رشوع رشيطة أن تدرج األمانة ا ضيد اعامتد ا ل مل
هادئ وال . وفد كوراي يط ا يا وا نطقة آ رشوعات أخرى مضطلع هبا يف  رشوع يمكل  لورأى أيضا أن ا حملم سـ م مل ً
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رشوع القرية الواحدة والعالمة الواحدة اذلي تديره كوراي يف إطار  بدلان مسـامي  تصادي  تعاون الا لبرانمج ا قل
هادىآ يط ا ليا وا حمل رشوعني يف سـ شكر إىل كوراي عىل ا يه ا تو ته  تمت  ته وا يا يف رعا ملء وشارك أسرتا ل ب لكم ي ل جت خ

بو ومضن  يياق الو هادىسـ يط ا يا وا بدلان آ تصادي  تعاون الا لبرانمج ا حملق سـ ل  .ءل

يح  .192 يك تو ضوطلب وفد ا رشوع نظرا إىل عدم اإلشارة ملكسـ شاركة يف ا بدلان ا يار ا ًية ا مل مل ل خت تحديد إىل أي يفك لاب
سه رشوع  يار مضن ا نفإجراء لال مل رشوعاهتا . خت بدلان يف إطارها إرسال  يع ا ناقصة  مورأى أن طرح  ل تسـتط م

يةل شفافة لالضطالع بذكل ناسـهبا هو و سـلرتى مدى  يذ يف . ت لتنفوطلب أيضا تعديل اجلدول الزمين اخلاص اب ً
ي تاملرفق الوارد يف الويقة هبدف اسـهتالل األشطة اب ن يق خث ية  بدلان نظرا إىل عدم وجود أي إشارة إىل  بار ا تطل كيف ً

يار وموعده ياانت . ختإجراء الا ية وا ية عىل العالمات امجلا يك من أ بوأخريا، ذكر جمددا ما تعلقه ا ع مه لسـ ملك ً ً
تقاده أن تكل األدوات قد تهنض  ها من دور همم ودامئ يف ذكل اجملال وأعرب عن ا ية نظرا إىل ما  عاجلغرا ل ًف

ناجتة عن . لتمنيةاب ية ا ياانت اجلغرا متكن من اختاذ خطوات فعاةل محلاية العالمات وا لورأى أيضا أن بدله  فب ل سي ً
تجني  ية للمزارعني وا ية وال سـامي دلى وجود  متعات ا تجات يف ا ساعد عىل توسـمي ا رشوع مما  نا مجع حملل ن ي ململ جململ

يني تجات حمددة ذات خصائص. حمللا ها امحلاية وتكون منوأفاد بأن بدله دليه  تشمل ومزيات خاصة جدا ميكن أن  ً
بل تحداث العالمات يف ا ملسـتقحمل ا  .سـ

بة  .193 رشوع دون أي شك اب سـهيا ا برية اليت  ية ا شريا إىل األ رشوع وأيده  سـورحب وفد برابدوس اب مل ت مه م لنمل يك لك ً
ث يفة  بدلان الصغرية وا بدلان األقل منوا مبا فهيا ا ية وا نا بدلان ا مإىل ا لضعم ل ل ل وقال إنه اطلع عىل معايري . ل بدلهًل

يار الواردة يف اجلزء  بق عىل عدة بدلان 3-2ختالا رشوع غري أنه الحظ أن تكل املعايري  نط من ويقة ا مل تث
بدلان يار ا تعىن اب هات اليت  رشوع وعن ا نفذ فهيا ا نطقة اليت  رس عن ا لوا ت سـ مل مل ختف جل سي يانه معراب . سـ تمت  ًوا ب خ

بة بدله يف معرفة ما  يل غعن ر رشوع يف بدلان أخرى يف مرحةل الحقة ويف  يذ ا سجإذا اكن من املزمع  تمل تنف
يه مىت ما أمكن األمر رشوع  يذ ا فاهامتمه  ملنف  .بت

رشوع .194 ية وعن رسوره القرتاح ا سأةل شديدة األ يا  نولو ناعه بأن نقل ا سودان عن ا ملوأعرب وفد ا مه م ت جل لتك . ق
رشوع ابلفائدة عىل  مجوعرب عن أمهل أن يعود ا بدلان األقل مل ية وا نا بدلان ا ليع ادلول األعضاء وخص ابذلكر ا ل مل

ية . ًمنوا ساعدة ا تقدمة تقدمي ا ية ا نا بدلان ا هورية كوراي وأعرب عن أمهل أن تواصل ا نوأيد اقرتاح وفد  مل مل ع لص لتقل مج
بدلان األقل منوا بوجه خاص ًإىل ا نغافورة. ل وقال إنه طلب . سـوذكر احلضور ابلقرارات اليت اختذت عقب مؤمتر 

سار الطويل ابجتاه إدراك  متكن من بدء ا ية حىت  نا بدلان ا ساعدة إىل ا مترار يف تقدمي ا مليف تكل احلاةل الا ل ل تمل مسـ
بدلان األكرث تقدما ًا ها . ل ساعدة يف وضع  بدلان األقل منوا من ا يد ا خططوأعرب أيضا عن أمهل أن  ملتف ًل تسـ ً

ية ياهتا الو نواسرتا طيج يانه معر. ت ـى  بوأ رشوع وشكر األمانة عىل تقدميه وإعدادههن متد ا ملاب عن أمهل أن  يع ً. 

يقات اليت قدمهتا ادلول األعضاء خالل ادلورة األخرية بوضوح يف  .195 يد ا تعلوأعرب وفد الربازيل عن تقديره  لسـ لتج
نص اجلديد املقدم بني أن صغار املزارعني وا. لا يدان  ية يف ذكل ا تجربة الرباز توقال أيضا إن ا مل يل ل ملنتجني يصادفون ً

هم متكني أوئك  تجاهتم وتصديرها وإنه من ا سويق  لعادة مصاعب مجة من أجل ضامن معايري اجلودة الالزمة  ن ملت م ل
ية يع اجملاالت ا هم ابخلربة واملوارد الالزمة يف  تاهجم بد سني إ ناملزارعني من  مج ن ملعحت ومىض يقول إنه من . مع

نظمي أ تجون من  متكن ا نفالرضوري أن  ت ملن ية ي تاج وفقا ملعايري اجلودة  ية واإل بادرات  بغهم والاضطالع  ن جتمع ًمب س
ية ياانت جغرا ية أو  شاء عالمات جتارية أو عالمات جام فإ ب ع بار . ن هم األخذ يف الا تطرد قائال إنه من ا توا عسـ مل ً

يدية من ذكل ورأى أنه من الرضوري أن تواص متعات ا لتقلرضورة عدم تصديق اجلودة يف حال ترضر ا ل تكل جمل
تقةل تجاهتا بصورة ممزية و متعات تطوير  سـا من م تحديد . جمل بة يف وضع بعض املعايري  لوأردف قائال إن بدله يدرك الر غ ً

يارها بغي ا بدلان اليت  تا خل بدل الاجامتعي . ين ياق ا بار  يقا ذلكل الغرض، اقرتح أن يؤخذ أيضا يف عني الا لو سـ عت ً ً حتق
تصادي مضن أحاكم اتفاق تربس وأوج يوالا تجارية يف مجةل ق ية والعالمات ا ياانت اجلغرا تصةل اب له املرونة ا ب فمل ل
يا مع روح جدول أعامل  ًاملعايري املقرتحة  يةمتشـ يح املوارد اخملصصة يف ا. لتمنا بوأخريا، طلب تو لض  ".خالفه "ندً

تعديالت اليت اقرتهحا سابقا وفد كوراي .196 رشوع مع ا ية ا تحدة األمر ًوأيد وفد الوالايت ا ل مل رشوع . يكمل ملورأى أن ا
ية  بدلان األقل منوا وتزويدمه خبارطة طريق خبصوص  ية وا نا بدلان ا تجني يف ا يه ا تو يدا  يفيكون  م ج كمف ً لً ل ل ن ل ملسـ
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تجاهتم يل أجر أكرب عىل  توسـمي هبدف  تجات ونظمي محالت انحجة  نحتديد ا حتص لل ت من تطلعه . مل بوأحاط أيضا علام  ً ً
ية دورية  يذهحلإىل احلصول عىل تقارير مر رشوع و ية وضع ا تنفعن  مل يق أهداف . معل ساعدة عىل  يا إىل ا حتقو مل ًسع

شاطرة خرباهتم  تعداد  بة اخلرباء من القطاع اخلاص يف بدله اذلين يكونون عىل ا رسه خما ملالاقرتاح، قال إنه  سـ ط ي
تجاهتم تجات خاصة  توسـمي ا بادرات انحجة  شأن  نومعارهم  ن ل مبب مل م  .ف

رشوع اذلي قدمه وفد كوراي حول وحتدث وفد أنغوال ابمس اجملم .197 ية ورحب اب ملوعة األفر ية الفكريةيق وتوسـمي  مللكا
تطوير األعامل تجات  لا بدلان األقل منوا ملن ية وا نا بدلان ا ًيف ا ل ل رشوع، قال إن اجملموعة . مل يذ ا تعلق  ملوفامي  بتنفي

يدة هات ا ية مضن ا بحث األفر سات ا ية تطلب أن تكون مؤ تفاألفر جل يق ملسـيق ل ًف قائال إن اجملموعة وأضا. س
ية من الربامج واملواد كجزء من  ية ا يط وتوفري ا سة  بة لعقد  ناية الوا ية تطلب إيالء ا تاألفر ختط جل لتحلع ن ج لبيق

رشوعني  يذ ا متس يف الوقت ذاته  رشوع و يذ ا تصل  شاط ا ملا مل مل نفن تنف تلل يع CDIP/5/5 وCDIP/5/4بت مج يف 
ية بدلان األفر يقا يد اجملمو. ل ها يوأعرب عن تأ تجات اليت  بدلان وا رشوع وقال إهنا تطلب زايدة عدد ا يشملعة  ن ل ملللم

بة إىل عدة بدلان متةل اب رشوع إذ تعرتف بفوائده ا سـا لنمل  .حمل

رشوع  .198 شديد  يده ا ية وأعرب عن تأ يان اذلي أدىل به وفد أنغوال ابمس اجملموعة األفر للموأيد وفد املغرب ا ل ي يقب ل
يع نطاق تو سـوالاقرتاحات املقدمة  يد احمليلل متعات عىل ا ياجات ا شمل ا لصعه حىت  ت جملي ًوأحاط علام بأن . ح

نظر يف اخلربات احملصةل خالل  نظمي مؤمتر  نطوي عىل  رشوع مصم عىل ثالث مراحل وأن املرحةل األخرية  للا ت ت مل
رشوع مليذ ا ي. تنف شطة  رشوع العام هو متويل األ شاط ألن اجتاه ا ثل ذكل ا بوساءل عن وجاهة  ن مل ن لتلت ل ة م

ية الفكرية شأن ا يات املالمئة  بدلان األقل منوا اليت تريد وضع الاسرتا ية وا نا بدلان ا ياجات ا مللكا بم يج ل ل ل تت ً وقال . ح
متل توقع  بدلان ألنه  بات أكرب عدد ممكن من ا ية  ية الالزمة  هورية كوراي تعزتم اقرتاح الوسائل املا حيإن  ل طل ب لتلل مج

ناك ما يقطع  بات عديدة ويس  يه  هتو لطل يار إذ حيظى ج يقع علهيا ا بدلان اليت  يقني خبصوص ا شك اب خلا سـ ل ل ل
ثري من ادلول األعضاء رشوع ابهامتم ا لكا  .مل

نفذ فهيا  .199 بدلان اليت  يار ا ناك حاجة إىل معايري حمددة ال رشوع املقرتح ورأى أن  توساند وفد أذريجان ا ل ت ه مل خب
تجات رشوعات وحتديد ا نا نجاح. ململ تصل مبؤرشات ا لوفامي  تة رتح حذف اإلشارة إىل ، اقي سـما يصل إىل 

تارة تجات  ية  ياانت جغرا يل عالمات جتارية أو  خمإيداعات  ن ب ملسج فت مضن ًواسرتسل قائال إن الفقرة األخرية . ل
تصل مب ناحجملاجلزء ا يذ ا لؤرشات ا تاجئ ولتنف شريلنمؤرشات ا تة إيداعات ت  لتسجيل عالمات سـ إىل ما يصل إىل 

ي ياانت جغرا فجتارية أو  بب ةب يح  تار وطلب تو رشوع ا ية فامي يربط اب ئات ا بة إىل عدد من ا س اب ض خمل مل ت حملل ي هسـ لن ل
تة إيداعات تصديق يف تكل املرحةل. سـقرص عدد اإليداعات عىل   .لكام طلب إدراج بعض أنواع عالمات ا

ها .200 رشوع وشكر األمانة عىل إعداد الويقة وتقد يده  يا عن تأ با ميوأعرب وفد إ ث للم ي ن يه وأبدى أيض. سـ ته يف تو جا ر غب ً
نة الرابعة متد خالل دورة ا تاز اذلي ا شكر إىل وفد كوراي عىل اقرتاحه ا للجا ملم هوم أن . عل ملفوقال إنه من ا

تحداث عالمات بة إىل صغار تر قد ون ممزية وتطويرها والاتفاع هبا أم جتاريةسـا ية انحجة اب سـمن عن اسرتا نيج لت
ية نا بدلان ا تجني يف ا ما ل ل سنيملن يد والاتفاع حت هبدف  تقا مية املضافة وحامية ا هم يف ا نفاذ إىل األسواق مما  ن ا ل ل لقل يس

يدية يدة جدا يف وضع تكل . لتقلابملعارف ا ية قد تكون  ياانت اجلغرا ًورأى أن أسامء العالمات وا مف ف لب
شلك ملموس إىل ا يادين أخرى أوسع نطاقا غري أنه أشار  يد احمليل ويف  ية عىل ا بالاسرتا ب لصع ليج ًت ياانت م

ية يف ذكل اجملال ألن الغرض مهنا  تعزيز الفعا شودة  يقا اتما األهداف ا ية اليت ميكن أن حتقق يف رأيه  لاجلغرا ل ملن ً ً حتق ف
تجات ونظام  تج تكل ا يث  ية  نطقة اجلغرا تجات ومزيات خاصة من مزيات ا نوع معني من ا ها  نهو ر مل ن ملب نمل ح ف تبط

تاج معني ته يف اقرتاح تعد. نإ بح غبوأعرب عن ر رشوع  نوان ا يصيل  مل ية الفكرية وتوسـمي "لع رشوع حول ا مللكا مل
تطوير األعامل  ية  ياانت اجلغرا تجات وا لا ب فن ل بدلان األقل منوامل ية وا نا بدلان ا ًيف ا ل ل ية ". مل تو نظر إىل ا صولفت ا ل  1ل

ناء عىل الطل ية  ساعدة ا بو ا نص عىل رضورة أن تقدم الو ية اليت  بمن جدول أعامل ا ن مل ي ت لتقمن سم تكل لت تتب وأن 
ية  تو ياجاهتا اخلاصة مث إىل ا ية وا نا بدلان ا بان أولوايت ا ية وتأخذ يف ا شفا ساعدة اب صا ل ت ل ل سـ ل حمل م يف 6حلف تض اليت 

ياد حلبدأ ا يدة خدمات . م هات ا يع ا يح  ياد و رشوع اب سم ا تايل أنه من الرضوري أن  تفورأى اب جل سـت ملي مجل حل مل ت يل
توسـمي ا تصل  ية فامي  ساعدة ا با ي ن يةلتقمل ياانت اجلغرا فتجات وا ب لن هات . مل بغي أيضا متكني ا جلومىض يقول إنه  ًن ي
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يا مع ذكل يف  ته  ها وأفصح عن ر تخدام أي أداة ترى أهنا تعود بأقىص الفوائد عىل مصا يدة من ا ًا شـ ب متسـ غ حل ملسـتف
توسـمي فقط عىل غرار ما يرد يف رشوع لكام أشار إىل ا ية إىل نص ا ياانت اجلغرا لطلب إضافة ا مل فب   اجلزءل

ية وأنه ) أ(2-3 تيس أ ية  ياانت اجلغرا توسـمي وا ية ا توسـمي إذ رأى أن الك من  تعاضة هبا عن ا مهأو الا ب ل معل ل يكسـ ف ل ً
تحقق فعال إال من  ياد ال  تجابة للطلب وا هوم الا تني وأوحض قائال إن مراعاة  سأ ًال بد من اإلشارة إىل ا تً حل سـ ل مفمل

تطرد قائال إنه يرغب يف . خالل ذكل توا ً سائلسـ ميط األضواء عىل ثالث  ففي املقام األول، أبدى اهامتمه . سل
تجني واملزارعني  يات ا ية و متعات ا شاورات مع ا ية إجراء ا يل عن  تفا نابحلصول عىل املزيد من ا مجع حملل مل ص ملل جمل كيف

يات وأنه متعات وا ثل اخلطوة األوىل يف حتديد تكل ا مجلعوغريها ورأى أن لعهل من الرضوري أن  جملمت بغي بعدئذ ت ين 
ية متعات كخطوة اث تعاون مع أوئك األشخاص وتكل ا يات اب نوضع الاسرتا ل ل جمليج ية . ت ثا سأةل ا نوأردف قائال إن ا ل مل ً

تكامل املرحةل األوىل سـتربط بإماكية ا ن بارشة األعامل لصاحل لك هجة من . ت هوم أن  موأضاف قائال إنه من ا ملف ً
متةل يف الوقت ذات يدة ا هات ا حملا تف ناء عىل ذكل عىل عدد صغري من ملسـجل يقع  يار  ية معقدة وأن ا به  سـ خل معل

شلك تدرجيي بات  تجابة للك ا نواي هبدف الا متعات  با لطل سـ ًسـ نب بعض املصاعب . جمل بو  جتواقرتح أنه بإماكن الو ي
ي ية اجلغرا نا ناطق موضع أكرب درجة من الاهامتم من ا سابقة والاعامتد عىل  تجارب ا فابإلحاطة علام اب ح لم ل ل . ةً

نوع من املواد وأحاط علام بأن  نه حتديد ذكل ا ًورأى أن عقد مؤمتر أمر ال ميكن تربيره إال إذا اكن الغرض  ل م
ية غري جمدية تعممي احملدود قد حيول ذكل إىل  معلا  .ّل

ية األمانة عىل الويقة  .201 هورية ادلو ثوشكر وفد ا يك رشوع اذلي اقرتحه وفد كورايCDIP/5/5مينمجل . مل اليت تعرض ا
بادرةو ملشكر أيضا وفد كوراي عىل ا سأةل. ً ية عىل ا رشوع وقال إنه يعلق أ ملوأيد اعامتد ا مه رشوع . مل ملورأى أن ا

ية الفكرية ويعود ابلفوائد  ية من الاتفاع عىل وجه أفضل اب نا بدلان ا تاج يف ا مللكهم يف متكني قطاعات اإل م نس ل ل ن ي
نفاذ إىل األسواق ورحب  تجات وا سويق ا بتنفعىل  ل ن رشوعملت  .مليذ ا

ها .202 رشوع واألمانة عىل إعداد الواثئق وعر ييل وفد كوراي عىل تقدمي ا ضوشكر وفد  مل رشوعات . شـ مبوأحاط علام  ً
هادىمشاهبة مضطلع هبا يف إطار ب يط ا يا وا بدلان آ تصادي  تعاون الا لرانمج ا حملق سـ ل شارك ل يء وقال إن بدله 

تطرد قائال إن بدله بوصفه. مشاركة فعاةل يف ذكل ًوا بدي اهامتمه ابلهنوض سـ ية  تجات الزرا ي بدلا مصدرا  ع للمن ً ً
تويني احمليل وادلويل من مجةل مجموعة اكمةل من  ية عىل حد سواء عىل ا ياانت اجلغرا تجات واب سـتوسـمي ا ب ن ملب ل فمل

ية ويرى رضورة ذكل نا بدلان ا توسطة يف ا رشاكت الصغرية وا تاحة  يارات ا ما ل ل مل لل مل ومىض يقول إن طاقات . خل
تصل توسـمي ية عىل اإلطالق فامي  ترب أسا ية الفكرية  ية ا يث اسرتا ية من  ياانت اجلغرا تجات وا ي ا سـ تع يج ب مللكن ح تف ل مل

تصديق ية وعالمات ا تعديالت اليت اقرتهحا وفد كوراي مبا يف ذكل العالمات امجلا لاب ع واقرتح إدراج تكل . ل
يده هل رشوع وأعرب عن تأ نارص يف ا يا مل ية عن اإلجراء املزمع وطلب من األمانة توفري. لع ف معلومات إضا

رشوع ساعدة يف ظل ذكل ا يد من ا بدلان اليت  يار ا تخدامه ال ملا مل ل ت سـتفسـ  .ستخ

بادرة  .203 هورية كوراي عىل ا ية وشكر وفد  يان اذلي أدىل به وفد أنغوال ابمس اجملموعة األفر شقر ا ملوأيد وفد مد ب مجغ يق ل
رشوع واألمانة عىل إعداد الويقة  ثشأن ا مل تجني . CDIP/5/5ب ساعدة املزارعني وا هوم  سانه  نوأبدى ا م ملتح ملفسـ

يا مع ذكل نة إىل العمل  رشوع ودعا ا يا يؤيد ا تجاهتم وقال إن بدله بوصفه بدلا زرا ًعىل توسـمي  شـً للج مل ع متن ً . م
رشوع يذ ا بدل رائد  يار بدله  ية يف ا هورية ادلو نضام إىل وفد ا ته  ملوأعرب عن ر ك ت نفب يك مجل تم خ لن مي ً  .غ

تجات وقال وف .204 رشوع حول توسـمي ا يد ا ته يف تأ ية وأبدى ر تجات الزرا يا بدل مصدر  يا إن  ند  مل ي ب ع ملن غ للم ن ين كي ك
بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا ًتطوير األعامل يف ا ل ل ل ية . مل ساعد عىل تعزيز  رشوع  منومىض يقول إن ا ي تمل س

تج ية والعالمات ا ياانت اجلغرا شديد عىل ا ية اب متعات ا لا ب ت فحملل ل ل رشوع وأحاط علام برضورة تعزيز . اريةجمل ًوأيد ا مل
بدلان األقل منوا إىل  ية وا نا بدلان ا ياج معظم ا بدلان وا يار ا تعلقة مبعايري ا يذ ا ية ا ًمرونة اسرتا ل ل ل ت ل ت مل ميج حنف خ لت ت

ية واإلشارات املمزية ياانت اجلغرا ية لوضع إطار قانوين من أجل حامية ا ساعدة ا فا ب ن لمل وري ورأى أنه من الرض. لتق
بدلان املؤهةل ية من املرونة لزايدة عدد ا يذ تكل املعايري بدرجة اك سم  لأن  فت تنف نفذ . ي نة بأن بدله  يوأخطر ا للج

ثل  يخ  ياق تر هات األخرى يف  شاطرة جترته مع ا تعداده  مرشوعا مماثال بدمع من سورسا وأبدى ا سـجل سـ ب مل سـ ي ًم ً
رشوع رشو. ملذكل ا نرص همم من جناح ا نظر إىل  ملولفت ا ع ثل يف توفري معدات ل تحديد يمتع  نظام العاملي  لا ل
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ية ياانت اجلغرا تجات ا تحديد نطاق مواقع  سريا  فاملواقع  ب ن ل لي م ند يف . ًت يص  توقع  يانه قائال إنه  تمت  بوا ختص ي ًب خ
ية ملعدات  تحديد ناملزيا نظام العاملي  لا  .املواقعل

يان اذلي أدىل به وفد أنغوال ابمس اجملم .205 نغال ا بوساند وفد ا لسـ يةل وشكر حكومة كوراي عىل الاقرتاح . يقوعة األفر
تعديالت اليت اقرتهحا وفد كوراي يده  للوأعرب عن تأ تجني يف . ي ساعد املزارعني وا رشوع اذلي قد  نوأيد أيضا ا ي ململ ً

ميهتا تجاهتم والارتقاء  سويق  بقبدله اذلين يواهجون املصاعب  ن مت توى تلزتم . ل يعة ا ملسـوقال إن سلطات بدله ر ف
تفاء الغذايئ اذلايت واألمن الغذايئالزت تعلق ابال ساعدة املزارعني وال سـامي فامي  كاما شديدا  ي مب ً ًواسرتسل قائال إن . ً

نة ية ا تجاته اجلغرا تحديد  شاء جلان  توقع إ ية و ياانت اجلغرا تصال اب رشوعا  نفذ  يبدله  ن ل ن ي ب م ملعي فل ف مم ً تايل . ً لوأعرب اب
ي بان  ته يف أن يؤخذ يف ا لتنفعن ر سـ حلب بدلغ بة إىل ا برية اب ية  رشوع يف رأيه أ تيس ا رشوع إذ  لذ ا سـ ك مه مل لنمل  .يك

رشوع وتقدميه ووفد كوراي عىل .206 ملوشكر وفد سورسا األمانة عىل إعداد ا بادرة أخذ زمامي رشوع . مل ا يذ ا ملوأيد  تنف
ساعم ية  ياانت اجلغرا تجارية وا ثل العالمات ا تفاع ابإلشارات املمزية  ملا دام يهنض ابال ب ل فن يةلم نا بدلان ا مدة ا ل . ل

ية  ية ا سـهتدف ا بادرات  ية اإلجيايب بوجه خاص يف إطار  ياانت اجلغرا ته يف إبراز دور ا حمللوأبدى ر من ت ب لتب م ف ل غ
ية  متل يف ا ية اإلجيايب ا ياانت اجلغرا رشوع ذكل اجملال نظرا إىل دور ا بحث ا منوشدد عىل رضورة أن  ب مل لتي حمل ف ل ً

يد احمليل يا. لصععىل ا يا اذلي سلط األضواء لسـويف ذكل ا با يان وفد إ ته يف الرجوع إىل  نق، أعرب عن ر سـ ب غب
تخدم يف الغالب لكمة  ية اذلي  رشوع ابللغة الفر سـعىل وصف ا سـ يمل مبعىن عالمة جتارية مما قد " marque"ن

ية ياانت اجلغرا تلف عن ا تجارية  نطاق املصطلح ألن العالمات ا تصل  بس إىل حد ما فامي  فحيدث ا بلل خت ل ب . لي
ياانت و تجارية وا يا ادلاعي إىل إدراج العالمات ا با رشوع وساند اقرتاح وفد إ يح بعض نقاط ا بطلب تو ل ن سـ مل لض

ية رشوع أيضا قصد . فاجلغرا نوان ا ية يف  ياانت اجلغرا شأن رضورة إدراج ا ًكام أيد اقرتاح ذكل الوفد  مل ع ب فب ل
يح تو ضا ي. ل با يقات اليت قدهما وفد إ نوعىل حنو مماثل، أيد ا سـ ية ذكل لتعل مها ابمس الاحتاد األورويب خبصوص أ

سـهتةل يف الواقع رشوعات احملورية ا رشوع ولك ا ملا مل ية توفري جدول زمين مفصل خاص بلك . مل مهوأشار إىل أ
رشوعات بعد فرتة  يذ بعض ا متر  تعلق ابجلدول الزمين إذ  ية وال سـامي فامي  يل املزيا ملرشوع وزايدة  ي ن تفص تنفم يسـ

ترب  تني مما  يعا يةلسـن نة الربانمج واملزيا يدا مضن  نأيضا أمرا  جل ً مفً يط األضواء عىل . ً هم  تسلوأضاف قائال إنه من ا مل ً
رشوعات يذ تكل ا تعانة هبا  نظمة املزمع الا رشية يف ا ملاملوارد ا سـ مل تنفب  .لل

ية وال سـامي  .207 نا بدلان ا تقدير إىل وفد كوراي إلعداد الاقرتاح لصاحل ا بارات ا بال  موتوجه وفد  لي ل ل بع بدلان األقل ن لا
يذ عىل ذكل األساس وقال إن . ًمنوا يدة جدا والقابةل  رشوع ا نفوشكر أيضا األمانة عىل إعداد ويقة ا للتملف ً مل ث ً

تجاهتا  توسـمي  ية  بدلان غري الاك ثل يف قدرات تكل ا بدلان األقل منوا  ية املصادفة يف ا نإحدى الصعوابت ا ل ل مت ل مجلل ف ت ً
بق حىت تفادة من ذكل مما  نطوالا توسطةيسـ رشاكت الصغرية وا مل عىل ا رشوع . ل يه، أضاف قائال إنه يؤيد ا ملو ًعل

شلكة تصدي  سعى إىل ا للمإذ  ل هات من مضن قامئة . ي يدة وخص ابذلكر ا هات ا جلوطلب أيضا زايدة عدد ا تف ملسـجل ً
بدلان األقل منوا ًا  .ل

ساندة موقف .208 ته يف  بادرة وفد كوراي وعن ر يجرياي عن تقديره  موأعرب وفد  ب مل سـامب وردت غن ية  ح اجملموعة األفر يق
رشوع املقرتح يد من ا بدلان اليت  يار ا يح معايري ا يان وفد أنغوال وطلب تو يه يف  ملاإلشارة إ ل ت ض ب سـتفل  .ستخ

بدلان  .209 تطوير األعامل يف ا تجات  ية الفكرية وتوسـمي ا رشوع حول ا بوداي وفد كوراي عىل ا لوشكر وفد  ل ن مل ملمك مللك
بدلان األقل منو ية وا نا لا رشوعمل شديد  يده ا للما وأعرب عن تأ ل ي بدلان . ً رشوع يعود بفوائد مجة عىل ا لورأى أن ا مل

تحداث  توسطة يف حاجة ماسة إىل ادلمع يف جمال ا يث توجد رشاكت صغرية و ثل بدله  سـاألقل منوا  م ح م ً
سويق اذلي قد يؤدي إىل احلد  نجاح ا نرص الرييس  ترب يف رأيه ا تجارية اذلي  تالعالمات ا ل لع يع لل  .من الفقرئ

رشوع إلدراج  .210 نوان ا شأن تعديل  يا ووفد سورسا  با يقات اليت قدهما وفد إ هورية كوراي ا ملوناول وفد  ع ب ي ن سـ تعل لت مج
ية يف األسلوب شلكة  يه ورأى أن شواغل بعض الوفود انمجة عن  ية  ياانت اجلغرا نا م تقب ف ف ًوأوحض قائال إن . ل

شمال" branding"مصطلح  هومه  يابللغة اإلنلكزيية و ياانت مف تجارية وا ثل العالمات ا يع األدوات  بن  ل لمج م
تصديق ية وعالمات ا ية والعالمات امجلا لاجلغرا ع تني " branding"ًواسرتسل قائال إن لكمة . ف للغتدل اب
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ند حد علمه معوما عىل عالمة جتارية ية  ية والفر با ًاإل ع سـ ن نوان اإلنلكزيي احلايل حىت . نسـ تفاظ اب لعواقرتح الا ح
رشو ملنطوي ا يةل أوسع نطاقاي ًع عىل   .تشك

بهل وقال إنه  .211 يع الوفود اليت حتدثت  يا  يوأيد وفد أملا مج رشوع بدورهساندقن سأةل . مل ا موسلط األضواء عىل 
تعلق ابألسلوب ورشح ذكل الااملصطلحات اليت أاثرها وفد كوراي وشاطره  سأةل  تباع اذلي مفاده أن ا مل نط

ًشريا إىل الصعوبة ية إلجياد لكمة مطابقة للكمة  املواهجة ابللغة األم اإلنلكزيية ألهنا ال تقابل لكمة " brand"نملا
"marks ." ومىض يقول إنه يدرك أن لكمة"branding " يقة مصطلحا قانويا بل يه ابألحرى ًست يف ا نً حلقي ل

ي شري إىل  ثل يف براءة بل  سوق ال  تحداث عامل متايز يف ا تصادي يدل عىل ا كبارة عن مصطلح ا ي مت ل سـ يع ان ما ق
ية وفقا للمعىن  ناء عىل الحئة  يان جغرايف  توسـمي عرب  ًشمل مصطلحات وأدوات قانوية وعىل إماكية ا مي ب ب ل ن ن تنظي

يدية ية أو عالمة جتارية  متد يف نظام امجلاعة األوروية أو عالمة تصديق أو عالمة جام تقلا ع ب ًوأضاف قائال إنه . ملع
تصادية قد تك رشوع مبصطلحات ا قميكن تدعمي ا ون معروفة يف ظل لك نظام قانوين وطين هل مصطلحاته مل

توقع . نالقانوية وأدواته احملددة رشوع وذكر يف ذكل املضامر أن حكومة بدله  شاركة يف ا سة  نا تواقرتح تعزيز ا مل للم ف مل
بو اجلديد ية عىل أي أساس قانوين ويس رمز الو بارة عن إشارة و سوق  يأن يكون عامل الامتيز يف ا ن ع لل . ط

تط سوق ويقرتب من املادة سـوا ترب عامل الامتيز يف ا بو مما  تج بدمع من الو سويق  لرد قائال إنه ميكن  يع ي ن مت  من 10ً
رشوعة سة غري ا نا تصةل اب ية ابريس ا ملاتفا ف مل مل نظام . ق سـهتدف تطوير ا هم أيضا أن األمر  لواسرتسل قائال إنه  ي ً يف ً

رشوع ا ية سواء مشل ا ملالقانوين احمليل واإلدارة ا هاحملل ية أو مل  شملياانت اجلغرا يف يان وفد . لب بوأخريا، أشار إىل  ً
ند  ها  ته يف معرفة اجملاالت اليت  بالربازيل اذلي أبدى ر يشملب برية " خالفه"غ متويل وذكر أن مجموعة  تصل اب كفامي  لي

نونة  نود ا ملعمن ا يانه قائال إن بدله " خالفه"لب ـى  ية يف عدة واثئق وأ ًتربط ابجلوانب املا ب ل نة هنت جلبوصفه عضوا يف  ً
ية  يةًأيضا نالربانمج واملزيا يل عن نوع األشطة ا تفا نيكون شاكرا للحصول عىل املزيد من ا ن ص ل ملعسـ ً. 

نه وفد .212 يا الرأي اذلي عرب  عوساند وفد إيطا يا ابمس الاحتاد األورويب ووفد سورسا ابألصاةل عن اجملموعة ل با ي إ ن سـ
رشوع واحض ا رشوع هو  مابء وشدد عىل أن ا بدلان األقل . ملعاململ شديد عىل ا رشوع ا لوأوىص برضورة تركزي ا ل مل

توسـمي تصل اب نوان فامي  تحدث عن ا ية الوضوح دلى ا لمنوا وأحل عىل أ ي لع ل مه نوان . ً يح ا هم تو لعورأى أنه من ا ض مل
ية بني قوسني ياانت اجلغرا تجارية وا ية بوضع العالمات ا تا يهل يف الصفحات ا فو ب ل ل ل ًهم أيضا وقال إنه من ا. لتفص مل

بدلان األقل منوا ًيان الفرص املزمع إاتحهتا  لل نغال. ب يان اذلي أدىل به وفد ا يدا اتما ا سـوأيد تأ ب لي ل ً ومىض يقول إن . ً
ياانت  شديد عىل ا تايل ا ية مباكن اب بدلان وإنه من األ تصادية األوىل يف تكل ا بالزراعة يه احلرفة الا ت ل مه لل ل ق

ية يف قطاع الزراعة  .فاجلغرا

رشوعوتوهج .213 يدا  شكر عىل املواقف املعرب عهنا تأ للمت األمانة اب ي سري . ًل يف  شجع مالحظة  تفوقالت إنه من ا ي تكمل
يد الوفود احلارضة تأ تجىل يف شلك حيظى  ياألمانة القرتاح وفد كوراي وتطويره  ب تخدام . لي سأةل ا سـوردت عىل  م

شمهل" branding "مصطلح بغي أن  ية اذلي  يوأشارت إىل نطاق ا ينتغط رشوعل وأفادت بأنه ريئ أن ما . مل ا
ية  ياانت اجلغرا شمل ذكر ا ية الفكرية  تطرق إىل حقوق ا نه دلى ا بري  رشوع يف حد ذاته إىل ا فسعى ا بمللك ي ل ع تع لمل ل

ية تصديق والعالمات امجلا تجارية وعالمات ا عوالعالمات ا ل ية . ل نظر إىل شلك عام وشامل  تت ا يه،  للملكو للف عل
ت يةل حقوق سـالفكرية اذلي ميكن ا ية  سب وذكرت أن الفكرة الاكمةل يه ضامن ا لتشكخدامه عىل حنو أ تغط لن

ية الفكرية ثل يف . مللكا تج معني  ها يف الواقع لرتوجي  ساعدة املزمع تقد تاحة وا يارات ا متوأضافت قائةل إن ا ن مل مل تخل م مي
يارات بأخذ لك حاةل عىل حدة وإنه من رسها من مجةل ا يارات وأ سب ا خلحتديد أ ي خل  املمكن احلفاظ عىل الطابع ن

توسـمي العام شامل ملصطلح ا لا ية. ل تيس أ تجات اليت  بدلان وا يار ا سأةل ا تعلق  مهوفامي  ن ل ت مب تكي مل شديدة، ذكرت  خ
بدلان بة إىل ا تحديد تكل املعايري عىل وجه أفضل اب يةل وأحاطت علام ابلقلق والاهامتم املعرب عهنام  لمعايري  سـ ل لنقل ً .

بدلان األقل منوا ومضت تقول إن القرا نطقة وبدل واحد من ا يار بدل واحد عىل األقل من لك  تخذ هو ا ًر ا ل ت ممل خ
بهتا يف احلد من  تايل ر ية أوال وأبدت اب بار ا رشوع يه ا غعىل األقل يف املرحةل األوية وإن الفكرة من ا ل ملهنج ت مل ًل خ

بار اكف ها إجراء ا سـىن  بدلان حىت  تعدد ا ت خل شري وأردفت قائةل إن الاقرت. لي ياح األصيل اذلي قدمه وفد كوراي 
بعاد بدلان أخرى بدلان إال أهنا ال تريد ا ستإىل ثالثة بدلان وإهنا ترغب يف احلد من عدد ا وأوحضت قائةل إن . ل
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بدلان اليت  بع إاتحة ذكل لعدد من ا ية الهنج يف ثالثة بدلان بداية غري أنه من املزمع اب بار فعا لالفكرة يه ا لط ل ًت خ
شاركةتبدي اهامت متع بل . ملهما اب تجني من لك  تار  تجات، أوحضت قائةل إهنا لن  يار ا تصل اب جموفامي  ن خت ن ت مي ملخ

سه بدل  تلفني جدا يف ا تجني  نفتار ابألحرى  ل خم ن ًتخ م تجات اليت ميكن أخذها يف . سـ ملنوخبصوص طائفة ا
نة وقالت إن با تجات يف قطاعات  تلف تكل ا بغي أن  بار، رأت أنه  يالا ت ن خت مت مل ية ينع ع قطاع األغذية الزرا

تج واحد من ذكل القطاع يار أكرث من  ية وإنه من املزمع ا نتيس دون شك أ ت ممه خ تدركت قائةل إهنا قد . يك سـوا
يدوية ثال قطاع احلرف ا يل ا نة يف قطاعات أخرى وذكرت عىل  تجات  لبحث عن  مل ي ن سبت مع واسرتسلت قائةل . م

يق قدر اإلماكن سعى أن توسع نطاق ا بإهنا  لتطت بة إىل عدد اإليداعات، قالت إهنا .  يف املرحةل األوىلس لنسـواب
ساطة ثالثة  نقطة انطالق وإن عدد اإليداعات قد يصل إىل ببحتدد  نني للك بدل كعدد أدىن و تجني ا كبدلان و ث من

رشوعسـتة إيداعات يف حال سجل تكل . مل جناح ا تصل بإعداد إرشادات  يا ا با توفامي خيص اقرتاح وفد إ مل ن سـ
تجار نارص إذاكء الوعي وأنه من املزمع تويق ادلراسات اإلفرادية لا تطرق إىل  ثب، أحاطت علام بأن الويقة  ع ت ث ً

تايل موادا بعد انهتاء املؤمتر يف حد  يخلف اب رشوع يف واثئق املؤمتر مما  ها خالل املؤمتر ورش جتربة ا ًوتقد ل سـ مل ن مي
رشوع تخلص من ا ملذاته ودروسا  تسـ يطت علام ببعد أنو. ً ً أ تع ابخلربات اح بدلان  متأن بعض ا ة يف ذكل ملالمئتل

متكهنا من الاعامتد عىل تكل  رشوع، أعربت عن تقديرها  شأن ا تعاون  لاجملال وأنه من املمكن إاتحة اخلرباء  مل ب لل
يح املصطلح العاماميوف. اخلربات ية وطلب تو ض يربط ابملزيا ن رشوع، أفادت بأن " خالفه "ت ية ا مليف إطار مزيا ن
شاريني واخلرباء اذلين لبذكل ا تعاقدية اخلاصة ابخلرباء الا ثال اخلدمات ا يل ا يه عىل  تدرج  ند  تند هو  ل مل سـ سب ب سف

رشوع يذ ا ملساعدون عىل  تنفي ند إذا . س ية أخرى يف ذكل ا بمث أوحضت قائةل إنه من املمكن إدراج خدمات  لن هم
بدلان والرسوم  يل يف ا تعراض إجراءات ا ناك حاجة إىل ا لاكنت  سج سـ ثل تكل اخلدماتلته تلزهما  ماليت   .تسـ

نانه لوفد كوراي لالقرتاح املقدم .214 توأعرب وفد فرسا عن ا بادرات إذ ميكن من . من نوع من ا يدا اتما ذكل ا ملوأيد تأ ل ًي ً
ية ية الفكرية عىل حنو فعال كأداة  منالاتفاع اب للتن يا وسورسا يف . مللك با ته عىل غرار وفدي إ يوأبدى ر ن سـ غب

شأن األسلوباحلصول عىل املزيد  يحات  تو بمن ا ض تخدام مصطلح . ل ثل يف ا سـواقرتح حال  يمت العالمات "ً
يع " املمزية ناسب ا ية وميكن أن  تني اإلنلكزيية والفر تلف يف ا رشوع ألنه ال  تعمهل األمانة يف ا مجلاذلي  ي سـ للغ خي مل نسـ ت

 .بدرجة أكرب

تعلقة بويقة ا .215 يقاهتا ومالحظاهتا ا ملوشكر الريس الوفود عىل  ث مل تعل يد CDIP/5/5رشوع ئ تأ ي وأحاط علام اب ل ً
تعديل رشوع وبعض اقرتاحات ا نايئ العام اذلي حظي به ا لالا ب مل رشوع . سـتث رشوع يف اعامتد ويقة ا ملوطلب ا ث ل

تعديالت يف الويقة ثرشيطة أن تضمن األمانة إدراج تكل الاقرتاحات أو ا  .ل

تعلق مب .216 يف  ته يف اقرتاح تعديل  يوأعرب وفد أذريجان عن ر ب طفب بق ذكره خبصوص هناية اجلزء غ  وقال 2-3سـا 
تة إيداعات  ناك إشارة إىل  يس عىل يقني مبا إذا اكن األمر عىل ذكل احلال يف اللغات األخرى غري أن  سـإنه  ه ل

تعديل تايل أنه من الرضوري إدخال ذكل ا نص الرويس ورأى اب ليف ا ل تة ابإلبقاء عىل . ل سـواقرتح حذف الرمق 
ها يغة  نفسا تة حيد من نطاق اإليداعات ألن ومىض يق. لص رشوع إال أن الرمق  تعديل ال يؤثر يف ا سـول إن ذكل ا مل ل

تة إيداعات تضمن . سـاملزارعني قد يفضلون احامتل تقدمي أكرث من  ية  ية احلا يغة الرو تواسرتسل قائال إن ا ل سـ لص ً
تة هو احلد األقىص تة إيداعات مما يعين أن الرمق  سـاإلشارة إىل ما يصل إىل  لب حذف ذكل احلد وط. سـ

رشوع يف رأيه يس ذلكل أي تأثري يف جودة ا ملاألقىص إذ   .ل

بارة  .217 شأن تعديل  ناك أي اتفاق  يح ما إذا اكن  ية من األمانة تو تحدة األمر عوطلب وفد الوالايت ا ب ه ض توسـمي "يكمل
تجات بارة " ملنا تعاضة عهنا  نوان الويقة والا بعيف  سـ ث ل إنه يفضل الاطالع وقا". العالمات أو اإلشارات املمزية"ع

رشوع بل اعامتد ا تعديالت املقرتحة  سد ا توب  ملعىل نص  ل قجي  .مك

بارة  .218 بق، أحاطت األمانة علام بأن  با عىل ما  عو سـ ًي ً تجات"تعق يارات " ملنتوسـمي ا شمل لك ا نوان  خلالواردة يف ا ت لع
رشوع بار يف إطار ا بغي أخذها يف الا تلفة اليت  ملا ت عخمل  .ين
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هورية كوراي .219 بغي احلفاظ عىل لكمة مجورأى وفد  توسـمي"ين أنه  نوان " لا نه أدرج ًمعلال قوهل ابإلشارة إىل ألعيف ا
ية الفكرية" ندما قدم الاقرتاح " مللكهنج ا تجات  سويق ا عيف  ن ترص عىل الاتفاع ابحلقوق بل مماملت ي ال  ن نطوي يق

تجات ن الاتفاععىل سويق ا ية الفكرية يف  ن حبقوق ا ملت توسـمي"مة لكًوأوحض قائال إن مللك تايلتسـتوعب " لا  لاب
بارة . األفاكر تخدام  تأكدا من احلل الهنايئ إال أنه رأى أن ا يس  يه، اسرتسل قائال إنه  عو سـ ًعل م ل اإلشارات "ً
رشوع" املمزية  .ملحيد من نطاق ا

تخدام لكمة  .220 يده ال ية عن تأ تحدة األمر سـوأعرب وفد الوالايت ا ي توسـمي"يكمل تدرك قائال إنه يدرك أن" لا ًوا  سـ
تجارية ترص عىل العالمات ا تضح أهنا  ندما  شلكة يف ترمجة تكل اللكمة  لناك  ي ع م وأعرب عن تطلعه إىل إجياد . تقه

بارة  يع واقرتح  بهل ا عبري بديل مرن  مجل تجات"يقتع نسويق ا تقدم حبل وسط معقول" ملت  .للمكحاوةل 

بارة  .221 تفاظ  بعواقرتح وفد برابدوس الا تجات"ح نص اإلنلك" ملنتوسـمي ا يل ليف ا نجمة اليت  حتزيي وإضافة عالمة ا ل
باين والفرنيس نصني اإل ناها يف ا بارة ورشح  سري يقابل تكل ا سـإىل  ل مع ي لع بارة . تف " اإلشارات املمزية"عورأى أن 

نقل اكمل املعىن املقصود ابالقرتاح تخداهما ال  تيف حال ا  .سـ

بارة  .222 هورية كوراي إدراج  عواقرتح وفد  ية الفكري"مج ية ا مللكاسرتا رشوع يف " ةتيج ملاليت شلك اجلزء الرييس من ا ئت
رشوع ملنوان ا  .ع

بة .223 نا بارة ا يح الرتمجة وإجياد ا سـورأى وفد سورسا أنه من املمكن تو مل لع ض هر يف جزء الويقة . ي شلكة  ثوقال إن ا تظمل
رشوع فقط تضمن وصف ا ملاذلي  هوم . ي توسـمي"ملفوأشار إىل احامتل إجياد ترمجة أفضل  ى إىل اللغات األخر" لا

شلك مواز بارات  نظر إىل ا بيف حال ا لع تصار عىل . ل يد عدم تأدية ذكل إىل الا قوأضاف قائال إنه ال بد من تأ ك ً
يد ية  تحدة األمر مفالعالمات ورأى أن اقرتاح وفد الوالايت ا يك يح ما هو . مل ناك حاجة إىل تو ضكام رأى أن  ه

شأن  توصل إىل اتفاق  شريا إىل إماكية ا شة  نا بمطروح  ل ن م ق يق ذكلًللم رشوع بعد  حتقا تدرك قائال إنه من . مل ًوا سـ
توصل إىل اتفاق بل ا ية عىل وجه اتم  با ية واإل تني الفر بارات يف ا يح ا هم تو لا ن سـ سـ للغ لع قض  .نمل

نوان  .224 ناء عىل ذكل ا ناءة واقرتحت  يع الوفود عىل اقرتاحاهتا ا لعوشكرت األمانة  ب ب ية "لمج رشوع حول ا مللكا مل
سويق يات  تالفكرية واسرتا بدلان األقل منواتيج ية وا نا بدلان ا تطوير األعامل يف ا تجات  ً ا ل ل ل ل من كعنوان جديد " مل

رشوع بارة . ملذلكل ا تقادها أن  عوأعربت عن ا تجات"ع سويق ا يات  ناسرتا ت مليج رشوع " ت ملتوعب جوهر ا تسـ
رشاكت سـهتدف تطوير األعامل وخطط معل ا لالفعيل اذلي  شمل لك. ي سويق  توذكرت جمددا أن لكمة ا لت ً 

تخدام لكمة  تني " commercialization"سـالاقرتاحات املقدمة وأنه من املمكن ا نصوص املرتمجة إىل ا للغيف ا ل
ية با ية واإل نالفر سـ بغي عىل . نسـ ية وأنه  ياانت اجلغرا تجارية وا شري إىل العالمات ا نص  نوالحظت أن ا يف ب ل ي لل

ية حىت يوسع نطا تصديق والعالمات امجلا عاألرحج إدراج عالمات ا نصل ها ا يارات اليت  لق ا  .يشملخل

تعاضة عن لكمة  .225 يا إنه يوافق عىل الا با سـوقال وفد إ ن توسـمي"سـ سويق"بعبارة " لا يات ا تاسرتا ليج بغي " ت ينوإنه 
رشوع وال سـامي يف اجلزء   ).أ(3-2ملتعديل ذكل يف لك ا

تعل .226 سويق بل فامي  تخدام لكمة ا شلكة خبصوص ا يس دليه أي  يك إنه  يوقال وفد ا ت سـ م لسـ ل ق ابألحرى مبعايري ملك
يح ذكل األمر يار اليت ال بد من حتديدها وطلب تو ضالا بدل . خت لورأى أنه من الرضوري زايدة الرتكزي عىل ا

توسـمي ياق معايري ا تصل به يف  تج ا لاملعني وا سـ مل  .ملن

سأةل .227 بحث ا ية  شاورات غري ر ملواقرتحت األمانة احامتل إجراء  ل مس ثل . م يت األ تو لوقالت أيضا إن ا م ق ل تناول ً
بدلان يار ا نظر هو يف فرتة ا يد ا سأةل  لا ت ل خمل سقي . ق ية وشاورية مع  سات إعال نواقرتحت إماكية عقد  ت جل من م

سأةل يف إطار لك مجموعة من اجملموعات ويقدمون بعد ذكل  ثون بدورمه ا ية اذلين  ملاجملموعات اإل بح يمي قل
يح بدلان وأضافت قائةل إنه ميكن إضفاء الطابع املؤس. شـاقرتاحات الرت يح ا تالم اقرتاحات تر ليس عىل هنج ا شـ سـ

نجاح يني يف حال تلكل ذكل الهنج اب سقني اإل لمن ا مي قلن  .مل
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شلكة .228 بب هل أي  نوان األول ال  موقال وفد أنغوال إن ا تدرك قائال إن لكمة . يسلع ًوا تساوي " marketing"سـ
بب املقرتحة قد " commercialization"وإن لكمة " commercialization"لكمة  بس  سحتدث ا بلل

تخدام لكمة  يزي بني لكمة " marketing"سـا تايل تويخ احلذر وا ية ورأى اب متابللغة الفر ل لسـ ن
"commercialization " ولكمة"marketing ." نص وإدراج توسـمي يف ا يه، اقرتح احلفاظ عىل لكمة ا لو ل عل

ية الفكرية يع جوانب ا شمل  ية  مللكحا مج ت  .شـ

با .229 ية الفكرية"رة عوأوحضت األمانة قائةل إن  ية الفكرية وإن " مللكا يع اجلوانب القانوية املربطة اب مللكشمل  ت ن مج ست
سوق" commercialization"لكمة  تعلقة اب لشمل لك اجلوانب ا مل نرص األعامل هو . ست عوأضافت قائةل إن 

سويناذلي يمكل اجلوانب القانوية وإنه  نرص ا نرص امحلاية من هجة و نحو  تتوفر عىل ذكل ا ع ع ل  .ق من هجة أخرىلي

نص .230 سري يف حال احلفاظ علهيا يف ا شلكة يف ا بب  توسـمي قد  لوشدد وفد أنغوال عىل أن لكمة ا تف م لل ورأى أن . تس
بس ية الفكرية قد حيدث أيضا ا بارة ا للاإلبقاء عىل  ًمللك تجاوز اجلوانب . ع توسـمي  يوأضاف قائال إن معىن لكمة ا ل ً

يالقانوية للحامية وشري بدرجة أكرب إىل  تج يف ن تحديد وضع ا ته وإن اللكمة تربط ارباطا أكرب  تج و نامس ا ب ت ت ي ملن ص ًمل
ناء عىل ذكل أن لكمة  هور به ورأى  سوق وإملام ا با توعب عىل حنو مالمئ " marketing"مجلل تسـميكن أن 

توسـمي  .لاملعىن األوسع للكمة ا

ندا وفد أنغوال قائال إن لكمة  .231 ًوطمأن وفد  ية يف بدله تسـتخدم" commercialization"ك نسـ ابللغة الفر
تخدام لكمة ". marketing"لإلشارة إىل لكمة  تايل أنه ميكن ا سـورأى اب أو لكمة " marketing"ل

"branding "رشوع مية ا تصادية ويان  سلع الا يعة ا مليد  ب ل ب قسـ ق ط ًوأضاف قائال إنه عىل عمل بأن املرتمجني . لتج
تخدمون يف الواقع لكمة  بو  سـيف الو ية لرتمجة لكمة " commercialization"يي با ية واإل تني الفر نيف ا سـ سـ نللغ

"marketing "يف اللغة اإلنلكزيية. 

توسـمي .232 سري لكمة ا شمل  ية  يده القرتاح وفد أنغوال ادلاعي إىل إدراج حا لوأعرب وفد أذريجان عن تأ تف ت شـ ي مث . ب
نطقة  يقع عىل  يار  نظر وقال إن الويقة تذكر أن ا يد ا رشوع  مأشار إىل ا سـق خل ث ل رشوع وأنه مل ملنة السـهتالل ا معي

ية ياانت اجلغرا تجارية وا تحداث تكل العالمات ا فميكن ا ب ل ناك . لسـ هوأضاف قائال إنه من الرضوري أن تكون  ً
يان جغرايف شأه للحصول عىل  متد مهنا  نطقة اليت  تج وا نة بني ا بروابط  ن مل ن مي يسـ مل تايل عن قلقه . مت لوأعرب اب

تني أو يخبصوص ما إذا اكن من املمكن أن  يان اجلغرايف يف فرتة ا تع بصفة ا يت الالزم  تج ا نسب  سـلص م لك ب مت ن لت لل
نوات املذكورة يف الويقة ثالث  ثا سـ ية لعهل فكرة أفضل من . ل نطقة اجلغرا يانه قائال إن جمرد ذكر ا تمت  فوا ملخ ًب

ية املعروفة وذا ياانت اجلغرا يال جدا من ا ناك عددا  يان جغرايف ألن  فاحلصول عىل  ب قل ه لب ً يتًً  .لصئعة ا

يح املعىن  .233 تو ية أو عالمة جنمة  يني إىل إدراج حا ياين وفد أنغوال ووفد أذريجان ادلا ضوأيد وفد برابدوس  ل شـ ع ب ب
توسـمي بري ا لاملقصود  توجب . بتع ناطقني ابللغة اإلنلكزيية وإنه  بة إىل ا تجات واحض اب يوقال إن معىن توسـمي ا ل سـ نن لمل

نص بة إىل ا يح املعىن اب تايل تو لاب سـ ض باين فقطلنل نة من امليض . سـني الفرنيس واإل متكن ا للجوأعرب عن أمهل أن  ت
تجات سويق ا بري  تجات عىل  بارة توسـمي ا يهل  رشوع وشدد عىل  نقدما اب ت تع ن لع تفض ململ مل ً. 

شأن ترمجة لكمة  .234 ندا  نقطة اليت أاثرها وفد  بوأكدت األمانة ا ك ية "marketing"ل با ية واإل تني الفر ن إىل ا سـ سـ نللغ
بارة توسـمي . "commercialization"بلكمة  تفاظ  شأن الا بعوسعت أيضا إىل احلصول عىل توافق اآلراء  حب ً

هوم ية خاصة اب تجات وإدراج حا ملفا شـ  .ملن

ية .235 يا وأعرب عن عدم اتفاقه مع جمرد إدراج حا با شـوحتدث وفد إ ن نوان بني . سـ لعوقال إنه يفضل أن يوضع ا
بارة  تجات"عقوسني وأن تأيت  ية"بارة عبعد " ملنتوسـمي ا ياانت اجلغرا تجات وا فسويق ا ب ن لت  ".مل

تجات .236 سويق ا بري  تخدام  نوأبدى وفد سورسا ارياحه للحل املقرتح ادلاعي إىل ا ت تع سـ ت ورأى أن ذكل املصطلح . ملي
سويق عىل حنو مالمئ ية الفكرية وجوانب ا هوم ويضمن دمج جوانب ا سري أوحض  تيد  لتف مللك للمف وأشار إىل . بيف

سابق اذلي ليانه ا بارات واحضة بدال من الاضطرار إىل إدراج احلوايشب تخدام  ية العمل اب يه عىل أ ً شدد  ع سـ مه . ف
ية  ية أي ابللغات الفر ها يف اللغات ا تخدام مفاهمي ميكن  سـوأضاف قائال إن احلل األفضل هو ا ن نسـ ملع فهم ً
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ية واإلنلكزيية با نواإل ناء. سـ تحيل ابملرونة إىل حد ما واقرتح  بودعا الوفود إىل ا متع إلهيا حىت ل سريات ا ملسـ عىل ا لتف
سويق تج وا ثل يف اإلشارة إىل ا سط حل قد  تذكل احلني أن أ ن مت لب مل  .ي

نظر يف  .237 رشوع يف بدله أمر هيمه بدرجة أكرب من إنفاق الوقت يف ا يذ  ته وقال إن  لوأكد وفد برابدوس مرو م تنفن
بحث عن ترمجة لكمة ومىض يقول إنه اطلع عىل حم". branding" أو لكمة "marketing"لكمة  للرك غوغل 

"marketing" ية ومل حيصل عىل لكمة با ن ابللغة اإل وساند الاقرتاح اذلي قدمه . "commercialization"سـ
نظمة بع يف لك  نوع من احلل هو ا موفد أذريجان واسرتسل قائال إن ذكل ا ت ل ملب تقاده أنه من . ً عوشدد عىل ا

ية نظرا إ يط الوضع بإدراج حا ًاملمكن  شـ بعض تبسـ يجة  شلك ملحوظ وفعيل  رشوع  يعة ا لىل احامتل تغري  ب مل نتب ط
ية . ًالاقرتاحات املقدمة سابقا تني الفر ناطقة اب شواغل اليت عربت عهنا الوفود ا تطرد قائال إن ا سـوا للغ ل ل نسـ ً

تخدام لكمة  بدو أهنا أكرث ارباطا اب ية  با سـواإل ت ت ن نوان الويقة الفعيل" branding"ًسـ نه  نص  ثيف منت ا بع  .مل
ية بلكمة " brand"ًوأضاف قائال إن لكمة  اليت تقرص نطاق اللكمة عىل حقوق " mark"نسـترتمج إىل اللغة الفر

ية ياانت اجلغرا ية وا بعد العالمات امجلا متل أن  تجارية فقط و تصةل ابلعالمات ا ية الفكرية ا فا ت بمللك ع ل لمل تس ورأى . حي
تخدام لكمة  شوا"marketing"سـأن ا سح جماال حلل ا ل  يده ًيف تايل عن تأ نص وأعرب اب تعلقة مبنت ا يغل ا ل ل مل

تجىل بعد ذكل يف لك نص الويقة نوان مما قد  تخدام تكل اللكمة يف ا ثال ي لع  .سـ

نص .238 ياغة يف لك ا رشوع يف حال تعديل ا يعة ا يري  ندا إىل  لوأشار وفد  لص مل ب تغ ته . طك نوان وفقا  يغوقال إن ا لصلع ً
شلكة بب هل أي  ية ال  ماحلا تدرك قا. يسل تخدام لكمة سـوا سـئال إن ا ً"marketing" ناء عىل تلفة  ب هل معان  خم

ياانت  بري ا تعامل  ية إال أنه رأى أن ا ياانت اجلغرا بري ا تخدام  شابه ال يني و ياق واألشخاص ا با تع سـ ب تع سـ م ن لسـ ل ملع فل
تايل إشاكال رشوع وحيدث اب بحت قد حيرف ا سويق ا ية يف إطار ا ًاجلغرا ل مل ل ّت ل  .ف

تفكري ب .239 لواقرتح الريس ا بري ئ بري "marketing"تععض اليشء يف  توصل إىل " branding"تع و سـىن ا لحىت  يت
 .توافق اآلراء إىل حد ما

نظر .240 يد ا بارة  شأن ا يحات  تو هورية كوراي بعض ا لوطلب وفد  لع ب ض قل  .مج

تايل .241 نحو ا نوان عىل ا لوردت األمانة عىل وفد كوراي وقرأت بصوت عال وابلاكمل ا ل ية : "لع رشوع حول ا مللكا مل
بدلان األقل منواالفك ية وا نا بدلان ا تطوير األعامل يف ا ها  تجات وسو ًرية وتوسـمي ا ل ل ل ل ت من يق  ".مل

تخدام لكمة  .242 ية وإن أفضل حل وسط "marketing"ولكمة " branding"سـوقال وفد كوراي إن يف ا ج ازدوا
نوان وفقا لالقرتاحات اليت قدهما بعض ا سويق يف ا ية الفكرية وا تفاظ اب ًهو الا لع لت مللك واسرتسل . دلول األعضاءح

بغي اإلبقاء عىل لكمة  ينقائال إنه  ً"marketing"رشوع احلايل نطاق ا تفاظ  مل والا ب  .ح

رشوع أصال ادلاعي إىل  .243 يده القرتاح الوفد اذلي اقرتح ا ية وأبدى تأ ًوحتدث وفد أنغوال ابمس اجملموعة األفر مل ي يق
نوان  .لعاحلفاظ عىل ا

به املوجه حلذ .244 يا  با طلوكرر وفد إ ن بارة " branding"ف لكمة سـ تعاضة عهنا اب ية والا با لعمن الويقة اإل سـ ن سـ ث
ية  با ناإل  ".commercialization de producto"سـ

تجات يف اللغة اإلنلكزيية ولكمة  .245 بارة توسـمي ا تفاظ  نوطلب وفد برابدوس من الريس الا ملبع ح ئ
""commercializationسأةل الا توسـمي يف م يف اللغات األخرى مما قد حيل يف رأيه  لتخدام الظاهر للكمة ا سـ

 .يف لغات أخرى" commercialization"اللغة اإلنلكزيية ليك تعين 

ته عىل اقرتاح وفد برابدوس .246 فقوأبدى الريس موا  .ئ

بق  .247 تصةل ابلطلب اذلي  سأةل  سـوأاثر وفد مرص  يةمم ته مجموعة جدول أعامل ا منأن و ث إلعداد ويقة معل لتهج
تو بادئ اجملموعة ا جتضمن  ل رس جمددا عن اترخي رش الويقة. هييةمت ثوا ن ًتف  .سـ
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نظر يف الويقة  .248 ثواقرتح الريس ا ل سـىن تكريس بعض الوقت CDIP/5/6ئ تضاب حىت  يت وطلب من الوفود الا ق
سائل جوهرية أخرى مناول   .لت

رشوعCDIP/5/6 ثوقدمت األمانة الويقة .249 تضمن ا ملاليت  تعاملتكوين الكفاءات يف "حول  ت يةسـا  لتقن املعلومات ا
ية ية حمددة لعلموا نولو جاملالمئة جملاالت  ية حمددةحلك تك تحدايت إمنا ئ  ند إىل اقرتاح ". ل ستوقالت إن الاقرتاح ا

هورية كوراي وورد أصال يف املرفق  ًقدمه وفد  وأضافت قائةل إنه تقرر حتويل اقرتاح . CDIP/3/7ث ابلويقة 2مج
نة الرابعة رشوع خالل دورة ا للجوفد كوراي إىل ويقة  م  .ث

يري يف برانمج العمل .250 سأةل ا يح  تغوطلب وفد أنغوال تو م باح . لض سة ا لصوذكر بأن الريس أشار إىل تكريس  جل ئ
ية سات غري الر يق يف إطار ا ية ا مسبحث آ جلل سـ ل تفق . لتنل يري يف برانمج العمل ا بب ا هم  ملوقال إنه ال  لتغ س يف

 .عليه

رش .251 نة ا تعرض ا ملوسمل مبالحظة وفد أنغوال واقرتح أن  للج سات تسـ تقل بعد ذكل إىل ا رسعة وأن  جللوع املعين  تنب
يق يات ا تصةل بآ ية ا سـغري الر ل مل  .لتنمس

رشوع الوارد يف الويقة  .252 ثوأوحضت األمانة قائةل إن ا شأن CDIP/5/6مل بان اقرتاح وفد كوراي  ب أعد أخذا يف ا حلسـ ً
نه الويقة  يا املالمئة اذلي  نولو ثا تتضم ج نCDIP/3/7لتك يقات املقدمة أ ث وا نة الرابعةلتعل وأضافت . للجاء دورة ا

ية مالمئة  ية و تخدام معلومات  يد الوطين عرب ا سـهتدف تكوين الكفاءات عىل ا رشوع  علمقائةل إن ا ن سـ لصع ي تقمل
بدلان األقل منوا ها ا ية اليت توا تحدايت اإلمنا تصدي  ًمن أجل ا ل ئ لل شري إىل املرحةل . هجل تومضت تقول إن الويقة  ث

ية من اقرتاح وفد ك ثا نا يايس . ت وتطرق إلهياCDIP/3/7ثوراي الوارد يف الويقة ل لسـورأت أن وضع اإلطار ا
سري  يا أمر أسايس  نولو متد عىل ا تعامل حلول مالمئة  تكوين الكفاءات يف ا يواملؤسيس الوطين الالزم  سـ تل لل ج تك تع

يف الضغط عىل  هم  تصاد املعرفة العاملي وأنه من ا بدلان األقل منوا يف ا ختفإدماج ا مل ق ً بدلان يف ل لساكن تكل ا
ية اإلدماج املذكورة معلياق  بدلان األقل منوا . سـ ية يف ا يا خلدمة ا نولو ية سخري ا ًوشددت عىل أ ل من ت لتمه ج لتك

شمل  سب بل أن  سورة اللكفة  ترص األمر عىل إجياد حلول  ناء عىل ذكل أنه من األسايس أال  يوذكرت  حف ي مب يق
ياجات لك بدل و يف مع ا سـأيضا حلوال  مت ح تكت ً تهً رشوع هيدف . تمنيتوى  تطردت قائةل إن ا ملوا يف املقام األول سـ

تخدام إىل  سـسري زايدة ا يةتي ية وا لعلماملعلومات ا ياجات احملددة دويا ألغراض املالمئة لتقن ية الا ً يف إطار  ل ت حب تل
تعامل تكل املعلوما ية يف ا ية الو ثاين عىل تكوين الكفاءات املؤ ية ويركز يف املقام ا سـا ن سـ ل طمن س تجابة لت سـت ا

ية عىل  ية ر تقدم من أجل وضع أهداف أو أغراض إمنا بدلان بإحراز ا سمح  ياجات احملددة مما  سـلال ئ ل لل ي ئيت ح
بدلان األقل  ية أو األهداف احملددة يف برانمج معل بروسل  ية لأل توى الوطين عىل غرار األهداف اإلمنا للا ك ئ لفسـ مل

نظامت  ملمنوا أو األهداف اليت حيددها األفراد وا متعاتً يات اسرتداد جملوا يق  ثالث إىل  معل وسعى يف املقام ا سـ ل تني
ية ية وا لعلماملعلومات ا شلك معيل وفعالاملالمئة لتقن يا املالمئة  نولو يق ا بة  نا ب وتوفري ادلراية ا ب سـ جمل لتك يا . لتط ًو سع

تحديد  تعلقة  بات ا تلقى أوال ا رشوع  يق تكل األهداف، اسرتسلت قائةل إن ا بإىل  مل لطل ًمل ي ياجات سحتق حتالا
شة  سني ظروف ا توفري احللول و يا املالمئة عىل حنو فعال  نولو تخدام ا ها ا يا ية اليت ميكن يف  ياإلمنا حت ل سـ سـ ملعئ جل تك ق

يار ثالثة بدلان رائدة  يةمختوإنه من املزمع ا تلمة كخطوة اث بات ا ناء عىل ا بدلان األقل منوا  نن مضن ا سـ لطل ب ملل ً 
يق خطة معل وتقرير إعاليم تقين عن واثئق ووضع إطار وطين للخرباء من بني أحصا يني  سـب املصلحة احلا لتنل

يا املالمئة يف  نولو ية حتديد ا بو  ية وإعدادهام بدمع من الو ية وا شورات ا جالرباءات واجملالت وا لتك تق بغمل ي ن لعلم لن
ثة ياجات احملددة كخطوة اث لضوء الا يا املالمئة . حت نولو تقرير عن ا جوأوحضت قائةل إن ذكل ا لتك سيشمل ل

تخصصة عىل  ية ا ية العامةل يف جماالت ا ياز ا سات ومراكز الا نظامت واملؤ ثقة عن ا ملاملعلومات ا من ن ت س لتمل ملع م ملنب
توى ادلويل ميي وعىل ا يدين الوطين واإل سـا مللصع سق . قل يخطط و نوأردفت قائةل إن فريق اخلرباء الوطين  يسـ

ي رشوعات ا تحديد مصادر متويل ا لعلماخلطوات الالزمة  مل شدهال ميي كخطوة  حة و يدين الوطين واإل قلعىل ا لصع
نظمي برامج  يا املالمئة وإنه من املقرر  نولو يق ا يد  ترابعة فضال عن توفري ادلراية اليت من شأهنا أن  جب تك لتف تط ً
يا املالمئة ورشهحا عىل  نولو يق ا ية  هارات هبدف تقدمي  ية ا بة امجلاهري تركز أساسا عىل  جخملا تك لمل ب معل من تطط ت ً

سةمسـت ية كخطوة خا موى القاعدة ا بو اجلارية لفائدة . لشعب شطة الو يوأضافت قائةل إن تكل الربامج سرتبط بأ ن ت
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بدلان األقل منوا يف ذكل اجملال ًا رشوع . ل يذ ا يمي  توضع  يمي  ية للرصد وا نظر أخريا إىل آ تت ا ملو سـ ل نفل تق تق تلف ل ل ً
بة شود وتاجئه املر يق هدفه ا تقو نحتق متةل قامئة وشددت األمانة عىل. ملن سري إجياد حلول  رشوع هيدف إىل  حم أن ا ي تمل

ية يف  شالكت اإلمنا يا  نولو ئعىل العلوم وا للم ج بدلان األقل منوالتك ًا نفاذ إىل . ل سعى إىل ا رشوع ال  لوأفادت بأن ا ي مل
يةاملعلومات  ية وا لعلما بةمل التقن سب بل هيدف أسـنا ياجات يفحف  حتيضا إىل امليض قدما ابلرتكزي عىل الا ً  جمال ً

يا املالمئة عىل حنو فعال لألفراد  نولو تمل املعلومات وتوفري ا هات اليت  توى ا جتكوين الكفاءات عىل  تك لجل سـ تسـ م
تاج إلهيا بدلان األقل منوا اليت  نظامت يف ا متعات وا حتوا ل ًمل يق مث . جمل يق ذكل  يحاول  رشوع  سـقالت إن ا سـ بتنمل حتق

ية معليات اسرتداد  يق التقناملعلومات ا لو شلك معيل وفعالتطب هارات املالمئة  يا وادلراية املعرية وا بنولو مل ف ج . تك
يحدد اجملاالت اليت  بدل املعين  رشوع وذكرت يف املقام األول أن ا توقعة من ا ية ا سـوحتدثت عن الفوائد الر ل مل مل ئيسـ

ية سق  يد القطري وأن فريق اخلرباء الوطين  ية عىل ا شالكت وتطلب حلوال  معلبب ا ن لصع ن ت يمل تق سـت ً  حتديد س
شالكت بة  للماجملاالت ا ية األكرث إحلاحا عىل حنو شامل ملسب ياجات اإلمنا ً ويديرها حىت يكفل حتديد الا ئ حت

يع أحصاب املصلحة مجشاركة  تؤخذ يف . مب ية  ية وا ية ا تدامة احللول اإلعال سأةل ا سـوأوحضت قائةل إن  لعلم ن سـ لتقم م
بذل  هود  بة إىل لك بدل معين وإن ا بان اب لا سـ تسـ سجل ن ياد لحل سة ا سورة اللكفة وا لقتحديد املعلومات ا سل لي مل

سـهتدفه املعلومات بدل املعين والقطاع اذلي  ية يف ا توى اإلمنايئ والقدرة ا ياق ا يذ يف  توالقابةل  ل ن سـ تقسـ لت مللل . نف
بو اإلمنايئ  تحظى بدمع برانمج الو شأن الرباءات  تجاوز أنظمة املعلومات  ية اليت  يواسرتسلت قائةل إن ا سـ ب ت لتغط

ية خارج ل ية وا تاحة يف اجملالت ا ية ا ية وا نفاذ إىل املعلومات ا سمح اب لعلمنفاذ إىل املعلومات اذلي  ن مل لعلم ن ل ي تقل لتق ل
ية  توى القاعدة ا تصور اعامتد هنج عىل  ثاين وإنه من ا ياانت اخلاصة ابلرباءات يف املقام ا بقاعدة ا سـ مل ل شعب م لل

سـهت بة امجلاهري اليت  شطة خما توالقطاعات عرب أ ط هارات يف ن ية ا تدريب و ملدف قطاعات تركز أساسا عىل ا من تل ً
ثالث شارك . لاملقام ا تكوين الكفاءات  تاكمةل  بادرة  يذ  سمح  يل  يوأردفت قائةل إن هنجا من ذكل ا ل ي مب م بتنف س لق ً

يق  ساعون إىل  يذ وا يون اب توسط واألشخاص ا توى ا ياسات واملديرون من ا حتقفهيا واضعو ا لنف ن مل سـ لتسـ ملع مل ل
توى احمليلأقىص ا هارات واإلملام . ملسـلفوائد عىل ا ية ا رس  بة امجلاهري  شطة خما ملومضت تقول إن أ من ي ط تن سـت

يات ذكل الهنج هو  ية وإن أحد تدا توى القاعدة ا شالكت عىل  تخداهما حلل ا ية وا عابملعارف ا ب سـ مل سـ شعن لم لتق
يد احمليل تاكر واإلبداع عىل ا لصعحفز الاخرتاع والا رشوع وقالت وتطرقت إىل اخملاط. ب ها ا تعرض  ملر اليت قد  لي

با للمخاطر غري الرضورية وإن  يق يف لك مرحةل  تلزم الرصد ادل تكون من عدة مراحل و رشوع  ًإن ا ن سـ ي جتمل قي
تقار إىل املوارد  شمل عادة احامتل الا بدلان األقل منوا  رشوعات يف ا يذ ا نطوي علهيا  فاخملاطر اليت  تنف ل مل ًي ت

تدامةلتشغواملوظفني املؤهلني وا شرتك وعدم الا سـيل ا يمي لك اخملاطر املذكورة . مل تقورأت أنه من الرضوري 
ية تخصصة ا بدل املعين والواكالت ا ية يف ا تعاون مع أفرقة اخلرباء الو ها اب تصدي  نوا مل ل ن ل ملعل ط ياهنا قائةل . ل متت  بوا خت

رشوع ما  يذ ا ية الالزمة يه ذات حد أدىن وإنه من املزمع بدء  ملإن املزيا يهتنفن يه وتوافق  نة  نظر ا علإن  للج  .فت

ها  .253 رشوع وتوجه جمددا إىل ادلول األعضاء قائال إنه البد  شأن ا لوشكر الريس األمانة عىل املعلومات املقدمة  ًئ ً مل ب
ية شاورات غري الر سـىن تكريس الوقت الاكيف  ياانهتا حىت  مسمن تركزي  للم ت  .يب

هورية كوراي إن الويقة  .254 ثوقال وفد  توعCDIP/5/6مج ب األفاكر املطروحة يف الاقرتاح األويل اذلي قدمه تسـ 
يده  تايل عن تأ ثة وأعرب اب ثا نة ا يخالل دورة ا ل ل ل يقات اليت قد . ثللويقةللج ساطة بعض ا يقدم  تعلوذكر أنه  ب لسـ ب
نات عىل  رشوع وسمح بإدخال ا هم ا يرس  لتحسف ت مل ثة . تصمميهتي ثا نة ا لومىض يقول إنه اقرتح خالل دورة ا ل للج

ياتشكيل فري نولو نقل ا يا  نولو يق ا شاري معين  جق ا تك ج لتك ل لس ب تاجة إلهيا وإن الاقرتاح أاثر  إىلبتطت بدلان ا حمل ا ل
شاء فريق معين  نطوي عىل إ نة الرابعة خبصوص اجلزء اذلي  ناء دورة ا نقلق بعض ادلول األعضاء أ ي للج ث

بو يا املالمئة من هممة الو نولو يق ا ية  ساعدة ا ياب ب ن جمل لتك لتطتق ها اقرتاح وأضاف ق. ل تعرا ضائال إن األمانة دلى ا سـ ً
يا  نولو بارشة يف جمال نقل ا ية ا ساعدة ا تصل اب نرص الاقرتاح ا يذ  جوفد كوراي أشارت إىل إماكية  تك لنف تق ملت ن مل مل ع لن

نظامت دوية أخرى . بدمع ادلول األعضاء يق مع  با  نا لوأعرب عن أمهل أن تضع األمانة إطارا  سـ مسـ للتنم ً ً
رشوع . اءوحكومات ادلول األعض ثاين من اقرتاح ا تفت إىل اجلزء ا ملوا ل  وأفاد بأن فريق اخلرباء CDIP/5/6ل

يا املالمئة  نولو يق ا تلف أحصاب املصلحة اذلين هلم صةل  يق  ثابة إطار مالمئ  يكون  جالوطين  لتك ب خم سـ مب تطسـ بن لت
ه بة اليت  نا هات الفاعةل ا متداد املوارد واخلربات عىل حنو فعال من ا لويضمن ا سـجل مل يق تكل سـ بتطبا عالقة 
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يا نولو جا يا يف اجلزء الرابع من . لتك نولو يق ا تضع خططا  ية  تطرد قائال إن أفرقة اخلرباء الو جوا لتك ب سـ ن تطسـ لط ً ً
يا  نولو تخدام تكل ا سمح اب يذا  نفذ تكل اخلطط  ية أخرى  سات وأهجزة حكو رشوع وإن مؤ جا تك نف ت لم سـت ي س ًمل س

بدل ناس يف ا شة ا توى  سني  لشلك معيل  ل ي سـ تح معب م ًوأحاط أيضا علام بأن تقرير املدير العام عن . ًان األقل منوال ً
برية من سائر  ية تضمن إشارة إىل الالزتام واإلجراء املطلوبني من ادلول األعضاء ومجموعة  كيذ جدول أعامل ا لتمن تنف

ساندة تكل املالحظات بصفة خاصة ألهنا تربط بعقد رشااكت مع . أحصاب املصلحة ته يف  توأبدى ر م غب
يةم ية مضن احلكومات الو سات وأهجزة  نؤ يل طس رشوع . تمك بة إىل ا ست حامسة اب رشااكت  ملورأى أن ا سـ ي لنل ل

ية الفكرية ية وا شرتكة بني ا ثل الواهجة ا ناول قضااي  يا  ترب أيضا أمرا أسا مللكسب بل  من مل مت ت سـ تع لتحف ل ً ًوأردف قائال . ًً
شمل ا بغي أن  رشوع هو الزتام شامل وإنه  ملإن جناح ا ي شاركة يفينمل يق ملرشوع هجات فاعةل قادرة عىل ا تطب 

رشوع ها يف إطار ا يذ املزمع و يا وفقا خلطة ا نولو ملا ضع نف ج تتك لل نظر إىل الويقة اليت . ً ياق، لفت ا ثويف ذكل ا ل لسـ
يني يرد فهيا أن فريق اخلرباء الوطين  ثلني حكو ميضم  مم ثلني عن قطاع األعامل سـ ناعي ممو نوع ا لصوا نظامت لت ملوا

تطة لادلوي بحث وا سات ا لومؤ ل برية . ويرس ية  تيس أ ية يه هجات فاعةل  نظامت غري احلكو كورأى أيضا أن ا مه تكمل م ً
ها الفريق تايل أن  يشملوأنه من الرضوري اب رشاكة بدور توفري . ل بو يف إطار ا لوشدد عىل رضورة أن تضطلع الو ي

بة  ثا نظرة ا قاخلربة املالمئة وا ل ية الفكل مللكيف جمال الاتفاع اب متعاتن ية ا رشوعات  جملرية يف  من ويف ذكل املضامر، . تم
تخدام  ته يف جمال ا شاور مع فريق وطين من اخلرباء ويوجه أ شاري  بري ا ته يف اقرتاح  سـأبدى ر شط ت ت نب يغ س خ

يا نولو جا يانه مقرتحا. لتك ـى  ًوأ ب ناك هن شطة املوصوفة يف الويقة وقائال إن  ية عىل تريب األ تا تعديالت ا ه ا ث ن ل ل ًل ت
يه حاجة يف  تو بغي بعد احلصول عىل ذكل ا رشوع وإنه  يه ا تو شاريني  جاملقام األول إىل توفري خرباء ا ن لج مل ل يت س

ية يف الوقت ذاته تصل بذكل من قضااي ا بدلان وناول ما  يار ا منا ي ت ل لتت  .خ

هورية كوراي عىل الاقرتاح .255 رشوع ووفد  يا األمانة عىل تقدمي ويقة ا مجوشكر وفد  ملن ث يده . كي يوأعرب عن تأ
يا املالمئةل نولو تعامل ا يه إذ يربط اب ته  جرشوع املقرتح يف ظل تكوين الكفاءات وموا تك لفق سـ ت عل ًوأحاط علام بأن . لم

رشوع  بدلان األقل منوا وأن ا يال يف ا تخداما  تخدم ا شأن الرباءات يه مورد  ملاملعلومات  ل قل سـ سـ ًب ً ً تجه حنو ي يإذ 
سمح تاجئ  ييق ا سن ل نفب حتق يا لتجاوز ذكل مبجرد توفري ا نولو متةل إلاتحة ا شاف الفرص ا جاذ إىل املعارف ال لتك حمل سـتك

بدلاناملالمئة عىل ناس يف تكل ا ل حنو فعال  يط األعامل. لل هوم  تضمن  ختطوالحظ أن الاقرتاح شامل وأنه  . مفي
متكن  بدلان  تقاده أن تكل ا بدلان األقل منوا وأعرب عن ا بة إىل ا ية تكل األدوات اب ستوأشار إىل أ ل ع ل سـ ًمه من لن

ناسب  رشوع عىل حنو  يذ ا تصادية يف حال  ية والا يهتا الاجامت ية الفكرية من أجل  مالاتفاع متاما اب نف ق ململلك ع من تن ت ً
 .ثكام هو مقرتح يف الويقة املقدمة

رشوع .256 هورية كوراي عىل اقرتاح ا رشوع ووفد  يويا األمانة عىل ويقة ا ملوشكر وفد إ مل ث ب نأ الريس عىل . مجث ئو ه
تخابه وأعرب عن تهنا نة األهداف احملددة يف ظل رئا سـ أمهل أن حتقق ا متدة عىل . للج معوقال إن إجياد حلول 

تصاد  ثل بدله من أجل الاندماج يف الا بدلان األقل منوا  بة إىل بدل من ا ية الفكرية أمر أسايس اب قا م ًمللك ل لنسـ
نه وإن حكومة بدله اضطلعت اب تفادة  مالعاملي احلايل القامئ عىل املعارف والا ية سـ ياسـهتا الو نتعراض  سـ طسـ

ية منو وا يةل  ية الفكرية كو ية دور ا ية الفكرية نظرا إىل تزايد فعا منشأن ا سـ ل لتب لل مللك ًوأوحض قائال إن احلكومة . ًمللك
شاء وزارة  ثال إ يل ا ية الفكرية وحاميهتا وذكر عىل  نأجرت إصالحات يف إطارها املؤسيس للهنوض اب مل ب سمللك

يا يعمل  نولو جللعلوم وا ساب لتك بدل حامية ا بري واحض عن اعزتام ا ية الفكرية  يويا  تب إ ها  تيف  ل تع ب كث ك للملك مك ظل
ية هوده اإلمنا تجابة  ية وتعزيز ذكل ا ئاملعارف ا سـ شطة . جللعلم برية من أ تفادة  تفاد ا نوأردف قائال إن بدله ا ك سـ سـ ً

ية الفكرية وشكر املدي ية املربطة اب تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا مللكالو ت من ل تدعمي لتي بذوةل  لر العام عىل هجوده ا مل
ية  يص املوارد املا بدلان األقل منوا عرب  ياجات اخلاصة يف ا ية الا نظمة اإلمنايئ من أجل  لدور ا ختص ل ت ب ًمل ح تل

بدلان سـهتدف تكل ا رشية للربامج اليت  لوا ت بو يف بدله . لب ته الو يد  يوأعرب عن تقديره لربانمج تدرييب  نظم مف
ية  شطة تدر يح أ مكو ب يت يا ني نولو تعلقة ابلرباءات من أجل ا تخدام املعلومات ا شأن الرباءات وا جثفة  لتك مل سـ ب

ية واملعارف  ية واإلدارة املؤ تجارية وحقوق املؤلف ابلرتكزي عىل اإلدارة امجلا سـوتكوين الرباءات والعالمات ا ع سل
يدية بدلان ا. لتقلا ية لصاحل ا شأن ا بو  شطة جدول أعامل الو لومىض يقول إن أ من ب ي يدا لتن نطلقا  ترب  ًألقل منوا  مفً ًم تع

هاما ملحوظا يف  هم إ رشوعات مالمئة قد  ية من خالل  يذ اقرتاحات جدول أعامل ا ًرشااكت وإن  ً س س ينف مت من لتلل
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ئصال الفقر بدلان األقل منوا ال هود ا تجابة  تالا سجل ً ل تداول اقرتاحات . سـ سيوأحاط علام بأن الاجامتع احلايل  ً
ها رشوعات اليت يقرتب  بعضا يةمل ئ اقرتااب شديدا من مطامح بدله اإلمنا ً رشوع . ً ملوأشار بوجه خاص إىل اقرتاح ا

تصل CDIP/5/6ثالوارد يف الويقة  ب وا تعاملتكوين الكفاءات يف مل يةسـا ية وا لعلم املعلومات ا املالمئة جملاالت  لتقن
ية حمددة جنولو ية حمددةحلك تك تحدايت إمنا ئ  تضمن عددال ً والحظ أن ذكل الاقرتاح  يدة ألنه ي نارص ا ملف من ا لع

يا املالمئة عىل  نولو شاف فرص توفري ا سب بل يريم أيضا إىل ا نفاذ إىل املعارف  سـهتدف ضامن ا جال  لتك تك حف ل سـي ً
بدلان األقل منوا  نظامت يف ا متعات وا ناس وا ًحنو فعال  ل مل رشوعجمللل بني يف ويقة ا ملسـامب هو  ث ورحب بذكل . مح

متد  رشوع املذكور يف الاجامتعيعالهنج وأعرب عن أمهل أن   .ملا

تازا ألنه وشكر وفد .257 يده للمقرتح املذكور اذلي يراه  هورية كوراي، وأعرب عن دمعه وتأ ً املغرب األمانة ووفد  مم ي مج
يعة بادرات من هذه ا تكوين الكفاءات، وأضاف أن املغرب لطاملا أيدت  بيقدم حلوال حمددة  لطل م ترب الوفد . ً عوا

هورية كوراي أن عدد ادلول اليت جيب  يه، فإنه يؤيد الطلب املقدم من  يل، و يارها، أي ثالث دول،  مجا عل قل خت
ية  .ملتلقبإقامة رشااكت من أجل زايدة عدد ادلول ا

يار ثالثة  .258 ساؤال عن ا يدا جدا، مث طرح  تقرير اذلي يراه  تني األمانة عىل عرض هذا ا توشكر وفد األر ت ل خن ًج ً ً ج
شارك بدلان منوا  تبدلان من أقل ا لل بات ابلفعل من بدلان ً تلقي أكرث من ثالثة  تجرييب، نظرا  رشوع ا طل يف ا ل ل ًمل

رشوع شاركة يف ا ملترغب يف ا شاركة يف . مل يار إن أرادت بدلان أخرى ا رس الوفد عن معايري الا ملوا ت ختف سـ
تجرييب رشوع ا شاهبة بعد الانهتاء من هذا ا لشاريع  مل م  .م

هورية كوراي عىل ا .259 بال وفد  ملوشكر وفد  مج بدلان منوا، كام شكر األمانة ني يد ألقل ا تقدمي هذا املقرتح ا ًبادرة  ل ملفب
يذ يدا والقابل  يد  رشوع ا نفعىل إعداد هذا ا ج للتملف ً يدا ألن . مل بدلان منوا تواجه حتدايت أكرث  ًورصح بأن أقل ا تعقً ل

ها وألن حش املوارد ا يا وادلراية قد أر نولو تقار إىل الكفاءات يف جمايل ا هقالا ج تك ًتاحة قد فرض ضغطا هائال لف ً مل
ئة منوية يف جماالت الفقر والزراعة والصحة وا ياجات ا ية الا ها  بذ هود اليت  يعىل ا ل لبجل لت ت ب حت وقال إن عىل الرمغ . لتل

شاهبة، فإن  تصدي لصعوابت  يا يف ا نولو تخدامات العلوم وا متع العاملي ابلفعل اب تفاع ابيق بدلان ا ممن ا ل سـ جن لتك جمل
بدلان منو تاحة يف نظام املعارف العامليلأقل ا سعى إىل الاتفاع ابملعارف وادلراية ا ملا ال تزال  ن ت ًوأردف الوفد قائال . ً

ية الاتفاع  تكوين الكفاءات دلهيا  ية  ياسات وأطرا مؤ ها أن تدرج  بغي  ية  نا بدلان ا نإن ا بغ ل سـ سـ ل سل ً ل ن يم
سري و بة، وإن هذا احلل هو األساس  نا يا واملعارف ا نولو ياب سـ تمل لل ج ية تك بدلان منوا عىل درب ا منضع أقل ا لتل ً

ياجات . القامئة عىل املعارف تالءم مع ا سور  ناسب و بال إن من الرضوري إجياد حل  يه رأى وفد  تو ي ي حعل م م ني
بدلان  ية يف أقل ا يق ا يا املالمئة والالزمة  نولو ية توفري جماالت ا يه  ية  توى ا لبدل معني ومع  من بغ من تسـ لت تحقل ج تك لف ل م

يد الوطين عن ورحب اب. ًمنوا رشوع وحفواه، إذ يريم إىل تكوين الكفاءات عىل ا لصعتايل مبوضوع تركزي ا مل ل
بدلان  ها أقل ا ية احملددة اليت توا تصدي إىل حتدايت ا بة  نا ية ا ية وا لطريق الاتفاع ابملعلومات ا من لل سـ مل لعلم ن هجن لت لتق

يذه عىل . ًمنوا رشوع و يده العامتد مقرتح ا تنفوأعرب الوفد عن تأ مل رسعةي  .لوجه ا

بالغ عددها  .260 يه ا يابة عن الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  يا اب با لوحتدث وفد أ ن ن فسـ  دوةل، وشكر األمانة 27ل
سم من الويقة يقات حمددة عىل لك  يقات عامة وأعقهبا  ثعىل الويقة اليت أعدهتا، مث قدم  ق تعل تعل وأشار إىل أن . بث

يات  تو يب إىل ا رشوع  صمقرتح ا ل تج شأن تكوين 31 و30 و19يسـمل بو  ها لوالية الو ب املكرسة يف  ي معظم
يا نولو نقل ا سريا  جالكفاءات، وخاصة يف جمال املعلومات اخلاصة ابلرباءات،  لتك لت هدف . ًي لورصح الوفد بأن ا

رشوع نوان ا نعكس يف  ملالرييس من تكوين الكفاءات  ع ي تطوير عىل . ئ لومع ذكل، قد يلزم إدخال املزيد من ا
شطة تكوين ا نةنأ رشوع تريم إىل تعممي جماالت . هلكفاءات الرا ية يف ا ملوقال إن إحدى األشطة الر سـ ئين

بري، وإن  توقف إىل حد  تعممي  تقارير اخلاصة بأوضاع الرباءات، غري أن هذا ا يا املالمئة واحملددة يف ا نولو كا ي ل ل ج لتك
متويل اذلي مل حيدد بعد يف ا يا، عىل احلصول عىل املزيد من ا لمل يكن  ً نرصا ال ميكن ضامنه لك ًرشوع واذلي يعد  ع مل

بري رشوع لكه إىل خطر  يذ ا كوقد يعرض  مل تنف يا املالمئة قد . ّ نولو يق ا تطرد الوفد قائال إن أهداف  جوا لتك ب تطسـ ً
يق األغراض املذكورة أعاله  ئة ووضع خطط العمل  تقرير يف جماالت الغذاء والزراعة والصحة وا تحقحددها ا لي لب ل

تعاون الاكمل واليت يرى الوفد  ها عن طريق ا ها، إذ ميكن  بو وحدها يف  بغي الاسرتشاد ابلو لأنه ال  يقي يق حتقن حتق ي
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تع ابخلربات املطلوبة لالضطالع  ية و يا ا نولو تجارب الطويةل يف جمال تطوير ونقل ا تع اب متمع واكالت  ن ل تمت ملعت ج لتك
نظمة األغذية والزراعة ية و نظمة الصحة العا مهبذا ادلور، وخاصة  ئة ملم تحدة  تحدة وبرانمج األمم ا للبي لألمم ا مل مل

ية ية األربعني من جدول أعامل ا تو تاد، األمر اذلي يامتىش كذكل مع ا منواألو ص لتل واقرتح الوفد بعد ذكل تعديل . نك
تعاون مع اخلرباء يف  يا الالزمة إلدراج ا نولو يذ اليت توفر ا شاريع القابةل  تحديد ا سم املوضوع  لا مل ل جلق تك لنف للت

ية يف أعقاب اجامتع يعقد للامحنني يف لك ملا شاريع إمنا يط  ية، مبا يف ذكل ا ئنظامت والواكالت ادلوية ا مل تخط ن لل ملع
متويل يمي املقرتحات وتقدمي ا ية  لبدل معين  تق تخطى . بغ شاريع  يذ تكل ا يوأردف قائال إن امليض قدما يف  سنف مل ت ً ً

رشوع املذكور ية ًوأشار أيضا إىل أ. ملابلرضورة نطاق ا بة امجلاهري و تضمن وضع برانمج خملا رشوع  منن ذكل ا ط ي تمل
توى العام، وأن من  تصاص هذا الربانمج مل حيدد عىل األقل عىل ا يد الوطين وأن ا هارات عىل ا سـا مللصع خ مل

هذا الربانمج ية  ياجات ا سم املذكور أيضا الا ناول ا لالرضوري أن  لفعلت ت حلق ً ثة . ي يواقرتح الوفد يف خالصة حد
يوم ليك إعادة  ناء ا شة أ نا يقات اليت قد تقدم خالل ا يقاته وسائر ا رشوع مع مراعاة  نظر يف ذكل ا لا ث ق مل تعل تعل مل لل

نة نظر فهيا ا رشوع  سخة جديدة من ا للجسـىن إعداد  ت مل ن لت  .ي

بدلان منوا .261 شمل أقل ا ية اذلي رأي أنه  ساعدة ا تقرير اخلاص اب سلفادور األمانة عىل إعداد ا ًوشكر وفد ا ل ي ن مل ل ، لتقل
نه ابلفعل يف ادلورة  يده للمقرتح املقدم، بعد أن أعرب  ية، وأعرب عن تأ نا بدلان ا عبل وأيضا غريها من ا ي ل مل ً

نة يع نطاق . للجالرابعة  بهتا لألمانة يف تو بدي ر بدلان منوا عىل أن  بدلان وأقل ا سـوحث الوفد كذكل سائر ا غ ت ل ًل
شمل أكرث من ثالثة بدلان، وقال  ية  تجر تاملرحةل ا لل ياريب يه يف هذا الا نظر إ سلفادور تود أن  تإن ا ل ي  .خل

سني الويقة  .262 هورية كوراي  ها األمانة و بذ هود اليت  ثوأعرب وفد الربازيل عن تقديره  تح لت مج ل ، وأشار CDIP/5/6للج
نة شمل الاقرتاحات املقدمة من الوفود يف ادلورة الرابعة  نص اجلديد  للجإىل أن ا ي وكام أشار الوفد ابلفعل فامي . ل

ند CDIP/5/5ثتعلق ابلويقة ي ته يف ا شأن مزيا يل  توي عىل تفا رشوع ال  ب، فإن الربازيل ترى أن ا ب ص حي لمل ني
ند "خالفه" ند9 الوارد يف الصفحة 5لب، من ا توقعة حتت هذا ا نفقات ا ب، ويه تطلب من األمانة أن توحض ا مل  .لل

ية األمانة عىل إعداد ويقة ا .263 تحدة األمر ثوشكر وفد الوالايت ا يا، كام يكمل بد رشوع  ًرشوع، وقال إنه يؤيد ا ئ مل ممل
رشوع  يذ ا شأن  ية  تقارير املر نة، وأبدى تطلعه إلعداد املزيد من ا ملأعرب عن ذكل يف ادلورة الرابعة  ب حل ل تنفللج

 .املذكور

يه بقوة .264 ته  رشوع وأعرب عن موا هورية كوراي عىل ا بوداي  علوشكر وفد  مل فقمك شدة . مج بوداي تود  بورصح بأن  مك
رشوع اخلاص تأن  ببدي موافقهتا عىل ا يةمل ية وا تعامل املعلومات ا لعلمتكوين الكفاءات يف ا ن املالمئة جملاالت  لتقسـ

ية حمددة جنولو ية حمددة تك تحدايت إمنا ئحال  بدلان . ل ساعد أقل ا رشوع من شأنه أن  تقاده أن ا لوأعرب عن ا ي مل ع
تصا منو الا يق ا يا يف  نولو قمنوا عىل الاتفاع اب حتق ج لتك ل ن ندما يدرج ً بدلان يف احلد من الفقر  عدي وأن خيدم سائر ا ل

يحا ًإدراجا   .حصً

بو من خالهل ثالثة  .265 ساعد الو رشوع اذلي  تاز للويقة ورحب هبذا ا يوشكر وفد بامن األمانة عىل العرض ا ت مل ث سملم
ية بدلان منوا عن طريق فريق من اخلرباء يف القطاعات ا نمن أقل ا ملعل ش. ً لاورات دوية مواقرتح الوفد إجراء 

يا الرضورية  نولو تعلق مبجاالت ا ها الراهن فامي  تحدد و بدلان  تكل ا تاح األدوات  رشوع ليك  جشأن ا تك لضع ي ل ل ل ت مل ب
ية فهيا لتمنيق ا تفع به، بعد أن . لتحق بدلان األخرى و ميه ا نجاح، وأن  رشوع ا تنوأعرب عن أمهل يف أن يلقى ا ل ل تقمل

بدلان اليت جتري فهيا جترته بنفذ يف ا ل يةي توايت الو نة عىل ا شالك  ن، حلل  سـ ي طم مل ثه شاكرا . مع تمت الوفد حد ًوا ي خ
ته مهورية كوراي عىل املقرتح اذلي قد  .مج

رشوع  .266 ية، وشكر األمانة عىل عرض ا بدلان األفر يابة عن مجموعة ا ملوحتدث وفد أنغوال اب ل يقن ته ل حاذلي اقرت
بهورية كوراي  تعامل املعلومات امج لتتكوين الكفاءات يف ا يةسـ لعلمية وا ية حمددة قن نولو جاملالمئة جملاالت  حال  تك

ية حمددة ئتحدايت إمنا رشوعل هذا ا يد اجملموعة الاكمل  بدلان منوا، وأعرب عن تأ مل يف أقل ا ي لل ًونظرا ألن هذا . ً
شمل املزيد م يع نطاقه  بدلان منوا، فقد اقرتح الوفد تو نه ثالثة من أقل ا يد  رشوع يريم إىل أن  يا سـ ل لمل ًسـ م تف ن ت
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ية بدلان األفر يه ا بدلان ليك تدخل  يقا لف يه من دون أية . ل يدا وتوافق  رشوعا  تربه  علوقال إن اجملموعة  م ًتع ج ً
 .حتفظات

ناء  .267 يقات املقدمة أ ية ا رشوع، وأبدت تقديرها أل ثوشكرت األمانة الوفود اليت حتدثت والوفود اليت أيدت ا تعل مه لمل
سأةل اليت طرهحا . الاجامتع تت إىل ا ملوا ية لتف ند املزيا تعلق  نثل الربازيل فامي  ي ند "خالفه"ببمم لب، وقالت إن هذا ا

تعانة خبرباء  تقين والا تقرير ا شارين أو خرباء يف إعداد ا تعانة  ثل الا سـنطوي عىل العديد من األشطة  ل ل ت سـ ن مبسي م
ند ثات وا نفقات اخلاصة اب شمل كذكل ا شطة  يني إلعداد خطة العمل، وقالت إن تكل األ لو بع ل ت ن لن . واتط

توسط الرمق الوارد  بلغ يف ا رشوع  تجري فهيا جتربة ا ثالثة اليت  بدلان ا سوبة  تلكفة ا ملوأشارت إىل أن ا مل سـ ل لل حمل ستل
تقارير  تعان هبم يف إعداد بعض ا توى وأن اخلرباء  تلكفة قدرت عىل أدىن  ليف الويقة، ورصحت بأن ا سـ سـ ل يث سم

يف األخرى تاك شلك فعال عددا من ا لمما يقيص  ل تعلق تون. ًب تني فامي  سأةل اليت طرهحا وفد األر ياولت األمانة ا ن جمل
يا، لكونه  سب الطلب، واث بل لك يشء، عىل  نفذ، أوال و رشوع  تقد أن ا بدلان، وقالت إهنا  يار ا ًاب ن ح مل تع ل قت ًي س خ

يار بل إجراء أول ا ية  شاورات اك تجري  يا،  ترشوعا جتر م سـ خم ق ف فب ً يا. يً با يقات وفد أ نوحتدثت األمانة عن  سـ ، تعل
تقارير مبا يف  يحاول رفع عدد من ا ية هو تكوين فريق من اخلرباء  نارص يف الويقة احلا لوقالت إن أحد أمه ا ل ل ث لع

ياجات اخلاصة بلك بدل تطلب  ية وحتديد الا شد املوارد وإعداد املعلومات ا ُذكل خطة العمل، و ت ن حح لتق
شأنه ية . باملعلومات  تدريب و شطة ا منومضت األمانة تقول إن أ ل ها كجزء من برانمج تن يخطط  هارات  لا سـمل

يايس ووضع برانمج تدرييب مكرس  توى ا بة امجلاهري، وإن هذا الربانمج يريم إىل إزاكء الوعي عىل ا سـخملا سـ لط مل
ياجات احملددة يف لك بدل ية . حتلال نظمي برامج  شمل  بة امجلاهري  تطردت األمانة قائةل إن خما منوا ت ت ط لتسـ س

مت توى ا هارات عىل  جملا مسـ يةمل نرص من . حمللعات ا بة امجلاهري املذكور هو  عوشددت كذكل عىل أن برانمج خما ط
رشوع رشوع املقرتح، وقالت إن تكوين فريق اخلرباء هو أمه جمال يف ا ملنارص ا مل يقات وفد . ع تعلوابإلشارة إىل 

نارص اليت من شأهنا أن ترث هزي العديد من ا يا أكدت األمانة أهنا سرتاعهيا يف  با لعأ ن  .ثي موضوع الويقةجتسـ

ند  .268 نفقات الواردة يف  بوشكر وفد الربازيل األمانة عىل رشح ا رشوع" خالفه"ل نفقات يف ا ملواقرتح أن توحض ا . ل
ية يل الواردة يف ويقة املزيا تفا نة تكون لك واحدة مهنا ا نود  شري إىل  متعني بأنه  نوذكر كذكل ا ث ص ل ي ب ّي مع جمل ّ. 

تفت إىل  .269 لوشكر الريس وفد الربازيل وا تحىل ابملرونة ئ نه أن  ثل الاحتاد األورويب وطلب  يا اذلي  با يوفد أ مي ن مسـ
ثنظر يف املوافقة عىل الويقة املقرتحة يف هذه ادلورة  .لل

تابة إن أمكن .270 يريات  ية يف تدخل ا بد ته ا يابة عن الاحتاد األورويب وأبدى ر يا اب با كوحتدث وفد أ تغ ئ مل ب ن ن لسـ غ  .ل

يطلب من األمانة يف .271 سـوقال الريس إنه  يا، وأعرب عن إماكية إعادة ئ با بقى عىل اتصال بوفد أ ن هذه احلاةل أن  ن سـ ت
تايل يوم ا رشوع يف ا شأن هذا ا شات  نا لتح ا ل مل ب ق مل شأن . ف شة  نا شاركهتا يف ا يع الوفود احلارضة عىل  بوشكر  ق مل م مج

تطلب املزيد من الوقت ية  شاورات غري الر رشوع وأوحض أن ا سـا مس مل  .مل

 

ند  تب :  من جدول األعامل2لبا تخاب أعضاء ا ملكا  )تمتة(ن

نة .272 نصيب انئب ريس ا يحات  للجأاتح الريس اجملال للرت مل ئشـ  .ئ

يد  .273 يح ا ند من جدول اإلعامل برت سـوشدد وفد أنغوال عىل املقرتح اذلي قدمه يف وقت سابق حتت هذا ا شـ لب ل
بد الرؤوف  بديويعمحمد  نةلا نصيب انئب ريس ا للج من تونس، ألحد  ئ  .م

تان ت .274 بد الرؤوف كسـوأيد وفد اب يد محمد  يح ا عر سـ بديويلشـ نةلا نصب انئب ريس ا للج من تونس   .ئمل

نصب انئب الريس .275 ياس من اإلكوادور  تور لويس  يح ادل ته يف اقرتاح تر سلفادور ر ئوأبدى وفد ا مل ي ك شـ ب فل  .غ

ثق ثقة  .276 نصب انئب الريس، ورصح بأن الوفد  ياس  يد لويس  يح ا يده لرت يوأعرب وفد برابدوس عن تأ مل ي سـ شـ ئي ف ل
نصبات هام هذا ا ملمة يف قدرته عىل الاضطالع   .مب
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ندوب تونس،  .277 ية تؤيد الك املرحشني، وهام  بدلان األفر يرصح بأن مجموعة ا موطلب وفد أنغوال اللكمة جمددا  يق ل ل ً
ياس من اإلكوادور يد لويس  يوهو أحد أعضاء اجملموعة، وا فسـ  .ل

نص .278 ياس من اإلكوادور  تور لويس  يح ادل ملوأيد وفد بامن تر ي ك نةفشـ للجب انئب ريس ا  .ئ

نصب انئب الريس .279 ياس  يد لويس  ئوأيد وفد بريو مرحش اإلكوادور ا مل ي فسـ  .ل

يني مرحش تونس .280 يده  يني مرحش اإلكوادور، كام أعرب عن تأ يده  يد تأ تعوأعاد وفد برابدوس تأ ي تع ي لك  .ل

نصب انئب الريس .281 ياس  يد لويس  يح ا ييل تر ئوأيد وفد  مل ي سـ شـ فشـ  .ل

يح ا .282 نصب انئب الريسشـوأيد وفد فزنويال تر ياس  ئيد لويس  مل ي فسـ  .ل

بد الرؤوف  .283 يد محمد  تخاب ا عوالريس إذ الحظ عدم وجود أي اعرتاض عىل املقرتحني املقدمني، فأكد ا سـ لن ئ
بديوي نةلا نصيب انئب ريس ا ياس من اإلكوادور  تور لويس  للج من تونس وادل مل ي ئك هام، . ف معوأبدى تطلعه للعمل 

تخاهبام نأهام عىل ا نو  .ه

 

ند  )تمتة( من جدول األعامل 8 لبا

ند  .284 ناول ا باقرتح الريس  لت نظر يف الويقة 8ئ ث من جدول األعامل  بريا يف اآلراء قد CDIP/5/6لل ً وقال إن توافقا  ك ً
شاورات، مث دعا األمانة إىل أن ترفع  تلزم إجراء املزيد من ا ناء الكفاءات اذلي  رشوع  شأن  يع  ملساد ا سـ ب م ب يمجل

شأن نة  بتقريرا إىل ا للج ياً يكون إجيا تقرير  شاورات، وأعرب عن إميانه بأن هذا ا تقدم احملرز يف ا ً ا ب سـ ل مل  .ل

متة متخضت عن  .285 شاورات اليت دارت بني الوفود ا تقرير إجيايب للغاية يف الواقع، وأن ا ملهوأكدت األمانة أن ا مل ل
تفق علهيا يغة  توب  متقدمي نص لألمانة  نح. بصمك نص اذلي جاء عىل ا لوقرأت األمانة ا تايلل يسـتلزم ": لو ا

رشو شطة تكوين الكفاءاتملا تطوير عىل أ نع إدخال املزيد من ا بغي لفريق اخلرباء الوطين أن يعد املزيد . ل ينذلكل 
تدريب  تضمن تكوين الكفاءات برانجما  بغي أن  هارات؛ كام  ية ا بة امجلاهري و ية خملا للمن الربامج الو ي من ط ًن ن يمل ت ط

هارات ية ا ملو يق. تمن بغي  لتطبو رشوع يف مجةل جماالت مهنا الغذاء والزراعة ين يا املالمئة اليت حددها ا نولو مل ا ج لتك
تع  ية اليت  تخصصة ا تعاون ا تضافر مع واكالت ا هذا الغرض أن تمت اب ئة ووضع خطط العمل  متوالصحة وا ن مل ل تل ملع ل لبي

ية، وا يا ا نولو ية ونقل ا يق ا تعاون  تجارب الطويةل يف جمال ا ناب من ل ملعل ج تك لتحق تع ابخلربات املطلوبة لتل تمتليت 
تحدة وبرانمج األمم  نظمة األغذية والزراعة لألمم ا ية و نظمة الصحة العا مللالضطالع هبذا ادلور، وخاصة  ممل م

ية، عىل أن يرد ذكل األمر  نظامت ا تجارة ادلوية وغريه من ا يامث اكنت وجهية، ومركز ا ئة،  تحدة  نا مل ل ل ملعمل ح للبي
يات جدول أعام صأيضا يف تو يةً ية إلعداد . لتمنل ا نظامت والواكالت ادلوية ا تعاون مع اخلرباء من ا بغي ا نكام  ل مل ملعل ين

يا نولو ياجات اخلاصة اب يب لال جشاريع  لتك تح تج بدلان اليت يقع . تسـم نظمي اجامتع للامحنني يف ا نظر يف  لوميكن ا ت ل
متويل تعلقة اب يمي املقرتحات ا يار  لعلهيا الا مل لتقت متت األمانة".خ نص املذكور خت وا نة بأهنا تلقت ا ل حديهثا بإبالغ ا للج
شأنه شاورات  بمن ادلول األعضاء بعد عقد   .م

رسعة اليت  .286 ناءة وا شاركهتا ا يع الوفود عىل  شاورات وشكر  تاجئ ا نة  لوشكر الريس األمانة عىل إبالغ ا ب م مج مل لللج ن بئ
 .أبدهتا

نص اإل .287 سامههتا وأكد أن ا لوشكر وفد كوراي ادلول األعضاء عىل  رشوع وضوحام ًضايف زاد ا  .مل

متدا .288 رشوع  ترب ا يع وا ًوأثىن الريس عىل الروح الرائعة اليت حتىل هبا ا مع مل ع مجل  .ئ
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ند  يذ:  من جدول األعامل9لبا يد ا يات  تو تقدم احملرز يف ا تعراض ا نفا لتق ص ل ل  سـ

تني  .289 يققال الريس إن الو شاورات، وأبدى CDIP/4/7 وCDIP/4/3ثئ بان بعض ا مل ال تزالان  بذكل تتطل
ند  نظر يف ا ته يف ادلعوة إىل ا بر ل لب يد 9غ يات  تو تقدم احملرز يف ا تعراض ا شأن ا ق من جدول األعامل  ص ل ل سـ ب

يذ ية، ويه CDIP/5/3ثوأشار إىل الويقة . لتنفا ية لأل تحدة اإلمنا بو يف أهداف األمم ا هام الو لفتقرير عن إ ئس مل ، ي
ها  .ضودعا األمانة إىل عر

نونة CDIP/5/3ث الويقة وحتدثت األمانة ابإلشارة إىل .290 تحدة "ملع ا بو يف أهداف األمم ا هام الو ملتقرير عن إ ي س
ية ية لأل لفاإلمنا ية يف ادلورة "ئ بدلان األفر ته مجموعة ا يب لطلب قد نة بأن هذه الويقة  يق، وأبلغت ا لم تج ث تسـللج

ية  تو يق ا شأن  شات اليت دارت  نا نة يف إطار ا ية  ثا صا ل ب ب ق مل للج ن ق فهيا عىل أن تعد األمانة  واليت مت الاتفا22تطل
ية ية لأل تحدة اإلمنا بو يف أهداف األمم ا هام الو شأن إ لفويقة  ئس مل ي ب تقرير الوارد يف تكل . ث لورصحت األمانة بأن ا

ها يف تكل األهداف بو وبرا شطة الو هام أ ية إ تضمن موجزا عن  جمالويقة  س ييف ن ي كث هم، كام . ً ملومضت تقول إن من ا
شاريع ثورد يف الويقة املذكورة تاجئ الربامج وا يمي جترييب  بارة عن  شديد عىل أال تكون هذه الويقة  مل، ا ن ع ث لت تق ل

تكل األشطة نواألشطة، بل أن تكون وصفا  ل شطة املذكورة . ًن يدة ابأل نوبذكل تكون ادلول األعضاء عىل دراية  ج
بو ية العادية للو نفذ يف إطار الربانمج واملزيا تقرير ألهنا  ييف ا ن ت سة ونوهت األ. ل سم إىل  تقرير  مخمانة إىل أن ا نق يل

ية  ثاين اخلاص ابألهداف اإلمنا سم ا ية اخلاصة ابلواثئق، أما ا تأيت أوال مقدمة توحض املعلومات األسا ئأجزاء؛  ل لق سـ ً ف
ية الفكرية يه مقدمة عن تكل األهداف وعالقهتا اب ية، فرتد  مللكلأل ف بو . لف ثالث جدول أعامل الو سم ا يويفصل ا ل لق ّ

منشأن ا ها، جدول لتب سام ورمبا أ سم الرابع، وهو أطوال األ ية، يف حني يرد يف ا ية لأل مهية واألهداف اإلمنا قلف لق ئ
يل بعد ذكل يف  ية، وتوحض تكل األشطة اب ية لأل سامه يف األهداف اإلمنا بو اليت  شطة الو يع أ تفصتضمن  ن ئ ت ي ن مج لي لف

بادئ . ثالويقة سم اخلامس اذلي يقدم بعض ا ملويأيت أخريا ا لق متكن من تعزيز العمل اذلي ً بو ليك  ية للو تو تا ي جهي ل
شأن األهداف املذكورة سارات . بتضطلع به  تعدة ابلرد عىل أية ا نة بأهنا  تام، أبلغت األمانة ا تفويف ا سـ للج سـخل م

تلقاها مهنا  .تقد 

با الوفود بأن تقدم  .291 يقات مطا تقدمي ا باب  تح ا تعوشكر الريس األمانة عىل عرض الويقة و ل تعل ل ل ًث ل ف ليقات مرتكزة ئ
ترصة إن أمكن  .خمو

يابة عن  .292 شكر إىل ألمانة اب تقدمي ا ثة  يان ابللغة اإلنلكزيية، واسـهتل حد يا إنه يود اإلدالء  با نوقال وفد أ ل ب ي ن لسـ بب
بالغ عددها  يه ا لالاحتاد األورويب وادلول األعضاء  ً دوةل، عىل تقريرها القمي اذلي رأى الوفد أنه يقدم عرضا 27ف ّ

شط نشامال أل تقرير يمكل ً ية، ورصح بأن هذا ا ية لأل تحدة اإلمنا سامه يف أهداف األمم ا ها اليت  بو وبرا لة الو ئ مل ت لفي جم
يةCDIP/5/2ثالويقة  يذ جدول أعامل ا بو  شطة الو ناول أ من اليت  ي لتن نف لتت وراح الوفد يقول إن الاحتاد . ت

يه يرغب يف اقرتاح أن تواصل األمانة اب ناألورويب وادلول األعضاء  يق ف بو يف  سامهة الو تعراض  حتقتظام ا ي م سـ
تيض األمر نة من تقدمي اإلرشاد يف هذا الصدد حني  متكن ا ية ليك  ية لأل يقاألهداف اإلمنا للجلف وأقر الوفد بأن . تئ

سامه يف األهداف املذكورة، ويف هذا  بو  بة إىل الو يذا فعال هو أمر أسايس اب ية  تيذ جدول أعامل ا ي سـ لمن ت لنت ً ً نف لتنف
ياق،  بالغ عددها لسـا يه ا ليؤيد الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  شاء موقعا عىل 27ف ً دوةل، اقرتاح األمانة بإ ن

بو  تظام، نظرا ألنه سزييد إبراز العمل اذلي تضطلع به الو ثه اب بو واألهداف املذكورة وحتد شأن الو ياإلنرتنت  ن ي ي ًب
تحدة، رشيطة أال يك بلمليف هذا اجملال يف إطار أرسة األمم ا ية يف ا يات عىل املزيا ملسـتقون ذلكل األمر تدا ن . ع

ية ادلوية  نظامت احلكو بو وسائر ا تعاون بني الو ية مواصةل ا ته بإبراز أ تام  ته يف ا لوأبدى الوفد ر مل ي ل مه لكم ت مب خ غ
شطة جدول أعامل  يذ أ ية، و يق ا ياجات ادلول األعضاء  تجابة ال يق الا نودورها يف ضامن  من ت سـ نفسـ تتحق ل لتح تن

ية ية خبربةلتمنا تدايت ا ية الفكرية يف سائر ا ناول جوانب ا سقا، وضامن  يذا  ن  ن ت ملعن مل مللك ًنف م  .ًت

ية لطلب مجموعة  .293 بو عىل ادلراسة اليت قدمهتا  ية وشكر أمانة الو بدلان األفر بوحتدث وفد أنغوال ابمس مجموعة ا ي تلل يق
ية وا ية اب نة ا ية  ثا ية إابن ادلورة ا بدلان األفر ملا منيق ن للج ن ل لتل ثوعلق الوفد عىل الويقة . )CDIP (لكية الفكريةملع

CDIP/5/3 بو يف األهداف سامهة الو شأن  تقرير  ية يدرسون ابهامتم ا بدلان األفر ي قائال إن أعضاء مجموعة ا م ب ل يقل
تحدة ية لألمم ا ية لأل ملاإلمنا بو عىل األه. لفئ تقرير مل يقمي تأثري أعامل الو يوأشارت اجملموعة بقلق ابلغ إىل أن ا داف ّل
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يق هذه  نظمة يف  سامهة بعض جوانب معل ا ية  تعراضا  ية، بل قدم ابألحرى ا ية لأل حتقاإلمنا يف مللف م سـ لكئ
بو يف األهداف . األهداف سامهة الو نوع أن يركز عىل  تقرير من هذا ا يوقال الوفد إن اجملموعة ترى أنه ال بد  م ل ل

تأثري الفعيل لأل يمي معيل  ية عرب إجراء  ية لأل للاإلمنا ّئ تق . نشطة عىل هذه األهداف أو عىل العمل بصفة عامةلف
نظمة يف  سامهة ا يا  يامي وا نجز  تقرير ليك  بو مراجعة ا ست من الو تاما، قال الوفد إن اجملموعة ا ملو مل قع ت ل ي تقمت لخ

ياس  شطة ملموسة مع مؤرشات قابةل  تقرير بأ بت بأن خيرج ا تحدة وطا ية لألمم ا ية لأل للقاألهداف اإلمنا نلف ل ل مل ئ
 . عىل بلوغ هذه األهدافتساعد

ية  .294 ية لأل بو يف األهداف اإلمنا سامهة الو شأن  تقرير األمانة  ية  لفورحب وفد مرص ابمس مجموعة جدول ا ئ ي م ب ب لتمن
يويورك همة يف  ية ا مترب حول هذه ا شات  نا رشافا  سامهة مالمئة ا ها  تحدة بو ناألمم ا لقض ق للم ت م ململ سبصف وأشار . س

تقرير ال يورد أي ية، إال أنه ذكر لالوفد إىل أن ا ية لأل شأن األهداف اإلمنا بو  يمي معيل لعمل الو لف تقدير أو  ئتق ب ي ّ
ية  نصوص يف األهداف اإلمنا ياة أفضل كام هو  ية الفكرية تريم يف هناية املطاف إىل توفري  نة بأن ا ئا مللج ح مللك

نطاق تحدة الواسعة ا بو جزء من رساةل األمم ا ية وبأن الو للأل مل ي تقرير اليت 14ىل الفقرة وأشار الوفد إ. لف ل من ا
شأن  بو  تعراضا جلدول أعامل الو ية ا ية بإعامل احلق يف ا توى ا بتحدث عن فرقة العمل الريعة ا ي سـ من ن سـ لتت ملع مل ف

هدف  ياق ا تربته إجراء همام يف  ية وا لا سـ ع ًمن ية 8لت ية لأل لف من األهداف اإلمنا نقل (ئ تعلقة  بالغاية واو ا مل
يا نولو جا تعرا). لتك ية سـوخلص الا شأن ا بو  منض إىل أن جدول أعامل الو ب ية "لتي بادرات العا ملواحد من أمه ا مل

ها ية وميكن القول إنه أ ية للميض قدما يف إعامل احلق يف ا مهاحلا من عوة فرقة ويف هذا الصدد اقرتح الوفد د. لتل
توى  ملسـالعمل الريعة ا ية ف ية وا ية اب نة ا بةل  سادسة ا مللكإىل ادلورة ا منملق ن للج لتل تاجاهتا ملع سـتنالفكرية يك تقدم ا

شأن همة يف هذا ا لا ته يف إبداء مالحظة .مل ية أعرب عن ر ب ويف معرض حديث الوفد ابمس مجموعة جدول ا غمن لت
ند يف جدول األعامل تعلق . لبعامة خبصوص هذا ا ند ا نة وهذا ا ثة والرابعة  ثا نذ ادلورتني ا ملوأشار إىل أنه  ب للج ل لل م

يات  تو تقدم احملرز وا صاب ل يذ األشطة اليت انلت املوافقة مبوجب ل تقدم يف  تعراض حاةل ا يذ فرصة ال نيد ا ل نفسـ نف تق لت
ية يات اخلاصة جملموعة جدول ا تو منا ص سة مل يقدم أي حتديث حلاةل . لتل ملكن الوفد الحظ أنه إابن ادلورة اخلا

يذ يد ا يات  تو تقدم فامي خيص هذه ا نفا لتق ص ل تني جديدتني تعرضان وعىل غرار ذكل، أشار الوفد إىل وجود. ل ثيق و
ند اذلي مل بل وذلكل شعر بأنلبيف إطار هذا ا يه من  نظر  ق  ف شطة عىل أهنا ي شريا إىل هذه األ تني مل  ن الو ت ثيق

ثة والرابعة من أجل  .معمتدة ثا نة ا متد إابن دوريت ا متس الوفد من األمانة أن تعود إىل الهنج اذلي ا لذلا، ا ل للج ع ل
متدة نظر يف األشطة ا ملعا ن ند من ل يذ يف إطار هذا ا لب أصال وطلب إلهيا أن تقدم تقارير دورية عن حاةل ا لتنف

نة  .للججدول األعامل يف دورات ا

يات وإعطاء آراء فهيا، وال سـامي تكل  .295 تو يع ا شأن  تفكري  يك إىل أن الويقة بدأت اب صوأشار وفد ا ل مج ب ل ث ملكسـ
ية وأعرب الوفد عن أمهل  ية لأل لفاخلاصة ابألهداف اإلمنا ية عرضه عىل ئ تقرير  تجدات يف ا بغيف أن تدرج ا ل ملسـ

ية ية لأل بو يف األهداف اإلمنا سامهة الو سـىن لدلول األعضاء الوقوف عىل  نة حىت  لفا ئ ي م ت وأمل الوفد أيضا . يللج
ية أن يربز هذا  بو ناملقرتح عىل الصفحة اإللكرتو متس أن وياملالمئة للو ية وا ية لأل لاملكرسة لألهداف اإلمنا لف ئ

تعاون والالزتامق ذكليتحق يةل اب نظامت ادلوية احلكو ية وغريها من ا نظامت غري احلكو م مع ا لم مل وجدد الوفد . مل
ية يف املوعد احملدد ية لأل يق األهداف اإلمنا يا إىل  بو وادلول األعضاء  يده ملواصةل العمل مع الو لفتأ ئحتق سع ي  .ي

ية عن تقديره للمعلو .296 تحدة األمر يكوأعرب وفد الوالايت ا ثمات املفصةل اليت قدمهتا األمانة يف الويقة مل
CDIP/5/3 ساهامهتا اجلوهرية يف بو يف ما خيص  تواصل للو تقدم ا شأن ا بةل  تقارير ا م وتطلع إىل ا ي مل ل ب ملقل

ية ية لأل لفاألهداف اإلمنا هدف . ئ تقرير  سم اخملصص يف ا للوأشار الوفد بوجه خاص إىل طول ا ل  من األهداف 8لق
ية  ية لأل لفاإلمنا يةئ ية من أجل ا ناول إقامة رشاكة عا مناذلي  لتمل وحرص الوفد عىل إبراز أحد اجملاالت فأعرب . يت

همة بو ا هود الو ملعن تقديره  من أجل تعزيز احلصول عىل املعلومات اخلاصة ابلرباءات والعلوم عرب عدد من  يجل
تاكر برشوعاهتا ومهنا ركن الرباءات اذلي حقق جناحا ابهرا ومراكز دمع الا نفاذ إىل م يد اإلشاء وا نولويج  ل ا ن ق لتك

رشوع  تاكر أو  تطوير والا بحوث من أجل ا ما ب ل تحدة ومع aRDiل شاهبة يف األمم ا مل اذلي أقام روابط مع برامج  م
ئات أخرى من القطاعني اخلاص والعام سة أن . هيعدة  يل يف حمرض ا ته يف ا جللوعرب الوفد عن ر سج تب لغ ّ
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شأن إطار اإلدارة بو  برشوع الو ي يمي م ية إلجناز أعامل  بو بإماكيات إضا تاجئ الرايم إىل تزويد الو تق القامئة عىل ا ف ن ي لن
ية تصل اب ها ا ية  منموضو مل لتع رشوع. لعمل بال عن تقدم هذا ا ية  ملوتطلع الوفد إىل توفري معلومات إضا تق  .مسـف

يق ا .297 بو يف  سامهة الو حتقوأعرب وفد الصني عن تقديره  ي ية لمل ية لأل لفألهداف اإلمنا تحدة وقال إنئ بو ملألمم ا ي الو
ية  ية الفكرية من خالل جدول ا سؤوةل عن ا تخصصة وا تحدة ا نظومة األمم ا ها إحدى واكالت  منبو مل مل لتمل مللك م صف

بدلان عىل  بدلان وساعد هذه ا تلف ا ية يف  تصادية والاجامت ية الا سامهة يف ا سعى إىل ا لـي  ت ل خم ع من مل قت لته ف
ية الفكرية تفادة من نظام ا مللكالا يق . سـ ساندته  تاد  يواصل كام ا هود وقال إنه  تحقونوه الوفد أيضا هبذه ا لجل م ع سـ

بو يذها داخل الو شطة جدول األعامل و يأ  .تنفن

يد ترصحي وفد مرص ابمس  .298 ته يف تأ يوأعرب وفد الربازيل عن ر يةغب وقال الوفد إن الربازيل . لتمنمجموعة جدول ا
بو يف  سامهة الو شأن  تقرير  يترحب اب م ب يةاألهداف ل ية لأل لفاإلمنا ها جزء من  وشدد عىل أنئ بو بو ٍ الو صف ي

ية مبا فهيا  ها دلمع األهداف اإلمنا يا يف سخري قواعد مكل ولوا تحدة علهيا أن تؤدي دورا أسا ئنظومة األمم ا ت سـ حئمل م
ية بادرات من أجل. لفاألهداف الواردة يف إعالن األ ياغة  بذل  هود اليت  موذلكل شعر الوفد بأنه رمغ ا لصجل  ت

بغي بذل املزيدحتقيق هذه األهداف ما  نجزة وقال. ينزال  بادرات ا مل الوفد إنه أحاط علام ابهامتم بوجود بعض ا مل
بو ية للو برية يف األهداف اإلمنا سامهة  سامه  تحدة من شأهنا أن  نظومة األمم ا ييف حمافل أخرى  ئ ك م ت مل وأشار الوفد . مل

يث ورد أن فرقة ال14إىل الفقرة  تقرير  ح من ا يةل ية بإعامل احلق يف ا توى ا منعمل الريعة ا ن لتسـ ملع مل نة  ف سـأجنزت 
ية2009 شأن ا بو  تعراضا جلدول أعامل الو من ا ب ي تفادة من  وقال الوفد إنه يرى أنه بإماكن. لتسـ سـاألعضاء الا

نة بةل  تاجات هذه الفرقة يف ادلورة ا شة اخملصصة ال نا للجا ق ملقمل األهداف حتليل – 28وأشار الوفد إىل الفقرة . سـتن
تعلقة ابلصحة العامة ية ا ية لأل ملاإلمنا بو يف إطار –لفئ ية والو نظمة الصحة العا شرتك بني  ناولت الالزتام ا ي اليت  مل مل مت

ية الفكرية تاكر وا ية والا شأن الصحة العا ية وخطة معل  مللكاعامتد اسرتا ب مل ب ثور وشدد الوفد عىل. تيج لع اهامتمه اب
يل أك بو رثصعىل تفا يةي عن دور الو ية لأل يق األهداف اإلمنا سامههتا يف  بادرات و لفيف هذه ا ئحتق م وخلص وفد . مل

ية، ال سـامي يف إطار  تجارة وا تحدة  شطة مؤمتر األمم ا تضمن أيضا أ بغي أن  منالربازيل إىل أن الواثئق  لل مل ن لتت ين
ية الفكرية ية حلقوق ا شأن األبعاد اإلمنا مللكالربانمج  ئ  . ب

تقرير املقدم يف املوعد  مرص بيانوأيد وفد إيران  .299 تقدير اب ية وقال إنه أحاط علام مع ا لابمس مجموعة جدول ا ل لتمن
ية ية لأل بو يف األهداف اإلمنا سامهة الو شأن  ناسب  لفا ئ ي م ب تقرير ركز عىل مجةل أمور مهنا أن . مل لوالحظ الوفد أن ا

يةل ست غاية يف حد ذاهتا بل و ية الفكرية  هوم القايض بأن حقوق ا سـا لي مللك يع الامنء الاجامتعي ملف لتشج 
ية شأن ا بو  تصادي يقع يف مصمي جدول أعامل الو منوالا ب لتي تقرير  .ق لوأعرب الوفد أيضا عن تقديره ملا ورد يف ا

يق األهداف  بو يف  سامهة الو بو ذات الصةل ابملوضوع وضامن  يع برامج الو ية يف  حتقبأن إدراج األبعاد اإلمنا ي م ي مج ئ
ية ادلو لوالغاايت اإلمنا بو ئ يات العامة للو ية اليت قادت ا ية اكنت من راكئز ا ية لأل يية ومهنا األهداف اإلمنا مجلع لعمل لفئ

توبر  ية يف أ شأن ا بو  كإىل وضع جدول الو من ب ية أمر . 2007لتي يذ الفعيل جلدول ا لتمنوشدد الوفد عىل أن ا لتنف
يظل هيدي ية و ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو سـجوهري  ئ ي لفمل ية يف حتق تقوية األبعاد اإلمنا نظمة  ئ ا ل مل

يق . معلها كلك سامهة يف  بو من ا يد للطرق اليت متكن الو تقرير أىت بوصف  حتقوقال الوفد إنه يرى أن ا ملج ي ّل
ية اليت  تدابري ا ته ا سن إذا وا يع حامت أن  ية وشعر بأن هذا الوصف  ية لأل لعملاألهداف اإلمنا ل ب تح تط كئ ي يسـ لف

ها أع نة واألمانةسـهتلاقرتهحا أو ا يمي . للجضاء ا نجز أي  سه أنه مل  تقرير أورد يف الوقت  تقوالحظ الوفد أن ا ي نف ل
تلف جوانب  سامهة  ية  تعراض عن  تقدمي ا تفى  ية وأنه ا ية لأل شأن األهداف اإلمنا بو  خمألثر معل الو م سـ ب ك ئ ب يفي كلف

ية ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  لفمعل الو ئحتق تقدم يف زايدة عىل ذكل، الحظ الوف. ي تقرير عزى عدم ا لد أن ا ل
بل هذا الرتاجع مل يكن  يامن يرى الوفد أنه حىت  تصادي العاملي  ية إىل الرتاجع الا ية لأل قيق األهداف اإلمنا ب ق لف ئحتق

يا ية اك ية لأل يق األهداف اإلمنا تقدم يف  فا لف ئحتق ية معروفأن لكن الوفد أشار إىل . ل لعملبب قصور هذه ا . س
هدف وشدد الوفد عىل أن بغي يف إطار ا له اكن  شأن القضاء عىل الفقر املدقع واجلوع أن تغطى أيضا جماالت 1ين ب 

توسطة رشاكت الصغرية وا ملهممة أخرى عدا الزراعة وا تعلمي عاملني . ل ترب الوفد القصور يف جمايل الصحة وا لوا ع
تفيش الفقر اذلي يؤدي بدوره إىل اجلوع تعلق  بهممني فامي  مللكية الفكرية أدت دورا حاسام يف وقال الوفد إن ا. ي
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ية وبوجه خاص فامي  .هذين العاملني تحدة لأل رشوع األمم ا شأن  تقرير  لفوقال الوفد إنه وفق ما ورد يف ا مل م ب ل
ناء عىل  ية وأنه  نا بدلان ا ية الفكرية فامي خيص ا نظر يف قواعد ا تفاع ابألدوية، ال بد حقا إعادة ا بتعلق ابال ل ل ل ن مي مللك

ية واحضاذكل مل يكن  ية لأل يق األهداف اإلمنا ية يف  سامهة إجيا بو  شطة الو سامهة أ لفمدى  ئحتق ب م ي ن وأشار الوفد . م
هدف  ية الفكرية والاتفاع ابملعلومات بوصف 2لإىل أنه فامي خيص ا تعلمي يف جمال ا تحدث عن ا تقرير  ن فا ل ي مللكل

هدف ية الفكرية وهذا ا يدة بني ا لذكل الصةل الو مللك يه حامت، وقال الوفد إ. ح نرص و ية الفكرية  جنه يقر بأن ا عمللك
تعلميمللكية الفكرية إال أن ابيق أشاكل هذه الصةل اخلاصة اب تعممي املعارف وا لتؤثر كذكل يف الاتفاع  ب والحظ . ن

شطة دون أن 6 و5 و4الوفد أنه يف إطار األهداف  بادرات واأل تقرير بصفة عامة تعدادا جملموعة من ا ن، أورد ا مل ل
يل عن أي مهنايورد ف ٍّعال أي تفا بو واحلوار مع 28والحظ الوفد أيضا أن الفقرة . ص سامهة الو ي أشارت إىل  م

ية، وال سـامي يف إطار  نظمة الصحة العا ثب مع  تعاون هبمة وعن  بو يف ا ية اخنراط الو رشاكء ادلويني و ملا ك ل ي ل مل كيف
تاك شأن الصحة العامة والا ية وخطة العمل  ية العا بالاسرتا ب مل يل عن تيج ية الفكرية لكن مل ترد أي تفا صر وا مللك

تعاون ليعة هذا ا نظمة  .طب نجزة مع  شطة ا موقال الوفد إنه ال بد من تقدمي املزيد من املعلومات يف إطار األ مل ن
شأن آاثر  ية  بالصحة العا ية الفكرية مل يةمللكا يحا . ملعىل الصحة العامة العا بو أن تقدم تو ضوطلب الوفد إىل الو ي

ية من عام تق نظمة الصحة العا ية  سامههتا يف  تفادة من مواطن املرونة و شأن الا شورة قانوية  ملدمه من  معل م سـ ب ن مم
ية و لتمنيث مدى مواءمة ذكل جلدول أعامل ا يةح ية لأل لفاألهداف اإلمنا هدف .ئ شأن ضامن 7ل وفامي خيص ا ب 

ية ا تقرير ذكر أن نظام ا ية أشار الوفد إىل أن ا تدامة ا مللكالا لئ تاكر واإلبداع لفكرية لبيسـ يع عىل الا ية  بآ شج للتل
يا ورشها، ومن مث ف نولو سري نقل ا نو جي لتك ية الفكرية ت توفق إىل حلولمللكا سامهة يف ا ّها قدرة عىل ا ل مل لعدد من  ل

ئة ية يف جمال ا تحدايت العا لبيا مل بني هنج إعطاء األولوية لالتفاع13ووفقا للفقرة . ل ـي  ن اليت أشار إلهيا الوفد  ّت  فه
تطع اإلقرار بأن حقوق  ية، لكهنا مل  تحدايت ا يفة ملواهجة ا يا  سـنولو ل تنظ ئ ج لبيتك ية الفكرية ب اكنت حاجزا أمام مللكا

ية  نا بدلان ا رشاكت يف ا ما ل ل يا املعلوماتن حيول دون الاتفاع يف عدة ظروفل جنولو بة .  والاتصاالتتك لنسـواب
هدف  ية8لإىل ا ية من أجل ا شأن إقامة رشاكة عا من  مل ها يف جدول أعامل لتب بو  شطة الو بدو أن مجموعة أ لك  ي ن في

هدف  ية ختدم هذا ا لا هو . 8لتمن يل  ساهامت من هذا ا برية  فلكن الوفد إذ يعرب عن تقديره لوجود إماكيات  ب مل ك لقن
ها  تصدى للحواجز اليت تفر ية علهيا أن  ية لأل سامهة جمدية يف األهداف اإلمنا بو  سامه الو ضيرى أهنيك تكون  تلف ئ م ي ت

ية تحدايت اإلمنا ية مواهجة ا ية الفكرية  ئاملعايري غري املالمئة اخلاصة حبامية حقوق ا ل بغ تاما، أيد الوفد . مللك خو
ية ية لأل سامهة حقا يف بلوغ األهداف اإلمنا نه من ا تقرير عىل حنو  شأن مراجعة ا لفالاقرتاح  ئميك مل ل  .ب

بادرة الر .300 يجرياي ابملدير العام وفريقه عىل ا ملوأشاد وفد  ية، ن بو، ال سـامي جدول أعامل ا شطة الو منائعة بربط أ ي لتن
ية ية لأل تحدة اإلمنا لفبأهداف األمم ا ئ ته يف . مل  واإلشادة ابألمانة ألهنا قدمت واثئق اإلقرارغبوأعرب الوفد عن ر

ند طلب ادلول األعضاء يف ادلورة  ية نزوال  ية لأل بو يف األهداف اإلمنا شطة الو سامهة أ عتازة عن  ئ ي ن م ية لفمم ثا نا ل
نظر إىل أن الويقة . للجنة ثولفت الوفد ا ية الفكرية ميكن أن تؤدي CDIP/5/3ل مللك أشارت إىل أن حقوق ا

ية ية لأل نصوص علهيا يف األهداف اإلمنا لفدورا همام جدا يف متكني ادلول األعضاء من بلوغ األهداف ا ئ وقال إن . مل
تعني هبا ادلول األعضاء يف رشح  من املرفق يه خارطة 6املصفوفة الواردة يف الصفحة  سطة يك  سـطريق  تب م

توصل إىل  لية ا يةالرايدةكيف يا سـ ا توى الوطين لسـ بو  .ملسـعىل ا تقرير ربط أيضا برامج الو يوأشار الوفد إىل أن ا ل
ية ية لأل ية ابألهداف اإلمنا ياهتا جدول أعامل ا تلف تو لفوجلاهنا و ئ من ص بدلان . لتخم لوقال الوفد إن بدله بوصفه من ا

ية من ربط  يط يف جمال ا يني عن ا سؤولني الو نت ا ية خاصة إىل الويقة ألهنا  ية تويل أ نا منا تخط ن مل ث مه لتل ل ط مكّ م
ياسات اكألمن  ية الفكرية واألهداف العامة  ية احملددة مبا يالمئ من حقوق ا سـاألهداف واألهداف املر للحل مللك

تجارة وا ية ا لالغذايئ والاتفاع ابألدوية وابملعارف و ل من ناعة تن تاكرات يف ا توسطة والا لصرشاكت الصغرية وا ب مل
ية ئةئادلوا ناخ وا لبي وتغري ا ته يف اإلشارة إىل الفقرة . مل ناول 11غبوأعرب الوفد عن ر يث  ت من تقرير املدير العام  ح

بو اجلديدة مصفوفة عن العال بادرة الو ية الفكرية واقرتح أن تدرج يف  ية اخلاصة اب يات الو يالاسرتا ن ميج مللك ط قة ت
ية ية يف جمال ا ياسات الو تلف جوانب ا ية الفكرية و منبني حقوق ا ن سـ لتخم ط ل بو . مللك ناشدة الو ته  يوخمت الوفد  مب لكم

ية ية العا سامههتا يف ا يا  تضح  ية حىت  تحدة اإلمنا سعى إىل الانضامم إىل مجموعة األمم ا مليك  من م جل ت ئ مل  .لتت
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ترصحي .301 يب عىل ا ته يف ا لوعرب وفد أنغوال عن ر لتعقب غ سأةل وقال إن ل اّ شأن هذه ا ملسابق  بدلانمجموعةب ية ل ا يق األفر
بو، ال سـامي املقررين  شات الو نا يني حبقوق اإلسان  تحدة ا يتود معرفة إماكية حضور مقرري األمم ا ق ن ن مل من ملعّ

متكن  تعلمي يك  يني ابلصحة واحلق يف ا تا ل همملعن نة من إقامة حوار تفاعيل  معا  .للج

يع الو .302 بذهل األمانة وأهنا مل مجوشكرت األمانة  بادرة اكنت أول هجد  تفود اليت أخذت اللكمة وقالت إن هذه ا مل
يض بةل . مسـتفتقصد إعداد تقرير  تعديالت ا يقات اليت أدلت هبا الوفود يف ا تويد عىل ا ملقوجددت األمانة ا ل تعل ك لل

سامهة ياميت عن مدى  يا أن تدرج  يع تدر ها يف أن  متقرير وأعربت عن أ جي تط تقلل رشوعات تسـمل مل هذه الربامج وا
ية ية لأل يق األهداف اإلمنا لفواألشطة يف  ئحتق هد وأن . ن بغي بذل املزيد من ا جلوأقرت األمانة كذكل بأنه ما زال  ين

يد اإلجناز رشوعات  قمثة عدة  رشوعات املذكورة وغريها . م نة بأن املؤرشات أدرجت يف ا ملوأخربت األمانة ا للج
رشوعات جدول أعامل ا منمن  تاجئ وغريها من لتم ثل إطار اإلدارة القامئة عىل ا رشوعات  نية عىل غرار  لم م

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا قاألشطة اليت اضطلعت هبا  ل شع بو ن يع . يداخل الو سامه  مجوأملت األمانة أن  ت
تقرير هذه األدوات يف هناية املطاف يف يمي يف ا ل إدراج أداة  ية لللتق ئشأن األهداف اإلمنا ية وأعربت عن ب لفأل

بةل للويقة تعديالت ا ها يف ا يقاهتا اليت سرتاعى  ثشكرها للوفود عىل  ل ملقتعل  .مجيع

يدة وشكرئوقال الر .303 يقات اكنت  مفيس إن ا ثيل الوفود عىل اهامتهمم ابملوضوعلتعل  من أن وقال إنه عىل يقني. مم 
ثلني، ال سـامي  ملميع ا بدلانمجموعةمج تل ا بوا ا ية، ممن  ل األفر طل سوا يق هذا العمل وا لمتقرير أصال أعربوا عن تقديرمه  ل

يقاهتم، وال سـامي طلب مجموعة بدلانتعلمن األمانة مراعاة  سامهة يف ل ا بو  يمي ملا قامت به الو ية بإجراء  للم األفر ي تق يق
ية ية لأل لفيق األهداف اإلمنا  .ئحتق

 

ند   )تمتة( من جدول األعامل 8لبا

يات ا .304 شأن آ ية  لبعد دورة غري ر ل ب تقارير طلب الريس من ادلورة و الرصدوإجراءاتتنسـيق مس يمي وإعداد ا ئا لتق  ل
باط بح جاهزا قربا . وقال إن بوسعه تقدمي اقرتاح شاملنضالا يوقال الريس إن هذا الاقرتاح  سـيص واقرتح يف . ئ

ند  نظر يف ا سه ا بالوقت  ل ياCDIP/4/7ث من جدول األعامل، الويقة 8لنف نولو رشوع نقل ا شأن  ج،  لتك م  وقال .ب
شات اليت دارت يف هذا  نا رشوع اقرتاح معدل يراعي ا يف األمانة بإعداد  تفقة عىل  قإنه يرى أن الوفود  مل م تلك م

نة سادسة  سامهة يف ادلورة ا تقدم  ية اليت  نارص الواردة يف الواثئق اإللكرتو للجالصدد وكذكل ا ل للم سـ ن وطلب . لع
متحور ا ملالريس بعد ذكل من الاجامتع أن  ي ية الفكرية واملرشوع حول ئ ثالعام الوارد يف الويقة كل مللكا

CDIP/4/3 Rev سائل العالقة فامي خيص شأن ا توصل إىل أي اتفاق  مل وأعلن أيضا أنه عىل عمل بعدم ا ب ل
تجارية شاركني يك يدلوا مث . لالعالمات ا  .تعليقاهتمبللمأعطى اللكمة 

نرص يهنـيَ حىتوطلب وفد الربازيل همةل  .305 ية لع مفاوضاته حول ا شأن ا رشوع  تجارية  مللكاخلاص ابلعالمات ا ب للم ل
 .الفكرية واملكل العام

تا أطول  .306 يح للوفد و قوقال الريس إنه  ت يعلقسـيئ ندسـو نظر يف هذا ا ب ا تفات . لل  من 9لبند إىل المث اقرتح الا
تحدث عن هذه الويقةCDIP/5/4ثجدول األعامل، الويقة  ث وأعطى اللكمة لألمانة يك   .ت

 

ند   )تمتة(دول األعامل  من ج9لبا

تعدد " اكنت عن CDIP/5/4ثقالت األمانة إن الويقة  .307 تعلقة ابلرباءات يف اإلطار القانوين  ممواطن املرونة ا مل
يد الوطين واإل رشيعي عىل ا يذها ا لصعاألطراف و لت ية جاءت ثوقالت إن الويقة ". قلميينفت تلبمثرة هجود األمانة 

نة خالل دورهتا الرابعة اليت بارها . 2009 نومفرب 20 إىل 16 عقدت من للجلطلب ا هود اب عتوقد بذلت هذه ا جل
ية  تو يذ ا تخذة  تدابري ا صجزء من ا ل مل لتنفل ية14ً شأن ا بو  من الواردة يف جدول أعامل الو ب ية  .لتي تو صوهذه ا اصة اخلل

ية، ال سـامي  نا بدلان ا بو دلمع ا مأشارت إىل معل الو ل ل بدلان األقل منواي بلا متكن هذه ا ل يك  ّ هم مواطن ت فدلان من 
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تعدد األطراف سعى كام يدل . ماملرونة يف اإلطار القانوين  يدية اليت  يجة ذلكل صاغت األمانة ادلراسة ا تو لمته نت
منكن ادلول األعضاء من تزويد األمانة بردود  ّنواهنا إىل توفري قامئة غري حرصية ملواطن املرونة املوجودة يك  ت ع

تعامل مع م ها حول طريقة ا لأفعا يق عىل طريقة امليض ل متكن كذكل من ا ها ويك  لتعلواطن املرونة املذكورة وو ّ ت صف
تعامل مع هذه  شورة لألمانة فامي خيص طريقة ا تعلقة مبواطن املرونة وإسداء ا لقدما يف غري ذكل من األعامل ا مل مل

سأةل ية شلك الويقة  .ملا ثأما من ان رشوعCDIP/5/4ح م فقد رشحت األمانة أن هذه الويقة  ثويقة أو وي ث قة ث
ية تعرض قامئة غري حرصية  ئبد سم شري إىل ةمخملواطن املرونة وتقدم  ية  ية مع مرفقات إضا ت مواطن ر فسـ ئي

ية اليت أدرجت مبوجهبا مواطن املرونة يف القانون رش يعاألحاكم القانوية وا ت شري عدد من ادلول . لن ستوقد ا
يف مواطن املرونة امخلس املذك ياغة تو ند  صاألعضاء  ص وأدرج كذكل جدول . ورة ليك تدرج يف املرفقاتع

يف هذه القوانني يط عن طريقة  تعراض  نيف مواطن املرونة هذه وإعطاء حملة وا سـ سـ تصن ب ثومن مث فالويقة . لتص
تارت هذا الهنج ألهنا ترى أن مواطن املرونة  هذه املرونة وأشارت األمانة إىل أهنا ا يذ القانوين  خأشارت إىل ا ل لتنف

ثقة ع يةملنبا رشيعات الو ها يف ا يذها أو  تعددة األطراف تأثرت مبدى  نن األطر القانوية ا ت مل طن ل ب يقت ذلا، قالت  .تطنف
ند القانوين ملواطن املرونة املذكورة وأشارت إىل أن أنواع  يذ ويف ا يدية  سـاألمانة إهنا نظرت يف املرحةل ا له تنف للمت ل

ها اليت اكنت موجودة  تعدد األطراف، لكهنا اكنت تركز نفسمواطن املرونة املذكورة يه  مليف اإلطار القانوين ا
رشوحة يف الويقة يغة ا ثأساسا عىل اتفاق تربس كام اب مل لص ناول  .ي ثاين من الويقة  يتوقالت األمانة إن اجلزء ا ث ل

ياغة اتفاق تربس تعدد األطراف اخلاص ابلرباءات وناول أيضا وجاهة مواطن املرونة بعد  ياإلطار القانوين ا ص ت . مل
تلف  تعددة األطراف لرتبس يف  يذ هذه املعامالت ا ثالث انصب عىل  خموأضافت األمانة أن اجلزء ا مل يل تنف

ناطق مع مراعاة أوجه تلف ا رشيعات و ملا خم ناطق العديدة لت تالف بني ا ملالا يف . خ تصنوسعى اجلزء الرابع إىل 
ية ية األاكد نا ميمواطن املرونة وإعطاهئا معىن من ا سة مواطن مرونة شلكت أما اجلزء اخل. حل خبمامس فأورد قامئة 

ياق إطار األطراف ملواطن املرونة وطريقة  ثةل يف  بارها أ سـنقطة انطالق اب مت تفادة مهناع ها سـالا ق ومدى نطا
شموةل ابدلراسة بدلان ا ها إىل ا ملوطريقة إدخا ل يضة بواسطة مرفق ذكرت فهيا األحاكم . ل تاما قدمت ويقة  تفو مسـخ ث

يةذات الصةل ابملوض   .طنوع ومواد هذه القوانني الو

يغت نزوال  .308 ية  شريا إىل أهنا ويقة  ية والاكرييب  صوحتدث وفد سلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الال يل ث حتلم تين
نة ية يف إطار ادلورة الرابعة  للجند طلب ادلول األعضاء وكذكل عدة أعضاء من مجموعة بدلان أمرياك الال . تينع

تخذة وقال الوفد إنه اكن ي تدابري ا بارها جزء من ا تعلقة ابلرباءات اب شأن مواطن املرونة ا ملود رؤية الويقة  ل ت مل ب ًث ع
ية  تو صيذ ا ل نص عىل أن ل الواردة يف جدول أعام14لتنف ية اذلي  شأن ا بو  ي الو من ب بدلان "لتي ترصف ا بو  لتضع الو ب ي

يذ احلقوق والالزتاما شأن  شورهتا  بدلان األقل منوا  ية وا نا نفا تم ب م ل هم مواطن املرونة يف اتفاق ًل ها، و فت وإعام ل
ية تجارة العا نظمة ا بو و ملتربس والاتفاع هبا، وذكل يف إطار الاتفاق املربم بني الو ل ي من وقال الوفد إن مجموعة . "ي

ية والاكرييب تو سار دتينبدلان أمرياك الال ناهنا ورضاها عن الويقة اليت ترى أهنا نقطة انطالق  بري عن ا مل ا ث ت متع ل
تفادة منّيل ميكن من طو تفادة مواطن املرونة سـالا تلفة جمديسـا ية الفكرية مع مراعاة  خم يف جمال ا  الظروف مللك

بو وأشار الوفد أيضا إىل أن اجملموعة ترى أن مواطن املرونة الواردة يف . يواألوضاع يف ادلول األعضاء يف الو
يه ية يف الوقت اذلي جرى  ها أ بح  فالاتفاقات ادلوية أ مهل ص ها عىل الظروف ل يذ هذه الاتفاقات و يق  بنف تطت

ية  تو بادئ ا ياغة ا يه احلكومات  ية والقانوية ويف الوقت اذلي تولت  يا تصادية وا ية والا جهيالاجامت ل مل ص ن سـ سـ فع لق
تجارية للك مهنا لياسات ا تدابري. للسـ يد هذه ا تأ نا  لومن مث فقد اكنت أساسا  ي ل ية أخرى، وجد  .متي حومن ان

رشوع  تعاون CDIP/5/4ثاملعروض يف الويقة ملالوفد أن ا نه فامي خيص برانمج ا تفادة  مية ألنه ميكن الا ل ذا  مسـ ق
بارها جزء  ية حىت اآلن اب تلف املاكتب الو بو، ال سـامي يف العمل اذلي اضطلعت به  توتكوين كفاءات الو ن خم عي ط

ية الفكرية مللكمن رش ا نده بع. ن نه الوفد فقد قال إن  عورمغ الرضا اذلي أعرب  يقات عىل الويقة ع ثض ا لتعل
ها مع الوفود األخرى تقا يدية اليت يود  مسا ت توحة يك حتدث دوراي .لمته مفواقرتح أوال أن تظل هذه الويقة  يا، . ث ناث

يع . يقال إنه يرغب يف الاطالع عىل دراسة أخرى عن مواطن املرونة الواردة يف اتفاق تربس سـواقرتح أيضا تو
ترب  تعنطاق هذه الويقة اليت  ية الفكريةث ئات أخرى من حقوق ا شمل دراسة  يدية يك  مللكويقة  ف ت ه تامان . متث خو
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شأن مواطن امل هدف من هذه الويقة  بأشار الوفد إىل أن ا ث بغي أل تخدام الرباءات  ينرونة وا هدف نسـ تواءم مع ا ل  ي
ية8 ية لأل لف من األهداف اإلمنا   .ئ

يا ابمس الاحتاد األورويب ودوهل األعض .309 با نوحتدث وفد إ ها سـ تعرا رشين وشكر األمانة عىل ا بعة وا ضاء ا سـ لع لسـ
ها ملواطن املرونة املوجودة يف جمال الرباءات يض و يلا حتلتف ية . ملسـ تو يذ ا صوأشار إىل أن هذه الويقة أتت  ل لتنفث

ثل مواطن 14 تدابري  ناول أساسا ا نة ويه  ية لطلب ا ية  شأن ا بو  م الواردة يف جدول أعامل الو لت للج ب من ب تي تل لت
يةاملرونة يذ اتفاق تربس، ال سـامي يف اجملاالت األربعة الر ئيسـ املوجودة يف  ي نفاد : تنف بارية وا يص اإل تالرتا ج سخ

ناء ألغراض الفحص اإلداري بحث والا سـتثاحلقوق واإلعفاء ألغراض ا نفعة بوصفه . ل ملوناولت أيضا نظام مناذج ا ت
ند  بدلان  ية من شأهنا إاتحة بعض املرونة يف بعض ا يا عأداة  ل سـ تاما، أدرج . صياغة قوانني الرباءات فهياسـ خو

يذ مواطن املرونة املذكورة يف عدد من 2 و1أيضا املرفقني  ثةل عىل  بارها أ نف يف مجموعة األحاكم الوجهية اب تم عت
بدلان يذ . لا بدلان يف ظل ا يكون أمرا همام  تلف اإلماكيات  تعانة  لتنفوأشار الوفد كذكل إىل أن الا لل سـ ن مبخ سـ

يةل جمدية دلراسة . يق تربساجلاري التفا بارها و يا اب شات اليت دارت إ نا يده  سـوبذكل فالوفد يود تأ ت مي ق للم عي قل
يق مواطن املرونة هذه عىل أرض الواقع بادل اخلربات يف . تطبطريقة  تفادة منلتوميكن   مواطن املرونة أن سـالا

ياسة اخلاصة هبا ياراهتا ا ند مواهجة  بدلان  سـساعد ا ع ل لي تاما، الوف. خ شديدخو  عىل أن أحد أدوار لتد أنه يود ا
بو هو توف ياجاهتا يالو ية اليت تالمئ ا ية الو ها اإلمنا بدلان من أجل وضع  ية  ساعدة القانوية وا تري ا ن ئ لل ن ن حمل طتق خطط ل

تعراض  ثوالويقة. ياص يف اتفاق تربسليف إطار الالزتامات ادلوية كام ورد بوجه خ سـيد الا  مواطن مرونة هباق
تلف  خملبرية  شأن،األنظمةك تازة يف هذا ا ـي أداة  ل ومن مث  مم ها عىل نطاق واسع . فه يعوالاحتاد األورويب يؤيد توز

يغ حمد شطهتا وأعرب عن أمهل يف أن تعد  يذ أ تعانة األمانة هبا يف  ّوا صّ ن بالتنفسـ مسـتقثة أخرى من هذه الويقة  . ث
يقرر يف هن يد التفاق تربس  ثال ا سـوذكر الوفد الاجامتع بأن الا جل يت ية فقطم تجارة العا نظمة ا ملاية املطاف يف  ل . م

 خالللتعليق عىل القضااي احملددة الحقا ا بوسعهوخلص الوفد إىل أن لك بدل من بدلان الاحتاد األورويب 
شة نا قا  .مل

بدلانمجموعةوحتدث وفد أنغوال ابمس  .310 يةل ا شأن مواطن املرونة يف جمال يق األفر بو عىل الويقة  ب وشكر أمانة الو ث ي
ية CDIP/5/4ثاءات الواردة يف الويقة الرب تو يذ ا ية  ص واليت وضعت  ل لتنفب بو 14تل ي الواردة يف جدول أعامل الو

ية يود أن يرى يف منت هذه ادلراسة قضااي  تا ية وقال الوفد إنه كام أشارت اجملموعة يف لكمهتا الا حشأن ا ت من فب لت
يذ مواطن املرونة يف إطار اتفاق تربس، ال سـامي يتعلق  بتنف .  يف جمال الصحة العامة واألمن الغذايئ والزراعةت

بغي أال  توأشار إىل أنه  ية قترص مواطن املين شمل أيضا جماالت أخرى  للملكرونة عىل جمال الرباءات لكن أن  ت
يذ . الفكرية ية يف  نا بدلان ا ية املقدمة  ساعدة ا نفوأضاف الوفد أيضا أنه يود أن تدرج مواطن مرونة يف ا تم لتق لل ن لمل

ية الفكريةاس ية اخلاصة اب ياهتا الو مللكرتا ن طيج شأن  وقال الوفد كذكل إن ادلراسة تعرض قامئة. ت بمبواطن املرونة 
ية الفكرية ها بعض مواطن املرونة يف جمال ا تعمل وتفذ  بدلان من أن  متكن ا مللكالرباءات وأهنا  بنفس ت ل ّ لكن الوفد . سـ

ية مواطن امل يذها ألهنا متكن ادلول األعضاء مبا فهيا مهأحاط علام من خالل عرض األمانة بأ ّرونة املذكورة و تنف
بدلان األقل منوا ية العامةلا ياهتا من أجل ا يا يذ  يا من  ها يف أفر من و سـ لتسـ نف يق وشكر الوفد األمانة عىل . تمعظم

نه سق املعرب  تعمق يف هذه ادلراسة وفق ا باته من أجل ا عهجودها وجدد  ن ل  .لطل

تام يوأعرب وفد الربازيل عن تأ .311 ية والاكرييبلبيانليده ا وشكر األمانة . تين سلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الال
شأن مواطن املرونة يدية  بأيضا عىل ادلراسة ا تعلقة ابلرباءات لمته سامهة أوية يف . ملا لوأشار الوفد إىل أن هذه  م

بدلان عىل  ساعد ا لسار طويل حامت ملا نرجو أن  ي تفادة منم سن  مواطن املرسـالا تفادةحونة املوجودة أ  يف سـا
ية الفكرية نظام ادلويل حلقوق ا مللكا هم طريقة . ل يق  ست رضورية  ثل هذه ادلراسات  فويرى الوفد أن  تعمم لي ل

ند  بدلان  ية اليت تعرتض ا هم الصعوابت ا سب، بل  تعامل مع مواطن املرونة املوجودة  عا ل لفعل حف تفادة مهنافل . سـالا
سأةل األخرية ا يص ملوفامي خيص ا تخدم الرتا ية قال الوفد إنه كام هو سائد فالربازيل  ختعلقة ابلصعوابت ا سـ لفعل تمل

نع بعض  بارية مبوجب اتفاق تربس يف  صاإل ي تخدمة يف ماكحفة اإليدزاملعقاقري الج . ملسـضادة للفريوس الارجتاعي ا
تاج ال بدأ بإ بل أن  تني  سات الصحة العامة الرائدة يف الربازيل حنو  نوظلت مؤ ت قس سوق سـن لعقاقري وتزويد ا
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يدية فقد ذكر الوفد إىل أنه الفقرة  .ادلاخيل يايس وراء 32لمتهأما فامي خيص ادلراسة ا شري إىل أن مثة بعد  سـ  ت
سم بأهنا ذرائع إلضفاء : "مواطن املرونة وفق ادلراسة وقال ما ييل شائع أن جند إشارات ملواطن املرونة  تمن ا تل

ثال اللزت ية عىل رفض الا رش تا ع نظر إىل . ، هذا من هجة"يامات تربس الواحضةمل نومن هجة أخرى، ميكن أن 
ية الفكرية شالك يف جمال ا يع ا مللكمواطن املرونة وفق هذه ادلراسة عىل أهنا حل  مل نب . مجل لتجوقال الوفد إنه 

ية، ترى الربازيل أن مواطن املرونة يا ية ا سـهذه الزنعات ا سـ لمنط ياغة  ل ية  ساطة أداة موضو لصبلك  ع ياسات ب لسـا
ية الفكرية شأن ا ية  مللكالو ب نة أن . طن ها ا نا ند إعداد الويقة ليك  يهنا  بغي أن تضع األمانة نصب  ّو للج ت ث ع شع قن ي

ثال لاللزتامات ادلوية تفادة من مواطن املرونة مع الا ثىل لال هدف هو تعمل الطريقة ا لا ت سـ ممل وأشار الوفد أيضا . ل
بات37إىل أن ادلراسة حددت يف الفقرة  بارها من مواطن املرونة رمغ أن ج وا بات الرباءات اب شف يف  ت ا طل علك

بات  ية الواردة يف  توى املعلومات املفصةل والاك تعديل  يار  بات أاتحت لدلول مرونة ا طلهذه الوا سـ ل فخل مج
بات. الرباءات نح الرباءات جواكنت وا يا  شف هذه رشطا إلزا ملا نح حقوق حرصية . ملك ملواكنت رضورية 

شف إلزاما . ةلصاحب الرباء بات ا تصار اكنت وا لكواب ج هاملودعيخ ثال  بات الرباءات ابال ل  ت وأشارت الفقرة . مطل
بدلان إماكية اختاذ   إىل مواطن املرونة39 نح ا تفادة من حقوق الرباءات وإنفاذها، ال سـامي  تعلقة ابال نا ل سـ ممل

ي نافس يف عقود الرتا ية واملعادية  نع املامرسات ا تدابري  خا تسف مل للل ترب الوفد. صلتع ية عوا مه ذكل خطوة يف غاية األ
ية واملعادية لميكن  نع املامرسات ا شأن  يهنا  بادل اخلربات فامي  يد مهنا وأن  ية أن  نا سفبدلان ا م ب ت تف تعم لسـ بت ل تل

يص خنافس يف عقود الرتا يهتا رمق 51أما الفقرة  .للت شأن مواطن املرونة املوجودة يف الوالايت 54ش فرتد يف حا ب 
تحدة  يذ عقد حكويم بغرض ملا شمول ابلرباءة يف  تخدام اخرتاع  يع طرف آخر ا يث  ية  نفاألمر ح تيك م سـ يسـتط

يهنا ية عن انهتاك حبق تكل الرباءة  سؤو بعاحلصول عىل احلصانة لضامن ا ل يح من . مل تو ضوقال الوفد إنه يرغب  ب
ية تحدة األمر يكاألمانة أو وفد الوالايت ا ند مواطن ليعرف إىل أي حمك خاص من أحاكم ات مل تفاق تربس  تسي

سن ذكل ألن . املرونة املذكورة نا من مواطن املرونة فالوفد  بار ذكل مو نفاد احلقوق اب تحوفامي خيص ا ط سـت يع ست
ية يف لك األحوال ها  محمحقوق صاحب الرباءة اكنت  تصاد . مجيع نافس يف ا نفاد احلقوق حافزا  قهل يكون ا ت للتف س

سوق أكرث مما هو موطن من مواطن امل ية الفكرية مبعىن اللكمة؟ وميكن لألمانة أن هتمت أكرث لا مللكرونة حلقوق ا
ية. هبذا األمر سأةل ذات أ نفعة ومواطن املرونة  مهويرى الوفد أن امجلع بني مناذج ا م نفعة اكنت . مل ملوإجامال فامنذج ا

ية الفكرية أكرث مما يه موطن من مواطن تعامل مع حقوق ا تلفة  مللكابألحرى طريقة  لل إضافة . للرباءات املرونة خم
نفعة لامنذج  إىل ذكل، فالعدد املرتفع ميني ال يعين أنه بوسعودعاململا ميني الاتفاع هبذه الامنذج ألهنا ملقة من ا ن غري ا ملق

بدأ  َوناء عىل ذكل، مل يع الوفد متاما آاثر العالقة املزعومة . ي الوارد يف اتفاق تربسرعايةاألوىل ابلادلوةل ملختضع  ب
ناء بوالرب سمى اب ناءات ألغراض الفحص اإلداري ومواطن املرونة، عدا انعدام ما  ثني الا تث سـت وقال الوفد . يسـ

ية رمق إنه يود ية فامي خيص احلا يح املعلومات ا شـ أن يطلب من األمانة   اليت تقول إن 9 يف الصفحة 24حلقيقتصح
تغلت فرتة " تني ا سـالربازيل واألر نح امحل2005جن ية  مل الاتقا ل يةن تجات ادلوا ئاية ابلرباءة  ويرى الوفق أن ." للمن

ية يف  نا ية ا ية معرتف هبا يف قانون ا نوحة للمواد ادلوا يحة وأن الرباءات ا عهذه املعلومات غري  لص ئ ملم مللكحص
نة  بح انفذا  سـالربازيل اذلي أ تاجئ جوةل أوروغواي يف القانون الربازييل ادلاخيل1996ص  .ن وأدرجت 

شأن موضوع مواطن املرونةورحب وفد بامن اب .312 همة اليت قدمت  بدلراسة ا تعلقة ابلرباءات مل وقال إن مواطن . ملا
هو يؤيد متاما  املرونة ية ومن مث  ية  فيف غاية األ من ية والاكرييببيانللتمه . تين سلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الال

بني أن مواطن املرونة أدوات وأشار الوفد أيضا إىل أنه كام ذكر فادلراسة يف حد ذاهتا دراسة  ّيدية ويه  ت مته
ية اخلاصة ويف الوفاء ابلزتاماهتا ادلوية ية الو ها اإلمنا ها عىل  بدلان  يع ا لقانوية  ن ئ ل تط طن خططسـ تطبيق وأضاف الوفد . ت

ي نا بدلان ا تاج فهيا ا شعر بأن هذه ادلراسة جاءت يف أواهنا ألن مواطن املرونة اكنت يف اجملاالت اليت  مأنه  ل ل حت ة ي
ية الفكرية ية اخلاصة اب مية عىل اخلطط الو مللكإىل ادلمع وألهنا أضفت  طن هم اإلشارة إىل أن  .ق ملوقال أيضا إنه من ا

يات ادلول األعضاء  مواطن املرونة بغي أن تراعي حامت خصو ية وأهنا  ية الو صهذه أمر جوهري  ن ينمن ط للت
ساعدة  متكن من طلب ا بدلان  ياجات لك مهنا وأن ا ملوا ل ّت ست يذح ند اللزوم من أجل ا بو  لتنفمن الو ع والحظ . ي

بدلان من تقدير  سة مواطن مرونة إضافة إىل خمطط عاملي وأنه من شأهنا أن متكن ا لالوفد أن الويقة ذكرت  مخ ّث
يا يل مواطن مرونة جديدة تدر تح بال إلجراء دراسات  يح الفرصة  ياسات وأن  جيثل هذه ا ل ل تقسـ ت مسـم ت والحظ  .ل
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ياسات موضوعا جوهراي حقا ألن املعلومات الواردة فهيا الوفد أن هذه ادلرا بة إىل رامسي ا سـسة اكنت اب لسـ لن
ها رشيعات و توي عىل مواطن مرونة نفذت يف ا هم القوانني اليت  نهتم من  ميرست هلم اختاذ القرارات و ف تقيمك ت حت لي ّ ّ .

يهنا وأ ية  يع أن تعرف ماكن مواطن املرونة و سذلكل فادلول األعضاء  حتيف ك ند اللزوم تسـتط ساعدة  عن تطلب ا مل
ياجاهتا اخلاصة نام الفرصة ليك . حتوفق ا بعض ادلول األعضاء، أعلن الوفد أنه يود ا ية املوضوع  توحبمك أ ل غمه

شة مواطن املرونة يشري إىل اجامتع نا ق يف بامن  شاركة يف متويل حمفل من هذا مل رس احلكومة أن تقرتح ا ملوإىل أنه  ّي
يل  .لقبا

نوان وتوجه وفد مرص  .313 شكر إىل األمانة عىل الويقة  ية اب بعابمس مجموعة جدول ا ث ل تعلقة "لتمن ملمواطن املرونة ا
ميي يد الوطين واإل رشيعي عىل ا يذها ا تعدد األطراف و قلابلرباءات يف اإلطار القانوين  لصع لت نفت ث، الويقة "م

CDIP/5/4 .لدلول األعضاء،  تكون مرجعا حىتقاهتا بقدر من اإلتقان واحلصافة ثوقد متزيت هذه الويقة ومرف
ميي يدين الوطين واإل رشيعات عىل ا يذ ا قلال سـامي فامي خيص  لصع لت همة اليت . نفت سائل ا ملورأى الوفد أنه من ا مل

يدين الوطين وادلويل يذ األحاكم عىل ا يص يف هذه الويقة إجراءات  لصعتاج إىل  ث متح مثال اجلانب املعقد . تنفحت
يذ مواطن املرونة يف  بدلان تنفيف  ية يف العديد من ا لاتفاق تربس وقضااي الصحة العامة اليت تظل أمرا ابلغ األ مه ي

ية مل يعاجل بعد نا ما يق . ل ية اليت تعرتض ادلول األعضاء يف  همة األخرى الصعوابت ا سائل ا بوشمل ا لعمل مل تطت مل
يات مواطن املرونة سني الويقة . لالعديد من آ ثذلا، فقد طلب الوفد  سائل اليت  عربCDIP/5/4حت مل إدراج ا

بغي أن يربز يف مع. أاثرها هم اذلي جرى  نوقال أيضا إنه يرى أن العمل ا بو عرب إدراج مجموعة أدوايمل  تيل الو
ية الفكرية  تعلقة اب ية ا يات الو شأن تطوير الاسرتا شورهتا  ساعدة القانوية و بو اخلاصة اب مللكالو مل ن يج ب م ن مل طي ت

شطة تكوين ا ية وأ ساعدهتا ا نو ن شمل لكفاءلتقم ندواتيات مبا  تدريب اليت تضطلع هبا مت واملؤلا لرات وبرامج ا
بو بغي أن . يالو ترصت عىل مواطن املرونة يف جمال الرباءات يف حني  نوأشار الوفد أيضا إىل أن الويقة ا يق ث

ية الفكرية يع أشاكل ا شمل  تفويض األصيل ليك  ها كام جاء يف ا توسع نطا مللكسن و مجق ت ل ي د أن ويرى الوف. تتح
شأن  تطورة من شأهنا أن تربط بني العمل اجلاري  بارها ويقة  تعرضت ادلراسة اب ية ا بمجموعة جدول ا ث ت سـ ممن ع لت

ية الفكرية يع جماالت ا يدات يف  ناءات وا مللكالا مجث لتقي تاما، أشار الوفد إىل أن مرفقات هذه الويقة . سـت ثو خ
يع لغات  تاح  بت أن  جبمتاحة ابللغة اإلجنلزيية فقط و ت طل نةم  .للجمعل ا

ية والاكرييب ومرص ابمس مجموعة  .314 ياين سلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الال يده  تينوأعرب وفد إكوادور عن تأ ب لي
ياغة الويقة  نانه لألمانة عىل  ية وعرب عن ا ثجدول ا ص ت ممن ّ تعلقة "بعنوان  CDIP/5/4لت ملمواطن املرونة ا

تعدد األطراف  مييمابلرباءات يف اإلطار القانوين  يد الوطين واإل رشيعي عىل ا يذها ا قلو لصع لت تربها الوفد ". نفت عوا
ية ية وموضو ية و نادا إىل دراسة أاكد يغت ا ية جوهرية ألهنا  عذات أ معل مي ص ٍوقد درس الوفد بقدر اكف . ستمه

ناىف  مواطن املرونة ية دون أن  متكن بواسطهتا األمم من ا ية  نه آ تيف اتفاق تربس بطريقة جتعل  م يي من تل لّ ذكل مع ت
يد عن الزتاماهتا القانوية ية الفكرية أو أن  نحقوق ا حت يف والعمق . مللك ية إبراز سامت ا لتكوعرب الوفد عن أ مه

تطوير للك موطن من مواطن املرونة يف اتفاق تربس  يف وا ية وا يوالوضوح اليت مزيت املعلومات األسا ل ن لتصسـ
ي تو سقة مع ا صالواردة يف الويقة، وكذكل الطريقة ا ل ت يةملث يذ جدول ا متدة يف إطار  لتمنات ا تنف وأوىص الوفد .ملع

ثاق قدر وافر من مواطن املرونة ية عن اتفاق تربس نباألمانة مبواصةل العمل ألن ادلراسة اكنت جارية وال ياإلضا . ف
ثقة عن ترب ذلا حث الوفد األمانة عىل مواصةل العمل اذلي بدأ وإدراج مجموعة اكمةل من مواطن املرونة يا س ملنب

ية الفكرية ثل احلقوق غري احلرصية واإلنفاذ مللكوإدماج قدر واسع من جماالت ا عن  وفد إكوادور عربو .ماألخرى 
ية الفكرية اكمحلالت من أجل شعوره ب ناول حاالت انهتاك حقوق ا يات بديةل  بحث عن آ مللكأنه ال بد من ا ت ل لل

تعانة بأد ية الفكرية والا سـإرساء ثقافة مراعاة حقوق ا ية اليت أحرزت مللك يات اجملا تخدام الرب ية اك نوات إضا جم سـ ف
نوان  بارها جزء من محةل  ية اب بعتاجئ إجيا ت ب ًن ية"ع يات اجملا تخدم الرب ناحرتم القانون، ا جم وأعرب الوفد عن ".سـ

هدف  رسوره يقا  تلف الاتفاقات ادلوية  تعانة مبواطن املرونة يف  بدأ الا بق  بلغ أن إكوادور  للإذ  حتق لم خم سـ ط ي
نة الوار نة مونيت كرسـيت  متد يف مد تور إكوادور ا سـد يف د ي ي شأن طريقة 2008ملعسـ ياسة العامة  يا مع ا ب ومتا سـ لشـ

تفادة من ية الفكرية بصفهتا نظاما محلاية اإلبداع الفكري سـالا ية وأداة عىل حنومللك القانون اخلاص اب نه آ ل جيعل  م
بدل لية هذا ا بق لتمن نا بوجه خا. طفقد  يق ذكل  ممكواكن  تعلق بأحاكم تطب يص عىل مواطن املرونة يف تربس فامي  ي
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تخدمة يف األمراض اليت  ية لألدوية ا يدال تجات ا تعلقة برباءات ا ية ا يص الرضورية أو اإللزا سـالرتا ن لص ن ململ مل م خ
ياغة . تعترب أولوايت للصحة العامة صوقال الوفد أيضا إن حكومة إكوادور متيض قدما يف إصالح قانوين إلعادة 

يا من الصكوك ادلوية يك يامتىش متاما مع ملنظام ا توايت ادل بدل عرب اعامتد ا لية الفكرية وتقويه يف ذكل ا ن سـ ملل ّ لك
ية نا بدلان ا بوةل دلى ا ماملعايري ا لملق يات جدول. ل يذ تو تام مع  سجام ا صوأضاف الوفد أنه من ابب الا ل   أعاملتنفن

ن يدات والا شأن إدراج ا ية ومواطن املرونة  سـتثا ي ب لتقمن ية الفكرية فإن دوةل إكوادور ابالشرتاك لت مللكاءات حلقوق ا
ناء عىل  يعا من وضع ا يك وابراغواي حتث اخلطى حنو اعامتد معاهدة دوية متكهنا  سـتثمع الربازيل وا مج ل ّسـ ملك

يد العاملي لفائدة حقوق األشخاص املعاقني برصاي واألشخاص العاجزين عن القراءة تاما، أعلن الوفد أن . لصعا خو
ية وذلكل فقد وقع إك بو يف إطار جدول أعامل ا رشوعات اليت ترعاها الو تعانة اب تعداد لال منوادور عىل ا ي مل سـ لتسـ

نة يف  سة  للجخالل ادلورة اخلا يذ 2010 أبريل 30م تعلق  بو  ية الفكرية والو هد إكوادور  نف اتفاق بني  للملك بتمع ي ي
تاكر وتعزيزها يا والا نولو بأنظمة دامعة  ج يا وأعرب الوف. للتك ثاال  حد عن رسوره ورضاه عن الاتفاق ألنه اكن  م

ية يذ جدول أعامل ا لتمنعىل  تاجئ اليت ميكن . تنف لنومرة أخرى شكر الوفد األمانة عىل هجودها وأشار إىل أن ا
شعوب تلف ا ية  ية من أجل  تكون مر لإحرازها  خم من ض  .تسـ

يا صوته لصويت سلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك ال .315 ية والاكرييب ومرص ابمس مجموعة جدولليفومض وفد بو  تينال
يةأعامل ية CDIP/5/4ثوأعرب عن رسوره ابلويقة . لتمن ا تو ص مبوجب ا بو 14ل ي الواردة يف جدول أعامل الو

تفادة من مواطن املرونة شأن الا شة  نا تح ابب ا يح إماكية  ية ألهنا  سـشأن ا ب ق مل ن من فب تت يدي . لت لمتهورحب ابلطابع ا
باللدلراسة وتوقع أن ذ سن  تحدث و يعين حامت أن هذه الويقة  مسـتقكل  حت سـ ث يا إىل أن . سـ ليفوأشار وفد بو

ية ابلغة  ية تويل أ نا بدلان ا ثل العديد من ا ها  يا  ية الفكرية وأن بو مهمواطن املرونة أمر جوهري يف ا ل مل م ثل يف ممللك ل
سأةل ملهذه ا ي.ل يدي لآل يل  نت إجراء  لوأشار أيضا إىل أن هذه الويقة  ه حتل تضم ية وادلوية يف هذا متث لات الو طن

تجارة . اجملال ية تضمني اتفاقات ا ثل املعلومات عن  تقصري يف املعلومات املطلوبة  لوأشار إىل وجود بعض ا يفل كم
تصادية احلرة واتفاقات  رشاكة الا قا  أن CDIP/5/4ثوال ميكن للويقة . يمواطن مرونة مبوجب اتفاق تربسل

بو ما مل يراع َمتل خصوصا يف الو ي يلتك تح نوع من املعلومات يف هذا ا ل هذا ا ل سه كام جاء يف . ل ياق  نفويف ا لسـ
شمل حق املؤلف  توسع  بغي أن  شأن مواطن املرونة  ييان عدة وفود أخرى فقد قال الوفد إن العمل  ي ب لب ين

تجارية من مجةل أمور أخرى ن. لوالعالمات ا بو ذكر أن ا يدي اذلي أعدته الو تقرير ا ملوقال أيضا إن ا ي ه ظمة لمتل
بلغ  ية الفكرية ومواطن املرونة وطلب أن  ياسات اخلاصة اب شأن ا ية  ساعدة  يالت و ّبصدد تقدمي  ي سـ ب ن م مللكه ل تق تس

ية ياسات وإذا اكن ذكل جيري بواسطة حلقات معل أو مواد تدر يذ هذه ا ببطريقة  ينف لسـ بق أن ..ت سـإخل كام 
ية والاكرييب ومجموعة جدول ا تينبت مجموعة بدلان أمرياك الال يا أنه ال بد من وجود . لتمنيةطل ليفوأضاف وفد بو

تفادة من مواطن املرونة شأن الا رش املعلومات  ية  سـاسرتا ب ن ليج ية املقدمة إىل  ت ساعدة ا بارها جزء من ا ناب مل لتقت ً ع
تعريف مبواطن املرونة هذه ية  رس عام إذا اكنت األمانة تعزتم فعال وضع اسرتا بدلان وا للا يج تف تل تاما، قال . سـ خو

يع ادلول األعضاء الوف سائل اليت أثريت وأعرب عن شعوره بأن  يع ا مجد إنه يطلب مزيدا من املعلومات عن  مل مج
تقرير يع نطاق ا ليد من معرفة ما ختططه األمانة فعال خبصوص تو سـ  .ستسـتف

ية والاكرييب وشكر األمانة .316 يان سلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الال يده  ييل عن تأ تينوأعرب وفد  ب ي  عىل لشـ
نوان  بعالويقة  رشيعي عىل "ث يذها ا تعدد األطراف و تعلقة ابلرباءات يف اإلطار القانوين  تمواطن املرونة ا لمل نفت م

ميي يد الوطين واإل قلا ية " لصع تو يذ ا بارها جزء من  صاب ل تنفت ً ية14ع وشاطر الوفد . لتمن الواردة يف جدول أعامل ا
ي الرأي القائل إن مواطن املرونة ية سـاكنت جزء أسا بو، اتفا ية للو نا ية الفكرية والاتفاقات ا قا من نظام ا يمللك ئ لث

ية الفكرية نارص ا نت  ية اليت  ية اإل نا تلف الاتفاقات ا مللكابريس و ع تضم مي ئ ث قلخم وقال الوفد إنه يقرتح ويدمع . ل
يل مواطن املرونة يف حق املؤلف واحلقوق اجملاو ية الفكرية عرب  تعريف اب شأن ا بادرات  حتلا ل ب تدى مللكمل منرة يف 

APAGOية الفكرية ييل الويقة. مللك خلرباء ا تربت  ياق ا ثويف هذا ا شـ ع لنرصا أويا همام  CDIP/5/4 لسـ ع
ية  تو شة ا صنا ل ق بدلان 14مل بة إىل ا ية اب ية عن موضوعات ابلغة األ ثةل ا يل واأل تح ل ألهنا توفر قدرا من ا سـ مه حل ل لنل م
ية واألقل منوا نا ما سة من مواطن وأعرب الوفد عن شعوره بأن ا. ل ناول إال  تكامل ألهنا مل  مخلويقة حباجة إىل ا سـ تتث

ية الفكرية تعلقة ابلرباءات يف حني ظلت مثة مواطن أخرى يف جمال الرباءات وغريها من جماالت ا مللكاملرونة ا . مل
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ية  تو يذ ا صوأضاف الوفد بأن  ل نة مل تكن شام14تنف نطاق وأن ادلراسة املعروضة عىل ا يكون واسع ا للج  ل ةل مبا سـ
به  ساعدة ابلقدر اذلي  ية عىل ا نا بدلان ا سري حصول ا نارص احملددة  بغي إدراج بعض ا تطليكفي وأنه  مل ل ل ي ملع لتن ي

يق مواطن املرونة ية تطبو بغي  CDIP/5/4ثذلكل أيد الوفد الويقة . طنيف أنظمهتا الو بارها أساسا دلراسة  يناب عت
ن نافع ا يل ا يهنا  سع وشمل أمورا من  لأن  مل حتل ت بت تفادة من مواطن املرونةت ية املربطة ابال سـو ت ليس يف جمال  ع

ية الفكرية كحق املؤلف سب، بل أيضا يف جماالت أخرى خاصة اب مللكالرباءات    .حف

ياين أنغوال ابمس  .317 بدلانمجموعةبوأيد وفد اجلزائر  يةل ا تقرير يق األفر ية ورحب  ب ومرص ابمس مجموعة جدول ا لتمن
يد مواطن املرونة ا"األمانة عن  رشيعي عىل ا يذها ا تعدد األطراف و لصعتعلقة ابلرباءات يف اإلطار القانوين  ت لمل نفت م

ميي تعزز . CDIP/5/4ث، الويقة "قلالوطين واإل تازة جاءت  ية  ترب دراسة جتر تقرير املذكور  لوقال إن ا مم يع يبل
ي. املراجع املوجودة يف هذا اجملال تا يقرتح أن تراعى األمور ا لوأضاف الوفد أنه  ل تقريرسـ ند تعديل ا لة  " 1: "ع

تجارية  ية الفكرية مبا فهيا حق املؤلف والعالمات ا شمل مواطن املرونة يف جمال ا يع نطاق ادلراسة  لتو ت مللكسـ ل
ية،  ياانت اجلغرا ية وا نا فوالرسوم والامنذج ا ب ع تفادة من مواطن املرونة األخرى اكملراحل " 2"للص سـيل الا حتل

تحق ية وحتديد معايري ا سـالاتقا ل بات اليت تعرقل هجود العديد من " 3"اق الرباءة ونظام الاعرتاض، ن لعقحتديد ا
ية من  تفادة ا ند الا بدلان  لفعلا سـ ع تفاوتل الاشرتاك  "4"لمواطن املرونة الواردة يف الصكوك ادلوية، و لأوجه ا

ية الفكرية،  تفادة من مواطن املرونة يف جمال ا يل معيل عن الا يب أو د ياغة  مللكيف  سـت ل إجراء دراسة " 5"كص
تفاع من  ياسات العامة اكال ية وا ية لأل يق األهداف اإلمنا سامهة نظام مواطن املرونة يف  نحاةل عن  سـ ئ لم لف حتق

ية أو الغذاء ية . لصحالرعاية ا تو يذ ا ية  صزايدة عىل ذكل، و ل بدلان 14تنفبغ ساعدة تكل ا ل دعا الوفد األمانة إىل  م
تفادة عىل حنو أف ياهتا سـاليت ميكن أن تطلب الا يذ اسرتا تلف مواطن املرونة املوجودة يف إطار  يجضل من  تخم تنف

ية الفكرية ية اخلاصة اب مللكالو تلف . طن بو خمصصة  ية عىل موقع الو شاء صفحة إلكرتو خملواقرتح الوفد أيضا إ ي ن ن
سؤولني عن ا بو يف تدريب ا ية الو شأن مواطن املرونة، وإرشاك أاكد تقارير ودراسات احلاةل  ملا مل ي مي ب لكية الفكرية ل

تفادة من مواطن املرونة ية عىل الا نا بدلان ا سـيف ا ل نظمي. مل بو  تواقرتح أيضا أنه عىل الو  وحلقات معل ندوات ي
توى  تفادة من مواطن املرونة عىل ا شأن الصعوابت واملزااي املربطة ابال بادل اخلربات  ية  ية وإ سـو سـ ت ب ت مي ملن ل قلط

تاما، دعا الوفد األمانة إىل تر. القطري تقرير خو ثاين  للمجة املرفقني األول وا يع اللغات CDIP/5/4ل مج إىل 
نظمة ية يف ا ملالر  .مس

ية والاكرييب ويان مرص ابمس مجموعة جدول  .318 يان سلفادور ابمس مجموعة بدلان أمرياك الال بوأيد وفد أوروغواي  تينب
ية تفادة م. لتمنا تعلق بإدراج الا ثريا  شغل ابهل  سـوقال إن أحد األمور اليت  ي ك ثةل مواطن املرونةت تفويض . من أ لفا

ية  تو صالوارد يف ا شأن مواطن املرونة14ل ية  نا بدلان ا شورة إىل ا سدي ا بو  ب يقيض بأن الو ل ل مل ت مي الواردة يف  س
نه تفادة  هم ذكل والا بدلان عىل  ساعد هذه ا ماتفاق تربس و ف سـي ل ثةل . ست موهذا الغرض، فالوفد يعي أن األ ل

تلف ال ست دامئا مواطن املرونةخماملقرتحة تطرح حامية  ثةل  تداوةل يف عدة بدلان وأن هذه األ يرباءات ا لمل  م
تحديد يزي تربس .لاب يوأشار الوفد إىل أنه ال بد من  تطرق إىل . مت ند ا نعطفا خطريا  تخذ  شة قد  نا لوقال إن ا ع ت ق ممل
تجات من هذه الزاويةاملوضوع  يةملن، ال سـامي إذا اكنت يف جمال ا شرتط اتفئادلوا يث  ي  ياق تربس حامية هذا ح

يقات  بغي أن تكون جديدة متاما وذات  تجات  تجات لكن عرب الرباءات فقط وأن هذه ا نوع من ا با ن ن تطل مل ينمل
بغي أن تكون معمقة يع هذه املعايري  تكرة وأن  ية و يننا مج ب ع وأعرب الوفد عن شعوره بأن جمال حامية . مص

يفاء رشط الا تفة دون ا تجات توسع نطاقه بطرق  ستا مل ّتاكر أو اجلدةملن ِ وهو يرى ذكل عىل أنه أحد تدابري . ب
ية  فتربس اإلضا ية عكسي تو نه ا سفر  متىن أن  ص ما اكن  ل ع ت       .14ي

يق  .319 يذ و شأن  شورة  سأةل وأشار إىل أن ا شأن هذه ا ياابن عن تقديره لعمل األمانة  بوأعرب وفد ا ب مل مل ب تطل تنف
هم مواطن املرونة الواردة يف  بات و فاحلقوق والوا ية ج تو صاتفاق تربس املذكورة يف ا ل بغي 14ي تفادة مهنا  ين والا سـ

ند اللزوم هوةل  يذها  بدلان األقل منوا من  ية وا نا بدلان ا متكن ا ية يك  ية ووا عأن تكون  ل ل ل قع سمعل نف بم ت ومن هذا . ت
سم بقدر أكرب من ا ية ذات الصةل ابملوضوع  نطلق، قال الوفد إن مجموعة من أحاكم القوانني الو لا ت ن تمل عملية ط

شأن هذا املوضوع  ية  يذ ادلراسات األاكد نظر يف  بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا بة إىل ا بواجلدوى اب مي لل ل ل ل نفسـ تم لن
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ميي وعام يل مفا هوالرجوع إلهيا عىل أهنا  يوأشار إىل أن مواطن املرونة الواردة يف اتفاق تربس يه بدائل . حتل
ست إلز ند اللزوم و تفادة مهنا  يميكن الا ع ية يف حد ذاهتالسـ ويف هذا الصدد، فاملواد اليت أعدهتا األمانة فامي . ما

ية  تو صتعلق اب ل ية وحمايدة14ي بغي أن تكون موضو ع  ترب الويقة، وال سـامي . ين تاما، قال الوفد إنه  ملحقو ثخ  هايع
يدا  ثاين، أساسا  جا ية لتنفيذل تو ص ا  .14ل

يان مرص ابمس مجموع .320 يده  يا عن تأ بوأعرب وفد إندو ي لسـ يد ني ند من جدول األعامل  شأن هذا ا ية  قة جدول ا ب ب لمن لت
نظر نوان . لا بعوعرب أيضا عن تقديره لألمانة عىل ويقة  تعلقة ابلرباءات يف اإلطار القانوين "ث ملمواطن املرونة ا

ميي يد الوطين واإل رشيعي عىل ا يذها ا قلتعدد األطراف و لصع لت نفت وأبدى الوفد رأاي . CDIP/5/4 ث، الويقة"م
يذ لأوي يث تكون مرجعا لدلول األعضاء، ال سـامي فامي خيص  تنفا مفاده أن الويقة ومرفقاهتا شامةل جدا  حب ث

ميي يدين الوطين واإل رشيعات عىل ا قلا لصع تطوير يف . لت تاج إىل مزيد من ا لوالوفد يرى أن املوضوع اذلي  حي
يدين ال يذ األحاكم عىل ا تعلقة بإجراءات  سأةل ا لصعالويقة هو ا مل مل ثاال عىل ذكل . وطين وادلويلتنفث موساق الوفد 

شأن القضااي املربطة ابلصحة العامة وقال إنه يرى  ية الفكرية ادلوية  تأحد مواطن املرونة يف جماالت أنظمة ا ب ل مللك
ية نا بدلان ا ية قصوى دلى العديد من ا مأن اجملال هل أ ل ل هم ميكن ذكر . مه توقع أن هذا اجملال ا ملذلا قال الوفد إنه  ي

يذهاتف يات  بدلان يف  ها ا يدات والصعوابت اليت توا نه يف الويقة، مبا يف ذكل ا يل أكرث  نفا هج تتعق معلل ل ث ع وقال . ص
شأن مواطن املرونة بو  ية املوجه إىل الو نا بدلان ا رشوعة  تذكري بأن أحد املطالب ا بإنه يود أيضا ا ي ل لل مل تعلقة  مل ملا

تو بادئ ا ية الفكرية يه وضع نوع من ا جهياب ل مل يذهامللك شأن  تنفية  ية من . ب تو بادئ ا جهيويرى الوفد أن هذه ا ل مل
بحث عن  ياجاهتم وا بة ال نا ياسات ا يار ا ية من أجل ا بدلان ا برية  لشأهنا أن جتلب فائدة  ت سـ مل سـ ت ن لل حك لخ ملع

ية توايت ا تلف  يذ عىل أساس قدراهتم و منإماكيات قابةل  سـ خم لتن م  .للتنف

يان أنغوال  .321 يده  بوأعرب وفد املغرب عن تأ بدلانمجموعةابمس لي يةل ا نظر ابلغة يق األفر يد ا ل وقال إن ادلراسة  ق
ية نا بدلان ا بة إىل ا ثرية لالهامتم خاصة اب ية و ماأل لم ل سـ وأشار إىل أن هذه ادلراسة مل تكن سوى خطوة أوىل . لنمه

بارها أداة ية مواطن املرونة اب ية عىل أ نا بدلان ا سؤولني والقادة يف ا توفرت معلومات  مه ل ل عللم كنه أشار إىل ل.م
شالك والصعوابت القامئة ية إلمتام هذه ادلراسة اليت يقصد هبا حتديد ا ثا ملرضورة اختاذ اخلطوة ا ن وأشار الوفد . ل

ترص عىل حاجهتا إىل معرفة مدى وجود مواطن  ية ال  نا بدلان ا شلكة اليت تواجه ا تقأيضا إىل أن هذه ا م ل ل مل
شمل أيضا حاجهتا إىل معرفة طري تفادة مهناياملرونة، بل  يذ مواطن املرونة املذكورة والا سـقة  ويرى الوفد أن . تنف

ية شلكة ا حلقيقهذه يه ا تفادة . مل ية يف الا نا بدلان ا ها ا يص الصعوابت اليت توا بغي  سـواقرتح أيضا أنه  ل ل مشخ هج تن ي
برية د األخرى اليت وأشار إىل أن هذا الاقرتاح جاء يف لكامت الوفو. كمن مواطن املرونة وهو يرى يف ذكل فائدة 

بل تغلب . ققد حتدثت من  بغي توفري إماكيات  للوأشار الوفد أيضا إىل حتديد الصعوابت وحده غري اكف وأنه  ن ين ٍ
بات  .لعقعىل تكل الصعوابت وا

ية  .322 نو ية، وشكر األمانة عىل ادلراسة ا يان مرص ابمس مجموعة جدول أعامل ا يده  ند عن تأ عوأعرب وفد ا ل من ب ي لته ل ل
تازة اليت  همة اخلاصة مبواطن ملما ية ا نة حول هذه ا شات يف ا نا بدء ا ملأعدهتا، وأيضا عىل تقدمي ويقة  لقض للج ق مل ل ث

نظر إىل ادلراسة عىل أهنا خطوة . املرونة بل أشار الوفد إىل أنه  يوعىل غرار الوفود األخرى اليت حتدثت من  ق
تاجئ يق ا بغي أن يلهيا معل أكرث تركزيا وموهجا حنو  نأوية  لل حتق يا ونظراي  أشارو. ين ميإىل أن ادلراسة توفر أساسا أاكد

نغافورة  ية يف  يا لويقة العمل اليت أعدهتا األمانة من أجل ندوة إ بع هنجا  شات، إال أنه  نا سـيدا  مي ث معل ق قلللم ّ ت يج
سابقة2008سـنة  نة ا تني وانلت املوافقة يف دورات ا ل واليت وزعت الحقا خالل ندوتني و للج ورأى الوفد . طني

هرت يف عدة دراسات أن هذه نذ أن  تاحة  يقة مواطن املرونة ا تجاوز جمرد رسد  بغي أن  ظ ادلراسة  م حلق ملن ت ي
تفادة مهنا يف . أخرى بدلان الا ناسب بدلا من ا نصب الرتكزي عىل مواطن املرونة اليت  بغي ابألحرى أن  سـو ل ي ي ين

تفادة ية هذه الا سـظرف معني و بغي أن تريم هذه ادلراسة وادلراسا. كيف َو يذ ين يل  بال  شاهبة  نفت ا تتق س هسـ تمل م
ية  تو صا ية14ل هدف العام جلدول أعامل ا ياق ا بغي أن يوضع ذكل يف  يذا جمداي وفعاال و من  لتسـ ل ن ينف وأشار الوفد . ت

بارها يف املقام  تخالص مواطن املرونة اب بغي أن يكون معرفة أثر ا ية  هذه ا بداية  تكذكل إىل أن نقطة ا سـ لعمل عل ن يل
تاج إىل مزيد من . يق تربساألول من آاثر اتفا ية أم أهنا  هم مدى كفاية مواطن املرونة احلا ية  حتوأشار إىل أ ل فمه
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توسع شري إىل أن عدم توفر . لا ية ابريس، مما  يل من اتفا تح ثاين من هذه ادلراسة اليت بدأ ا يوأشار إىل اجلزء ا ل ل قل
ته بواسطة اتفا تعني معا ية للمخرتعني األجانب اكن  جلامحلاية الاك ي وذكر الوفد أنه يف الواقع عدم كفاية . قية ابريسف

تقدمة آنذاك بدلان ا بعه ا يايس اكنت  يار  ية هو ابلفعل  ملامحلاية لالخرتاعات األ ل سـ تب تخ ورأى الوفد أنه ميكن . جن
نة رشوط  ية  بدأ املعامةل الو ناءات  ثل الا ياسات  باع  يوم ا يبصفة عامة ا ب ن مل سـ ت معل ط ث ويف الواقع هذا يعين . سـتم

رش مل تكن لأن ا تاسع  تقدمة يف خالل القرن ا بدلان ا يه ا ية مماثةل ملا اكنت  توايت  عبدلان اليت متزيت  ل مل ل عل من تسـ مب
بات براءات الاخرتاع ا سه يك متزي بني  يايس  تقالل ا حملتع ابال طل نف سـ سـ ّمت ل يةت بية واأل ياق. جنل ، ذكر لسـويف هذا ا

ناسب لو يكون من ا ملالوفد أنه  تناولت ادلراسة أثر  سـ نوع أنظمة براءات الاخرتاع اليت اكنت سائدة خالل ت
ية رش ويف سامهت يف ا تاسع  منالقرن ا ك ع ياسات . لتل تحديد العالقة بني مواطن املرونة يف ا سـوهذا رضوري  لل
ية توايت ا ية الفكرية و منالقامئة عىل ا لتسـ م ية . مللك سرية ا هم يف أي مرحةل من  يد أيضا أن  يكون من ا منو م لتسـ نف ملف

ية لألجانبستسـتحسن  تقدمة توفري امحلاية الاك بدلان ا فا مل نوع قوانني . ل بب يف ذكل هو أن  توقال الوفد إن ا لس
ية  بل اتفا تقدمة  بدلان ا تاحة  نا همام من مواطن املرونة اليت اكنت  قبراءات الاخرتاع اكن يف حد ذاته مو ق ملم لل ط

نارص، طرح الوفد بعض الاقرتاحات احملددة إل. ابريس ثري مهنا اقرتهحا لعوعدا هذه ا تابعة ادلراسة و كدراهجا يف  م
ية . وفود أخرى تو يقي من ا يا مع الغرض ا صواقرتح الوفد أنه متا ل ناول ادلراسة طريقة 14حلقشـ بغي أوال أن  ت،  تن ي

ياسة العامة ية وا بدلان األقل منوا من مواطن املرونة وفقا ألهداف ا ية وا نا بدلان ا تفادة ا سـا من ل ل ل لسـ لت يا ومعال. م  ناث
ية  تو صاب توفرة عن مواطن املرونة14ل ياانت للمراجع ا شاء قاعدة  بو إ بغي للو مل،  ب ن ي ترص تركزي  .ين بغي أال  ثا،  يقاث ين ل

ثل  شار إلهيا يف هذه ادلراسة، بل علهيا أيضا معاجلة قضااي  سة ا مهذه ادلراسات عىل مواطن املرونة ا مل مخل
ن سابق والالحق  ية والاعرتاض ا للمالفرتات الاتقا ل ل تحقاق براءات الاخرتاع وغري ذكل، وشمل ن تح ومعايري ا سـ
ية الفكرية غري براءات الاخرتاع بدلان ونوع . للملكحقوقا أخرى  شف عن أسامء ا بو ودون ا بغي للو لرابعا  لك ي ين

بدلان يف  شورة يف هذا الصدد  يعة ا شأن مواطن املرونة أن ختطط بصفة عامة  للشورهتا احملددة  مل ب ب لطم
نة  يتوايت  معسـ ثل الصحة والغذاءم تعلق مبجاالت  ية، وال سـامي فامي  ممن ا ي ناول ادلراسة . إخل..لتمن بغي أن  تو تن ي

يا يذ مواطن املرونة وا بدلان األقل منوا يف  ية وا نا بدلان ا خلأيضا الصعوابت املفروضة عىل ا ل ل نفل رات اليت اكنت تم
ها لتاحة  بغي. م نا ينو ية ا نظا يعة ا شـأن تعاجل أيضا صعوابت ا ل ل مب ّئة عن الاتفاقات ادلوية األخرى اليت قد حتد لط ل

ها ضمن مواطن املرونة أو تقو ية من . ّ نا بدلان ا يق ألفضل طريقة متكن ا يل د بغي أيضا إجراء  موأخريا،  ق لن ل حتل ي
يل  ياغة د تاد عىل  بدلان األقل منوا أيضا أن  تلفة وعىل ا تفادة من مواطن املرونة يف ظروف  لالا ص تع ل خم سـ

بو ا يساعدة الو شطة تكوين الكفاءاتمل نية وأ  .لتقن

ندا األمانة عىل الويقة اليت أعدهتا عن مواطن املرونة وذكر الصفحة  .323 ثوشكر وفد  يث 274ك ح من املرفق األول 
ندي وحتديدا املادة  ية  55.2لكوردت إشارة إىل قانون الرباءات ا سام الفر عاأل .  من القانون املذكور6 و5 و1ق

نص الوارد أ سم الفرعي لوأشار إىل أن ا يغة . 1لقدانه ال حيوي إال ا بصوقال الوفد إن بوسعه تزويد األمانة 
يني  سمني الفر عجديدة  تفي . 6 و5للق ها، إال أنه  تقد يكوأضاف الوفد أيضا أن حبوزته املزيد من املعلومات  سـمي ل

سطس  ية أل تجارة العا نظمة ا ندا نفذت قرار  غابإلشارة إىل أن  مل ل نشأن الاتفاع من 2003مك  نظام األدوية وأنه ب
نظام اذلي جيزي تصدير األدوية  با شديدا بأي وفد راغب يف احلصول عىل أي معلومات عن هذا ا ليرحب تر حي

بدلان األقل منوا ية أو ا نا بدلان ا ية إىل ا نو لا ل ل ع  .مل

ياغة الويقة  .324 تني األمانة العامة عىل  ثوشكر وفد األر ص يان سلفادور ابمس مجموعة بCDIP/5/4جن دلان ب وأيد 
ية والاكرييب يل مواطن مرونة أخرى يف اتفاق . تينأمرياك الال شمل  يع نطاق هذه ادلراسة  حتلوطلب تو ت لسـ

شري فهيا "فقرات اجلواز القانوين"وقد تضمن هذا الاتفاق العديد من األحاكم هبا . يتربس ي، أي الفقرات اليت 
توي ع" جيوز لألعضاء"نص الاتفاق إىل ما  وطلب الوفد أيضا إجراء . ىل مواطن مرونةحتيف األحاكم اليت 

يل عدد أكرب من مواطن املرونة شمل  حتلدراسة أخرى  تقد أن األحاكم من نوع . ت يتربس "يعوقال إن الوفد ال 
هوم مواطن املرونة" زائد مفبغي أن تدرج يف  نظمة أال يكون مثة أي . ين بغي يف نطاق ا ملوشاطر الرأي القائل إنه  ين

ب تعريف  عحماوةل  تفادة مهنا" مواطن املرونة"ارة ل هوم . سـألن ذكل قد حيد الا مفوقال الوفد إن حتديد نطاق 
يده) رابعا) (ط (34الوارد يف الفقرة " مواطن املرونة" يع تأ هو ال  ياكن انقصا وحمدودا وذلكل  يسـتط تمت . ف خوا
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ته ملواطن املرونة وأع يل اذلي قد تح تجديد شكره لألمانة عىل ا يانه  مالوفد  ل ل ب ّرب عن أمهل يف أن تعد ب
ية  تو يذ ا بال عن هذا املوضوع يف إطار  صادلراسات  ل نف تتق ية14مسـ  .لتمن من جدول أعامل ا

ية وشكريوأخذ وفد سورسا اللكمة  .325 طنته الو يدة جدا بصف بذة عامة  تازة اليت قدمت  مف األمانة عىل ادلراسة ا ن ملم
نت كذكل بعض احللول الو يدات، و ناءات وا تضمعن الا لتقي ية . طنيةسـتث  يف 68شـوأبرز الوفد خطأ يف احلا

ية والصفحة 23الصفحة  سخهتا الفر سـ من الويقة  ن نث سخة اإلجنلزيية20ب ية أشارت . لن يف ا شـوقال الوفد إن احلا
بحث العلمي ناء لفائدة ا ية ا نت رشيعاهتا الو بدلان اليت  لإىل ا ن ت تضم سـتثل ناء من . ط ندها ا سـتثوحبمك أن سورسا  ع ي

بغ يل  ينهذا ا بدلان املذكورةلقب سأةل . لي إذا إدراهجا يف قامئة ا يانه بإبراز رضورة اهامتم الاجامتع  مبوخمت الوفد  ب
بو تلفة يف الو هود اليت تضطلع هبا جلان  ية يف ادلراسات وا يالازدوا خم جل يع تكل . ج ناقش  يه، اقرتح الوفد أن  مجو ت عل

تفادي الازدو ية  ية ا لادلراسات الالزمة يف اللجان ا ن ملعن يةلتق يد اإلجناز . جا قوأشار إىل وجود دراسة أخرى 
نة القادم وأنه يود أن تدرج يف جدول األعامل  .للجالجامتع ا

ية أنه لن يرد إال عىل  .326 تحدة األمر يكوأشار وفد الوالايت ا شكر إىل وفد الربازيل عىل . سؤالنيمل لوقد توجه أوال اب
ية  ترصا.  من ادلراسة54شـسؤاهل عن احلا تلخص يف املادة خمواكن اجلواب  أوجه " ي من اتفاق تربس 31ي 

تايب الحقا إن ". نالاتفاع األخرى من غري ترصحي صاحب احلق تقدمي رد  تعد بلك رسور  كوقال الوفد إنه  ل مسـ
يل أكرث نه تفا صبت  نت اقرتاحات . مطل شات واليت  نا يقات اليت أديل هبا خالل ا تضمورد الوفد أيضا عىل ا ق مل لتعل

رش يع نطاق ا ملتو سـ ية الفكريةب يدات اخلاصة اب ناءات وا شمل جماالت أخرى مهنا الا مللكوع يك  يث لتقي وأشار . سـت
يصا ملعاجلة مواطن املرونة رشوع مصم  خّصالوفد إىل أن ا نة ادلامئة  مل تعلقة ابلرباءات وأن اللجان األخرى اك للجا مل

ناءات وا ها لال ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة اكنت تكرس  لا ث سـتمعل تحدة ملعن مليدات وأن الوالايت ا تقي
تفاع املكفوفني واملعاقني  سني ا هدف الرايم إىل  نخرطة متاما يف هذا العمل مبا يف ذكل دمع ا ية اكنت  ناألمر حت ل م يك

ية حبق املؤلف نفات ا حملمبرصاي اب ية . ملص ية اب نة ا ها يف ا منلكن الوفد أشار إىل أن هذه القضااي  ن لتللج ملع نفس
ية الفكرية  سـوا رشوعات أخرىمللك نة يف  تاهجا ا تخدم موارد رمبا  تكررة و متكون  جل حت ستسـ تاما، قال الوفد . م خو

ية  تو رشوع أو اب تصةل هبذا ا رشوعات اجلديدة ا نظر يف ا نة أن  صإنه ميكن  ل مل مل مل ت بغي تقدمي ذكل 14للج ين، لكن 
تفادي أي ا ناية لك اقرتاح  لمع مقرتح برانمج معل إضايف واحض وعلهيا أن تدرس  بو بع ية مع معل جلان الو يزدوا ج

 .األخرى

شة تكل الويقة ورحب وف .327 نا يا  ثد أسرتا ق مب يق الالزتامات ادلوية ل هم  يدة  ساعي ا لوهو يرى أن مثة بعض ا ب تطمل لف ملف
ية ياجات الو نعىل الا طت بغي عدم . ح توازنة و بغي أن تظل  يكون انفعا إن الويقة  نوقال إن املزيد من العمل  م ين ي ث سـ

بق  بومسـإصدار حمك  تاجئ أو جتاوز والية الو يعىل ا شات عىل . لن نا به ابقرتاح إجراء  قوأعرب الوفد عن تر مي ح
سامه  با ما  ية غا يق مواطن املرونة عىل أرض الواقع حبمك أن اخلربات ا ية  ية دراسة  ميي  يد اإل تا ل لعمل ب بغ تطلصع كيف قل

ياسات سـسامهة جمدية يف وضع ا يقات بعض ادلول األع. لم شاط تعلوردد ذكل أيضا  تعلق اب نضاء األخرى فامي  لي
يدات خاصة املعلومات  ناءات وا بعادات والا شأن الا ية بقانون الرباءات  نة ادلامئة ا ياحلايل يف ا ب ن لتقللج ث تت سـس ملع

وحث الوفد ادلول األعضاء عىل إدراك اجملموعة الواسعة من األعامل . SCP/14/INF/2ثالواردة يف الويقة 
نجزة يف هذا اجملال ومرا يا ويسملا يكون  تحقق من أن هذا العمل  لعاة ا يل سـ  .متداخال تمكل

يان .328 يجرياي  بوأيد وفد  بدلانمجموعة ن يةل ا تاز اذلي أعدته يق األفر ملم اذلي أدىل به وفد أنغوال وأشار إىل العرض ا
ية تأ. األمانة عن مواطن املرونة برصة عن  يح عدة فرص وتقدم نظرة  يفوأشار الوفد إىل أن ادلراسة  كت تم ثري ت

تعلق براءات الاخرتاع ياملرونة يف عدد من األشطة، ال سـامي فامي  يامي . ن نجز  بار ا ثين عىل العمل ا فوقال إنه  ملي جل
ية األخرى اكحلصول  يا سائل ا ية تأثري ذكل يف ا بذول ملعرفة  هد ا سـخيص براءات الاخرتاع، إال أن ا سـ مل لمل يف كجل

ية واألمن الغذايئ وأمور خاصة  بغي أن توضع عىل قدم لصحعىل اخلدمات ا ياسات وما إىل ذكل  ينبوضع ا لسـ
بالغة يهتا ا يث أ ساواة من  لا مه سأةل املرونة . حمل تعلق  شطة أخرى جارية فامي  مبوقال الوفد إنه أحاط علام بوجود أ ي ن

ياسة واحضة من  ية وأطر  ية، إال أنه يرى أن هذه ادلراسة تقدم إشارات  تصةل اب سـيف بعض اجملاالت ا جل من لتمل
يةشأهن نا بدلان ا ساعد العديد من ا ما أن  ل ل ياانت خاصة مبواطن املرونة وقضااي . ت شاء قاعدة  بوقال الوفد إن إ ن
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ناءات ألمر همم تعامل مع الا ٌا سـتث يا، . ل يهتا عامال ر تعلق  تلكفة فامي  بدلان اب شغاالت ا بغي أن تكون ا سـو من ي ل ل ئين بت ين
ية من أجل حتديد نا بدلان ا بة إىل ا مال سـامي اب ل ل نافع العامةلنسـ يق أقىص قدر من ا مل مدى قدرهتا عىل  وأشار . حتق

يق  توى العميل  تقرير وهو يرى أنه ما زال ميكن بذل هجد أكرب عىل ا شأن ا تفائل جدا  بالوفد إىل أنه  سـ ل تطب لمل م
 .ذكل عىل أرض الواقع

تCDIP/5/4ثوشكر وفد الصني األمانة عىل إعداد الويقة  .329 سـ وقال إن يرى أن هذه الويقة  يدا ث جكون مرجعا 
تعددة األطراف ية ا رش شأن براءات الاخرتاع وأطرها ا مللدلول األعضاء ملعرفة مواطن املرونة  يع ت ويف الوقت . لب

نوع من الواثئق عن اجلوانب  لسه وكام ذكر عدد من الوفود، أعرب الوفد أيضا عن أمهل يف أن تعد األمانة هذا ا نف
تعانة ابملو ية الفكرية ا ًاألخرى  سـ تجارية وحق املؤلف إخلللملك ثل العالمات ا يدة املوجودة ابلفعل  لاد ا  .مجل

يعا تسـ ا إهنتاملقدمة وقالالعديدة وردت األمانة عىل املالحظات والاقرتاحات  .330 تأخذها يف مجحرتهما  سـو
بان بالمعلها يف حلسـا ية، بل اكنت جمرد اث الويقة ما اكن يقصد مهن أنتوأكد. مسـتق  ئ أن تكون شامةل أو هنا

سم بأقىص قدر ممكن ت دامئا ت اكنا إهنتوقال. طوة أوىلخ يتناول القضااي من هذه الزاوية عرب تقدمي هنج معني  ت
ية ها عىل وضع مزيد من مواطن . عمن املوضو تواصل  نة عىل هذا الهنج فإن األمانة  معلوإذا وافقت ا سـ للج

ية الفكرية ا مللكاملرونة املربطة برباءات الاخرتاع ويف جماالت ا ياق، . ألخرىت ذكرت األمانة أهنا لسـويف هذا ا
يارات األخرى  يح عددا من ا خلتضع، بعد حصوها عىل املوافقة، املزيد من مواطن املرونة من شأهنا أن  تسـ تل

ية الفكرية  شمل أيضا جماالت ا ترص هذا عىل جمال براءات الاخرتاع، بل  مللكشأن مواطن املرونة ولن  ييق سب
ثل الصحة العامة أو األمن الغذايئ أو غريها من اجملاالت اليت ياألخرى بصفة عامة فامي  متعلق مبجاالت حمددة 

تفادة . أشارت إلهيا ادلول األعضاء يف لكامهتا بدلان عن الا سار بعض ا سـوذكرت األمانة أيضا أهنا الحظت ا ل سـتف
يه يف الا بحث  بعا جدا وميكن ا ية والفعاةل من مواطن املرونة وهذا أمر همم  فا ل ط ية لعمل ية واإل ميجامتعات الو قلن ط

بة يف بدلاهنم ية ا بادل خرباهتم ا يني  يني واخلرباء ا سؤولني احلكو سـيث ميكن  لعمل ت حملل ملكتللم م بت . ح تاما،  طلو خ
ية أن  يهنا الو تقرير اخلاص بقوا يحات أو إضافات عىل مرفقات ا بة يف إدخال  ناألمانة من الوفود الرا ل تصح طغ ن

تعديالت إىل األ يام ابإلجراءات الالزمةلترسل هذه ا  .للقمانة عرب الربيد الالكرتوين أو عىل الورق 

ساطة أن ي .331 يقات خاصة عىل هذه الويقة وأراد  نب أي  بوقال وفد املغرب إنه  ث تعل بتج يقات سي ثالثة  تعلديل  ب
رشيعي وذلكل تركز معل األمانة عىل حتأأوال . حمددة يذ ا تعلقة اب ّشار الوفد إىل أن الويقة  ت لث نفت يذ لم تنفديد طريقة 

ية القانوية  نا نمواطن املرونة من ا يد الوطينحل يل إوأشار الوفد . لصععىل ا حتلىل أنه يف واقع األمر فإماكية  ن
تلفة نجز بطرق  تفادة الفعاةل اكن ميكن أن  خمالا ي ساعدة القانوية . سـ يوم كإماكية تقدمي ا يارات اليت ذكرت ا نفا مل ن ل خل

بدلان األق ية وا نا لبدلان ا ل تاحا ملل يارا  تفادة مهنا اكن  ية الا يا  يذ مواطن املرونة و مل منوا من أجل  خ سـنف بغ طن ت
نايئ نوات عديدة عىل أساس  يةل  شأن  تعاون كام اكن ا تعداد  ثواكنت األمانة عىل ا سـ ط ل لل ترب إماكية . سـ يا،  ناث تع ن

تدريب و ية أو إماكية إدراج مواطن املرونة يف مواد ا ية والو لالاجامتعات اإل ن ن طمي توالها قل تدريب اليت  شطة ا تأ ل ن
ناية كام اقرتحت العديد من الوفود من أجل وضع قامئة من املواد املوجودة  ته  يارا ميكن درا بعاألمانة أيضا  سـ خ

ياانت شاء قاعدة ا بابلفعل فامي خيص مواطن املرونة وإ يط للغاية عىل . لن يق  سـوقال الوفد إنه يود أن يديل  بتعل ب
بري وأن ما يود فعهل هو وشاطر الو. بيان أوروغواي تفادة من مواطن املرونة حتد  كفد الرأي القائل إن الا ٍّسـ

بدلان يك  تعددة األطراف تركت جماال  ها متاما أن املعاهدات ا تضح من خال للحماوةل حتديد مواطن املرونة اليت  مل لي
ترب واضع يث  نفعة  تلفة كام هو واحض يف حاةل مناذج ا يعرسها ونفذها بطرق  مل خم ت يةل حتف ياسات ذكل و سـو ا لسـ

ية نا بدلان ا تاكر يف ا يع الا ميدة  لمف ل ب بدلان . لتشج متد ذكل أو ال وميكن  بدلان جمال يك  للوقال الوفد إن أمام ا تعل
ها أو إجراءاهتا يدا ملواطن املرونة . طاليت قررت الاعامتد أن تقوم بذكل وفق رشو ثاال  ترب ذكل  جوأضاف أنه  م يع

ياسة العامة سـاملربطة اب ية .لت نا بدلان ا هرت أن ا م وقال إنه ما من الزتام هبذا املوقف ولكن اإلحصاءات أ لظ ل
تفادت من مواطن املرونة تقدمة ا بدلان ا سـوا مل ية حمفزة ل بارها آ تفادة فعاةل اب لا ت رب ذلكل، أعرب وفد املغ. عسـ

ية توعن شعوره بوجود صعوبة يف ذكل  بال  ضوبوده أن تراعى هذه الصعوبة يف العمل  بغ يح مدى جدوى مسـتق
شأن بات اليت تقدم هبا أوروغواي يف هذا ا لهذا األمر يك تلىب ا  .ّلطل
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رشوع اذلي انل  .332 ية عن تقديره ملالحظات األمانة وقال إنه يدرك أن ا تحدة األمر ملوأعرب وفد الوالايت ا يكمل
تعلقة ابلرباءات ملاملوافقة مربط مبواطن املرونة ا تقل األمانة إىل . ت بل أن  نذلكل،  دراسة مواطن املرونة يف تفق

بل  هام من أجل أي معل يف ا بغي أن يقدم إىل ادلول األعضاء نطاق العمل املقرتح وا تقجماالت أخرى  مل ملسـن ي
يقاهتا يف وقت سابق  سائل اليت أاثرهتا بعض الوفود يف  نظر يف بعض ا ته وا نا ته و متكن من درا تعلحىت  مل ل شـ قسـ م ّ ت

ية مع معل الل تجاوز األمانة جمال . جان األخرىجحول احامتل حدوث ازدوا بل أن  سن  توقال الوفد إنه  قتح يسـ
رشوعات حمددة أخرى نظر يف  سح اجملال لدلول األعضاء حىت  مبراءات الاخرتاع، أن  ت  .يف

تعانة  .333 يح بأن الا تو سن ا ته وقال إنه  ية عىل  تحدة األمر سـوشكر وفد أوروغواي وفد الوالايت ا ض ل تح لكم يسـمل يك
بدل ثل جمال لهبذه األداة يف ا تعانة هبا فهيا  بغي الا ترص عىل اجملاالت احملددة اليت  ية  نا مان ا ن يق سـم يل سـ

يات واملعادن تد إىل جماالت األدوية أيضا وغري ذكل. ناإللكرتو بع أن  متولكن ميكن اب  .لط

يد اإلجن .334 رشوع اكن معال  ية إىل أن ا تحدة األمر قوأشارت األمانة يف معرض ردها عىل لكمة الوالايت ا مليك از مل
سائل اليت أاثرها تعمل عىل ا هّم لكمة الوفد متاما وأهنا  ملوأهنا  سـ تواصل . تتف سـعالوة عىل ذكل، قالت األمانة إهنا 

ثل هذا  بعاد احامتل توسع  هذا الغرض، ولكن ال ميكهنا ا تعلقة برباءات الاخرتاع  مالعمل عىل مواطن املرونة ا ت سل مل
بل بعا مبو. ملسـتقالعمل يف ا تضطلع بذكل  طو نةسـ  .للجافقة ا

ية .335 سري قد أرىض الوفود ا تطمني ورأى أن ا نوشكر الريس األمانة عىل هذا ا تف ملعل ل تفائل أيضا بأن . ئ موقال إنه 
يع القضااي اليت أاثرهتا الوفود شات حول . جبماألمانة العامة عىل عمل  نا ته يف إغالق ابب ا قومن مث أعرب عن ر مل غب

سائل ند ئواقرتح الريس بعد ذكل ا .ملهذه ا بنظر يف ا بل وأشار 10لل شأن العمل يف ا ملسـتق من جدول األعامل  ب
نة  شأن معل ا يان اذلي أدىل به يف بداية الاجامتع بأنه ال بد من إعطاء توجهيات واحضة إىل األمانة  للجإىل ا ب لب

يقات باب لإلدالء اب تح ا سادسة و تعلفامي خيص دورهتا ا ل لل  .ف

 

ند  بل العمل يف: من جدول األعامل10لبا  ملسـتق ا

نت الرتابط  .336 شـهتا تكل ادلورة والعديد من الواثئق اليت درست  ند إن العديد من القضااي اليت ان بيقال وفد ا قل ه
تقارير عن  تني، ال سـامي يف ا ثل الغذاء والصحة وهام أبرز  ياسة العامة  ية الفكرية وقضااي ا لبني ا ي قضسـ مل مللك

ية ومواطن املرونة ا ية لأل ملاألهداف اإلمنا تلفةلفئ ورأى . خمتعلقة ابلرباءات اليت أاثرت أيضا هذا الرتابط بطرق 
تاجئ  تقدمي ا بةل  ية إىل ادلورة ا يذ احلق يف ا ية  توى ا بغي دعوة فرقة العمل الريعة ا نالوفد أنه  ل من ن لسـ ملع ملقمل نف ف لتن ت بي

يني  تحدة ا ناليت توصلت إلهيا ودعوة املقررين اخلاصني لألمم ا  يقدما تقريرهيام واحلديث لغذاء والصحة ليكابملعمل
نة نود جدول األعامل . للجأمام ا شات إابن تكل ادلورة يف إطار  نا ياق ا بواكن ذكل طلب بعض الوفود يف  ق مل سـ

بال نة  مسـتقذات الصةل وقال الوفد إنه يود أن طلب إبراز ذكل يف برانمج معل ا وأجرى الوفد أيضا بعض . جل
شات اجملدية جدا وأحرز تقدما هائال نا قا يق والرصدمل ية ا سـ يف آ شأن . لتنل شات  نا بوقال إنه من اجملدي إجراء  ق م

تايل نطقي ا تواها ا ية يف  متكن من وضع هذه ا بةل  تصاصات الفحص اخلاريج املدرج يف ادلورة ا لا مل سـ ملعمل لل ملق  .خ

رشوعات اليت انلت امل .337 نة مبعلومات حمدثة عن ا ملوقال وفد رسي الناك إنه يود أن تزود األمانة ا وافقة ابلفعل ّللج
رشوعات تقدم اذلي أحرزته هذه ا نخرطة ومدى ا بدلان ا شاريع وا ملوتوجه هذه ا ل مل ل واقرتح الوفد أن جمرد . مل

ـي وجزي يكفي يف هذه املرحةل  .شفهعرض 

ية يريد أ .338 ية ابحلق يف ا توى ا يعة ا تعلق بفرقة العمل الر ند قائال إنه فامي  يجرياي اقرتاح ا منوأيد وفد  ن سـ ي ه لتن ملع مل ف وال ل
ية تاجئ الاجامتع اذلي عقد يف الفريق العامل املعين ابحلق يف ا منمعرفة  ثرية للجدل إىل . لتن تاجئ أعامهل  مفقد اكنت  ن

يه األمور يد، ذلكل يود الوفد معرفة ما آلت إ لحد   .بع

سامهة ال .339 شأن  نقحة  ية تقدمي دراسة  ية تود تويد أ بدلان األفر موقال وفد أنغوال إن مجموعة ا ب مه ك مل بو يف يق يو
رشوعات املعدةل اليت انلت املوافقة، ال سـامي  ية كام طلب ذكل ويود أيضا الاطالع عىل ا ية لأل ملاألهداف اإلمنا لفئ
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رشوعات تابعة هذه ا يات ومن  تو يقات وا تلف ا تحقق من مدى مراعاة  رشوع الكوري، حىت  ملا ص ل تعل خم ي ممل . ل
تفادة من مواطن  شأن الا سـوأشار أيضا إىل أن ادلراسة  تحقق من مدى مراعاة ب ها  بغي إعادة تقد للاملرونة  مي ين

 .وهجات نظرها

ند  .340 سابقة  نود جدول األعامل ا يع  شأن  نظر إىل انهتاء املداوالت  بوأشار وفد فرسا إىل أنه اب ل ب مج ب ل بغي أن 10للن ين 
ند  سائل األخرى، ال سـامي ا بخيمت الاجامتع أوال ا بل7لمل تطلع إىل العمل ا بل أن  ملق،   .يق

تقل إىل دراسة العمل وأشار .341 ن وفد سورسا أيضا إىل أن الاجامتع ا بلي  يف الوقت اذلي مل يكن قد اختذ ملسـتقيف ا
يق ية ا سأةل آ شأن  سـأي قرار  ل م تطرق إىل العمل . لتنب بل ا ند إن أمكن  هو يقرتح الرجوع إىل هذا ا لذلا  قب يف لف

بل  .ملسـتقا

ِب .342 ناقو يق ا قل الريس وهجة نظر بعض الوفود وقرر  مل تعل ند ئ بل مؤكدا أن هذا ا شأن العمل يف ا بشات  لب ملسـتق
يه يعود إ هاب وأن الاجامتع  ناقش بإ لاخلاص من جدول األعامل مل  سـ سائل املطروحة . سي يع ا ملوأضاف أن  مج

نحو الواجب شت عىل ا لنو  .ق

 

ند  تقارير : 7لبا يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا ية ا لآ سـ لتقل  )تمتة(لتن

نقاش  .343 لتح الريس ابب ا ئ ند ف يوم  7لبحول ا هرية ذكل ا نة معلت طوال معظم  يه سابقا فا لقائال إن ما أشار إ جل ظل
تقارير يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا ية ا سأةل آ لتوصل إىل اتفاق حول  سـ ل م لتقلل ويف هذا الصدد، شكر . لتن

توافق ال شاركهتا وما أبدته من مرونة وأشار إىل أن روح ا يع الوفود عىل  لالريس  م مج يت سادت طوال حاول ئ
يع الوفود تاب  شعور قد ا تقد أن هذا ا نص وهو  مجإبرازها يف ا ن ل يع يع الوفود اكنت يف وضع . ل هم أن  مجوقال إنه  يف

يه يق  باب  تح ا يع الاجامتع الاتقال إىل اعامتده و يث  نص  رشوع ا بول  علميكهنا من  تعل ل ن تط حب ل للم فسـ ندما . يق عو
متدةئرأى الريس أن ال أحد يود أخذ اللكمة ملع أعلن أن الويقة يف حمك ا يع الوفود وذكر أن . ث مجوشكر الريس  ئ

ية يذ الفعيل جلدول أعامل ا يد يف ضامن ا سامه عىل املدى ا يوم  منهجود ادلول األعضاء يف ذكل ا بع ت لتل تنف لس . ل
شاركة ملوشكر الوفود أيضا عىل ما حتلت به من روح ا  طريق ويف رأيه فقد اتضح أنه ميكن إحراز تقدم عن. ّ

نظمة تعددة وسوية اخلالفات من أجل امليض قدما يف معل هذه ا تخدام قوة األطراف ا ملا ت مل ويف هذا الصدد، . سـ
ند   .CDIP/4/3Revث من جدول األعامل، الويقة 8لبأشار إىل أن الاجامتع عاد إىل ا

 

ند   )تمتة( من جدول األعامل 8لبا

يه  .344 تفامه اذلي توصل إ نة اب لأبلغت األمانة ا ل نص األصيلللج يغا ا لالوفدان الذلان مل  وأشارت إىل أهنا . يستسـ
يريات املدرجة نص اجلديد، لكن دون إبراز ا تغوزعت ا نة عرب اإلشارة إىل ما . لل توجه ا للجذلكل قالت إهنا  سـ

يريات جديدة ية الفكرية واملكل العام. تغطرأ من  شأن ا رشوع  تجارية  نرص العالمة ا تعلق  مللكأوال، فامي  ب للم ل بع ، ي
يري يف الصفحة  سطر الرابع اذلي يقول 4لتغفقد أدرج ا ". من أي من ادلول األعضاء " ،"الرتاث" بعد"ل يف ا

يري األول هر يف الصفحة . لتغوهذا هو ا ثاين  يري ا فيظأما ا ل نوان  2 ، رمق 5لتغ بح  تجارية، و عالعالمات ا يص سـل
تخدام العمل"هذه ادلراسة  شأن سوء ا سـدراسة  تجارية، وقد تغريت الف". ب نرص العالمة ا لقرة األوىل من  ع

يغة اجلديدة كام ييل  بحت ا لصوأ تجارية "ص يا لقوانني العالمات ا يال مقاران قامئا وا لشمل ادلراسة املقرتحة  قع حتل ست
يق ذكل مبوجب تكل  سف و تخدام العمل وا ية دراسة طريقة حتديد تعريف سوء ا بيف ادلول األعضاء  تع سـ تطبغ ل

نرصواكن ذكل". القوانني هذا ا ياغة جديدة من اجلزء األول  لع يف  ية كام اكنت يف الويقة . لص ثا ثوظلت امجلةل ا ن ل
سطرين األخريين ناء ا ية اب لاأل نظر واملداوالت: "سـتثصل تاجئ ادلراسة أن تكون أساسا ملواصةل ا لميكن  . لن

تجارية ية ابلعالمات ا نة ادلامئة ا سق هذه ادلراسة مع ا لو ن للج ملعن مانة أيضا وجود فقرة جديدة وأشارت األ". سـت
تعديالت املدرجة عىل  تعراض ا يع ادلول األعضاء ا ية حاملا  يغهتا هنا ترب  لأدرجت يف ادلراسة و سـ تط ئ ص سـتع تسـ
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يغة العامة رشوع ا ها بغرض إدراهجا يف  لصادلراسة وتقد م شأن . مي هو الفقرة األخرية  بأما اجلزء اآلخر اذلي أسقط  ف
تجارية الوارد يف لنرص العالمة ا ية3 الصفحة ع صل من الويقة األ واقرتحت األمانة العامة تقدمي ما ييل يك خيضع . ث

نة نرص : للجدلراسة ا ية املوافقة دون مراعاة  نة ، وانلت املزيا عكون الويقة انلت املوافقة يف ادلورة الرابعة  ن للج ث
تجارية تجارية . لالعالمة ا نرص العالمة ا ية اخملصصة  لوبلغت املزيا لع يفرنك سورسي للخدمات  150 000ن

تعاقدية وموارد غري املوظفني تعديالت املذكورة. لا ية املقرتحة ا لوسرتاعي املزيا بع . ن نرص حقوق ا تعلق  لطوفامي  بع ي
شأن حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة  ية  تطال رش اليت انلت املوافقة أشارت األمانة إىل أن ادلراسة الا بوا ع سـ لن

متلت ابلفعليف إطار املكل العام اليت واف نة يف دورهتا الرابعة قد ا كقت علهيا ا وأبلغت األمانة أنه وفقا . للج
ها يف الربع األول من عام  رشوع فقد اكن من املقرر تقد ميللجدول الزمين  رش قربا جدا2010للم ي و تدعو . سـتن سـو

سادسة  تقدم هذه ادلراسة يف ادلورة ا يقاهتا و لاألمانة ادلول األعضاء إىل تقدمي  ل سـ بة تعل نا سـنة وهبذه ا مل لج
يقات ادلول األعضاء ها وإىل  نادا إىل ادلراسة  تجرى ا شات  نا تعلتدور ا سـ ق مل سسـ نفت  .س

نة علهيام  .345 يل الطوعي ونظام اإليداع وافقت ا شأن ا ية  للجوأبلغت األمانة أيضا الاجامتع بوجود دراسة اث سج ب لتن
يان هو  سامح ألكرب . 2010أبريل  13سـتبأيضا وبأن املوعد الهنايئ إلرسال الردود عىل الا لوذلكل ، من أجل ا

يان إىل  تقدمي الردود عىل الا سـتبعدد من الردود من ادلول األعضاء، فإن األمانة العامة متديد املوعد الهنايئ   30ل
ها إىل . 2010نيويو  هةل إلرسا متدد األمانة ا سري ورود عدد أكرب من ردود ادلول األعضاء  لذلكل و مل سـ ن يويو 30لتي
2010. 

تعامل العمل وإماكيات  .346 نوان ادلراسة اليت متحورت حول سوء ا نوقال وفد الربازيل إنه يود اإلشارة إىل  سـ  احلولع
ها بغي أن تظل عىل حا لدون هذه املامرسة واقرتح أنه   .ين

ية إنه ما .347 تحدة األمر يكوقال وفد الوالايت ا بل مل يه أصال فلن  نص اذلي وافقت  تقدام ذكل مل يكن واردا يف ا عل  ل
يري املقرتح  .لتغاب

ييل أشارو .348 باعة و أنه ماإىل شـ وفد  يد ا لطدامت الويقة  هو يقرتح أنقث مجيع الوفود عىل   حتصلفغري جاهزة بعد 
يقات بل إبداء أي  تعلسخ   .قن

ند  .349 نظر يف ا تقل إىل ا بغي لالجامتع أن  بواقرتح الريس أنه  لل ن ن يئ بل10ي  .ملسـتق من جدول األعامل، العمل يف ا

 

ند   )تمتة(ن جدول األعامل  م10لبا

بل .350 تعلقان ابلعمل يف ا ند  تني إىل هذا ا سأ ملسـتقوقال وفد أنغوال إنه يود إضافة  ت ب ل بغي يف . لم ينأوال، يقرتح أنه 
رشوعات  يات وا تو هذه ا شة والوضع الراهن  نا تقدمي تقرير عن ا تعلق  ند  بةل أن يدرج  نة ا ملادلورة ا ص ل ق مل ب ي ب لجل ملق

تجداتاليت انلت املوافقة يف إطار بهتا  ية عن طريق موا سـ جدول أعامل ا ك للممن ية . لت تو يا، دعت ا صاث ل  إىل 29ن
بو لعل بة اتبعة للو نا ئة  ية الفكرية يف إطار  يا وا نولو شة نقل ا ّنا ي سـ ي مق مللك ج تك هم نة ل توافق مع معل  للج ذكل  ي

بل ها يف ا تقويدرج يف جدول أعام  .ملسـل

تابعة لك من القضااي اليت لوأشار وفد أوروغواي عىل أنه معوما وحرصا عىل ا .351 نة ضامن  بغي  ية  مشفا ن للجف ي
متكن الوفود من  يه األمور يك  رشوعات ملعرفة ما حيدث وما آلت إ يع ا شـهتا ومهنا  نا نظمة عىل  ّأرشفت ا ت ل مل مج ق ممل

يات تو يع ا يذ  صضامن القدر الاكيف من الرقابة  ل مج متويل اخلاريج والوقوف . لتنف تفات إىل ا لمث اقرتح الوفد الا ل
يدة رشوعات ا ها وما ا ية  تاحة و يص األموال لدلول األعضاء ومعرفة ما األموال ا تفعىل  يص سـيف ختص ملك مل مل . ختص

تان أراد الوفد إبرازهام تا الرقابة ا سأ للوهااتن هام  ل  .م

يجرياي سابقا .352 نة ووجهية أاثرها وفد  سأةل  يح  تو ند إنه مل يطلب اللكمة إال  نوقال وفد ا ي م ض ل معه  وقال الوفد إنه. ل
ئة  يا يف  شة حا نا يد ا ية  ية ابحلق يف ا توى ا يجرياي الرأي بأن تقرير فرقة العمل الريعة ا يشاطر  ل ق مل من ن سـ ن هي ملع قمل لتف

ندما قدم هذا الاقرتاح يل أكرث  سم ابلوضوح ويعرض تفا بغي أن  عتلفة ورمبا اكن  ص ت يخم وقال الوفد إنه يقصد . ين
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ية وقدم وجود تقرير أعده أحد اخلرباء عن فرقة العمل الر شأن ا بو  ية جبدول أعامل الو توى ا منيعة ا ب ي ن لتسـ ملع مل ف
ية سامههتا يف احلق يف ا منيال  مل ها. لتحتل يد اذلي اهمت الوفد بدعوته ويس الفرقة باك بري الو ملواكن ا ل ح وذكر الوفد . خل

يني ابألغذية كذكل تحدة ا بع إىل املقررين اخلاصني لألمم ا بو أشارت اب نأن دراسات الو مل لط نا مهنا ملعي ظ والصحة 
سائل شة بعض هذه ا نا نة و بة ساحنة حلضورهام أمام ا نا نطقي وأن ا ملأن ذكل أمر  ق للج سـ ممل  .م

نقاش خالل  .353 بل ورضورة ا نة يف ا شأن معل ا ند  لوقال وفد سورسا إنه يود العودة إىل مقرتحات ا للج ب ه سـتقي ملل
تقدير اخلاريج اذلي انل  يمي أو ا لالاجامتع القادم حول همام ا يقلتق ية ا رشوع آ ثا يف  سـاملوافقة حد ل م وذكر . لتني

ية  نجز يف هناية فرتيت الربانمج واملزيا يمي املقرتح  ثا فا نالوفد إنه وفقا ملا تقرر حد يي ستق وقال الوفد . 2013 و2012ل
يق قد اختذ  ية ا شأن إجراء آ بةل ألن القرار  هام خالل ادلورة ا سـإنه ال يرى فائدة من احلديث عن ا ل لتنب ملق مل

يمي . يثاحد نفذ ا ندما  ها  سـىن  رشوعات جديدة حىت  نة ابألحرى عىل اسـهتالل  تقواقرتح أن تركز ا لل يي ع ت م للج
ية يات جدول أعامل ا ثقة عن تو رشوعات ا سام  يل أكرث  منإجراء  ص للم ح لتحتل ذلكل فضل الوفد أن جيري . ملنب

يل تح ية  ياانت الاك توفر ا ندما  يمي الحقا  تقدير وا لا لل ب ت ع فل لتق يا ويف ادلورة واقرتح . ل ية حا لأيضا أن األمر األكرث أ مه
يمي رشوعات بدل اخلوض يف ا بةل هو رضورة الرتكزي عىل اسـهتالل ا تقا لملق  .مل

يح وذكر أنه يؤيد متاما اقرتاح فرقة العمل  .354 تو ند عىل هذا ا يجرياي عن شكره اجلزيل لوفد ا ضوأعرب وفد  ل ه لن
توى ملسـالريعة ا  .ف

يا إىل أنه خال .355 رشوع لكفت األمانة ليفوأشار وفد بو شات اليت دارت حول املكل العامة واخلاصة هبذا ا نا ملل ا ق مل
يدرس يف ادلورة  رشوع  شأن املكل العام والرباءات وساءل عام إذا اكن هذا ا رشوع قرار جديد  سـياغة  مل ت ب م بص

هذا العمل يخص  بةل أو ما اجلدول الزمين اذلي  لا  .سـملق

ساهامهتا  .356 شمل قامئة طويةل من موشكرت األمانة الوفود عىل  بل وهو  نة يف ا يدة للغاية يف معل ا يا تقللج ملسـملف
برية بني هذا الوقت ونومفرب، أي . ناألشطة ية اآلمال ا لكوساءلت األمانة عن إماكية الاضطالع هبذا العمل و ب ن تلت

ها بغي إعداد الواثئق وتقد ندما  بل نومفرب  هرين ونصف  ميخالل  ن ق يش  شددت األمانة ويف إطار توقعات اإلدارة،. ع
ية من  تدرج من األمه إىل األقل أ مهعىل رضورة وضع جدول أعامل معقول واقرتحت أن توضع قامئة األولوايت  ت

يق األهداف ية اآلمال و حتقأجل  نة  .تلب بةل  تعرضت األمانة قامئة اقرتاحات ادلول األعضاء لدلورة ا للجوا ملقسـ
ية الفكرية كام ييل ية وا ية اب مللكا من لتن ية ابحلق يف اق: ملع توى ا ند دعوة الفرقة العامةل الريعة ا نرتح وفد ا سـ ملعه مل ف ل
نة هذه ا بل  ية إىل الاجامتع ا للجا لمن ملق يجة . لت سفر ذكل عن  بغي ترقب أن  تضح إذا اكن  توقالت األمانة إنه ال  نن يي ي

نفذه األمانة بلك رسور. حمددة يع الوفود عىل الاقرتاح  فستلكن إذا وافقت  ند أيضا إىل دعوة وأشار وفد . مج لها
سان يني ابلغذاء والصحة من جملس حقوق اإل ناملقررين اخلاصني ا ها  .ملعن نفسورشحت األمانة أهنا تواجه احلاةل 

شأن يف ادلعوة األوىل ساهامت مقصودة وحمددة . لكام هو ا هدف أن يؤدي إىل  بغي  موسألت أيضا إذا اكن  لل ين
تعلق مبج ية الفكرية وهذه القضاايسيمن هؤالء اخلرباء أم أن األمر  هام . مللكرد تفكري عام وربط بني ا تعلق  مبوفامي  ي

سأةل  ست واحضة فامي خيص هذه ا متدة، قالت األمانة إهنا  يق اجلديدة ا ية ا ملفريق اخلرباء من أجل آ ي سـ لل ملع لتن
تلفني يف هذا الصدد متعت إىل رأيني  خمألهنا ا ثة عن وعىل غرار ذكل، أراد وفد رسي الناك معلوما. سـ يت حد

ية رسورا حىت إن حصل عىل تقارير  يكون  متدة وأضاف إنه  رشوعات ا ها م سـ شفمل يجرياي أشار  .ملع نغري أن وفد 
ية  نة ا بغي  ئة أخرى وساءل إذا اكنت  شة يف  نا يد ا توى  نإىل أن تقرير الفرقة العامةل الريعة ا للج ت ي ق مل ملعسـ ه نمل ق يف

نظر يف هذه ا ية الفكرية أن  ية وا ملاب ت مللكمن نظر فهيا هجة أخرىلت وأشار وفد أنغوال إىل أهنا تود أن . تسأةل اليت 
ية  تو شة ا نا صتفيض  ل ق سائل نقل 29م ية الفكرية و شأن ا شات  نا ية إىل  م الواردة يف جدول أعامل ا ب ق مللكمن م لت

بو ئة املالمئة يف الو يا داخل والية ا نولو يا لهي ج ناقش داخل. لتك ية  تو ستوقالت األمانة أهنا تدرك أن ا ص نة ل للج ا
ية الفكرية ية وا ية اب مللكا من لتن سعة  .ملع يات ا تو شاريع وتقارير عن ا يع ا توطلب وفد أنغوال أيضا تقارير عن  ص ل مل لمج

يني ابلغذاء والصحة  ند بدعوة املقررين ا ية وأيدت اقرتاح ا ية لأل نرش وتقريرا حمداث عن األهداف اإلمنا ه ئ ملعع ل لف ّ
ت ملسـوأعضاء الفرقة العامةل الريعة ا يةف ية ابحلق يف ا منوى ا لتن تواصل العمل . ملع يوأضاف وفد أنغوال أنه يود أن 

ية ويود . بشأن مواطن املرونة يذ جدول أعامل ا شأن  بعة للعمل اجلاري  منوقال وفد أوروغواي إنه يود  ب لتت تنف م



CDIP/5/10/Prov. 

107  

شطة جدول أعام شأن أ ية  نمعرفة طريقة رصف األموال، أي رمبا تقدمي عرض واحض للمعلومات املا ب يةل . لتمنل ا
رشوع املكل العام واليت اقرتحت وأوحضت األمانة كذكل شأن  شات اليت دارت  نا يا أشار إىل ا م أن وفد بو ب ق مل ليف

يع  رشوع، وأنه أشار كذكل إىل أن املوا نرص الرباءات يف هذا ا ضفهيا بعض الوفود إضافة بعض األفاكر عىل  مل ع
شات رمبا تكون موض نا ناولهتا ا ية اليت  قاإلضا مل ت رشوع آخرف ملوعا  تعكف جاهدة . ً تاما، قالت األمانة إهنا  سـو ً خ

بات شأن طول قامئة ا ساورها القلق  يذ لك هذه املقرتحات، وإن اكن  لطلعىل  ب ي  .تنف

يح  .357 تو نة  تحدة إىل ا بريين من األمم ا تحدة الريس، وأعرب عن قلقه إزاء دعوة  ضوشكر وفد الوالايت ا ل للج مل خمل ئ
شأن قضااي األ نجز  بالعمل ا ية احلق يف مل شأن  نجز  توحض العمل ا بري آخر  قضمن الغذايئ والصحة، ودعوة  ب مل ل خ

ية ية الفكرية يف الوقت الراهن، كام . لتمنا ية وا ية اب نة ا شاريع ا يع ال تدخل يف  مللكوقال إن تكل املوا من ن للج م لتض ملع
يع ال . أوحضت ذكل األمانة يد وقهتا بعروض ملوا بغي لألمانة أال  ضورأى أنه  تق ها عىل وجه ين شار يعتدخل يف  م

تعد ألن تدرج  ية، ألن الوفد غري  يع يف اجامتعات جا ناسب عرض تكل املوا سـاخلصوص، ولرمبا يكون من ا ض ممل نب
نة يع يف جدول األعامل الرمسي  للجتكل املوا يع عن طريق . ض نظر يف تكل املوا تمن الفرصة  ضورصح بأنه  لل سـيغ

ية  تاح هل املزيد سـالاطالع عىل واثئق املعلومات األسا تعلقة هبا  رشوعات ا تذات الصةل أو عىل مقرتحات ا مل لمل
بل يع يف ا نظر يف تكل املوا ملسـتقمن املعلومات  ض  .لل

يح  .358 تو يح هل الفرصة  ية، مما  تحدة األمر ند عن رسوره ألخذ اللكمة بعد وفد الوالايت ا ضوأعرب وفد ا ل مل ته ييك ل
تني بفقال إن املقررين اخلاصني . املقرتح اذلي قدمه سأ تحداث يف الواقع عن هاتني ا لشأن الغذاء والصحة مل  مل ي

نفاذ إىل األدوية والرعاية  بارشة عىل أوارص الصةل اليت تربط بني األمن الغذايئ وا سب، بل وحتداث أيضا و لو مح ً
ية الفكرية ية وا مللكا ية،. لصح يةل املا نة يف ادلورات ا ضوأضاف أن هذا املوضوع اكن حمل نقاش يف ا لقل  للج

تقرير اخلاص بأوجه املرونة وال ية وا ية لأل تقرير اخلاص ابألهداف اإلمنا ناولت ا لسـامي يف ادلورة اليت  ئ ل يه، . لفت علو
بت األمانة ذكل يف وقت سابق، لكن الفكرة  يجة كام  يق أية  سعى وراء  طلود الوفد يف أن يوحض أنه ال  تي نحتق

وقال إن . تقاريرمه كام فعلوا ذكل يف أماكن أخرىيه جمرد أن يطلب من املقررين اخلاصني احلضور وعرض 
بغي أن  تحدة، ذلا ال  تخصصة اتبعة لألمم ا بو يه واكةل  تحدة وإن الو نهؤالء املقررين يعملون يف األمم ا يم مل ي مل

شة تكل . يوجد أي تعارض يف ذكل األمر نا بع ذكل  يأتون جملرد عرض تقاريرمه، وقد  قوقال الوفد إهنم  مسـ يت
تقارير ية بقانون الرباءات ابلفعل يف إطار وأ. لا نة ادلامئة ا نردف قائال إن الصالت املذكورة قد نظرت فهيا ا ملعللج ً

هم ما وجه الصعوبة يف دعوة املقررين اخلاصني للحديث عن تقاريرمه  ية والرباءات، ذلا فإنه ال  تحدايت العا يفا مل ل
باحث يف هذا الصدد كام أطلقت علهيا األمانة ه سة  توعقد  يام بأية . ذا الامسجل لقوأكد الوفد أنه ال يقصد ا

يامن  تحدة،  ئات األمم ا ست ابلغربة عىل جلان و شات، وقال إهنا ممارسة  نا تابعة تكل ا شطة ملموسة  حأ مل ي ي ي ق مل مل هن ل
بارشة ها  تعلق  ئة بعمل  ميضطلع أحد من خارج ا بعمل ي  .لهي

بل وقال إنه يؤيدهانوشكر وفد مرص األمانة عىل إعداد القامئة الطويةل ابألشطة  .359 نجز يف ا تقاليت  ملسـت ورصح . س
ها هو أحد  تا شاركة يف  نة وا سادسة  توى حلضور ادلورة ا يعة ا جئكذكل بأن مطلب دعوة فرقة العمل ر نف مل للج ل ملسـ

ية وتدمعه وفود أخرى يحات . لتمنمطالب مجموعة جدول أعامل ا ته يف تقدمي تو ضوأعرب الوفد كذكل عن ر غب
شاريع جدول أعامل بشأن القضااي اليت أ تعلق  ها ال  ية وقال إن موضو تحدة األمر مبشار إلهيا وفد الوالايت ا ي عمل يك

نة ها ا نا ية اليت  للجا ت قشمن ناول جدول أعامل . لت توى  يعة ا بداية إن تقرير فرقة العمل ر تفقال وفد مرص يف ا يف سـ ملل
شاريع  بارش اب شلك  تعلق  هو  شة، ذلا  نا ية اب شأن ا بو  ملالو ب ي ق مل من ب مي ف يات لت لاملذكورة اليت تعد يف هناية املطاف اآل

ية ها جدول أعامل ا نفذ من خال مناليت  لتي ورصح الوفد بأنه يرغب كذكل يف اإلشارة إىل جانب همم من جوانب . ل
ية  سابقة، وهو موجود يف الفقرة الفر بدو يف ادلورات ا نة، قد أغفل عىل ما  عوالية ا ل ي من واليهتا، " جمي"للج

تعلق ُويطلب فهيا من  نفصل  ند فرعي  بارة عن  ية، ويه  ية الفكرية وا نظر يف قضااي ا نة أن  يا ب ع من ت مللج لتمللك
بالغ عددها  يات ا تو ليذ ا ص ل توى 45بتنف يعة ا نة أن يكون دلهيا فرقة معل ر تضمن والية ا يه،  ية، و سـ تو للج ت عل ملص ف

ي تو يذ ا ها وهو أمر يربط ارباطا رصحيا  تا شأن  تقارير  صتعد ا ل ت ت ن ب ل نفل بتجئ ً ند الفرعي . اتً لبوأضاف الوفد قائال إن ا ً
يه " جمي" تو هو يؤمن بوجود أساس  ية، ذلا  ية الفكرية وا تعلق اب ية  شة أية  نا جتعلق كذكل  ف لمللك من ت قض ق مب لتي
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نة ية بوصفه مصمي معل ا تعلق جبدول أعامل ا للجادلعوة إىل اخلرباء وقال إن تقاريرمه  من وقال الوفد كذكل إن . لتت
تقرير املذكور نة لا تقد أن ا يه، فإنه  تحدة، و نظومة األمم ا ية يف  يق ا ناحجة عىل  ثةل ا للج هو أحد األ يع عل مل من مل حتق لتم

ها شأن  تحدة  ئات األمم ا ئة من  ها من فرصة الاسـامتع إىل تقرير  ها أن حترم  بغي  معلال  س ل بن مل ي هي ه نف  .ي

شأن مقرت .360 يل  تفا ند عىل تقدمي املزيد من ا ندا وفدي مرص وا بوشكر وفد  ص ل ه بللك . ملسـتقهحام اخلاص ابلعمل يف ا
ثريا لالهامتم  ية، قدما مقرتحا  تحدة األمر تقاده أن هذين الوفدين، فضال عن وفد الوالايت ا ًوأعرب عن ا م ًيك مل ًع
يعة  تقارير أو دلعوة املقررين اخلاصني وفرقة العمل ر ية لعرض ا سة جا فقد يكون حال وسطا، وهو عقد  لب نجل ً ً

توى للحضور يف موعد تاجئ تقاريرمهملسـا يعي النعقاد . ن الغذاء لعرض  لطبوقال الوفد إن الوقت قد ختطى املوعد ا
يات  تو تفعا فعاال يف اعامتد أكرب عدد ممكن من ا تاح ا متعني الاتفاع ابلوقت ا بغي  نة، ذلا  صسات ا ل ن مل ن للج ًجل ً للمج ين

ندم نظر فهيا  شاريع  شاريع ويف ضامن أن يكون دلهيم ما يكفي من ا عوا لل مل تقل مل تعراض ا سـا حيني وقت الا ملسـ
يق لعايم  ية ا سـاملدرج يف آ نظر يف مقرتح . 2013 و2012لتنل يه، أكد الوفد أن بإماكن ادلول األعضاء ا لو عل

يقوم فهيا املقررون  ية  سة جا ية بأن تعقد  تحدة األمر لالوالايت ا جل بمل توى نيك يعة ا ملسـاخلاصون وفرقة العمل ر ف
 .بعرض ما دلهيم

نه ئوقال الريس إ .361 بقاء عىل اتصال ابألمانة يك يقف عىل ما ميكن إجنازه، مث اقرتح إقفال جدول األعامل  لكنه يود ا ل
ند  .لهأعطى اللكمة إىل ا

نقاش  .362 هادف جدا يف حال أراد الريس يقفل ابب ا ندا ا ند الريس وقال إنه يود الرد عىل اقرتاح  لوشكر وفد ا ك ئه ل ئ ل
به يل  متكن من  ند يك  يحول هذا ا سج تعقب ت نة .  أيضايل شة اكنت هدرا لوقت ا نا للجوقال الوفد إنه مل يظن أن ا ق مل

يون  يمي اخلار رشوعات وطرهحا حىت جيد خرباء ا ياغة أكرث فأكرث من ا نة الرتكزي عىل  جوال فكر أن عىل ا لتق مل ص للج
هام فلعمل الريعة وقال الوفد إنه ال يظن أن هذا هو املقصود حقا وأنه إذا اكن تقرير فرقة ا. ملقدرا أكرب من ا

شأن  بو  سأةل جدول أعامل الو بارشة  ناول  تحدة اذلي  يد لألمم ا تقرير الو توى قد درس فذكل ألن ا با ي م مل ل مسـ ت يح مل
ية سامهة هذا اجلدول يف احلق يف ا ية  ية و منا م تمن لت نة . كيفل ية يف مصمي معل ا ية الفكرية وا للجويرى الوفد أن ا لتمن مللك

هو يرى أن أي وقت خيصص  ملوذلكل  شات ف نا نه إال أن يرثي ا ساهامت اجملدية للغاية ال  شة تكل ا قنا مل مل ميكق
نة نة. للجداخل ا  .للجذلا فالوفد يؤكد أنه يود الاطالع عىل عروض اخلرباء اليت قدمت يف دورات ا

ند  .363 ناول ا ند ودعا الاجامتع إىل  نقاش حول هذا ا بوأقفل الريس ابب ا ت ب لل ل نظر يف الويقة 7ئ ث وا ل
CDIP/4/3rev . يريات اليت اتفقت سخ من الويقة املعدةل مع ا ندها  يع الوفود  تغوقال الريس إنه يعي أن  ث ن ع لمج ئ

رشوع نة للموافقة عىل ا تعد ا ية وكام أوحضت األمانة يك  ملعلهيا الوفود ا للج سـ تن  .ملع

 

ند   )تمتة( من جدول األعامل 8لبا

نوان األص .364 بح لعوقال وفد الربازيل إنه كام أشار سلفا يود تعديل ا رشوع  تصيل  شأن : "صيغته كام ييللللم بدراسة 
ترصف نع سوء ا تعامل العالمات املمزية وإماكيات  لسوء ا ن تحدة وقال الوفد إنه يعي بأن". مسـ مل الوالايت ا

تقرير ثاين من ا ية يود حذف اجلزء ا لاألمر ل ناقش أبدا، إال أنه أراد إبداء قدر . يك يوقال الوفد إن هذا احلذف مل 
يقيمن املرونة  بو إىل قرار تو هو  ترص عىل الربازيل  رشوع همم لعدة وفود وال  فوألن هذا ا ف يصيق  .مل

هم إذا اكن وفد الوالايت  .365 ية، ا ته وحتدث عن وجود بروز حلول تو للوشكر الريس وفد الربازيل عىل مرو يق فئ ن
ية يرغب يف أخذ اللكمة تحدة األمر يكا  .مل

شك .366 ية اب تحدة األمر لوتقدم وفد الوالايت ا تذكر أن الاجامتع رمبا انقش هذا األمر يكمل ير إىل الريس وقال إنه  ئ
يه ويراه ملزما تفق  بارشة وأنه اكن مثة نص  علبطريقة غري  م هذا . م ية  يغة احلا لوشدد الوفد عىل احلفاظ عىل ا ل لص

يري املقرتح من الربازيل وأشار إىل إحدى امجلل اليت تصف ادلراسة ذك بول ا يع  نص وأنه ال  تغا تط لل قسـ رت أن ي
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نظر واملداوالت تاجات هذه ادلراسة ميكن أن تكون أساسا ملزيد من ا لا باب . سـتن لذلا، قال الوفد إنه لن يقفل ا
نة  .ممكأمام أي خطوات أخرى 

ية وأشار إىل أن الربازيل أعربت عن مرونهتا .367 تحدة األمر شكر إىل وفد الوالايت ا يكوتوجه الريس اب ملئ وأعلن . ل
يجريايئالريس عن املوافقة عىل ن الويقة وأعطى اللكمة لوفد   .ث

ته إذا مسح هل الريس  .368 يواصل مدا نه  سأةل املطروحة و تعلق اب يجرياي أن ما أراد قوهل ال  ئوذكر وفد  خللك سـ مل ي ن
نونة CDIP/5/9ثوقال إنه يرغب يف معرفة وضع الويقة . بذكل ية جملموعة جدول أعامل ملع ا تو بادئ ا جهيورقة ا ل مل
ية بدو ولتمنا يةت ألهنا  بدلان األعضاء يف مجموعة جدول أعامل ا ية تذكر بوضوح ا منيقة ر ل مس وقال إنه يرغب يف . لتث

ية إدراج أية ويقة ذات  ية اإلجرا نا بغي من ا ثمعرفة وضع تكل الويقة مالحظا عىل وجه اخلصوص أنه  ئ ل حث ين
شأهنامضمون وموضوع بذكل القدر من الوضوح، يف جدول أعامل الاجامتع الختاذ اإلجراءات ا . بلالزمة 

نظر إىل تكل الويقة ية ا ثوساءل الوفد حول  ل رشوط املطلوبة . كيفت لوقال أيضا إن الويقة يف واقع األمر ال تليب ا ث
سحهبا يف تكل املرحةل بغي لألمانة يف . بإلدراهجا يف جدول أعامل الاجامتع وطالب  ينوالحظ الوفد أيضا أنه اكن 

يام بذكلثاملقام األول عدم إعداد تكل الويق ها ا هة اليت خولت  لقة وساءل عن ا ل جل يجرياي عن إميانه . ت نوعرب وفد 
بح يف  بدلان يف تقدمي اقرتاحات لالجامتعات وقال إن الويقة  تصحبق أي مجموعة من األعضاء أو أي بدل من ا ث ل

بغي أن حتظى هات وال  ها تكل ا بارة عن ورقة معلومات أو اقرتاحات  نثل تكل احلاةل،  جل يل يم حت ية ع مس ابلصفة الر
تصديق ألنه ال توجد سابقة يف هذا الصدد ية . لوا ناك هجات ذكرت أن أصدقاء ا منوقال الوفد إنه يدرك بأن  لته

بري يف أعامل اجملموعة شلك  سار وأن تكل الاقرتاحات ساعدت  كعرضوا اقرتاحات يف بداية ذكل ا ب وأشار . مل
تكل الاقرتاحات الوفد إىل أهنا اكنت جمرد اقرتاحات وأن مجموعة أ تعلقة  شارك يف املفاوضات ا ية مل  بصدقاء ا مل ت لتمن

ية ها مجموعة ما أو مجموعة إ قلميبو سق . صف ية وأن  بدلان األفر يا إىل مجموعة ا متي حا يجرياي  نوأضاف الوفد أن  ل ل من يق تن
ها  تحدث اب مساجملموعة  ية مباكن أن تعرف تكل اجملمومجليع الغاايت واألغراي ُض وأنه من األ ها مه لعات اليت مسح 

ية واحضة بو، مكجموعات إ ناء اجامتعات الو ية أ ميابعامتد مواقف جام ي ث ترب الوضع . قلع يعوخمت الوفد بقوهل إنه ال 
سب بل إنه يف الواقع  يا  نا حفوضعا ا ئ يا سـتث نة حا بارشها ا لترب أن الويقة ال متت بأية صةل إىل األعامل اليت  للج ت ث يع

رشح وضع الوي ثوطالب الريس  ب سحهبائ  .بقة أو اختاذ قرار 

ها .369 نة وسوا ها جزءا من ممارسات ا سأةل بو ناول ا يجرياي وقال إنه يرى  بقوشكر الريس وفد  صف للجئ مل ت  .ن

ئةل اليت طرهحا .370 يجرياي عىل األ سـوشكر وفد مرص الريس ووفد  ن يجرياي جزءا من . ئ بح  نوعقد األمل أوال أن  تص
ية وبني أهنا مجموعة  يع ادلول األعضاء مرحب هبالتمنمجموعة جدول أعامل ا مجتوحة العضوية وأن  وقال الوفد إنه . مف

تطلع إىل  ية وأنه  رشين يف مجموعة جدول أعامل ا بحت العضو ا بابوي أ يا أن ز ييرغب يف اإلعالن ر من لع ص مي لتمس
ناء مع ذكل الوفد ورشح وفد مرص أن اجملموعة يه ابألساس مجموعة تعمل عىل إرساء العالقات . لبالعمل ا

بوو ساري يف الو يدي ا هوم ا ية اب يست مجموعة ر ل تقل مس لي ملف تواصل يف . ل تآزر وا بل  لوسعى اجملموعة إىل إجياد  لل سـ ت
تلفة ية . خملصفوف اجملموعات ا نة ا سة  ناء ادلورة اخلا نوقال الوفد إن الروح اليت حتلت هبا اجملموعة أ للج م ملعث

نة عىل امليض قد ية الفكرية ساعدت ا ية وا للجاب مللكمن يعرتف هبذه لت يجرياي  تأكد أن وفد  سـما وأضاف أنه  ن م
يقة ية . حلقا يهنا، فقد قدهما وفد مرص  تكل الويقة  تعلق  مبعوفامي  بع ث ب رش وفداي ية  عمثا ندرج الويقة . ن تايل،  ثواب ت ل

ند  بة إىل تكل الوفود مضن ا باب لسـ ياانت العامة وأهنا يف هذا الصدد ويقة مرمق6لن نون ا ث من جدول األعامل ا ب ة لملع
ها الرمق  ندت  شلك وأ ليث أن األمانة أصدرهتا عىل ذكل ا سـح بب . CDIP/5/9ل بسورشح الوفد أيضا أنه 
ند  ياان عاما تقدمت به مرص مضن ا ها  بإشارته إىل الويقة بو ب لث  من جدول األعامل ابمس مجموعة جدول أعامل 6صف

نة ا سة  بارها ويقة اتبعة لدلورة اخلا بغي ا ية فإنه  ملا للجع م ث ت ينمن بغي أن تظل لت ية الفكرية و ية وا نية اب يمللك من لتن ع
شأن  هرت احلاجة إىل إعالم الاجامتع  شار القانوين إذا ما  سامع رأي ا يدا  يكون  بكذكل وقال إنه  ت ب سع ظسـ ملس

بو  .يوضع واثئق الو
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سأةل اليت أاث .371 تفقان عىل ا يانه وأشار إىل أن سورسا واجملموعة ابء  ملوشكر وفد سورسا وفد مرص عىل  ي ي ب رها وفد ي
بب جعل هذه الويقة ويقة معل  ية رشح  بااب إضا ثيجرياي وأن املعلومات اليت قدهما وفد مرص مل تعط أ ث ت سـ سن ف

بارها ويقة معل. الاجامتع بب ال تايل أي  ست اقرتاحا أو دراسة وأهنا ال ترى اب ثوالحظ الوفد أن الويقة  ت ل ي عث س . ل
ـي أن يكون للك وفد احلق يف اإل بد هيويرى أنه من ا ياانت ولكهنا مل ل ياانت وأن سورسا بذاهتام أدلت  بدالء  بب يب
ية الفكرية ية وا ية اب نة ا مللكبح واثئق معل  من ن للج لتتص ها . ملع ية وهد تعلق بوضع الويقة ا سأةل  تايل، فإن ا فواب ن ث ت مل ملعل

سن حسهبا كويقة معل ثوأنه من ا  .ملسـتح

ندوب مرص .372 تع به  يجرياي إنه معجب دامئا مبا  موقال وفد  مت يدة وقدرات فكرية ال ميكن الاعرتاض ين ج من معارف 
ية . علهيا ست مجموعة ر ية  ندوب مرص اكن رصحيا جدا حني قال إن مجموعة جدول أعامل ا مسوالحظ أن  ي لمن لت م

بو ية . ييف الو نة ا بحت ا نذ مىت أ يان عام وساءل  نوأشار إىل أن وفد مرص قال أيضا إن الويقة يه  للج ص ت ب ملعث م
ي ية وا مللكاب بو كواثئق معللتمن ياانت العامة يف الو يح ا ية الفكرية  لب بغي أن . تت ينوأكد الوفد من جديد أن الويقة ال  ث

 .ثتكون ويقة معل

ناسب  .373 بالغة وأنه جاء يف الوقت ا تحىل أيضا اب يجرياي  ندوب  ملوشكر وفد مرص الريس وأشار إىل أن  ل ي ن م ئ
ها رمغ أ نعطف حامس من اتر بو وخالل  بة إىل الو خياب م ي يد جدا لنسـ نظمة وقال إنه  ثريا إىل ا سعنه ال يأيت  مل ك

ية بالغة األ مهحلضوره يف هذه الفرتة ا ندوب اذلي حتدث ابمس سورسا واجملموعة ابء . ل يوشكر وفد مرص أيضا ا مل
تفريق بني واثئق  ياانت  توي عىل أية  بو  نظام ادلاخيل للو للوأشار إىل واثئق العمل وساءل فامي إذا اكن ا ب حي ي ل ت

ئة اليت . وغريها من الواثئقالعمل  شأن ا بو  نظام ادلاخيل للو تخذ وفقا  بول قرار  تعد  لفوقال الوفد إنه  بلق ي لل ي مسـ
نظام املذكور سرتشد اب ية مضهنا طاملا اكن القرار  يف ويقة مجموعة جدول أعامل ا لبغي  ي من ث لتن تص وقال الوفد أيضا . ين

ئات  يف الواثئق إىل  معإنه يف حال اكن من الواجب  فتص بول ذكلن تعداد  لقنة، فإنه عىل ا سـ وطالب الوفد . ي
شار القانوين تناء عىل ذكل حبضور ا  .ملسب

شار القانوين .374 تأكد من وجود ا ها اب سامح  سة دلقائق معدودة  بت األمانة رفع ا تأخر الوقت،  تونظرا  ل لل جلل طل ملسل  .ل

ند عىل وشك املغادرة، فإنه يق ئوذكر الريس أنه نظرا لكون املرتمجني الفوريني .375 ناول ا نة  برتح عىل ا ت  من 11لللج
 .جدول األعامل

ئرشوع ملخص الريسواقرتحت األمانة قراءة  .376 ياب مرافق الرتمجة الفورية خالل م تعويض عن  ئة  غ بطريقة  لل بطي
ساعة  .لتكل ا

يح حول وضع الويقة  .377 تو سا ا ثوأاثر وفد مرص نقطة نظام  ض ل رشوع CDIP/5/9ملمت نة إىل  تقل ا بل أن  م  للج ن تق
 .ئريسملخص ال

ية  .378 نة ا سأةل اليت أاثرها وفد مرص يف ادلورة القادمة  ناول ا بغي  نوذكر الريس أن الوقت تأخر وأنه  للج مل ملعت ن يئ
ية والفكرية ية وا مللكاب  .لتمن

يفا أن الويقة عرضت وأنه جرى تقدمي طلب  .379 يطة  ية يه ابألحرى نقطة  نقطة ا يجرياي أن ا ثوأفاد وفد  مض سـ ن ل بن ملع
يهتا. رخاص من أجل اختاذ قرا ية أ يه، تفقد الويقة ا مهوذكر الوفد أنه مىت ما مت اعامتد قرار أو متت املوافقة  ن ث . ملععل

شأهنا ية  يجة هنا توصل إىل  تايل ال ميكن ا يت لإلحاطة علام ابلويقة واب نة د بوقال جمددا إن ا ئ ل ل ث ع  .نتللج

ساعة  .380 ية عىل أخذ اللكمة يف تكل ا تحدة األمر تذر وفد الوالايت ا لوا مل تابعة ملعرفة فامي يكع تأخرة وأاثر سؤالا  للما مل
نظر CDIP/5/9ثإذا اكنت الويقة  ناقش خالل الاجامتع القادم وما هو وضع تكل الويقة يف تكل احلاةل اب ل  ث ست

ية ناء ادلورة احلا ها أ تعلق بو لإىل نقص الوضوح فامي  ث بار . ضعي بغي مواصةل ا تقاده بأنه ال  توأعرب الوفد عن ا عع ين
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نقاشات ادلائرة حوها ال تزال عالقةثالويقة كو ليقة معل لالجامتع احلايل إذا اكنت ا ل مترار . ث سـوأضاف الوفد أن الا
ناسب  .ميف ذكل غري 

ها  .381 ية اليت  تعلق ابلقواعد اإلجرا سأةل هامة  ية أاثر  سق مجموعة جدول أعامل ا ند إىل أن  تطبقوأشار وفد ا م ئل ت م من ن لته
باره أو ما بغي ا شأن ما  بو  تالو ب عي باره ويقة معلين بغي ا ث ال  عت سؤال. ين سمع أية إجابة عىل ا لوذكر الوفد أنه مل  . ي

سؤال اذلي طرحه وفد مرص معراب عن إميانه برضورة  ته يف احلصول عىل إجابة عىل ا ند عن ر لوعرب وفد ا ب غه ل
ية كويقة معل ثإدراج الويقة ا ن  .ملعث

ناق .382 يده إلدراج الويقة اليت  توعرب وفد الربازيل عن تأ ث ية كويقة معلي ثلهتا الوفود ومن مضهنا مجموعة جدول أعامل ا . لتمن
ويرى الوفد أنه حيق ألي وفد تقدمي واثئق وأنه إذا اكن األمر خالف ذكل، فإنه يرغب يف معرفة القاعدة اليت 

 .حتظر ذكل

ية إال أنه يؤمن  .383 ية بصفة غري ر يا أن بدله جزء من مجموعة جدول أعامل ا مسوذكر وفد بو لتمن إمياان راخسا أيضا بأنه ليف
تصةل بأي اجامتع تربها  بدلان تقدمي الواثئق اليت  يع ا محيق  تع ل ية ترص . مجل لتمنوأكد الوفد أن مجموعة جدول أعامل ا

يل يجرياي . لقبعىل صون ذكل احلق وأنه يدافع ابلاكمل عن حق من ذكل ا نوأضاف الوفد أنه يؤمن أيضا أن وفد 
ناء للغاية وأاثر  تربها ذات صةل بأعامل بطرح موقفا  يع ادلول يف تقدمي واثئق  تعلق حبق  تعنقطة هامة  مج ت

نظامت ادلوية لاجامتعات ا ية . مل ته ابإلعالن عن توقعه الانضامم إىل مجموعة جدول أعامل ا يا  منوخمت وفد بو لتلكم ليف
 .يف األايم القادمة

بادئ مجم .384 توي عىل  موعرب وفد إيران عن دمعه إلدراج الويقة اليت  حت ها ويقة معل ث ية بو ثوعة جدول أعامل ا صفمن لت
ية الفكرية ية وا ية اب مللكنة ا من ن لتللج  .ملع

هات  .385 يعة الويقة ومضموهنا، فإنه من الواحض أن ا نقاش وذكر أنه نظرا  جلوأشار وفد سورسا إىل الويقة حمل ا ث ب ل ث لطي
بادئ ملاليت أعدت الويقة قدمت إىل ادلول األعضاء إعالان عاما ومجةل من ا ياق عن .ث لسـ وعرب الوفد يف هذا ا

نقاش نة علام ابلويقة بصفهتا ويقة معل يف حني أهنا مل تطرح حىت  بول بإحاطة ا للالصعوبة اليت جيدها يف ا ث ث للج . لق
ية بلك حرية بيد أنه يؤمن بأن الورقة اليت . معلوأقر الوفد حبق أي دوةل عضو يف تعممي واثئق وتقدمي اقرتاحات 

ياطرحت عىل الاجامتع  معلست اقرتاحا  ية أو دراسات أو . لي ند عامة إىل أفاكر جام عوأضاف أن الواثئق  تست
نة بة ا يا يف جعل تكل الويقة ويقة معل ومطا نطلق ال يرى دا يات وأنه من هذا ا للجاتفا ل ث ث ع مل ابختاذ قرار واحض .ق

نف كويقة إعال. بشأهنا نف آخر، كأن  بار الويقة ويقة من  مواقرتح الوفد ا ث تص ص ث ث  .يةعت

ثل األمانة أن  .386 شار القانوين، ذكر  ياب ا ممويف  ت ية الفكريةملسغ ية  نظمة العا نظام ادلاخيل العام  للملكا مل للم  ال يذكر ل
ية ية ا تعلق ابلو نأي يشء  ضع تالم طلب عىل . ملعي سـوخلص األحداث اليت قادت إىل الوضع احلايل قائال إنه مت ا

رشة بدلا ية  عشلك مذكرة شفوية تطالب ابمس مثا نة علام ابملعلومات الواردة فهيان وذكرت األمانة أهنا . للج بإحاطة ا
بو ذات الصةل نة الو يل من ادلول األعضاء فإهنا أاتحت املعلومات  بات من ذكل ا تالهما  يدلى ا للج ب لطل ويف . لقسـ

ية أو كويقة مع يف الويقة كويقة إعال بغي  ثل األمانة أن يقول إن اكن  ثحني أنه ال ميكن  ث ث ن مملم تصن ثل ي ململ، أشار ا
با  ية  يث قدم أصدقاء ا ية  شات ادلائرة حول جدول أعامل ا نا سابقة يف بداية ا طلإىل املامرسات ا من من ق مل تل لت حل

يطت علام ابلفعل ابملعلومات الواردة يف تكل الويقة. مماثال نة أ ثوذكر أن ا وأضاف أن األمانة رفعت . حللج
ب نة آخذة يف ا ية إىل ا سـاملعلومات احلا للج سابقةحلل ثل تكل املامرسات ا لان  وأضافت األمانة أيضا أن عىل . م

بغي اختاذه من  بة وما  نة اختاذ قرار مبواصةل تكل املامرسة من عدهما وفامي إذا اكنت ممارسة صا ينأعضاء ا ئ للج
يل متةل إزاء واثئق من ذكل ا لقبإجراءات   .حم

يح .387 تو ثل األمانة عىل هذا ا ضوشكر الريس  ل مم  .ئ
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ية خطرية للغاية. ألمانة عىل مالحظاهتاوشكر وفد مرص ا .388 بحت دلهيا  نة أ قضوذكر أن ا ص وأضاف قائال إن . للج
يادة بل  تحدة جيري حرماهنا 19سـدوةل عضوا ذات  ئات األمم ا ئة من  مل دوةل عضوا يف واقع األمر، داخل  ي هي ه

تحدة ملمن حق تقدمي ويقة يف اجامتع رمسي لألمم ا  .ث

يجرياي أن ال أحد  .389 يوذكر وفد  تحدة وذكل ن نظومة األمم ا يام بأي يشء يف  نع أاي اكن من ا مليع أن  مي متط لق سـ
توافق اآلراء توصل إىل اتفاق  بساطة ألنه يمت ا ل شار القانوين. بب تعلق اب سأةل ال  توأضاف أن ا ت وشدد عىل . ملسمل

بة اكن ا نا سائل ويف لك  يح بعض ا تو بات عديدة  نا شار القانوين دعي يف  سأن ا ُ ملس سـمل مل ض ل سـ مت تشار القانوين م
سار الرييس سار ادلويل احلكويم هو ا ثل ابألساس يف أن ا بدأ واحد، و ئيطلب من األعضاء الالزتام  مل مل مت . يمب

شار القانوين أو األمانة تعلق اب ية ال  ية احلا توناء عىل ذكل، بني الوفد أن ا ت ل لقض ملسب وأفاد الوفد أن األمانة . ّ
ها ويقة إعال مأشارت إىل الويقة بو ثصف ياان عاماث ها  يهل وصديقه املوقر من مرص أشار إلهيا بو بية وأن ز صف وذكر . م

بارها كذكل بغي ا ية، فإنه  بار الويقة ويقة إعال تالوفد أنه إذا أرادت ادلول األعضاء ا ث ث عت نع وذكر أيضا أن للك . يم
ترب قرارا يف يوم من األايم. بدل احلق يف تقدمي اقرتاح يعيد أن الاقرتاح مل  تايل عىل رضورة احرتام وأكد . ب لالوفد اب

بة إىل ادلول األعضاء ية اب سـالقواعد وأن تظل الويقة جمرد ويقة إعال ث لنث بغي لدلول األعضاء . م ينوقال أيضا إنه 
يجرياي يف ذكل  بل ورمبا تكون  بار املعلومات الواردة يف الويقة إىل حني انعقاد الاجامتع ا ناألخذ يف الا ث ملقت ع

بحت عض ئذ إىل الاعرتاض عىل صالوقت قد أ ية ولن يكون وفدها حباجة  نوا يف مجموعة جدول أعامل ا حيمن لت
 .ثالويقة

يان خلص الوضع ابلامتم .390 يجرياي وذكر أن ا يان اذلي أدىل به وفد  تام  ّوعرب وفد سورسا عن دمعه ا ب ن ب ل لي وأضاف . لل
بيد أنه ال ميكن للوفد يف . طتهنشالوفد أنه مل يكن املقصود حرمان أي بدل من حقه يف تقدمي معلومات عن أ

توي أي اقرتاح معني بل الويقة كويقة معل واحلال أن الويقة املقدمة ال  حتالواقع أن  ث ث ث وأضاف قائال إنه لن جيد . يق
ية ية ال سـامي أنه حيق ألي وفد تقدمي اقرتاح يف إطار جدول األعامل ا بول الويقة مكذكرة إعال منصعوبة يف  لتث م . ق

ية اذلي ذكرته األمانةوأشار الوفد إىل ثال أصدقاء ا لتمن  ية . م منوشدد وفد سورسا عىل أن مجموعة أصدقاء ا لتي
يات تو ثور عىل وسائل إلدراج تكل ا نة وأنه مت ا يات  صطرحت تو ل لع ي تعلقة . معص ملوأكد الوفد أن القواعد ا

يع هومة دلى ا نة واحضة للغاية وأهنا  مجلمبامرسات ا ية اليت ال وأكد الوفد من جديد م. مفللج نوقفه من الويقة ا ملعث
سب ية  بارها ويقة إعال بارها ويقة معل بل ميكن ا سب رأيه ا حفميكن  ث ت ث ت مح ع  .ع

يل ويقة برمق رمسي .391 تحدة  نظومة األمم ا ثوذكر وفد إيران أنه حيق ألي بدل يف  سج تمل وأضاف أنه ال حاجة إىل . م
يان األم. موافقة ادلول األخرى عىل ذكل تطرق إىل بوأشار الوفد إىل  ية مل  يه أن القواعد اإلجرا تانة اذلي ورد  ئ ف

نقاش يف اجامتعات اللجان. هذا املوضوع ها كواثئق معل ومل تطرح  لليد أن الوفد ذكر أن بعض الواثئق مت  . تسجيلب
ي تايل ابإلماكن  مثة عىل األقل سابقة واب سأةل،  ية واحضة يف هذه ا سجوأضاف أيضا إذا مل توجد قواعد إجرا ل مل تئ ل ف

ية ية كويقة ر مسالويقة ا ث ن  .ملعث

يه .392 بة إ بح أكرث وضوحا اب ند أن الوضع أ لوذكر وفد ا سـ ص لنه نظام ادلاخيل ال . ل نت أن ا لوقال الوفد إن األمانة  بي
ية، مبا يف ذكل  شأن نظرا لكون مجموعة أصدقاء ا سأةل وأنه مثة سوابق يف هذا ا نظم ا مننص عىل أية قواعد  ل مل ت لتي

ية والاكرييبواي وبدل آخر منوفود إكوادور وابراغ ث، قدمت ويقة مماثةل وقال إن اختاذ تين مجموعة بدلان أمرياك الال
ية بإدراج تكل الويقة . القرار راجع إىل ادلول األعضاء بة مجموعة جدول أعامل ا بب مطا ند أن  ثوكرر وفد ا من ل لته س ل

توحة وجامعة ساطة يف جعل اجملموعة  ثل  ية  مفكويقة ر ب مت مس بث ثالث وأشار. ي سم ا ل الوفد إىل الفقرة الواقعة يف ا لق
ية الرايم إىل  نظور مجموعة جدول أعامل ا شاطر  منمن الويقة اليت تدعو رصاحة ادلول األعضاء اليت  ت لتث تعممي م

ية تعرف عىل مجموعة جدول . ، إىل الانضامم إلهيالتمنجدول أعامل ا ية يه جمرد مدخل  للوأضاف أن الويقة ا ن ملعث
ي نظورهالتمنأعامل ا ية . مة و يث املضمون واإلجراءات، فإنه حيق للويقة أن تدرج كويقة ر مسوخمت الوفد أنه من  ث ث ح

تجابة إىل هذا الطلب يع الا سـنة وانشد ا مجل  .للج
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توافقي واإلجيايب اذلي ساد خالل  .393 ناخ ا ناءة اليت دارت فضال عن ا شات ا نا لوذكر وفد مرص أنه عىل إثر ا مل ب ق لمل
سابقة، فإن توى سليبلاألايم ا نة وصلت جفأة إىل  شات ا نا ية ألن  بة أمل  شعر  سـه  للج ق ي مي مخب وشدد الوفد . حقيق

ناء  شاركة يف  تعاون ودعوة لآلخرين  سور وا ناء ا نة يه دعوة إىل  بعىل أن الويقة املعروضة عىل ا للم ل جل ب للج ث
بو توافق يف اآلراء داخل الو يا توقع بأن تقابل دعوة من هذ. ل ثل هذا املوقف ياسرتسل قائال إنه مل  يل  مبا ا لقب

ية  ية وا ية اب نة ا سة  ية لدلورة اخلا ية ويقة ر بار الويقة ا نع ا ناء والعزةل و مللكادلاعي إىل ا منم ن للج م مس ث ن ث ت لتشح ملع ملع ع ل
يث أن الويقة . الفكرية ثمث أشار الوفد إىل سابقة  ية حبق املؤلف SCR/19/3ح ننة ادلامئة ا  مل تطرح ملعللج

بحت صنقاش ولكهنا أ يةلل مس ويقة ر ثوذكر الوفد أن الويقة املذكورة تقدمت هبا وفود الربازيل وإكوادور . ث
شأن تكل الويقة برص وأنه مل يدر أي نقاش  بو لفائدة معايق ا ثوابراغواي حول معاهدة الو ب ل ناء . ي بوطالب الوفد 

 . ابلطريقة ذاهتاCDIP/5/9ثعىل ذكل، مبعامةل الويقة 

يق عىل ما حتلوا ئوذكر الريس أنه مل يعد بإم .394 تايل عن شكره ا لعماكن املرتمجني الفوريني مواصةل العمل وعرب هلم اب ل
يد سب وأوىص برفع . جبه صرب وما أجنزوه من معل  تأنف ابإلنلكزيية  شات  نا حفوبني الريس أن ا سـ ق ستمل ئ ّ

بضع دقائق سة  لا  .جلل

توصل إىل اتفاق .395 سة وعرب عن سعادته لإلبالغ عن ا تأنف الريس ا لوا جلل سأةل ئسـ بت يف هذه ا ية ا مل حول  ل كيف
ية عىل الويقة  تا يريات ا نا أنه تقرر إدخال ا شاورات طويةل  ثعىل إثر  ل ل تغ ي لم سـيصاغ " CDIP/5/9" : 1مب

تايل نحو ا نوان عىل ا لا ل ية: "لع ية جملموعة جدول أعامل ا تو بادئ ا منمعلومات حول ا جهي ل نوان " لتمل يحذف ا لعو سـ
نوان وهو  بارة " 2". "داد األمانةثويقة من إع"للعالفرعي  تحذف  عو ية "سـ لتمن ابإلشارة إىل مجموعة جدول أعامل ا

ثا ئت حد ياليت أ تحذف الفقرة " نش ثاين من الفقرة األوىل من الويقة؛ وأخريا  سطر ا سـالواردة يف ا ث ل . ث من الويقة3ل
يريات إذا مل يوجد أي اعرتاض لتغواقرتح الريس إدخال ا ند . ئ تقل الريس إىل ا بمث ا لن  من جدول األعامل 11ئ

تعلق مبلخص الريس ئا  .مل

 

ند   ئملخص الريس:  من جدول األعامل11لبا

ياب الرتمجة الفورية إىل لغات أخرى، فإنه لن يكون  .396 نت أنه يف  يال من الوفود أ غذكر الريس أن عددا  عل قل ئ
رشوع امل. ئبإماكهنا اعامتد ملخص الريس ناء عىل ذكل، رش  موطلب الريس إىل األمانة  ن ب لخص املوجود أصال ئ

بو اإللكرتوين، بلك اللغات نة وذكر . يعىل موقع الو ية  يقات يف همةل ز تقدمي  تطالب  يوقال إن الوفود  ن تعل ب معسـ م ُ
سارات الالزمة سةل ا باع  متد إثر ا ملأن امللخص  سل ت ند . سـُيع لبوأقفل الريس ا  . من جدول األعامل11ئ

 

ند  تام ادلورة: من جدول األعامل12لبا  خت ا

ناءة للغاية وشكر اكفة الوفود عىل تعاوهناعرب .397 نة ا تام الاجامتع عن رضاه عن دورة ا ند ا ب الريس  للج ت لع خ وشكر . ئ
نة فضال عن املرتمجني الفوريني عىل ما قدموه من معل رائع وعىل بقاهئم مع  ثف لعمل ا ها ا للجاألمانة عىل د ملك مع

ياهبم يف تكل الفرتة نة لوقت طويل جدا ابلرمغ من  غا يلللج تام ادلورة. لل من ا ختوأعلن الريس عن ا  .ئ

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

LISTE DES PARTICIPANTS/ 
LIST OF PARTICIPANTS 

 
 
I. ÉTATS/STATES 
 
(dans l’ordre alphabétique des noms français des États)/ 
(in the alphabetical order of the names in French of the States) 
 
 
AFGHANISTAN 
 
Said Azim HOSSAINY, Legal Advisor, Ministry of Commerce and Industry, Kabul 
 
Akhshid JAVID, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva  
 
 
AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA 
 
Jerry MATTHEWS MATJILA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva  
 
Luvuyo NDIMENI, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva  
 
Johan VAN WYK, Counsellor, Economic Development, Permanent Mission, Geneva  
 
Susanna CHUNG (Ms.), First Secretary, Economic Development, Permanent Mission, Geneva  
 
Tshihumbudzo RAVHANDALALA (Ms.), Second Secretary, Economic Development, Permanent 
Mission, Geneva  
 
Simon QOBO, Economic Relations and Trade, Department of International Relations and 
Cooperation, Pretoria 
 
 
ALGÉRIE/ALGERIA 
 
Salem AHMED ZAID, chef, Division des politiques d’innovation, Ministère de l’industrie et de la 
promotion des investissements (MIPI), Alger 
 
Hayet MEHADJI (Mme), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Li-Feng SCHROCK, Head of Division, Trade Mark and Unfair Competition, Federal Ministry of 
Justice, Berlin  
 
Heinjoerg HERRMANN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ANGOLA 
 
Makiese KINKELA AUGUSTO, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ARGENTINE/ARGENTINA 
 
Inés Gabriela FASTAME (Srta.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
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AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
Ian GOSS, General Manager, Business Development and Strategy Group, IP Australia,  
Woden ACT 
 
Matthew FORNO, Director, International Policy and Cooperation, IP Australia,  
Woden ACT 
 
Edwina LEWIS (Ms.), Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia,  
Woden ACT 
 
 
AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Johannes WERNER, Head, Department of International Relations, Austrian Patent Office, Vienna 
 
 
AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN 
 
Murad N. NAJAFBAYLI, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Ramiz HASANOV, Chairman, State Committee on Standardization, Metrology and Patents, Baku  
 
Kamran IMANOV, Chairman, State Copyright Agency, Baku 
 
Mir-Yagub SEYIDOV, Head, Patent Department, State Committee on Standardization, Metrology 
and Patents, Baku  
 
Zahir HAJIYEV, Deputy Head, Patent Department, State Committee on Standardization, Metrology 
and Patents, Baku  
 
Emin TEYMUROV, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BANGLADESH 
 
Md. Abdul HANNAN, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Muhammed Enayet MOWLA, Minister, Permanent Mission, Geneva  
 
Md. Nazrul ISLAM, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Faiyaz Murshid KAZI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
 
Mohammed Nore-ALAM, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BARBADE/BARBADOS 
 
Corlita Annette BABB-SCHAEFER (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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BELGIQUE/BELGIUM 
 
Marc THUNUS, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
Monique PETIT (Mme), attachée, Office de la propriété intellectuelle, Service public fédéral, 
économie, P.M.E., classes moyennes et énergie, Bruxelles  
 
Mélanie GUERREIRO RAMALHEIRA (Mlle), attachée, Office de la propriété intellectuelle, 
Service public fédéral, économie, P.M.E., classes moyennes et énergie, Bruxelles 
 
 
BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) 
 
Luis Fernando ROSALES LOZADA, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
Laurent GABERELL, Delegado, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
BOTSWANA 
 
Mabedi MOTLHABANI (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Sérgio Paulino DE CARVALHO, Director, National Institute of Industrial Property (INPI), Rio de 
Janeiro  
 
Cliffor GUIMARÃES, Public Manager, Copyright Office, Ministry of Culture, Brasilia  
 
Carlos Adriano DA SILVA, Analyst of Foreign Trade, Ministry of Development, Industry and 
Trade (MDIC), Brasilia  
 
Júlio César C. B. R. MOREIRA, Technical Assistant, Patent Directorate, Industrial Property 
Researcher, National Institute of Industrial Property, Ministry of Development, Industry and 
Foreign Trade, Rio de Janeiro 
 
Gustavo Travassos Pereira DA SILVA, Analyst, Coordination of International Cooperation, 
National Institute of Industrial Property (INPI), Rio de Janeiro  
 
Leticia Frazão A. M. LEME (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
Mayara Nascimiento SANTOS LEAL (Mrs.), Third Secretary, Division of Intellectual Property 
(DIPI), Ministry of External Relations, Brasilia 
 
 
BULGARIE/BULGARIA 
 
Panteley SPASSOV, Head, United Nations Specialized Agencies Department, United Nations and 
Global Issues Directorate, Ministry of Foreign Affairs, Sofia  
 
Nadia KRASTEVA (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva  
 
Vladimir YOSSIFOV, Advisor, Geneva 
 
 
BURKINA FASO 
 
Mireille SOUGOURI KABORÉ (Mme), attachée, Mission permanente, Genève 
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BURUNDI 
 
Alain Aimé NYAMITWE, premier conseiller, Mission permenente, Genève 
 
 
CAMBODGE/CAMBODIA 
 
SIM Sokheng, Deputy Director, Department of Intellectual Property Rights, Ministry of Commerce, 
Phnom Penh 
 
THAY Bunthon, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
CAMEROUN/CAMEROON 
 
Joseph YERIMA, directeur du développement technologique et de la propriété industrielle, 
Direction du développement technologique et de la propriété industrielle, Ministère de l’industrie, 
des mines et du développement technologique, Yaoundé 
 
 
CANADA 
 
Julie BOISVERT (Ms.), Deputy Director, Intellectual Property, Information and Technology Trade 
Policy Division, Department of Foreign Affairs and International Trade, Ottawa 
 
Stéfan BERGERON, Senior Policy Analyst, International Relations Office, Canadian Intellectual 
Property Office (CIPO), Department of Industry, Gatineau  
 
Darren SMITH, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
CHILI/CHILE 
 
Luciano CUERVO, Economista, Departamento de Propiedad Intelectual, Dirección General de 
Relaciones Económicas Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago 
 
Andrés GUGGIANA V., Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra  
 
 
CHINE/CHINA 
 
WU Kai, Deputy Director General, International Cooperation Department, State Intellectual 
Property Office (SIPO), Beijing 
 
ZHANG Yaning (Ms.), Project Administrator, International Cooperation Department, State 
Intellectual Property Office (SIPO), Beijing 
 
SU Rusong (Mrs.), Official, Copyright Administration Department, National Copyright 
Administration of China (NCAC), Beijing 
 
QU Yuechuan, Deputy Division Director, Department of International Cooperation, State 
Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing 
 
 
CHYPRE/CYPRUS 
 
Myrianthi SPATHI (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Christina TSENTA (Ms.), Administrative Attaché, Permanent Mission, Geneva 
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COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Gedeón JARAMILLO REY, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
David Armando BACCA CAMPILLO, Agregado, Misión Permanente, Ginebra  
 
 
COSTA RICA 
 
Christian GUILLERMET-FERNÁNDEZ, Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Carlos GARBANZO, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra  
 
Randall SALAZAR SOLÓRZANO, Miembro de la Junta Administrativa, Registro Nacional de la 
Propiedad Industrial, Ministerio de Justicia y Gracia, San José  
 
Ana María MARTINEZ (Srta.), Pasante, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
CÔTE D’IVOIRE 
 
Abdoulaye ESSY, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
CUBA 
 
Alina ESCOBAR DOMÍNGUEZ (Srta.), Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
DANEMARK/DENMARK 
 
Niels HOLM SVENDSEN, Chief Legal Counsellor, Danish Patent and Trademark Office, Ministry 
of Economics and Business Affairs, Taastrup 
 
 
DJIBOUTI 
 
Djama Mahamoud ALI, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
 
Hisham BADR, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva  
 
Ahmed Ihab GAMAL EL DIN, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva  
 
Mohamed GAD, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Lamiaa Mohamed Ahmed EL MOUGY (Mrs.), Information Specialist, Egyptian Patent Office, 
Academy of Scientific Research and Technology (ASRT), Ministry of Scientific Research, Cairo 
 
Heba MUSTAPHA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Karim HEGAZY, Second Secretary, United Nations Specialized Agencies Department, Ministry of 
Foreign Affairs, Cairo 
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EL SALVADOR 
 
Martha Evelyn MENJIVAR CORTÉZ (Srta.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
Mauricio MONTALVO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 
 
Carlos Alberto CABEZAS DELGADO, Subdirector Regional, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 
Intelectual (IEPI) - Guayaquil, Guayaquil 
 
Luis VAYAS, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
ESPAGNE/SPAIN  
 
Nuria URQUIA (Sra.), Jefe de Servicios de Relaciones Internacionales, Oficina Española de 
Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid 
 
Raúl RODRÍGUEZ PORRAS, Vocal Asesor de Propiedad Intelectual, Subdirección General de 
Propiedad Intelectual, Ministerio de Cultura, Madrid 
 
Jaime de MENDOZA FERNÁNDEZ, Jefe de Área, Subdirección General de Propiedad Intelectual, 
Ministerio de Cultura, Madrid 
 
Maria MUÑOZ MARAVER, Asesora, Misión Permanente, Ginebra 
 
Dácil SÁNCHEZ GONZÁLEZ (Sra.), Pasante, Misión Permanente, Ginebra  
 
 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Neil GRAHAM, Attorney Advisor, Office of Intellectual Property and Enforcement, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
 
Carrie LACROSSE (Ms.), Foreign Affairs Officer, Office of Intellectual Property Enforcement, 
Bureau of Economics, Energy and Business Affairs, U.S. Department of State, Washington, D.C.  
 
Marina LAMM (Ms.), Patent Attorney, Office of External Affairs, United States Patent and 
Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
 
Michele J. WOODS (Ms.), Senior Counsel for Policy and International Affairs, Policy and 
International Affairs Division, United States Copyright Office, Library of Congress, Washington, 
D.C. 
 
Otto VAN MAERSSEN, Economic Affairs Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Deborah LASHLEY-JOHNSON (Mrs.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 
 
Girma AMARE, Minister Counselor, Permanente Mission, Geneva 
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FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION  
 
Mikhail FALEEV, Director, International Cooperation Department, Federal Service for Intellectual 
Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow  
 
Elena KULIKOVA (Ms.), Head of Division, Legal Department, Ministry of Foreign Affairs, 
Moscow 
 
 
FIDJI/FIJI 
 
Senileba Lia Turaga Tuikilakila WAQINABETE-LEVACI (Mrs.), Acting Deputy State Solicitor, 
Office of the Attorney General, Suva 
 
 
FRANCE 
 
Brune MESGUICH (Mlle), Direction générale de la mondialisation, Sous direction des affaires 
économiques internationales, Ministère des affaires étrangères et européennes, Paris 
 
Delphine LIDA (Mme), conseillère, affaires économiques et développement, Mission permanente, 
Genève 
 
GHANA 
 
Hakeem BALOGUN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Stella KYRIAKOU (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GUINÉE/GUINEA 
 
Aminata KOUROUMA-MIKALA (Mme), premier secrétaire chargée des affaires économiques et 
commerciales, Mission permanente, Genève  
 
 
GUINÉE ÉQUATORIALE/EQUATORIAL GUINEA 
 
Flavia PECIU-FLORIANU (Ms.), Secretary, Permanente Mission, Geneva 
 
 
INDE/INDIA 
 
Gopinathan ACHAMKULANGARE, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva  
 
Nandini KOTTHAPALLY (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Junansyah TOSIN, Head, Division of Finance, Secretariat of the Directorate General of Intellectual 
Property Rights (DGIP), Department of Law and Human Rights, Tangerang, Indonesia 
 
Yasmi ADRIANSYAH, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Seyed Mohammad Reza SAJJADI, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva  
 
Abbas BAGHERPOUR, Director, Department of Private International Law and Dispute Settlement, 
Ministry of Foreign Affairs, Tehran 
 
Ali NASIMFAR, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAQ 
 
Alaa Abo Alhassan ESMAIL, Director General, National Center for the Protection of Copyrights 
and Related Rights, Ministry of Culture, Baghdad 
 
Maysoon Adnan Mousa AL-HASAN (Ms.), Head, Patent and Industrial Design Section, Industrial 
Property Section, Central Organ of Standardization and Quality Control (COSQC), Ministry of 
Planning and Development Cooperation, Baghdad 
 
Yacine DAHAM, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ISRAËL/ISRAEL  
 
Ron ADAM, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva  
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Vittorio RAGONESI, Legal Advisor, Ministry of Foreign Affairs, Rome  
 
Ivana PUGLIESE (Mrs.), Senior Patent Examiner, Biotechnology, Chemicals and Pharmaceuticals, 
Department for Enterprise and Internationalization, General Directorate for the Fight Against 
Counterfeiting, Italian Patent and Trademark Office, Ministry of Economic Development, Rome  
 
Ilaria CAMELI (Miss), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Kenichiro NATSUME, Director, Multilateral Policy Office, International Affairs Division, General 
Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Takao TSUBATA, Deputy Director, International Affairs Division, General Affairs Department, 
Japan Patent Office (JPO), Tokyo  
 
Hiroshi KAMIYAMA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Satoshi FUKUDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
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JORDANIE/JORDAN 
 
Khaled ARABEYYAT, Director, Industrial Property Protection Directorate, Ministry of Industry 
and Trade, Amman 
 
Zain AL AWAMLEH (Mrs.), Head, International Organizations Unit, Industrial Property Protection 
Department, Ministry of Industry and Trade, Amman 
 
Bashar ABU TALEB, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Mohammed HINDAWI, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KAZAKHSTAN 
 
Kalybek SHOKBATYROV, Senior Expert, Department for Realization of the State Policy on 
Copyright and Related Rights, Committee for Intellectual Property Rights, Ministry of Justice, 
Astana  
 
 
KENYA 
 
James Aggrey OTIENO ODEK, Managing Director, Kenya Industrial Property Institute (KIPI), 
Ministry of Industrialization, Nairobi  
 
Edward SIGEI, Chief Legal Officer, Kenya Copyright Board, Nairobi 
 
Makena MUCHIRI (Ms.), Principal Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Nilly KANANA, First Secretary (Legal Affairs), Permanent Mission, Geneva 
 
 
KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN  
 
Rahat SABYRBEKOV, Senior Specialist, State Patent Service of the Kyrgyz Republic  
(Kyrgyzpatent), Bishkek  
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Zigrids AUMEISTERS, Director, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga  
 
Guntis RAMĀNS, Deputy Director, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga  
 
 
LUXEMBOURG 
 
Christiane DALEIDEN DISTEFANO (Mme), représentant permanent adjoint, Mission permanente, 
Genève 
 
 
MADAGASCAR 
 
Jocellin ANDRIANIRIANAZAKA, directeur général, Office malgache de la propriété industrielle 
(OMAPI), Ministère de l’économie et de l’industrie, Antananarivo  
 
Haja RASOANAIVO, conseiller, Mission permanente, Genève  
 



CDIP/5/10/Prov. 
Annex 
10 

MALAISIE/MALAYSIA 
 
Hashim OTHMAN, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva  
 
Noor Mohamad HAZMAN HAMID, Assistant Director, Planning and International Affairs 
Deaprtment, Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Kuala Lumpur 
 
RAFIZA Abdul Rahman (Miss), Counsellor, Permanent Mission, Geneva  
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Omar HILALE, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
Mohamed EL MHAMDI, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MAURICE/MAURITIUS 
 
Tanya PRAYAG-GUJADHUR (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Arturo HERNANDEZ BASAVE, Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión 
Permanente, Ginebra  
 
Gilda GONZÁLEZ CARMONA (Sra.), Directora General Adjunta, Servicios de Apoyo, Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México 
 
María PINZON MAÑE (Srta.), Especialista en Propiedad Industrial, Dirección de Relaciones 
Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México 
 
José R. LÓPEZ DE LEÓN, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MONACO 
 
Carole LANTERI (Mlle), représentant permanent adjoint, Mission permanente, Genève  
 
Gilles REALINI, troisième secrétaire, Mission permanente, Genève  
 
 
MYANMAR 
 
Khin Thidar AYE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
NAMIBIE/NAMIBIA 
 
Tileinge S. ANDIMA, Registrar, Ministry of Trade and Industry, Windhoek 
 
Monica GORASES (Miss), Data Analyst, Ministry of Trade and Industry, Windhoek 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Begendra Raj SHARMA PAUDYAL, Director General, Department of Industry, Kathmandu 
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NIGER 
 
Adani ILLO, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève  
 
Raoufou ISSAKA MOUSSA, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Olusegun Adeyemi ADEKUNLE, Director, Planning Research and Statistics, Nigerian Copyright 
Commission, Federal Ministry of Justice, Abuja  
 
Mohammed Ahmed MUSAWA, Director, Multilateral Economic Affairs Division, Ministry of 
Foreign Affairs, Abuja 
 
Ositadinma ANAEDU, Minister, Permanent Mission, Geneva 
 
Maigari Gurama BUBA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Stella Ozo EZENDUKA (Mrs.), Principal Assistant Registrar, Trademarks, Patents and Designs 
Registry, Federal Ministry of Commerce and Industry, Abuja 
 
Kunle OLA, Principal Copyright Officer and Personal Assistant to the Director General, Nigerian 
Copyright Commission, Federal Ministry of Justice, Abuja 
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Maria Engøy DUNA (Ms.), Director, Legal and International Affairs, Norwegian Industrial 
Property Office (NIPO), Oslo  
 
Gry Karen WAAGE (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Hanne Elisabeth HOVDEN (Ms.), Trainee, Permanent Mission, Geneva 
 
 
OMAN 
 
Mohammed AL-MUGHAIRI, Assistant Secretary General, Innovation and Capacity Development, 
Research Council, Al-Athaiba-Muscat 
 
Fatima Abdullah Ahmed AL-GHAZALI (Mrs.), Plenipotentiary Minister, Economic Affairs, 
Permanent Mission, Geneva 
 
 
PAKISTAN 
 
Ahsan NABEEL, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PANAMA 
 
Luz Celeste RÍOS DE DAVIS (Sra.), Directora General, Registro de la Propiedad Industrial, 
Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá 
 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Senior Policy Advisor, Ministry of Economic Affairs,  
The Hague 
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PÉROU/PERU 
 
Teresa MERA GÓMEZ (Mrs.), Advisor, Vice Ministry of Foreign Trade, Ministry of Foreign Trade 
and Tourism (MINCETUR), Lima 
 
Giancarlo LEÓN, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PHILIPPINES 
 
Garcia EVAN, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva  
 
Leizel FERNANDEZ (Miss), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Grażyna LACHOWICZ (Ms.), Head, International Cooperation Division, Patent Office of the 
Republic of Poland, Warsaw  
 
 
PORTUGAL 
 
Maria Luísa ARAÚJO (Ms.), Head, International Relations Department, National Institute of 
Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon 
 
Luís Miguel SERRADAS TAVARES, Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
QATAR 
 
Khalifa Jumaa Khalifa ALI HITMI, Researcher, Copyright Office Department, Institute for the 
Protection of Intellectual Property Rights, Ministry of Justice, Doha 
 
Ahmed Yousif AL JEFAIRI, Director, Trade Licensing and Registrations, Ministry of Business and 
Trade, Doha  
 
 
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC 
 
Abd Al Khalek ALAANY, Deputy Minister for Economy and Trade, Ministry of Economy and 
Trade, Damascus  
 
Jamil ASA’D, Director, Protection of Commercial and Industrial Property, Damascus 
 
Yasser SAADA, Director, Al-Bassel Fair for Inventions and Innovation, Ministry of Economy and 
Trade, Damascus 
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
PARK Eun Kyul (Ms.), Deputy Director, International Organization Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
 
HWANG Youngeun (Ms.), Assistant Director, International Organization Division, Korean 
Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
KIM Minho, Assistant Director, Copyright Policy Division, Ministry of Culture, Sports and 
Tourism, Seoul 
 
KIM Young-Sun, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Ion DANILUC, Deputy Director General, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Kishinev  
 
 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Ysset ROMÁN (Sra.), Ministro Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra  
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
RI Jang Gon, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
SOK Jong Myong, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Lucie ZAMYKALOVÁ (Ms.), Senior Officer, Patent Law Issues, International Department, 
Industrial Property Office, Prague  
 
Kristína MAGDOLENOVÁ (Ms.), Expert, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague 
 
Andrea PETRÁNKOVÁ (Mrs.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva  
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Alexandru Cristian ŞTRENC, Deputy Director General, State Office for Inventions and Trademarks 
(OSIM), Bucharest 
 
Daniela BUTCĂ (Mrs.), Head, International Cooperation Bureau, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest  
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Nathaniel WAPSHERE, Second Secretary (Specialized Agencies), Permanent Mission, Geneva 
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SAINT-KITTS-ET-NEVIS/SAINT KITTS AND NEVIS 
 
Claudette JENKINS (Ms.), Registrar of Intellectual Property, Intellectual Property Office, Ministry 
of Justice and Legal Affairs, Basseterre  
 
 
SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
 
Silvano M. TOMASI, nonce apostolique, observateur permanent, Mission permanente, Genève 
 
Carlo Maria MARENGHI, membre, Mission permanente, Genève 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
N’dèye Adji DIOP SALL (Mme), chef, Service de la propriété industrielle, Ministère des mines et 
de l’industrie, de la transformation agricole des produits alimentaires et des petites et moyennes 
entreprises, Dakar  
 
Elhadji Ibou BOYE, deuxième conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
SERBIE/SERBIA 
 
Uglješa ZVEKIĆ, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva  
 
Vesna FILIPOVIĆ-NIKOLIĆ (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SIERRA LEONE 
 
Witson T. YANKUBA, Acting Director, International Legal and Research Division, Ministry of 
Foreign Affairs and International Cooperation, Freetown 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Jaime HO, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 
LIEW Li Lin (Ms.), First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 
 
 
SLOVÉNIE/SLOVENIA 
 
Grega KUMER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SOUDAN/SUDAN 
 
Amal Hassan EL TINAY (Mrs.), Registrar General, Registrar General of Intellectual Property, 
Ministry of Justice, Khartoum  
 
Ali Mohamed Ahmed OSMAN MOHAMED, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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SRI LANKA 
 
Savitri Indrachapa PANABOKKE (Miss), Director, Economic Affairs, Ministry of Foreign Affairs, 
Colombo 
 
Manorie MALLIKARATCHY (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Claes ALMBERG, Legal Advisor, Division for Intellectual Property Law and Transport Law, 
Ministry of Justice, Stockholm 
 
Tobias LORENTZSON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Dante MARTINELLI, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
Adrien EVÉQUOZ, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne  
 
Lena PAPAGEORGIOU (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne  
 
 
SWAZILAND 
 
Queen MATSEBULA (Ms.), Assistant Registrar, Intellectual Property Office, Ministry of 
Commerce Industry and Trade, Mbabane  
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Sihasak PHUANGKETKEOW, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva  
 
Vijavat ISARABHAKDI, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva  
 
Eksiri PINTARUCHI (Mrs.), Cousellor, Permanent Mission, Geneva  
 
Tanyarat MUNGKALARUNGSI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
 
Potchamas SEANGTHIEN (Ms.), Third Secretary, Department of International Economic Affairs, 
Ministry of Foreign Affairs, Bangkok 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Dennis FRANCIS, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva  
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TUNISIE/TUNISIA 
 
Abdelwahèb JEMAL, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
Mohamed Abderraouf BDIOUI, conseiller, Mission permanente, Genève  
 
Aymen MEKKI, directeur général, Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle 
(INNORPI), Tunis  
 
Youssef BEN BRAHIM, directeur, affaires juridiques et contentieux, Ministère de la culture et de la 
sauvegarde du patrimoine, Tunis 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Ismail GÜMÜS, Patent Examiner, International Affairs Department, Turkish Patent Institute, 
Ankara 
 
Yeşim BAYKAL (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 
 
UKRAINE 
 
Mykola PALADII, Chairman, State Department of Intellectual Property (SDIP), Ministry of 
Education and Science, Kyiv 
 
Olena SHCHERBAKOVA (Ms.), Head, European Integration and International Cooperation 
Division, State Department of Intellectual Property (SDIP), Ministry of Education and Science, 
Kyiv 
 
 
URUGUAY 
 
Laura DUPUY (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 
 
Lucia TRUCILLO (Sra.), Representante Permanente Alterna, Misión Permanente, Ginebra 
 
María Cristina DARTAYETE (Sra.), Directora, División Asuntos Internacionales, Dirección 
Nacional de la Propiedad Industrial, Montevideo 
 
 
VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN 
REPUBLIC OF) 
 
Oswaldo REQUES OLIVEROS, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
YÉMEN/YEMEN 
 
Fawaz AL-RASSAS, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Taha AL-AWADHI, Third Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Sana’a 
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ZAMBIE/ZAMBIA 
 
Catherine LISHOMWA (Mrs.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Ngosa MAKASA (Miss), Senior Examiner, Patents, Department of Trade, Patent and Companies 
Registration Office, Lusaka  
 
 
ZIMBABWE 
 
Innocent MAWIRE, Senior Law Officer, Policy and Legal Research Division, Ministry of Justice 
and Legal Affairs, Harare 
 
 
 
 
II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
 
PALESTINE 
 
Ibrahim KRAISHI, Ambassador, Permanent Observer, Permanent Observation Mission, Geneva 
 
Baker HIJAZI, First Secretary, Permanent Observation Mission, Geneva 
 
 
 
 
III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 
 INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 
(CNUCED)/UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT 
(UNCTAD 
 
Christoph Klaus SPENNEMANN, Legal Expert, Intellectual Property Team, Policy Implementation 
Section, Geneva 
 
Wei ZHUANG (Mrs.), Intern, Investment Division, IP Unit, Geneva 
 
 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 
(FAO)/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) 
 
Kent NNADOZIE, Treaty Support Officer, International Treaty on Plant Genetic Resources for 
Food and Agriculture, Plant Production and Protection Division, Rome 
 
Clive STANNARD, Consultant, International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture, Plant Production and Protection Division, Rome 
 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION 
(WHO) 
 
Zafar MIRZA, Program Manager, WHO Secretariat on Public Health, Innovation and Intellectual 
Property, Geneva 
 
Miriam CLADOS (Ms.), Junior Professional Officer, WHO Secretariat on Public Health, Innovation 
and Intellectual Property, Geneva 
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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CCE)/COMMISSION OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES (CEC)  
 
Sergio BALIBREA SANCHO, First Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
Claudia COLLA (Ms.), Legal and Policy Affairs Officer, Unit for Industrial Property Rights,  
Directorate-General for the Internal Market and Services, Brussels 
 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO) 
 
C. J. KIIGE, Director Technical, Harare 
 
 
OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) 
 
Johan AMAND, Consultant, Munich 
 
 
OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE 
(CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF 
THE GULF (GCC PATENT OFFICE) 
 
Abdullah S. ALMAZROA, Director, Substantive Examination Department, Riyadh 
 
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO) 
 
Khabibullo FAYAZOV, Vice-President, Moscow 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION 
(WTO) 
 
Jayashree WATAL (Mrs.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva  
 
Xiaoping WU (Ms.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva  
 
 
GROUPE DES ÉTATS D’AFRIQUE, DES CARAÏBES ET DU PACIFIQUE (GROUPE DES 
ÉTATS ACP)/AFRICAN, CARIBBEAN AND PACIFIC GROUP OF STATES  
(ACP GROUP) 
 
Marwa J. KISIRI, Ambassador, Head, Permanent Delegation, Geneva 
 
Lessie Naya DORE (Ms.), Intern, Permanent Delegation, Geneva 
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ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF) 
 
Libère BARARUNYERETSE, ambassadeur, représentant permanent, Délégation permanente, 
Genève 
 
Sandra COULIBALY LEROY (Mme), représentant permanent adjoint, Délégation permanente, 
Genève 
 
Cécile LEQUE-FOLCHINI (Mme), conseiller, affaires économiques et du développement, 
Délégation permanente, Genève 
 
 
SOUTH CENTRE 

 
Martin KHOR, Executive Director, Geneva 
 
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Program Officer, Innovation and Access to Knowledge Program, Geneva 
 
Nirmalya SYAM, Program Officer, Innovation and Access to Knowledge Program, Geneva 
 
Heba WANIS (Ms.), Intern, Innovation and Access to Knowledge Program, Geneva 

 
 

ORGANISATION DES ÉTATS DES ANTILLES ORIENTALES (OEAO)/ ORGANIZATION OF EASTERN 
CARIBBEAN STATES (OECS) 
 
Ricardo M. JAMES, chargé d’affaires a.i., Délégation permanente, Genève 
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IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
3→ Trade - Human Rights - Equitable Economy (3D) 
Violette RUPPANNER (Ms.) (directrice, Genève); Claudio BRENNI (assistant de programme, Genève); 
Geoffrey TANSEY (membre, Hebden Bridge, Royaume-Uni) 
 
Association IQSensato (IQSensato) 
Sisule F. MUSUNGU (President, Geneva) 
 
Association pour la promotion de la propriété intellectuelle en Afrique (APPIA)/Association for the Promotion 
of Intellectual Property in Africa (APPIA) 
Sylvie NWET (Mme) (Membre du groupe des questions de développement, Yaoundé) 
 
Centre international de commerce et de développement durable (ICTSD)/International Center for Trade and 
Sustainable Development (ICTSD) 
Pedro ROFFE (Senior Fellow, Intellectual Property and Sustainable Development Programme, Geneva); Ahmed 
ABDEL LATIF (IPRs and Technology Programme Manager); Alexandra BHATTACHARYA (Miss) (Intern, 
Intellectual Property, Geneva) 
 
Centre pour le droit international de l’environnement (CIEL)/Centre for International Environmental Law 
(CIEL) 
Baskut TUNCAK (Fellow, Intellectual Property and Sustainable Development Project, Geneva) 
 
Chambre de commerce des États Unis d’Amérique (CCUSA)/Chamber of Commerce of the United States of 
America (CCUSA) 
Patricia KABULEETA (Miss) (Advisor, Global Intellectual Property Center,  
Washington, D.C.) 
 
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC) 
Peter Dirk SIEMSEN (Honorary Senior Partner, Dannemann, Siemsen, Bigler& Ipanema Moreira, Rio de 
Janeiro); Ivan HJERTMAN (European Patent Attorney, IP Interface AB, Stockholm); Richard WILDER 
(Associate General Counsel for IP Policy, Company Microsoft Corporation, Washington, D.C.); Gadi ORON 
(Legal Advisor, Global Legal Policy, London); Winfried BÜTTNER (Head, Corporate Intellectual Property and 
Functions (CTI), Siemens, Munich); Bruno MOTTA (Chairman, Shell Brands International, Zug, Switzerland); 
Stéphane TRONCHON (Legal Director, IPR Policy – EU, Vallauris, France); Daphne YONG D’HERVÉ (Mrs.) 
(Senior Policy Manager, Intellectual Property and Competition, International Chamber of Commerce (ICC), 
Paris); Pere VICENS (President, Chamber of Commerce, Barcelona); David KORIS (Chairman, Commission on 
IP, The Hague);  
 
Civil Society Coalition (CSC) 
Sandra GROSSE (Ms.) (Fellow, Helsingborg, Sweden); Erik Berndt Johannes SCHÖNNING (Fellow, Lund, 
Sweden) 
 
Creative Commons International (CCI) 
Andres GUADAMUZ (Representative, South Bridge, United Kingdom) 
 
CropLife International 
Tatjana R. SACHSE (Ms.) (Counsel, Geneva) 
 
Electronic Frontier Foundation (EFF) 
Markku RÄSÄNEN (Member of the Board, Electronic Frontier Finland) 
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Electronic Information for Libraries (eIFL) 
Teresa HACKETT (Ms.) (Project Manager eIFL-IP, Rome) 
 
European Digital Rights (EDRI) 
Markku RÄSÄNEN (Member of the Board, Electronic Frontier Finland) 
 
European Information and Communications Technology Industry Association (EICTA) 
Consuelo ABARCA (Mrs.) (Representative, Madrid) 
 
Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE)/ 
Ibero-Latin-American Federation of Performers (FILAIE) 
Luis COBOS (Presidente, Madrid); Miguel PÉREZ SOLÍS (Asesor Jurídico, Madrid); Carlos LÓPEZ 
SÁNCHEZ (Asesor Jurídico, Madrid); Paloma LÓPEZ PELÁEZ (Sra.) (Asesor Jurídico, Madrid); José Luis 
SEVILLANO (Asesor Jurídico, Madrid)  
 
Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)/International Federation of Pharmaceutical 
Manufacturers Associations (IFPMA) 
Andrew JENNER (Director, Intellectual Property and Trade, Geneva); Guilherme CINTRA (Policy Analist, 
Intellectual Property and Trade, Geneva) 
 
Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI)/International Federation of the Phonographic 
Industry (IFPI) 
Gadi ORON (Senior Legal Advisor, London) 
 
Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF)/International Federation of Film 
Producers Associations (FIAPF) 
Bertrand MOULLIER (Senior Expert, International Affairs, Paris) 
 
Fédération internationale de la vidéo (IVF)/International Video Federation (IVF) 
Theodore Michael SHAPIRO (Legal Advisor, Brussels); Scott MARTIN (Legal Advisor, Hollywood); Benoît 
MÜLLER (Legal Advisor, Brussels) 
 
Fédération internationale des associations de distributeurs de films (FIAD)/International Federation of 
Associations of Film Distributors (FIAD) 
Antoine VIRENQUE (secrétaire général, Paris) 
 
Friedrich Ebert Stiftung (FES) 
Türkan KARAKURT (Ms.) (Director, Geneva); Phillip WINTER (Representative, Geneva) 
 
Fundação Getulio Vargas (FGV) 
Joana VARON FERRAZ (Miss) (Project Manager, Center for Technology and Society,  
Rio de Janeiro) 
 
Groupement international des artistes interprètes ou exécutants (GIART)/  
International Organization of Performing Artists (GIART) 
Francesca GRECO (Ms.) (Managing Director, Brussels); Anna Harvey (Ms.) (Communications Officer, 
Brussels); Daniela FIORE (Ms.) (Communications Officer, Brussels) 
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Ingénieurs du Monde (IdM) 
François ULLMANN (président, Genève) ; Raymond ULLMANN (directeur, Genève) 
 
International Trademark Association (INTA) 
Bruno MACHADO (Geneva Representative, Rolle) 
 
Knowledge Ecology International (KEI) 
Thiru BALASUBRAMANIAM (Representative, Geneva) 
 
Library Copyright Alliance (LCA) 
Janice T. PILCH (Ms.), Representative, Slavic and East European Library, University of Illinois, Urbana 
 
Médecins Sans Frontières (MSF) 
Katy ATHERSUCH (Ms.) (Medical Innovation and Access Policy Adviser, Campaign for Access to Essential 
Medicines, Geneva); Pascale BOULET (Ms.) (Consultant, Geneva) 
 
Third World Network (TWN) 
Sangeeta SHASHIKANT (Miss) (Legal Advisor, Geneva); Dina ISKANDER (Ms.) (Researcher, Cairo) 
 
Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA) 
Jens BAMMEL (Secretary General, Geneva)  
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V. BUREAU/OFFICERS 

 
Président/Chair:   Md. Abdul HANNAN (Bangladesh) 
 
Secrétaire/Secretary:  Irfan BALOCH (OMPI/WIPO) 

 
 
 
 

VI. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA 
 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/ 
 SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL 
 PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 
 

Francis GURRY, directeur général/Director General 

 

Geoffrey ONYEAMA, vice-directeur général, Secteur de la coopération pour le 

développement/Deputy Director General, Cooperation for Development Sector 

 

Irfan BALOCH, secrétaire du Comité du développement et de la propriété intellectuelle 

(CDIP) et directeur par intérim, Division de la coordination du plan d’action pour le 

développement/Secretary to the Committee on Development and Intellectual Property 

(CDIP) and Acting Director, Development Agenda Coordination Division 

 

Esteban BURRONE, administrateur de programme, Division de la coordination du plan 

d’action pour le développement/Program Officer, Development Agenda Coordination 

Division 

 

Paul REGIS, administrateur adjoint de programme, Division de la coordination du plan 

d’action pour le développement/Assistant Program Officer, Development Agenda 

Coordination Division 

 

Georges GHANDOUR, consultant, Division de la coordination du plan d’action pour le 

développement/Consultant, Development Agenda Coordination Division 

 

Usman SARKI, consultant, Division de la coordination du plan d’action pour le 

développement/Consultant, Development Agenda Coordination Division 
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